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Hoofdstuk 4 

'Eene aangename verpoozing' 
Vrouwentijdschriften met 'mengelwerk', 1830-1869 

i Inleiding 

De doorbraak van het Nederlandstalige vrouwentijdschrift vindt plaats in de jaren 
veertig en vijftig van de negentiende eeuw. In deze decennia verovert het vrou
wentijdschrift een vast aandeel op de afzetmarkt: het aantal neemt toe en de diver
siteit in het aanbod groeit. Een deel is gewijd aan mode en handwerken, maar er 
zijn ook bladen die daarnaast allerlei 'mengelwerk' opnemen. Met 'mengelwerk' 
bedoel ik dan tekstuele bijdragen in de ruimste zin van het woord: te denken valt 
aan fictie (verhalend proza, poëzie, toneel) en non-fictie (essays, informerende ar
tikelen, recensies, anekdotes en nieuwsrubrieken). Soms is er daadwerkelijk een 
rubriek die mengelwerk heet, andere keren worden de tekstuele bijdragen ge
schaard onder een verzamelterm als 'lectuur'of 'snippers'. Enkele tijdschriften 
zijn geheel gevuld met tekstuele bijdragen. De volgende grafiek visualiseert de op
mars van het vrouwentijdschrift in de jaren 1840-1850: 

Ontwikkeling vrouwentijdschriften tot 1900 

• Nieuw 0 Totaal 
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In het decennium 1840-1850 worden er negen nieuwe vrouwentijdschriften opge
richt, terwijl het totaalaanbod twaalf bedraagt. Doorgaans wordt aangenomen dat 
het vrouwentijdschrift pas na 1870 doorbreekt,1 maar de periode 1870-1880 laat 
ten opzichte van deze getallen geen plotselinge toename zien: in deze periode ko
men er circa acht nieuwe tijdschriften bij en het totale aanbod bedraagt omstreeks 
tien. Het decennium 1880-1890 laat evenmin een forse uitbreiding zien: er komen 
ongeveer vijf nieuwe titels bij, hetgeen het totaal op ongeveer tien brengt. Pas na 
1890 is opnieuw een opvallende stijging zichtbaar: dan worden er ten minste 
dertien nieuwe tijdschriften opgericht en bedraagt het totale aanbod ten minste 
eenentwintig.2 Onder invloed van de opkomende georganiseerde vrouwenbewe
gingen is er dan als het ware sprake van een 'tweede doorbraak' van het vrouwen
tijdschrift. 

Ik beperk mij in dit hoofdstuk tot een bespreking van de vrouwentijdschriften 
uit het tijdvak 1830-1869 waarin mengelwerk is opgenomen. Het gaat om vijftien 
tijdschriften op een totaal van tweeëndertig titels, namelijk Euphrosyne (1832), 
Album aan het schoone geslacht toegewijd (1839-1840), Erina. Nederlandsch Ma
gazijn voor vrouwen (1843-1852), Maria en Martha (1844-1856), Flora (1848-
1856), Dames-Courant (1856), Dames-Weekblad (1856-1857), Maandschrift voor 
Dames (1856-1862), Erina. Album voor Nederlandsch e vrouwen (1857), Courant 
voor Dames (gepland vanaf 1858), Tijd en Toekomst (1858), Dames-Courant 
(1861-?), De Hoop der Toekomst (1861-1866), Gracieuse (1862-1864) en Dames-
Courant: kunst- en literatuurblad voor vrouwen (1864).3 

In de eerste paragraaf geef ik een algemene typering van deze groep vrouwen
tijdschriften. In de daaropvolgende paragrafen onderwerp ik vier afzonderlijke 
tijdschriften aan een nadere analyse: Euphrosyne, Album aan het schoone geslacht 
toegewijd, Maria en Martha en Gracieuse. Deze tijdschriften dragen elk een geheel 
eigen karakter: ze richten zich op verschillende leeftijdsgroepen en hebben uiteen
lopende doelstellingen. Euphrosyne en het Album fungeren in feite nog als 'eenlin
gen' in het tijdschriftenveld, terwijl Maria en Martha en Gracieuse de twee typen 
representeren die medio jaren veertig dominant worden: het godsdienstige vrou
wentijdschrift en het populariserende amusementsblad. De analyse spitst zich net 
als in het vorige hoofdstuk toe op de beeldvorming rondom vrouwen en vrouwe
lijkheid. Welke ideaalbeelden van vrouwelijkheid komen er in deze bladen tot ui-

1 Zie bijvoorbeeld De Haan en Van der Heide 1997, 294. 
2 De laatste drie tellingen zijn gebaseerd op de bibliografieën Boeve, Jansen, Relleke en Roldaan 
1979 en Willems-Bierlaagh 1992 en aangevuld met eigen gegevens. In de beide biliografieën ont
breken in ieder geval de volgende titels: Excelsior: tijdschrift voor onderwijzeressen (1871-1872), 
Dames-coiffure: tijdschrift voor de nieuwste Fransche, Duitsche en Engelsche modes van dames-
hoeden, mutsen en coiffures (1872-1873) en Dames-toilet; inzonderheid confections en robes, in 
alle genres in lithographie en koperdruk, zwart en gekleurd (1872-1873). 
3 Voor een volledige bibliografische beschrijving van alle vrouwentijdschriften uit dit tijdvak, 
zie bijlage 1. De hoofdzakelijk aan mode- en handwerken gewijde tijdschriften vallen dus buiten 
het kader van dit hoofdstuk. Een van die tijdschriften is bijvoorbeeld Aglaja (1848-1864). Dit be
kende maandwerk bevatte in de jaargangen 1854-1855 weliswaar sporadisch boekbeschouwmgen 
en vanaf 1862 een feuilleton met fictioneel proza, maar het aandeel 'mengelwerk' bleef minimaal. 
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ting? Welke rollen worden vrouwen toegedacht in de samenleving? En in het bij
zonder: welke rol vervullen deze tijdschriften ten opzichte van het ontstaan van 
vrouwelijk activisme, een vrouwenbeweging, het feminisme en het vrouwelijk 
schrijverschap? De vrouwbeelden worden opnieuw gekoppeld aan gegevens die 
mede bepalend zijn voor het functioneren van deze bladen, te weten de redactiesa
menstelling, de medewerkers, de uitgevers, de verschijningsfrequentie en de prijs. 
Door de receptiegegevens in het onderzoek te betrekken kan ook worden nage
gaan hoe er vanuit literair-kritische hoek werd gereageerd op de gepropageerde 
vrouwbeelden: was er hoofdzakelijk instemming of tekende men verzet aan? 

2 Algemene kenmerken 

De vrouwentijdschriften met mengelwerk vertonen in het tijdvak 1830-1869 gro
te onderlinge verschillen. Dat komt vooral doordat er in de beginjaren nog nau
welijks sprake is van een genre met vaststaande kenmerken. Anno 1832 heeft de 
Nederlandse lezeres, naast ten minste vijf buitenlandse vrouwentijdschriften,4 de 
keuze uit slechts twee Nederlandstalige vrouwentijdschriften: het in het vorige 
hoofdstuk besproken Penélopé en Euphrosyne. Beide tijdschriften zijn heel ver
schillend. Het eerstgenoemde tijdschrift wordt door contemporaine lezers als een 
uniek fenomeen op de binnenlandse tijdschriftenmarkt beschouwd, terwijl 
Euphrosyne zich misschien nog het beste laat omschrijven als een kruising tussen 
een modetijdschrift en een algemeen-cultureel tijdschrift. Net zo moeilijk te ty
peren is het Album aan het schoone geslacht toegewijd. Het is anno 1839 het eni
ge vrouwentijdschrift in Nederland dat proza en poëzie aanbiedt.5 Het vertoont 
weinig overeenkomsten met andere tijdschriften uit deze periode; de meeste ver
wantschap bestaat er nog met een aantal literaire almanakken die op dat moment 
verschijnen. 

Vaste kenmerken worden pas zichtbaar vanaf het midden van de jaren veertig, 
wanneer het aantal vrouwentijdschriften toeneemt. Dan laten zich op inhoudelij
ke gronden al snel twee typen onderscheiden: het godsdienstige vrouwentijd
schrift en het populariserende amusementsblad. Maar voordat ik deze twee typen 
bespreek, wil ik eerst stil staan bij enkele aspecten van de categorie vrouwentijd
schriften met mengelwerk als geheel, namelijk het beoogde publiek, de redactie en 
de vorm- en naamgeving. 

2.1 Beoogd publiek 

De vrouwentijdschriften met mengelwerk mikten op verschillende leeftijdscate
gorieën. Een deel was bestemd voor een jeugdig vrouwenpubliek, zoals Erina. 
Nederlandsch Magazijn voor vrouwen, Flora en Gracieuse. De ondertitel van de 

4 Zie hiervoor het vorige hoofdstuk, paragraaf 2. 
5 De twee andere vrouwentijdschriften van dat moment bieden uitsluitend mode: De Bon Ton 
(1837-1840?) en Mode-journaal voor dames (1837-1884). 
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twee laatstgenoemde titels luidde 'Tijdschrift voor jonge dames'. Flora wenste met 
'jeugdige kracht op te treden' en 'de vriend der Jonge Dames' te zijn.6 De redactie 
van Gracieuse sprak de hoop uit dat het tijdschrift 'als goede bekende en vriendin' 
werd opgenomen 'bij tal van hare jeugdige landgenooten'.7 Wei Dames-Weekblad 
en Maandschrift voor Dames richtten zich daarentegen op een iets ouder vrou-
wenpubliek, terwijl Maria en Martha zich uitdrukkelijk tot de 'moeders onder de 
christenvrouwen' wendde. 

Zo'n diversiteit is niet zichtbaar op het religieuze vlak. Alle tijdschriften droe
gen een protestantse signatuur en waren dus in eerste instantie bestemd voor een 
protestants vrouwenpubliek, al werd dit religieuze onderscheid niet altijd even ex
pliciet vermeld.8 Gracieuse was het enige tijdschrift dat regelmatig aandacht be
steedde aan katholieke onderwerpen, zoals katholieke feestvieringen en kerkhei-
ligen; vermoedelijk rekende de redactie dus ook katholieke vrouwen tot haar 
doelgroep. De katholieken zijn niettemin opvallend afwezig in de vrouwentijd
schriften in de door mij bestudeerde periode, terwijl de emancipatie van de katho
lieke pers zich vanaf de jaren veertig in de negentiende eeuw toch duidelijk mani
festeerde met de oprichting van tijdschriften en kranten als Godsdienstig, 
geschied- en letterkundig maandschrift (vanaf 1842), De Tijd (vanaf 1845), De 
Dietsche Warande (vanaf 1855), De Katholieke Illustratie (vanaf 1867) en De 
Maasbode (vanaf 1868).9 Een verklaring voor dat gegeven heb ik vooralsnog niet 
gevonden. 

Een onderscheid naar rangen en standen werd evenmin zelden geëxpliciteerd, maar 
de prijs zal bij voorbaat selectief gewerkt hebben. In de jaren veertig en vijftig schom
melde de gemiddelde prijs van de vrouwentijdschriften rond de ƒ4,00 per jaargang. 
Dat bedrag was aan de hoge kant, aangezien het gemiddelde loon van een werkne
mer niet meer dan ƒ6,00 per week bedroeg.10 Alleen de welgestelden zullen zich dus 
een abonnement hebben kunnen permitteren. De redactie van Maria en Martha, 
dat ƒ4,80 per jaargang kostte, stelde zelfs expliciet dat het tijdschrift niet bestemd 
was voor ondergeschikten in de huishouding, zoals gouvernantes en dienstbodes.11 

De redactie van Gracieuse wenste weliswaar geen onderscheid te maken in maat
schappelijke posities,12 maar de prijs zal de minder goed bedeelden al evenzeer af
geschrikt hebben. Met ƒ6,00 per jaargang was het het duurste vrouwentijdschrift 
in de jaren zestig van de negentiende eeuw. Er bestond weliswaar ook een goedkopere 
editie van ƒ3,00, maar dan ontving men alleen het mode- en handwerkgedeelte en 

6 Prospectus W.H. van Heijningen 1851, 3. 
7 Gracieuse (okt. 1862), 1. 
8 Zo komt in Erina. Nederlandsche Magazijn voor vrouwen in een voetnoot het meest uitge
sproken tot uitdrukking dat het zich op een protestants vrouwenpubliek richtte. Bij een buiten
lands verhaal noteerde de vertaler: 'Niemand die anders denkt, ergere zich aan deze uitdrukking 
der portugesche vrouw. Als R. Katholiek kon zij niet anders spreken'. Zie 'De ontdekking van 
madera'. In: Erina 4 (1846), 60-70. Citaat 61. 
9 Sanders 1998, 18-19. 
10 Eijssens 1993,144. 
11 Maria en Martha (n44)d\A, 3. 
12 Gracieuse (okt. 1862), 1. 
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niet het lectuurgedeelte.13 Eén tijdschrift viel in een lagere prijsklasse: het Maand
schriftvoor Dames kostte slechts ƒ1,80 per jaargang. Dit tijdschrift zal dan ook voor 
een relatief grotere groep vrouwen te bekostigen zijn geweest. 

In hoeverre de beoogde doelgroepen overeen kwamen met het feitelijke publiek 
is niet eenvoudig na te gaan. In tegenstelling tot Penélopé zijn er geen intekenlijs
ten overgeleverd, met behulp waarvan een schets van de lezerskringen gegeven 
kan worden. Wel is het bekend dat sommige tijdschriften in leesgezelschappen 
rouleerden, zoals Erina. Nederlandsch Magazijn voor vrouwen en Maria en 
Martha}"1 Wellicht zouden overgeleverde klantenadministraties meer gegevens 
opleveren, maar een dergelijk onderzoek is uiterst tijdrovend en kon binnen dit 
kader niet worden ondernomen. Het feitelijke publiek zal dan ook verder buiten 
beschouwing blijven. 

Over de oplagen en aantallen abonnees van de tijdschriften zijn slechts heel 
summiere gegevens bekend. De enige tot dusver bekende bron is Van der Meulen 
(1891), die in zijn biografie over de Leidse uitgever Sijthoff enkele cijfers noemt. 
Het Maandschrift voor Dames, het goedkoopste onder de vrouwentijdschriften, 
had volgens hem circa duizend abonnees. De dure editie van Gracieuse telde on
geveer 350 abonnees en de goedkope ruim 1000.,5 Dat aantal blijft ver achter bij de 
oplage van het handwerktijdschrift Aglaja, die, zoals in het vorige hoofdstuk ter 
sprake kwam, ongeveer 5000 exemplaren telde. 

2.2 Redactie 

Van de vijftien hierboven genoemde vrouwentijdschriften hebben er zes een ano
nieme redactie, vijf worden er geredigeerd door mannen en vier staan onder lei
ding van vrouwen. Bij de anoniemen wordt in drie gevallen een omschrijving van 
de redactie gegeven, in de overige gevallen zijn geen nadere gegevens bekend. Zo 
wordt Maria en Martha geredigeerd door een mannelijke hoofdredacteur, die - al
dus een advertentie van de uitgever - 'met roem' in de Nederlandse letterkunde 
bekend staat.16 Over zijn mogelijke ware identiteit kom ik nog te spreken in mijn 
analyse van dit tijdschrift. Vrouwelijke anoniemen zijn er ook. Euphrosyne wordt 
geredigeerd door 'eene vereeniging van oud-Nederlandsche vrouwen en jonk
vrouwen, te Amsterdam', terwijl de redactie van de Courant voor Dames (gepland 
vanaf 1858) is toevertrouwd aan 'zaakkundige dames'. Er wordt dus gesuggereerd 
dat er een collectief van vrouwen werkzaam is in deze redacties, maar het is on
duidelijk wie zich achter deze aanduiding verschuilen en of het daadwerkelijk om 

13 Zo meldt Het Leeskabinet, 'Bibliographisch Album' (1863), 218. Van der Meulen noemt 
voor de goedkope editie een ander bedrag: ƒ3,60 per jaargang. Zie Van der Meulen 1891, 61. 
14 Dat blijkt uit de klantenboeken van de Middelburgse boekhandelaar Van Benthem & Jut-
tingh. Met dank aan Gerard Schulte Nordholt, die mij inzage heeft gegeven in de bestanden voor 
de periode 1847-1849. 
15 Van der Meulen 1891,61. Het doornemen van de verzameling personaliamappen van uitge
vers in de Koninklijke Vereniging ter Bevordering des Belangen des Boekhandels leverde geen ex
tra gegevens op. 
16 Nieuwsblad voor den Boekhandel (28 jan. 1847). 
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vrouwen gaat. Ook tijdgenoten speculeren over de ware identiteit van de 'vereni
ging van oud-Nederlandsche vrouwen en jonkvrouwen': er zijn geruchten dat de 
uitgevers van Euphrosyne, de gebroeders Diederichs te Amsterdam, zich achter 
deze benaming verschuilen.17 

De mannelijke redacteurs zijn allen actief als schrijver. De Zeeuwse predikant
schrijver Soetbroodt Piccardt (1824-1888) tekende voor de redactie van Erina. Al
bum voor Nederlandsche vrouwen. De broodschrijver Tobias van Westrheene 
(1825-1871) redigeerde Flora. Tijdschrift voor jonge dames. Laatstgenoemde was 
ook bij de redacties van tal van andere dag- en weekbladen betrokken.18 Ook het 
Maandschrift voor Dames werd geleid door een mannelijke broodschrijver, Cor
nells van Erlach van der Bilt la Motte (1829-1868).19 Onder het pseudoniem Syl
vius vulde hij het tijdschrift grotendeels zelf. Bij Van Westrheene en Van der Bilt 
la Motte lijken financiële motieven een hoofdrol te hebben gespeeld in hun keuze 
om een vrouwentijdschrift te redigeren. Zij verdienden hun brood grotendeels 
met journalistieke activiteiten: beide auteurs waren bij diverse dagbladen als re
dacteur betrokken en schreven tal van letterkundige bijdragen voor uiteenlopen
de tijdschriften. Piccardt zal daarnaast ook ideële motieven gehad hebben, want 
zijn vrouwentijdschrift stond geheel in het teken van de rol van vrouwen in de 'ze
delijke verbetering' van de maatschappij. 

De zojuist genoemde Van der Bilt la Motte tekende ook nog voor de redactie 
van een ander vrouwentijdschrift: het Dames-Weekblad. Dit tijdschrift was de 
opvolger van de Dames-Courant, geredigeerd door de wis- en natuurkundeleraar 
Moses Henriquez Pimentel (1828-1902). Tussen Pimentel en de uitgever H.A.M. 
Roelants rezen echter zulke ernstige meningsverschillen, dat deze voor de recht
bank moesten worden uitgevochten. Het resultaat was de opheffing van de Da
mes-Courant en de oprichting van het Dames-Weekblad, hetgeen in feite slechts 
neerkwam op een naamsverwisseling.20 

Van de vrouwelijke redacteurs is Elise van Calcar (1822-1904) de bekendste. Zij 
redigeerde zowel Tijd en Toekomst als De Hoop der Toekomst. Ook Gracieuse 
had een vrouwelijke redactie, bestaande uit mevrouw Van Asperen van der Velde-
van Heel en de gezusters Weeveringh. Over deze vrouwen is weinig bekend (zelfs 
geen voornamen). Van de gezusters Weeveringh weten we dat ze de zusters waren 

17 Zie hieronder in paragraaf 2.1 van dit hoofdstuk. De redactie van Courant voor Dames staat 
vermeld in een prospectus van C.H. Schetsberg, nov. 1857 (Bibl. van de Kon. Ver.). Het is niet 
duidelijk of dit tijdschrift daadwerkelijk verschenen is. Redactiegegevens ontbreken v^n Album 
aan het schoone geslacht toegewijd, Dames-Courant en Dames-Courant: kunst- en literatuurblad 
voor vrouwen. In mijn analyse van het eerstgenoemde tijdschrift zal ik wel een mogelijke redac
teur aanwijzen. 
18 Van Westrheene redigeerde onder meer de Kunstkronijk, de Algemeene Konst- en Letterbo
de en Nederland. Zie N N B W III, 1413-1415. 
19 Over Van der Bilt La Motte: N N B W II, 947-948. 
20 Zowel de Dames-Courant als diens opvolger het Dames-Weekblad werden uitgegeven door 
H.A.M. Roelants te Schiedam. De Dames-Courant verscheen van 1 april tot 1 juli 1856 en het Da
mes- Weekblad vanaf 7 juli 1856. Van het conflict getuigen een krantenbericht in het Algemeen 
Handelsblad, 20 april 1857 en een schriftelijke opgaaf van de heer Pimentel uit augustus 1870. 
Beide stukken zijn te vinden in het Persmuseum, varia 4598. 
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Afb. 17 Prospectus uit 
1856 van het Maandschrift 
voor Dames, geredigeerd 
door CE. van der Bilt la 
Motte. Universiteits
bibliotheek Amsterdam, 
Bibl. v.d. Kon. Ver. 

tin 
Boekhandel van H. B. "VAN ELK, te Dordrecht. 

P R 0 S P EVC T ü S 
VAN EEN NIEUW TIJDSCHRIFT . 

fiKTïTRï.I»: 

M U I T VOIR DAIS. 
Bestaan er reefis een groot aantal Tijdschriften, zoo schroomt 

evenwel de Uitgever niet om dit getal met nog etm te ver
meerderen. "Van een geheel anderen aard dan alle andere, 
vertrouwen wij met de uitgave van het MAANDSCHRIFT 
FOOR DAMES aan velen eene goede dienst te doen. 

Wij behoeven, om tot ons doel te geraken, echter eene 
uitgebreide medewerking, die wij het best hopen te erlangen , 
door dit Tijdschrift niet alleen aangenaam, maar tevens zoo 
in te rigten, dat het voor alle Dames van eene zeer nut
tige strekking zal zijn. 

