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Slotbeschouwing 

In een tijd als deze, waarin op 700 krachtige wijs aan de ontwikkeling der vrouw wordt 
gearbeid, is het, dunkt mij, niet meer dan een plicht van rechtmatige dankbaarheid in dit 
blad eenige regelen te wijden aan Mevr. van Meerten, geb. Schilperoort, aan haar, die reeds 
in het begin dezer eeuw, ondanks alle hinderpalen heeft aangevangen aan vrouwen en 
meisjes den weg te banen tot zedelijke en verstandelijke ontwikkeling en veredeling.' 

In 1873 was het precies twintig jaar geleden dat Anna Barbara van Meerten-Schil-
peroort was overleden en om dat te herdenken, verscheen in Ons Streven een 
artikel over haar leven en werk. Van Meerten-Schilperoort, die ruim vijftig jaar 
eerder was begonnen met publiceren, werd uitvoerig geprezen om haar liefdadig
heidswerk en haar boeken over de educatie van meisjes en vrouwen. Haar tijd
schrift Penélopé kreeg eveneens aandacht en werd zelfs gekarakteriseerd als 'het 
bewonderenswaardigste [...] harer werken' . 

Bovenstaand citaat geeft aan dat Van Meerten-Schilperoort als een voorloopster 
werd gezien van het streven rond 1870 om de positie van vrouwen te verbeteren. 
Zoals ik in de inleiding van deze studie aangaf, word t doorgaans verondersteld dat 
Ons Streven, samen met het concurrerende Onze Roeping, radicaal verschilden 
van hun voorgangers in onderwerpskeuze, toonzett ing en doelstelling. Beide tijd
schriften droegen inderdaad een ander karakter dan de eerdere vrouwentijdschrif
ten, maar inhoudelijk gezien markeerden ze niet louter een breuk met de vooraf
gaande periode. Ze stonden op hun beurt in een historische traditie. Er waren 
immers pioniersters als Van Meerten-Schilperoort geweest die zich, onder andere 
via het medium van een tijdschrift, hadden ingezet voor verbetering van het on
derwijs aan meisjes en vrouwen. 

Tijdschriften, zo vormde het uitgangspunt van dit onderzoek, waren niet slechts 
passieve verslaggevers van wat er in de maatschappij speelde, maar ze fungeerden 
ook als een motor achter bepaalde ontwikkelingen en ideeën. Dat achttiende- en 
negentiende-eeuwse tijdschriften voor en door vrouwen eveneens een activerende 
rol beoogden te vervullen, is gebleken uit de voorgaande hoofdstukken. D o o r be
paalde ideaalbeelden van vrouwelijkheid te propageren, probeerden de redacteurs 
en redactrices de opvattingen en het gedrag van lezeressen te beïnvloeden. Een van 
de meest opvallende kenmerken die naar voren komt, is het ambigue karakter van 
de vrouwenpers en -journalistiek. Enerzijds werd een huiselijkheidsideologie ge
propageerd, die vrouwen een leven in dienst van het gezin voorhield en haar zor-

1 M.S., 'Anna Barbara van Meerten-Schilperoort'. In: Ons Streven (12 maart 1873), 41-43. Ci
taat 41. Het is mij niet bekend wie zich achter de initialen M.S. verschuilt. 
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gende taak binnen dat domein benadrukte. Anderzijds werden de tijdschriften 
ook gebruikt om vernieuwende vrouwbeelden te creëren of modificaties op het 
bestaande vrouwbeeld te bewerkstelligen, bijvoorbeeld door lezeressen aan te 
moedigen hun schrijftalenten te ontwikkelen of door hen aan te zetten tot buiten-
huiselijke activiteiten zoals gevangenenbezoek en armenzorg. Ze fungeerden dus 
niet alleen als een repressief medium, zoals men wellicht zou verwachten, maar ze 
hadden ook een vernieuwend of 'radicaal potentieel' als het ging om de beïnvloe
ding van de publieke opinie omtrent vrouwen en vrouwelijkheid. Het ambigue 
karakter van de tijdschriften manifesteert zich zowel in hun rol ten opzichte van 
het ontstaan van vrouwelijk activisme, een vrouwenbeweging en het feminisme in 
Nederland als ten opzichte van het vrouwelijk schrijverschap. 

