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Hoofdstuk 5 

Internationale ambities en nationale 
conflicten 

Ons Streven (1870-1878) en 
Onze Roeping (1870-1873) en hun redactrices 

1 Inleiding 

O p 29 januari 1870 verscheen een proefnummer van Ons Streven. Weekblad ge
wijd aan de ontwikkeling der vrouw (1870-1878). De start was veelbelovend: van 
het bericht van uitgave zouden 17.000 exemplaren zijn verspreid en het proef
exemplaar zou de zeer hoge oplage van 11.000 exemplaren hebben geteld.' Over 
de programmatische en polemische intenties liet de redactrice, Betsy Perk (1833-
1906), haar lezers en lezeressen niet lang in het ongewisse. In het openingsopstel 
gaf ze aan wat het belangrijkste thema van het nieuwe tijdschrift zou zijn: 'de 
plaats der v rouw in de maatschappij ' . Dat de positie van de vrouw verbeterd 
moest worden, stond volgens haar buiten kijf, maar ze voer - indirect uithalend 
naar radicalere activistes in het buitenland - fel uit tegen diegenen die een in haar 
ogen te ver doorgevoerde emancipatie voorstonden. Ze was gekant tegen diegenen 
die meenden dat de vrouw de plaats van de man moest innemen en 'in zijne plaats, 
zich zijne betrekkingen moet zien te veroveren, en alzoo niet naast hem, maar als 
mededingster tegenover hem behoort op te treden' . 

Mogen sommigen dit meenen, wij spreken uit volle overtuiging: dat zij verre! en roepen 
veeleer een iegelijk toe: 
Ontwikkel verstand en gemoed zoo veelzijdig, dat de vrouw zich in eiken levenstoestand 
volkomen t'huis gevoelt. Ontwikkel haar zoo harmonisch, dat zij een sieraad wordt van 
den stand waartoe zij behoort, van den kring waarin zij verkeert, en naar de mate harer 
kracht, naar gelang van de meerdere of mindere talenten, haar geschonken, hetzij gehuwd 
of ongehuwd, moeder of kinderloos, een nuttig lid der maatschappij kan zijn.2 

Aldus luidde de 'gematigden maar stelligen eisch' van het nieuwe weekblad. 

1 Deze aantallen worden althans vermeld in een brochure van de uitgever Odé (1870a, 10), die 
hij ongeveer een maand na de verschijning van het proefnummer publiceerde. Inmiddels in een 
conflict verzeild geraakt met Perk, wilde hij aantonen dat hij zeer veel onkosten had moeten ma
ken om het tijdschrift op te starten. Mogelijk overdreef hij de cijfers dus enigszins, maar als ze wel 
kloppen, dan overtrof Ons Streven de oplage van het populaire mode- en handwerktijdschrift De 
Gracieuse. Geïllustreerde Aglaja (1864-1936), dat in 1867 een oplage van circa 7000 exemplaren 
telde en in 1871 circa 10.000. Zie Kruseman 1886-1887, dl.2, 57. 
2 Betsy Perk, 'Aan onze lezeressen'. In: Ons Streven (1870), proefnummer. 
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WEEKBLAD 
; e wij docent de Onïwikkellwa óet 

Pr$t f» JjMïmt **» bet gebette R k̂ fim 

V* P*. 
i feon.-f*t i j i .- Na WOW" . 

H o e M r e f J a r - t r i e f « f r j u t V r n n » B e t » ? r e r f c . t r !»<•?ƒ>. 

C l t g e r e t B v » a » ! | t . * ( ' o n p , t e S r f c i r i l i i » . 

AAN ONZE LEZERESSEN. 

Tot de gunstige leekenen tfc* tijd», die ons 
veel schoons en g'ieds voor .i.- l < * i m i » belo
ven, behoort d i t , dal wen onderwerp van liet 
hoogde gewit-ni, niet slechts ia «as vaderland 
maar in gsaseii Europa, ernstiger dan ooit 
©vei-dadat e a teaprakea, van aÜe ii}.tm l«<-
schouwd, en al moer on méér .-.MI de orde 
wordt . gesteld, w^| bedoelen; 
l>e p loo t» d e r v r o u w in d e m a a t s c h a p p i j . 

In dagblad en tijdschrift, ia raadzaal en 
Ktudeerveilrek wordt de vrwag overwogen, die 
wysgeeren ra mcoscïieaviiendra, staatriie<ktn 
en burger», rnanaea c a vrouwen, beide h o o d 
«n har t vervult, dese: 

W a a r d o o r i s d e t o e s t a n d d e r T r o u w 
• e v C r b e U r - e n ? 

ZoodÉT d l toekomst vrjoroit te ioopen, w t 
welke «lotóoö» heeft de «verdenking en be-
sprekirig «au dat onderwerp geleid, e a hoe 
luidt bet antwoord op die vraag? 

•Dat de vrouw in staal moet worden gesteld 
nnaropeaUrea iub tea te dingen; dat Ï^ , gehuwd, 
niet langer tevreden de kvrasgewdtin dés mans 
ie rijn, dat t | j , ongehuwd, insted*- van als lijne 
hulpe op het oaaf/.i^nlBUr veld der beschaving 
ijverig met hem te werken, zk-h «ga» plaats, ï id t 
lijnt? betrekkingen moet l ien te veroveren, en 
alioo niet naast hem, maar al* m e d e d i n g e r 
tegenover hem behoort op t e t r e d e n " ? ! 

Mogen sontmigen dit meenen, wg anreken 
uit volle overtuiging: dat ï̂ j verreI en roepen 
veeleer een iegelijk t o e ; 

«Ontwikkel verstand en gemoed nx> vi*d-
ïgdïg, dat de vrottw »eb 'm eiken leveiwtoe-
stand volkomen t'l.uts gevoelt. Ontwikkel luuir 
too fearmoniseh, .tut 14 een sieraad wordt sua 
ii<-n stand waartee rij beh.-ort, van den kring 
waarin iy verkeert, en naar ,ls w w v barer 
kracht , naaf fr^Uns; van de rondere «f min
dere t aN i t en , baar geschonken, Jrettij gehuwd 
••f ongehuwd, moeder of kmdtjriooe. een nu ' t ig 
lid der muataebeppij ken lijn; ja , dat x^ï, in-
:••'>.,! n<*i-.-''i;r f<! • • •••• •••!•.-•• >•!,, ,.::;_ !. ,.,r .!n . 1. 
on«taudig!i*den of redenen van rtitffiitpim 
aard haar nopen, ml de eigenaardige hein*'f Vu 
d'W tij da rit 11 e m werkkring weet te •&•»»•(•[* a 
en diea waardig te vervullen." 

Ondanks d'.-ö'ü grioatigdrn nvi-tr ••tidlip:» 
etst-i veibeffea ikh nog ïMrUlurenil s t .m-
.n.;n U-p'u de wr tg tggB «ntw.kkHinrf der 
vrouw. Wat n>eer ïept , daartegt^u bestaat 
een voorwwdeel, gegrnwd u}> de trees voor de 
inogeRaarr.de fmuncijfittie, een vooi-ocruee! dat 
*•]& nog in o w e óijgm onuitricikiar srbijat . 

w n vooroordeel dat han]iK'kk% die ontwik
keling tegengaat eu tepenlitiudt en Mgft tie-
« r g d e n , under \owgesen : wlat nteo<levrouw 
niet wi! w-t ukt aieu uit dim s tand , waarin 
Gt>d liaar tieeft geplaanH*." 

t^n bet vowoortleel gaat st-iwte vo*»t, niet 
aïbjeu menig rgken aanleg te vemief^jen, menig 
talent te virrsökkttn, ïo. etede van het aan te 
fcweefce», volk en b w ^ t w «s^n, maar tev*-na 
nwnaig vrouwenleven srbiphmalt te doa t lijden 
op dé klippen « i n beki^npeanesd, onkunde, 
ijiiHU'id en /edeloosbenL 

Immer*, wat » e n wij gebeuren? ïh-. be-
ïniddelde, ongehuwde vrouw, door dat voor
oordeel to t wei*elo«pnes<! fiedoenid. xoekt to t 
eiken prys de utet de jaren toen^fnmd« ver
veling t e ootvlnebteït. totdnL ig in den draai
kolk der wereldiiefde n t der giwotïuebt weg
zinkt , e a meer dan ei-nm met i tch sleept. l ie 
onbemidiJehte, rfeï sai-h uitsluitend tot la4 huia-
bestier beperkt riet, paat nwwgtoa*! tot een 
huwelyk over, enkel om maar «bewirgd*' tei i jn. 
l i e moeder, onvwrbereid het gewichtig werk 
der opvoeding aanvaarilende. ïöader besef van 
den omvang barer verjdklituigen en de bejrwanm 
hurer taak, begaat, *ij bet ook des gelteei onbe-
wurt, d*>oronïeri*iüdigelHtrde,:douroaervaren-
beid in net leiden der vem-hilk-mie karsklem, 
door onbekendheid uiet de eeitn«tdig$<e r«geWm 
der opvoedkunde, de uühromelijkst* mi^ tagen , 
die èn voor ham t&oSUKU èa voor de maat-
feehnppij de nadeïdig-t"' fp'vi'ignt na i k h tlitpen. — 
Ziedaar door het vooroordV-el een sluis geopend, 
iüe een idr«»m van jammeren doortocht giwft, 
om ln>t gidnk e« den vie<le van menig liuïs-
gesin niet alleen te vertwelgen, mottr ook voor 
het n-ifrcslaeht vertlcrtWijk te worden. 

W i e derhalve «*>" l»t v«ri»!t«ri»g van f»H 
lot te vrouw wenselit te on'lfflrnemen. spwe 
•kniwe Dtifld<*lenn|i t>T »Btwikkeling l an hoofd 
en leu t ; w^i-' luttii gt'iijkttjditf, EÏJ IK-I ?lechtM . 
me t t-t-n wenk , den weg. waiircpüij, rnj-tliaar 
leven^krarlit kan vn».'keren; t ra ih te de eene 
in sta.11 te ït.'llen i»m lït'h aim een negatief 

! rf!s oagehuwde veilig h>>-

1 op dit fpdti»*! niet aan voor-
t, meenden wVjtoelt, dat dew, 

voocai in isine d:ig.-ii, •)•• diep gevoelde benoefle 
niet bevreiiigt. en daarom i-lke poging tot «a l -
tóking van m-u*f: Iwonuen welkdtn moetïi ja. 

[ l i tsvaa rneer en romer overtuigd, xormdei) 
wij het pïau tot de uitgave vaat e e n W e e k 
b l a d , g e w i j d a n a d e o n t w i k k e l i n g , d e 

VROPW.—„-^3 

tot te 
l»rek.i 
tmh-i 

Ho. 
!K-fll!i 

.«Ja. ea d 
welke t 
kan. 

wel het IJ 
- onKhit'--

Een weekblad, 4ai tooisel sjj-u. weg mme* 
«inden natu* l«!t boudoir al» naar het htusvertrék. 
mowet naar liet salon als naar de winkel-
luunef, ïoowel naar het lees^eajiatliap aty 
naar het dan«e»kt«B^»r; 

Ken weekblad, dat I n t «MVMtte» atlteaehteu 
te Uiti.j'fcn. door aan te toouen, da t de vrouw 
die meet kent itan liet himl>r*tier alieen. daarom 
niet buiten de huishoudelijke «feer treedt of 
r k h eroaotipetTt, maar integendeel hare roe|rinjf 
*if.«fata waardiger vervult, omdat lij d ie , dank 
t» hare veeltijdige ontwikkeling, l^ ter av*»-
ï te t , jaifiter begroetj 

JEen weekblad, dat liet streven e a werken. 
der vrouw uit het verleden zal h 'Tiniumso.eoi 
daardoor die va» omen tgd tot nasidging «j . 
te wekken; en dat tevra» ercntig xal beproevwo. 
een arbeidsveld aan tv wi)«en vogr h a w die , 
het aaj door den draag d»-r omstandigfaedea gtr-
noopt, hetttj <lm«- de la.-boefte van (tare» ge**t 
aan nuttige werkzaamheid gedreven, naararoeid 

Een weekblad, dat do w*rkio)u»heid o»«n 
Kustera, ten alg>mn>eKen nutu-, op welk gebied ook, 
wil wereldkundig maken, ia de hoop daardoor 
velen aan te moedigen liaar te hulp te komen 
en ite ootbrekemle arbeidsters tia» te vullen; 

r>a wet-klibd etadeluk, dat den Ijewielgeewt 
lOOveel m^rfi jk t i l l u i t e n te doen w'rjkf-ri 
voor df^elgkiieiil, itat dea vloek der ledigheid 
tegenover den legen van de» arlieid m bet fctiu 
stelt , dat elke vrouw aanspoort tot eea k v e o 
van dienende i i e ö e , tot een vmk'wtt i w i 
de liii.ir verleende gaven. 

Zulk eene taak te • •nmii ih lp j , tango ts-in-
vermeti'k', otue knit:li!.-n \ e t i i ' te tMnvngaande 
pjgtng lieeten, ~~ eene dnelioow, eene ov-w-
lolhge is h«t w w seker niet. 

ItearviKir Ktaiii <isw i.-trjr 'te muii te -vü^uUii.- . 
w*armedc mannen en vrouwen van tuvioed 
en tarent het plan hebben begrote *« ons hunne 
medewerking loegewgiL 

Ifewr die n»-<inwerk ing in r-laüt g is to id , 
wensehea wij te ^nrki 'U over de tiavu^ts«le 
onderwernen: 

I . D B i n v l o e d d e r Vwruw np bm-hm'n^. 
en OBlwikkeUBg; 

H . Do V r o u w icbarektfogimdttiGadsdieB-t; 
• 'm * » - dea HBO j 
. - M - „ h e l Kind; 
. . . m • „ d^iiii; - :Ureo . 
„ „ . • » oetliatthottdea 

H I . O p v o e t U a g ; 
I V . O n d e r w i j s ; 
V. r l a t u u r w o t s n s r f m p p e n . 

Afb. 24 Proefnummer uit 1870 van Ons Streven. Weekblad gewijd aan de ontwikkeling 
der vrouw, geredigeerd door Betsy Perk. Universiteitsbibliotheek Leiden, V1134 1870. 
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Ons Streven en Onze Roeping 1X5 

Eerste Jaargang. ,\». i . Domienbg 17 February 1870. 

Qy O 1! G A A N ^ 5 

VOOR DE NEDERUNDSCHE VROUW. 
O N D E K B E D A C T I E V A N B E T S Y P E H K . 

KM *™fc*<ïkta 'U At Ikutcs: lUte Ma wMta*j*>i I ' r tmtiae. Mart* U.l .f j (!*«<$>), Ma ,*!!*• < » »JA™-»r i (4r t i ;tt«iu—|, r.iUm taakr ( ' a n , J « h » a * . Maartttir 
Kr. >. 4. L. . Li«. -wfc-rWrf. T*ki». » , . a . , i a . t e a * . < . . . r i j l . M n l M H t H ! _ fc ( W . . Br. X. JL a*..*,.*. » r . * . MeeaMr J . . . B r . M. t * - , „ . l ~ . . 

Br* It. » O w A t n t o M , Mr. M. v. M. • . ( . . . . . » . < • i.-1-i.rrl.. Mr, J ft. **» H.ih Mr. J. * • J . „ « . — H.<fc a . U — i . J . *». 4* h . . . . . . 
I-. La*a*M, M. i M f t M . P » r . JU 4 . • * • l « t i n n . M. A. r * r k . U > n u a 4* MMaar, frft. M. w. i t r r .1 . . . *i. I t . J . Kr****!, W. W. 

Mhr* twr . . r n F . fl. E. i M r t ' l n M r * » * » « * t , f. 4 . m KWlb T H o » , il 4c l ' « r . Mr. A. J . t iUie*;e. M. t t ' I I t t . B L ca*. 

t l T ö S T l a : 

JOJT. iiKKMA. Ï X ixo.rx. 

B>i*»(™ frmiB» Ui n n l n I H *t B»U«i« . eflta-
rra «ea jUntmsiira cm abvWHKUt™ •*« 4e* I S p m r . 
heW. t*. Delft. 

. / .<« mtjuc Vrienden. 

Ik open d n e bbJcu met een woord «BH 
ÏUOJgen dank *IKW de mg auo ruiuiaebóol* be
toond* a/tnpelhie iu da treurige j agen mijner 
ecbriding ven Ui* Strtra. 't II mg be.WtU 
daarvoor openlijk « j u s «rkvaUtÏBkLeiJ leUftni-
geu , tttïoiiiJMlwïd aau ii« dame* Sïevr .Riiaeraa I 
Cïli^sr. CrnTieli* Zwaardemaker m Jöhajin», 
«UI >1* heerea Mr. '* Grareaandr ttuit'bwit, 
Dr. I W r e n b o e , J . P. Ae Keyter, H . de Veer , 
l ï r . Vitringa, IL W i t t e , Mi . de Jon.-!, TBU 
Beek en Deuk en Prof. Satverd» en t . 

Moenl bet leed Ets nog nauwer u u oa te onder-
necniBg hebben verbonden en hfit mg ten dub
belen prikkel biijïttn om uitsluitend row myu 
*aak te leven, ((»r*l u u ik er werkelijk all rwa 
voor i ta. Wi l t «ij n! ter* atoedi mot u w vertronwen 
eers teen, maar Uwen* mij uw raad uöcb opmer
kingen onthouden en daardoor belpet) „0*1* 
ü*rjn*f menig gesin t*B icgcn te doen «ordeu 

Onae kttereatea aal ik teher niet behoeven 
t e tegfien dat een berdruk ran bet prvegtvctui 
»ea O M Stm—, ttj roorai met lutt wig up 
(ie weinige niiiaU «as bet biad,uTtrkjdi^iiciHtni, 
*t la murtwti duüumde laaien (erepret i 4»t brt 
Toa t é ai*etitc«ne bebeudboïd tenet cu ii , om er 
tredergm «en paar kolummemoor iu tertlittten. 

TerwiHu r e o eetiise ontmngen brteten wet 
do ff*Bg otutrout bet duul vaii „t)<*« Ruij/atff" 
«ebt ik ma «*enwel ïerplicht — Koeorcrbodigfteik 
dat aelfa aohyne — te antwoorden dat alteen 
tie \'tUi\ t» t'eraiiileril. Immer* bet pru*p«ctua 
• i a „ O** Sirrtm" »M ' a u mij. de idee 'üor 
het blad niuJuitond dour m | eeire ontwsrpeA. 
„ Q»^r Bwfotf" «wet er d m eau rojdacn e*t *al e» 
m,vrwmkuiiüHa*uïJi«nd»ii„0*jS;frre*,"i>ai-i*( 
allen die er aan EiE«»rriira bepaald D | n e deak-
beeides i | » ti»ge4aan e» ik bet blad au niot 
i a l U U t waar iadedoad ta i redigceren. 

Dat i n t alom t g a «re-; moge vinden, t a elk 
Ke«B «alkoai « u r d m gebeeten, ene lke i roua r 
>«a Kederlaad Op den dnor «etKwid Wjjee 
ae.ii between „ü»:t Raqnttg" haar tweeauutl 
'a iiianiid* kuntt fn»üdeelea , ia de lieftto 

B n a r P K S K . 

EEJi WOOED TOT DE ÜOEÜEKS. 

Meest n ie t , dat bet doel ran dit tjdecbrift 
Wi t ea den aerkkrirut li^t, vaar binneB g | u 
MM gaarn b e v e e l t , dat ' t geen a-ij najagen uit-
jjaat r an mUkeantns of nebeen«bt trordt door 
rebrek aan aaardeeriDj; r an bet buiagraia. 
Mi-ent ereuBiiit da t ag ona roorateilen u - o 
kriM^ttig* bulp wel te kannen ontberen roor de 
bereiking ran una doei. W a t a-ij willen n n d » 
liarmont4.;Inj oat«ikkeJing ran alle rermogena 
van «entaud e» har t , waardoor de iruuw aan 
tm.-e beatrmmiu|( kan beantwoorden. Ba re be-
afrmming it tn de e m t e plaata, die met walk* 
«Ssid i "eraaardtgd imft . d e ferimr waarin « d e r 

onrer de r roaw, welke hij ' t eeret op de wereld 
leerde boogatrhten en JicflisbbeB, neeft aiea 
werken en ten «ogen a§n. Naar oaae innige orer-
tuigin^ ia de r rouw ' t auwatap bare piaata, inllen 
liars kraebten t beet tvt rolbi ontwikkeling 
kranea en draagt i | de acboonato kroon tan 
oaa realaebt. waar aa optreedt ncrea i dea maa 
tot bcatuar en letdiag vaa een gewiebttx ge
deelte der baiaelijkt! taak, rnural waar t% al* 
moeder beiaat weid Biet do torg *oar bare kio-
derea. Eerat dan ale baar dat voorrecht oct-
aegd werd, mag '.ij oa»Htn naar eeaiea an
deren werkkring, c e n t dan tal r.| io on* oog 
recht hebben eene andere plaata m de maat-
aohappij ter rngon. Voor dehuia ' röuwon tauudtr, 
die bare voornaamate pliebtes ven«aarloo*t e a , 
terwjl man en kinderea b a » wtru*o r ragen, ten 
koate ran deae aou wüfen acbittereit op een 
ruimer .«ebied, hebben wij niet» dan verachting, 
ücifi rij . die ongehuwd en niet met buiaiorgBn 
belaat, b» baar a r b e ü in andere kringen, n ie t 
baar ntolel en ideaal r<odt m eet werken e a 
atrerea der brare btttemoeder en bet eigenaardige 
karakter dat wij bg d e » lief hebben en rereeren, 
m i ; niet rebenen up oa te aympathie. W j 
wenacben de ordeuingett Ooda te eerbiedige» 
en ague aauagi ingeu ter harte ta neuten. Blke 
escataBeipeerde r rwiw, dat ja elke vrouw die 
baar aard •en weien geweld aan doet, o n (e 
worden wat ie niet werden mag en tta te jagen 
wat h.t.ir ontaiert en onteert , i* eeue acbande 
roor bare aekae. 

Maar , indien wg a6e den eerbied willen helpen 
bewares voor die iitatellingeii waarin wg reive 
lij» opgegroeid, roer die banden, welke one de 
beiligate en dierbaanta 1511 — iadiea w | in 
de eerate plaata willen pegea made te «erken 
era bet gehtk raueeb t -enoe ten , oadera en kin
deren te eeraoogesi, dan hebben wg ook rerbt 
op uwe hulp, dan tullen wjj ook niet te ver
geel* t a a a rmgea dal gg xelse loortdurend 
lieunia neemt Taa 't geen wg onder uwe aan-
dacbt brengen en uwe dochter* opwekt ome 
beatendiga kaereaaen te tSa. 

' t I* onae innige overtuiging, dat er ook aan 
de opleiding van de vrouw roar bare taak in 
den buieelgken kring nog >ve! ontbreekt, dat 
tg ook i»rt hs t oog op dete bare lerenebe-
•tenuning reet teeren kan mnder de bittere 
erooring dïe raak tot neg h>e root menige jonge 
*muw dr eetagt teermeeateroaae wat. j}*arora 
hebben wij on* reraekerd «au de medewerking 
van enke!e huiaaweder*. etellen wg onae ko
lommen voor alle open die ia dal opzicht wec-
k m en aan Kyt ing en ten beate willen geren. 
't Geen wg aelve dienaangaande »tt an dan in 
't midden tullen brengen, tullen wg ateeda 
vooraf onderwerpen aan bet oordeel van eenö 
«naren hnianioeder. wier betangatolling on* 
aluda lang vertekerd ia. 

Tatat una voor beden akvhu een paar opmer
kingen iu 't midden bftwgM, Weeat o»ertnigd 
dat wg re aoo niet ait een rijken achat ran 
eigen ervaring daa toch uit de waarneming in 
den buïselijkeo krinjt hebben gepat. 

nütgititvgaii/nuK^^af^ttft.ti. UmmMfm Maav 
mar. rO.U. *<ir«tertifcn 1-0 awawngeU / ! . - - . !«J«a 
grwBBi waal www / 0,11 Gruuw i«ttrr< «aar |AuUruiatii. 

Be kleine oneenigheden dte in vela groote 
gesisaen gerenden worden, daar meermalen tóö 
ingeworteld a | n da t men ae geen kwaad maar 
een natuur l ik gevolg r a s e&ne drukke omge
ving aebt , de OH'riettdeiÈjfee 100 al niet bStce 
Utmt die d W ïerial Ifceraeht en die menigmaal 
"" liebt verdragen en gedold wordt , da t alleen 
de rreenule e r rich aan erger t , rijn a$ niet 
hondenlmalea 't gwrolg t a n gebrek aan kenni* 
en untwikkfiliugï X* ' t n ie t waar wat 31»* da 
Stael aagt: Jt"aabitude dea occupation*inwllec-
tuelle* umpire una inenveiilance écburéo pour 
ie* boffltnee e t pour lea eboaee; on ne tient 
pto* 4 «oi comae a un ê t re pririlAgte; uuand 
ou en u i t beaueoup *ur la dn*tm*e bumainu, 
on ne a ' irr i tepluadecbaqneeireonataneaoomine 
d'tmr eboae aa»t example, e t la juattoe n 'e tant 
one tliabttnde de conaid^rer lea rapport* do* 

\ etrea entre en t u u » u n point de rue general, 
i rMasdfte d» reaprit »ert a soua ddtaeber de» 
: calcub peraanêi*. On a plane aur a» jHuprv 
i e i ia tea te eorntae »ur ceJJerWauUea, ouand on 
I t V.ei Li' re a la eontempbUion de 1 'u u i v era. ( * ) . - . ! 