Beloven willen wij voorshands niets. Om evenwel over 
den aard van ons Tijdschrift te kunnen oordeelen, vermelden 
wij liever den inhoud van de eerste Aflevering. 

INHOUD VAN No. 1. 
I. Kalender voor de loopende maand. 

II . Spoorwegdiensten in Nederland. 
H l . WeervoorspeBende Tafel. 
IV. Ondertrouw-, Tronw-, Bevallings-

en Doodberigten , voorkomende in 
do Haarlemsche Courant en net 
Handelsblad van de afgeloopea 
maand. 

V. Modeberigten. 
VI. Mengelwerk. 

VII. Recepten voor de Keuken ca 
bet Huishouden. 

VHI. Bloemcnkweekerij, 
IX. WasehUjst. < 
X. Een Blaadje voor Notitiën. 

van J.J. Weeveringh, de boekhouder van de Haarlemse uitgever A.C. Kruseman, 
en dat ze ook zitting hadden in de redactie van het door hem uitgegeven hand-
werktijdschrift Aglaja.2X 

De redactie van Erina. Nederlandsch Magazijn voor vrouwen ten slotte berust
te volgens aankondigingen van de uitgever bij een vijfkoppige redactie van bui
tenlandse vrouwen: Clara Blumenau, Jenny Lambert, Charlotte Leander, Mina 
Korn en Louise Ockel.22 Deze Engelse en Duitse vrouwen hadden allen in eigen 
land al veel gepubliceerd op het terrein van de fraaie handwerken. Zo redigeerde 

21 Zie Enschedé 1899-1902, dl.2, 436. Over Van Asperen van der Velde-van Heel heb ik geen 
nadere gegevens gevonden. 
22 Dit blijkt uit een aantal prospectussen van A. van der Mast, waarin hun namen vermeld wor
den. Bibl. van de Kon. Ver. 
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ERINA, 
i\EDERLANDSCH MAGAZIJN 

Afb.18 Titelblad uit 1843 
van Erina. Nederkndsch 
Magazijn voor vrouwen. 
Universiteitsbibliotheek 
Amsterdam, 2 99011 
(1943). 

f l l l f f l l . 

EBgm& IXlBQiSü. 

rt BOUUCBEH, w 
. ¥AM B I S « A S T . 

1813. 

Leander onder meer een Journal für moderne Stickerei en een Modenheft für 
weibliche Arbeiten, terwijl Jenny Lambert verschillende handboeken publiceerde, 
waaronder Handbook of needle work en My knitting bookP He t is onduidelijk 
welke rol deze vijf vrouwen precies in de redactie van Erina vervulden. Onder 
hield uitgever A. van der Mast contacten met hen? Of leverde hij in Erina een 
compilatie van hun werk en hadden de genoemde vrouwen dus verder zelf geen 
enkele bemoeienis met de literaire inhoud van het tijdschrift? De laatstgenoemde 
optie lijkt mij gezien de uiteenlopende nationaliteiten van de genoemde vrouwen 
en de aard van hun publicaties het meest waarschijnlijk. 

2.3 Vorm- en naamgeving 

In het midden van de negentiende voltrok zich een opvallende ontwikkeling met 
betrekking tot de vorm- en naamgeving van de vrouwentijdschriften. Sommige 

23 Zie de lijsten van aangekondigde vertalingen in het Nieuwsblad voor den Boekhandel (29 
okt. 1846)en(28okt. 1847). 
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redacteurs imiteerden het uiterlijk van de landelijke nieuwsorganen en namen in 
de titels de term 'courant' op: Dames-Courant (1856), Courant voor Dames (ge
pland vanaf 1858), Dames-Courant (1861-?), Dames-Courant: kunst- en litera
tuurblad voor vrouwen (1864). De term 'courant' was al veel langer gemeengoed 
in de landelijke en regionale dagbladpers - zie bijvoorbeeld de Haarlemsche Cou
rant (opgericht in 1656), Groninger Courant (opgericht in 1743), Bredascbe Cou
rant (opgericht in 1791) en Arnhemsche Courant (opgericht in 1814) - maar in de 
tijdschriftpers ging het om het een nieuwigheid. De term dook op omstreeks de ja
ren veertig en vijftig in diverse weekbladen, zoals Geïllustreerde Courant (1844), 
Godsdienstig weekblad en kerkelijke courant (1847-1851) en Kinder-Courant 
(1852-1904). De vrouwentijdschriften speelden hier op in. De redacteurs lijken 
daarmee te suggereren dat hun tijdschriften een speciale band met de actualiteit 
hadden en dat er allerlei nieuwsberichten in stonden die de lezeressen niet moch
ten missen; in de praktijk bleek het vooral om nieuws uit de toneel- en kunstwe
reld te gaan. Het uiterlijk van de tijdschriften weerspiegelde deze naamsverande
ring: de tijdschriften kregen een meer krant-achtig uiterlijk: ze werden opgemaakt 
in kolommen en gedrukt op dun papier. 

Deze trend in naamgeving en uiterlijke vormgeving zette zich voort in de jaren 
zeventig van de negentiende eeuw en was ook zichtbaar in Ons Streven en Onze 
Roeping, die beide het uiterlijk van een krant hadden. Van Ons Streven luidde de 
ondertitel vanaf medio 1878 bovendien Courant voor Nederlandsche vrouwen. 
Het verschil met de voorgaande vrouwentijdschriften was dat het nieuws in Ons 
Streven een veel breder terrein besloeg dan de culturele ontspanning: in dit tijd
schrift was een rubriek met politieke nieuwsberichten te vinden. 

2.4 Inhoud: twee typen vrouwentijdschriften 

De vrouwentijdschriften waarin mengelwerk is opgenomen, laten zich vanaf het 
midden van de jaren veertig grofweg in twee categorieën indelen (Euphrosyne en 
het Album aan het schoone geslacht toegewijd vallen zoals gezegd buiten deze 
tweedeling, omdat ze min of meer geïsoleerde gevallen zijn in het tijdschriften-
veld). De eerste groep omvat de godsdienstige vrouwentijdschriften. De inhoud 
bestaat uit proza, poëzie en vertogen waarvan de protestantse signatuur het op
vallendste kenmerk is; handwerk- of moderubrieken zijn niet opgenomen. De 
tweede en omvangrijkste categorie wordt gevormd door de populariserende amu
sementsbladen, die gekenmerkt worden door een veel luchtigere inhoud. De lite
ratuur bestaat hoofdzakelijk uit avontuurlijke en romantische verhalen, gericht op 
de ontspanning van de lezeressen. De meeste van deze tijdschriften bieden daar
naast ook nog algemeen-informatieve artikelen, anekdotes, verstrooiend nieuws 
en rubrieken met handwerken en modes. 

Tot de eerste groep kunnen vier tijdschriften gerekend worden: Maria en Mar
tha, Erina. Album voor Nederlandsche vrouwen, Tijd en Toekomst en De Hoop 
der Toekomst. De belangrijkste representant van deze groep is Maria en Martha. 
Meer dan vijfenzeventig verschillende medewerkers, voor het overgrote deel 
schrijvende predikanten, leveren in de loop van de tijd bijdragen aan dit tijd-



142 Hoofdstuk 4 

schrift. Wanneer dit tijdschrift wordt opgeheven in 1856 worden er al snel initia
tieven ontplooid om een gelijkgestemde opvolger in het leven te roepen. Een van 
de vroegere medewerkers, Soetbroodt Piccardt, richt een maandblad op met exact 
dezelfde religieuze inslag, getiteld Erina. Album voor Nederlandsche vrouwen.24 

Een andere oud-medewerkster, Elise van Calcar, komt eveneens met twee religi
eus-getinte tijdschriften voor de dag: Tijd en Toekomst, in het licht van geloof en 
hoop (1858) en De Hoop der Toekomst (1861-1866). Deze twee tijdschriften lijken 
weliswaar minder op Maria en Martha dan Erina, maar ze hebben eveneens een 
religieuze ondertoon. Tijd en Toekomst was gevuld met verhalend proza en essay
istische artikelen, die veelal religieus-mystiek getint waren, terwijl De Hoop der 
Toekomst zich richtte op de opvoeding van kinderen, in de geest van de ideeën van 
de Duitse pedagoog Friedrich Fröbel. Het bevatte vooral opvoedkundige verto
gen en suggesties voor kinderspelen. Hoewel Van Calcar verschillende medewer
kers trachtte aan te trekken (aanvankelijk zelfs alleen vrouwelijke auteurs), schreef 
ze uiteindelijk beide bladen zelf vol.25 

De populariserende amusementsbladen (Erina. Nederlandsch Magazijn voor 
vrouwen, Flora, Dames-Courant, Dames-Weekblad, Maandschrift voor Dames, 
Courant voor Dames, Dames-Courant, Gracieuse en Dames-Courant: kunst- en 
literatuurblad voor vrouwen) boden heel andere leesstof: niet de stichtelijke 
boodschap, maar de ontspannende en onderhoudende functie van literatuur stond 
voorop. Een moraliserende ondertoon was echter beslist niet afwezig. De avon
tuurlijke verhalen in Erina. Nederlandsch Magazijn voor vrouwen verkondigden 
bijvoorbeeld vrijwel altijd een huwelijksmoraal: deugdzaam gedrag van de vrou
welijke hoofdpersonages werd beloond met een huwelijk, terwijl ondeugdzaam-
heid een tragische afloop betekende. Beide typen verhalen wisselden elkaar af.26 

Niet minder belerend waren de bijdragen in Flora, waarvoor schrijvers als S.J. van 
den Bergh, G.P. Kits van Heyningen, J.J.L. ten Kate en J.P. de Keyser en PJ. van 
der Noorda tekenden.27 

In de populariserende amusementsbladen schreven opvallend weinig vrouwen. 
Zelfs het Dames-Weekblad, dat relatief veel aandacht besteedde aan schrijfsters uit 
het verleden en heden, functioneerde niet als een platform voor beginnende of ge
vestigde schrijfsters. De voorbeelden van beroemde voorgangsters, geportretteerd 

24 Dat de opheffing van Maria en Martha en de oprichting van Erina. Album voor Nederland
sche vrouwen met elkaar samen hangen, kan worden opgemaakt uit Piccardts voorwoord. Daar
in refereert hij aan het 'ophouden van den arbeid mijner voorgangers' (p.1). In een van de latere 
afleveringen van Erina verwijst Piccardt expliciet naar Maria en Martha. Bij zijn opstel 'Een 
woord over en een verzoek aan de vrouwenvereenigingen in ons Vaderland' plaatst hij de volgen
de noot: 'Ik neem de vrijheid hierbij te verwijzen naar hetgeen ik reeds voor eenige jaren, in ver
band tot dit onderwerp geschreven heb in het Tijdschrift Maria en Martha, 1850, deel XIII, p.70'. 
Zie Erina (1857), 223. 
25 Kuitert noemt Tijd en Toekomst daarom een 'eenmanstijdschrift' (Kuitert 1996, 18-19). Zie 
over beide tijdschriften voorts Sikemeier 1921, 289-298 en 390-391. 
26 De openingsaflevering biedt beide typen verhalen. Een verhaal van het eerste type is 'De 
dochter van den koopman, naar het Engelsch van Mrs. S.C. Hall' (1843,1-12). Een verhaal van het 
tweede type is 'Sophia Iwanowa' (1843, 13-16). 
27 Voor een volledige opgave van de medewerkers, zie bijlage 1. 
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Verschijnt Zatardags-avonds. Abonnemonts-prijs, i>cr kwartaal, ƒ1.50, franco per post. 
A d Y e r t e n t i e n van 1—6 regel» ƒ I.—, elke rlgal meer 10 Cents, behalve SS Cent* «gel voor liet Rijk. 

Brieve» fame» aan Jen Uitgever H. A. M. BOELANTS, te Schiedam. 

ra *±i «IL m «Sr TT-
De ondergeteekende, de uitgave van de DAMES-COUKAXT gestaakt hebbende, zal, 

te beginnen met 1". Julij e.k., uitgeven een 

D A M E S-W E E K B L A D. 
De Eedactie daarvan is aan «er bekwame handen toevertrouwd. — Ten einde over 

Inhoud en uitvoering te kannen oordcelen, wordt men verzocht, bij wijze van proefneming, 
voor slechts drie maanden zich daarop te abonneren, op de onderstaande 

V O O B W A A E D E N . 

Het D i a n s - W i n i . i l ) riet geregeld des Zatijrdaga lust licht, en wordt op dien dag der p-abonneerden franco 

per post toegezonden. 
öe inhoud zal trespan uit alles wat der Redactie g o e d , e d e l en s c h o o n , kortom der vrouw WMZtUg toe* 

schijnt; terwijl éénmaal in de maand zal gegeven worden Een Overzigt van het belangrijkste nieuws, 
in de laatste vier weken voorgevallen, en Eone uitvoerige beschrijving der jongste Modes met crue 

PARIJSGHE MODEPLAAT. 
De prijs is, pe r k w a r t a a l , gesteld of» ƒ 1.50. — Bij het einde van iedcreu jaargang ontvangen de Intee-

krnaren g r a t i s , een algcraeenen titel, inhouds-opgave en omslag, en to t p r e m i e 

EEN FEAAI MUZIJKSTUK (HOLLANDSCKE COMPOSITIE). 

Wanneer vóór het einde der eerste drie maanden het abonnement n ie t is afgezegd , wordt men beschouwd, zich 

voor een geheelen jaargang verbonden te hebben. 
De intcekenmg is bij alle H.H. Boekhandelaren opengesteld. 

SCHIEDAM, 30 Jnnij 1856. H- A- ••-• H O E L A A T S . 

Afb. 19 Eerste aflevering van het Dames-Weekblad (7 juli 1856), geredigeerd door C. E. 
van der Bilt la Motte. Universiteitsbibliotheek Leiden, 1186 B 4. 

http://Dians-Wini.il
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in de rubriek 'Dag-herinneringen', en het uitvoerige artikel over 'Vier oorspron
kelijke romancières', te weten Van Calcar, Bosboom-Toussaint, Henriëtte Maria 
Langelaan (1821-1908) en Betsy Hasebroek (1811-1887),28 hadden niet als effect 
dat het tijdschrift werd gevuld met bijdragen van eigentijdse schrijfsters, al moet 
gezegd worden dat er wel enkele bijdragen van vrouwen geplaatst werden, name
lijk van Johanna Sara Mackenstein-Koning en de onder pseudoniem schrijvende 
'Henriëtte F', 'Louise' en 'Mina'. 

3 Analyse van vier vrouwentijdschriften 

3.1 Euphrosyne (1832) 

De eerste van de in totaal twaalf afleveringen van Euphrosyne. Tijdschrift voor de 
Hollandsche kleeding verscheen in januari 1832. Het tijdschrift richtte zich tot de 
'vrouwelijke Landgenooten van den beschaafden stand' en had een heel concrete 
doelstelling: het invoeren van een nationale mode. In bredere zin beoogde het ook 
'de Vaderlandsche industrie' en 'ware nationaliteit' te bevorderen (Euphrosyne, jan. 
1832,3). De redactie werd, als gezegd, gevoerd door een collectief van vrouwen: 'eene 
vereeniging van oud-Nederlandsche vrouwen en jonkvrouwen, te Amsterdam'. Vol
gens de geruchten bestond deze vereniging slechts in het brein van de schrijvers en 
uitgevers van het tijdschrift, de gebroeders Diederichs te Amsterdam.29 

Historisch-maatschappelijke ontwikkelingen vormden de directe aanleiding tot 
de oprichting van Euphrosyne. De Belgische Opstand en Afscheiding leidden in 
de jaren 1830-1831 tot een uitbarsting van sterk anti-Franse sentimenten. Een golf 
van nationalistische literatuur spoelde over het land.30 W.H. Warnsinck, suikerraf-
finadeur te Amsterdam, een van de oprichters van Nederlandsch Genootschap tot 
Zedelijke Verbetering der Gevangenen en auteur van onder andere gelegenheids
gedichten, riep op tot een boycot van de Franse en Belgische kledingindustrie. In 
het Amsterdamse zondagsblad De Atlas, opgericht in februari 1831 en uitgegeven 
door de gebroeders Diederichs, deed hij het voorstel om een nationale kleder
dracht voor vrouwen in te voeren. Op deze wijze konden vrouwen zich volgens 
hem onttrekken aan de slaafse onderwerping aan de 'modewetten te Parijs en te 
Brussel uitgevaardigd'.31 Zijn voorstel kreeg bijval en al snel werd in diezelfde 
krant het idee geopperd om te komen tot de oprichting van een vereniging en een 
tijdschrift. De eerste oproep richtte hij tot 'de aanzienlijkste en meest gegoede fa-

28 Sylvius (Van der Bilt la Motte), 'Vier oorspronkelijke romanicières. In: Dames-Weekblad (2 
febr. 1857), 244-248 en (9 febr.1857), 252-256. 
29 De echtheid van de vereniging wordt in twijfel getrokken in het satirische tijdschrift De Arke 
Noach's (1831-1832), 420-421 en in het weekblad De Atlas (18 maart 1832). Over de ontstaansge
schiedenis van Euphrosyne, zie Keyser 1979. Over de nationale kleding van 1832, zie Coenen 
1912 en Marcus-de Groot 1980. 
30 Peter van Zonneveld spreekt in dit verband van een 'golf van opgewonden verzen' die over 
het land spoelde. Zie Van Zonneveld 1981, 201. 
31 De Atlas (10 juli 1832). Over Warnsinck: N N B W IV, 1435. 
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miliën binnen deze stad [Amsterdam]'.3 2 Zijn plan werd verwezenlijkt: op 25 de
cember werd het volledige prospectus van Euphrosyne afgedrukt in De AtlasP 

Dit prospectus opende met de vaststelling dat er in de maatschappij onvrede be
stond met de overheersende buitenlandse invloed op het terrein van de mode: 

Onderscheiden Dagbladen en Tijdschriften behelsden, van tijd tot tijd, meer of minder 
uitvoerige betoogen aangaande dit onderwerp, en werden, zoo wel hier ter stede, als in an
dere plaatsen, met belangstelling ontvangen. Bij niet weinigen werd de wensch levendig 
zich aan het verphgtend gezag van vreemde Modewetten te ontslaan, en zelve tot stand te 
brengen wat tot hiertoe, schier uitsluitend, aan de luimen en willekeur van vreemdelingen, 
onbekend met ons klimaat, ons karakter, leefwijze en zeden, was onderworpen; en hier
aan paarde zich het denkbeeld, om door eene onderlinge vereeniging, het doel dat men 
zich voorstelde, ware het mogelijk, te bereiken (Euphrosyne, jan. 1832, nr.1, 1). 

Het lag niet in de bedoeling om de bestaande kleding door een geheel nieuwe te 
vervangen, noch om deze door 'stijve en onbehagelijke modellen uit vroegeren 
tijd te doen verwisselen'. Doel was om 'de smaak en de vindingrijkheid' te bevor
deren, zodat ' tusschenkomst van vreemden' voortaan overbodig was. De vrouwe
lijke landgenoten werden nadrukkelijk verzocht om actief deel te nemen en goede 
ideeën voor kledingmodellen op te sturen naar de uitgevers van Euphrosyne. 
Daarmee was uiteindelijk het heil van de natie gediend: 

Insgelijks zullen de ondergeteekenden gaarne alle zoodanige mededeelingen ontvangen, 
welke zullen kunnen strekken, om de Hollandsche kleederdragt, zoo veel mogelijk, met 
de binnenlandsche nijverheid en de inlandsche fabrieken en trafieken of andere middelen 
van bestaan, te verbinden. Zoodanige mededeelingen zullen in het maandelijksch berigt 
worden opgenomen, ten einde ook langs dien weg, de Vaderlandsche industrie meer en 
meer bevorderd worde (Euphrosyne, jan. 1832, nr.1, 2-3). 

De uitgave van Euphrosyne had dus een verstrekkende doelstelling: de vaderland
se industrie zou door de invoering van een nationale klederdracht een positieve 
invloed ondergaan. 

Vanaf januari 1832 kwamen er maandelijks één of twee nummers uit, die acht 
bladzijden tekst en een of twee bijgevoegde modeplaten bevatten.34 De prijs be
droeg ƒ 0,75 per afzonderlijk nummer en ƒ3,00 per halve jaargang. Dit bedrag was 
weliswaar aanzienlijk lager dan de prijs van Penélopé, maar hiervoor kreeg men 
dan ook veel minder pagina's bedrukte tekst. Hoewel Euphrosyne als een mode
tijdschrift werd gepresenteerd, had het toch meer het karakter van een algemeen
cultureel tijdschrift, want er stonden ook allerlei zaken in die niets met mode te 
maken hadden. Vaste component was naast de uitvoerige beschrijving van de mo
deplaten ook een rijkelijk gevulde correspondentierubriek, die niet zelden de helft 
van het totale aantal pagina's in beslag nam. De resterende bladzijden waren ge-

32 De Atlas (4 sept. 1831). Zie ookDe Atlas (25 sept. 1831) en (13 nov. 1831). 
33 De tekst van het prospectus verscheen ook in het openingsnummer van Euphrosyne (jan. 
1832), 1-3. 
34 In januari 1832 kwamen er twee nummers uit, daarna verscheen er maandelijks een nummer. 
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vuld met 'mengelwerk' , bestaande uit levendige dialogen, vertaald proza en anek
dotes. Een maal werd ook een langer artikel geplaatst over de 'vrouwelijke be
schaving' en een ingezonden dichtstukje. 