Het meest uitgesproken kwam het radicale potentieel van de vrouwenpers en 
-journalistiek tot uitdrukking in de jaren 1795-1798, toen een toenemend aantal 
journalistes zich in de openbare debatten mengde. In bladen als de Nationaale Ba-
taafscbe Courant, de Oprechte Bataafsche Courant en de Oprechte Nationaale 
Courant grepen patriotse vrouwen de gelegenheid aan om de roep om meer bur
gerlijke vrijheden vanuit een vrouwelijk perspectief kracht bij te zetten. Men kan 
zelfs spreken van een 'feministische golf', omdat schrijfsters als Heybeek en Van 
Haaren-Beaumont zich sterk maakten voor gelijke behandeling van beide seksen 
en gelijkgezinde seksegenoten om zich heen verzamelden. Een meer behoudende 
positie werd bekleed door Moens, wier ideeën aansloten bij een gematigd verlicht, 
christelijk discours. Ze benadrukte dat vrouwen de verantwoordelijkheid voor 
het gezin en de opvoeding van de kinderen dienden te dragen. Tegelijkertijd bear
gumenteerde ze, in het verlengde van de gedachte dat vrouwen als opvoedsters 
van het 'aankomend geslacht' een cruciale invloed hadden op het welzijn van de 
natie, dat een betere scholing van meisjes en vrouwen wenselijk was. 

Aan deze bloei van het 'feminisme' kwam echter een plotseling einde toen de 
conservatieven onder leiding van Daendels een staatsgreep pleegden. Het tijdvak 
tot 1870 laat, voor wat betreft de vrouwenpers en -journalistiek in Nederland, 
geen hernieuwde opleving van enige vorm van feminisme zien, maar wel was er 
vanaf 1821, jaar van publicatie van Penélopé, een groeiende aandacht voor allerlei 
vormen van maatschappelijk activisme door vrouwen, veelal specifiek ten behoe
ve van andere vrouwen. Terecht hebben De Haan en Van der Heide, en later Van 
Drenth en De Haan, ervoor gepleit om de geschiedschrijving van de vrouwenbe
weging niet langer te beperken tot de seculiere strijd om gelijkheid voor de wet die 
na 1880 opkwam, maar om ook de vroegere, veelal religieus-geïnspireerde zorg 
door en voor vrouwen erbij te betrekken. Tekenend is in hun ogen een uitspraak 
van de feministe Mia Boissevain uit 1915: 'It was generally the Christian philan-
tropists who led the way'.2 In hun analyses wordt echter nog onvoldoende reke
ning gehouden met de rol van contemporaine vrouwentijdschriften in dit proces. 
Typerend voor deze bladen is, als gezegd, hun ambiguïteit: vernieuwende elemen-

2 Geciteerd in Van Drenth en De Haan 1999,130. Vgl. De Haan en Van der Heide 1997, 278. 
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ten kregen weliswaar een plaats, maar ze werden ingepast in een behoudend kader. 
Penélopé functioneerde bijvoorbeeld als een exponent van de allesoverheersende 