!
2»s» dan de vrede der bo «ver innen en de onder
linge iidtble niet bevorderd worden door rneerder 
kenni* en uitgebreider gt- i idiukring ? 

B e endertingo liefde van man en vrouw, die 
too licht den vorm van wederkeerige uocrLa-
lance aanneemt (wg bobben biarroor gelukkig 
nog geen Hotlaudach woord), eene nouebn-
baiiue die uok vaak tonder biecht verdragen td 
tender boos opte t wordt opgelegd, aou au niet 
een vrjj wat tföler en reiner vorm verkrugen, 
indien de punten van aanraking tuaacben de 
eehtgentwtea «iet alleen bt bet har t •— n a a r 
ook meer en mmer in bet verftaod van beide 
kouden jEeaoeut worden, indien de genteen-
•ebappel |ae belangateUing in buutte kinderea 
verhoogd werd door het intiebt dat nok de 
moeder tieb trachtte eigen t e makes van At> 
loekumat barer dierbaren ï Hoe ia dit nu jje-
woonlgk t 

De vader iaat in de eerate levenajaren de torg 
voor de kleinen bgoa nitalnitend aan de moeder 
o ter . Zgn •andeel bepaalt tieh tot Hef koningen, 
t y n e tf>rg tot de deelneming In moedera ang-
• t en alt een der kleinen siek ia. Geen oogeu-
blik dankt b | er aan , dat ds dagetijkachr 
venorging en verpleging ook tijne aandacht 
waardtg tou kennen a |n . 

Öaarn», al* 4e leertgd begin t . neemt de vader 
de rel ven de moeder over. >"u volgt rjr ia de 
verte baar kind. Al» 't een jongen i t , kau ae 

(.*) Ui cnweia n a >éa aw* s«ntnl«4^i«»»4*r»"*t*" 
Wig U aeodsa, Wenaw m wóiZkaJiaid JCJM» «aJsrca 
m hm* ankaadaVa u> aw* b t tócwi « . , r«» e e » . 
•Aa b*tw «U « a n a » <u aaopr aratt «fa aw» rra 
«Ut |»li*ia kult mi ilia.iiii 1 •iiaiiiiiiiin m lm b. 
auakt alrt taagor alk* ï l n « lenawaifUBa^aaU o 
wrevilir abe( tea h i wfcaaari " u , *a aaar Jr rwti-
vufi%atU Jtaoi tajtraa akta aaaa» k dan dafsimuBto 
vaa «* «•J*rl!aa» RtkendlB'CB i t waaMkra under Uu 
al^eawia gatld>tt^tt»t I* arogea, naakt *• tnwdtr aat-
«ikfcwïitf ra* « a u |—t o u W. ra* •aUcMatiaa kmU-
aiay» Ka boft atla ép» hrf.ina ttaa •!• aat «ta -am 

bet ti*Ut ïi iij« Hisuaaaaf ra ntLrangtturft^blr;->Wn, 

Afb. 25 Eerste aflevering van Onze Roeping. Orgaan voor de Nederlandsche vrouw (17 
febr. 1870), geredigeerd door Betsy Perk. Persmuseum Amsterdam PM 1659. 
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De inzet was gezien de grote oplagecijfers hoog, maar nog geen week na de ver
schijning van het proefnummer trad Betsy Perk na onenigheden met de uitgever 
en de overige redactieleden af als hoofdredactrice. Onmiddellijk daarna riep ze 
een nieuw tijdschrift in het leven dat qua intentie, vormgeving en titelkeuze als 
twee druppels water op Ons Streven leek: Onze Roeping. Orgaan voor de Neder-
landsche vrouw (1870-1873). Terwijl op 16 februari het eerste officiële nummer 
van Ons Streven van de persen was gerold, was op 17 februari de eerste aflevering 
van Onze Roeping landelijk verkrijgbaar.3 Ons Streven kreeg vanaf het vijfde 
nummer een nieuwe hoofdredactrice in de persoon van Reynoudina de Goeje 
(1833-1893), die ook voor deze gelegenheid onder het pseudoniem Agatha 
schreef. Beide tijdschriften zouden enkele jaren blijven bestaan en zo telde de Ne
derlandse tijdschriftenmarkt binnen een tijdsbestek van minder dan drie weken 
plotseling twee, op het eerste gezicht identieke tijdschriften die beide geheel in het 
teken stonden van de vrouwenemancipatie en die beide werden geredigeerd door 
een vrouwelijke hoofdredacteur. De titels van de twee tijdschriften refereerden 
aan hun organiserende, activerende en emancipatorische doelstellingen. 

2 Stand van zaken 

Ons Streven en Onze Roeping behoorden tot de eerste duidelijke manifestaties 
van de groeiende emancipatiebeweging in Nederland en gingen fungeren als de 
organen van twee Nederlandse vrouwenverenigingen. Onze Roeping werd het or
gaan van de Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging Arbeid Adelt, die in 
1871 werd opgericht door Betsy Perk, terwijl Ons Streven het medium werd van 
de Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging Tesselschade, een vereniging 
die zich in 1872 had afgesplitst van Arbeid Adelt. Beide verenigingen streefden er 
naar de mogelijkheden tot zelfstandige inkomstenwerving voor vrouwen uit de 
hogere standen te vergroten. De connectie tussen de tijdschriften en de verenigin
gen bestond eruit dat de verenigingsverslagen en -mededelingen werden afgedrukt 
in de desbetreffende tijdschriften; een lidmaatschap van de vereniging betekende 
echter niet automatisch dat men ook abonnee was, noch andersom, al zal er wel 
een grote overlap in het leden- en abonneebestand zijn geweest. 

Beide vrouwenverenigingen zijn reeds uitvoerig het voorwerp van onderzoek 
geweest. Pley beschreef de onderlinge meningsverschillen binnen Arbeid Adelt 
die uiteindelijk zouden leiden tot de uittreding van de Tesselschadegroep, en Van 
de Loo schreef een monografie over beide verenigingen.4 Ook de tijdschriften 
Ons Streven en Onze Roeping trekken geregeld de aandacht, vooral om zicht te 
krijgen op de discussies die gevoerd werden tijdens de eerste feministische golf. 
Zo brachten De Haan en Van der Heide de discussies rondom de gevangeniszorg 
door vrouwen in kaart, concentreerde Poelstra zich op de dienstbodekwestie en 
analyseerde Jansz de debatten over gelijkheid en verschil tussen de beide seksen, 

3 Oplagecijfers zijn helaas niet bekend. 
4 Pley 1981 en Van de Loo 1996. 
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zoals onder meer gevoerd in Ons Streven en Onze Roeping} Tot dusver vormden 
beide tijdschriften zelf echter nog niet het object van een onderzoek; een globale 
analyse van de inhoud ontbreekt dan ook.6 Voorzover beide bladen ter sprake zijn 
gebracht, is dat bovendien steeds gebeurd vanuit een nationaal perspectief. Ik wil 
de internationale context erbij betrekken om zo een nieuw licht te werpen op bei
de bladen en meer recht te doen aan de intenties van Perk en De Goeje. Beide re
dactrices zochten namelijk bewust aansluiting bij vrouwen uit de buitenlandse 
emancipatiebewegingen en pretendeerden op deze wijze een internationale allure 
aan hun tijdschriften mee te geven, zoals ik zal laten zien. 

Behalve de (deels reële, deels virtuele) internationale netwerken rondom beide 
redactrices verdient ook hun eigen positie als journaliste nadere bestudering. Het 
leven van Perk is weliswaar vele malen beschreven, maar meestal ligt het accent 
niet op haar activiteiten als journaliste. Andere biografische gegevens trekken 
meer de aandacht, zoals de vele ruzies die ze tijdens haar leven had, haar openba
re optredens met Mina Kruseman of haar stimulerende rol ten opzichte van haar 
dichtende neef Jacques.7 In 1988 wijdde de Centrale Bibliotheek te Arnhem nog 
een tentoonstelling aan haar leven en werk.8 De Goeje is, zoals zo veel andere ne-
gentiende-eeuwse vrouwen die onder pseudoniem publiceerden, volledig in de 
vergetelheid geraakt. 

Aan een beschrijving van de ruzies waarin Perk verwikkeld was en waarin ook 
De Goeje betrokken raakte, kan ook ik me overigens niet onttrekken, want de 
conflicten die zich voordeden in de oprichtingsfase van Ons Streven en Onze 
Roeping hebben in belangrijke mate het imago van beide bladen in de contempo
raine Nederlandse pers bepaald. Van een serieuze bespreking was, zo zal blijken, 
nauwelijks sprake; alle aandacht van de (mannelijke) critici ging niet zozeer uit 
naar de ambitieuze doelstellingen van beide redactrices, maar naar hun onderlinge 
conflicten. Bovendien scheerden de critici beide tijdschriften gemakshalve over 
één kam, terwijl er toch ook enkele belangrijke inhoudelijke verschillen beston
den. Ook aan die verschillen is in de historiografie tot dusver nog geen aandacht 
besteed. 

5 Jansz 1990, 39-40, 61-62, Poelstra 1996, 140-162 en De Haan en Van der Heide 1997,296. 
6 Wel is een bibliografische beschrijving van Ons Streven opgenomen in de bibliografie jeugd-
tijdschriften van Rietveld-van Wingerden 1995, 83-84. Zij rekent Ons Streven tot de jeugdtijd-
schriften, omdat de ondertitel vanaf de tweede jaargang Weekblad voor vrouwen en meisjes luid
de en het tijdschrift ook de wat oudere meisjes (vanaf ongeveer 16 jaar) tot zijn lezerspubliek 
rekende. De kwalificering 'jeugdtijdschrift' lijkt me echter misleidend, gezien de relatief hoge 
leeftijd van de beoogde doelgroep. Bovendien werden ook moeders tot de doelgroep van het tijd
schrift gerekend. Rietveld-van Wingerden meldt overigens ten onrechte dat er in 1870 drie vrou
wentijdschriften van start gingen. Het vermeende derde tijdschrift, Ons Doel, is echter nooit ver
schenen, want Betsy Perk wijzigde de naam voortijdig in Onze Roeping. Zie hierover meer in de 
volgende paragraaf van dit hoofdstuk. 
7 Couveé en Boswijk 1962, 53-65, Brok-ten Broek 1968, 70-76, Scherphuis 1979, N N B W II 
1084-1085, De Waal in Biografisch woordenboek van bet socialisme dl.4, 154-155 en Van de Loo 
1996, 17-18. Peter Altena publiceerde twee afleveringen van een Bulletin Betsy Perk (1997) over 
haar Nijmeegse periode (1903-1906). 
8 Zie het bijbehorende tekstboekje van Staal 1998. 
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In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op vragen als: welke overeenkomsten 
en verschillen bestonden er tussen Ons Streven en Onze Roeping} Welke rubrie
ken waren kenmerkend en wie verleenden hun medewerking? Wat was de positie 
van de beide hoofdredactrices? Hoeveel invloed hadden zij op de inhoud en wat 
waren hun motieven? Na een schets van de oprichtingsgeschiedenis, de opzet en 
de medewerkers volgt een inhoudelijke analyse van beide tijdschriften. Die analy
se is bij lange na niet uitputtend, maar concentreert zich, gezien het kader van dit 
onderzoek, op de standpunten ten aanzien van de vrouwenemancipatie (geba
seerd op de redactionele voorwoorden), de opvattingen over het vrouwelijk 
schrijverschap en het internationale netwerk rondom Perk en De Goeje, zoals dat 
tot uitdrukking komt in hun tijdschriften. Een complicerende factor daarbij is dat 
niet alle jaargangen van Onze Roeping bewaard zijn gebleven; de analyses van dat 
tijdschrift zijn dan ook op een beperkte hoeveelheid afleveringen gebaseerd.9 Ver
volgens ga ik in op de reacties naar aanleiding van het conflict tussen Perk en Odé 
ten tijde van de oprichting van Ons Streven. Zowel in de landelijke dagbladpers als 
in brochures werd het meningsverschil uitgevochten. De schriftelijke neerslag van 
deze ruzie verschaft meer inzicht in de motieven van Perk en (in mindere mate) De 
Goeje, hun relatie tot hun uitgevers en mederedacteurs en de wijze waarop hun 
sekse een rol speelde bij hun journalistieke activiteiten. Tot slot behandel ik de re
ceptie van beide tijdschriften in de contemporaine pers, die zoals gezegd nauw 
verbonden was met de binnenlandse conflictsituatie. 

Enerzijds wil ik laten zien dat Perk en De Goeje hoge idealen koesterden en dat 
zij hun ambities onder meer vorm gaven door contacten te leggen met gelijkge
zinde activistes in het buitenland. Doorgaans wordt verondersteld dat de Neder
landse emancipatiebeweging ver achterliep bij de buitenlandse ontwikkelingen, 
maar uit de inhoud van Ons Streven en Onze Roeping blijkt dat de redactrices 
aansluiting zochten én vonden bij wat er in het buitenland gebeurde. Anderzijds 
besteed ik relatief veel aandacht aan de binnenlandse conflictsituatie en het daar
door versterkte negatieve imago van beide redactrices en hun tijdschriften bij de 
critici. Beide aspecten roepen een heel verschillend beeld op van het functioneren 
van Ons Streven en Onze Roeping. Door aan beide kanten van de zaak aandacht 
te schenken, kan echter een scherp contrast zichtbaar worden gemaakt: dat tussen 
de nationale conflicten rondom beide tijdschriften en de internationale ambities 
van beide redactrices. 

3 Ontstaansgeschiedenis 

Christina Elizabeth Perk (1833-1906) werd geboren als dochter van Adrianus 
Perk, graanhandelaar en eigenaar van een stoomgrutterij, en Lessina Elizabeth 
Visser. Ze groeide op in een groot, welvarend gezin en ging tot haar vijftiende naar 
een Franse meisjesschool. Daarna hielp ze thuis in de huishouding. Op haar een-

9 Zie de bibliografie in bijlage 1 voor een overzicht van de overgeleverde jaargangen en afleve
ringen. 
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endertigste verloofde ze zich, maar haar verloofde verbrak na twee jaar de verbin
tenis. Vervolgens bleef ze tot 1876 inwonen bij haar stiefmoeder Theodora Vee
ren, de derde echtgenote van Adrianus Perk, die in 1867 overleed.10 Haar hele le
ven bleef Betsy Perk ongehuwd. 

Rondom de verbroken verloving bestaan veel onduidelijkheden. Het zou mis 
zijn gegaan, nadat een arts had verklaard dat Betsy's gezondheid uiterst zwak was. 
Maar er zijn ook aanwijzingen dat haar schrijfstersaspiraties een rol speelden. 
Reeds voor de verloving was ze al bezig een carrière als schrijfster op te bouwen: 
onder haar voornaam publiceerde ze in 1861 een verhaal in het tijdschrift Neder
land, in de jaren erna volgden verschillende bijdragen onder haar volledige naam, 
zowel in Nederland als in Europa. Verzameling van in- en uitlandsche letter
vruchten.11 In 1864 kwam haar eerste roman uit: Een kruis met rozen. 

Om bij te dragen aan het gezinsinkomen en om iets om handen te hebben, ging 
Perk zich na de verbroken verloving, rond 1867, steeds meer op het schrijven toe
leggen. Zo publiceerde ze verhalen in de Vaderlandsche Letteroefeningen en het 
meer maatschappelijk geëngageerde De Tijdspiegel}1 In 1868 volgde een uit het 
Duits bewerkt vrouwenhandboek, Wenken voor jonge Dames ter bevordering 
van huiselijk geluk, waarin ze voor een bredere ontwikkeling van vrouwen pleit
te. Het jaar daarop kwamen er twee historische romans uit.13 Het schrijven bracht 
niet alleen inkomsten in het laatje, maar het bood tegelijkertijd de mogelijkheid te 
ontsnappen aan een alledaags vrouwenbestaan. Ze koos voor een weg die, zo 
schreef ze aan de redacteur van Nederland HJ . Schimmel, 'hoe moeijlijk hij we
zen moge, mij oneindig dierbaarder is dan het glooijende effen alledaagsche pad'.14 

Perks onvrede met de positie van vrouwen in de samenleving groeide en daarom 
werkte ze vanaf 1869 aan het plan een weekblad voor vrouwen op te richten. Ze 
onderhandelde met verschillende uitgevers, onder wie de Utrechtse uitgever M.C. 
Bronsveld. Ze deed dat 'in vereeniging met eene hooggeachte vriendin' ofwel Eli-
se van Calcar, voor wie een belangrijke rol in de opstartfase van het tijdschrift was 
weggelegd.15 Perk koesterde een grote bewondering voor de elf jaar oudere Van 
Calcar, die reeds twee maal de redactie over een eigen tijdschrift had gevoerd en al 
een aanzienlijke letterkundige reputatie had opgebouwd.16 Uiteindelijk ging Perk 

10 Zie de biografische werken genoemd in noot 7 van dit hoofdstuk. 
11 'Fantasiën'. In: Nederland'(1861) dl.3,243-248; 'De geschiedenis der zwaluwen'. In: Europa (1863) 
dl.2,196-208; 'Ooijevaarsgeklepper'. In: Europa (1863) dl.3,1-34; 'Natuurstemmen'. In: Europa (1864) 
dl.2,301-316;'Johanna Ravens. Eene karakterschets'. In: Nederland (1864) dl.3, 147-212. 
12 'Ooms nalatenschap'. In: V L O (1867) dl.2, 580-630; 'Een gesprek'. In: De Tijdspiegel (1867) 
dl.1, 682-690. In laatstgenoemde bijdrage stelde Perk de uitbreiding van kennis en onderwijs van 
meisjes en vrouwen aan de orde. 
13 Wenken voor jonge Dames was een bewerking van Henriëtte Davids Der Berufder Jungfrau 
(1867). De historische romans waren Sixtus IV en Lorenzo de Medicis. Rome en Florence in 1471-
1481 (1869) en Onderde banditti. Een verhaal uit het begin dezer eeuw (1869-1870, 2 dln.). 
14 Brief aan H.J. Schimmel, Delft 30 dec. 1863. Lettk. Museum Den Haag P 3362 B 1. 
15 Zie een ingezonden brief van Perk in N R C (16 febr.1870) en Perk 1870, 12-13. 
16 In 1869 droeg Perk haar historische roman Sixtus IV en Lorenzo de Medicis. Rome en Flo
rence in 1471-1481 als volgt op aan Elise van Calcar: 'Mijn lieve Elise! Mocht de toewijding van 
dezen letterkundigen arbeid zoowel getuigen van mijn innige genegenheid voor uw persoon, als 
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Afb. 26 Betsy Perk in 
1875. Foto Iconographisch 
Bureau, 's-Gravenhage. 

in zee met de Schiedamse uitgever Jan Odé (1833-1914). Ze werd benoemd als 
'hoofdredactrice' en werkte samen met twee mederedacteurs: de Schiedamse pre
dikant Wilhelm Diederich Statius Muller (1810-1879) en Isaac Hooykaas (1832-
1893), predikant te Nieuw-Helvoet en op dat moment woonachtig te Schiedam.17 

Op 29 januari 1870 verscheen het al genoemde proefnummer van Ons Streven. 
Weekblad gewijd aan de ontwikkeling van de vrouw. 

van mijn innige vereering uwer pogingen om met uwe veelzijdige talenten te woekeren op dat ge
bied, waarop zij voorzeker de schoonste vruchten afwerpen. Mocht de aanblik van het boek zelf 
u menig gelukkig oogenblik van ons samenzijn herinneren en dikwijls met een glimlach vol lief
de doen denken aan uw Betsy, Delft 4 april 1869.' 
17 Voor Muller: N N B W IX, 702; voor Hooykaas: N N B W I I I , 612-613. 
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Direct na de verschijning van dit proefnummer ontstonden er problemen tussen 
Perk en Odé. Een week later, op 6 februari, verspreidde Perk onder boekhande
laars en in de landelijke dagbladpers het bericht dat zij afzag van verdere samen
werking met de Schiedamse uitgever, omdat deze 'een gansch andere opvatting' 
over haar betrekking tot het tijdschrift had dan zij. Perk vond dat ze te weinig te 
zeggen had over de inhoud. Het blad verscheen weliswaar onder haar naam, maar 
over de uiteindelijke inhoud mocht ze niet zelf beslissen, zo schreef ze. Ze kon
digde aan dat ze snel een nieuw tijdschrift op de markt wilde brengen, getiteld Ons 
Doei. Orgaan voor vrouwen. Een uitgever voor dit project was snel gevonden, 
want drie dagen later zond de Delftse uitgever Joh. Ykema een prospectus rond.19 

De naam was intussen veranderd in Onze Roeping. Orgaan voor de Nederland-
sche Vrouw. Op 17 februari, precies elf dagen na het aftreden van Perk bij Ons 
Streven, was het eerste nummer van Onze Roeping landelijk verkrijgbaar. 

Een dag eerder was als gezegd het eerste officiële nummer van Ons Streven ver
schenen, met de vermelding van een vacature voor een nieuwe hoofdredactrice. 
Odé, die het kennelijk van belang vond dat een vrouw de hoofdredactie zou voe
ren, wilde de vacature zo snel mogelijk vervuld zien en probeerde de Utrechtse 
predikantsdochter Jacobina Berendina Zwaardemaker-Visscher (1835-1912) aan 
te trekken. Zwaardemaker-Visscher was in alle opzichten een geschikte kandida
te: ze had al enige journalistieke ervaring opgedaan door bijdragen te leveren aan 
het door haar echtgenoot in 1869 opgerichte Onze Tolk, Centraalblad voor Kunst 
en Letternieuws en aan het Nieuwsblad voor den Boekhandel, waarvan haar echt
genoot in het jaar 1870 mede de redactie op zich nam. Bovendien had ze zich in 
1869 onder het pseudoniem Cornelia uitgelaten over de emancipatiekwestie in 
haar brochure Een vrouwenwoord naar aanleiding van Vitringa's brochure: 
'Over opvoeding en emancipatie der vrouw' (1869). Ze reageerde daarin op de 
meer behoudende brochure van de gymnasiumrector Anne Johannes Vitringa, die 
betoogd had dat de opleiding van meisjes volledig in dienst moest staan van haar 
latere taken als moeder en opvoedster. Zwaardemaker-Visscher vond dat Vitringa 
de vrouw te eenzijdig als opvoedster bekeek en was van mening dat niet het hu
welijk maar de ontwikkeling tot zelfstandige individuen centraal zou moeten 
staan in de meisjesopvoeding. Zowel ongehuwde als gehuwde vrouwen zouden 
zich in uiteenlopende beroepen nuttig moeten kunnen maken voor de maatschap
pij.20 Zwaardemaker-Visscher leek de ideale kandidate, maar zij weigerde het aan
bod van Odé, omdat zij, zo schreef zij aan hem, haar woord van trouw reeds aan 
Betsy Perk had gegeven. Ze stelde Odé voor dat hij een schikking trof met zowel 
Ykema als Perk.21 

18 Circulaire Betsy Perk, 6 febr. 1870. Bibl. van de Kon. Ver. Dezelfde tekst verscheen ook in 
diverse landelijke dagbladen, waaronder de Nieuwe Rotterdamsche Courant (8 febr. 1870). 
19 Prospectus Joh. Ykema 1870. Bibl. van de Kon. Ver. 
20 Zie over beide brochures: Jansz 1990, 55. Over Zwaardemaker-Visscher: Naber 1917, 191-
246, Sikemeier 1921, 603, Brok-ten Broek 1968, 41-42, 50-51. 
21 Blijkens een verklaring van Zwaardemaker-Visscher, 22 maart 1870. Gepubliceerd in Perk 
1870, 'bijlage B'. 
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O d é volgde het advies van Zwaardemaker-Visscher op. Hij trachtte Perk voor 
zich terug te winnen, maar zij kon zich niet verenigen met de condities. Deze luid
den dat zij uit een drietal door O d é gekozen personen een mederedacteur of - re
dactrice zou krijgen en dat Perk in de landelijke dagbladen een spijtbetuiging 
moest afleggen.22 Later verklaarde Zwaardemaker-Visscher, die inmiddels vaste 
medewerkster van Onze Roeping was, dat zij Perks weigering volkomen begreep. 
De 'achtbare heeren' (Odé, Statius Muller en Hooykaas) t rokken volgens haar be
hendig voordeel uit 'hun strijd tegen een dame' . De 'hand der verzoening' die 
door O d é uitgestoken was, noemde Zwaardemaker-Visscher 'eene beleediging'.23 

O d é ging vervolgens opnieuw op zoek naar een vervangende hoofdredactrice. 
Deze vond hij uiteindelijk in de persoon van Reynoudina de Goeje, die reeds een 
tiental werken op haar naam had staan, waaronder historische verhalen en kinder
boeken. Haar reputatie als schrijfster was (en is) vooral gebaseerd op haar werken 
voor kinderen. De Goeje debuteerde met Het theesalet van Pietelot (1860) en le
verde bijdragen aan tal van jeugdtijdschriften. Minder bekend is dat zij in Onze 
werkkring (1869) pleitte voor meer en betere scholing van meisjes en vrouwen.2 4 

Toen zij vanaf het vijfde nummer (16 maart 1870) de redactie van Ons Streven op 
zich nam, was ook het voortbestaan van dit weekblad gegarandeerd. 