In de dialogen voerden personages van verschillende leeftijden en van beide ge
slachten gesprekken over de inhoud en uitvoering van het tijdschrift. Zo discus
sieerden 'Mejufvr. K.' en 'Mejufvr. C. ' over de vraag hoe Hollands de klederdracht 
was, terwijl een zekere 'Mevr. v. L.' en 'de Heer L.B.' speculeerden over de ware 
identiteit van de samenstellers (Euphrosyne, jan. 1832, nr.2, 5-6; febr. 1832, 21-22). 
De samenstellers wensten echter anoniem te blijven: 

Mevr. v. L. [...] wist ik maar welke Dames in de Commissie waren? 
De Heer L.B. De Dames der Commissie verkiezen haar incognito te bewaren, en ik geef 
haar daarin geen ongelijk. Intusschen noodigen zij een ieder tot medewerking uit, en het 
zou welligt niet ongepast wezen, de Vereeniging met uwe denkbeelden bekend te maken. 
{Euphrosyne, febr. 1832, 21). 

De dialogen fungeerden in feite als weerleggingen van alle mogelijke bezwaren die 
maar tegen het tijdschrift zouden kunnen worden opgeworpen. De ene gespreks
partner formuleerde een bezwaar ('de benodigde stoffen zijn te duur ' ) , de andere 
kwam met tegenargumenten ( 'men kan ook goedkoper materiaal gebruiken'). He t 
proza bestond uit een uit het Engels vertaald vervolgverhaal ( 'Fanny of de Zwit-
schere boerin' , vanaf augustus 1832). Bij het twaalfde nummer was deze liefdesge
schiedenis nog niet ten einde, waaruit kan worden afgeleid dat het tijdschrift plot
seling ophield te bestaan. De anekdotes betroffen niet speciaal onderwerpen die 
betrekking hadden op het vrouwelijke domein, maar strekten zich uit over allerlei 
terreinen, zoals de wereldgeschiedenis (over de koning van Pruisen), de dicht
kunst (over de dichtkunst van de Chinezen) en de algemene levenssfeer ('de heil
zame uitwerking van het lagchen'). 

Euphrosyne droeg een heel ander karakter dan Penélopé, het enige andere vrou
wentijdschrift dat op dat moment werd uitgegeven. He t bevatte geen handwerk-
rubriek en was veel minder gericht op de morele opvoeding van jonge meisjes en 
vrouwen. Toch waren er ook overeenkomsten, en wel in twee opzichten. In de 
eerste plaats werd ook Euphrosyne als een onderneming met een expliciet natio
naal karakter gepresenteerd. N e t als in Penélopé uitte dit nationalisme zich in een 
gespannen houding ten opzichte van de internationale tijdschriftenmarkt. Met het 
streven een nationale mode in te voeren, keerde de redactie van Euphrosyne zich 
tegen de overheersende invloed van de Franse vrouwentijdschriften en zij liet niet 
na dat expliciet te vermelden: 

Tevens hebben wij uit de laatste Nos. van het Journal en den petit Courrier des Dames bij 
vernieuwing meenen te bespeuren, dat onze vrienden de Franschen, die altoos vrij hoog 
van hunne vindingrijkheid opgeven, niet zoo onuitputtelijk zijn als men wel eens gedacht 
heeft, daar zij, ten einde het onophoudelijk afwisselen hunner Costumes te kunnen vol
houden, dikwijls verpligt zijn dezelve uit fragmenten der kleederdragten van verschillen
de volken, te moeten zamenstellen, waarvan vooral de Chineesche schoenen en derzelver 
wanstaltige mouwen ons voorkomen bij een Arlequinade Costuum eene waardige plaats 
te verdienen (Euphrosyne, jan. 1832, nr.1, 7-8). 
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De makers van de Franse vrouwenbladen werd verweten dat zij de door hun zo 
hoog geachte vindingrijkheid niet konden waarmaken. De anti-Franse houding 
die Euphrosyne kenmerkte was geen nieuw fenomeen, maar kan in de geschiede
nis van de Noordelijke Nederlanden in golfbewegingen worden waargenomen, al 
vanaf de Bourgondische Tijd. In de tweede helft van de achttiende eeuw kreeg de 
bezorgdheid voor overheersing van de Franstalige cultuur opnieuw een impuls in 
het program van de Nederlandse Verlichting. Onder meer in de periodieken 
kwam een ware vaderlandscultus tot uitdrukking, waarin in toenemende mate de 
eigenheid van de vaderlandse cultuur werd besproken en verheerlijkt.35 In de 
spectators klonk meer dan eens de waarschuwing tegen de verfransing van de ze
den, die gepaard ging met een mondain-luxueuze en oppervlakkige levensstijl. 
Het nationale, economische en morele verval zou mede daardoor veroorzaakt 
zijn.36 De afkeer en spot tegen een Franse levensstijl kwamen opnieuw tot een 
hoogtepunt in de letterkundige productie ten tijde van de Belgische Opstand en 
Afscheiding en uitte zich ook in Euphrosyne. 

Een tweede overeenkomst met Penélopé was de stimulerende houding ten opzichte 
van binnenlandse schrijfsters: de redactie nodigde 'Vaderlandsche Dichteressen, en 
Schrijfsters' uit om bijdragen aan te leveren {Euphrosyne, april 1832, 53). Afgaan
de op de correspondentierubriek kreeg deze oproep voldoende gehoor, want ver
schillende malen veroorloofde de redactie het zich om ingezonden dichtstukken te 
weigeren {Euphrosyne, maart 1832, 38-39). Een van de schrijfsters werd zelfs ge
adviseerd om haar denkbeelden eerst verder te ontwikkelen en deze vervolgens mede 
te delen in het 'alom geachte Tijdschrift Penélopé, door onze verdienstelijke Land-
genoote Mevr. van Meerten, geb. Schilperoort, sedert jaren, met het gelukkigst ge
volg en algemeene goedkeuring uitgegeven' {Euphrosyne, maart 1832, 38). Moge
lijk waren dergelijke brieven gefingeerd, want in werkelijkheid plaatste het tijdschrift 
zelden ingezonden stukken.37 Maar de redactie hield in ieder geval de schijn op dat 
er een levendige correspondentie bestond met vaderlandse schrijfsters. 

Het is opmerkelijk dat de redactie van Euphrosyne een van haar lezeressen aan
spoorde om kopij te sturen naar een ander vrouwentijdschrift. Kennelijk was er 
niet sprake van concurrentie maar van wederzijdse waardering. Van Meerten-
Schilperoort, die al enige tijd geen Franse modeberichten meer in Penélopé plaats
te, toonde zich op haar beurt ook heel enthousiast over Euphrosyne. Ze raadde 
haar lezeressen aan om de eerste aflevering te lezen: 'leest en ziet het eerste nom-
mer van Euphrosyne, of Tijdschrift voor de Hollandsche Kleeding'.3S Onwillekeu
rig vraagt men zich af of er soms contact tussen Van Meerten-Schilperoort en de 
redactie van Euphrosyne bestond: waarom zou men anders zijn lezeressen naar de 
concurrent doorverwijzen? Er is slechts één, uiterst speculatieve, aanwijzing die 

35 Van Sas 1989 en Van Sas 1999,281. 
36 Sturkenboom 1998, 212-213. 
37 'Uittreksel uit eenen ons toegezonden brief'. In: Euphrosyne (maart 1832), 43-45; H.M.; 
'Aan Leonore'. In: Euphrosyne (april 1832), 52-53; 'Een woord voor Nederlandsche vrouwen 
over vrouwelijke beschaving; door eene vrouw. In: Euphrosyne (juli 1832), 74-88. 
38 Penélopé 6 (1831), 'Lektuur', 328. 
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daarop zou kunnen wijzen. Hogeweg-de Haart noemt in haar levensbeschrijving 
van Van Meerten-Schilperoort als tekstschrijfster van Euphrosyne een zekere Pe-
tronella Maas. Een bronvermelding voor dit gegeven ontbreekt echter.39 Bedoelt 
Hogeweg-de Haart soms mevrouw Brandt-Maas, met wie Van Meerten-Schilper
oort in 1832 de vrouwelijke gevangenen bezocht? Of vergist Hogeweg-de Haart 
zich en bedoelt zij eigenlijk Petronella Moens? In Penélopé is een gedicht opgeno
men van 'P.M.' (Petronella Maas of Petronella Moens?), waarin de draak wordt 
gestoken met ijdele meisjes die de Franse mode navolgden en waarin de loftrom
pet werd gestoken over de in te voeren nationale mode. Het gedicht volgt onmid
dellijk op een verhalende bijdrage van de hand van Petronella Moens.40 Zou Pe
tronella Moens soms betrokken zijn geweest bij de redactie van Euphrosyne} 

Hoe de connecties ook precies liggen, de stimulerende rol van zowel Penélopé 
als Euphrosyne ten opzichte van schrijvende vrouwen mag in het licht van de door 
Streng beschreven discussies over het vrouwelijk schrijverschap in de algemeen-
culturele tijdschriften in elk geval opmerkelijk heten. In de periode 1815-1840 sig
naleert Streng een toenemend verzet tegen schrijvende vrouwen: recensenten van 
bladen als de Vaderlandsche Letteroefeningen en De Recensent, ook der Recen
senten lieten zich overwegend in negatieve zin uit over schrijvende vrouwen.41 Uit 
bovengenoemde bladen spreekt echter grotendeels een andere teneur: binnen
landse schrijfsters werden juist aangemoedigd kopij aan te leveren en hun schrijf
talent te ontplooien. Straks zal blijken dat ook andere vrouwentijdschriften die 
aanmoedigende rol op zich nemen. 

Vrouwbeeld 
In de bevordering van de nationale welvaart was volgens Euphrosyne een speciale 
rol voor vrouwen weggelegd: hun vaderlandsliefde diende tot uiting te komen in 
een nationaal modehewustzijn. Het dragen van 'inlandsche' kleding was niet al
leen gunstig voor de vaderlandse economie, maar ook een uiting van een anti-
Frans gemoed. Zowel in tekst als beeld werden zij aangespoord hun gevoelens van 
vaderlandsliefde in hun kleding tot uitdrukking te brengen. 

De titel van het tijdschrift weerspiegelde de opvatting dat het uiterlijk een be
langrijk instrument in de handen van de Nederlandse vrouwen was. De titel werd 
verklaard in een korte dialoog tussen Prof. G. en zijn dochter Henriëtte in de 
tweede aflevering. Samen met Thalia en Aglaja behoorde Euphrosyne tot de drie 
gratiën of 'bevalligheden', 'die door hare innemendheid overal vreugde wisten te 
verspreiden', aldus de geleerde professor {Euphrosyne, jan. 1832, nr.2, 4). Evenals 
bij Penélopé (en veel volgende vrouwentijdschriften) werd dus gekozen voor een 
mythologische vrouwenfiguur, die bepaalde kwaliteiten representeerde; dat was 
in dit geval de uiterlijke schoonheid. In de context van Euphrosyne betekende dit 
dat de vrouw door middel van haar uiterlijk haar politieke standpunt kon profile-

39 Hogeweg-de Haart 1956, 26. 
40 Petronella Moens, 'De Grijsaard'. In: Penélopé 7 (1833), 'Lektuur', 57-72; P.M., 'De Neder-
landsche kleeding' In: Penélopé 7 (1831), 'Lektuur', 73-77. 
41 Streng 1997, 5-38. 
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ren. Overigens gold dit evenzeer voor de Nederlandse man, die voor nationale 
kledingvoorschriften terecht kon bij de mannelijke pendant Proteus, tijdschrift 
voor Hollandsche Heerenkleeding en ter bevordering van Nationale Nijverheid 
(1832). Dit tijdschrift werd vanaf juni 1832 uitgegeven, eveneens bij de gebroeders 
Diederichs te Amsterdam.42 De titel was adequaat gekozen: Proteus, een van de 
zeegoden, had de gave om zich in allerlei gestalten te veranderen. 

Vrouwen konden niet alleen door middel van hun kleding een positieve bijdrage 
leveren aan de maatschappij. De redactie plaatste een lang artikel van de hand van 
'eene vrouw', later omschreven als 'een schrijfster uit Groningen', waarin werd ge
pleit voor een actievere deelname van vrouwen aan de 'zedelijke verbetering' van 

42 Het eerste nummer was al in maart 1832 gepland, maar liep enkele maanden vertraging op. 
Verdere gegevens over dit tijdschrift zijn te vinden bij Keyser 1979, 160-162. 
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de maatschappij.43 In het kader van de stimulerende rol van vrouwentijdschriften 
ten opzichte van diverse vormen van vrouwelijk activisme en de vorming van een 
Nederlandse vrouwenbeweging is dit artikel zeer interessant, omdat lezeressen wer
den aangespoord in verenigingsverband de vrouwelijke gevangenen in het land te 
bezoeken. Net als in Penélopé fungeerde Fry als het inspirerende voorbeeld: 

Dat dit [de zedelijke verbetering der gevangenen] een edel doel is, zal ook de bedorvenste 
en zelfzuchtigste mensch moeten toestemmen; dat het uitvoerbaar, en geene philantropi-
sche hersenschim is, bewijst het leven der eerwaardige Elizabeth Frey, welke zulk een 
groot deel van haren besten leeftijd in de gevangenis van New-Gate doorbragt, en tevens 
hare pligten als gade en moeder met zeldzame trouw vervulde, en, op haar voetspoor, de 
vereenigingen van vrouwen in andere landen van Europa.44 

Dit soort initiatieven moet worden bezien in het licht van het ontstaan van een 
nieuw type macht tegen het einde van de achttiende eeuw: 'zorgende macht' . Deze 
term, geïntroduceerd door De Haan en Van der Heide en geïnspireerd op het 
werk van Michel Foucault,45 refereert aan activiteiten ten behoeve van het welzijn 
van anderen, waartoe ook liefdadigheidsactiviteiten kunnen worden gerekend. 
Mede op grond van religieuze overtuigingen ontstond de behoefte om een repres
sieve, gewelddadige vorm van machtsuitoefening te vervangen door een andere 
benaderingswijze van groepen mensen die buiten de kaders van de samenleving 
vielen, zoals gevangenen, slaven, gekken, prostituees en zigeuners. De geweldda
dige onderdrukking maakte plaats voor een meer individuele benadering van de 
mens, en een gevoel van zorg en verantwoordelijkheid voor anderen. Recentelijk 
hebben Drenth en De Haan in een vervolgstudie overtuigend beargumenteerd dat 
de ontwikkeling van zorgende macht in de negentiende eeuw niet los kan worden 
gezien van het ontstaan van nieuwe betekenissen van vrouwelijkheid.46 Vrouwen 
als Elizabeth Fry, Josephine Butler en Florence Nightingale hadden een belangrij
ke voorbeeldfunctie en produceerden met hun menslievende optredens nieuwe 
betekenissen van vrouwelijkheid. Dat die ook op Nederlands grondgebied door
drongen, blijkt behalve uit het door Drenth en De Haan bijeengebrachte materi
aal ook uit de aandacht van vrouwentijdschriften voor Fry's persoon. Behalve in 
Penélopé en Euphrosyne werden haar verdiensten ook gememoreerd in Ons Stre
ven en Onze Roeping.47 

43 'Een woord voor Nederlandsche vrouwen over vrouwelijke beschaving; door eene vrouw'. 
In: Euphrosyne (juli 1832), 74-88. In de correspondentierubriek wordt gemeld dat de brief af
komstig is van 'een schrijfster uit Groningen'. Zie Euphrosyne (juli 1832), 88. 
44 'Een woord voor Nederlandsche vrouwen over vrouwelijke beschaving; door eene vrouw'. 
In: Euphrosyne (juli 1832), 74-88. Citaat 85. 
45 De Haan en Van der Heide 1997, 279-280. 
46 Van Drenth en De Haan 1999. 
47 Elise van Calcar moedigde in Ons Streven lezeressen aan om ontslagen vrouwelijke gevan
genen in huis op te nemen als dienstbode. Zie Elise van Calcar, 'Waar zal ze heen?'. In: Ons Stre
ven (12 aug. 1874), 131. Vgl. De Haan en Van der Heide 1997, 297. In Onze Roeping werd een 
bladzijde uit het dagboek van Fry opgenomen en vestigde Jacobina Berendina Zwaardemaker-
Visscher de aandacht op een bezoek door vrouwen aan een Engelse staatsgevangenis voor vrou
wen. Zie 'Een bladzijde uit het dagboek van Elisabeth Fry'. In: Onze Roeping (21 april 1870), 31; 
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Behalve voor gevangenenbezoek werd in bovengenoemd artikel ook gepleit 
voor een betere verstandelijke ontwikkeling van vrouwen, mits deze gelijke tred 
behield met de 'zedelijke' ontwikkeling en mits deze strekte tot 'nut en veraange
naming der huiselijke kring' (Euphrosyne, juli 1832, 76). Wat vrouwen aan geest
beschaving zouden winnen, hoefde niet noodzakelijk ten koste te gaan van hun 
beminnelijkheid, aldus de schrijfster. Talloze schrijfsters bewezen dat, maar er wa
ren ook negatieve voorbeelden. Anna Maria van Schurman en madame Dacier bij
voorbeeld. Zij waren 'reuzinnen van geleerdheid', voor wie men diende terug te 
schrikken.48 O o k Betje Wolff en Aagje Deken hadden 'veelal iets terugstootends, 
door buitengewoone manieren, door gebrek aan wereld, door vele zonderlinghe-
den ' (Euphrosyne, juli 1832, 77). Voor het juiste voorbeeld moest de blik - opmer
kelijk genoeg! - op Frankrijk gericht worden, maar dan wel het achttiende-eeuw-
se Frankrijk: 

Dat integendeel de beschaafdste vrouwen ook de beminnelijkste en behagelijkste kunnen 
zijn, zien wij aan eene Mad. Recamier, Hertogin d'Abrantès (Junot), S. Gay, Roland, Elie de 
Beaumont, Dufresnoy, Markiezin de Lambert, Madame de Renneville, Lafitte, d'Epinay, de 
Staël Holstein en hondurd andere Fransche vrouwen, die aan het beschaafde gezellige leven 
zulk eene onwederstaanbare bekoorlijkheid gaven, en zulk eenen betooverenden invloed uit
oefenden op den kring, welke zich om haar verzamelde (Euphrosyne, juli 1832, 77-78).49 

De Franse mode werd in Euphrosyne verfoeid, maar op het terrein van het letter
kundige salonleven fungeerde het Frankrijk van de vorige eeuw juist als een uit
muntend voorbeeld. Een soortgelijk spanningsveld tussen nationalisme en inter
nationalisme is zichtbaar in Penélopé, waarin buitenlandse schrijfsters eveneens 
als inspirerende voorbeelden worden genoemd. 

Er waren echter grenzen aan de navolging van de beschaafde Franse schrij f sters, want 
zij hadden één verderfelijke eigenschap: de 'zucht om te schitteren' ofwel eerzucht. En 
deze eigenschap was volkomen in strijd met 'het eenvoudige, zedige, en, over het ge
heel, meer godsdienstige karakter der Nederlandsche vrouw' (Euphrosyne, juli 1832, 
78). In dat opzicht konden de lezeressen beter een voorbeeld nemen aan twee Neder
landse voorgangsters: de zeventiende-eeuwse Anna en Tesselschade Roemers Visscher. 
He t bewaren van het vaderlandse karakter stond in Euphrosyne uiteindelijk voorop. 

Mevr. Z., 'Een bezoek in een gevangenis voor vrouwen'. In: Onze Roeping (1 aug. 1872), 122-123. 
Het artikel was vertaald uit het Engelse tijdschrift Woman. Ook in een artikel van een zekere Lot
hario werd gepleit voor navolging van Fry. Zie Lothario, 'Ideën van Legouvé. De vrouw in de uit
oefening van een beroep'. In: Onze Roeping (dec. 1873), 503-509, met name 507. 
48 Beide vrouwen werden vaker paarsgewijs opgevoerd hetzij als afschrikwekkende hetzij als 
inspirerende voorbeelden. Zie Van Dijk 1996b, 238. 
49 De volgende personen worden bedoeld: Jeanne-Francoise Recamier (1777-1849), Laure 
d'Abrantès (1785-1838), Sophie Gay (1776-1852), Marie-Jeanne Philippon Roland (1754-1793), 
Anne-Louise Morin-Dumesnil Elie de Beaumont (1730-1783), Adelaide Dufrénoy (1765-1825), 
Anne-Thérèse de Marguenat de Courcelles Marquise de Lambert (1647-1733), Sophie de Renne
ville (1722-1822), Marie-Elisabeth La Fite-Bouée (1737-1794), Louise d'Epinay (1726-1783) en 
Germaine Necker de Staël 1766-1817). Voor een globaal overzicht van leven en werken van deze 
vrouwen (afgezien van Recamier) zie de lemma's in "Women's Literature A-Z. Voor Recamier, die 
een intieme vriendin van De Staël was, zie de biografie van Wagener 1986. 
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N a twaalf nummers werd de uitgave van Euphrosyne plotseling gestaakt. De plan
nen van de redactie faalden al snel, waarschijnlijk omdat het onrealistisch was om 
een nationale klederdracht in te voeren en omdat de redactie op een te selectief 
leespubliek mikte. Alleen de zeer gegoeden zullen zich immers de dure stoffen 
hebben kunnen veroorloven. In die richting wijzen niet alleen de contemporaine 
reacties op het tijdschrift maar ook de korte bestaansduur van de mannelijke pen
dant Proteus, waarvan in totaal slechts zes nummers uitkwamen. Tekenend is ook 
het feit dat de gebroeders Diederichs zich in hun vervolgprojecten niet meer inlie
ten met propaganda voor een nationale klederdracht. H u n voor vrouwen bestem
de modetijdschriften Psyche (1836) en De Bon Ton (1837-1840?) waren beide ge
modelleerd naar de succesvolle Franse bladen Psyche (1835-1854) en Le Bon Ton 
(1834-1884).50 

De gebroeders Diederichs voelden zich niettemin verplicht om verantwoording 
af te leggen voor hun radicale ommezwaai . In de begeleidende teksten bij hun 
nieuwe tijdschriften verklaarden zij waarom zij hun toevlucht hadden genomen 
tot de Franse mode, terwijl zij die eerder verworpen hadden. Dat zij nu voortaan 
de Franse mode propageerden, betekende geenszins dat zij ook voorstanders wa
ren van Franse zeden en gewoonten, aldus werd verzekerd in het prospectus van 
Psyche. Integendeel. Boven alles diende de eer van het vaderland hoog te worden 
gehouden. Men diende nog altijd de voorkeur te geven aan een Hollands schouw
burgbezoek boven een Frans theaterbezoek, aan de Hollandse boven de Franse 
taal, aan het reizen in vaderlandse streken boven het maken van buitenlandse rei
zen etc. Slechts op het terrein van de mode maakten de uitgevers voortaan een uit
zondering: 

Wij achten, wij eerbiedigen, wij bewonderen eene Jacoba van Beijeren, eene Maria van Rei-
gersbergen, eene Trijn van Leemput, eene Anna Maria Schuurmans, eene Tesselschade Vis-
scher; wij verachten daarentegen eene Maintenon, eene La Valière, eene Pompadour, eene 
Dubarry; maar wanneer het smaak, goeden smaak in kleeding, bevalligheid in opschik geldt, 
dan kiezen wij niet den dosch der evengenoemde eerbare vaderlandsche vrouwen.51 

Opvallend is dat de achttiende-eeuwse Franse schrijfsters plaats hebben gemaakt 
voor zeventiende- en achttiende-eeuwse dames uit de Franse hofkringen. De 
Maintenon en La Valière waren de officiële maïtresses van koning Lodewijk XIV, 
De Pompadour en Du Barry van diens troonopvolger Lodewijk X V De gebroe
ders Diederichs vonden hun levensstijl verwerpelijk, maar hun smaak voor kleding 
achtten zij beduidend beter dan die van de genoemde vrouwelijke landgenoten. 