huiselijkheidsideologie. Dit tijdschrift propageerde geen feministische idealen en Van 
Meerten-Schilperoort conformeerde zich aan wat men van haar als vrouw verwachtte. 
Maar intussen maakte ze wel duidelijk dat vrouwen op allerlei andere manieren in
vloed konden én moesten claimen in verschillende sectoren van de maatschappij. Op 
tal van plaatsen in Penélopé stimuleerde ze de sociale (soms sociaal-politieke) be
trokkenheid van vrouwen. Zo mobiliseerde ze vrouwen uit het hele land om deel te 
nemen aan een loterij van fraaie handwerken ten behoeve van de staatskas en de ko
ning. Vrouwen konden zich via deze typisch vrouwelijke aangelegenheid dienstbaar 
maken voor het vaderland. De loterij liep uit op een grootscheepse manifestatie in 
Middelharnis en leverde uiteindelijk een grote winst op. Naast vaderlandslievende 
activiteiten propageerde Van Meerten-Schilperoort ook de gevangenen- en armen
zorg door vrouwen: ze berichtte in Penélopé over de verdiensten van Elizabeth Fry 
en spoorde ze aan tot navolging van haar activiteiten in Nederland. Ook bracht Van 
Meerten-Schilperoort een reeks van liefdadigheidsinstellingen onder de aandacht van 
de lezeressen. De redactrice beoogde haar tijdschrift dus in te zetten als een actieve 
'motor' achter bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen. Penélopé kon hierin fun
geren als bindmiddel voor gelijkgezinde vrouwen. 

Diezelfde activerende rol zagen we terug bij latere vrouwentijdschriften. Ook 
Euphrosyne poogde de lezeressen te motiveren voor sociale activiteiten. In de eer
ste plaats dienden de lezeressen zich in te zetten voor het noodlijdende vaderland: 
ze konden hun politieke steun en betrokkenheid uiten via hun uiterlijk, door het 
dragen van een nationaal getinte kleding. Daarnaast werden zij gewezen op hun 
vrouwenplicht om zich in te zetten voor de zedelijke verbetering der gevangenen. 
Nog veel krachtiger dan in Euphrosyne klonk de oproep tot maatschappelijke be
trokkenheid in sterk religieuze tijdschriften als Maria en Martha en Erina. Keer 
op keer werden de lezeressen aangemoedigd tot het inzamelen van geld en het be
zoeken van de armen. De beste resultaten zouden bereikt worden wanneer vrou
wen zich groepeerden. Vaak werden zij daarbij toegesproken door auteurs die zelf 
actief betrokken waren bij allerlei vormen van liefdadigheidswerk, zoals Adama 
van Scheltema, Heldring, Van Meerten-Schilperoort en Piccardt. Op grond van 
hun seksebewustzijn werden de lezeressen aangemoedigd om allerlei buitenhuise-
lijke activiteiten te ontplooien. Enerzijds betekende dit dat vrouwen werden aan
gespoord om buiten de fysieke grenzen van de huiselijke kring te treden. Ander
zijds bleven deze activiteiten nauw verbonden met traditionele vrouwelijke 
waarden, zoals dienstbaarheid en zorgzaamheid. 

Het is uiteraard onmogelijk om de feitelijke invloed van bovengenoemde vrou
wentijdschriften op het ontstaan van vrouwelijk activisme te reconstrueren. De 
praktijk laat vanaf circa 1840 weliswaar een toenemend aantal filantropische acti
viteiten door vrouwen en vrouwenorganisaties zien3 en zo nu en dan werd in de 
tijdschriften zelf een concreet effect genoemd (zoals de handwerkloterij in Pené
lopé), maar een link tussen de aanmoedigende teksten en de praktijk kan natuur-

3 De Haan en Van der Heide 1997, 304-309. 
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lijk niet zonder meer verondersteld worden. Toch is het denkbaar dat de herhaal
de oproepen en repetitie van ideaalbeelden effect sorteerden. Met name in Maria 
en Martha werd het type van de 'liefhebster der armen' en 'zorgende christen
moeder' aflevering na aflevering verheerlijkt. De boodschap was duidelijk: de 
zorg voor de minder bedeelden behoorde deel uit te maken van de identiteit van 
iedere 'christenvrouw'. De lezeressen tot wie deze tijdschriften zich richtten, wer
den bovendien in staat geacht dergelijke filantropische activiteiten daadwerkelijk 
te kunnen ondernemen: het beoogde publiek bestond uit jonge, ongehuwde vrou
wen van gegoede klasse (Penélopé, Euphrosyne) en christenmoeders uit de hogere 
standen {Maria en Martha en Erina). 