4 Algemene karakterisering 

4.1 Opzet en inhoud 

Ons Streven verscheen gedurende bijna negen jaargangen elke week in een groot 
krantenformaat en volgens een vaste opzet . Elke aflevering bevatte vier tot zes pa
gina's en opende met een essay over een actueel onderwerp, dan volgden het bin
nen- en buitenlandse nieuws (eerst in de rubriek 'Geschiedenis van den dag', later 
in 'Buitenland' en 'Binnenland'), gemengde berichten ( 'Mengelwerk'), recensies, 
correspondentie en advertenties. In de tweede jaargang werden twee nieuwe ru
brieken geïntroduceerd: het 'Feuilleton' , waarin verhalend proza en biografische 
schetsen van beroemde vrouwen werden afgedrukt en 'Uit keuken en huishou
ding', waarin allerlei praktische wenken voor de huishouding werden gegeven. 
Geleidelijk aan kwam het zwaartepunt wat minder op het vrouwenvraagstuk te 
liggen en meer op huishoudelijke zaken, zoals de opvoeding van kinderen en de 
houding van werkgeefsters ten opzichte van dienstboden.2 5 

22 Perk 1870, 18-19. 
23 Verklaring van Zwaardemaker-Visscher, 22 maart 1870. Gepubliceerd in Perk 1870, 'bijlage B'. 
24 Over De Goeje: NNBWIII, 473, waarin overigens geen melding wordt gemaakt van haar re
dacteurschap van Ons Streven en haar auteurschap van Onze werkkring. Een recensie van Onze 
werkkring verscheen in VLO (1869) dl.2, 404-409. De recensent J. Hoek juichte betere scholing 
toe, maar onder strikte condities: 'Wij, bedaarde Nederlanders, wij zijn nog lang niet toe aan de 
emancipatie der vrouw; voor alle openbare betrekkingen zijn nog sollicitanten genoeg zonder 
daarnaar dingende vrouwelijke candidaten; en ons kiesstelsel sluit nog zooveel geschikte kiezers 
uit, dat wij nog lang niet aan de dames toe zijn' (407). 
25 Vgl.Janszl990,39. 
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Halverwege de negende jaargang werd het inmiddels noodlijdende tijdschrift 
ingrijpend gewijzigd: vanaf april 1878 verscheen het niet langer wekelijks maar 
twee keer per week, onder de gewijzigde ondertitel 'Courant voor Nederlandsche 
vrouwen'. Het formaat was bovendien kleiner, elke aflevering telde standaard nog 
maar vier pagina's en er was een nieuwe rubriek voor 'fraaie kunsten'. De wijzi
gingen waren geen succes, want eind september besloot Odé het tijdschrift te sta
ken, 'daar de vele bezigheden, aan de uitgave van "Ons Streven" verbonden, niet 
voldoende beloond worden door de inkomsten van het blad', aldus Odé.26 De 
abonnees kregen voortaan De Huisvrouw (1872-1910) toegezonuen, een tiju-
schrift dat qua opzet en inhoud veel deed denken aan Ons Streven en dat de mees
ten dan ook als een goed alternatief zullen hebben beschouwd. De Huisvrouw was 
gestart als een tijdschrift dat overwegend aandacht aan huishoudelijke zaken be
steedde, maar toen Cornélie van Amstel (een nog onopgehelderd pseudoniem) in 
1876 de redactie op zich nam, kwam ook de vrouwenemancipatie op de agenda.27 

Onze Roeping bevatte grotendeels dezelfde ingrediënten als Ons Streven, maar 
het was minder strak ingedeeld en verscheen minder vaak: slechts twee keer per 
maand. Afwisselend bevatten de gemiddeld vier pagina's algemeen-informatieve 
essays, nieuws op het gebied van de vrouwenemancipatie ('Kijkjes in 't binnen
land' / 'Binnenlandsch overzicht', 'Buitenlandsch overzicht'), rubrieken met na
tuurwetenschappelijke onderwerpen voor vrouwen (bijvoorbeeld 'Scheikunde 
voor vrouwen', 'Het metrieke stelsel' en 'De sterrenhemel'), fictioneel proza, re
censies ('Onze pers'), correspondentie en advertenties. Bij het begin van de vierde 
en laatste jaargang (1873) vond er een complete metamorfose plaats. Onze Roe
ping veranderde in een maandblad, het krantenformaat maakte plaats voor een 
klein boekformaat en een doorsnee-aflevering telde nu gemiddeld vijftig pagina's. 
De brede ondertitel Orgaan voor de Nederlandsche vrouw wijzigde in het engere 
Orgaan der Algem. Nederl. Vrouwenvereeniging 'Arbeid Adelt', wat erop wees 
dat het tijdschrift - veel duidelijker dan in de jaren ervoor - in dienst kwam te 
staan van Arbeid Adelt. Dat blijkt ook uit de inhoud: er werd weinig meer inge
gaan op actuele maatschappelijke debatten. Voortaan was iedere aflevering gro
tendeels gevuld met narratief proza en/of een algemeen-informatief essay, aange
vuld met de laatste verslagen van Arbeid Adelt en advertenties. Er was veel minder 
aandacht voor buiten- en binnenlandse ontwikkelingen op het terrein van de 
vrouwenemancipatie dan in de voorgaande jaargangen. Voor natuurwetenschap
pelijke onderwerpen en recensies was helemaal geen plaats meer en de correspon
dentierubriek was vrijwel doodgebloed. 

26 Ons Streven (27 sept. 1878). Al eerder was het voortbestaan van het tijdschrift in gevaar geweest. 
Zowel op 14 oktober 1874 als op 4 november 1874 meldde Odé dat hij vreesde de uitgave te moe
ten staken, omdat de inkomsten niet in verhouding stonden tot de uitgaven. O p 23 december 1874 
volgde het bericht dat hij de uitgave kon voortzetten dankzij de vele betuigingen van sympathie. 
27 De Huisvrouw werd uitgegeven door Nijgh & Van Ditmar te Rotterdam. De eerste vier jaar
gangen werden geredigeerd door 'Mevrouw Henriette van S.\ een niet achterhaald pseudoniem. 
Toen Nijgh & Van Ditmar de rechten van Ons Streven overkochten van Odé, maakten zij daar 
met vreugde melding van in De Huisvrouw (28 sept. 1878). Over De Huisvrouw: Jansz 1990, 40, 
Hemels en Vegt 1993, 235-237 en Eijgenraam 1997. 
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De uiterlijke en inhoudelijke veranderingen weerspiegelden de neerwaartse spi
raal waarin Onze Roeping zich bevond. Na vier jaargangen moest Perk, naar eigen 
zeggen 'om meer dan één gegronde reden', de uitgave van Onze Roeping staken.28 

Financieel bleek de uitgave niet meer rond te krijgen. Na de afsplitsing van de Tes-
selschadegroep uit Arbeid Adelt in 1872 hadden vijfhonderd abonnees opgezegd, 
terwijl er nauwelijks nieuwe waren bijgekomen.29 

Aangezien Perk aan de wieg van zowel Ons Streven als Onze Roeping stond, is 
het niet verwonderlijk dat er grote overeenkomsten tussen beide bladen beston
den. Om te beginnen leken de uiterlijke vormgevingen sprekend op elkaar: beide 
tijdschriften waren uitgegeven in groot krantenformaat en opgemaakt in kolom
men. De ronde boog waarmee de titel was afgebeeld was exact hetzelfde. Het 
krant-achtige uiterlijk alsmede de ondertitel van Ons Streven (vanaf april 1878 
'Courant voor Nederlandsche vrouwen') verwezen, zoals in het vorige hoofdstuk 
ter sprake kwam, naar het feit dat beide bladen de functie van nieuwsorgaan be
oogden te vervullen. Ook inhoudelijk waren er gelijkenissen: het leeuwendeel be
stond uit artikelen over ontwikkelingen op het terrein van de vrouwenemancipa
tie in binnen- en buitenland. 

Toch waren er ook enkele belangrijke verschillen. Zo werd in Onze Roeping 
nauwelijks aandacht besteed aan huishoudelijke zaken en de recensies namen een 
minder prominente plaats in. Daarentegen werd er meer plaats ingeruimd voor 
natuurwetenschappelijke onderwerpen en fictioneel proza. Het grootste verschil 
tussen beide tijdschriften betrof echter de invulling van de nieuwsrubrieken. Ons 
Streven bood zowel informatie over de ontwikkelingen van de vrouwenemanci
patie als een overzicht van de belangrijkste algemene politieke ontwikkelingen in 
de vorm van uittreksels uit de (inter)nationale dag- en weekbladpers, eerst in de 
rubriek 'Geschiedenis van den dag', later in de rubrieken 'Buitenland' en 'Binnen
land'.30 Onze Roeping beperkte zich daarentegen tot het weergeven van berichten 
die betrekking hadden op de vrouwenkwestie en gaf geen overzicht van het alge
mene politieke nieuws. Aangezien dit één van de belangrijkste punten vormde 
waarop dit tijdschrift zich gedurende zijn bestaan zou onderscheiden van Ons 
Streven, verdient dit verschil een aparte beschouwing. 

4.2 'Damespolitiek' 

Perk weerde bewust het algemene politieke nieuws uit haar tijdschrift, omdat zij 
'Staathuishoudkunde' zo afschrikwekkend vond in een blad voor vrouwen dat zij 
vreesde menige abonnee erdoor te verliezen.31 Een opmerkelijke mening van een 

28 'Aan de abonnees'. In: Onze Roeping (dec.1873), 521. 
29 Zie de open brief van Betsy Perk 'Aan de li lde jaarlijksche Vergadering der Alg. Ned. Vrou-
wenvereeniging Arbeid Adelt, te houden binnen Amsterdam op 5 juni 1873'. In: Onze Roeping 
(aug.l873),347. 
30 De rubrieken 'Buitenland' en 'Binnenland' verschenen voor het eerst in Ons Streven (18 mei 
1870). 
31 Perk 1870, 15. 
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redactrice die juist pleitte voor een betere en veelzijdigere ontwikkeling van vrou
wen. Maar kennelijk wilde zij op dit vlak geen risico's nemen. Waarom was de 
aanwezigheid van het algemene politieke nieuws zo 'n heikele kwestie voor Perk? 

Perks mening illustreert de problematische verhouding tussen vrouwen en de 
politiek in de toenmalige maatschappij: vrouwen werden niet geacht deel te ne
men aan het politieke leven noch zich te verdiepen in staatkundige kwesties.32 

Sinds het ontstaan van het vrouwentijdschrift als apart genre werd politieke 
nieuwsverslaggeving al vermeden. Z o werden er in de nieuwsrubriek van De Da-
mPÏ-T*r\St (\ 7 8 ^ \ 7 A l l c i n l-Lr,r\fAcr-li]r 1 f^y p n r ^ l a L-TTrot-n r » o / ^ « U o - ^ ~ V.«-~~. ~ - . . ~ . - A~ ~ ~ I lt-t*J J. V J t \ * ' u - ^ y j t . > J u i j u i i i i / v j i u j i u u x L»_A J i ) i d l ^ v . Tvvv n u l , J1V_VA1 L /V-JL lVl iL^ l l U Ï U \_H- U U " 

litieke situatie in Europa geplaatst maar hoofdzakelijk berichten met amuse
mentswaarde.3 3 Bijna een eeuw later, in 1870, was de aanwezigheid van politieke 
nieuwsberichten in een vrouwentijdschrift nog altijd niet vanzelfsprekend. Dat 
blijkt uit het kennismakingswoord van De Goeje in Ons Streven: 

Er is dezer dagen nog al eens gelachen met het idee om politiek voor dames te schrijven -
alsof er voor ons een andere politiek zou zijn dan voor andere menschen! Op die wijze 
voorgesteld klinkt het ook vrij zonderling, maar dat is de bedoeling niet. 

Wij zullen gaarne in ons blad een beknopt en levendig geschreven overzicht hebben van 
wat er in de verloopen week in het Buitenland, en vooral ook van wat er in ons eigen land 
is voorgevallen, want wij hebben geene sociteiten, waar ieder, die eens in een paar dagen 
lust noch tijd had de couranten in te zien, toch wel alles hoort wat hij wenscht te weten. 
Wij wenschen geene 'damespolitiek', maar een resumé om onze belangstelling op te wek
ken en gaande te houden in hetgeen er gebeurt [...] (Ons Streven, 16 maart 1870, 21). 

De nieuwsrubrieken compenseerden dus een gebrek aan ontmoetingsplaatsen 
waar vrouwen de laatste ontwikkelingen konden vernemen: Ons Streven nam als 
het ware de functie van een sociëteit over. 

Maar wat was die 'damespolitiek' waarvan De Goeje zich wenste te distantië
ren? Voorbeelden waren eerder geleverd door de Dames-Courant (1856) en het 
Dames-Weekblad (1856-1857). Naast informatieve en ontspannende lectuur b o 
den deze bladen hun lezeressen 'damespolitiek' ofwel een overzicht van 'de voor
naamste gebeurtenissen van den dag, welke de aandacht der Dames waardig zijn 
en haar kunnen boeijen'.34 He t bleek hoofdzakelijk om nieuws uit de toneel- en 

32 Tekenend is de uitspraak van Nicolaas Beets in zijn brochure Eenige opmerkingen met be
trekking tot de denkbeelden van den dag in de richting van de emancipatie der vrouw (1870), 8: 
'Maak haar [de 'vrouwen- en moederwereld'] tot een politieke wereld, tot een geleerde wereld, tot 
een kunstenaarswereld - laat "al wat in boeken staat" en in dagbladen gelezen wordt, ook in deze 
beminlijke "hoofden varen", en de taal die van hare lippen vloeit zal, in spijt van hare betere natuur 
en tot onherstelbare schade voor goeden smaak en gezond verstand, in plaats van de onze te ver
beteren, onze pedanterie en kunstmatigheid, met de moedermelk aan onze kinderen mededeelen'. 
Zie ook Hellevoort 1994, 134. Een afkrakende bespreking van deze brochure verscheen in Ons 
Streven (21 sept. 1870), 175-176, van de hand van 'Tharro' (een niet achterhaald pseudoniem). Kri
tisch was ook de bespreking van Catharina van Rees in Onze Roeping (29 sept. 1870), 97. 
33 De moeizame verhouding tussen het vrouwentijdschrift en politieke nieuwsverslaggeving 
duurt overigens voort tot op de dag van vandaag. Op 1 mei 1999 kopte de Volkskrant in een van 
de binnenkaternen: 'Kosovo dringt door tot vrouwenbladen'. 
34 Prospectus Dames-Courant. H.A.M. Roelants, 1856. Persmuseum 225. 
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kunstwereld te gaan. Ook Flora. Tijdschrift voor jonge dames (1848-1856) had 
zo'n actualiteitenrubriek, genaamd 'Uit den jongsten tijd', waarin amusements-
nieuws de prominentste plaats innam. 

Ons Streven week af van dit patroon door een samenvatting van het als manne
lijk geconnoteerde politieke nieuws uit de landelijke dagbladen op te nemen. Deze 
samenvatting beoogde zo compleet en gevarieerd mogelijk te zijn. Een breed sca
la aan binnen- en buitenlandse kwesties kwam aan bod: van de nieuwe postwet tot 
de wet op de suikercultuur, van de Frans-Pruissische oorlog tot de Engels-Ierse 
kwestie. De meeste onderwerpen werden vanuit verschillende gezichtspunten 
toegelicht en van een grondige historische toelichting voorzien. Een gedetailleerd 
onderzoek naar de politieke stellingname van Ons Streven kon binnen het kader 
van deze studie niet worden ondernomen: in de loop van de negen jaargangen ko
men er te veel uiteenlopende kwesties en meningen aan de orde om een zorgvul
dige afweging van de politieke signatuur te maken. Over het algemeen lijkt echter 
een gematigd liberaal standpunt te zijn ingenomen. Zo werd het democratise
ringsproces in Frankrijk, waar tot 1870 de keizerlijke wil van Napoleon III wet 
was geweest, nauwgezet gevolgd; de sympathie ging uit naar de rechtervleugel 
binnen de linkerfactie. Ook de meest recente uitbreidingen van het kiesrecht in 
Engeland werden positief ontvangen, omdat de Britse regering nu 'eene echt, zui
vere vertegenwoordiging der natie' vormde, aldus de anonieme verslaggever.35 De 
inspanningen van de Engelse vrouwen om ook tot dat deel van de natie gerekend 
te worden, werden door deze auteur echter veelzeggend genegeerd, maar elders 
kwamen deze, zoals nog zal blijken, wel ter sprake - zowel in negatieve als in po
sitieve zin. 

Door een samenvatting van het algemene politieke nieuws op te nemen zette 
Ons Streven zich doelbewust af tegen de aparte 'damespolitiek' van eerdere vrou
wenbladen. De moeizame verhouding tussen vrouwen en de politiek waartegen 
De Goeje zich verzette, was echter niet alleen door de vrouwenbladen in de hand 
gewerkt. Deze was in de decennia ervoor al danig versterkt door de beeldvorming 
in de algemene week- en dagbladpers, waarin het vrouwelijk lectoraat in toene
mende mate aan mode- en amusementsrubrieken werd gekoppeld. Weekbladen 
als De Echo (1827-1828) en De Atlas (1831-1832), beide uitgegeven door de ge
broeders Diederichs te Amsterdam, poogden bijvoorbeeld het vrouwelijke lecto
raat aan zich te binden door moderubrieken in te voeren. Daarmee werd de indruk 
versterkt dat de overige nieuwsrubrieken minder geschikt voor hen waren. Ook 
waren er dagbladen die vanwege hun verstrooiende inhoud met het vrouwelijke 
lezerspubliek werden geassocieerd. Zo kreeg de Arnhemsche Courant vanaf 1839, 
toen een zondagsnummer met hoofdzakelijk bellettristische inhoud verscheen, al 
snel de bijnaam 'Dames-courant'.36 Ook de Opregte Haarlemsche Courant werd 
wel spottend de 'dameskrant' genoemd, vanwege de grote belangstelling die de 
rubriek familieadvertenties onder lezeressen genoot. Vanaf wanneer deze reputa-

35 Ons Streven (16 febr. 1870). 
36 Sautijn Kluit 1892, 54. Zie ook de bijdrage 'De Dames-courant' in de Arnhemsche Courant 
van zondag 31 maart 1839, die handelt over de eigen reputatie van dameskrant. 
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tie in zwang kwam, is niet helemaal duidelijk.37 In de jaren zestig en zeventig van 
de negentiende eeuw was deze reputatie in elk geval volop gevestigd.38 'Dames
krant' werd zo een depreciërende term, vergelijkbaar met de wijze waarop 'da
mesroman' aan het einde van de negentiende eeuw als een negatief predikaat ging 
fungeren.39 

Het was geen eenvoudige opgave voor Ons Streven om tegen dergelijke stereo
tiepe beeldvorming in te gaan. Dat blijkt niet alleen uit de herhaaldelijke recht
vaardigingen van De Goeje voor de aanwezigheid van de algemene nieuwsru-
uriejv, maar OOK uit de tweeslachtige houding van het tijdschrift zelf. Enerzijds 
werd in felle bewoordingen afstand genomen van het idee dat vrouwen zich niet 
zouden interesseren voor de politiek en van de reputatie van bepaald soort nieuws 
als 'damesnieuws'. Het was volgens een van de medewerkers een 'onzinnig voor
oordeel' en een 'grievende vernedering' dat het advertentiegedeelte van de Opreg-
te Haarlemsche Courant in sommige kringen nog altijd te boek stond als 'Dames
courant'.40 Anderzijds werd dit 'onzinnige vooroordeel' notabene door Ons 
Streven zelf bevestigd: de lezeressen van Ons Streven werden opgeroepen om hu
welijks-, geboorte- en overlijdensberichten voortaan naar het bijblad van Ons 

37 Misschien had de veelschrijver Jacob Campo Weyerman deze krant al op het oog toen hij in 
zijn satirische weekbladen Amsterdamsche Hermes (20 okt. 1722) en De Doorzigtige Heremyt (1 
nov. 1728) spottend van een 'Vrouwen-Courant' sprak, maar helemaal zeker is dat niet. Sautijn 
Kluit heeft er op gewezen dat Weyerman in de bedoelde aflevering van het laatstgenoemde tijd
schrift ook afzonderlijk spreekt van 'den Haarlemietsche gazettier', hetgeen de veronderstelling 
dat Weyerman de Opregte Haarlemsche Courant op het oog had minder waarschijnlijk zou ma
ken (Sautijn Kluit 1873c, 32-33). Daar staat echter tegenover (hetgeen door Sautijn Kluit onver
meld blijft) dat Weyerman al eerder de krant uit Haarlem in een negatief daglicht stelde door deze 
met vrouwen te associëren, namelijk in de Rotterdamsche Hermes (27 maart 1721), 240: 'Den 
Haarlemschen Kourantier wort verzocht uit den naam van eene Sociëteit jonge Dames, die weke-
lyks zyne nieustyding om het schoon papier en fraaie letter lezen, in het toekomende geene on-
kuische Syllabe by het woort Commissaris te voegen'. Overigens werd pas in 1888 voor het eerst 
een speciale vrouwenbijlage in een krant opgenomen. De Rotterdamse uitgever Sytse Blok voeg
de toen aan zijn krant Het Vliegend Blad van Rotterdam de bijlage De Huismoeder toe. Zie 
Schuit en Hemels 1988, 42. 
38 Dit blijkt onder meer uit de felle reactie van een lezeres op een koersverandering van de uit
gevers in 1866, waarbij de krant een geheel nieuw aanzien kreeg. In afkeurende woorden schreef 
zij in de Opregte Haarlemsche Courant van 8 oktober 1866: 'Foei! mijnheer Enschedé / Foei! 
walsche dominé / 't Vrouwelijk Nederland / Rooft gij haar krant' (geciteerd uit Schneider en He
mels 1979, 456). Enschedé was de uitgever van de krant. Met 'walsche dominé' doelde zij op de 
vroegere Waalse predikant Conrad Busken Huet, die gedurende 1862-1866 aan de redactie ver
bonden was. De reputatie van de de Opregte Haarlemsche Courant als 'Dames-courant' wordt 
ook bevestigd in een artikel over deze krant van Sautijn Kluit uit 1873, waarin hij schrijft dat de 
krant 'bij de Nederlandsche vrouw vooral in eer en aanzien staat om hare huwelijks- geboorte- en 
dood-advertentiën'. Zie Sautijn Kluit 1873c, 32. 
39 Over de beeldvorming rond negentiende-eeuwse 'damesromans', zie Van Boven 1992. 
40 Zie de uitspraak van een anonieme auteur in de rubriek 'Geschiedenis van den dag': 'Ja, nog 
zwaait datzelfde onzinnig vooroordeel den scepter op zoo menigen uithoek van het veld der be
schaafde wereld, in bekrompen kringen, op afgelegen plaatsen. "De damescourant" is daar nog de 
Oprechte Haarlemmer, en wel dat gedeelte dat advertenties bevat; dood-, geboorte- en trouw-be-
richten, desnoods voor de aardigheid huwelijksaanvragen er bij, en dan - de ongelukken!'. In: 
Ons Streven (1870), proefnummer, bijblad. 
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Streven te zenden in plaats van naar de bij hen zo geliefde krant uit Haarlem.41 

Vanuit commercieel oogpunt was dat een handige zet van de uitgever. Het was 
echter een zet die lijnrecht indruiste tegen de doelstellingen van het tijdschrift zelf 
en die de koppeling tussen vrouwen en de rubrieken met familieberichten eens te 
meer bevestigde. Ambivalentie sprak ook uit de wijze waarop de aanwezigheid 
van het politieke nieuws werd verantwoord. Enerzijds werd het argument ge
bruikt dat zowel mannen als vrouwen op de hoogte dienden te zijn van politieke 
gebeurtenissen. Anderzijds klonk het argument dat het politieke gedeelte van de 
meeste dagbladen voor vrouwen ongenietbaar was en dat daarom een speciale be
nadering voor vrouwen vereist was.42 

Deze ambivalente houding laat zien dat De Goeje de beeldvorming omtrent 
vrouwen en politiek weliswaar probeerde te veranderen, maar dat dat geen een
voudige opgave was. De aanwezigheid van politiek nieuws moest tot op het laat
ste moment verantwoord worden. Zelfs in haar afscheidswoord verdedigde ze 
nog het nut ervan. Bij haar leefde, zo schreef ze, de stellige overtuiging dat juist 
deze rubrieken de lezeressen hadden opgewekt 'tot nadere kennismaking met de 
groote algemeene belangen' {Ons Streven, 27 sept. 1878). Perk hield zich intussen 
verre van kwesties op het terrein van de 'staathuishoudkunde' uit angst er te veel 
abonnees door te verliezen. Waar De Goeje in dat opzicht roldoorbrekend was, 
conformeerde Perk zich dus aan het gangbare idee dat vrouwen en politiek niet sa
mengingen. 