50 Zie de bibliografie in bijlage 1 voor nadere gegevens over deze twee tijdschriften. 
51 Prospectus gebroeders Diederichs 1836. Bibl. van de Kon. Ver. De volgende Franse vrouwen 
worden bedoeld: Francoise d'Aubigné Maintenon (1635-1719), Louise-Frangoise de la Valière 
(1644-1710), Jeanne-Antoinette Poisson Marquise de Pompadour (1721-1764) en Marie Jeanne 
Gomard de Vaubenier Comtesse du Barry (1743-1793). 
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Receptie 
Euphrosyne ontlokte veel reacties in de algemeen-culturele pers, uiteenlopend van 
zeer positief tot uiterst kritisch. De oorzaak van de grote publiciteit was de opval
lende doelstelling van het tijdschrift. Voorstanders prezen het ideële, vaderlands
lievende motief van de vereniging. Van Meerten-Schilperoort toonde zich in 
Penélopé bijvoorbeeld zeer enthousiast en ze raadde haar lezeressen dan ook aan 
om Euphrosyne te lezen. Ook in andere tijdschriften werd het initiatief geprezen. 
Volgens de een had de vereniging 'een lofwaardig oogmerk', terwijl de ander de 
kleding 'door goeden smaak bedacht' vond.52 

Negatieve geluiden waren echter in de meerderheid. De kritiek richtte zich niet 
zozeer op de nationalistische doelstellingen alswel op de concrete mode-ontwer
pen. Men beklaagde zich over het weinig oorspronkelijk Nederlandse karakter 
van de kleding en sprak over een 'mengelmoes van Fransche en Hollandsche klee-
derdragt'.53 Dat was stevige kritiek, omdat Euphrosyne zich nu juist afzette tegen 
Franse invloeden. In het satirisch getinte pamflet Brief van twee Amsterdamsche 
Dames over de Nationale kleederdragt (Amsterdam 1832) betoogden twee leze
ressen dat er niets nationaals aan de kleding te ontdekken viel en zij stelden er een 
geheel andere kledinglijn tegenover, waarin meer provinciale elementen vertegen
woordigd waren uit bijvoorbeeld Noord-Holland en Friesland. De meest geuite 
klacht was dat de benodigde stoffen te duur waren. 'Men moet Nationale guldens 
hebben, om a la Euphrosyne gekleed te gaan' stond er in het satirische weekblad 
De Arke Noach's (1827-1833), dat overigens opvallend veel aandacht aan Euphro
syne besteedde. De kostbaarheid van de kleding stond een nationale verspreiding 
ervan in de weg: 'met den besten wil kan ik mijne kinderen en kindskinderen gee-
ne bonte randen geven, fluweelen hoedjes met witte veren', aldus een 'oud-Ne-
derlandsche grootmoeder' in datzelfde tijdschrift.54 Uit deze en andere reacties 
valt af te leiden dat het tijdschrift zich alleen tot de 'aanzienlijken en meest gegoe
den' richtte. Ook in het tijdschrift zelf werd geklaagd dat de doelgroep van het 
tijdschrift te beperkt was. Een lezeres betreurde het dat er geen modeplaten voor 
vrouwen uit de burgerstand en dienstbodes in stonden.55 Misschien dat de be-

52 Zie Algemeene Konst- en Letterbode (1832) dl.1, 134 en P. Hanou van Arum, 'Aan eene va-
derlandsche juffer, op hare vraag, welke is dan de Hollandsche kleeding?' In: VLO (1832) dl.1, 
707-708. Een positieve reactie was ook te vinden in een artikel van J.P.H. (Jan Pieter Heije?), 'Iets 
over de Hollandsche kleeding'. In: VdV (1832), 356-367. P. Hanou van Arum publiceerde overi
gens ook nog een hekeldicht op Proteus, getiteld 'In vreemde taal niets nationaal. Eene ware 
Anekdote'. In: VLO (1832) dl.2, 739-740. 
53 Brief van mevrouw J.M.v.W. geb. C. te Bodegraven, beantwoord door de redactie van 
Euphrosyne (aug. 1832), 95-96. 
54 De Arke Noach's werd uitgegeven door Anton Cramer te Amsterdam, die vermoedelijk ook 
de auteur was (Van Doorninck en De Kempenaer 1883-1885, dl.2, 47). Bij Cramer verscheen be
halve een spotprent op de nationale kleding ook een tweetal satirische pamfletten over deze kwes
tie: het hierboven genoemde Brief van twee Amsterdamsche dames, over de nationale kleeder
dragt [...] (1832) en Raadgeving aan Euphrosyne (1832). Voor beide pamfletten adverteerde hij in 
De Arke Noach's (1831-1832), 390 en 395. Voor aanvullende gegevens over de publicaties naar 
aanleidingvan Euphrosyne: Keyser 1979, 165, n.16. 
55 Zie de brief van mevrouw J.M.v.W. geb.O te Bodegraven in de correspondentierubriek van 
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perktheid van de doelgroep dan ook mede de oorzaak was van de vroegtijdige op
heffing van het tijdschrift. 

De reacties van de critici concentreerden zich uitsluitend op de mode in Euphro-
syne. Alle andere elementen, zoals de dialogen, de informatieve stukjes, de aanspo
ring tot gevangenenbezoek, de visie op Franse literatuur en op verstandelijke ont
wikkeling van vrouwen, bleven buiten het blikveld van de kritiek. Kennelijk trok 
alleen de opvallende politieke doelstelling, die gepaard ging met een nationale kle
derdracht, de aandacht van de pers. 

3.2 Album aan het schoone geslacht toegewijd (1839-1840) 

Het tweede vrouwentijdschrift dat veel reacties oproept in de pers is het Album 
aan het schoone geslacht toegewijd. Dit kwartaalblad verschijnt vanaf 1839 bij H. 
Horneer te Gorinchem. Het is niet bekend hoe lang het tijdschrift precies bestaat; 
vermoedelijk komen er in totaal slechts vier nummers uit, dat wil zeggen één com
plete jaargang.56 Elke aflevering beslaat gemiddeld tachtig pagina's en kost 95 cent. 
De inhoud bestaat uit oorspronkelijk Nederlandse proza- en poëziebijdragen; ter 
afwisseling wordt ook een enkele keer een muziekstuk opgenomen. 

Hoewel het Album slechts korte tijd bestaat, vormt het evenals Euphrosyne een 
interessant fenomeen op de binnenlandse tijdschriftenmarkt. Op het moment van 
verschijnen, in 1839, is het het enige Nederlandstalige vrouwentijdschrift dat 
mengelwerk aanbiedt; voorlopers als Euphrosyne en Penélopé zijn al weer enkele 
jaren ter ziele. Bovendien legt de redactie van het Album enige literaire ambitie aan 
de dag: het tijdschrift past in een reeks van literaire almanakken die op dat mo
ment verschijnen en allerlei bekende auteurs verlenen hun medewerking. Het is 
helaas niet bekend wie de redactie van het Album voerde. Wel zijn er gegevens die 
in de richting van de dichter-criticus Adriaan van der Hoop (1802-1841) wijzen, 
waarover later meer. 

In een redactioneel voorbericht zet de redactie haar uitgangspunten uiteen. De 
redactie mikt op een zo breed mogelijke groep vrouwen. Ze maakt geen onder
scheid naar leertijd en stand, maar richt zich tot alle 'Vaderlandsche Maagden, 
Vrouwen en Moeders' (Album, voorwoord, xii). Het doel van de samensteller(s) 
is om 'de schoone sekse in Nederland een aangenaam en onderhoudend boekge
schenk in handen te geven' (Album, voorwoord, x). De voorkeur gaat daarbij uit 
naar oorspronkelijke stukken, hoewel goede vertalingen of bewerkingen niet ver
worpen zullen worden. Bij gelijke waarde zal dat wat 'op eigen grond werd ge
teeld' echter altijd voorrang krijgen, aldus de redactie. Evenals in Penélopé en 
Euphrosyne worden de vaderlandse schrijfsters aangemoedigd om bijdragen te le
veren: 

het augustusnummer, 95-96. 
56 Horneer zond in november 1840 prospectussen en een intekenlijst aan collega-boekhande
laars rond voor de tweede jaargang. Tot dusver zijn er echter geen exemplaren uit deze jaargang 
bekend. 
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Afb. 21 Titelblad van het 
Album aan het schoone 
geslacht toegewijd. Den 
Haag, Koninklijke 
Bibliotheek, 9198 C 24. 

I a m m *• 9 
o-
»• 

Een kiesch mengelwerk, zoo wel proza als poëzij bevattende, is onze bedoeling, en voor
al tot het eerste roepen wij de medewerking in dier Vaderlandsche schrijfsters, welke reeds 
eenen gevestigden roem in dit vak mogten erlangen, en boven anderen de bevoegdheid 
hebben voor hare eigene sekse iets doelmatigs, iets goeds en iets schoon daar te stellen (Al
bum, voorwoord, xi). 

Deze aansporing heeft echter niet het beoogde effect, want onder de inzenders be
vindt zich slechts één vrouw: Petronella Moens. De overige bijdragen worden gele
verd door mannelijke auteurs, waarvan de meesten beslist enige naamsbekendheid 
hebben, zoals C.P.E. Robidé van der Aa, J.F. Bosdijk, L. van den Broek, A. Boxman, 
E.M. Calisch, C .H. Clemens, A. van der H o o p en J.J.F. Wap. Deze personen zijn al
len zeer actief in het literaire bedrijf: sommigen van hen zijn als beginnende dichters 
geportretteerd in de prestigieuze Nederlandsche Muzen-almanak;57 anderen zijn zelf 

57 De beeltenis van Boxman stond in de Nederlandsche Muzen-almanak voor het jaar 1828; die 
van Robidé van der Aa in de almanak voor het jaar 1833. 
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al eens als redacteur aan een literair tijdschrift of een almanak verbonden geweest.58 

Om het Album aan het schoone geslacht toegewijd in het literaire veld te situ
eren, kan een vergelijking met enkele contemporaine literaire almanakken nuttig 
zijn. Het Album vertoont namelijk verwantschap met een aantal almanakken die 
op dat moment verschijnen, te weten Nederlandsche Muzen-almanak (1819-
1847), Almanak voor het schoone en goede (1821-1860) en Tesselschade (1838-
1840). Ten eerste bieden deze almanakken in de jaren 1839-1840 evenals het Al
bum een keur van proza en poëzie, waarbij niet zelden de liefde het hoofdthema 
vormt. Ten tweede komt de groep medewerkers voor een groot deel overeen: veel 
van de medewerkers van het Album leveren ook bijdragen aan de zojuist genoem
de almanakken.59 Ten derde is mogelijk ook de doelgroep dezelfde: Potgieter lijkt 
bij de samenstelling van zijn Tesselschade in ieder geval rekening te hebben ge
houden met een vrouwelijk lectoraat, maar een systematisch onderzoek naar het 
beoogde publiek van de genoemde almanakken moet nog verricht worden.60 Ten 
slotte vertoont ook het uiterlijk overeenkomsten: zowel het Album als de alma
nakken waren verzorgd uitgegeven ('met gedrukte omslag en verguld op snede')61 

en van zwart-wit illustraties voorzien, om de aantrekkelijkheid te verhogen. 

Tegelijkertijd wijkt het Album af van deze almanakken. In de eerste plaats draagt 
het Album niet het specifieke karakter van een almanak, omdat het formaat twee 
maal zo groot is en omdat het vier maal per jaar verschijnt (typische almanakachti
ge aspecten zoals een kalender en data van de zonsopgang en -ondergang hebben 
overigens noch in de bovengenoemde almanakken noch in het Album een plaats). 
In de tweede plaats is de thematiek van het geboden proza en poëzie van het Album 
beperkter dan in de bovengenoemde almanakken. Het Album staat volledig in het 
teken van lichtvoetige poëzie en liefdesverhalen met vrouwelijke hoofdpersonages, 
veelal met een moraliserende ondertoon. De genoemde almanakken bieden daar
entegen ook algemene taferelen uit het gezinsleven. Het Album onderscheidt zich 
dus op wezenlijke kenmerken van de literaire almanakken, maar lijkt qua opzet, in
houd en uitvoering toch op deze jaarboekjes geïnspireerd te zijn. 

58 Robidé van der Aa voerde jarenlang de redactie van de Almanak voor het schoone en goede 
en was in 1837 mederedacteur van De Gids. Ook Van der Hoop en Wap waren bij diverse literai
re tijdschriften betrokken. Van der Hoop had onder meer zitting in de redacties van Apollo (1827-
1828), Argus (1828-1829), De Nederlandsche Mercurius (1828-1829), De Vriend der Waarheid 
(1829-1830) en Bijdragen tot Boeken- en Menschenkennis (1832-1837). Daarna zette hij zijn kri
tieken voort in Algemeen Letterlievend Maandschrift (1822-1851). Wap redigeerde onder meer 
het radicale tijdschrift Argus. Zie Mathijsen 1997, 12-13 en NNBWIV, 780. 
59 Voor het jaar 1840 bevat de Almanak voor het schoone en goede bijvoorbeeld onder meer bij
dragen van J.J.L. ten Kate, W.J. Hofdijk, C.P.E. Robidé van der Aa, L.J.A. Tollens Hz. en P. 
Moens. 
60 Henk Eijssens verricht onderzoek naar de betekenis en functie van literaire almanakken in 
het negentiende-eeuwse literaire bedrijf. Voor een inventarisatie van Nederlandse almanakken uit 
de periode 1830-1849, zie Van Noort en Van Zonneveld 1978 en Van Wingerden en Van Zonne
veld 1979. Over de literaire almanakken rond 1858, zie Eijssens 1993. Over de Nederlandsche 
Muzen-almanak: Mathijsen 1982,11,32,38. Over Tesselschade: Mathijsen 1982,13,30,34-35, Ja-
cobi 1984, Jacobi 1986 en Aerts 1997, 77, 159,161. 
61 Omschrijving op een intekenlijst van het Album uit 1839. Bibl. van de Kon. Ver. 
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Vrouwbeeld 
Het thema van de verstandelijke ontwikkeling van vrouwen, dat in Penélopé en 
Euphrosyne een prominente plaats inneemt, ontbreekt geheel in het Album. De 
meeste bijdragen hebben, in het verlengde van veel gedichten en verhalen uit de 
eerste helft van de negentiende eeuw, 'de vrijblijvende romantische idealisering 
van de vrouw' tot strekking.62 In de bijdragen van het Album fungeren uiterlijke 
schoonheid, 'zachte ' karaktertrekken en zelfbeheersing in de liefde als de graad
meters bij uitstek van vrouwelijkheid. Hoewel de redactie van het Album zich op 
alle leeftijdscategorieën zegt te richten, ligt het accent op het jeugdige vrouwen-
publiek: slechts een enkele auteur vestigt de aandacht op de v rouw in haar rol als 
t rouwe echtgenote en zorgzame moeder.63 In het merendeel van de bijdragen spe
len jonge, ongehuwde maagden de hoofdrol. Ernst Frank beschrijft het v rouwe
lijke hoofdpersonage Roza in zijn bijdrage met de veelzeggende titel 'Roosje zon
der doornen; of vrouwelijke liefde en zelfopoffering' bijvoorbeeld als volgt: 

[...] want evenzeer als zij, gelijk de roos in Floras lustperk, boven hare gezellinnen in 
schoonheid uitblonk, waarvan in den geheelen omtrek elk onbevooroordeeld beoordee
laar haar den eersten prijs toewees, even zoo ook was zachtaardigheid de schoonste parel 
in de kroon der deugden, die haar versierde, en werd men niet minder door hare min
zaamheid aangetrokken dan door de bekoorlijkheden, waarmede de natuur haar zoo mil-
delijk had begiftigd.64 

Uiterlijke schoonheid en innerlijke zachtaardigheid: tezamen vormen zij de 'sie
raden' van de vrouw. Herhaaldelijk benadrukken de auteurs dat uiterlijke schoon
heid echter niet voorop dient te staan, want dat kan ui tmonden in verderfelijke 
'coquetterie en ijdelheid'.65 Altijd dient de uiterlijke schoonheid gepaard te gaan 
met innerlijke schoonheid, want de ware schoonheid huist uiteindelijk in een 
deugdzame ziel. Niet zelden word t die gedachte geformuleerd door een mannelij
ke ik-figuur, die een jonge maagd in een natuurrijke omgeving bezingt. Exempla
risch voor dit type poëzie zijn de volgende fragmenten: 

Maar nog fraaijer dan die bloemen, 
Bloeit het jeugdig maagdelijn, 
Wen ze op 't lenteschoon mag roemen 
Dat der maagden deel mogt zijn; 
Als op dat aangezigt het waas der schoonheid troont, 
En even schoon een ziel in 't schoone lichaam woont: 
O, wordt het ons vergund zulk pronkstuk aan te staren, 
Dan wanen wij den hemel zelf te ontwaren.66 

62 De omschrijving is van Buisman 1992, dl.2, 345. Zie ook Streng 1997, 8-9. 
63 Zie bijvoorbeeld P. Moens, 'Aan het Schoone Geslacht' {Album, 3-8); H. Maronier, 'De 
Duitsche Vorstin' (Album, 20-24); d.T., 'Aan eene Moeder' (Album, 118). 
64 Ernst Frank, 'Roosje zonder doornen, of vrouwelijke liefde en zelfopoffering'. In: Album, 
25-44 en het vervolg op 90-115. Citaat 25. 
65 v.S., 'De schoone Sophia'. In: Album, 9-17. Citaat 16. 
66 Q.J.G., 'Schoonheid'. In: Album, 18-19. 
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en 

De ontloken bloem, waarop de daauwdrop praalt, 
Door 't rijzend licht des lentedags bestraald, 
Verrukt het oog door mengeling van kleuren; 
Maar hooger nog, als 't koeltje er over zweeft 
En zij mild bezwangerd heeft 
Met wellustvolle balsemgeuren. 
Zoo, lieve maagd! is 't niet de schoone vorm alleen, 
Waarom gij t'meer wordt aangebeên; 
De zielen-adel blijft elks hart het waardigstkeuren.67 

Temidden van dergelijke petrarkistisch getinte lofzangen springt de bijdrage van 
de enige vrouwelijke medewerker, Petronella Moens, onmiddellijk in het oog. In 
tegenstelling tot de mannelijke medewerkers prijst zij in de openingszang van de 
eerste aflevering de v rouw juist niet vanwege haar uiterlijke schoonheid. Sterker 
nog: ze uit zelfs kritiek op seksegenoten die zich dergelijke lof klakkeloos laten 
aanleunen: 

Is 't niets, aan mij verwant geslacht! 
Dan schoonheid, waar gij op kunt roemen? 
Is 't niets, dan waas van teedre bloemen, 
Waarom gij hulde en lofspraak wacht? 
Neen, lieve maagden! achtbre vrouwen! [...] 
't Lust mij, uw waren roem te ontvouwen.68 

De ware roem van de vrouw blijkt te bestaan uit 'stille deugd', vrome godsdienst
zin en oprechte vaderlandsliefde. Moens vestigt vervolgens de aandacht op het feit 
dat er zelfs vrouwen als Kenau Hasselaar zijn geweest die met behulp van het oor
logswapen het vaderland hebben gediend. In benarde tijden is het echter de eerste 
plicht van 'het schoon geslacht' om vanuit een godsvruchtige levensinstelling het 
leed van de vaderlandse 'heldenzonen' te verzachten.69 

Het gedicht van Petronella Moens neemt een opvallende plaats in in hel Album: 
de aanhef is provocerend en zij bezingt als enige medewerker de lof der vrouwen 
vanuit een vrouwelijk perspectief. Misschien verklaart de bijdrage van Moens, 
wanneer die word t afgezet tegen de overige bijdragen, waarom het Album on
danks de aansporingen van de redactie uiteindelijk slechts één vrouwelijke mede
werker wist aan te trekken. De bijdragen waren te eenzijdig romantiserend en te 
zeer gericht op de ophemeling van het vrouwelijk geslacht om ook schrijfsters aan 

67 B., 'De Maagd'. In: Album, 48. 
68 Petronella Moens, 'Aan het schoone geslacht, of de minder sterke helft van het menschdom'. 
In: Album, 3-8. Citaat 5. 
69 "t Ontbreekt geen vaderlandsche vrouw / Aan edle geestdrift in gevaren; / Vast hebben wij 
nog Hasselaren / In bangen nood haar land getrouw; / Maar eindloos meer dan 't oorlogswapen 
/ Voegt ons 't verzachten van de smart; / Ja fiere helden! 't vrouwelijk hart / Is u tot troost in 't 
leed geschapen' {Album, 6). 
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te kunnen trekken.70 Vooraanstaande auteurs als Hasebroek en Bosboom-Tous-
saint publiceerden bijvoorbeeld wel in de Almanak voor het schoone en goede, 
waarin een veel breder assortiment een plaats kreeg.71 Bosboom-Toussaint schijnt 
bovendien een grondige afkeer van speciaal op dames afgestemde lectuur te hebben 
gehad: haar opinie over Penélopé was al veelzeggend en ook een andere uitspraak 
van haar wijst in die richting. In 1847 had ze de redactie van de Almanak voor het 
schoone en goede overgenomen van Robidé van der Aa. Over haar redactionele be
slommeringen schreef ze in 1856 in een brief aan Nicolaas Beets: 'Ik ben altijd zoo 
boos als men mi] voor den Almanak expresselijk voor dames vervaardigde stukjes 
zendt, dat wil zeggen: extra flaauw, zoetsappig en waterig alsof deze niet juist de 
behoefte hadden over die stemming (gesteld zij verkeeren daarin) te worden heen
gezet'.72 Met een dergelijk afkeur voor damesstukjes zal Bosboom-Toussaint zich 
niet geroepen hebben gevoeld om bijdragen aan het Album te leveren. 

