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Hoofdstuk 3 

Een 'geheel vrouwelijke poging' 
Penélopé (1821-1835) van Anna Barbara van 

Meerten-Schilperoort 

1 Inleiding 

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

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

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

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

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

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

2 Opzet, inhoud en doelgroep 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 Penélopé in de internationale literaire traditie 

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

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

23 Onmiddellijk na haar dood verschijnen verschillende levensbeschrijvingen. Haar zoon Dirk 
Karel van Meerten huldigt haar als 'Neêrlands kindervriendin' (Van Meerten 1853), terwijl De 
Ridder (1853) en Adama van Scheltema (in: Kavanagh 1854, dl.2, 279-288) in hun biografieën spe
ciaal de aandacht vestigen op haar werk als 'vriendin der armen' en 'vriendin der gevangenen'. La
tere biografen benadrukken eveneens haar uitzonderlijke prestaties. Naber gaat vooral in op Van 
Meertens rol als gevangenisbezoekster (Naber 1928, 48-59); Hogeweg-De Haart (1956) schetst 
een totaalbeeld en geeft ook een beschrijving van haar activiteiten als schrijfster. 
24 Gelderblom 1997, 29. 



94 Hoofdstuk 3 

Van Meerten-Schilperoort blijkt, in de woorden van Gelderblom, 'de didactische 
traditie van de zeventiende en achttiende eeuw voort te zetten, met inbreng van 
een groot aantal nieuwe elementen: vaderlandse stof, eigentijdse genres en nieuwe 
categorieën van geïntendeerd publiek, zoals de schoolgaande jeugd en vrouwelijk 
huispersoneel'.23 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1 De ethiek van het handwerken 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

55 Eutropia 1845, dl. 1, vi. 
56 Eutropia 1845, dl. 1, vii. 
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De handwerkvaardigheden stonden aldus garant voor het behoud van inkomsten 
en oudedagsvoorziening voor de ouders. De Maatschappij tot N u t van 't Alge
meen (opgericht in 1784) riep op grond van dezelfde redenering ouders op hun 
dochters te laten scholen in nuttige werkzaamheden ' zoals handwerken, zodat zij 
in tijden van nood in staat zouden zijn voor zichzelf te zorgen.57 Deze oproep was 
echter niet gericht op alle bevolkingslagen: de Nuts leden stelden zich in de eerste 
plaats ten doel de lagere standen te ontwikkelen.58 

4.2 Handwerken in Penélopé 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

4.3 'Lektuur' in Penélopé 

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

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

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

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

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

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

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

4.4 Het vrouwbeeld in de afdeling 'Lektuur' 

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

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

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

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

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

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

176-190. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de buurlanden. Dat blijkt uit het vervolg: 

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

93 In: Penélopé 4 (1826), 'Lektuur', 276-280. De naam van de dichteres komt ook voor op de in
tekenlijst, vi. Over G.J. Naas meldt het tijdschrift Nieuwe bijdragen ter bevordering van het on
derwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het koningrijk der 
Nederlanden (1824 dl.2, 769) het volgende: 'Vlissingen. Op bekomen autorisatie is tot School-
houderesse in de Stads Fransche en Engelsche School voor jonge Jufvrouwen aangesteld, Mejuf-
vrouw G.J. Naas, welke den 2 augustus hare School geopend heeft.' 
94 Over het vrouwbeeld in de lofdichten van de bovengenoemde dichters en de reacties van 
schrijfsters daarop, zie Jensen 1999b. 
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De rijkdom van Nederland blijkt te bestaan uit 'stille deugd en reine zeden', kwa
liteiten die vooral belichaamd worden door de vrouwelijke inwoners. In de rest 
van het gedicht passeren verschillende bewonderenswaardige vrouwen uit het 
verleden de revue. Naas volgt daarbij het stramien van Spandaws De vrouwen. 
Eerst noemt ze de namen van enkele strijdvaardige, roemrijke vrouwen uit het 
verleden (Jacoba van Beijeren, Magdalena Moons, Kenau, Maria van Reigersberch 
en Elsje van Houwingen). Dan passeren enkele getalenteerde kunstenaressen (Van 
Schurman en Koerten-Blok) en schrijfsters de revue: 

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

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

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

5 Publiek 

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

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

5.1 Intekenlijsten 

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

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

Aantal intekenaars Aantal exemplaren 

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

Totaal (462) 599 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6 Receptie in de pers 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7 Van Meerten-Schilperoort: een pragmatische journaliste 

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

122 VdV (1835), 698. 
123 De Recensent (1823), 625-258. Citaat 626. 
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schrijfsters, hare Dacias, hare Staels, hare Van Merkens' had voortgebracht. Maar 
dergelijke vrouwen vormden een uitzondering op de regel, en dat diende ook zo te 
blijven, aldus de redactrice van Penélopé (1 (1821), 'Lektuur', 186). Want hoeveel 
roem en eer ze ook behaald hadden, niemand kon toch ontkennen dat de natuur de 
vrouw niet tot schrijven had geschapen. Slechts in zeer nijpende omstandigheden, 
zo schreef zij in Penélopé, mocht de vrouw een zelfstandige bijdrage leveren aan 
het gezinsinkomen, bijvoorbeeld door te schrijven. Zij moest dan wel roeping en 
bekwaamheid daartoe voelen, alsmede de goedkeuring hebben van haar echtge
noot, naren eenigen uevoeguen regter in üezen' (5 (1829), 'LeKtuur', 81). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

incidenten voor.136 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

140 Zie bijvoorbeeld Aglaja (jan. 1849), p.i: 'het toenemende debiet, van eenige duizend exem
plaren - een getal hetwelk nog dagelijks aangroeit' en (april 1851): 'het Tijdschrift Aglaja [...], dat 
in Holland wordt uitgegeven en dat zijne abonnees bij duizenden telt'. 
141 In de boekhouding van A.C. Kruseman worden de volgende oplagecijfers van Aglaja ver
meld: in 1848 5000 exemplaren, in 1849 4000, in 1850 4000, in 1851 4500, in 1853 5500 en in 1854 
5500. Bibl. van de Kon. Ver. 
142 Letterkundig gespecialiseerde maandbladen, zoals Het Leeskabinet, Vaderlandsche Letter
oefeningen en De Gids trokken omstreeks 1840 respectievelijk 1750,1050 en circa.200-400 abon
nees. Zie Aerts 1994, 124. Over de interpretatie en betekenis van oplagecijfers, zie Dongelmans 
1994. 
143 Zie voor een volledige beschrijving van deze tijdschriften de bibliografie in bijlage 1. 
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Afb. 16 Een overvloed aan 
handwerkpatronen. Titel
blad uit 1854 van Toilet. 
Tijdschrift voor vrouwelijke 
handwerken. Universiteits
bibliotheek Amsterdam, 2 
353/(1854)2. 

I-TKBCHT. X. DB 7.WAAX 1844 

Nederlandstalig vrouwentijdschrift opgericht, waarin beschouwende en verha
lende bijdragen geplaatst werden, namelijk Euphrosyne. Tijdschrift voor de Hol-
landsche kleeding (1832). Dit tijdschrift werd echter nooit een serieuze concurrent 
van Penélopé: er verschenen slechts twaalf afleveringen. In de jaren veertig en vijf
tig volgden er andere, meer succesvolle vrouwentijdschriften met fictionele bij
dragen en aandacht voor letterkundige zaken. Deze vrouwentijdschriften, inclu
sief Euphrosyne, komen ter sprake in het volgende hoofdstuk. 
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9 Conclusie 

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

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

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

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