4.3 Medewerkers 

In de loop van de tijd leverden meer dan honderd verschillende personen, zowel 
mannen als vrouwen, bijdragen aan elk van beide tijdschriften. De Goeje en Perk 
wisten auteurs aan te trekken die bepaald niet de minsten in het culturele en maat
schappelijke leven van die dagen waren. Onder hen bevonden zich tal van voor
aanstaande mannen uit het academische leven, artsen, predikanten en onderwij
zers. Hun deelname zal beide tijdschriften ongetwijfeld een verhoogde status 
hebben gegeven. Daarnaast wisten De Goeje en Perk zich van de steun en mede
werking van enkele spilfiguren uit buitenlandse vrouwenbewegingen te verzeke
ren, waarop ik in het gedeelte over de internationale connecties terugkom. 

Het valt op dat aan beide tijdschriften veel predikanten meewerkten. Ook 
springt in het oog dat veel medewerkers een vrij behoudende benadering van het 
vrouwenvraagstuk voorstonden. De meesten waren weliswaar veranderingsge
zind, maar ze vonden tegelijkertijd dat het Nederlandse volkskarakter bepalend 

41 Zie de rubriek 'Geschiedenis van den dag' in Ons Streven (23 maart 1870), 25: 'De mededee-
ling der doodsberichten en bevallingen, tot hiertoe aan de Oprechte Haarlemmer overgelaten, 
moge voortaan ook door middel van het Bijblad geschieden: en de vriendinnen onzer lezeressen 
zullen wel zoo goed zijn haar huwelijken of gouden bruiloften voortaan door dit Bijblad haar be
kend te doen worden.' 
42 Zie de rubriek 'Geschiedenis van den dag' in het bijblad van het proefnummer van Ons Stre
ven uit 1870: 'Het is niet tegen te spreken: het politiek gedeelte van de meeste dagbladen is voor 
vrouwen ongenietbaar'. 
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was voor de vorm die de emancipatie in dit land aan zou nemen: de meesten von
den dat de emancipatie diende aan te sluiten bij het 'huiselijk en stil karakter' van 
de Nederlandse vrouwen. De medewerkers (een enkeling uitgezonderd) distan
tieerden zich daarmee uitdrukkelijk van de 'kiesmanie', zoals die bijvoorbeeld te 
vinden was bij de 'Engelsche dames'.43 

Hun gematigde houding hadden de meeste auteurs met elkaar gemeen, maar dat 
betekende niet dat er geen ruimte was voor debat. In elk van beide tijdschriften wer
den schrijvers aan het woord gelaten die er soms wezenlijk verschillende standpunten 
op na hielden. In Ons Streven verschenen bijvoorbeeld regelmatig artikelen waar
in de kiesrechtstrijd van de Engelse vrouwen werd afgekeurd. Tegelijkertijd wer
den er ook stukken van de jurist DJ . Mom Visch geplaatst, die zich een voorstan
der van het kiesrecht voor vrouwen betoonde en die aandacht vroeg voor de 'mee
tings' van de Engelse vrouwen.44 Ook in Onze Roeping kwamen auteurs met ver
schillende opvattingen aan het woord, zoals de zeer behoudende gymnasiumrec
tor Anne Johannes Vitringa en de in Parijs woonachtige schrijfster Marie Delsey 
(pseudoniem van Henriëtte van der Sleyden). Nadat Zwaardemaker-Visscher zich 
al kritisch had uitgelaten over Vitringa's brochure, keerde ook Delsey zich tegen 
diens opvattingen in haar brochure Onderwijs, opvoeding en emancipatie der vrou
wen (1870). Daarin pleitte ze voor een gelijke benadering van jongens en meisjes in 
het onderwijs en het recht van vrouwen op arbeid en financiële onafhankelijkheid 
ten opzichte van mannen.45 Kortom: van een eensgezind collectief zoals eerder in 
Maria en Martha was noch in Onze Roeping noch in Ons Streven sprake. 

Bij Ons Streven lag de eindverantwoordelijkheid bij De Goeje, maar zij had ver
moedelijk nog twee mederedacteurs tot haar beschikking: Statius Muller en 
Hooykaas. Zij fungeerden althans als mederedacteurs van Perk ten tijde van de 
oprichting van Ons Streven en het is denkbaar dat zij, hoewel zij nergens als zo
danig vermeld worden, die functie hebben voortgezet na haar aftreden. Zowel Sta
tius Muller als Hooykaas hadden een reeks van stichtelijke werken op hun naam 
staan; Hooykaas was tevens redacteur van het vrijzinnig-christelijke weekblad De 
Protestant. Onder dit (vermoedelijke) drietal werkte vervolgens een kleine groep 
vaste medewerkers. Zo werden de nieuwsrubrieken gesigneerd door een aantal 
'heeren journalisten', onder wie de hoogleraar geschiedenis en letterkunde Theo-
door Jorissen en de jurist L. de Hartog,46 terwijl de publicist Daniel Francois van 

43 Uitdrukkingen geciteerd uit Zwaardemaker-Visscher 1869, 18-19. 
44 Zie bijvoorbeeld M.V.[=Mom Visch], 'De Vrouwen en het Engelsche Parlement'. In: Ons Stre
ven (1 okt. 1873), 157-158 en (8 okt. 1873), 161. Zijn stuk werd bestreden door een zekere L., 'De 
kiesbevoegdheid der Vrouw bestreden door een Man'. In: Ons Streven (29 okt. 1873), 173-174. De 
redactie verantwoordde de plaatsing van dit artikel als volgt: 'overtuigd dat het van groot belang 
is, om zoowel de voor- als tegenstanders eener zaak te hooren, ruimen wij gaarne in ons Weekblad 
aan deze bestrijding dezelfde plaats in, als aan de artikelen van Mr. M.V. over dit onderwerp' (173). 
45 Deze brochure werd besproken in Onze Roeping (21 juli 1870), 72. De recensent 'd.K.' be
toonde zich positief over Delseys pleidooi voor beter meisjesonderwijs, maar vond dat ze de 
mannen wat 'te ruw op 't lijf' viel. 
46 In het laatste nummer van Ons Streven bedankte De Goeje de (niet bij naam genoemde) 
'heeren journalisten' voor hun jarenlange inspaning (27 sept. 1878). 
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Heyst meestal de recensierubriek voor zijn rekening nam. Van de mensen die zo 
nu en dan een artikel aanleverden, noem ik slechts Johan Herman Christiaan 
Heijse en Jacob Jongeneel. De vooruitstrevende Lutherse predikant Heijse, die 
onder de naam Cantor publiceerde, verzette zich tegen het idee dat het huwelijk 
de enige bestemming van de vrouw zou zijn en hij pleitte ervoor dat niet alleen on
gehuwde maar ook gehuwde vrouwen betaald werk zouden verrichten om het ge
zinsinkomen te verhogen.47 Jongeneel, die behalve predikant ook hoogleraar Ne
derlandse taal- en letterkunde te Deventer was, ijverde voor beter 
meisjesonderwijs in zijn brochure De huishoudschool, een eisch des tijds (1872).48 

Er verschenen ook veel artikelen en verhalen van de hand van vrouwen. De 
meesten volgden het voorbeeld van de hoofdredactrice en publiceerden onder een 
pseudoniem dat uit een voornaam bestond: Agnes, Anne Marie, Augustina, Ca
pella, Carolina, Charlotta, Charlotte, Elizabeth enzovoort. Jacoba Kits van Heij-
ningen, actief als vertaalster en redactrice van het jeugdtijdschrift Kindervriend 
(1869), publiceerde wel onder haar complete naam. Ook haar echtgenoot Tobias 
van Westrheene, die de redactie van Flora. Tijdschrift voor jonge dames had ge
voerd, leverde kopij aan Ons Strevend 

In Onze Roeping was een grotere rol voor vrouwelijke auteurs weggelegd dan 
in Ons Streven en zij publiceerden bovendien vaker onder hun eigen naam. Op dit 
veelzeggende onderscheid kom ik later nog terug. Elise van Calcar drukte van 
meet af aan een stempel op het tijdschrift. In het eerste nummer vulde ze bijna de 
helft van het tijdschrift met een beschouwing over 'het regt der vrouw', waarin zij 
het recht van de vrouw op een zelfstandige 'geestelijke' ontwikkeling bepleitte. 
Ook de schrijfster Catharina Felicia van Rees leverde vaak bijdragen (onder ver
melding van zowel haar eigen naam als haar pseudoniem Célestine), evenals Jaco-
bina Berendina Zwaardemaker-Visscher, die eerder voor de post van hoofdredac
trice van Ons Streven had bedankt uit solidariteit met Perk. Voorts waren er 
bijdragen van Mina Kruseman, Cornélie Huygens, Maria Louise de Chatelain, 
Francoise Yzerman-Junius (die onder het pseudoniem Annie Foore schreef), Ro
salie en Virginie Loveling (uit Vlaanderen), Hélène Mercier (schrijvend onder het 
pseudoniem Stella) en Mienette van der Chijs, wed. Storm.50 De laatste verwierf 

47 Namelijk in zijn brochure Een maatschappelijke kwaal. Beschouwingen over de emancipatie 
der vrouw (Utrecht 1867). Zie Jansz 1990, 57. 
48 Andere predikant-medewerkers waren onder meer G.A. van Hamel, P.H. Hugenholtz, M. 
Buijs, H.P. Schim van der Loeff, J. Knappen, A.D. Loman en M.A.N. Rovers. Voorts waren er 
onderwijzers en schooldirecteuren die specifiek over onderwijs- en opvoedingskwesties publi
ceerden, zoals Th. Jorissen, D J . Steyn Parvé, J. Bosscha, W.C.H. Staring, M. Salverda, J.A. van 
Dijk, R.E. de Haan, H. ter Haar en J.B. Kan. Specifiek letterkundige onderwerpen werden behal
ve door Van Heyst, Jongeneel en Hugenholtz ook behandeld door Ch. Boissevain, P. Haverkorn 
van Rijsewijk en H. Oort. 
49 Andersom leverde de hoofdredactrice van Ons Streven, Agatha, bijdragen aan de Kinder
vriend van Jacoba Kits van Heijningen. Voor een bibliografische beschrijving van dit tijdschrift, 
zie Rietveld-van Wingerden 1995, 82. Kits van Heijningen leverde verder maandelijks vertalingen 
van buitenlandse novellen in de Tijdspiegel. Voor verder informatie over de schrijvende echtelie
den, zie N N B W III, 1413-1415. 
50 Mercier zou later afstand nemen van de artikelen die zij in Onze Roeping publiceerde, om-
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landelijke bekendheid door haar publicaties en lezingen over de oprichting van in-
dustriescholen en de openstelling van het middelbaar onderwijs voor meisjes. 
O o k waren er twee correspondentes in het buitenland: Karolina von Eicken-Seif-
fardt in Koblenz en de al genoemde Marie Delsey in Parijs. 

Onder de mannelijke publicisten bevonden zich evenals in Ons Streven veel 
predikant-schrijvers die een vrij gematigde benadering van het vrouwenvraagstuk 
voorstonden. Onder hen waren Jan Pieter de Keyser en Johannes Jacobus van 
Oosterzee. De Keyser stond aan de wieg van de Kweekschool voor Onderwijze
ressen in Arnhem en brak in zijn tijdschrift De Tijdspiegel, dat hij tussen 1857 en 
zijn dood in 1878 redigeerde, regelmatig een lans voor beter onderwijs aan meis
jes.51 Van Oosterzee was onder meer auteur van De vrouw en de nieuwe littera
tuur (1870) en was eind jaren vijftig door Van Calcar al benaderd om mee te wer
ken aan haar tijdschrift Tijd en Toekomst (1858).52 Voorts waren er bijdragen van 
de predikant-schrijvers Roelof Bennink Janssonius en Alexander Lodewijk Les-
turgeon, die tevens in Maria en Martha hadden gepubliceerd. De rubriek 'Kijkjes 
in 't Binnenland' werd geschreven door de veelschrijver Pieter Jasper van der 
Noorda , die voor deze gelegenheid onder het pseudoniem N o r a Hage schreef. Hij 
lijkt een van de weinige negentiende-eeuwse mannelijke auteurs te zijn geweest 
die onder een vrouwelijke schuilnaam heeft gepubliceerd. 

Na de opheffing van Onze Roeping in 1873 maakten de belangrijkste vrouwelijke 
medewerkers (Van Calcar, Van Rees en Zwaardemaker-Visscher) de overstap naar Ons 
Streven. Dat was een logische keuze, want op dat moment was Ons Streven het enige 
andere vrouwentijdschrift dat volledig in het teken van de vrouwenkwestie stond {De 
Huisvrouw zou pas vanaf 1876 systematisch aandacht aan dit thema gaan besteden). 
H u n loyaliteit aan Perk ten spijt, schreven ze voortaan voor de vroegere concurrent. 

5 Analyse van de inhoud 

De doelgroep en de doelstelling van Ons Streven en Onze Roeping kwamen vrij
wel geheel met elkaar overeen. Dat is niet verbazingwekkend, gezien het feit dat 
Perk beide bladen had opgericht. Ze achtte een beginselverklaring voor Onze 
Roeping dan ook overbodig. In het eerste nummer van Onze Roeping schreef ze: 

Terwille van eenige ontvangen brieven met de vraag omtrent het doel van Onze Roeping 
acht ik mij evenwel verplicht - hoe overbodig ook dat zelfs schijne - te antwoorden dat 
alleen de titel is veranderd. Immers, het prospectus van Ons Streven was van mij, de idee 
voor het blad uitsluitend door mij zelve ontworpen (Onze Roeping, 17 febr. 1870). 

dat zij aparte vrouwenbladen 'reine onzin' vond. In een brief van 1905 of later schreef zij aan 
Aletta Jacobs: 'In mijn jonge jaren heb ik een paar maal in "Onze Roeping" geschreven, maar ik 
was destijds nog niet zielbewust. Later nooit meer, hoe dikwijls er ook toe aangezocht'. Geciteerd 
in De Wilde 1985, 69. 
51 Over De Keyser en de 'Vrouwenquaestie', zie Hellevoort 1994. 
52 Uiteindelijk leverde Van Oosterzee geen bijdrage aan dit tijdschrift waarvan slechts drie 
nummers verschenen (Sikemeier 1921, 288). Over Van Oosterzee: N N B W III, 936-937. 
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Die gemeenschappelijke fundering van beide tijdschriften maakt het logisch een 
gezamenlijke analyse van beide tijdschriften te geven; in de hierna volgende para
graaf over het publiek en de doelstellingen zullen dan ook vooral de overeenkom
sten als uitgangspunt dienen. In de daaropvolgende paragrafen over de opvattin
gen over schrijvende vrouwen en de internationale netwerken rondom Perk en De 
Goeje zullen ook de onderlinge verschillen aan bod komen. 

5.1 Beoogd publiek en doelstelling: geen 'wilde emancipatie-geest' 

Ons Streven en Onze Roeping mikten vooral op een publiek van ongehuwde 
vrouwen uit de betere standen, die 'hetzij door intellectuele, hetzij door finan-
cieele behoeften gedreven' naar betaald werk uitzagen.53 Perk en De Goeje, zelf 
ook afkomstig uit deze doelgroep, speelden daarmee in op de actuele situatie: het 
percentage ongehuwde vrouwen was hoog. In de jaren 1860-1870 was ongeveer 
85% van de vrouwen tussen 20 en 24 jaar ongehuwd; voor de vrouwen tussen 25 
en 29 lag dat percentage rond de 55% om vervolgens te dalen tot 33% voor de 
leeftijdsgroep tussen 30 en 34 jaar; van de vrouwen tussen 35-39 was nog altijd 
26% ongehuwd.54 

Hoewel er ook de decennia ervoor sprake was van een relatief hoog percentage 
ongehuwde vrouwen, werd dit vanaf de j aren 1860 in toenemende mate als een maat
schappelijk probleem ervaren. In de jaren vijftig en zestig ging een burgerlijk le
vensideaal overheersen, waarbij vrouwen niet werden geacht betaalde arbeid te ver
richten. De economische afhankelijkheid van vrouwen werd een van de diepst be
leden beginselen van de Nederlandse samenleving en als gevolg van dit burgerlijke 
huiselijkheidsideaal ontstond een groeiende groep vrouwen die tot 'lediggang' was 
veroordeeld (huishoudelijke arbeid werd in principe door dienstbodes verricht).55 

De bemiddelden onder hen leken gedoemd te zijn om de rest van hun leven in ver
veling door te brengen, omdat het verrichten van arbeid onfatsoenlijk werd geacht. 
De onbemiddelden onder hen zagen zich genoodzaakt tegen elke prijs toch een hu
welijk te sluiten of een betrekking te vinden als dienstbode of gouvernante. Perk 
formuleerde het probleem in het proefnummer van Ons Streven als volgt: 

Immers, wat zien wij gebeuren? De bemiddelde, ongehuwde vrouw, door dat vooroor

deel tot werkeloosheid gedoemd, zoekt tot eiken prijs de met de jaren toenemende verve

ling te ontvluchten [...]. De onbemiddelde, die zich uitsluitend tot het huisbestier beperkt 

ziet, gaat menigmaal tot een huwelijk over, enkel om maar 'bezorgd ' te zijn.56 

53 Prospectus Van Dijk & Comp., 1870. Bibl. van de Kon. Ver. 
54 Hofstee 1981,126. Zie ook Streng 1997, 54. 
55 Blok 1998. Tegen deze achtergrond kan wellicht ook de golf van handwerktijdschriften die 
vanaf de jaren 1850 op de markt kwam, verklaard worden: de eindeloze vloed van naai- en bor-
duurpatronen diende er mede toe om deze lediggang te voorkomen. Met de maandelijkse toevoer 
van handwerkpatronen hadden de lezeressen altijd een huiselijke bezigheid onder handbereik, die 
zowel met deugdzaamheid als vlijt werd geassocieerd. Passend bij de beoogde doelgroepen ging 
het daarbij vooral om 'fraaie' handwerkobjecten. 
56 Betsy Perk, 'Aan onze lezeressen'. In: Ons Streven (1870), proefnummer. 
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Het lot van ongehuwde vrouwen diende verbeterd te worden en daartoe was het 
nodig dat niet alleen jonge vrouwen maar ook hun moeders zich verdiepten in de 
lectuur van Ons Streven en Onze Roeping. Zij dienden hun dochters immers voor 
te bereiden op een toekomst waarin die wellicht zelf hun brood zouden moeten 
verdienen: 

Moeders in Nederland! ons tijdschrift verwacht vooral en in de eerste plaats veel van u. 
Uw zedelijke steun, uw goedkeurende hoofdknik voor 't geen wij beoogen, uw welwil
lende beoordeeling, uwe vriendelijke aanbeveling en boven alles uwe voorlichting stellen 
wij op hoogen prijs. Onthoudt ze ons niet!57 

Beide bladen hielden ook nog rekening met een derde categorie vrouwen: zij die 
gehuwd waren maar kinderloos waren gebleven en dus ook tijd over hadden voor 
werkzaamheden naast het verplichte 'huisbestier' . 

Beide tijdschriften streefden ernaar bij te dragen tot een toename van (met name 
ongehuwde) vrouwen die betaalde arbeid verrichtten en om dat te bereiken was 
meer en beter onderwijs nodig. Maar voordat dit bewerkstelligd kon worden, 
moesten de vooroordelen over werkende vrouwen uit de hogere standen verdwij
nen. He t was allereerst nodig aan te tonen 

dat de vrouw die meer kent dan het huisbestier alleen, daarom niet buiten de huishoude
lijke sfeer treedt of zich emancipeert, maar integendeel hare roeping slechts waardiger 
vervult, omdat zij die, dank zij hare veelzijde ontwikkeling, beter overziet, juister be
grijpt.58 

Die formulering was opzettelijk zo voorzichtig gekozen. Keer op keer benadruk
ten zowel De Goeje als Perk dat zij 'geen onbekookte theoriën' verkondigden en 
geen 'wilde emancipatie-geest' voorstonden (Ons Streven, 4 nov. 1874; 2 april 
1878). Aan de term 'emancipatie' kleefden namelijk te veel negatieve connotaties. 
Met klem zetten beiden zich af tegen het radicale feminisme van de Amerikaanse 
vrouwen uit de jaren veertig en vijftig van de negentiende eeuw, omdat die zich te 
'mannelijk' zouden hebben gedragen. In 1848 was te Seneca Falls (New York) 
door een groep activistes de 'Declaration of Sentiments ' opgesteld, een analoog 
aan de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring opgesteld pleidooi voor de 
rechten van de vrouw. Perk veroordeelde het gedrag van 'de dames van 1848, die 
hare zelfstandigheid door een woest, overmoedig leven en gedrag in koffiehuizen 
en op straten trachtten te bewijzen' (Onze Roeping, 1 aug. 1872, 121). O o k De 
Goeje distantieerde zich nadrukkelijk van deze activistes. Deze 'Amerikaansche 
heethoofdjes' hadden de emancipatie met hun mannelijke manieren in ernstig dis
krediet gebracht, omdat ze de 'gebruikelijke vormen ' wilden afschaffen en in 
'dwaze excentriciteiten' waren vervallen: 

Mannenkleeding, heerenmanieren werden nagebootst en menige vrouw verbeeldde zich 
dat zij haar doel bereikt had, als zij een cigaar rookten en de wereld door uiterlijkheden 

57 'Een woord tot de moeders'. In: Onze Roeping (17 febr. 1870). 
58 Betsy Perk, 'Aan onze lezeressen'. In: Ons Streven (1870), proefnummer. 
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kon toonen, dat zij geheel gebroken had met vrouwelijke bescheidenheid (Ons Streven, 1 
jan. 1875,1). 

Dit soort praktijken pasten volgens De Goeje niet bij de Nederlandse mentaliteit. 
Opgelucht constateerde zij dan ook: 'Voor wilde emancipatie-geest is, Goddank, 
in ons vaderland weinig vrees' (Ons Streven, 2 april 1878). 

Deels werd dit soort uitspraken misschien ingegeven door een strategische hou
ding. Een al te radicale inslag zou op te veel weerstand kunnen stuiten en mogelijk 
zelfs abonnees kunnen kosten. Tegelijkertijd lijkt de afkeurende houding oprecht. 
Zowel Perk als De Goeje diskwalificeerden herhaaldelijk een vorm van emancipa
tie waarbij vrouwen zich de levensstijl van mannen toeëigenden, zoals in het buitenland 
gebeurde. Het huishouden en het opvoeden van de kinderen dienden volgens hen 
de belangrijkste taken van de vrouw te blijven. Pas wanneer de vrouw ongehuwd of 
kinderloos bleef, mocht zij 'omzien naar eenen anderen werkkring' en had zij er recht 
op 'eene andere plaats in de maatschappij te vragen'.59 Perk en De Goeje liepen daar
mee in de pas met de algemene tendens in Nederland: in de debatten rond 1870 over 
vrouwenemancipatie werd vaak benadrukt dat elke verandering in de positie van de 
vrouw moest passen bij het Nederlandse volkskarakter. De situatie in het buitenland 
werd vaak als te radicaal en dus on-Nederlands betiteld.60 

'Emancipatie ' betekende in de opvatting van Perk en de Goeje: zich vrij maken 
van het idee dat het verrichten van betaalde arbeid door vrouwen onfatsoenlijk zou 
zijn. Perk omschreef de heilzame werking van arbeid als volgt: 

Voorwaar! arbeid is vereischte tot geluk, omdat arbeid alléén de macht en de kracht bezit 
om ons aan ons leed, aan onze teleurstellingen te ontrukken [...]. Werkzaamheid is de vrucht
bare moeder van alles wat het leven liefelijk en vreugdevol maakt.61 

Ware 'emancipatie' kon men bereiken door een goede combinatie van opvoeding 
en onderwijs: 

men moet haar [de vrouw] integendeel alzijdig beschaven en bekwamen, ze opvoeden 
zonder vooroordeelen, haar in staat stellen naar eigen oordeel te handelen, zelf een beroep 
of bedrijf te kiezen, een helder inzicht te verkrijgen over opvoeding en onderwijs; eigen 
gedachten en beschouwingen duidelijk onder woorden te brengen en waardiglijk daar
naar te leven [...]. 

Vrij maken of emancipeeren moeten zich de vrouwen van meer te willen zijn dan waar
toe de natuur haar bestemd heeft, maar ook van de haar bij octrooi toebedeelde onna
tuurlijke en haar tegenstaande toestanden, werkzaamheden en verplichtingen.62 

O o k vrouwen moesten zichzelf kunnen ontplooien en ook zij hadden recht op 
zelfstandige inkomsten uit arbeid. 