Vóór 1870 werd in de vrouwentijdschriften niet of nauwelijks gerefereerd aan 
de groeiende emancipatiebeweging in het buitenland. Pas met de komst van Ons 
Streven en Onze Roeping kwamen ook de buitenlandse ontwikkelingen in het 
blikveld. Doorgaans wordt verondersteld dat de Nederlandse emancipatiebewe
ging ver achterliep bij de buitenlandse ontwikkelingen, maar uit de analyse van 
deze tijdschriften is gebleken dat men in Nederland wel degelijk aansluiting zocht 
én vond bij wat er in het buitenland gebeurde. De persactiviteiten van Perk en De 
Goeje passen uitstekend in het door McFadden beschreven internationale vrou
wennetwerk, dat de voedingsbodem vormde voor de officiële vrouwenorganisa
ties aan het eind van de negentiende eeuw. 

Maar ook Perk en De Goeje beoogden met hun tijdschriften geen feministische 
houding onder hun lezeressen te propageren. Integendeel, ze schaarden zich in de 
traditie van hun voorgangers. Evenals de samenstellers van de Gracieuse bena
drukten de hoofdredactrices dat zij niet een 'wilde emancipatie-geest' voorston
den. Toch lijkt De Goeje de deur wel op een kier te hebben gezet voor het radica
lere, feministische gedachtegoed. Ze besteedde in Ons Streven immers stelselmatig 
aandacht aan de Engelse strijd voor het vrouwenkiesrecht en aan vooraanstaande 
figuren uit de internationale vrouwenbeweging, zoals Elizabeth Cady Stanton, Su
san B. Anthony, Emily Faithful, Julia Ward Howe en Lydia Becker. Opnieuw is er 
sprake van conformisme én vernieuwing: enerzijds benadrukte De Goeje haar ge
matigde positie, anderzijds onthield zij haar lezeressen geen informatie over de ra
dicalere bewegingen in het buitenland. 

Wat betreft de activerende rol van vrouwentijdschriften ten opzichte van het 
vrouwelijk schrijverschap, manifesteert de ambiguïteit zich behalve in de tijd
schriften afzonderlijk ook in het onderscheid tussen de door mannen en vrouwen 
geredigeerde tijdschriften. De door mannen geredigeerde vrouwenbladen laten 
een overwegend behoudende tendens zien, terwijl er van de door vrouwen gere
digeerde vrouwenbladen veelal een stimulerende impuls uitging. 

Zo waren in Flora, het Maandschrift voor Dames en Erina. Album voor Neder-
landsche vrouwen geen bijdragen van vrouwelijke auteurs opgenomen - althans 
geen bijdragen die als zodanig herkenbaar zijn.4 Twee van de door mannen gere-

4 Het is natuurlijk nooit helemaal uit te sluiten dat er vrouwen waren die onder een mannelijk 
pseudoniem publiceerden. 
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digeerde vrouwentijdschriften, het Album aan het schoone geslacht toegewijd en 
het Dames-Weekblad, namen weliswaar een positieve houding aan ten opzichte 
van schrijvende vrouwen, maar in de praktijk leidde dat niet tot een groter aandeel 
van schrijfsters. De (naar kan worden aangenomen mannelijke) redacteur van het 
Album moedigde vrouwen weliswaar aan bijdragen te leveren, maar, zo heb ik be
toogd, waarschijnlijk was de inhoud van het Album te zeer gericht op de opheme
ling van het vrouwelijke geslacht om ook schrijfsters aan te kunnen trekken. 
Slechts één schrijfster, Petronella Moens, publiceerde een stuk. Haar bijdrage 
week af van alle andere, doordat zij niet de idealisering van de vrouwelijk sekse 
centraal stelde maar een godvruchtige levenshouding. 