Misschien schuilt in de eenzijdigheid van het Album ook de verklaring voor de 
korte bestaansduur. Kon het Album de concurrentie met de literaire almanakken 
niet aan? Moest de uitgever, Horneer, de uitgave van het tijdschrift staken, omdat 
de belangstelling niet groot genoeg was? In die richting lijkt in elk geval een cir
culaire uit 1840 te wijzen, waarin hij schrijft dat hij de resterende exemplaren van 
de eerste jaargang nog wenst te verkopen.73 Toch is deze verklaring misschien niet 
afdoende: de redactie van het Album had immers veel bekende auteurs weten aan 
te trekken en ook de thematiek sloot aan bij een bekend recept. Een nog specula
tievere verklaring: was de dichter-criticus Adriaan van der Hoop, die het op
drachtgedicht 'Des Albums Toewijding aan hare keizerlijke en koninklijke hoog
heid, mevrouwe de Princesse van Oranje, geboren Grootvorstinne van Rusland' 
en enkele andere poëtische stukken vervaardigde, misschien de redacteur? En be
tekende zijn overlijden in 1841 tegelijkertijd het einde van het Album} De deel
name van deze bekende auteur was in ieder geval een van de redenen dat de kriti
sche pers zich zo uitvoerig uitliet over dit vrouwentijdschrift. Een andere voor de 
hand liggende naam is die van Robidé van der Aa, die eveneens enkele bijdragen 
leverde. Als redacteur van allerlei tijdschriften en almanakken correspondeerde 
hij met heel schrijvend Nederland. Hij fungeerde als een spin in het web van het 
negentiende-eeuwse literaire leven.74 Zijn overgeleverde correspondentie bevat 
echter geen uitspraken die op een redacteurschap van het Album wijzen.75 

70 De situatie is vergelijkbaar met het ontbreken van vrouwelijke huiselijke dichters. Krol op
pert dat hun positie als onderdeel van het bezongen object actieve deelname gênant maakte: men 
zou een lofredenaar van zichzelf worden. Zie Krol 1997, 325 en Krol 1999, 162. 
71 Hasebroek debuteerde onder de naam Elize in 1837 met het verhaal 'Marie, eene herinne
ring' 'm de Almanak voor het schoone en het goede (79-118). Bosboom-Toussaint vulde bijna een 
kwart van de jaargangen 1839, 1840 en 1841 met haar proza (in 1839 'Eene moeder', 106-134; in 
1840 'Een vader', 48-94 en in 1841: 'Vergelding', 68-143). Zie ook Jacobi 1984, 186. 
72 Geciteerd in Reeser 1985, 404. 
73 Zie circulaire H. Horneer 1840. Bibl. van de Kon. Ver. 
74 Mathijsenl999. 
75 Collectie Robidé van der Aa, UBA. 
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Receptie 
H e t Album aan het schoone geslacht toegewijd wordt , evenals de bovengenoemde 
literaire almanakken, door de meeste toonaangevende literair-culturele tijdschrif
ten gerecenseerd. Een van de redenen zal de verwantschap met de literaire jaar
boekjes zijn geweest, die ook steevast besproken worden. Daarnaast zal de be
kendheid van de medewerkers een rol hebben gespeeld. De deelname van de 
dichter Adriaan van der H o o p zal de nieuwsgierigheid van de gevestigde literaire 
kritiek in ieder geval gewekt hebben, aangezien hij niet alleen als dichter maar ook 
als criticus al veelvuldig van zich had doen horen. Toch tonen niet alle recenseren
de tijdschriften belangstelling: De Gids en de Vaderlandsche Letteroefeningen, 
waarin wel stelselmatig recensies over de literaire almanakken verschijnen, beste
den bijvoorbeeld geen aandacht aan het Album, waarmee ze misschien toch im
pliciet te kennen geven dat dit tijdschrift tot een andere categorie behoort . 

Zowel De Vriend des Vaderlands als het Algemeen Letterlievend Maandschrift 
reageren op grond van de bezetting positief: de medewerking van 'puikdichter ' Van 
der H o o p , 'Nederlands grijze [oude] Dichteres ' Petronella Moens en de zoon van 
de 'meestgeliefden volksdichter' Hendr ik Tollens (L.J. A. Tollens) strekt alleen al tot 
aanbeveling van het tijdschrift.76 He t is volgens het Algemeen Letterlievend Maand
schrift te danken aan de 'geurige Dichtbloemen van zoovele Dichters, die de sieraden 
zijn van den Vaderlandschen Hel icon ' dat ook de inhoud 'belangrijk' is. De bijdra
gen worden geprezen, want ze zijn 'diep gevoeld' en ze kenmerken zich door 'gods
dienstige warmte ' , ' r i jkdom van gedachten' en 'bedrevenheid in versificatie'. O n 
der de prozaverhalen maakt Ernst Franks 'Roosje zonder doornen ' aanspraak op 
de meeste lof.77 Ui t dergelijke reacties kan worden opgemaakt dat het vrouwbeeld 
de goedkeuring van de recenserende mannelijke critici wegdraagt. O p 'eene alle
zins doeltreffende en smaakvolle wijze' wordt in de behoefte voorzien van het vrou
welijke geslacht, aldus het Algemeen Letterlievend Maandschrift.79 

De Recensent, ook der Recensenten is echter uitgesproken negatief. Het Album 
bevat geen hoogwaardige verzameling literatuur en past daarmee in een reeks van 
andere 'jaarboekjes' in 'onze Let terkunde ' met 'onrijpe lettervruchten'. De kritiek 
spitst zich niet zozeer toe op de inhoud van de bijdragen alswel op verteltechni-
sche aspecten. Vooral Van der H o o p moet het daarbij ontgelden. Een strofe uit 
zijn openingsgedicht wordt tot in detail ontleed om de holheid van zijn frasen aan 
te tonen. Met veel omhaal en zwier van woorden verwoordt hij volgens de (ano
nieme) recensent slechts hoogst eenvoudige denkbeelden: 

Maar wij noemen zulke poëzij schijn; en dit om de volgende redenen: welk een omhaal en 
zwier van woorden, in de drie eerste regels, om te zeggen dat het nog winter was, toen, in 
den gloed der vorstelijke gunst, de roos, gewijd aan vrouwendeugd en schoonheid (het te
genwoordige Album) ontlook! Is de tweede regel niet, op zijn minst, een overbodig toe
voegsel na de eerste; [...] Inderdaad, hoe menigvuldiger en schitterender de tooi is, waar-

76 ALM (1839), 702-704; VdV (1839), 728-729 en 896-897. 
77 ALM (1839), 703-704. 
78 ALM (1839), 703. 
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mede een hoogst eenvoudig denkbeeld wordt opgesierd, hoe armoediger die pronk bij de 
ontleding blijkt te zijn, en alleen geschikt om het oog van den oppervlakkigen beschou
wer voor een oogenblik te verblinden.79 

De scherp afkeurende toon doet vermoeden dat de desbetreffende criticus nog een 
persoonlijk appeltje met Van der H o o p te schillen had, wat niet geheel ondenk
baar was, aangezien Van der H o o p in de jaren daarvoor bij diverse literaire pole
mieken betrokken was.80 Krijgt Van der H o o p , die volgens de Recensent zijn 'poë
tisch genie' heeft uitgeput, het al zwaar te verduren, de overige dichtstukken staan 
nwg » u u u Dciiciacii nci niveau vcui v<ui uci i l u u p . van ue loinanusciie vernaien 
kan alleen Ernst Franks 'Roosje zonder doornen ' nog op enige goedkeuring reke
nen, omdat hij volgens de recensent de heldin van de geschiedenis treffend heeft 
gekarakteriseerd. De overige auteurs zijn er echter niet in geslaagd om langdradi
ge uitweidingen te vermijden. De algehele conclusie luidt dan ook onomwonden: 
'Wij kunnen het in gemoede niet aanprijzen'.81 Met dit oordeel s tond de Recensent 
echter alleen. 

3.3 Maria en Martha (1844-1856) 

Het derde letterkundige vrouwentijdschrift dat veel reacties aan de contemporai
ne pers ontlokt, is Maria en Martha. Lektuur voor christenvrouwen en moeders 
(1844-1856). Dit maandblad draagt een heel ander karakter dan het Alhum aan het 
schoone geslacht toegewijd. He t is een stuk soberder uitgegeven en de bijdragen 
kenmerken zich door een sterk protestants-religieuze lading. Ze bevatten 'geene 
loftuitingen op haar geslacht, in onzen tijd zoo algemeen, waardoor de v rouw niet 
zelden ver boven haren kring getrokken wordt , als de Heidensche oudheid haar 
daar beneden hield'. Nee , de inhoud bestaat uit 'opmerkingen van ware levens
wijsheid, verwarmd door den adem des Chris tendoms' , aldus een recensent van de 
Vaderlandsche Letteroefeningen}2 

Maria en Martha, was het eerste vrouwentijdschrift na Penélopé dat langer dan 
tien jaar bestond en dat in dat opzicht even succesvol was (oplagecijfers zijn helaas 
niet bekend). He t kwam maandelijks uit; de eerste aflevering verscheen nog bij K. 
Fuhri te Den Haag, maar alle volgende nummers kwamen uit bij S.E. van N o o t e n 
te Schoonhoven.83 Iedere aflevering besloeg tweeëndertig pagina's die gevuld wa
ren met oorspronkelijk Nederlandstalig proza en poëzie. Daarnaast was er ook 
aandacht voor recent verschenen boeken, een element dat in Penélopé, Euphrosy-
ne en het Album ontbrak. Aanvankelijk werden de boekbesprekingen op de om-

79 De Recensent (1840), 381-382. 
80 Over deze polemieken: Mathijsen 1982, 25-28 en Jacobi 1984, 194-195. 
81 De Recensent (1840) dl.1,383. 
82 VLO (1846) dl.1, 664-665. 
83 Blijkens een circulaire van S.E. van Nooten van 25 juli 1844. Bibl. van de Kon. Ver. Zie ook 
een mededeling in het Nieuwsblad voor den Boekhandel (18 juli 1844), waarin S.E. van Nooten 
aankondigt dat hij het tijdschrift van de heer Fuhri heeft overgenomen en voor zijn rekening zal 
vervolgen. 
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MARIA EN MARTHA, 

LKKTUOB VOOK 

CHRISTEN VROUWEN EX MOEDERS. 

EEK KN T W l S T I O S r E DER!.. 

Afb. 22 Titelblad van 
Maria en Martha. Lektuur 
voor christenvrouwen en 
moeders. Midden op de pagi
na prijkt de belangrijkste 
bron van inspiratie voor 
auteurs en lezers: de Bijbel. 
Universiteitsbibliotheek Am
sterdam, Z3224/21 (1854). 

Tc SCHOONHOVEN, !,ij 

S. E. VAN N O O T E N , 

183'*. 

slag van het tijdschrift gedrukt, later verscheen aan het slot van iedere halve jaar
gang een afzonderlijke rubriek 'Boekverslag' die gemiddeld zes pagina's besloeg. 
Door het inbinden zijn de boekbesprekingen op de losse kaften verloren gegaan.84 

84 Dat Maria en Martha boekbesprekingen op de omslag afdrukte, kan worden opgemaakt uit 
een recensie in Vaderlandsche Letteroefeningen: 'Wij merken nog op, dat de omslag van ieder 
Nommer van dit Tijdschrift eene korte beoordeeling bevat van boeken, die eene nuttige lektuur 
voor vrouwen en kinderen uitmaken. [...] Het is echter eenigszins jammer, dat dit op eenen ge-
kleurden omslag, die bij het inbinden wegvalt, is medegedeeld, want ook later kunnen deze be
oordeelende aankondigingen haar nut hebben' (VLO (1846) dl.1,665). De Vaderlandsche Letter
oefeningen spoorde de redactie twee jaar later opnieuw aan om de recensies in in plaats van op het 
tijdschrift af te drukken (VLO (1848) dl.1, 450). Dezelfde aanbeveling werd ook gedaan in de 
Godgeleerde bijdragen (1848) dl.1, 155-158. De aanbevelingen vonden gehoor, want gedurende 
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Het tijdschrift stond onder de leiding van een anonieme mannelijke hoodredac-
teur, die, zoals al eerder ter sprake kwam, 'met roem' in de Nederlandse letter
kunde bekend stond.85 Werd er misschien gedoeld op de schrijvende predikant 
C E . van Koetsveld (1807-1893), die net als Van Noo ten in Schoonhoven w o o n d e 
en het merendeel van zijn boeken bij hem liet uitgeven? Of berustte de leiding bij 
iemand als SJ . van den Bergh (1814-1868), die enkele dichtbundels had gepubli
ceerd en vanaf 1849 het redacteurschap van de literaire almanak Aurora op zich 
nam? H o e dan ook, na zeven jaargangen, in 1850, stapte de hoofdredacteur op en 
. . j . t*u. w i v v i i . . . •_ ._. r» \ - , v. v C l l C C l t O a i l W l l l V l I H , , 1 V-Vatl^LlV. LWV-. 

In het redactionele voorwoord van de openingsaflevering werden doelgroep en 
doelstelling nauwkeurig gedefinieerd. He t maandblad richtte zich vooral op de 
moeders onder de christenvrouwen, want de bloei van het vaderland was volgens 
de redactie van hun inzet afhankelijk: 'de wijsheid en de godsvrucht der moeders 
is de bloei der huisgezinnen en de bloei der huisgezinnen is die des vaderlands' 
{Maria en Martha, 1844 dl.1,2). De titelkeuze stemde overeen met de beoogde re
ligieuze doelstelling: Maria symboliseerde het 'stille nadenkende' , terwijl Martha, 
het 'levendige, werkzame' symboliseerde. Tezamen stonden de beide zusters van 
Lazarus voor de 'schoone vereeniging van godsvrucht en zorgende liefde', twee 
deugden die ook de lezeressen dienden na te streven (Maria en Martha, 1844 
dl .1, 2). He t tijdschrift werd, aldus het redactionele voorwoord, vooral geschikt 
geacht ter verpozing van de drukke huiselijke werkzaamheden van de christen
moeders. Behalve ontspanning diende het echter ook stof tot nadenken achter te 
laten wanneer zij de huiselijke werkzaamheden weer voortzetten: 

Werd onze wensch vervuld, Christen vrouwen en moeders! dan zou het ontvangen en in
zien van ons blad u telkens eene aangename verpoozing opleveren, onder veelvuldige 
werkzaamheid, afleiding en zorg; en die verpoozing zelve zou iets goeds nalaten, dat u 
dikwijls, te midden van uwe huiselijke bezigheden, nog eens weder in de gedachte kwam 
{Maria en Martha, 1844 dl.1, 2-3). 

O m de moeders tegemoet te komen in hun opvoedkundige taken, bood de redac
tie in een afzonderlijke bijlage kinderlectuur aan. Onde r de titel Moeders schoot 
(1844-1870) werd deze bijlage ook afzonderlijk verkocht.87 Met opzet werd de 
kinderlectuur niet in Maria en Martha, afgedrukt, want voor gouvernantes of 
dienstboden, die niet zelden het voorleeswerk verrichtten, werd Maria en Martha 
'minder geschikt' geacht; 'voor zulke handen ' was het tijdschrift misschien zelfs 
'schadelijk', aldus het openingswoord (Maria en Martha, 1844 dl.1, 3). Vermoe
delijk werd hier gedoeld op de bijdragen die de houding tot het huis- en dienst-

de volgende jaargangen, namelijk van dl.12 (1850) tot dl.17 (1852), werden de recensies in het tijd
schrift zelf opgenomen. 
85 Aldus een advertentie in het Nieuwsblad voor den Boekhandel (28 jan. 1847). 
86 Blijkens 'Een woord van dank', door 'eenige lezeressen'. Zie Maria en Martha (1850) dl.12, 
1-3. 
87 Een bibliografische beschrijving van Moeders schoot is te vinden in Rietveld-van Wingerden 
1995,51-52. 
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personeel tot onderwerp hadden en die minder geschikt werden geacht voor de 
personen die lager in de hiërarchische huiselijke ordening stonden.88 

Maria en Martha werd door een brede groep medewerkers gedragen. De leve
ranciers van de stichtelijke levenslessen waren voor het merendeel predikanten die 
ook in het letterkundige leven actief waren. Onder hen waren bekende veelschrij
vers als R. Bennink Janssonius, C E . van Koetsveld, CS . Adama van Scheltema, 
A. Radijs, L.J.W. ten Bokkel, J. Hoek en J.J.L. ten Kate. Daarnaast verleende ook 
een behoorlijk aantal vrouwelijke auteurs hun medewerking. Behalve van de ge
renommeerde Van Meerten-Schilperoort werden er ook bijdragen van beginnen
de auteurs geplaatst, onder wie de zusters M. en S. Böeseken, H.M. Langelaan, J.S. 
Mackenstein-Koning en Van Calcar.89 De twee laatsten ondertekenden hun bij
dragen met hun voornamen: 'Johanna' en 'Elise'. Samen publiceerden ze een 
briefwisseling over uiteenlopende onderwerpen, zoals de dood, de vrouwelijke 
werkkring en geschikte lectuur voor vrouwen.90 Ook veel andere bijdragen waren 
ondertekend door een vrouwenvoornaam, zoals 'Ernestine', 'Erica', 'Mara', 'Mar-
garetha', 'Maria'. Achter het mannelijke pseudoniem 'Johannes' ging de schrijfster 
Ida Los-Bonten (1813-1869) schuil.91 Relatief onbekende schrijfsters waren J.E. 
van Yzendoorn en mevr. G. de Jaager, geb. Van der Hoek. 

Maria en Martha en andere tijdschriften 
Net als het Album vertoont ook Maria en Martha overeenkomsten met andere pe
riodieken die op dat moment verschenen: het protestants-christelijke maandblad 
paste in een reeks van andere literair-godsdienstige tijdschriften en jaarboekjes. 

Christelijke tijdschriften waren er in de jaren veertig en vijftig in overvloed. De 
bibliografische lijst van Mathijsen en Wiskerke telt voor de periode 1840-1849 al
leen al vierentwintig titels die hun godsdienstige doelstelling expliciet vermelden 
(zowel katholiek als protestants).92 Een deel ervan bevatte uitsluitend theologi
sche verhandelingen en preken (De Christelijke Waarheidsvriend, Maandschrift 
voor christenen van den beschaafden stand). Andere tijdschriften boden theologi
sche beschouwingen en kerkelijk nieuws in combinatie met recensies (Godgeleer
de bijdragen, Waarheid in liefde, Boekzaal der geleerde wereld, en tijdschrift voor 
deprotestantsche kerken). Een derde categorie, waartoe ook Maria en Martha be-

88 Bijvoorbeeld A. Biben, 'Bescheiden wenk omtrent de leiding en behandeling van dienstbo
den'. In: Maria en Martha (1844) dl.1, 129-137. 
89 Over Langelaan, zie Schenkeveld-van der Dussen in Met en zonder lauwerkrans, 897-899. 
Over de zusters Böeseken zie, N N B W IV, 187. 
90 'Gedachtenwisseling'. In: Maria en Martha (1844) dl.2, 53-62; 'De bedevaart naar de graven 
onzer ontslapenen'. In: Maria en Martha (1846) dl.4, 27-38; 'De werkkring der Vrouw'. In: Ma
ria en Martha (1847) dl.6, 125-135. 
91 Vgl. Streng 1997, 88. Afgezien van de laatstgenoemde heb ik deze pseudoniemen niet kun
nen oplossen. Los-Bonten schreef ook in het tijdschrift dat haar echtgenoot uitgaf, De leidsman 
der jeugd (1844-1848). Zie Rietveld-Van Wingerden 1995,251. Los-Bonten en Moens zijn de eni
ge negentiende-eeuwse vrouwen van wie bekend is dat zij onder mannelijk pseudoniem publi
ceerden. 
92 Mathijsen en Wiskerke 1977-1985, aflevering 5 (1986). 
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hoort, plaatste hoofdzakelijk betogende opstellen en literaire bijdragen, in de 
vorm van verhalend proza en poëzie. 