59 'Een woord tot de moeders'. In: Onze Roeping (17 febr. 1870). 
60 Blok 1998, 151 en Hellevoort 1994, 137-138. 
61 Betsy Perk, 'Arbeid, vereischte tot geluk'. In: Onze Roeping (20 okt. 1870), 107-108. Citaat 107. 
62 Betsy Perk, 'Waarvan moet de vrouw zich emancipeeren?'. In: Onze Roeping (1 aug. 1872), 
121-122. Citaat 122. 
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5.2 Opvattingen over schrijvende vrouwen 

Vrouwen konden onder meer inkomsten en zelfstandigheid verwerven als schrijf
ster. Perk en De Goeje gaven zelf het goede voorbeeld: zij leefden immers van de 
pen. In hun tijdschriften besteedden zij zeer veel aandacht aan collega-schrijfsters, 
met name afkomstig uit het buitenland. Meestal hadden de artikelen het karakter 
van een hommage aan de desbetreffende schrijfster. Aan Harriet Beecher Stowe 
(1811-1896) en Jane Marcet (1769-1858) werden in Onze Roeping bijvoorbeeld 
lange artikelen gewijd. De laatste had een opmerkelijke staat van dienst: zij was 
niet alleen kinderboekenschrijfster, maar stond ook bekend als de leermeesteres 
van de beroemde scheikundige Faraday, want haar politieke en scheikundige ge
schriften hadden een onuitwisbare indruk op hem gemaakt.63 Soms waren de au
teurs van deze hommages zelf schrijfster. Catharina van Rees publiceerde bijvoor
beeld een vierdelige serie over 'De Duitsche vrouw in de geschiedenis'. Alle 
bekende Duitse schrijfsters passeerden in haar eerbetoon de revue: Karoline Pich-
ler, Amalie von Sachsen (1794-1870), Ida von H a h n - H a h n (1805-1880), Johanna 
Kinkel (1810-1858), Bettina von Arnim (1785-1859), Luise Mtihlbach (1814-
1873), Fanny Lewald (1811-1889), Louise Otto-Peters (1819-1895) etc. En pas
sant werd ook nog George Sand (1804-1876) in ere hersteld: volgens Van Rees had 
deze Francaise 'met ijver en onnavolgbaar talent de grove gebreken der Fransche 
maatschappij bestreden'.64 

Een soortgelijk eerbetoon voor buitenlandse schrijfsters was ook te vinden in 
Ons Streven. Herhaaldelijk werd het feuilletongedeelte gevuld met levensschetsen 
van bekende vrouwelijke auteurs, zoals in de reeksen 'Fransche por t re t ten ' en 
'Beroemde vrouwen van onzen tijd'.65 O o k was een aanzienlijk deel van de boek
besprekingen gewijd aan romans van buitenlandse vrouwelijke auteurs. Veel aan
dacht kregen de Duitse Eugenie Marlitt (1825-1887) en de Amerikaanse Fanny 
Fern (pseudoniem voor Sarah Payson Willis Parton, 1811-1872). De mannelijke 
recensent, Van Heyst , stond overigens niet geheel kritiekloos tegenover het werk 
van Fern: hij vond haar uitspraken iets té vijandig ten aanzien van het mannelijk 
geslacht. Van Heyst voelde zich als man merkbaar op zijn teentjes getrapt: 

[...] ik heb werkelijk eene ernstige beschuldiging tegen Fanny Fern in te brengen. Ik be
schuldig haar namelijk van onrechtvaardigheid jegens de mannen. Ik ben met hare le
vensgeschiedenis totaal onbekend, maar toch geloof ik stellig, dat zij zich op eene of an
dere manier over een of meer leden van het mannelijk geslacht te beklagen heeft gehad, 

63 'Hoe "Mevr. Beecher Stowe" over de vrouwenbeweging onzes tijd dacht'. In: Onze Roeping 
(29 aug. 1872), 137-138 en (12 sept. 1872), 147-149; Mr. 's-Gravesande Guicherit, 'Mevrouw Mar
cet'. In: Onze Roeping (26 mei 1870), 46-47 en (9 juni 1870), 52-53. 
64 De afleveringen verschenen van januari tot en met april 1873. Het citaat is afkomstig uit de 
aflevering van maart 1873, 130. 
65 In deze series (zie de jaargangen 1873 en 1875) werden achtereenvolgens de volgende schrijf
sters geportretteerd: Delphine de Girardin-Gay (1804-1855), George Sand (1804-1876), Eugenie 
Marlitt (1825-1887), Fanny Lewald (1811-1889), Juliette Lamber (1836-1936) en Daniel Stern 
(pseudoniem voor Marie de Flavigny, gravin d'Agoult, 1806-1876). 
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want er is bij haar bepaald een zekere verbittering tegen de mannen zichtbaar. Door hare 
geestige en grappige invallen ziet gij toorn en wrevel heen schemeren. [...] Och, Fanny 
Fern, laten wij toch billijk zijn!66 

Andere veel besproken en geprezen auteurs in Ons Streven waren de zojuist al ge
noemde Fanny Lewald en de Britse Dinah Mulock Craik (1826-1887), wier wer
ken eveneens een emancipatorische strekking hadden. 

Het doel van dit eerbetoon aan buitenlandse schrijfsters was tweeledig. In de 
eerste plaats werden Nederlandse vrouwen aangespoord om in de voetsporen van 
de genoemde schrijfsters te treden en met hun pennevruchten in de openbaarheid 
te treden. Perk moedigde, met een beroep op de situatie in het buitenland, haar le
zeressen expliciet aan schrijven als vorm van broodwinning te kiezen: 

In naburige landen ziet men vrouwen met de pen in de hand, nadat zij de naald hebben ne-
dergelegd, en met dezen arbeid even vaardig, even vlijtig voortgaan. Waarom zou de 
vrouw in Nederland dit niet eveneens doen, en daardoor aan haar echtgenoot de hulpza-
me hand bieden? 

Te zeer heerscht het beginsel dat de man alleen de inkomsten moet bezorgen en de 
vrouw de uitgaven. Waarom zou ook zij niet bijdragen om de materieele welvaart van het 
huisgezin te bevorderen door aanwending harer talenten, harer kundigheden? Maar die 
moet zij dan ook kunnen verkrijgen niet alleen, maar zelfs grondig kunnen verkrijgen. 
Men schenke de vrouw alzoo de gelegenheid zich te bekwamen in hetgeen zij tot hare roe
ping noodig heeft, men geve haar een vollediger opleiding, een uitgebreider onderwijs. Zij 
heeft daar recht op, en dat is de emancipatie, door velen verkeerd verstaan, dat zij ont
trokken worde aan de onmondigheid waarin hare onwetendheid haar noodzakelijk doet 
verkeeren {Onze Roeping, 14 april 1870, 25). 

In de tweede plaats werd eerherstel voor deze romanschrijfsters beoogd. De me-
dewerkers/sters van Ons Streven en Onze Roeping gingen daarbij veelal in tegen 
het gangbare oordeel in de door mannen gedomineerde literaire kritiek. Dat blijkt 
bijvoorbeeld uit de wijze waarop de Duitse romanschrijfsters Eugenie Marlitt en 
Luise Mühlbach in Onze Roeping in bescherming werden genomen tegen de cri
tici. Over Marlitt luidde het oordeel van een auteur als volgt: 'Als gij niet wist dat 
de auteur eene vrouw was, zoudt gij dan niet denken dat die krachtige, gespierde 
en tevens zoo hoogst dichterlijke stijl gevloeid was uit de pen van eenen Scott?'.67 

Met andere woorden: als Marlitt geen vrouw was geweest, hadden de 'heren criti
ci' waarschijnlijk anders geoordeeld en haar op dezelfde hoogte als de Engelse ro 
manschrijver Walter Scott (1771-1832) geplaatst. Mühlbach werd nog feller in ver
dediging genomen. O o k Mühlbach werd met de 'grote ' Scott vergeleken: 'Scott en 
Mühlbach! De bevoegde beoordeelaars grieselen als zij beide namen in eenen 
adem hooren noemen. Zij achten het beleedigend voor den eersten' {Onze Roe
ping, 4 april 1872, 54). He t oordeel van de 'bevoegde beoordeelaars' stond echter 

66 D.F. van Heyst over Fanny Fern, Grepen uit het leven. Uit het Engelsch door Marie Neve. 
In: Ons Streven (25 mei 1870), 75. 
67 Danvers, 'Spoorwegen en vrouwen-emancipatie'. In: Onze Roeping (15 aug. 1872), 131-132. 
Citaat 131. 
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haaks op dat van het grote publiek, zo voegde de recensent er aan toe. De massa 
dweepte met de geschriften van Mühlbach, maar had genoeg van die van Scott. 
Van de critici hoefde men zich volgens deze recensent dan ook niets aan te trek
ken: 

Neen, hoe de kritiek ook beuke op Muhlbach's geschriften, zij zullen verslonden blijven 
door het huidige geslacht en Mühlbach geliefd, al zegt de kritiek: onze kinderen zullen 
zulke boeken niet meer aanzien, maar onze kleinkinderen nog met bewondering staren op 
de meesterwerken van Scott (Onze Roeping, 4 april 1872, 55). 

Zo werd het oordeel van de gevestigde kritiek tegengesproken om Mühlbachs 
naam in ere te herstellen. 

Hoewel beide redactrices, onder verwijzing naar buitenlandse collega-schrijf
sters, schrijven als vorm van inkomstenwerving aan hun lezeressen aanbevalen, 
toonde De Goeje zich over het algemeen iets terughoudender dan Perk. De sug
gestie van een lezeres om in Ons Streven een rubriek te openen met beoordelingen 
van proza en poëzie van beginnende schrijfsters werd verworpen, omdat De Goe
je het verstandiger achtte wanneer zij hun stukken aan een bekende uit hun eigen 
omgeving zouden voorleggen. Ze vond het plan praktisch onuitvoerbaar.68 Een 
voorstel van de vrouwenvereniging Tesselschade om vrouwen als vertaalsters en 
bewerksters van buitenlandse boeken geld te laten verdienen, stuitte eveneens op 
weerstand bij haar, omdat schrijven in het algemeen geen 'handwerk, maar een 
kunst- of liever studiewerk' was, dat 'niet door de eerste de beste' verricht kon 
worden. Wel pleitte ze voor een vorm van 'kunstbescherming' in de vorm van een 
vast jaargeld voor een kleine groep schrijfsters waarvan vast stond dat ze werke
lijk getalenteerd waren.69 Perk daarentegen moedigde, zonder voorbehoud en on
der verwijzing naar de gunstige situatie in het buitenland, haar lezeressen expliciet 
aan om bij te dragen in het gezinsinkomen door te schrijven. 

O o k als het om haar werk als redactrice ging, toonde De Goeje zich wat terug
houdender dan Perk. In haar kennismakingswoord schreef ze dat ze zich met moei
te had losgerukt van het denkbeeld dat vrouwen buiten de huiselijke kring konden 
werken. Pas na lang aarzelen had zij de betrekking van hoofdredactrice geaccepteerd: 

Met een enkel woord wensch ik mijzelve in te leiden, nu ik niet alleen als medewerkster, 
maar als hoofdredactrice van 'Ons Streven' optreed; niet om u, mijne lezeressen, mede te 
deelen dat ik aarzelde, en waarom ik geaarzeld heb deze betrekking op mij te nemen, want 
dat begrijpt ge allen, ook zonder dat ik het u vertel. 

Natuurlijk! hoe wenschelijk en hoe gelukkig het ook is, als ons dames, een 'werkkring' 
wordt geboden - we zijn niet opgegroeid met het denkbeeld, dat we dien zouden vinden 
buiten onzen huiselijken kring; en het spreekt dus van zelf, dat wij niet zoo onbe
schroomd een taak aanvaarden, als zij, die, als het ware, van hunne jeugd af aan hebben 
uitgezien naar het oogenblik, waarop zij hunne roeping - welke die dan ook zijn moge -
zouden kunnen volgen (Ons Streven, 16 maart 1870, 21). 

68 Zie Ons Streven (14 okt. 1874), 67; (28 okt.1874), 173; (18 nov. 1874), 187. 
69 'Tesselschade en Letterkundige arbeid'. In: Ons Streven (16 juni 1875), 97-98. Citaat 97. 
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Een bescheiden houding van de hoofdredactrice, die ook sprak uit het feit dat zij 
de hoofdredactie niet onder haar eigen naam maar onder een pseudoniem voerde. 
Vrouwelijke auteurs uit dit tijdvak kozen dikwijls op elkaar lijkende voornamen 
zoals Agatha, Agnes, Anne Marie, Carolina, Charlotta, Charlotte, Cornelia etc., 
waarmee ze zich als individuen in feite onzichtbaar maakten.70 Ook de meeste 
vrouwelijke medewerkers van Ons Streven publiceerden, zoals gezegd, in navol
ging van de hoofdredactrice onder pseudoniem. 

In Onze Roeping schreven daarentegen de meeste vrouwen onder hun eigen 
naam. Dat sloot aan bij de opvattingen van Perk over vrouwenarbeid, althans op 
het gebied van de fraaie handwerken. Perk vond dit soort vrouwenarbeid geens
zins beschamend en meende dat anonimiteit derhalve ongewenst was. De onenig
heid over het wel of niet anoniem tentoonstellen van handwerkproducten was 
zelfs een van de oorzaken die leidde tot de breuk binnen Arbeid Adelt en de op
richting van Tesselschade.71 

Terwijl De Goeje zich roldoorbrekend toonde door een overzicht van het alge
mene politieke nieuws op te nemen, toonde Perk zich vooruitstrevender op het 
terrein van het vrouwelijk schrijverschap. Zij publiceerde, evenals sommigen van 
haar medewerksters, onder haar eigen naam, waarmee ze inging tegen de veelvul
dig voorkomende praktijk onder schrijfsters om onder pseudoniem te publiceren. 

5.3 Hogere ambities: de internationale context 

All over Europe the Woman question has taken a foremost place among the problems 
which this century had seen propounded and which it must solve. The future happiness 
or misery of mankind may depend upon the solution which this fundamental problem 
will recieve (sic). 

Met dit motto opende De Goeje de zesde jaargang van Ons Streven (1 jan. 1875, 
1). Ze benadrukte daarmee niet alleen het belang van de vrouwenkwestie voor het 
heil van de samenleving, maar ze plaatste haar eigen tijdschrift bovendien in een 
bredere, Europese ontwikkeling. 

De journalistieke activiteiten van Perk en De Goeje komen beter tot hun recht wan
neer ze binnen een internationaal kader worden gesitueerd. In Nederland namen bei
de vrouwen geïsoleerde posities in, wat negatieve reacties in de hand werkte. Een cri
ticus merkte bijvoorbeeld spottend op: 'redactrices, 't klinkt ook al zoo mal!'72 Van
uit een bovennationaal perspectief bezien waren ze echter minder uitzonderlijk: in 
de omringende Europese landen en in de Verenigde Staten stonden genoeg redac
trices aan het hoofd van vooruitstrevende vrouwentijdschriften. Bovendien was de 
vrouwenemancipatie daar al enkele decennia eerder op de agenda geplaatst. 

Na de kortstondige opbloei van het feminisme tijdens de revoluties aan het ein
de van de achttiende eeuw was er in de jaren dertig van de negentiende eeuw zo-

70 Over het gebruik van pseudoniemen in de tweede helft van de negentiende eeuw door Ne
derlandse schrijfsters: Van Boven 1998. 
71 Pleyl981,49. 
72 Rederijkers Weekblad (21 april 1870). 
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wel in Frankrijk als Engeland opnieuw sprake van een opleving van het feminis
me. In Frankrijk maakten de Saint-Simonisten zich sterk voor een verbetering van 
de positie van vrouwen, terwijl in Engeland werkende vrouwen zich onder meer 
verenigden in de Society of Industrious Females, geholpen door de Owenite-be-
weging (vernoemd naar de fabrikant Robert Owen). Ook aan de overzijde van de 
Atlantische Oceaan groeide de roep om een betere positie van de vrouw. In 1848 
was in de Verenigde Staten tijdens een aan de rechten van de vrouw gewijd con
gres de al genoemde Declaration of Sentiments opgesteld. De openingsspeech 
werd verzorgd door Elizabeth Cady Stanton (1815-1902), die zou uitgroeien tot 
een van de prominente figuren uit de internationale vrouwenbeweging. Na dit 
congres vonden vervolgcongressen plaats in Akron (Ohio, 1851), Worcester 
(Massachusetts, 1850 en 1851) en Syracuse (New York, 1852). Intussen kreeg de 
vrouwenemancipatie ook steeds meer aanhangers in Duitsland, waar Louise 
Otto-Peters (1819-1895) vanaf 1848 diverse tijdschriften oprichtte en in 1865 sa
men met Augusta Schmidt het initiatief nam tot de oprichting van de Allgemeine 
Deutsche Frauenverein, de eerste formele vrouwenorganisatie in Duitsland. In 
datzelfde jaar werd in Engeland de eerste vereniging voor vrouwenkiesrecht op
gericht, the Women's Suffrage Commitee, later de London National Society for 
Women's Suffrage.73 

Perk en De Goeje gaven nauwkeurig aan in hoeverre hun opvattingen afweken 
van die van buitenlandse activistes, zoals al bleek uit hun afkeurende woorden 
over de Amerikaanse 'dames van 1848'. Tegelijkertijd lieten ze zich door hen 
inspireren en knoopten ze contacten met hen aan om hun eigen posities te ver
sterken. Hun activiteiten passen dan ook uitstekend in het door McFadden zo fas
cinerend beschreven internationale, informele vrouwennetwerk, dat de voedings
bodem vormde voor de officiële vrouwenorganisaties aan het eind van de 
negentiende eeuw. Perk en De Goeje maakten op hun eigen wijze deel uit van dit 
'network of international experiences and relationships, which then served as the 
basis upon which an autonomous movement and explicit feminist consciousness 
could later develop in the Atlantic community'.74 

In het navolgende wil ik laten zien dat Perk en De Goeje aansluiting zochten bij 
verschillende buitenlandse journalistes en dat zij daarmee ieder voor een andere 
politieke benadering van de vrouwenemancipatie kozen. De kloof tussen Ons 
Streven en Onze Roeping uitte zich dus niet alleen in een verschillende houding 
ten opzichte van het algemene politieke nieuws en het vrouwelijke schrijverschap, 
maar ook in de internationale betrekkingen. Bij de hiernavolgende weergave heb 
ik naar een zo compleet mogelijk overzicht gestreefd; alleen zo kan mijns inziens 
duidelijk worden gemaakt hoe belangrijk de internationale ontwikkelingen voor 

73 Er bestaan verschillende overzichtswerken waarin de negentiende-eeuwse vrouwenbewe
gingen worden beschreven. Ik noem hier slechts Anderson en Zinsser 1988 en McFadden 1999. 
Zie speciaal voor Frankrijk Poldervaart 1993, die onder meer analyses geeft van de radicale Saint-
Simonistische vrouwentijdschriften La Femme Libre/Tribune des Femmes (1832-1834) en Voix 
des Femmes (maart-juni 1848). Speciaal voor de Duitse situatie, zie Wischermann 1987 en Wi-
schermann 1996. 
74 McFadden 1999, 3. 
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beide redactrices waren. Op grond van het door mij onderzochte materiaal kan ik 
overigens niet vaststellen in hoeverre de Nederlandse vrouwen op hun beurt ook 
invloed hebben uitgeoefend in het buitenland; slechts in één geval wordt die om
gekeerde invloed expliciet vermeld, zoals zal blijken. 

De internationale connecties manifesteerden zich op twee manieren in Ons 
Streven en Onze Roeping. In de eerste plaats kwamen deze tot uitdrukking in de 
vorm van aandacht voor buitenlandse tijdschriften en redactrices. De Goeje en 
Perk namen veel nieuwsberichten over uit Engelse, Franse en Duitse vrouwen
tijdschriften en ze plaatsten uitvoerige artikelen over de aldaar werkzame journa
listes. In de tweede plaats legden ze persoonlijke contacten met belangrijke vrou
wen uit buitenlandse vrouwenbewegingen; enkele spilfiguren uit buitenlandse 
vrouwenbewegingen werden zelfs vaste medewerkster van Ons Streven of Onze 
Roeping. 

Ik begin mijn overzicht bij de buitenlandse bronnen en voorbeelden van De 
Goeje. Meteen in haar welkomstwoord als hoofdredactrice verwees ze al naar een 
belangrijk Engels vrouwentijdschrift: 

Een dames-courant schijnt meer en meer de behoefte van onzen tijd te worden, getuige 
het overgroote debiet dat o.a. de Queen, en menig ander damesblad in en buiten Engeland 
heeft. [...] De Engelsche damescourant is de vraagbaak voor honderden (Ons Streven, 16 
maart 1870,21). 

De Goeje refereerde aan The Queen, opgericht in 1861 en geredigeerd door een 
niet nader geïdentificeerde vrouwelijke hoofdredacteur. Met dit Engelse tijd
schrift bestonden enkele opvallende overeenkomsten. Zo besteedde The Queen 
eveneens ruime aandacht aan de maatschappelijke positie van vrouwen. Ook 
droeg het van meet af aan meer het karakter van een krant dan van een tijdschrift, 
getuige de aanwezigheid van algemene nieuwsrubrieken, de aangepaste vormge
ving en de ondertitel: The Lady's Newspaper.75 En net als in Ons Streven vormde 
het algemene politieke nieuws een problematische categorie, wat onder meer tot 
uitdrukking kwam in de redactionele verantwoordingen.76 De Goeje benadrukte 
de band tussen beide tijdschriften door herhaaldelijk berichten over te nemen uit 
The Queen.77 

Er werden ook berichten uit tal van andere buitenlandse vrouwentij dschrif ten ge
plaatst. Dat gebeurde vooral in de nieuwsrubriek 'Buitenland'. Deze rubriek be
stond voor de ene helft uit een samenvatting van het algemene politieke nieuws en 
voor de andere helft uit vertaalde nieuwsberichten uit Engelse, Franse en Duitse vrou-

75 The Queen verscheen aanvankelijk bij Samuel Beeton. Deze verkocht in 1862 het tijdschrift 
aan William Edward Cox, die The Queen in 1863 samenvoegde met The Lady's Newspaper tot 
Queen: the Lady's Newspaper en een sterke mode-component in het tijdschrift introduceerde. In 
1970 werd The Queen samengevoegd met Harper's Bazaar tot Harper's and Queen, een tijd
schrift dat tot op heden bestaat. Zie Beetham 1996, 89-111 en Holland 1955,103-104. 
76 Beetham 1996,90-96. 
77 Ik noem slechts enkele vindplaatsen: Ons Streven (25 mei 1870), 72; (12 okt. 1870), 194; (22 
febr. 1871), 30; (21 juni 1871), 98; (13 maart 1872), 42; (1 juli 1874), 107; (6 okt. 1875), 162; (19 jan. 
1876), 11; (7 maart 1877), 38. 
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wentijdschriften omtrent de maatschappelijke positie van vrouwen in de desbe
treffende landen. Behalve aan The Queen ontleende de redactie vaak berichten aan 
Neue Bahnen (red. Louise Otto-Peters en Augusta Schmidt) en Le Droit des Fem
mes (red. Léon Richer; vanaf medio 1871 onder de titel L'Avenir des Femmes).78 Iets 
minder vaak putte de redactie gegevens uit de Süd-Deutsche Frauenzeitung, Wo
man and Work, The Lady's Own Paper en Women's Suffrage Journal.7C> En een heel 
enkele keer deed de redactie een beroep op de Italiaanse tijdschriften Cornelia en 
La Donna.so Sporadisch haalde de redactie ook gegevens uit vrouwentijdschriften 
die zich niet speciaal op de vrouwenkwestie richtten, zoals Hausfrauenzeitung, Die 
Hausfrau, Haus und Welt en Journal des jeunes merest 

Door middel van de overname van nieuwsberichten vestigde de redactie de aan
dacht op de ontwikkelingen in het buitenland. O o k werd in de rubriek 'Buiten
land' herhaaldelijk aandacht gevraagd voor nieuwe vrouwentijdschriften en hun 
redactrices, verspreid over Europa en Amerika. Enkele voorbeelden: 

Sedert korten tijd verschijnt in Baltimore, onder den titel en de redactie van Mrs. Char
lotte E. McKay the true Woman, een nieuwe vrouwen-courant, die zich ten doel stelt te
gen de beweging ten gunste van het stemrecht der vrouw eene reactie in het leven te roe
pen. De bedaardheid en takt waarmede dit blad geschreven wordt, verschaffen daaraan 
veel lezers. Zoals men weet, is een niet minder goed geredigeerd blad the Woman's Jour
nal, waarin Mrs. Julia Ward Howe als eene ijverige en bekwame kampioen voor de uit
breiding van het stemrecht tot de vrouw, optreedt (Ons Streven, 18 okt. 1871, 166) 

en 

In Italië verscheen dezer dagen het nieuwe tijdschrift La Cornelia, uitgegeven voor en ge
schreven door Italiaansche vrouwen, en zal om de veertien dagen vervolgd worden. Als 
redactrice wordt genoemd Signora Aurelia Cimino Folliero La Luna (Ons Streven, 25 
dec. 1872,206) 

en 

78 Ik beperk me tot enkele voorbeelden. Uit Le Droit des Femmes (later 'Avenir des Femmes) 
werden berichten overgenomen in onder meer Ons Streven (29 juni 1870), 102; (11 okt. 1871), 
162; (12 sept. 1877), 146; (27 febr. 1878), 34. Uit Neue Bahnen in Ons Streven (29 juni 1870), 102; 
(14 dec. 1870), 250; (1 febr. 1871), 17; (20 maart 1872), 46; (10 april 1872), 57; (8 jan. 1873), 6; (11 
maart 1874), 42; (9 dec. 1874), 198; (1 jan. 1875), 2; (24 maart 1875), 50; (12 jan. 1876), 6; (2 mei 
1877), 70; (26 sept. 1877), 155. 
79 Voor Süd-Deutsche Frauenzeitung, zie Ons Streven (1 juni 1870), 79; (6 juli 1870), 109; Voor 
Woman and Work, zie Ons Streven (8 juli 1874), 110; (19 aug. 1874), 134; (3 febr. 1875), 22; (15 
dec. 1875), 202; voor The Lady's Own Paper, zie Ons Streven (4 jan. 1871), 3; voor Women's Suf
frage Journal, zie Ons Streven (12 okt. 1870), 194; (11 jan. 1873), 6; (25 juni 1873), 101; (1 jan. 
1874), 2; (25 maart 1874), 50; (17 juli 1877), 115. 
80 Ons Streven (26 maart 1873), 50; (7 mei 1878). 
81 Zie Ons Streven (15 febr. 1871), 26; (7 juni 1871), 90; (5 nov. 1873), 177; (3 dec. 1873), 194; (21 
jan 1874), 15; (11 febr. 1874), 25; (18 maart 1874), 45; (15 april 1874), 62; (24 juni 1874), 102; (14 
okt. 1874), 165; (17 okt. 1877), 166; (7 nov. 1877), 179; (5 dec. 1877), 194; (19 dec. 1877), 202; (6 
febr. 1878), 22. 
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Woman and work is de titel van een nieuw weekblad onder redactie van Miss Faithful 
waarvan het eerste nommer met het begin dezer maand verscheen. Het doel dezer uitga
ve is, om zooveel mogelijk raad te geven aan allen, die werk zoeken en om velen aan te 
moedigen tot zelfvertrouwen (Ons Streven, 24 juni 1874, 102). 