Temidden van de door mannen geredigeerde vrouwentijdschriften springt één 
tijdschrift ertussen uit, omdat het verhoudingsgewijs veel vrouwelijke medewer
kers telde: Maria en Martha. Op het eerste gezicht lijkt het tegenstrijdig dat in 
Maria en Martha veel schrijfsters publiceerden, terwijl in dit maandblad zoveel 
nadruk werd gelegd op de verplichtingen van de vrouw als echtgenote, moeder en 
weldoenster van de armen. Toch kan juist het religieuze karakter een verklaring 
bieden voor het grote aantal publicistes. De door Maria en Martha gepropageer
de deugden van naastenliefde en nederigheid werden bij uitstek vrouwelijke deug
den geacht en juist vrouwen konden die door hun levenswijze, en vervolgens ook 
in geschrift, goed uitdragen. Bovendien konden zij met gezag schrijven over de 
zorg voor het gezin en de opvoeding van de kinderen: deze taken waren hen im
mers toevertrouwd. Deze koppeling tussen religieuze inspiratie en vrouwelijk 
schrijverschap was overigens niet nieuw, want van oudsher hebben vrouwen een 
relatief groot aandeel in religieuze literatuur gehad. Reeds in de zeventiende en 
achttiende eeuw waren er veel schrijfsters die vanuit een religieuze inspiratie 
schreven. Ze legitimeerden hun werkzaamheden met een beroep op God, in wiens 
dienst ze werkten en die, zo redeneerden de schrijfsters, ook van het vrouwelijke 
geslacht gebruik kon maken om Zijn heil te doen verkondigen.5 

Speelden de door mannen geredigeerde vrouwentijdschriften (met uitzondering 
van Maria en Martha) geen activerende rol ten opzichte van het vrouwelijk schrij
verschap, dat ligt anders voor de door vrouwen geredigeerde vrouwentijdschriften. 
Redactrices zochten juist vaak contact met schrijvende seksegenoten; veelal fun
geerden hun tijdschriften als een medium waar vrouwelijke auteurs hun stem kon
den laten horen. Dat gold bijvoorbeeld voor Penélopé. Hoewel de redactrice her
haaldelijk benadrukte dat de natuur vrouwen niet tot schrijven had geschapen, fun
geerde haar tijdschrift als een centrum van vrouwelijke schrijfactiviteiten. Veel schrijf
sters toonden zich nieuwsgierig naar de inhoud van dit maandblad en tekenden erop 
in. Ook spoorde Van Meerten-Schilperoort jonge dichteressen aan om kopij aan te 
leveren en ze kreeg respons, blijkens de gedichten die ze in haar tijdschrift opnam. 
Verder correspondeerde de redactrice met verschillende collega-schrijfsters. Zo ont
stond er een kring van vrouwelijke auteurs rondom haar tijdschrift, waartoe Cle-
ve, Herbig, Anna Maria Moens, Kleyn-Ockerse, De Boer, Mastenbroek en Petro
nella Moens behoorden. Dat Van Meerten-Schilperoort doelbewust collega-schrijf-

5 De Jeu 2000, 272. 
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sters om zich heen verzamelde, blijkt uit het feit dat ze mannen nadrukkelijk bui
tensloot. Haar tijdschrift was 'bij uitsluiting voor de vrouwelijke sekse geschikt' en 
bevatte alleen bijdragen 'van vrouwelijke hand'. 