In deze laatste categorie valt de verscheidenheid in het aanbod en de beoogde 
publieksgroepen op. Qua religieuze invulling en inhoud komt de Evangelie-spie
gel (1851-1857) het meest overeen met Maria en Martha?* Het accent van de 
Evangelie-spiegel lag op verhalend proza en algemeen-christelijke beschouwin
gen, geschreven door een overwegend gelijkgezind corpus van medewerkers. On
der hen bevonden zich de predikanten S. Piccardt, A.L. Lesturgeon, B. Glasius, 
R.C.H. Romer, C.G. Withuijs, J. van Harderwijk en T. van Spall en de schrijfsters 
Van Calcar en M. Böeseken. De evangelische moraal was echter algemener van 
aard en minder toegespitst op het vrouwelijke publiek dan in Maria en Martha. 
Dat geldt ook voor het Christelijk Album (1846-1870) en Christelijk Museum 
(1852-1855), twee tijdschriften die in navolging van de geïllustreerde magazijnen 
zo aantrekkelijk mogelijk werden uitgegeven. Voorzien van fraaie zwart-wit gra
vures en gekleurde illustraties mikten deze gemoedelijke tijdschriften op een zo 
breed mogelijk publiek van 'beschaafde christenen'.94 Informatieve artikelen en 
fictie wisselden elkaar af met als doel de lezers op te wekken tot 'een blijmoedig 
geloof', 'werkzame liefde' en 'vertrouwende hoop'.95 Literair-christelijke tijd
schriften voor de jeugd waren er ten slotte ook, zoals de kwartaaluitgave Museum 
voor jongelieden uit den beschaafden stand (1839-1844) en het weekblad Gods
dienstige traktaatjes voor jonge lieden uit den beschaafden stand (1839-1855), 
waarin stukken van onder meer Van Meerten-Schilperoort, Van Spall en Moens 
geplaatst werden.96 In de boekenrubriek van Maria en Martha werd de aandacht 
gevestigd op twee andere 'zuster-tijdschriftjes': Egeria (1849-1850) enDeKinder-
kerk (1848-1856). Veel van de medewerkers van het laatstgenoemde tijdschrift be
hoorden ook tot de auteursgroep van Maria en Martha en het bijblad Moeders 
schoot?7 

Naast tijdschriften werden er in de jaren veertig en vijftig ook een vloed van li-

93 De volledige titel luidt Evangelie-spiegel. Huisboek ter bevordering van christelijk leven 
(uitgegeven door de Gebroeders Muller te 's-Hertogenbosch, 1851-1857). Het is niet bekend wie 
de redactie voerde. Vanaf 1857 verschijnt het tijdschrift bij een nieuwe uitgever (de Gebroeders 
Kraay te Amsterdam) en begint de jaartelling opnieuw. Het is niet duidelijk in hoeverre het hier 
om een herstart van hetzelfde tijdschrift of om een nieuw tijdschrift onder dezelfde titel gaat. 
Vanaf 1857 voert L.S.P. Meyboom de redactie. 
94 Het eerste wordt uitgegeven door A.C. Kruseman te Haarlem, het tweede door N. de Zwaan 
te Utrecht. Het heeft er alle schijn van dat N . de Zwaan zich sterk door Krusemans onderneming 
heeft laten inspireren: zijn Christelijk Museum lijkt in feite als twee druppels water op Krusemans 
maandblad. In dezelfde jaren komt Zwaan aan het hoofd te staan van een ander imitatie van 
Kruseman: tussen 1852 en 1854 is hij de uitgever van Toilet. Tijdschrift voor vrouwelyke hand
werken (1848-1854), dat de succesvolle formule van Aglaja (1848-1864) imiteert. 
95 Voorbericht Christelijk Album (1846), 4. 
96 Het Museum voor jongelieden verscheen in 1839 bij P. Los te Dordrecht en daarna bij G. 
Goossens te Amsterdam. Het is niet bekend wie de redactie voerde. De Godsdienstige traktaatjes 
kwam uit bij K. Fuhri. In 1843 verandert de titel in Godsdienstige traktaatjes voor jongelieden 
van beider kunne. Als redactie werd vermeld: 'eene vereniging van predikanten'. 
97 Maria en Martha (1850) dl.13, 197; (1851) dl.15, 198-199. 
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terair-godsdienstige almanakken uitgegeven. Eén jaarboekje verdient in dit ver
band speciale vermelding, omdat deze qua corpus medewerkers, qua visie op de 
christenvrouw en qua inhoud nauw verwant was aan Maria en Martha, namelijk 
Christophilus (1841-1847). Deze almanak stond onder de redactie van de Amster
damse predikant en dichter Bernard ter Haar en bood eveneens een mengeling van 
bijbelse beschouwingen en oorspronkelijk Nederlandstalig proza en poëzie.98 Een 
substantieel deel ervan ging over de positie van de christenvrouw in de samenle
ving. De moraal kwam geheel overeen met die in Maria en Martha: de vrouw 
functioneerde het beste in de stille, huiselijke kring en moederliefde, godsliefde, 
naastenliefde en nederigheid behoorden de kern uit te maken van de identiteit van 
iedere christenvrouw. De predikant Albertus Radijs (1789-1871), die een groot 
aantal artikelen publiceerde in Maria en Martha, tekende ook voor veel bijdragen 
in Christophilus." 

Vrouwbeeld 
Wie de twaalf jaargangen van Maria en Martha systematisch doorneemt, krijgt de 
indruk dat een eensgezind collectief het woord voerde. In de loop van de tijd le
verden maar liefst vijfenzeventig verschillende medewerkers bijdragen, maar de 
eensgezindheid en continuïteit in hun visie op 'de christenvrouw' springt in het 
oog. 

Het grootste deel van de teksten was er op gericht om een godsvruchtige levens
houding onder de lezeressen te bevorderen. Verhalen met een bijbelse thematiek en 
essayistische vertogen maakten de hoofdmoot uit. De jaargang 1851 bevatte bij
voorbeeld bijdragen als 'De wijzen uit het Oosten' (Erica), 'Rachab. Eene schets 
uit de inneming van Kanaan' (CE. van Koetsveld), 'Bidden' Q.H. Carpentier Al-
ting), 'Joh. XIX, vs.30. Jezus het hoofd buigende gaf den geest' (S.) en 'Jezus' op
standing' (RJ.V. Dusseau). Dergelijke godsdienstige bijdragen hadden tot doel om 
de lezeressen te doordringen van de 'reinen, vreedzamen zin des Evangelies' en 
'dien nederigen, liefderijken, hemelschen zin, die de parel der schoonheid is'.100 

De evangelische aansporingen gingen gepaard met een sterke huwelijks- en 
moederschapsmoraal. Niet voor niets was het tijdschrift bestemd voor de moeders 
onder de christenvrouwen: het moederschap werd geacht de kern te vormen van 
de identiteit van de lezeressen. Haar werkterrein was dat van het huisgezin, waar 
zij de kinderen 'reeds vroeg de zaden van godsvrucht in hun ontvangbaar gemoed' 
diende te strooien. De man had de taak om met belangstelling de wereldgebeurte-

98 Aldus zijn biograaf Willems 1969, 29. In het jaarboekje zelf wordt de naam van de redacteur 

niet genoemd. 
99 Voorbeelden van bijdragen van zijn hand in Christophilus: 'Nederigheid der Vrouw' (1841, 
p.47-66); 'Abigail en David of de invloed der vrouw op de zedelijkheid des mans' (1842, 56-70); 
'Jezus en de Samaritaansche vrouw' (1844, 145-158). Andere medewerkers zijn: B. Hasebroek 
('de Schrijfster van Te Laat'), P. Moens, B. ter Haar, P. Sporters, L.S.P. Meyboom, B.Ph. de Kan-
ter, R.C.H. Romer, C E . van Koetsveld, H. Tollens Cz, J.H. Carpentier Alting, R.H. Graadt 
Joncker, J.C. Kobus, J.J.L. ten Kate, C.H. Clemens, H.J. Koenen, S.J. van den Bergh, M.H. de 
Graaff, W.H. Warnsinck, A.L. Lesturgeon en O.G. Heldring. 
100 Prospectus S.E. van Nooten 1847. Bibl. van de Kon. Ver. 
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nissen te volgen, maar het 'standpunt' van de vrouw was dat van 'de huiskamer': 
'van daar moeten alle hare zorgen uitgaan; daar moet zij denken en overleggen en 
arbeiden, allermeest aan de taak der opvoeding harer kinderen'.101 Vrouwen die 
onverhoopt geen kinderen konden krijgen, werden aangevuurd zich toch nuttig te 
maken voor de kinderen van anderen of familieleden.102 

De redactie liet er geen twijfel over bestaan dat de huiselijke kring het natuurlij
ke domein van de vrouw was. Toch kwamen er ook regelmatig buitenhuiselijke 
activiteiten ter sprake die in overeenstemming werden geacht met de natuurlijke 
bestemming van de vrouw. Zo betoogde Van Calcar dat onderwijzeressen een be
roep uitoefenden dat in het verlengde lag van de vrouwentaak om kinderen op te 
voeden.103 Ook de armenzorg werd beschouwd als een typische vrouwenplicht. 
Veel van de auteurs van Maria en Martha hadden nauwe banden met ofwel de 
protestantse Réveilbeweging ofwel met de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat een substantieel deel van de bijdragen han
delde over een belangrijke pijler van beide bewegingen: de maatschappelijke ar
menzorg. De in Reveilkringen actieve predikant O.G. Heldring vestigde als eerste 
in Maria en Martha de aandacht op de toenemende armoede in het land; daarna 
volgden nog vele artikelen van anderen.104 

Maria en Martha begaf zich daarmee in een discussie die in de jaren veertig van 
de negentiende eeuw 'de quaestie van de dag' werd. Door misoogsten en een aard-
appelziekte stegen de voedselprijzen in die jaren tot grote hoogte en werd de ar
moede een nijpend probleem. De winters van 1846-1847 en 1847-1848 leidden tot 
een noodsituatie; in 1847 overtrof het sterftecijfer zelfs het geboortecijfer.105 Er 
verschenen tal van publicaties over het armoedevraagstuk, waarbij er gediscus
sieerd werd over de vraag of de overheid diende in te grijpen of dat de armenzorg 
een zaak bleef van particulieren en (veelal kerkelijke) liefdadigheidsinstellingen.106 

De auteurs van Maria en Martha stonden unaniem achter het standpunt dat de 
zorg voor de minder bedeelden een zaak voor particulieren was. In moraliserende 
beschouwingen benadrukten zij dat juist voor vrouwen een belangrijke taak was 
weggelegd in de zorg voor de de minder bedeelden van de samenleving: geen 
'christenvrouw' mocht zich onttrekken aan haar verplichting om de materiële en 
'zedelijke' welstand bij de behoeftigen te verbeteren. Dat betekende in de eerste 
plaats dat zij zich diende te bekommeren om het welzijn van de minder bedeelden 

101 Johanna,'Welke is thans onze roeping?'. In: Maria en Martha (1848) dl.9, 27-32. Citaten 30, 
32. 
102 Zie bijvoorbeeld A. Biben: 'De oude kinderlooze weduwe. Eene bemoediging voor chris
telijke Maria's en Martha's, die een groot en algemeen geroemd voorregt ontberen.' In: Maria en 
Martha (1845) dl.3, 174-185. 
103 'De werkkring der vrouw', briefwisseling tussen Johanna en Elise. In: Maria en Martha 
(1847) dl.6, 125-135. 
104 O.G. Heldring, 'De arme weduwe'. In: Maria en Martha (1844) dl. 1, 138-141; 'Een brief 
aan onze lezeressen'. In: Maria en Martha (1846) dl.4, 42-47. 
105 Bank, Huizinga en Minderaa 1993, 29-30 en Aerts 1997,208. 
106 Over de wijze waarop het armoedevraagstuk ter sprake kwam in De Gids, zie Aerts 1997, 
208-213. 
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in haar eigen huiselijke kring: de dienstboden. In de tweede plaats moest zij de ar
men buiten haar woning bezoeken.107 Maria en Martha spoorde de lezeressen 
vrijwel maandelijks aan om zich in te zetten voor een verbetering van de toestand 
van de armen en werd zo een belangrijke uitdrager van de 'zorgende macht ' door 
vrouwen, die zich veelal specifiek op seksegenoten richtte. He t christelijke vrou
wenblad vervulde zo een belangrijke, activerende rol ten opzichte van zowel het 
vrouwelijke activisme als de vorming van een Nederlandse vrouwenbeweging. 

In een lange bijdrage gericht tot de 'christenvrouwen van onzen tijd' riep de 
Nutspredikant S. Piccardt de lezeressen bijvoorbeeld op om zich te verenigen in 
vrouwen-verenigingen. Zij dienden zich in samenwerking met plaatselijke predi
kanten over de minder bedeelden te ontfermen en tevens het evangelie onder hen 
te verspreiden. Vooral de 'huismoeders ' hadden een gewichtige taak, ook al druk
ten de huishoudelijke verplichtingen op hun schouders: 

Maar ook buiten hare woning kunnen en moeten christelijke vrouwen dit doel zoeken te 
bevorderen. Het is eene heilige taak die aan allen, ook aan huismoeders is voorgesteld. Wij 
zijn overtuigd dat de laatste, bij de eigenaardige zorg aan de huishouding verbonden, daar
toe niet zoo rijke gelegenheid hebben, en behooren volstrekt niet tot de zulken die haar 
zooveel willen opleggen als noodwendig schaden moet aan de trouwe vervulling harer eer
ste en voornaamste verpligtingen. Wij keuren het zelfs af als het een om het ander ver
waarloosd wordt. Dat neemt evenwel niet weg, dat wij haar de meest geschikte noemen, 
om deze belangen te behartigen, want hare meerdere jaren en ondervinding verschaffen 
haar ruimeren ingang en geven meer nadruk aan hare woorden. Zij kan uit eigene ervaring 
getuigenis geven, hoe naauwgezette pligtsbetrachting zich met zorg voor de geestelijke be
langen vereenigen laat. En door de ondervinding die zij, alzoo werkende opzamelt, wordt 
zij de geschikte leidsvrouw en leermeesteres voor anderen, die, met haar hetzelfde doel 
wenschen te bereiken. Het bezoek der armen in hunner woningen, zoo als dit bij sommi
ge vrouwen-vereenigingen reeds gebruikelijk is, achten wij hoogst-weldadig.108 

De 'huismoeders ' dienden hun ervaring over te brengen op anderen, want, zo stel
de Piccardt, 'overal moeten vrouwen-vereenigingen in het leven geroepen worden'.109 

De 'huismoeders ' konden op hun beurt een voorbeeld nemen aan andere vrou
wen. In de artikelen over armenzorg in Maria en Martha werden dikwijls be
roemde vrouwen uit het verleden en heden besproken, die als navolgenswaardige 
exempla fungeerden. Zo werd de bijbelse Dorkas uitvoerig beschreven door A.G. 
Bruinses (pseudoniem van J.J. Beckering). Bruinses verheugde zich over het feit 
dat vrouwen zich reeds onder de naam Dorkas verenigden om het armoedepro
bleem te bestrijden.110 O o k de schrijfster J.J. Böeseken-Peltenburg vestigde de 
aandacht op het leven van deze barmhartige bijbelse vrouw.111 Er waren ook ei-

107 S. Piccardt, 'De opwekking en bevordering van christelijk leven bij de mindere standen, 
eene schoone taak, ook voor de christenvrouwen van onzen tijd'. In: Maria en Martha (1850) 
dl.13, 70-86. 
108 Ibidem, 81-82. 
109 Ibidem, 83. 
110 A.G. Bruinses, 'Dorkas'. In: Maria en Martha (1845) dl.3,161-174. 
111 J.J. Böeseken-Peltenburg, 'Barmhartigheid'. In: Maria en Martha (1848) dl.9, 180-183. 
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gentijdse vrouwen aan wie de lezeressen zich konden spiegelen, bijvoorbeeld de 
Engelse filantrope en schrijfster Hannah More (1745-1833). Radijs beschreef in 
Maria en Martha haar indrukwekkende levensloop. Volgens Radijs was het haar 
hoofddoel 'om de belangen van het godsrijk te bevorderen, voor het waarachtig 
heil harer medemensch te arbeiden, dat te doen met inspanning van elke kracht en 
geheele overgave van eigen wil ' . '1 2 More publiceerde op haar zeventiende haar 
eerste toneelstuk, dat gevolgd werd door vele andere werken. In haar geschriften 
pleitte ze voor een verbetering van de toestand van de armen. Van haar reeks uit
gaven The Crjeap Repuntury Tracts (1795-1798) werden wereldwijd meer uan 
twee miljoen exemplaren verkocht. More bracht haar ideeën in praktijk en sticht
te aan het begin van de negentiende eeuw verschillende armenscholen in Enge
land.113 Een ander lichtend voorbeeld was de in 1843 overleden Sara Martin. Deze 
Engelse vrouw, die naaister van beroep was, bezocht de vrouwelijke gevangenen 
in Yarmouth en leerde hen lezen en schrijven. Tevens opende ze in 1837 een 
avondschool voor behoeftige meisjes.114 Kortom, aan deze twee Britse vrouwen 
konden de lezeressen van Maria en Martha een voorbeeld nemen. 

Een derde, nog levende vrouw, die als inspirator kon fungeren was Van Meer-
ten-Schilperoort. Deze pionierster op het terrein van de gevangenen- en armen
zorg in Nederland leverde zelf bijdragen aan Maria en Martha en sprak daarin uit 
eigen ervaring. Inmiddels was zij echter de zeventig jaar gepasseerd en zij vreesde 
dat zij niet al te lang meer actief zou kunnen zijn. Ze verzocht de lezeressen van 
Maria en Martha dan ook 'met vromen ernst ' te luisteren naar de stem 'van eene 
bejaarde vriendin' die misschien voor het laatst tot hen sprak. Haar boodschap 
luidde als volgt: 

Dochters van Nederland1, het is op uwe schouderen, dat wij dezen last willen leggen. Gij 
zijt het, die deze grootsche taak op u nemen zult. Het is op u, dat de hoop van Nederland 
berust. Gij zijt de uitverkorenen Gods, die dit groote werk, de beschaving en opheffing 
dezer arme volksklasse, op u zult nemen. Gij, de bevallige bloesemknoppen der jeugd, gij 
zult dit groote werk helpen volvoeren!115 

Met deze oproep richtte zij zich speciaal tot de jeugdige vrouwen in Nederland. 
De echtgenotes en moeders (de eigenlijke doelgroep van Maria en Martha) dien
den zich echter ook nuttig te maken in een van de vele 'weldadige genootschap
pen' , indien de huiselijke kring niet alle aandacht opeiste, aldus van Meerten-
Schilperoort.116 Dat ook de wat oudere vrouwen zich aangesproken voelden om 
de minder fortuinlijken op te zoeken, blijkt uit de bijdrage van G. de Jaager, geb. 