De redactie buitenland publiceerde regelmatig aanvullende gegevens over de acti
viteiten van de bovengenoemde journalistes. Zo berichtte zij over de revolutionai
re ondernemingen van Emily Faithful (1835-1895), die het initiatief nam tot de 
oprichting van de Victoria Press. Deze drukkerij werkte uitsluitend met vrouwe
lijke krachten. O o k werd informatie gegeven over haar tournees en lezingen, 
waarvoor ze onder meer naar de Verenigde Staten afreisde.82 

Opvallend is de gecombineerde aandacht voor de meer behoudende en de radi
cale vrouwentijdschriften. In het hierboven als eerste geciteerde fragment worden 
in één adem een tijdschrift tégen en vóór het vrouwenkiesrecht genoemd, terwijl 
geen duidelijke voorkeur word t uitgesproken. Gezien het eigen, gematigde stand
punt van Ons Streven zou men verwachten dat de voorkeur uitging naar 'de be
daardheid en takt ' van The True Woman, maar de kwalificatie van Julia Ward 
H o w e als 'eene ijverige en bekwame kampioen voor de uitbreiding van het stem
recht tot de v rouw' klinkt bepaald niet afwijzend. Een dergelijke dubbele houding 
is in Ons Streven wel vaker aanwezig: enerzijds claimde de redactie geen 'wilde 
emancipatie-geest' voor te staan, anderzijds onthield zij haar lezeressen geen in
formatie over de radicalere vrouwenbewegingen in het buitenland. Zo werd 
nauwgezet bericht over de vorderingen van de Engelse vrouwen in hun strijd om 
kiesrecht83 en in de reeks 'Beroemde Vrouwen van onzen tijd' werd aandacht ge
vraagd voor Millicent Garrett Fawcett (1847-1929) die in 1870 voor het eerst als 
spreekster optrad in een vergadering te Brighton over 'haar lievelingsdenkbeeld, 
het stemrecht van de vrouw' (Ons Streven, 14 april 1875, 62). O p deze wijze werd, 
hoe gematigd het eigen standpunt ook luidde, toch aandacht gevraagd voor een ra
dicalere benadering van het vrouwenvraagstuk. Of, anders gezegd: langs deze weg 
werd ook het progressievere gedachtegoed het tijdschrift binnengehaald. 

Dat blijkt eveneens op andere plaatsen in het tijdschrift. Behalve in de rubriek 
'Buitenland' werd ook in verschillende hoofdartikelen aandacht geschonken aan 
buitenlandse vrouwentijdschriften en journalistes, onder wie enkele zeer voorui t
strevende. Zo plaatste De Goeje een uitvoerig artikel over contemporaine Europe
se vrouwenbewegingen en hun periodieke organen, overigens van de hand van een 
zekere 'Augustina' (Ons Streven, 13 juli 1870, 114-115). Tal van namen van bui
tenlandse redactrices passeerden de revue; alle kopstukken uit de internationale 
vrouwenbewegingen werden genoemd en van enige toelichting voorzien. Da t wa
ren onder andere de Amerikaanse Elizabeth Cady Stanton en Susan B. A n t h o n y 

82 Zie bijvoorbeeld OrasStnwrc (5 juli 1871), 106; (26 juli 1871), 118; (6 dec. 1871), 194;(19aug. 
1874), 134. Over Faithfuls plaats binnen internationale vrouwennetwerken: McFadden 1999, 26, 
146-147,188,200. 
83 Ik noem slechts enkele voorbeelden: Ons Streven (14 april 1875), 61; (18 okt. 1876), 166; (13 
juni 1877), 94. 
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(redactrices van The Revolution), de Engelse Lydia Becker (redactrice van Wo
men's Suffrage Journal), de Duitse Louise Otto-Peters en Augusta Schmidt (re
dactrices van Neue Babnen), de Italiaanse Gualberta-Adelaide Beccari (redactrice 
van La Donna), de Portugese Fransisca d'Assisi Martinez Wood (redactrice van A 
Voz Femina) en de Zwitserse Maria Goegg (redactrice van Le Journal des Femmes). 

In reactie op dit overzicht publiceerde W.N. du Rieu een artikel, waarin hij aan 
het geheel een historische dimensie gaf. Du Rieu was secretaris van de Maatschap
pij der Nederlandsche Letterkunde en een trouwe lezer van Ons Streven?* Hij 
vond dat Frankrijk er wat ai te bekaaid van af kwam in het overzicht van Augus-
tina. Hij was het oneens met haar bewering dat Frankrijk pas vanaf 1869 haar ei
gen journalistes en 'dames-couranten' had. Om het tegendeel te bewijzen gaf hij 
een complete schets van de achttiende en vroeg-negentiende Franse vrouwenpers, 
beginnend bij het Journal des Dames (1759-1778) en via de 'ultra-emancipeerende 
couranten' L'Opïnion des Femmes (1849) en Cours de droit social pour les femmes 
(1849) ten slotte eindigend bij het dagblad Les Parisiennes (1865) (Ons Streven, 10 
aug. 1870, 142). In een vervolgartikel gaf hij ook nog eens een complete geschie
denis van het Franse modetijdschrift voor vrouwen, waarbij hij het belang van 
kennis van dit soort tijdschriften benadrukte. Onder de vlag van de mode kwamen 
immers dikwijls ook allerlei andere bijdragen, waaronder leerzame artikelen, on
der de aandacht van lezeressen (Ons Streven, 14 sept. 1870, 172-173). 

Twee maal stond een buitenlands vrouwentijdschrift centraal in het openings
artikel. In 1874 wijdde De Goeje een artikel aan L'Espérance, het maandelijkse or
gaan van 'L'Association Universelle des Femmes' te Genève. Kennelijk had De 
Goeje contact met deze organisatie, want sinds de oprichting in 1872 werd dit 
maandblad toegezonden aan de redactie van haar tijdschrift. De Goeje achtte nu 
de tijd rijp om het onder de aandacht van de Nederlandse lezeressen te brengen, 
omdat er enkele belangrijke overeenkomsten met haar eigen tijdschrift bestonden: 
het steunde op 'edele bedoelingen', het had 'een waardigen, betamelijken toon' en 
'een ruim en nochtans degelijk standpunt'. Wie zich wilde abonneren, kon zich 
rechtstreeks wenden tot de Zwitserse hoofdredactrice: 'De abonnementsprijs op 
L'Espérance is 4.50 francs, plus de vracht; en het adres voor degenen die zich wen-
schen te abonneeren: Miss Johnston, te Genève, rue du Conseil general' (Ons 
Streven, 22 april 1874, 65). 

Ook het Engelse Women 's Suffrage Journal kreeg speciale aandacht in Ons Stre
ven, namelijk in een artikel over 'De vrouwen-quaestie in Engeland'.85 De auteur, 
de jurist DJ . Mom Visch, karakteriseerde dit tijdschrift als een typische represen
tant van de Engelse vrouwenbeweging, omdat het volledig in het teken stond van 
de strijd om het kiesrecht. Het stond onder redactie van de jurist Jacob Bright en 
van Lydia Becker en bevatte naast een hoofdartikel ook berichten en mededelin-

84 Blijkens een ingezonden brief van zijn hand, die hij ondertekent met 'Uw trouwe lezer, 
W.N.d.R.' (17 juli 1872), 116. 
85 M.V., 'De vrouwen-quaestie in Engeland'. In: Ons Streven (21 febr. 1872), 29-30; (28 
febr.1872), 33-34 en (6 maart 1872), 37-38. Zie over enkele andere bijdragen van Mom Visch aan 
Ons Streven: Jansz 1990, 61-63. 
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gen van verschillende aard. Het hoofdbestanddeel werd echter gevormd door ver
slagen van 'meetings', gehouden in de verschillende grote steden over het verlenen 
van het stemrecht aan de vrouw. 'Eene aangename lichte lectuur levert dus dit blad 
niet op', luidde het commentaar van Mom Visch, 'en in de meeste onzer dames
boudoirs zou het met zijn streng practischen en prozaïschen betoogtrant onge
twijfeld weinig opgang maken' (Ons Streven 28 febr. 1872, 33). Vervolgens verge
leek de auteur, die zich zelf een voorstander van het vrouwenkiesrecht betoonde, 
het Engelse tijdschrift met het Duitse Der Frauen-Anwalt (1870-1882): 

Men vergelijke nu dit tijdschrift met b.v. den in Duitschland verschijnenden Frauen-An
walt, en het verschil springt in het oog. Daar is het bijna uitsluitend de industrieele zijde 
van het vraagstuk (de Erwerbungsfdhigkeit der vrouw) die, in verband met het recht op 
beter onderwijs, van alle zijden wordt toegelicht (Ons Streven 28 febr. 1872, 33). 

Alles wijst erop dat De Goeje uiteindelijk de meeste verwantschap met deze Duit
se, minder radicale benadering van het vrouwenvraagstuk voelde: de banden met 
de redactrice van Der Frauen-Anwalt, Jenny Hirsch, werden het sterkst aange
haald in Ons Streven. 

Der Frauen-Anwalt fungeerde als het verenigingsorgaan van de Duitse Lette-
Verein te Berlijn, opgericht in 1866 en vernoemd naar de oprichter Wilhelm Adolf 
Lette. Deze vereniging interpreteerde het vrouwenvraagstuk hoofdzakelijk als 
een arbeidsvraagstuk; iedere vorm van gelijkheidsdenken werd afgewezen en het 
was een relatief klein arbeidsveld dat de Lette-Verein voor vrouwen wilden op
stellen.86 Aanvankelijk werden de mededelingen en verslagen van de Lette-Verein 
afgedrukt in het handwerk- en modetijdschrift Der Bazar, maar vanaf 1870 ge
beurde dat in Der Frauen-Anwalt. 

De Goeje onderhield goede contacten met de Duitse Lette-Verein en met Jenny 
Hirsch, die behalve redactrice van het verenigingsorgaan ook secretaris van de 
Lette-Verein was. Hirsch trad zelfs toe als vaste medewerkster van Ons Streven. 
In de jaren 1870-1871 stuurde Hirsch geregeld brieven naar de redactie van Ons 
Streven; deze vertaalde haar teksten en plaatste ze onder de titel 'Duitsche brie
ven'.87 Hirsch schreef over de ontwikkelingen binnen de Duitse vrouwenbewe
ging en de ernstige politieke situatie waarin haar land verkeerde. In 1870 was de 
Frans-Pruissische oorlog uitgebroken en ze spoorde de Nederlandse lezeressen 
aan om giften te sturen. Haar oproep vond gehoor en Hirsch kon tevreden zijn 
met haar Hollandse connecties: 'de betrekking, die door onze correspondentie 
tusschen de Holl. vrouwen en mij ontstaat, is mij bijzonder aangenaam' (Ons 
Streven, 7 dec. 1870,244). 

86 Wischermann 1987, 352-353. 
87 Zie Ons Streven (16 aug. 1870), 146; (24 aug. 1870), 152-153; (7 sept. 1870), 164-165; (14 sept. 
1870), 170-171; (21 sept. 1870), 178; (5 okt. 1870), 188-189; (19 okt. 1870), 200-201; (26 okt. 1870), 
206; (9 nov. 1870), 219; (7 dec. 1870), 244; (21 dec. 1870), 256; (4 jan. 1871), 2-3; (1 febr. 1871), 17; 
(8 febr. 1871), 22; (1 maart 1871), 34-35; (15 maart 1871), 42; (3 mei 1871), 70; (16 mei 1871), 78; 
(20 sept. 1871), 150; (11 okt. 1871), 161-162; (1 nov. 1871), 174. Enkele brieven zijn ondertekend 
door 'A.G.' en 'Th.N. ' (de vertalers van de brieven?). Het is mij niet bekend wie zich achter deze 
initialen verschuilen. 
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De brievenreeks continueerde tot het einde van 1871. Daarna verscheen de 
naam van Hirsch ook nog geregeld in Ons Streven, maar dan als auteur van losse 
bijdragen. Ze publiceerde in 1873 een feuilleton over de ziekenverpleegster Marie 
Simon, die bekend stond als 'de Florence Nightingale van Duitsland'.88 Ook 
schreef Hirsch in 1874 een artikel over de Duitse schrijfster Fanny Lewald, waar
in Hirsch haar lovend omschreef als 'een der eerste woordvoersters van de vrou
wenkwestie'.89 Toen Hirsch geen bijdragen meer leverde, bleef de Lette-Verein in 
het vizier van de Nederlandse redactie. In een artikel over 'Vrouwen-Vereenigin-
gen' werden de lezeressen met een beroep op de Duitse zustervereniging aange
spoord om lid te worden van Tesselschade. 'Moge het mij gelukt zijn de lezeres
sen van Ons Streven te hebben opgewekt om door lid te worden van Tesselschade, 
door j aarlij ksche contributiën, of door giften in eens, haar in staat te stellen, het 
voorbeeld van den edelen Lette te kunnen volgen en zoodoende werkelijk een ein
de te maken aan een toestand, die zoo drukkend werkt op huisgezin en maat
schappij', aldus de afsluitende oproep van de auteur.90 

Door de banden met Hirsch en de Lette-Verein het sterkst aan te halen, koos De 
Goeje voor een gematigde benadering van het vrouwenvraagstuk, al stelde ze haar 
tijdschrift wel open voor radicalere visies. 

Niet alleen De Goeje maar ook Perk zocht aansluiting bij buitenlandse, vooruit
strevende journalistes. Dat blijkt uit de woorden waarmee ze in een brochure uit 
1870 de oprichting van Ons Streven motiveerde: 'uit wat men "roeping" noemt, 
had ik me, even als zoovele andere dames in Frankrijk, Duitschland, Engeland en 
Italië, aan 't hoofd der onderneming geplaatst en het roer er van gegrepen'.91 In het 
eerste nummer van Onze Roeping schreef ze dat ze ervoor zou ijveren om 'meer 
en meer relatiën met het buitenland aan te knoopen, ten einde daardoor alles wat 
elders op ons gebied geschiedt en onze belangstelling verdient te kunnen meede
len' (Onze Roeping, 17 febr. 1870). Welke vrouwen had Perk daarbij concreet op 
het oog? Deze vraag laat zich niet gemakkelijk beantwoorden, omdat niet alle af
leveringen van Onze Roeping bewaard zijn gebleven. Toch treden enkele perso
nen nadrukkelijk op de voorgrond in de overgeleverde afleveringen van haar tijd
schrift. 

Een van de vrouwen die onder de aandacht van de lezeressen werd gebracht, 
was de Engelse redactrice Amalia Lewis. Zwaardemaker-Visscher wijdde een lang 
artikel aan haar tijdschrift Woman. Lewis behandelde 'met vurigen ijver' allerlei 
maatschappelijke onderwerpen die ook de Nederlandse lezeressen zouden kun
nen aanspreken, aldus Zwaardemaker-Visscher. Dit in 1872 opgerichte weekblad 
had tot doel om 'de overtuiging te doen veld winnen, dat het middeleeuwsche 

88 Jenny Hirsch, 'Marie Simon'. In: Ons Streven (16 april 1873), 61-62. Bovengeciteerde type
ring van Simon is te vinden in een aflevering van de feuilletonserie 'Beroemde Vrouwen van on
zen tijd' In: Ons Streven (28 april 1875), 70. 
89 Jenny Hirsch, 'Fanny Lewald en haar geschriften'. In: Ons Streven (4 maart 1874), 37. 
90 C.v.d.H, 'Vrouwen-Vereenigingen'. In: Ons Streven (18 juni 1878). 
91 Perk 1870,28-29. 
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principe: "Alles voor de vrouwen, maar niets door de vrouwen", even verouderd, 
even kleingeestig is als het principe: "Alles voor het volk, maar niets door het 
volk" \ 9 2 In een redactioneel naschrift beloofde Perk om steeds het 'wetenswaar
digste' uit Lewis' tijdschrift over te nemen. In een latere aflevering van Onze Roe
ping werd inderdaad een artikel uit Woman opgenomen, vertaald door Zwaarde
maker-Visscher.93 

Een andere vrouw die veel aandacht kreeg, was de Franse Maria Deraismes 
(1828-1894). De correspondente voor Onze Roeping in Parijs, Marie Delsey, deed 
uitgebreid verslag van de lezingen die zij van deze begenadigde spreekster be
zocht: 

Zij bezit eene welsprekendheid, eene kracht van redeneering, eene gevatheid, eene geleerdheid 
ter ondersteuning van de zaak der vrouw, die te meer alle lof verdienen, daar zij zich geheel 
belangeloos aan de verdediging der rechten van hare verongelijkte zusters wijdt. Nooit zag 
ik zoo treffend bewaarheid dat kennis macht geeft, als in sommige harer conférences in den 
laatsten winter. Als men mij gezegd had: in het lichtzinnige en diep onzedelijke Parijs zal 
een vrouw optreden voor de rechten der vrouwen tegenover de overheersching en de on
verantwoordelijkheid der mannen in eene zaal die tegen betaling van een of twee franken 
voor iedereen openstaat, - ik kom er voor uit, ik zoude gebeefd hebben voor de bejegening 
die de moedige redenares trotseerde (Onze Roeping, 7 juli 1870, 65-66). 

Maria Deraismes had een centrale plaats in de Franse vrouwenbeweging: in 1869 
richtte ze met Léon Richer de 'Association pour Ie droit des femmes' op en in 
1878 behoorde ze samen met hem tot de organisators van het internationale con
gres voor de rechten van de vrouw in Parijs, waar vertegenwoordigers uit zes Eu
ropese landen en de Verenigde Staten bijeenkwamen.94 

Het bleef niet bij een vermelding van buitenlandse activistes, maar er traden -
evenals in Ons Streven - ook enkele buitenlandse medewerksters toe. He t ging 
om invloedrijke personen uit de vrouwenbeweging: Louise Ot to-Peters (1819-
1895) en Marie Goegg (1826-1899). Louise Otto-Peters werd gedurende de eerste 
jaargang vaste medewerkster van Onze Roeping. Perk maakte daarvan officieel 
melding in haar tijdschrift.95 Ot to-Peters zette zich gedurende haar hele leven in 
voor de verbetering van de maatschappelijke positie van vrouwen en ze bouwde 
een ruime journalistieke ervaring op. Van 1849 tot 1852 redigeerde zij de Frauen-
Zeitung, een tijdschrift waarin vrouwen werden aangespoord om de politieke 
strijd voor meer democratie te ondersteunen. In 1865 richtte zij, zoals gezegd, sa
men met Augusta Schmidt de Allgemeine Deutsche Frauenverein op, de eerste of
ficiële vrouwenbeweging in Duitsland. He t tijdschrift Neue Bahnen fungeerde als 

92 Mevr. Z., 'Stemmen uit Engeland'. In: Onze Roeping (20 juni 1872), 91-92. 
93 Mevr. Z., 'Een bezoek in een gevangenis voor vrouwen'. In: Onze Roeping (1 aug. 1872), 
122-123. 
94 McFadden 1999, 174, 189. 
95 'Men herinnert zich zeker dat mevr. Louize Otto-Peters, Redactrice van Neue Bahnen, Or
gan des allgemeinen deutschen Frauenvereins, wier biografie in No. 17 en 18 is meegedeeld, me
dewerkster is van Onze Roeping'. In: Onze Roeping (5 jan. 1871), 4. 
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verenigingsorgaan.96 De Allgemeine Deutsche Frauenverein was breder georiën
teerd en vooruitstrevender dan de gelijktijdig bestaande Lette-Verein: op de lange 
termijn werd gestreefd naar een maatschappij waarin mannen en vrouwen gelijke 
rechten zouden genieten. 

Er werden diverse teksten in vertaling en een levensbeschrijving van Otto-Pe-
ters in Onze Roeping opgenomen.97 Vanaf de vierde jaargang prijkte zelfs een 
motto van haar op de voorpagina van Onze Roeping. Dit motto luidde: 'Die erste 
ist es aller Lebenspflichten, Der Menschheit in den Menschen treu zu dienen'. De 
onderlinge banden werden verder versterkt doordat de op dat moment in Duits
land wonende Catharina van Rees, vaste medewerkster van Onze Roeping, haar 
medewerking verleende aan Otto-Peters' tijdschrift Neue Bahnen.9* 

Ook de Zwitserse vredesactiviste Marie Goegg werd door Perk verwelkomd als 
medewerkster van Onze Roeping. In de zesde aflevering van de eerste jaargang 
werd haar komst officieel aangekondigd: 

Het is mij aangenaam te mogen mededeelen dat Mevrouw Maria Goegg te Genève, Re
dactrice van Le Journal des Femmes, (zie vorig No.) tot de medewerksters van 'Onze 
Roeping' is toegetreden (Onze Roeping, 21 april 1870, 29). 

Vanaf de zevende aflevering prijkte de naam van Goegg in het colofon. Perk refe
reerde kortweg aan haar als 'onze medewerkster' (Onze Roeping, 28 april 1870, bij
blad). 

Goegg was de oprichtster van een internationale vrouwenvereniging in Zwitser
land, de 'Association Internationale des Femmes'. Deze organisatie werd opgericht 
in 1868 en bestond - met een korte onderbreking tussen 1870 en 1872 vanwege de 
oorlog tussen Frankrijk en Pruissen - tot 1880. In 1872 wijzigde de naam in 'Soli-
darité'. De activiteiten van Goegg brachten haar in contact met vele buitenlandse 
vrouwen, onder wie Elizabeth Cady Stanton en Susan B. Anthony. De toespraken 
die Goegg in haar organisatie hield, werden in vertaling afgedrukt in Onze Roeping, 
mede om de lezeressen aan te sporen om lid te worden van deze vereniging.99 De 
broer van Betsy Perk, de predikant Marie Adrien Perk, was belast met de vertalin
gen en stelde zich tevens beschikbaar om als tussenpersoon te fungeren: middels een 
briefje naar de redactie van Onze Roeping konden de lezeressen zich aanmelden bij 
de Zwitserse vredesbeweging. Ook wijdde Perks broer artikelen aan de oprich
tingsgeschiedenis van de internationale vredesorganisatie en hij vroeg aandacht voor 

96 Zie voor de journalistieke activiteiten van Otto-Peters: Wischerman 1987, 350-353 en Wi-
schermann 1996. 
97 'Natuurwetenschap voor vrouwen'. In: Onze Roeping (30 mei 1872), 81-82; 'De naaimachi-
ne-vereeniging te Dresden'. In: Onze Roeping (4 juli 1872), 100-101. Haar levensbeschrijving ver
scheen in twee delen: (22 sept. 1870) en het vervolg op (29 sept. 1870), 95-96. Alleen het laatste 
deel is overgeleverd. 
98 Namelijk met een artikel getiteld 'Aus Holland'. Zie een mededeling van Perk in Onze Roe
ping (5 jan. 1871), 4. Zie ook Onze Roeping (jan. 1873), 51-52, waarin wordt medegedeeld dat de 
naam van Catharina van Rees in het nieuwste nummer van Neue Bahnen vermeld wordt. Over 
Van Rees: Sikemeier 1921, 604 en Hogeweg-de Haart 1957. 
99 Onze Roeping (21 juli 1870), 71-72. Over Goeggs leven en werken: Rahm 1993 en McFad-
den 1999, 118. 
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het eerste nummer van Goeggs tweewekelijkse tijdschrift Le Journal des Femmes.w° 
Dit tijdschrift verdiende volgens hem de aandacht vanwege het prijzenswaardige 
doel ervan: de verbetering van de verstandelijke ontwikkeling en de maatschappe
lijke positie van vrouwen. Goegg besteedde in haar tijdschrift veel aandacht aan de 
verdiensten van buitenlandse activistes, waaronder Elizabeth Cady Stanton, Susan 
B. Anthony, Barbara Leigh Smith Bodichon, Lydia Becker, Louise Otto-Peters, Ma
ria Deraismes, Paule Mink en Maria Mozzioni.1 0 1 

Het is niet bekend hoe intensief het contact tussen Betsy Perk en de genoemde 
buitenlandse vrouwen was en wat hun status als vaste medewerkster precies inhield. 
Waren Otto-Peters en Goegg door Perk uitgenodigd om bijdragen te leveren en had
den deze inderdaad hun vaste medewerking toegezegd? Of probeerde Perk door 
de vermelding van deze klinkende namen haar tijdschrift enige status te geven? He t 
is in elk geval duidelijk dat beiden een voorbeeldfunctie vervulden voor Perk en dat 
zij de contacten met deze twee buitenlandse vrouwen zeer op prijs stelde. 