Van Meerten-Schilperoort fungeerde niet alleen als spil van een binnenlands 
schrijfstersnetwerk, ze benadrukte bovendien de verwantschap met buitenlandse 
collega-schrijfsters. In het openingsnummer vestigde ze de aandacht op enkele 
schrijfsters die zich verdienstelijk hadden gemaakt op het terrein van de opvoed
kundige literatuur, namelijk De Genlis, Rudolphi en Pichler. Het zichtbaar maken 
van een internationale vrouwelijke schrijftraditie in Penélopé had een functie. Van 
Meerten-Schilperoort gaf zo niet alleen een rechtvaardiging van het vrouwelijke 
schrijverschap in het algemeen, maar voor haar eigen redacteurschap in het bij
zonder. Ze liet op deze manier zien dat ze geen geïsoleerde positie innam, maar dat 
ze zich in het gezelschap van bekende schrijfsters bevond. 

Na Van Meerten-Schilperoort duurde het enkele decennia voordat vrouwen op
nieuw van zich deden spreken als redactrice. Van Calcar ontplooide in de jaren 
vijftig en zestig weliswaar enkele initiatieven, maar haar tijdschriften waren geen 
lang leven beschoren. En hoewel de Gracieuse werd geredigeerd door vrouwen, 
functioneerde dit maandblad niet als een platform voor schrijfsters. In de boeken
rubriek werden wel veel boeken van buitenlandse romanschrijfsters besproken, 
maar de toon was overwegend behoudend. Bovendien werden de lezeressen aan
gesproken als (passieve) consumenten in plaats van als potentiële schrijfsters en 
medewerksters van het blad. 

Rondom Ons Streven en Onze Roeping manifesteerde zich daarentegen op
nieuw een uitgebreid (deels virtueel, deels reëel) netwerk van schrijfsters. Onder de 
medewerkers van beide tijdschriften bevonden zich tal van vrouwen. In Ons Stre
ven publiceerden veel vrouwen in navolging van de hoofdredactrice onder een 
meisjesvoornaam, terwijl in Onze Roeping de meeste vrouwen met hun volledige 
naam tekenden. Tot de naaste medewerksters van Perk behoorden onder meer Van 
Calcar, Zwaardemaker-Visscher, Van der Heyden (Mary Delsey) en Van Rees. 

Perk en De Goeje beperkten zich niet tot binnenlandse contacten, maar zochten 
ook aansluiting bij gelijkgezinde buitenlandse schrijfsters. Dat deden ze op ver
schillende manieren. Ten eerste wijdden de Nederlandse redactrices regelmatig nieuws
berichten en artikelen aan Amerikaanse, Engelse, Franse en Duitse journalistes. Daar
naast wisten ze enkele sleutelfiguren uit de internationale vrouwenbeweging aan te 
trekken als vaste medewerkster van Ons Streven en Onze Roeping. Zo schreef Jen
ny Hirsch regelmatig stukken voor Ons Streven, terwijl Louise Otto-Peters en Ma
rie Goegg tot de vaste krachten van Onze Roeping werden gerekend - Perk maakte 
althans goede sier met deze twee namen in het colofon. Het internationale schrijf
stersnetwerk kwam nog op een derde manier tot uitdrukking: in Ons Streven en Onze 
Roeping werd veel aandacht besteed aan buitenlandse romanschrijfsters, waarbij soms 
stelling werd genomen tegen de literaire kritiek in de algemene pers. 

Tijdschriften als Penélopé, Ons Streven en Onze Roeping laten zien dat het 
vrouwentijdschrift niet alleen een domesticerende functie had, maar dat het ook 
een radicaal potentieel bezat, juist omdat het een eigen publieke ruimte voor vrou
wen kon creëren waarin geluiden van verzet konden opklinken. 
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Door de specifieke aandacht in dit boek voor twee thema's - de vrouwenemanci
patie en het vrouwelijk schrijverschap - zijn andere onderbelicht gebleven. Als 
bron voor de bezigheden en sociaal-maatschappelijke positie van vrouwen zijn de 
negentiende-eeuwse vrouwentijdschriften echter nog lang niet uitgeput: ze bevat
ten ook tal van gegevens over andere onderwerpen, zoals kinderopvoeding, mode, 
lezen, borduren, tekenen, schilderen, muziek maken, het huishouden en vrouwe
lijke beroepen zoals onderwijzeres en verpleegster. 