112 A. Radijs, 'Hanna More'. In: Maria en Martha (1850) dl.13, 97-126. Citaat 100. 
113 Over More: Anderson en Zinser 1988, 122-128. 
114 'Sara Martin, De Vriendin der gevangenen'. In: Maria en Martha (1848) dl.9, 78-79. Over 
Sara Martin, zie de levensbeschrijving van Adama van Scheltema in Kavanagh 1854, dl.2,246-265. 
115 A.B. van Meerten-Schilperoort, 'Aan onze Nederlandsche jonge dochters; inzonderheid, 
die in deze dagen belijdenis van haar geloof afleggen'. In: Maria en Martha (1848) dl.8, 109-117. 
Citaat 111. 
116 A.B. van Meerten-Schilperoort, 'Kan de werkkring van de vrouw ook niet nuttig zijn?'. In: 
Maria en Martha (1851) dl.15, 28-32. 
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Van der Hoek, die een dichterlijke impressie van een bezoek aan de vrouwenge
vangenis te Gouda gaf.117 

Een ander veelbediscussieerd thema waarbij vrouwen het terrein van de huise
lijke kring overschreden, was het vrouwelijk schrijverschap. Ten opzichte van het 
vrouwelijke schrijverschap nam de redactie een ambivalente houding aan. In tal 
van bijdragen werd er een sterke nadruk gelegd op de huishoudelijke verplichtin
gen van de vrouw en enige vorm van ambitie op letterkundig of wetenschappelijk 
terrein ('savanterie') werd op krachtige wijze afgekeurd.118 Toch lijkt Maria en 
Martha een stimulerende uitwerking op het vrouwelijk schrijverschap te hebben 
gehad. De mannelijke hoofdredacteur spoorde vrouwen aan om bijdragen te leve
ren, hetgeen inderdaad resulteerde in een aanzienlijk aantal bijdragen van hun zij
de.119 Ook de biografische reeks van A.J. van der Aa over schrijvende vrouwen uit 
het verleden zal potentiële medewerksters niet ontmoedigd hebben. Hij ging uit
voerig in op de talenten en verdiensten van de vaderlandse dichteressen Elizabeth 
Hoofman, Maria Louiza Griethuizen (geb. Carelius) en Johanna Constantia Cle-
ve.120 Bij Hoofman noteerde hij dat deze reeds op haar zestiende Latijnse verzen 
maakte, terwijl de pennevruchten van Griethuizen het beslist verdienden om aan 
de vergetelheid ontrukt te worden. Van der Aa wijdde dan ook drie afleveringen 
aan haar. Cleve overleed al op haar eenentwintigste, maar dankzij een 'buitenge
woon vroegtijdige ontwikkeling van haar dichterlijk vernuft' liet ze toch veel ver
zen na. Deze blonken uit in 'nederigheid, huiselijkheid en stille godsvrucht'. De 
biografische schetsen van schrijfsters maakten deel uit van een bredere groep arti
kelen over illustere vrouwen uit het verleden. Behalve Van der Aa leverden ook 
Radijs, J.H. Carpentier Alting, J.C. v.d. Capelle (pseudoniem van J.F. Bosdijk) en 
B. Glasius bijdragen in deze reeks. Onder de geportretteerde vrouwen waren de 
strijdbare Kenau Hasselaar, de koningsdochter Renée van Frankrijk, de Engelse 
schrijfster Hannah More en de Friezin Froukje Fullenius; de laatste was vooral 
bekend omdat twee bekende Nederlandse mannen om haar hand dongen: de 
krijgsman Menno van Coehoorn en de wijsgeer Balthasar Bekker.121 Vrijwel iede
re schets ging gepaard met een korte uiteenzetting over de vraag of de vrouw wel 
of niet buiten 'haren eigenaardigen kring' mocht treden. Het antwoord laat zich 

117 Mevr. G. de Jaager, geb. Van der Hoek, 'Bij het zien van een eenjarig kind, in het gevangen-
huis te Gouda.' In: Maria en Martha (1847) dl.7, 28-29. 
118 Zie onder meer 'De werkkring der vrouw'. Briefwisseling tussen Johanna en Elise. In: Ma-
na en Martha (1847) dl.6,125-135. 
119 'Een woord van dank' (door 'Eenige lezeressen van Maria en Martha'). In: Maria en Mar
tha (1850) dl.12, 3: 'en ook vele onzer kunne, met voortreffelijke talenten begaafd, genoten bij u 
eene eervolle onderscheiding, en werden door u aangemoedigd en opgewekt, om mede te arbei
den, tot de bereiking van het door U voorgestelde doel'. 
120 Van der Aa portretteerde achtereenvolgens Maria Louiza Griethuizen (1845) dl.3, p.112-
114; (1846) dl.5, 90-93 en 181-183; Elizabeth Hoofman (1846) dl.5, 1-6 en Johanna Constantia 
Cleve (1846), dl.4, 49-61. In 1856 stelde hij de Parelen uit de lettervruchten van Nederlandsche 
dichteressen samen. 
121 J.C. v.d. Capelle, 'Kenau Simonsdr. Hasselaar' (1845) dl.3, 1-13; J.H. Carpentier Alting, 
'Renée van Frankrijk' (1845) dl.3, 33-42; A. Radijs, 'HannaMore ' (1850) dl.13,97-126; en B. Gla
sius, 'Froukje Fullenius', (1849) dl. 10,131-139. 
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raden: slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden was dit geoorloofd. Alle be
sproken vrouwen bevonden zich echter in zo'n uitzonderingspositie en werden 
positief beschreven. 

Het is onduidelijk hoe we deze biografische schetsen van illustere vrouwen pre
cies moeten interpreteren. Hadden deze vrouwen een inspirerende voorbeeld
functie voor de lezeressen? Of fungeerden ze als de spreekwoordelijke uitzonde
ringen, aan wier levensloop vooral geen navolging mocht worden gegeven?122 Wie 
alle jaargangen van Maria en Martha doorloopt, krijgt de indruk dat toch vooral 
dat laatste het geval was, alhoewel de schetsen niettemin een stimulerende functie 
kunnen hebben gehad, getuige ook de hoeveelheid vrouwelijke medewerkers. 

In andere negentiende-eeuwse vrouwentijdschriften kenmerkte de 'illustere 
vrouwenrubriek' zich door een soortgelijke ambiguïteit. Zo werden de gebruike
lijke voorbehouden tegen geleerde vrouwen in de rubriek 'Dag-herinneringen' 
van het Dames-Weekblad opvallend vaak achterwege gelaten, maar zo nu en dan 
overheerste ook een krachtige gezinsmoraal. In Ons Streven en Onze Roeping 
hadden de geportretteerde vrouwen wel een ondubbelzinnig stimulerende func
tie.123 

Ten slotte nog een woord over de rubriek 'Boekenblad', waarin lectuurtips en 
adviezen werden gegeven aan de lezeressen van Maria en Martha en hun kinde
ren. Boeken werden niet getoetst 'aan eene gestrenge kritiek' zoals de 'kunstreg-
ters' dat deden, maar op grond van een gepaste godsdienstige moraal.124 De selec
tie vond op voorhand plaats: in de rubriek werden alleen boeken besproken 
waarvan de boodschap in overeenstemming was met de in Maria en Martha ver
kondigde moraal; negatieve kritiek werd dus bijna niet gegeven. Werken waarin 
de leerstellingen van het Evangelie aan bod kwamen, genoten de voorkeur, even
als specifiek voor de vrouw bestemde handboeken. Romans werden minder vaak 
aangeprezen, al kregen Henriëtte Maria Langelaans De Schoonzuster (1850) en de 
uit het Frans vertaalde roman De dochter van den Predikant Raumer (1850), die 
'gunstig' afweek van de gewone Franse romanliteratuur, veel lof toegezwaaid.125 

Het merendeel van de aanbevolen boeken was oorspronkelijk Nederlands en ver
vaardigd door medewerkers van Maria en Martha zelf, hetgeen ook niet onopge-

122 Er bestaat verwantschap met het genre van de catalogi van geleerde vrouwen uit de zeven
tiende en achttiende eeuw. Rang interpreteert deze catalogi vooral als een 'wapen in de strijd' om 
de vraag of vrouwen wetenschap mochten beoefenen (Rang 1988). Buisman noemt deze inter
pretatie anachronistisch en beschouwt dit soort catalogi vooral als repertoria van een aantal cu
rieuze spelingen der natuur beschouwde dames, aan wie de geïntereseerde lezer(es) zich destijds 
mocht vergapen (Buisman 1992, dl.2, 351, n.35). Naar dat laatste standpunt neigt ook Schenke-
veld-van der Dussen, die laat zien dat schrijvende vrouwen in literaire representaties veelal fun
geerden als de 'tiende van de negen muzen' ofwel als de spreekwoordelijke uitzondering (Schen-
keveld-van der Dussen 1981). Over de traditie van het vrouwenlof- en blaam in de vroegmoderne 
tijd bereidt Simone Veld een dissertatie voor. 
123 Vgl. Jensen 2001b. 
124 Zie 'Boekverslag'. In: Maria en Martha (1850) dl.13,193. 
125 Vertaald door D. Bomhoff Hz. Zie Maria en Martha (1850) dl.14,192 en (1850) dl.13,194-
195. 
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merkt bleef door de samenstellers van de rubriek. Herhaaldelijk lieten die 'alle 
gunstige aanprijzing' achterwege, omdat de auteurs reeds voldoende bekendheid 
genoten vanwege hun bijdragen in Maria en Martha. 

Receptie 
Maria en Martha wist een vaste lezerskring aan zich te binden, blijkens de lange 
bestaansduur van het tijdschrift. Bij de critici kon het tijdschrift op bijval rekenen: 
het werd door veel periodieken besproken en alom positief beoordeeld. Met name 
het stichtelijke karakter en het ideaalbeeld van de vaderlandslievende christen
moeder werden gewaardeerd. 

Gevestigde bladen als De Recensent, ook der Recensenten en Vaderlandsche 
Letteroefeningen besteden regelmatig aandacht aan dit tijdschrift en spreken zich 
lovend uit over de 'smaakvolle afwisseling van vertoogen, verhaalen en gedich
ten'.'26 Daarnaast krijgen ook het oorspronkelijke karakter van het tijdschrift, de 
afzonderlijke medewerkers en het bijblad voor de jeugd de nodige lof toege
zwaaid. Het is niet verwonderlijk dat behalve de toonaangevende literair-culture
le tijdschriften ook de recenserende protestants-godsdienstige periodieken ruime 
aandacht aan Maria en Martha schenken en goedkeurend reageren: de gepropa
geerde denkbeelden sluiten naadloos aan bij hun eigen denkwereld. Zij prijzen het 
tijdschrift en de kinderbijlage hoofdzakelijk vanwege de stichtelijke en belerende 
inhoud. De bladen Waarheid in liefde, Godgeleerde bijdragen en Boekzaal der ge
leerde wereld, en tijdschrift voor deprotestantsche kerken publiceren vrijwel jaar
lijks besprekingen. De toon van de kritieken varieert van positief tot ronduit jui
chend. 'Gaat zoo voort, Maria en Martha!' schrijft bijvoorbeeld een recensent van 
de Boekzaal der geleerde wereld in 1847. Want dankzij de tussenkomst van dit 
tijdschrift zal het vaderland des te rijker worden aan vrouwen en moeders, die 'op 
geen anderen grond of grondslag dan echte Christen- en Christus-zin, haar eigen 
of huiselijk geluk willen of kunnen bouwen', aldus de Boekzaal}27 In de Godge
leerde bijdragen wordt de samenstelling van het corpus medewerkers geprezen en 
wordt de wens uitgesproken dat de mannelijke en vrouwelijke auteurs zich zullen 
blijven verenigen om 'hunne oorspronkelijke bijdragen te leveren'.128 Een werk 
waaraan 'mannen als Biben, Bruinses, Carpentier Alting, Van Charante, Van 
Koetsveld, Radijs, van Spall en Van Vollenhoven' hun medewerking verlenen en 
waaraan 'Mevr. van Meerten en dergelijke Vaderlandsche Schrijfsters' participe
ren, kan immers niet anders dan aanspraak maken op lof.129 

Het enige negatieve geluid is te vinden in een aflevering uit de Godgeleerde bij
dragen uit 1856. Dit maandblad is deels gevuld met bijdragen op het gebied van de 
kerkelijke geschiedenis en deels met boekbesprekingen van stichtelijke lectuur. In 
1856 verandert de afdeling met boekbesprekingen van Godgeleerde bijdragen 

126 Citaat afkomstig uit VLO (1856) dl.1, 197. Voor een overzicht van de recensies van Maria 
en Martha, zie bijlage 1. 
127 Boekzaal der geleerde wereld (sept. 1847), 310. 
128 Godgeleerde bijdragen (1845) dl.2, 795-797. 
129 Godgeleerde bijdragen (1848) dl.1, 155-158. 
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aanzienlijk van karakter. Deze wordt nu gekenmerkt door een veel persoonlijke
re en kritischere stijl dan de voorgaande jaren, waarbij een ik-figuur zijn oordeel 
velt over de verschillende boeken en tijdschriften. Maria en Martha is alle vooraf
gaande jaren bejubeld, maar nu laat de (anonieme) recensent er geen spaan van 
heel. Hoewel dit christelijke damesblad 'in de handen van ontelbare vrouwen en 
moeders' is te vinden, kan het maandwerk zijn goedkeuring niet wegdragen. Ma
ria en Martha doet, zo luidt zijn oordeel, geen recht aan de verstandelijke capaci
teiten van de vrouw: 

Is het daarom goed aan hare zwakheid en armoede op eene wijze als het hier geschiedt te 
gemoet te komen en hare edele hersens, ook eene gave van boven, zooveel mogelijk in rust 
te laten? Het zij verre. Uit die traagheid moeten zij langzamerhand worden wakker ge
schud, en op eenvoudige wijs moeten ook zij worden ingeleid in den tempel der goddelij
ke waarheid. Wat men spreekt tot haar mag ook wel met zout zijn besprengd.130 

Andere stichtelijke tijdschriften zoals Christelijk Album en Christelijk Museum 
zijn volgens deze recensent gevuld met soortgelijke 'zoetsappige lektuur'. Het is 
dan ook onmogelijk om een aflevering van dit soort tijdschriften in zijn geheel uit 
te lezen. Het concluderend oordeel is vernietigend: 'De maag walgt van al dat 
laauwe water'.131 

In hetzelfde jaar van deze afkrakende recensie, in 1856, hield Maria en Martha 
op te bestaan. De redenen van de opheffing zijn niet bekend. Lag er soms een in
tern redactioneel conflict ten grondslag aan de opheffing? Of trad er een algehele 
verzadiging op in het aanbod van christelijke maandwerken, zoals de zojuist geci
teerde recensent lijkt te suggereren? De redactie heeft zich er niet over uitgelaten, 
waardoor het helaas bij giswerk blijft. 

Na de opheffing richtte Piccardt een maandblad op met precies dezelfde religi
euze doelstelling, getiteld Erina. Album voor Nederlandsche vrouwen (1857). En
kele oud-medewerkers van Maria en Martha, onder wie de predikanten J.H. Car-
pentier Alting, R. Bennink Janssonius en R.C.H. Romer, verhuisden mee. Net als 
in Maria en Martha betoogde Piccardt dat het noodzakelijk was dat de 'werk
kring' van de vrouw breder werd, waarmee hij doelde op activiteiten in de armen
zorg. Hij wilde zijn tijdschrift beschikbaar stellen als een intermediair voor de 
verschillende filantropische vrouwenverenigingen in het land. Door het publice
ren van hun verslagen en statuten in Erina, zou de onderlinge band groeien en 
zouden meer vrouwen zich aangespoord voelen om actief te worden in de armen
zorg, aldus Piccardt.132 Zijn streven mislukte echter, want al na de eerste jaargang 
werd, zonder opgaaf van redenen, de uitgave van Erina gestaakt. Het lijkt erop dat 
het tijdschrift een te wankele positie innam: het werd gedragen door een veel klei
nere groep medewerkers dan Maria en Martha. Vrouwen waren zelfs uitgesloten 
van actieve participatie, want Piccardt was er op tegen dat vrouwen zich tot 

130 Godgeleerde bijdragen (1856) dl.2, 702. 
131 Ibidem. 
132 'Een woord over een verzoek aan de vrouwenvereenigingen in ons Vaderland. Van den Re-
dakteur'. In: Erina (1857), 217-223. 
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schrijfsters zouden ontwikkelen. Om vrouwelijke krachten optimaal te benutten 
in de maatschappij, was het volgens hem niet nodig dat de vrouw 'schrijfster, ro
mancière' of 'savante' werd, noch dat zij aan het hoofd van inrichtingen stond of 
in het bestuur van scholen zitting had, aldus verklaarde hij in zijn tijdschrift.133 Zij 
diende haar krachten volledig te wijden aan haar gezin en, als de omstandigheden 
dat toelieten, vervolgens ook aan de minder bedeelden in de samenleving.134 

3.4 Graaeuse (1862-1864) 

Als representant van het populariserende amusementsblad voor vrouwen be
spreek ik ten slotte Gracieu.se, tijdschrift voor jonge dames, dat vanaf oktober 1862 
bij uitgeverij Sijthoff te Leiden in maandelijkse afleveringen verschijnt. In veel op
zichten geldt dit tijdschrift als de tegenpool van Maria en Martha: niet de mora
listische, christelijke levenslessen staan centraal, maar het bieden van amusement 
en ontspanning aan de lezeressen. Bovendien is Gracieuse sterk gericht op de bui
tenlandse letterkunde, terwijl Maria en Martha geheel gevuld is met oorspronke
lijke literatuur. 

Iedere aflevering van Gracieuse is verdeeld in een gedeelte met teksten, waarin 
verhalen en informatieve stukken zijn opgenomen, en een deel 'handwerken en 
modes' (elk vierentwintig pagina's). De redactie is geheel in handen van vrouwen: 
mevrouw Van Asperen van der Velde-van Heel heeft de leiding over het letter
kundige gedeelte en de gezusters Weeveringh, zusters van de boekhouder van de 
Haarlemse uitgever A.C. Kruseman, redigeren het handwerkgedeelte.133 De re
dactie van Gracieuse zoekt nadrukkelijk aansluiting bij de internationale mode-
bladen: in het handwerkgedeelte wordt veel aandacht besteed aan de Franse mode 
en elke maand wordt een Parij se modeplaat bijgeleverd en van commentaar voor
zien. In 1864, na twee jaargangen, wordt het tijdschrift zelfs uitsluitend een op het 
buitenland georiënteerd mode- en handwerktijdschrift. Na samenvoeging met 
Aglaja verschijnt het onder de titel De Gracieuse. Geïllustreerde Aglaja (1864-
1936) als een Nederlandse editie van het Duitse modetijdschrift Der Bazar (1855-
1936).136 

In een redactioneel voorbericht zet de redactie haar programma uiteen. De re
dactie mikt op jonge, ongehuwde dames en maakt daarbij geen onderscheid in 
rangen en standen: 

133 Erina (1857), 59. 
134 Enkele jaren later stelde Piccardt zijn visie overigens bij. In de brochure Moet de werkkring 
van de Vrouw worden uitgebreid? (1865) schreef hij dat letterkundige activiteiten van vrouwen 
wel degelijk acceptabel waren, mits de huiselijke verplichtingen er niet onder te lijden hadden. Zie 
Piccardt 1865, 12. 
135 VanderMeulen l891 ,61 en 67. 
136 De Gracieuse. Geïllustreerde Aglaja was geen volledige kopie van Der Bazar. Laatstge
noemd tijdschrift verscheen wekelijks en wisselde steeds een belletristisch nummer af met een 
nummer geheel gewijd aan handwerken en modes. De Gracieuse. Geïllustreerde Aglaja verscheen 
tweewekelijks en bestond alleen uit een overname van de handwerk- en modenummers. 

http://Gracieu.se
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Als eene nieuwelinge, onbekend en onbemind, treedt de Gracieuse op; maar met den be
scheiden wensch en de opregte hoop dat zij, haren naam regtvaardigend, weldra als goede 
bekende en vriendin zal worden opgenomen bij tal van hare jeugdige landgenooten. Min
der met groote beloften en schoone woorden, dan wel door daden wil zij trachten hiertoe 
te geraken. 

Op het gebied der mode wenscht zij te bewijzen, dat een smaakvol, bevallig toilet, een 
sierlijk aanzien van huiskamer en salon, niet alleen bereikbaar is voor den goeden of hooge-
ren stand, maar zeer goed ook kan worden toegepast bij min ruime middelen van bestaan 
en in eene eenvoudige huishouding. En waar zij verder, door goede, degelijke lektuur van 
onderscheiden aard, wil werken aan de ontwikkeling van het verstand en de beschaving van 
den geest, daar vooral behoeft het wel geen betoog dat alle verschil van maatschappelijke 
positie geheel buiten rekening kan blijven. In 't kort: gracieus of bevallig te zijn ligt onder 
het bereik van schier iedere vrouw [...] (Gracieuse, 'Voorwoord', okt. 1862,1-2). 

In het vervolg maakt de redactie duidelijk welk soort 'goede en degelijke lectuur' 
volgens haar de geest kan 'beschaven'. Hier toe behoren 'romantische verhalen' 
van de 'beste schrijvers' uit het buitenland, waarmee vermoedelijk gedoeld wordt 
op literatuur in het genre van de roman of fictieve verhalen.137 

Buitenlandse letterkunde geniet in Gracieuse dus de voorkeur, al sluit de redac
tie niet uit dat ook oorspronkelijke stukken van 'geachte schrijvers en schrijfsters 
ten onzent ' opgenomen worden. Verder plaatst de redactie reisbeschrijvingen, ge
schiedkundige of wetenschappelijke zaken, iets voor het huishouden of de keu
ken, aantekeningen en opmerkingen voor elke maand en een overzicht van de 
nieuwste boeken en muziek. Kortom, al die zaken, 'die in de beschaafde vrou
wenwereld welkom en belangwekkend kunnen zijn', aldus de redactie (Gracieu
se, 'Voorwoord ' , okt. 1862, 2). 

In de praktijk blijft het gehalte oorspronkelijke letterkunde beperkt. Er ver
schijnen alleen (ondertekende) bijdragen van J.J.L. ten Kate, G. Keller en H.A. 
Krooneman. 

Vrouwbeeld 
De titel Gracieuse weerspiegelt de belangrijkste eigenschap die vrouwen dienen te 
belichamen: ze dienen gracieus te zijn, ofwel sierlijk, innemend en bekoorlijk. O p 
de modeplaten kunnen de lezeressen zien hoe die eigenschap in hun uiterlijk tot 
ui tdrukking kan komen. Andere rubrieken maken duidelijk welke vaardigheden 
nog meer tot een 'gracieuse' levensstijl behoren: borduren, muziek maken en zin
gen. Een gracieus voorkomen wordt echter niet alleen bewerkstelligd door een 
'smaakvol, bevallig toilet' en muzikaliteit, maar daartoe is ook de ontwikkeling 
van het verstand vereist. De ' lektuur ' moet daarin voorzien, zo benadrukt de re
dactie in het voorbericht. 

Di t vrouwbeeld lijkt op het eerste gezicht in grote lijnen overeen te stemmen 
met dat van Penélopé en in zekere zin ook Maria en Martha, waarin eveneens de 
nadruk ligt op de eigenschap van het behagen van anderen in combinatie met de 
ontwikkeling van de verstandelijke vermogens. Toch bestaan er grote verschillen: 

137 Zie de betekenissen van het adjectief 'romantisch' in Van den Berg 1973, 467. 
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in Gracieuse is de aandacht voor het uiterlijke voorkomen veel groter. Verder blij
ven ethische en opvoedkundige bespiegelingen omtrent het nut van het handwer
ken en het verrichten van filantropische werken geheel achterwege. De literatuur, 
hoofdzakelijk bestaande uit avontuurlijke verhalen, is veeleer gericht op de ont
spanning van de lezeressen dan op een 'zedige' levensinvulling. Typerend voor 
Gracieuse en de andere populariserende amusementsbladen voor vrouwen is ver
der, dat de lezeressen worden aangesproken als (passieve) consumenten in plaats 
van potentiële medewerksters en schrijfsters van het blad. In tegenstelling tot 
Penélopé, Euphrosyne, het Album en Maria en Martha bevat Gracieuse geen op 
roepen aan lezeressen om kopij in te sturen. 