Wanneer we de internationale connecties van Perk en De Goeje met elkaar ver
gelijken, dan valt op dat zij verschillende richtingen kozen. Perk zocht aansluiting 
bij Ot to-Peters en de breed georiënteerde Allgemeine Deutsche Frauenverein, 
terwijl De Goeje de banden met Hirsch en de gematigdere Lette-Verein intensi
veerde. Perk benadrukte bovendien de banden met de Zwitserse vredesbeweging 
van Goegg, maar voor De Goeje was die weg afgesloten, althans ten tijde van de 
Frans-Duitse oorlog. Hirsch had namelijk de zijde van de Duitse strijders geko
zen en zij liet niet na dit zelf in Ons Streven mee te delen: 

Gister werd mij door Mevr. Marie Goëgg uit Genève een protest van alle vrouwen tegen 
dezen oorlog toegezonden, met verzoek dit te onderteekenen. Natuurlijk kan ik dat niet 
doen. Tegen den oorlog in het algemeen protesteert elke menschenviend, maar wilde ik 
protest aanteekenen tegen dezen ons opgedrongen oorlog, die gevoerd wordt om het 
menschdom te bevrijden van leugen en bederf - wel, ik zou mijn den naam eener Duitsche 
onwaardig maken.' (Ons Streven, 24 aug. 1870, 153). 

Door Hirsch te steunen koos ook De Goeje vóór de oorlog en tegen de vredesbe
weging van Goegg. 

Uit het voorafgaande kunnen we opmaken dat de kloof tussen Ons Streven en 
Onze Roeping zich ook uitte in de internationale context waarbinnen de beide 
hoofdredactrices hun tijdschriften situeerden. Dat wil overigens niet zeggen dat 
de redactrices geen aandacht schonken aan de genoemde andere organisaties, maar 
een duidelijk accentverschil was er wel.102 

100 Onze Roeping (14 april 1870), 28; (26 mei 1870), 47-48. 
101 McFadden 1999, 118. 
102 De Goeje plaatste bijvoorbeeld een artikel van de hand van Herfrieda (=Mevr. H.F. 
Boscha), getiteld 'Zijn Vrouwenvereenigingen wenschelijk, kunnen andere landen ons daarom
trent iets leeren?' Daarin ging veel aandacht uit naar de Allgemeine Deutsche Frauenverein van 
Otto-Peters en Schmidt. Zie Ons Streven (6 nov. 1872,177-178; 12 nov. 1872,181 -182). Ook nam 
ze vaak nieuwsberichten over uit Neue Bahnen (zie hierboven). Onze Roeping besteedde ook 
aandacht aan de Lette-Verein, namelijk in een bijdrage van Van der Wijck, 'Een gunstig teeken des 
tijds'. In: Onze Roeping (18 aug. 1870), 79. 
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In 1877, enkele jaren na de beëindiging van de Frans-Pruissische oorlog, be
steedde De Goeje overigens wel uitvoerig aandacht aan Marie Goegg en haar vre
desorganisatie te Zwitserland. In Ons Streven werd toen de volledige tekst afge
drukt van een manifest dat door deze organisatie was goedgekeurd, getiteld het 
'Manifest van de Vrouwen tegen de Oorlog' {Ons Streven, 21 nov. 1877,186). 

6 Het conflict rondom Perk: 'vrouwelijk krakeel' of 'uitgevers-despotisme'? 

Het mag duidelijk zijn dat Perk en De Goeje aan hun tijdschriften een zekere sta
tus trachtten te geven door het aantrekken van specifieke medewerkers: ze zoch
ten niet alleen respectabele personen uit het Nederlandse maatschappelijk-cultu-
rele leven aan, maar ze legden ook contacten met centrale figuren uit de Europese 
vrouwenbeweging. 

De ambities van Perk en De Goeje stonden echter haaks op de binnenlandse 
conflictsituatie. Onmiddellijk na de verschijning van het proefnummer van Ons 
Streven raakte Perk in een langdurig conflict verwikkeld met Odé, dat het imago 
van beide redactrices en hun tijdschriften in sterke mate zou beïnvloeden. Het ge
ruzie tussen Perk en haar voormalige uitgever werd uitvoerig gehekeld in de pers, 
die de affaire aangreep om de gehele vrouwenemancipatie op de hak te nemen. 
Heijse, dominee te Zaandam en vaste medewerker van Ons Streven, was aanvan
kelijk een van de weinigen die het opnam voor Perk: 'van vrouwelijk krakeel [is] 
geen sprake, wel van uitgevers-despotisme, of misschien zelfs van intrigue', aldus 
Heijse.103 

In de rest van deze paragraaf zullen de aard en de gevolgen van dit conflict uit
voerig toegelicht worden. Daardoor kunnen de zojuist beschreven internationale 
netwerken rondom beide hoofdredactrices enigszins op de achtergrond geraken, 
waardoor de receptiegeschiedenis zich als het ware herhaalt. Toch lijkt het me zin
vol ook stil te staan bij de binnenlandse conflictsituatie: alleen zo kan het scherpe 
contrast tussen de internationale ambities van beide redactrices en de nationale 
conflicten, die hun ambities in feite in de weg stonden, zichtbaar worden gemaakt. 

De teksten rondom het conflict tussen Perk en haar voormalige uitgever, dat be
halve in de landelijke dagbladpers ook in verschillende brochures werd uitge
vochten, geven bovendien veel informatie over Perks motieven als journaliste, 
haar relatie tot haar uitgevers en mederedacteurs en de wijze waarop er op haar 
optreden als vrouwelijke journalist werd gereageerd. Naarmate de onenigheden 
verhevigden, kwam Perks handelswijze steeds meer onder vuur te liggen. Het feit 
dat ze een vrouw was, ging een centrale rol spelen in de discussies, zoals ik zal la
ten zien. De Goeje bleef overigens grotendeels buiten beeld. Pas bij het ter ziele 
gaan van Onze Roeping in 1873 raakte zij zijdelings alsnog bij de vete betrokken. 

103 Geciteerd in Odé 1870a, 20. Later zou hij zich tegen Perk keren. Zie hieronder bij 'recep
tie'. 
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Aanvankelijk werd het conflict uitgevochten in de landelijke week- en dagblad
pers,104 maar al gauw verschenen er ook aparte brochures: twee van de hand van 
O d é en één van de hand van Perk. O d é kwam als eerste met een eenentwintig pa
gina's lange brochure, getiteld Mijne rechtvaardiging tegen Mejufvrouw Betsy 
Perk (1870). Hierin beschreef hij puntsgewijs de tots tandkoming van het proef
nummer, waarbij hij het optreden van Betsy Perk veroordeelde. Hij typeerde haar 
als een genadeloze en eigengereide dame, die moedwillig zijn onderneming had te
gengewerkt en nog steeds tegenwerkte. Zij kaapte volgens hem de moeizaam ge
worven abonnees van Ons Streven weg door hen aan te sporen om over te stappen 
naar Onze Roeping. Perk profiteerde aldus met voorbedachte rade van de grote 
onkosten die O d é had gemaakt om aan Ons Streven en Perks programma lande
lijke bekendheid te geven: 

Thans, wij durven het met vertrouwen zeggen, kan iedereen, wien het om waarheid te 
doen is, weten, dat juist omgekeerd Mejufvrouw Betsy Perk ons onedel heeft bejegend. 
Of heeft niet Mejufvrouw Perk ons, zonder noodzaak, onnoodige kosten laten maken 
voor de verspreiding van duizende proefnummers en berichten van uitgave? [...] De op 
onze kosten voor Mejufvrouw Perk's programma aangewonnen abonnés, behoefden 
slechts over te teekenen; velen beijverden zich onze onderneming te gronde te richten. En 
Mejufvrouw Perk deed daartoe ook het hare.105 

Van enige overdrijving lijkt in de zinsnede 'velen beijverden zich onze onderne
ming te gronde te richten' [cursivering van mij] wel sprake te zijn: over zijn ande
re vermeende vijanden behalve Perk laat hij zich nergens uit. 

Een ander punt van onvrede betrof de positie van Elise van Calcar, die in het 
proefnummer van Ons Streven het hoofdartikel voor haar rekening had genomen 
en na de breuk met Perk mee verhuisde naar Onze Roeping. O d é ergerde zich aan 

104 De woede van Odé richtte zich in eerste instantie op Ykema, de uitgever van Onze Roeping. 
Uit de snelle verzending van het prospectus bleek volgens hem dat deze nog voordat Perk haar 
betrekking bij Ons Streven had opgezegd, een overeenkomst met haar had gesloten over een 
nieuw blad. Zijn daad strekte noch de boekhandel noch de maatschappij 'tot sieraad' (circulaire J. 
Odé, 13 febr. 1870. Bibl. van de Kon. Ver.). Ykema reageerde met een open brief 'Aan den Ne-
derlandschen Boekhandel', waarin hij Odé verzocht dergelijke 'pathetische phrasen' en 'zoovele 
dikke woorden' achterwege te laten. Odé diende zich niet door zijn eigen frustratie, maar door de 
feiten te laten leiden, die erop wezen dat hij Perk zelf bij zijn veelbelovende onderneming had 
weggejaagd en dat haar naam slechts had gediend om de sympathie voor de uitgave te vergroten 
{Nieuwsblad voor den Boekhandel, 16 febr. 1870). In de N R C (15 febr. 1870) plaatste Odé intus
sen een artikel waarin hij uiteenzette welke mondelinge afspraken hij met Perk had gemaakt (een 
schriftelijk contract was niet opgesteld). Een dag later trachtte Perk in diezelfde krant alle aantij
gingen te weerleggen. Perk uitte vooral haar ongenoegen over het feit dat zij niet als oorspronke
lijke ontwerpster van het tijdschrift werd beschouwd. Verder richtte haar onvrede zich op twee 
specifieke bijdragen in het proefnummer: een artikel van H. de Veer over het 'Schoolverbond' was 
tegen haar zin in niet geplaatst, terwijl de rubriek 'Scheikunde voor vrouwen' door G.J. Jacobson 
zonder haar toestemming juist wel was opgenomen. Zie hierover ook Perk 1870, 15-21. In het 
eerste nummer van Onze Roeping plaatste Perk alsnog het artikel van H. de Veer, die zijn onge
noegen over de gang van zaken al had geuit in een open brief in de N R C (12 febr. 1870), dus nog 
voordat Perk en Odé de publiciteit zochten. 

105 Odé 1870a, 16-17. 
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de bemoeienissen van Van Calcar en liet zijn persoonlijke aversie goed merken. 
Oorspronkeli jk stonden er vier bijdragen van haar gepland voor het proefnum
mer, maar omdat hij vreesde dat het blad dan op een fiasco zou uitlopen werd dat 
aantal teruggebracht tot één. He t irriteerde Odé , die (zo liet hij zich later ontval
len) Van Calcars 'al te ijverige medewerking vreesde', dat Betsy Perk van begin af 
aan Van Calcar 'schier over alles raadpleegde'.106 

Perk liet deze aantijgingen niet op zich zitten en reageerde met een nog dikkere, 
vierenveertig pagina's tellende brochure, getiteld De rechtvaardiging van]. Odé 
(Firma: Van Dijk & Co). Toegelicht door Betsy Perk. Aanvankelijk was het con
flict nog in redelijk beleefde bewoordingen uitgevochten, maar nu werd de toon
zetting aanzienlijk feller. Opvallend aan Perks brochure waren met name twee 
aspecten: het feit dat zij Odé 's aanklacht als een seksespecifieke aanklacht inter
preteerde en het feit dat ze vooral gepreoccupeerd was met haar persoonlijke drijf
veren. Volgens Perk speelde haar vrouwelijke sekse een doorslaggevende rol in de 
hele affaire. Zij meende dat er sprake was van 'een vernuftig door zooveel heeren 
tegen ééne vrouw, samengestelde akte van beschuldiging'. De problemen waren 
nooit ontstaan indien zij een man was geweest: 

Wanneer B.P. hoofdredacteur was geweest in stede van hoofdredacm'ce, ik verzeker u en 
velen verzekeren het met mij, er zou nimmer eenig geschil zijn ontstaan, en zoo er al eenig 
was ontstaan, het recht van den hoofdredacteur zou wel stellig gehandhaafd zijn. Als man 
zou ik Ds. Hooykaas hebben gedwongen zich buiten mijne zaken te houden; als vrouw moest 
ik zijn sedert half. Dec. niet meer gewenschte, ja zelfs hinderlijke inmengingen dulden.107 

Perks boodschap was duidelijk: als man had zij gemakkelijker de leiding over de 
redactie kunnen voeren dan als vrouw. Haar klachten over Hooykaas waren op 
merkelijk: deze was immers op verzoek van Perk zelf als mederedacteur aange
steld, althans... als we Odé's versie van het verhaal geloven. 

Een ander belangrijk deel van de brochure was gewijd aan Perks motieven o m een 
vrouwenblad op te richten. Ze vestigde veel aandacht op het feit dat haar drijfveren 
niet financieel van aard waren, maar dat zij een 'hooger beginsel' nastreefde. Perk 
zou van Odé echter een niet onaantrekkelijke vergoeding ontvangen voor haar re
dactionele werk: 1600 gulden. Ter vergelijking: het jaarinkomen van een arbeiders
gezin bedroeg rond 1870 tussen de 300 en 350 gulden.108 He t beloofde honorar ium 
werd door O d é niet op tijd verstrekt, maar Perk verzekerde haar lezers en lezeres
sen dat haar aftreden niets met zijn nalatigheid te maken had. De vervulling van haar 
' roeping' was vele malen belangrijker dan haar financiële zekerheid: 

Zestien honderd gulden 's jaars... ze waren verleidelijk genoeg! Maar toch voelde ik dat 
ƒ 1600, neen, geen ƒ 16000 bij macht waren, mij te bewegen figurante te zijn bij een onder
neming, waarvan ik de spil, de ziel moest wezen, en om welke tot stand te brengen ik reeds 
zeer veel teleurstellingen en verdriet had verduurd.'09 

106 Zie Odé 1870b, 4-5. 
107 Perk 1870, 41-42. 
108 Cijfers omgerekend op basis van de gegevens van Kuitert 1993, 80. 
109 Perk 1870,28. 
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Perks uitlatingen waren enigszins gechargeerd, want financiële belangen speelden 
wel degelijk een rol, blijkens latere uitspraken van haar. Toen het voortbestaan van 
Onze Roeping in 1873 aan een zijden draadje hing, deed Perk een subsidie-aan
vraag bij Arbeid Adelt. Ze verklaarde toen dat ook haar eigen levensonderhoud 
gevaar liep, omdat haar 'finantieel bestaan' door de inkomsten van Onze Roeping 
gewaarborgd werd.110 Broodwinning was dus niet minder belangrijk dan het ver
vullen van haar roeping. Perk eindigde haar brochure met een woord aan de 
'Vrouwen van Nederland', waarin ze hen opriep sympathie te betuigen en in te te
kenen op Onze Roeping. 

Odé ontstak in woede en kwam met een tweede brochure op de markt: Protest 
tegen de toelichtingen van Mejufvrouw Betsy Perk (1870). Dit maal was de bro
chure aanzienlijk dunner gebleven, maar de toon was des te feller. Deze vrouw, die 
een 'air der zachtzinnigste gelatenheid' had, schaamde zich er niet voor om 'on
waarheid op onwaarheid te stapelen'. Ze loog volgens hem over de gemaakte fi
nanciële afspraken, over haar rol bij de totstandkoming van het proefnummer en 
over de onbereidwilligheid van Hooykaas en Statius Muller tot samenwerking. 
Odé's slot was verrassend. Het aftreden van Perk was volgens hem niet het gevolg 
van haar onvrede over haar positie als hoofdredactrice, maar zij was door een ze
kere persoon tegen hem opgestookt: Elise van Calcar. Waarschijnlijk werd Odé's 
beschuldiging voor een deel ingegeven door de seksespecifieke wending die het 
conflict reeds had aangenomen. Zijn beschuldiging paste immers in de toonzetting 
van Perks brochure, waarin zij nadrukkelijk schreef dat zij als vrouw benadeeld 
werd door het Schiedamse ^erercgezelschap. Odé presenteerde het conflict nu in 
een omgekeerde versie: als een complot van twee uitgekiende vrouwen waarvan 
hij en zijn compagnons de dupe waren geworden. 

Achteraf is moeilijk te beoordelen aan wier/wiens kant het gelijk lag. Door alle 
'krakeel' heen komt Perk naar voren als een licht gekrenkte, eigengereide, maar 
strijdbare vrouw. Het is opvallend dat zij haar sekse zo nadrukkelijk in de strijd 
wierp. Zij presenteerde het conflict als een door mannen opgezet complot, waar 
zij als vrouwelijke hoofdredacteur het slachtoffer van was geworden. Gezien de 
historische omstandigheden, waarin de vrouwenemancipatie op felle tegenstand 
kon rekenen en het fenomeen 'redactrices' door sommigen als 'mal' werd afge
daan, is haar reactie wel te begrijpen. Maar aan de andere kant waren er genoeg 
sympathisanten, die bereid waren om haar journalistieke projecten te ondersteu
nen. Bovendien stonden de gewraakte heren (Odé, Statius Muller en Hooykaas) 
juist welwillend tegenover de vrouwenemancipatie. 

Wie alle documenten bij elkaar ziet, kan zich dan ook niet aan de indruk ont
trekken dat het conflict mede zo hevig werd door het eigenzinnige karakter van 
Betsy Perk. Het lijkt erop dat zij het liefst geheel alleen 'aan het roer' van deze on
derneming wilde staan. Dat vermoeden wordt sterker, wanneer we dit conflict in 

110 Open brief van Betsy Perk 'Aan de l i lde jaarlijksche Vergadering der Alg. Ned. Vrouwen-
vereeniging Arbeid Adelt, te houden binnen Amsterdam op 5 juni 1873'. In: Onze Roeping 
(aug.1873), 347-350. Citaat 347. 
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een breder perspectief plaatsen: ook op andere momenten in haar leven bleek zij 
slecht tot samenwerking in staat en raakte zij in bittere conflicten verwikkeld. In 
de jaren 1871-1872 deed zich de scheuring voor in Arbeid Adelt, waarvan zij op
richtster en presidente was; het gevolg was de oprichting van Tesselschade. Een 
van de conflictpunten betrof de positie van Perk, die volgens sommigen te veel 
macht had. Onderlinge ruzies en persoonlijke hatelijkheden waren het gevolg."1 

De gelijkenis met het conflict rondom beide tijdschriften springt in het oog. 
Toch mogen de historische omstandigheden niet uitgevlakt worden. Het zal niet 
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rische doelstellingen op te richten en Perk stuitte als vrouwelijke redacteur inder
daad op veel vooroordelen, zoals straks nog zal blijken uit mijn bespreking van de 
receptie van beide tijdschriften in de algemene pers. Dat Perk helemaal alleen aan 
het roer wilde staan, was in feite even heldhaftig als onmogelijk: voor een derge
lijk omvangrijk project waren samenwerking en het sluiten van compromissen 
een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen overleven. 

Toen Onze Roeping in 1873 ter ziele ging, kreeg het conflict nog een staartje. 
Perk wendde zich tevergeefs tot dominee Hooykaas en De Goeje met het voorstel 
om in ruil voor gratis advertentieruimte voor Arbeid Adelt de abonnees van Onze 
Roeping te laten overtekenen op Ons Streven. Maar De Goeje verwees haar door 
naar Odé, die echter weigerde zich 'met haar te verstaan'. Gekwetst schreef Perk, 
die zich gerealiseerd moet hebben dat de verhoudingen onherstelbaar beschadigd 
waren, dat men haar zelfs 'de satisfactie niet gunde, een goede daad verricht te 
hebben'.112 In het autobiografische verslag Mijn Ezeltje en ik. Een boek voor 
vriend en vijand (1874), waarin ze alsnog haar gelijk probeerde te halen, blikte ze 
als een bittere, verslagen, teleurgestelde en vernederde vrouw terug op de hele af
faire. Het boek was bedoeld als een serieuze zelfrechtvaardiging, maar maakt, ze
ker in hedendaagse ogen, een ridicule indruk: de ezel waarmee Perk een dialoog 
voert, is het enig overgebleven wezen dat nog begrip voor haar lijdensweg kan op
brengen.113 Bovendien kwam het boek als mosterd na de maaltijd. Perk rakelde de 
hele vete weer op en spuwde nogmaals haar gal uit over met name Odé en mede
redacteur Hooykaas, waarbij ze opnieuw benadrukte slachtoffer te zijn geworden 
van vrouwvijandigheid: 

Als ik nu maar in sommige omstandigheden eenig recht had behouden - bijv. om uit het 
blad stukken te weren, die de vrouwenwereld krenkten, of vrouwen-arbeid op intellectu
eel gebied beneden nul declareerden, dat mannen zoo heel lichtvaardig doen, dan had ik 
allicht de moeder der kleine Hooikaasjes wat meê laten redakteuren, maar - onder haar te 
staan als 't op een beslissing aankwam!... Dat ging niet [...] Ik zou alzoo geen knip voor 

111 Een gedetailleerd verslag van het conflict is te vinden bij Pley 1981. 
112 'Aan de abonnees'. In: Onze Roeping (dec. 1873), 521-526. Citaten 525. 
113 Ook bij tijdgenoten wekte Perks autobiografie hilariteit op. Conrad Busken Huet wijdde 
er een satirisch essay aan en oordeelde: 'Nog een paar werkjes als het Ezeltje van jufvrouw Perk, 
en met het geloof in de nederlandsche vrouwen zal het voor eene geruime poos gedaan zijn'. Bus
ken Huet 1881-1888, dl.16, 63. 
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den neus zijn waard geweest, indien ik mij tot vijfde rad van den wagen had laten promo
veeren, en niet verzekerd had mijn eigen weg te zullen gaan.114 

Als klap op de vuurpijl kon ook Ykema, de uitgever van Onze Roeping geen goed 
meer doen. Volgens Perk had hij enkele jaren goed geld verdiend aan haar onder
neming en had hij haar gedwongen haar blad te verkopen, onder bedreiging dat hij 
anders alle abonnees aan Ons Streven zou overdoen. Of deze beschuldiging op 
waarheid berust, valt te betwijfelen: eerder repte ze immers met geen woord over 
de onheuse bejegening van Ykema. Wel is duidelijk dat Betsy Perk in de loop der 
jaren meer vijanden dan vrienden had gemaakt en dat ze zichzelf met Ons Streven 
een concurrent had geschapen, waartegen zij uiteindelijk niet opgewassen was. 
Aan het eind van haar leven zou ze nog steeds met bitterheid terugkijken op het 
verleden. In een brief over de voorbereidingen voor de Nationale Tentoonstelling 
Vrouwenarbeid uit 1898 schrijft ze mismoedig: 

Ik heb zoo veel geleden en moet mij door mijn werken voor anderen in vroeger tijd bezu
ren dat ik alles liefst vergeet [...].' '5 

7 Receptie in de pers 

Gezien de internationale ambities van Perk en De Goeje en de doelstellingen van 
Ons Streven en Onze Roeping valt te verwachten dat er uitvoerig gereageerd werd 
in de media. Dat gebeurde inderdaad, maar de meeste critici besteedden nauwe
lijks aandacht aan de vooruitstrevende inhoud van beide tijdschriften. Ze negeer
den het radicale gehalte volkomen. H e t was vooral het geruzie rondom de oprich
ting van beide bladen dat de aandacht trok. Door alle aandacht op het hoge 
'circusgehalte' rondom beide bladen te richten, maakten de critici de intenties van 
beide redactrices in feite onschadelijk: als de vaandeldraagsters zich al in dergelij
ke ruzies verloren, wat kon men dan verwachten van de vrouwenbeweging in zijn 
geheel? De belangstelling was bovendien van korte duur: na ongeveer een jaar 
toonde de pers vrijwel geen interesse meer. Pas bij de opheffing van Ons Streven 
in 1878 was er sprake van een hernieuwde opleving van de aandacht. 

He t hierna volgende overzicht pretendeert niet volledig te zijn (ongetwijfeld 
zijn er nog meer reacties te vinden), maar beoogt vooral een tendens zichtbaar te 
maken: de meeste critici stelden alles in het werk om Perk en De Goeje in een ne
gatief daglicht te plaatsen. Slechts een enkeling toonde zich positief. He t boek- en 
advertentieblad Onze Tolk belichtte het conflict bijvoorbeeld vanuit het perspec
tief van de lezeressen en beval de lectuur van beide tijdschriften van harte aan. De 
anonieme auteur liet hen de vrije keuze: ' O n z e Dames zijn door de Dagbladen 
reeds genoegzaam op de hoogte gebracht omtrent de oorzaken en gevolgen; wij 
voor ons kunnen dus volstaan met hier den inhoud van beide eerste nommers op 
te geven - de keuze laten wij gerust aan de Dames zelve over'. He t is goed moge-

114 Perk 1874, 131. 
115 Geciteerd in Grever en Waaldijk 1998, 28. 
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lijk dat deze woorden afkomstig waren uit de pen van Jacobina Berendina Zwaar
demaker- Visscher, die regelmatig bijdroeg aan Onze Tolk.nb 

De andere reacties zijn grofweg in drie categorieën te verdelen: die waarin op 
het conflict werd gereageerd, die waarin toch nog een enigszins inhoudelijke reac
tie werd gegeven, en die waarin de opheffing van Ons Streven werd becommenta
rieerd. De eerste categorie is verreweg de grootste. De ruzie tussen Perk en haar 
uitgever deed uiteraard veel stof opwaaien: de emancipatiekwestie zette al langer 
veel pennen in beweging en in dit heftige debat kon de pers zich natuurlijk niet af
zijdig houden. Of men nu voor of tegen Perk was, in alle gevallen speelde de sek
se van Perk - en voor zover ze ter sprake kwam ook van De Goeje - een belang
rijke rol. Hun vrouw-zijn was ofwel de reden om hen met gepaste 'hoffelijkheid' 
te benaderen ofwel om hen met alle mogelijke middelen te ridiculiseren. De uitge
ver Bronsveld, met wie Perk in eerder stadium contact had gehad over de uitgave 
van een vrouwentijdschrift, verdedigde in de Utrechtsche Courant het standpunt 
dat Perk de oorspronkelijke ontwerpster van Ons Streven was. Perk was volgens 
hem extra gesmaad door de hele affaire, juist omdat het project zich richtte op de 
verbetering van de positie van vrouwen. Bronsveld wenste dan ook dat mannen 
die een vrouw zo onheus bejegenden, zich niet verder met de emancipatie van de 
vrouw inlieten.117 Ook de al eerder genoemde Heijse nam Perk in bescherming. 
Aanvankelijk vond hij het prijzenswaardig dat Perk weigerde de rol van 'figuran
te' te spelen, maar een dag later kwam hij al terug op zijn mening. Na inzage te 
hebben gekregen in de bewijsstukken was hem duidelijk geworden dat de schuld 
toch bij de hoofdredactrice lag. Dat zij geen volledige zeggenschap over de inhoud 
van Ons Streven had, lag volgens hem geheel aan Perk, want zij had immers zelf 
om redactionele assistentie gevraagd. Het bleef volgens Heijse niettemin 'zeer on
ridderlijk' om een vrouw in het openbaar te beledigen.118 Zowel Heijse als Brons
veld streefden dus een genuanceerde beoordeling van het conflict na, maar lieten 
het feit dat zij een vrouw was meewegen in hun oordeel: beiden waren van mening 
dat een redactrice met gepaste hoffelijkheid toegemoet diende te worden getreden, 
waarmee de uitzonderlijkheid van deze functie impliciet werd bevestigd. 

Het conflict werkte ook minder genuanceerde reacties in de hand. Critici die de 
spot wilden drijven met de vrouwenemancipatie grepen deze gelegenheid met bei
de handen aan: ruziënde uitgevers en redactrices vormden de ideale ingrediënten 
voor hoon en spot. Zo plaatste De Nederlandsche Spectator een paginagrote spot
prent (zie afbeelding 27).119 De prent verscheen naar aanleiding van Perks brochu
re en toont Perk en De Goeje als twee fraai getooide, vechtende ridders. Op hob
belpaarden - kinderspeelgoed! - trekken de beide hoofdredactrices tegen elkaar 
ten strijde. Als strijdwapen fungeert hun schrijfgerei: de ganzenveer. De Goeje 
wordt gemaskerd afgebeeld, omdat zij onder pseudoniem schrijft. Achter de twee 

116 Onze Tolk (20 febr. 1870), 92. 
117 Brief van M.C. Bronsveld in de Utrechtsche Courant (19 febr. 1870). Geciteerd in Perk 
1870, bijlage A. 
118 Geciteerd in Odé 1870a, 20. 
119 De Nederlandsche Spectator (23 april 1870). 
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IS70 No lü. EEKSTE GEVOLG VAN DE EMANCIPATIE DEK VBOÜW. 

Afb. 27 Op de afbeelding trekken de redactrices Betsy Perk en de gemaskerde 'Agatha' 
(Reynoudina de Goeje) op hobbelpaarden en met ganzenveren als wapen tegen elkaar ten 
strijde. Deze prent verscheen onder de veelzeggende titel 'Eerste gevolg van de emancipatie 
der vrouw' in het algemeen-culturele tijdschrift De Nederlandsche Spectator (23 april 
1870). Den Haag, Koninklijke bibliotheek, 3019 D7. 

vrouwen staat een persoon, die eveneens een ganzenveer vasthoudt. Wellicht is hij 
de personificatie van de objectieve rechter ofwel De Nederlandsche Spectator. Een 
publiek van deftig geklede heren kijkt toe. 

In een begeleidende tekst toonde een anonieme auteur, 'X ' , het ongelijk van 
Perk aan. Volgens hem bezat zij een 'meer dan gewoon talent voor insinuatie', om
dat zij zich in haar brochure onheus over De Goeje uitliet. Daarin schreef Perk: 
'Wanneer men zich achter een pseudoniem verschuilt, kan men er lichtelijk onge
voelig voor zijn, maar treedt men onder een eigen naam op, dan wordt men met de 
vinger nagewezen' . Inderdaad lijkt dit een sneer in de richting van De Goeje te 
zijn geweest.120 Reden genoeg om Perk te veroordelen volgens de criticus, die zelf 
overigens ook onder pseudoniem publiceerde. 

120 De Nederlandsche Spectator (23 april 1870), 179-180. Het citaat is afkomstig uit Perk 1870, 
34. Zie over de reactie van De Nederlandsche Spectator ook Maas 1986,138-141, 392. 
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De twisten waren ook koren op de molen van het Rederijkers Weekblad (1864-
1875), een tijdschrift voor informerende en theoretische beschouwingen over de 
op dat moment bloeiende rederijkerij.121 Een zekere ' O ' publiceerde een lang vers, 
waarin hij vertelde hoe het conflict ontstaan was: 

Nu verrees daar wel jufvrouw Perk 
Om u dat werk 

Uit liefhebberij te verligten 
Maar deze dame bederft haar zaken 
Door met de firma van Dijk ruzie te maken, 
Waarvan 't gevolg is, dat 

Op 't zelfde pad, 
Een zekere derde (met eerbied gezegd!) hond, 
Ik meen jufvr. Agatha, terstond 
Met de beste kluif heengaat 
Waar de ander met lawaai overheen praat. 

De aanstichtster van alle problemen was dus Betsy Perk: zij maakte ruzie met de 
firma Van Dijk (Odé). He t gevolg was dat 'jufvr. Agatha ' er als een hond (bepaald 
geen vleiende term, maar volgens de auteur 'met eerbied gezegd') met de kluif van
door ging. De rol van beide uitgevers bleef niet onvermeld, maar zij waren volgens 
' O ' eerder de gedupeerden dan de schuldigen van het conflict: 

Enfin 't wordt een poolsche-rijksdag-leven: 
De een schreeuwt 'Onze Roeping!' de ander 'Ons Streven!' 
En naar een deskundige er berekenend van zegt, 
Komt 't noch met Roeping noch Streven teregt. 
Elk der uitgevers verantwoordt zich zo luid hij kan, 
Maar ze worden er beiden de verantwoorde dupes van. 

Intusschen dit aardige staaltje 
Van een vrouwen-emancipatie kabaaltje, 

Levert ons 'natuur-getrouw' 
Een proefje, hoe de teergevoelige vrouw 
Aan 't labberend wezen zou, 
Al zij zich wagen ging in de kou, 
Dat is zaken bij de hand nemen, die, je behoeft niet te vragen, -
Door de natuur-zelve aan den man zijn opgedragen.122 

Interessant is vooral het slot, waarin de auteur een beroep doet op de aloude ge
voelige natuur van de vrouw. Het 'vrouwen-emancipatie kabaaltje' toonde vol
gens hem aan dat vrouwen vanwege hun aangeboren 'teergevoelige' natuur onge
schikt waren voor de functie van redactrice: de journalistiek was en bleef een 
mannenzaak. 

121 Van den Berg 1999, 100. 
122 Rederijkers Weekblad (21 april 1870). 
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Een laatste satirische reactie die ik hier wil bespreken, verscheen in het polemi
serende, katholieke maandblad Het Dompertje van den ouden Valentijn. Dit in 
1867 opgerichte tijdschrift was gekant tegen alle 'uitwassen' van het moderne den
ken zoals de Vrijmetselarij, het theologische modernisme, het Darwinisme en de 
vrouwenemancipatie.1 2 3 In een uitvoerig verhaal, getiteld 'Geëmancipeerde vrou
wen ' word t de vloer aangeveegd met de vrouwenemancipatie.124 Ui tgangspunt 
zijn niet zozeer Ons Streven en Onze Roeping alswel een brochure van de G r o 
ningse hoogleraar in de filosofie B.H.C.K. van der Wijck over De opvoeding der 
vrouw (1870), waarin deze voor beter meisjesonderwijs pleit.125 O o k Perk en De 
Goeje krijgen daarbij een flinke veeg uit de pan. Al peinzende over de vrouwen
kwestie, valt de ik-figuur in slaap: 

Ik peinsde ernstig na over al de roepingen, en over al het streven der emancipeerders en 
emancipeersters van de rechten der vrouw, ik dacht aan duizend andere dingen, die met 
'dit groote vraagstuk' in betrekking staan en die ik mij nu niet meer kan herinneren; ein
delijk dacht ik 't geheel niet meer en... droomde.126 

In zijn droom leeft de ik-figuur honderd jaar later. De vrouwenemancipatie is in
middels voltooid en heeft de sekseverhoudingen volledig omgekeerd: de huismeid 
van de ik-figuur, Griet, houdt zich alleen nog maar bezig met algebraïsche formu
les en bezigt 'professoralen taal', v rouwen hebben zitting in de Tweede Kamer, 
mannen zijn uitgesloten van bezoek aan koffiehuizen en het politiecorps bestaat 
volledig uit vrouwen. Voor de ik-figuur een ware nachtmerrie, waaruit hij uitein
delijk gillend wakker wordt : 

'Overspanning en waanzin bij de vrouw, wanorde in de huishouding en in 't maatschap
pelijk leven, ziedaar de vruchten, die wij van de hoog gevierde emancipatie der zwakke 
sekse mogen verwachten', mompelde ik ontevreden bij mij zelven [...]. Zulke vernedering 
aan de eer van het sterke geslacht aangedaan, scheen mij te groot, ik sloeg met de hand op 
tafel, verwenschte de dwaasheid der emancipatie, schreeuwde en gilde zoo hevig, dat ik er 
zelf wakker van werd.127 

Tot opluchting van de ik-figuur is de werkelijkheid anders: Grietje is nog altijd 
zijn 'oude t rouwe ' dienstmaagd en hij is er van overtuigd dat zijn d room een fan
tasie zal blijven: er is 'eene Voorzienigheid, die waakt, dat zulke d roomen nimmer 
geheel zullen worden verwezenlijkt' . N e t als in het rederijkersgedicht valt in deze 
satire dus volledig de nadruk op het onvermogen van de vrouw om bepaalde 
openbare functies te bekleden. 

Resumerend: in de reacties naar aanleiding van het conflict speelde de sekse van 
Perk en De Goeje een belangrijke rol. Critici dreven de spot met de vrouwen
emancipatie door de beide hoofdredactrices als kleine, spelende kinderen af te 

123 Sanders 1998,17. Redacteur was de schrijver-journalist H.A. Banning (1818-1909). 
124 HetDompertje (1870), 113-136. 
125 Over deze brochure: zie Jansz 1990, 61. 
126 Het Dompertje (1870), 113. 
127 Het Dompertje (1870), 120-121,135. 
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beelden. Ze verwezen naar het vechtlustige en opvliegende karakter van vrouwen 
en betoogden dat hun emotionele aard hen ongeschikt maakte voor het journalis
tieke bedrijf. De boodschap van deze critici luidde in feite dat een vrouwelijke 
journalist een 'contradictio in terminis ' was. Door alle aandacht op het typisch 
'vrouwelijke' labiele gedrag van Perk en De Goeje te vestigen, poogden deze cri
tici het dreigende gevaar van de vrouwenemancipatie te bagatelliseren: als het ge
drag van de redactrices al zo lachwekkend was, dan kon de beweging in zijn geheel 
ook weinig voorstellen. 

In de tweede groep meer inhoudelijke reacties werd het nut van vrouwentijd
schriften en vrouwenemancipatie in het algemeen ter discussie gesteld. De critici 
gingen in op het paradoxale karakter van Ons Streven en Onze Roeping. Enerzijds 
waren beide tijdschriften in het leven geroepen om de maatschappelijke verschil
len tussen mannen en vrouwen ongedaan te maken, anderzijds isoleerden ze juist 
vrouwen als een aparte groep. Flanor (pseudoniem van Carel Vosmaer) betuigde 
in De Nederlandsche Spectator zijn sympathie aan de voortschrijdende vrouwen
emancipatie. Met het fenomeen vrouwentijdschriften had hij echter weinig op: 

Nu ik mag lijden dat zelfs zonder Ons Streven en Onze Roeping de meerdere ontwikke
ling der vrouw bij ons het gevolg der moderne beschaving zal zijn. [...] Geen identiteit, 
maar homogeneïteit moeten wij versterken. Daarom kan ik ook niet ingenomen zijn met 
die tijdschriften, afzonderlijk voor vrouwen. Daar wordt de vrouw weer een afzonderlijk 
wezen. Hemel, er zijn tijdschriften en koeranten in overvloed, om ook haar te bieden wat 
ze verlangen. Kunnen zij, om van de boeken te zwijgen, in de goede dagbladen, in de 
Deux Mondes, Gids, Tijdspiegel, Spectator, Album der Natuur, Kennis en Kunst, de Aar
de en haar Volken, niet genoeg vinden?128 

Met dit standpunt stond Flanor niet alleen. O o k een recensent van Het Leeskabi
net vroeg zich af waarom er eigenlijk aparte bladen voor vrouwen verschenen. 
Was dit niet in strijd met de wens van vrouwen om gelijk te zijn aan mannen? 

Eigenlijk gezegd begrijp ik 't niet! Ik bedoel, wat men toch wil met die weekbladen: Ons 
streven, Onze roeping, of hoe ze ook heeten mogen, welke afzonderlijk worden uitgege
ven ten behoeve van vrouwen en meisjes. [...] de vrouw moet de zelfde regten hebben als 
de man, predikt men. Heel goed! Maar waarvoor heeft zij dan hare afzonderlijke week
bladen noodig? dat is immers in lijnregten strijd met hetgeen men wil en bedoelt en be
weert. Daarin ligt de erkentenis opgesloten, dat zij andere intellectuele behoeften heeft, 
dat mannenkost voor haar ongenietbaar en onverteerbaar is.129 

Volgens Flanor en de recensent van Het Leeskabinet was het bestaan van emanci
patoire vrouwentijdschriften dus tegenstrijdig: men organiseerde zich onder de 
noemer 'vrouwen' , terwijl men tegelijkertijd de ongewenste beperkingen van die 
noemer ongedaan wilde maken. Vrouwentijdschriften maakten zichzelf dus over
bodig. 

128 De Nederlandsche Spectator (12 maart 1870). 
129 P.d.F. in Het Leeskabinet (1871) dl.1, 'Bibliografisch Album', 65. 



230 Hoofdstuk 5 

Dit argument werd kennelijk vaker gebruikt, gezien de moeite die de redactie 
van Ons Streven zich getroostte om het te weerleggen, bijvoorbeeld in 1874: 

Een blad, uitsluitend gewijd aan de belangen van welke zaak ook, is natuurlijk niet geheel 
onmisbaar, maar blijkt een middel te zijn dat er niet weinig toe bijbrengt om het doel te be
vorderen, dat men zich voorstelt. Daarom heeft ieder geschrift, dat zich aan een afzonder
lijk onderwerp wijdt, recht van bestaan, naast de couranten en tijdschriften van geheel al-
gemeene belangen. Dit zou geen betoog behoeven als niet soms de vraag geopperd werd 
'waarvoor eigenlijk een afzonderlijke Dames-Courant? Alle bladen die voor mannen ge
schrevenworden, zijn immers ook voor vrouwen bestemd' (Ons Streven, 4 nov. 1874,177). 

Afzondering was dus een noodzakelijk middel om emancipatie te bevorderen, al
dus luidde het weerwoord van De Goeje en de haren. Een lezeres van Ons Streven 
steunde de hoofdredactrice in dat oordeel: 

Als wij geen damescourant hadden, bleven deze regelen misschien ongeschreven; ik wend 
mij althans liever tot de redactrice van 'Ons Streven' met het verzoek om opname van 
mijn stukje, dan, om maar dien van een veel gelezen blad te noemen: tot den hoofdredac
teur van de Nieuwe Rotterdamsche Courant. Wij dames hebben nu eenmaal eene courant 
voor ons; waarom zouden wij er geen gebruik van maken, als wij den lust in ons voelen 
opkomen om iets te zeggen (Ons Streven, 5 maart 1873, 39). 

Overigens is de genoemde paradox - zich wel of niet als een aparte groep mani
festeren - nog steeds een kenmerkend spanningsveld binnen het huidige feminis
tische denken.130 

In de derde groep reacties naar aanleiding van de opheffing van Ons Streven in 
1878 overheerste de triomfantelijke, spottende toon van de critici. Cynisch be
richtte de Arnhemsche Courant: 

Het doel is bereikt. Ons Streven, uit Onze Roeping geboren, houdt met 1° October op: 
het wordt Huisvrouw. Nomen sit omen voor de lezeressen, zoover ze althans niet elk ver
band tusschen de twee begrippen ontkennen, wat ons oprecht voor haar spijten zou. Het 
streven toch van elke vrouw moet, meenen wij, in de eerste plaats zijn, een goede huis
vrouw te worden. Dat is hare roeping.131 

In dezelfde trant klonk het commentaar van de Middelburgsche Courant: 

Ons Streven, de 'Courant voor Nederlandsche vrouwen', houdt op te bestaan en wordt 
samengesmolten met het weekblad De Huisvrouw. Woordspelingen staan, bij lieden van 
geoefenden smaak, gemeenlijk in een slechten reuk. Toch ligt, in dit geval, de wensch dat 
'het streven' der Nederlandsche vrouwen zich oplosse in de taak der 'huisvrouw' zoo 
voor de hand, dat wij het durven wagen er op te zinspelen.132 

130 Die spanning is treffend onder woorden gebracht door Dudink 1998, 7 en heeft zich onder 
meer vertaald in het opgaan van vrouwenstudies in het bredere genderstudies. 
131 Arnhemsche Courant (30 sept. 1878). Ook geciteerd in 'Roeping en Streven'. In: De Huis
vrouw (5 okt. 1878). 
132 Geciteerd in 'Roeping en Streven'. In: De Huisvrouw (5 okt. 1878). 
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In een redactioneel schrijven nam de redactrice van de vermeende logische opvol
ger, De Huisvrouw, echter afstand van deze commentaren. Ten eerste kon zij niet 
'het kwaad' ontdekken dat de Arnhemsche en Middelburgsche Courant in de op
geheven tijdschriften meenden te bespeuren. Ten tweede verschilden de denkbeel
den van deze voorgangers niet wezenlijk van die van De Huisvrouw: 

Zij predikten geen spoor van revolutie, zij plaatsten de roeping der vrouw niet buiten het 
gezin, noch streefden er naar, de vrouw van hare plichten als huisvrouw te vervreemden. 
Volstrekt niet. In opvatting van de taak, die een vrouwen-orgaan te vervuilen heeft, mo
gen zij verschild hebben van ons blad, of liever, mogen zij die taak meer eenzijdig hebben 
opgevat dan wij, - waar zij het woord voerden over de belangen der vrouw, waar zij de 
dusgenaamde vrouwen-quaestie aanroerden, was er geen verschil. 
Wij meenden dit woord van verdediging schuldig te zijn aan de geachte schrijfsters, die in 
Onze Roeping en Ons Streven de pen voerden.133 

De Huisvrouw huldigde uiteindelijk dezelfde opvattingen over de vrouweneman
cipatie als Ons Streven en Onze Roeping: de maatschappelijke positie van vrou
wen diende weliswaar verbeterd te worden, maar 'excentriciteiten' waren uit den 
boze.134 De commentaren van de regionale dagbladen waren volgens de redactri
ce, een van de weinigen die De Goeje en Perk in de verdediging nam, dan ook on
terecht. 

Al met al kan er nauwelijks geproken worden van een serieuze receptie in de 
algemene pers van Ons Streven en Onze Roeping. Ten eerste bleef het aantal in
houdelijke reacties ver achter bij de reacties naar aanleiding van het conflict. Ten 
tweede was het gros van de reacties satirisch van aard, bedoeld om de vrouwen
emancipatie op de hak te nemen door Perk en De Goeje tot spelende kinderen te 
reduceren. De receptie in de pers stond daarmee haaks op de intenties en ambities 
van de beide redactrices zelf. 

8 Conclusie 

Ik heb in dit hoofdstuk laten zien dat aan de intenties van De Goeje en Perk pas 
werkelijk recht word t gedaan, wanneer hun persactiviteiten binnen het kader van 
de internationale vrouwenbeweging worden geplaatst. Beide redactrices legden 
contacten met buitenlandse medewerksters die belangrijk pionierswerk verricht
ten op het terrein van de vrouwenemancipatie. De Goeje intensiveerde de banden 
met Jenny Hirsch en de Lette-Verein, terwijl Perk aansluiting zocht bij Louise 
Otto-Peters en de Allgemeine Deutsche Frauenverein en de vredesbeweging van 
de Zwitserse Marie Goegg. Daarmee passen Ons Streven en Onze Roeping in de 
door McFadden beschreven internationale, informele vrouwennetwerken die 
vanaf de jaren veertig van de negentiende eeuw onts tonden en die, zoals McFad-

133 Ibidem. 
134 Zie bijvoorbeeld 'De afhankelijkheid der vrouw'. In: De Huisvrouw (2 sept. 1876). 
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den heeft laten zien, de voedingsbodem hebben gevormd voor het ontstaan van 
officiële vrouwenorganisaties aan het einde van de eeuw. 

De Goeje en Perk zochten weliswaar aansluiting bij buitenlandse pioniersters, 
maar tegelijkertijd distantieerden ze zich met nadruk van sommigen onder hen. 
Vooral de in hun ogen te radicale Engelse en Amerikaanse activistes moesten het, 
conform de algemene tendens in Nederland, ontgelden. Met name in Ons Streven 
lijkt de deur niettemin op een kier te zijn gezet voor het radicale gedachtegoed, ge
tuige de aandacht voor vooruitstrevende vrouwen als Elizabeth Cady Stanton, Su
san B. Anthony, Emily Faithful, Julia Ward Howe en Lydia Becker. 

Aan de verreikende ambities van De Goeje en Perk werd echter vrijwel geen 
aandacht besteed in de Nederlandse pers, zo blijkt uit het receptie-onderzoek. 
Het was vooral het geruzie tussen Perk en haar uitgever dat de aandacht trok; van 
een serieuze receptie was nauwelijks sprake. De critici grepen de binnenlandse 
vete rondom Perk met beide handen aan om de beide redactrices te kleineren en de 
vrouwenemancipatie te hekelen. De critici scheerden beide bladen bovendien over 
één kam: voor de nuanceverschillen tussen beide tijdschriften hadden zij geen oog. 

Hoe zeer Ons Streven en Onze Roeping ook op elkaar leken qua doelgroep, 
doelstelling en uiterlijke vormgeving, er bestonden niettemin enkele belangrijke 
verschillen. Afgezien van het onderscheid in de internationale netwerken van bei
de redactrices, betrof een van de belangrijkste verschilpunten de houding ten op
zichte van de 'staathuishoudkunde'. De Goeje toonde zich roldoorbrekend door 
een overzicht van het algemene politieke nieuws op te nemen en brak met de tra
ditie van een aparte 'damespolitiek' in voorgaande vrouwentijdschriften. Daaren
tegen toonde Perk zich vooruitstrevender op het terrein van het vrouwelijk schrij
verschap: ze publiceerde, evenals haar medewerksters, onder haar eigen naam, 
waarmee ze inging tegen de veelvuldig voorkomende praktijk onder schrijfsters 
om onder pseudoniem te publiceren. 