De rubriek 'maandoverzicht ' ( 'De maand oktober ' , 'De maand november ' etc.) 
bevestigt het ideaalbeeld van de jonge vrouw die, zich verre houdende van iedere 
vorm van politiek engagement, het ontplooien van creatieve talenten met een ze
kere mate van verstandelijke ontwikkeling combineert. Deze rubriek, die het ka
rakter draagt van een illustere vrouwenrubriek, geeft elke maand een overzicht van 
belangrijke vrouwelijke personages en gebeurtenissen uit een bepaald historisch 
tijdvak. Naast buitenlandse vorstinnen, kunstenaressen en schrijfsters (onder an
dere Catharina de Grote, Christina van Zweden, Madame Dacier, Madeleine de 
Scudéry) passeren ook allerlei binnenlandse vrouwen de revue. De zeventiende 
eeuw levert de meeste voorbeelden: Maria van Reigersberch, Jacoba van Beijeren, 
Anna Maria van Schurman, Katharina Lescaille, Johanna Koerten, Maria van O o s 
terwij k, Anna en Tesselschade Roemers Visscher etc. Evenals in Maria en Martha 
kenmerkt deze rubriek zich door een paradoxaal karakter: enerzijds worden de 
uitzonderlijke verdiensten van deze vrouwen uitvoerig gememoreerd, anderzijds 
fungeren deze historische vrouwen niet in alle opzichten als bewonderenswaardi
ge exempla. In Gracieuse worden de grenzen haarscherp aangegeven. De creatieve 
talenten van Van Schurman krijgen bijvoorbeeld alle lof toegezwaaid, maar het 
commentaar bij haar wetenschappelijke kennis luidt: 'men duizelt van zooveel 
kennis bij één mensch, bij ééne v rouw ' (Gracieuse, nov. 1862, 93). Over Margaret-
ha van Godewijcks kennis van het Latijn, Grieks en Hebreeuws en de natuur- en 
sterrenkunde klinkt het oordeel: 'dit alles zal waarschijnlijk de belangstelling van 
vele onzer lezeressen minder wekken [...] dan dat zij uiterst bedreven was in het 
borduren, teekenen, schilderen, glassnijden, zang en muziek ' (Gracieuse, aug. 
1863,215). 

He t 'beschaven van de geest' blijkt dus aan duidelijke grenzen gebonden te zijn. 
Dat blijkt ook uit de rubriek 'nieuwe boeken' , waarin staat welke geschikt zijn ter 
consumptie en welke niet. Vooral in de maand december is deze goed gevuld, met 
het uitzicht op de komende feestdagen: 

December is een heerlijke maand voor wie gaarne geeft en daarbij geven kan; en niet min
der voor wie veel te wachten heeft 't zij op den prettigen st. Niklaas dag, 't zij op ons goe
de Kersfeest. Wij natuurlijk bepalen ons alleen tot den boekwinkel en willen dezen keer 
zonder in groote uitweidingen te treden eenige wenken opgeven, die veilig als nuttige en 
welkome geschenken kunnen aangekocht worden (Gracieuse, dec. 1862, 135). 
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Als geschenken krijgen onder meer literaire almanakken aanbeveling, waaronder 
Aurora en Holland. Voorts krijgen ook godsdienstige werken van onder meer S.J. 
van den Bergh, J.J.L. ten Kate en C E . van Koetsveld de nodige lof toegezwaaid 
(dec. 1862,135; dec. 1864, 119). Anders dan in Maria en Martha, waarin de redac
tie uitsluitend stichtelijke werken hoofdzakelijk van Nederlandse bodem aan
prijst, is er in Gracieuse ook veel aandacht voor de buitenlandse romanliteratuur. 
Typerend voor Gracieuse is het terugkerende beklag over een gebrek aan oor
spronkelijke Nederlandse lectuur en dientengevolge de proportioneel grote aan
dacht voor de ontwikkelingen in het buitenland. Overzichtswerken krijgen in het 
bijzonder aandacht, zoals Manual of modern English prose literature, waarin frag
menten uit het werk van contemporaine schrijvers waren opgenomen (onder an
dere James Fenimore Cooper, Charles Dickens, Washington Irving en Edward 
George Earle Lytton Bulwer). Typerend is ook de klacht over een gebrek aan ge
schikte 'dameslectuur' op het gebied van de romanliteratuur. Zo wordt bij het zo
juist genoemde overzichtswerk aangetekend dat het weliswaar veel fraais bevat, 
maar dat niet alles even aanlokkelijk is als 'dameslectuur' (Gracieuse, nov. 1862, 
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95). En enige maanden later meldt de samensteller van de boekenrubriek: 'waar
over wij onder ons dames kunnen praten is de keus zeer pover ' (Gracieuse, april 
1863,47). 

He t gebruik van de term 'dameslectuur' is opvallend: ik heb deze term noch in 
andere vrouwentijdschriften noch in algemeen-culturele tijdschriften aangetroffen. 
Wat word t ermee bedoeld? Het antwoord staat in de boekenrubriek van mei 1863: 

Wij staan al weder wanhopig stil nu onze pen deze bladzijde genaderd is; want waarlijk 
nieuwe boeken, die daarbij tevens geschikte dameslectuur zijn (dat wil zeggen?) - wij ken
nen er op 't oogenblik geene, ten minste geene oorspronkelijk Hollandsche. Engeland le
vert op dat terrein steeds veel stof, en dikwijls ook zeer goede stof; Eliot, Yonge, Gaskell, 
en nog verscheiden andere zijn verdienstelijke schrijfsters, in wier romans het aangename 
en het nuttige regt gelukkig worden vereenigd (Gracieuse, mei 1863, 87). 

Geschikte 'dameslektuur ' bestaat kennelijk uit romans geschreven door vrouwen 
en bestemd voor vrouwen, waarin het aangename en het nuttige verenigd zijn. De 
auteur lijkt zelf echter enige twijfels te hebben over de invulling van deze term 
blijkens de toevoeging 'dat wil zeggen?' Uit het vervolg blijkt dat vooral buiten
landse schrijfsters, met name afkomstig uit Engeland, het goede voorbeeld leve
ren. Dat blijkt ook uit de proportioneel grote aandacht voor hun werken in ande
re afleveringen van de boekenrubriek. Lang niet alle werken van buitenlandse 
schrijfsters krijgen echter een positieve beoordeling. Met name de Franse roman 
en de opkomende Engelse 'sensation novel' met als representante Mary Elizabeth 
Braddon (1835-1915), moeten het ontgelden. Zij bedrijft een 'onvrouwelijk gen
re' , waarin 'overdrijving, ongerijmdheid, monstruositeiten, maar al te duidelijk de 
zucht verraden om "sensatie" te maken' (Gracieuse, juli 1863, 175). De voorkeur 
gaat daarentegen uit naar de uit Duitsland afkomstige 'geestige, beminnelijke' 
Louise Mühlbach (1814-1873), de 'lieve gemoedelijke schrijfster van tafereelen uit 
het dagelijksche leven' Ottilie Wildermuth (1817-1877) en de Zweedse Marie Sop
hie Schwartz (1819-1894), wier werken eveneens thema's uit het dagelijkse ge
zinsleven behandelen (Gracieuse, okt.1863, 28-31; dec. 1863, 119; jan. 1864, 155-
156). Dat Mühlbach ook regelmatig het thema van de vrouwenemancipatie en 
sociale vraagstukken aansneed, bleef onvermeld. 

De visie van de Gracieuse op geschikte 'dameslectuur ' wijkt niet veel af van wat 
er op dat moment over romans voor en door vrouwen in de algemeen-culturele 
pers geschreven wordt . He t protestantse tijdschrift De Tijdspiegel benadrukt 
eveneens het idee dat in zulke romans het aangename en het nuttige verenigd die
nen te zijn. O o k De Gids stelt opvoedkundige aspecten boven literaire kwaliteiten 
in de beoordeling van dergelijke romans.138 In feite conformeert de redactie van 
Gracieuse zich dus aan geluiden die ook in de algemene pers klinken. Van een af
wijkende literatuuropvatting is dan ook geen sprake. 

Tot slot nog een woord over de houding van Gracieuse ten aanzien van het fe
minisme. De Gracieuse liet er geen twijfel over bestaan: met radicale emancipatie
theorieën, die van de gelijkheid van beide seksen uitgaan, werd absoluut niet ge-

138 Van Boven 1995, met name 129 en 134. 
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sympathiseerd: 'Wij denken er geen oogenblik aan, die zoogenoemde "emancipa
tie der vrouwen" in bescherming te nemen, welke eigenlijk nederkomt op eenen 
bespottelijke naaping van de levenswijze der mannen' {Gracieuse, okt. 1863, 41). 
Wel werd gepleit voor een ruimere openstelling van de 'werkvelden' die de vrouw 
'van nature' zouden zijn toegewezen, in het bijzonder de geneeskunde. De Ame
rikaanse 'mistress Clarke' die in Boston haar artsendiploma had gehaald, en de 
ziekenverpleegster Florence Nightingale werden als navolgenswaardige exempla 
naar voren geschoven.139 Tegelijkertijd werd geconstateerd dat men in Nederland 
nog met toe was aan een dergelijke uitbreiding van het vrouwelijke domein: 'de 
Hollandsche vrouwen en meisjes zijn niet zoo excentrisch en zoeken liever haren 
werkkring in eigen huis of stad althans in enger sfeer dan Miss N. ' {Gracieuse, jan. 
1863, 183). 

Met deze afwijzende houding tegenover het feminisme (in de betekenis van het 
eisen van gelijke rechten en het bestrijden van mannelijke overheersing) is de Gra
cieuse representatief voor de andere vrouwentijdschriften uit het tijdvak 1830-
1869. In totaal ben ik slechts acht verwijzingen tegengekomen.140 De tendens was 
daarbij overwegend behoudend: slechts in twee vrouwentijdschriften werd in po
sitieve zin gerefereerd aan feministisch gedachtegoed, namelijk in Flora en in het 
Dames-Weekblad, waarbij de passage in Flora echter ook nog voor een negatieve 
uitleg vatbaar is.141 Negatieve verwijzingen hadden de overhand. Het Maand
schrift voor Dames karakteriseerde het woord gelijkheid als 'een onding in de ne
gentiende eeuw, vooral in 't oog van vrouwen'.142 Het handwerktijdschrift Aglaja 
was ronduit satirisch: in de jaargang 1864 werd de vraag behandeld of koningin 
Elizabeth van Engeland een geëmancipeeerde vrouw genoemd kon worden. Het 
antwoord luidde negatief, omdat zij 'de tabaksrook niet beminde', waarmee werd 
verwezen naar de bekende topos volgens welke rokende vrouwen aan emancipa
torische neigingen werden gekoppeld (de Franse schrijfster George Sand was het 

139 'Doctor Clarke'. In: Gracieuse (okt. 1863), 41-44; 'Nieuwe boeken'. In: Gracieuse (jan. 
1863), 183-184. 
140 Flora (april 1848), 339; Dames-Weekblad (7 juli 1856), 6-7; Maandschrift voor Dames (mei 
1859), 209; Gracieuse (okt. 1863), 41-44; Gracieuse (jan. 1863), 183; Gracieuse (maart 1864), 235; 
Aglaja 17 (1864), 1-2; Aglaja 17 (1864), 18-19. 
141 De actualiteitenrubriek van Flora berichtte over de troonsbestijging van de Engelse konin
gin Victoria in 1848 het volgende: 'In Engeland heeft men voor eenige jaren de Roomsch-katho-
lieken geëmancipeerd en hun staatkundige regten geschonken als de belijders der Protstantsche 
Godsdienst bezitten. Thans is men aan de emancipatie der Joden, 't Zou toch billijk wezen, dat 
men het verzoek der vrouwen om emancipatie ook gehoor gaf, vooral in een land, waar eene 
vrouw de kroon draagt. Trouwens, ik geloof, dat die kroon in Engeland zoo zwaar niet drukt. 
Anders was het erg: een meisje als Victoria was en een volk als het Engelsche' (april 1848, 338-
339). Het slot heeft een ironische bijklank: hoe zou 'een meisje' als Victoria een volk als het En
gelse kunnen besturen? Ook in het Dames-Weekblad werd een artikel geplaatst over de rechts
positie van Engelse vrouwen. De anonieme auteur ging in op een bijeenkomst van vrouwen in 
Leicester, die protesteerden tegen de wet dat vrouwen geen eigen inkomsten mochten hebben. 
Daarnaast stond hij uitvoerig stil bij het leven van de schrijfster Caroline Norton (1808-1877), die 
'haar heerlijk talent' had gebruikt 'om eene van haren echtgenoot onafhankelijke positie te ver
krijgen'(7 juli 1856), 6-7. 
142 Maandschrift voor Dames (mei 1859), 209. 
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geijkte voorbeeld). De Aglaja vervolgde echter niet met een serieuze beschouwing 
over vrouwenemancipatie, maar met een frivole anekdote over het gewicht van de 
verrookte as van een pijp.143 

Feministische onderwerpen werden vóór 1870 veeleer aan de orde gesteld in bro
chures en tijdschriften voor een gemengd publiek, zoals het protestants-modernis-
tische De Tijdspiegel (opgericht in 1844) en het vrijdenkersblad De Dageraad (op
gericht in 1855).144 In het laatstgenoemde tijdschrift werd begin jaren zestig al he
vig gedebatteerd over de burgerrechten van vrouwen.145 De vrouwenpers toonde 
zich wat dit betreft dus conservatiever dan een segment van de overige pers. 

Receptie 
Het heeft er alle schijn van dat de literaire kritiek nauwelijks reageert op de Graci-
euse. Bij een rondgang langs contemporaine recenserende periodieken heb ik 
slechts drie korte recensies aangetroffen, alle geplaatst in het geïllustreerde tijd
schrift Het Leeskabinet. Mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde 
kringen.Hb Deze zijn lovend van toon: de redactie krijgt complimenten toege
zwaaid voor haar inspanningen en het tijdschrift wordt een hoog debiet toege
wenst. Ook de gevarieerde inhoud wordt geprezen: 'Dit tijdschrift levert zoo wat 
van alles'.147 Het eindoordeel is gunstig: 'Wij bevelen dit dames-tijdschrift met vol
le overtuiging aan'.148 

Het lijkt niet toevallig dat de besprekingen juist in Het Leeskabinet verschijnen. 
Dit tijdschrift biedt een combinatie van ontspannende literatuur en informatieve 
artikelen, opgesierd door fraaie illustraties. Vanaf 1855 komt er een aparte afdeling 
voor boekbesprekingen bij. Net als Gracieuse is dit tijdschrift dus tegelijkertijd 
een populariserend én een recenserend amusementsblad. De meeste geïllustreerde 
amusementstijdschriften hadden overigens geen recensierubriek, zoals Neder-
landsch museum (1836-1870), Nederlandsch magazijn (1834-1870) e n ö e honigbij 
(1842-1861).149 

Zoals Maria en Martha vooral wordt opgemerkt door gelijkgestemde gods
dienstige recenserende periodieken en overwegend positieve reacties oproept, zo 
wordt ook Gracieuse gesignaleerd door een tijdschrift van gelijke snit. Volgens de 

143 'Rook en goud'. In: Aglaja 17(1864), 1-2. De verwijzing naar het roken van sigaren was een 
topos in de discussie rondom vrouwenemancipatie. Zie bijvoorbeeld de uitspraak van een criticus 
in De Recensent, ook der Recensenten: 'Vele dezer miniatuur Georges' Sand versmaden ook 
geenszins een geurig cigaartje' (geciteerd in Streng 1997, 21). Voor een historisch overzicht van de 
beeldvorming rondom rokende vrouwen, zie Harper 1999. 
144 Vgl.Jansz 1990,38-41. 
145 Voor een historisch overzicht over de houding van De Dageraad ten opzichte van de maat
schappelijke status van vrouwen, zie Moors 1994. 
146 De recensies staan in Het Leeskabinet (1863), 'Bibliographisch Album', 218-219, 296; 
(1864), 'Bibliographisch Album', (1864), 112. 
147 Het Leeskabinet (1863), 'Bibliographisch Album', 219. 
148 Het Leeskabinet (1864), 'Bibliographisch Album', 112. 
149 Mathijsen reserveert voor dergelijke, niet recenserende amusementsbladen de naam 'cogni
tieve magazijnen met literaire bijdragen'. Zie Mathijsen 1988, 61. Over de bovengenoemde drie 
tijdschriften, zie Claassen 1998. 
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maatstaven van dat populariserende tijdschrift verdient het gevarieerde aanbod 
van Gracieuse alle lof. 

4 Conclusie 

De vrouwentijdschriften met 'mengelwerk' uit de periode 1830-1869 blijken alle 
te mikken op een overwegend welgesteld, protestants vrouwenpubliek. Dit pu
bliek wordt nader gedifferentieerd naar leeftijdscategorieën: sommige tijdschrif
ten richten zich tot jeugdige ongehuwde lezeressen, terwijl andere nadrukkelijk 
voor vrouwen met een gezin bedoeld zijn. 

In een tijdsbestek van ruim dertig jaar doen zich qua vorm en inhoud veel ver
anderingen voor, mede doordat het genre zelf nog volop in ontwikkeling is; de 
makers van de vier bestudeerde tijdschriften blijken bepaalde trends in de algeme
ne periodieke pers te volgen. Zo vertoont het Album aan het schoone geslacht toe
gewijd gelijkenis met de literaire almanakken die op dat moment verschijnen, Ma
ria en Martha past in een reeks van godsdienstige periodieken en Gracieuse is 
verwant aan andere populariserende amusementsbladen. Euphrosyne lijkt welis
waar als een 'eenling' te opereren op de binnenlandse tijdschriftenmarkt, maar in 
het kielzog van dit tijdschrift verschijnt ook een mannelijke pendant: Proteus, tijd
schrift voor Hollandsche heerenkleeding. De onderlinge verschillen komen uiter
aard ook voort uit een veranderend tijdsgewricht. Zo bepalen de Belgische Op
stand en Afscheiding in sterke mate het anti-Franse karakter van Euphrosyne, 
terwijl de armoedekwestie uit de jaren veertig en vijftig van de negentiende eeuw 
tot vrijwel iedere aflevering van Maria en Martha doordringt. 

Niet alleen de inhoudelijke verschillen zijn groot, ook de doelgroepen zijn ge
varieerd. Euphrosyne richt zich met zijn streven om een nationale mode in te voe
ren alleen tot de meest weigestelden onder de vrouwen. Het Album spreekt een 
breder vrouwenpubliek aan door aan te sluiten bij de literaire almanakken in die 
dagen. De thematiek van de bijdragen beperkt zich hoofdzakelijk tot de liefde, 
waarbij een romantiserend ideaalbeeld van de jonge maagd centraal staat. Maria 
en Martha draagt een sterk religieus karakter en richt zijn stichtelijke boodschap
pen in eerste instantie tot de moeders onder de christenvrouwen. Het moeder
schap wordt geacht de kern uit te maken van de identiteit van de lezeressen. Zij 
worden aangespoord om in het verlengde van typisch vrouwelijke kwaliteiten en 
een christelijke levensinstelling buitenhuiselijke activiteiten te ontplooien, zoals 
het onderwijs of de armenzorg. Passend bij dit ideaalbeeld krijgen de lezeressen 
godsdienstige lectuuradviezen aangereikt. De redactie van Gracieuse ten slotte 
wenst weliswaar geen onderscheid in rangen en standen te maken, maar is in de 
praktijk vooral bestemd voor jonge ongetrouwde, welgestelde vrouwen. In de 
boekenrubriek wordt relatief veel aandacht besteed aan buitenlandse, vrouwelijke 
auteurs; de toon is conform de algemeen-culturele pers van dat moment. 

Euphrosyne, het Album en Maria en Martha hebben met elkaar gemeen dat ze 
veel reacties ontlokken in de contemporaine pers. Deze drie tijdschriften trekken 
om heel verschillende redenen de aandacht van de critici, respectievelijk vanwege 
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de opvallende politieke doelstellling, de deelname van bekende auteurs en de ge
lijkenis met de protestantse periodieken voor een gemengd publiek. Het ontbre
ken van reacties in de pers over Gracieuse is minstens zo significant: hoewel dit 
tijdschrift veel letterkundige bijdragen opneemt, draagt het toch te veel het karak
ter van een populariserend amusementsblad om op serieuze aandacht in de pers te 
kunnen rekenen. Alleen Het Leeskabinet, een tijdschrift van gelijke snit, reageert 
enkele malen. 

Een ander verschil tussen Gracieuse en de andere tijdschriften is de houding ten 
opzichte van vrouwelijke auteurs. Het valt op dat zowel Euphrosyne als het Al
bum en Maria en Martha een positief redactiebeleid ten aanzien van schrijvende 
vrouwen voeren: schrijfsters worden expliciet aangemoedigd om bijdragen te le
veren. De (vrouwelijke!) redactie van Gracieuse spreekt haar lezeressen daarente
gen aan als passieve consumenten in plaats van als actieve producenten in het lite
raire leven. In de praktijk leidt het positieve beleid van de drie eerstgenoemde 
tijdschriften overigens niet altijd tot een hoge participatie van vrouwen: Maria en 
Martha kent een groot aantal vrouwelijke medewerkers, maar de redactie van het 
Album weet slechts één vrouwelijke medewerker aan te trekken: Petronella 
Moens. Als oorzaak daarvoor is het eenzijdige, romantiserende karakter van het 
Album aangewezen. 