Wellicht nog belangrijker dan het exploreren van andere thema's is de vraag naar 
de verhouding tot de rest van de tijdschriftpers. Vrouwentijdschriften waren bepaald 
niet uniek in hun aandacht voor bepaalde kwesties. Dat ook de algemeen-culture
le tijdschriften hun steentje bijdroegen aan het ontstaan van vrouwelijk activisme, 
een vrouwenbeweging en het feminisme, blijkt bij een globale rondgang. Al in 1822, 
dus nog voor de publicaties in Penélopé en Euphrosyne, verscheen bijvoorbeeld een 
uitvoerig artikel over Fry in het Christelijk maandschrift voor den beschaafden stand.b 

In de jaren veertig berichtten zowel het Christelijk Album als het Christelijk maand
schrift over de verdiensten van de Engelse gevangenisbezoekster.7 Aan de armen
zorg door vrouwen werd eveneens aandacht geschonken in tal van andere perio
dieken, zoals Chnstophilus (1841 -1847), Magdalena (1853-1890), de Evangelie-spie-
gel (1851 -1857), Nederland en De Gids} Feministische onderwerpen kwamen voor 
1870 al aan de orde in brochures en tijdschriften voor een gemengd publiek. Een 
systematische vergelijking met de algemene pers zal dan ook moeten uitwijzen wel
ke specifieke inbreng vrouwentijdschriften hebben gehad. 

Die bredere inbedding in de algemene tijdschriftpers is ook gewenst waar het de 
rol van vrouwentijdschriften ten opzichte het vrouwelijk schrijverschap betreft. 
Streng heeft reeds onderzocht welke opvattingen er in de algemeen-culturele tijd
schriftpers circuleerden over schrijvende vrouwen,9 maar hun actieve deelname is 
nog onvoldoende onderzocht. Welk aandeel hadden schrijfsters in tijdschriften als 
de Vaderlandsche Letteroefeningen, Nederland, Gelderland, De Tijdspiegel en 
Europa} Een steekproef leert dat Van Calcar, Perk en Bosboom-Toussaint fre
quent publiceerden in Nederland, terwijl Van Rees regelmatig verhalen en boek
besprekingen voor De Tijdspiegel schreef.10 Bosboom-Toussaint was een van de 
weinige vrouwen die in De Gids publiceerden.11 

De vraag rijst hoe deze publicaties zich verhielden tot die in vrouwentijdschrif
ten. Droegen publicaties in vrouwentijdschriften, in de ogen van schrijfsters zelf 

6 'Elisabeth Fry, een treffend voorbeeld van het vermogen der godsvrucht'. In: Christelijk 
maandschrift voor den beschaafden Stand (1822), 292-307, 405-414 en 468-478. 
7 'Elisabeth Fry, een voorbeeld van christelijke werkzaamheid'. In: Christelijk Album (1844), 
321-340; 'Bijzonderheden uit het leven van wijlen Elisabeth Fry'. Overdruk uit Christelijk 
maandschrift (ca. 1847). Zie voor een lijst van boeken en artikelen over Fry: Van Drenth en De 
Haan 1999,265-268. 
8 Zie voor de aandacht van Nederland en De Gids voor 'Dames Philantropie': Streng 1997, 48. 
9 Streng 1997. 
10 In de jaren 1861-1864 werd maar liefst een kwart van de totaal beschikbare pagina's van het 
tijdschrift Nederland gevuld met bijdragen van vrouwen. 
11 Aerts 1997, 78. 
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of in de ogen van anderen - wellicht een andere status? Ontstond er, met andere 
woorden, mede onder invloed van de vrouwentijdschriften, wellicht zoiets als een 
aparte, minder gewaardeerde categorie 'damesliteratuur', vooruitlopend op de 
wijze waarop 'damesromans' later in de eeuw als een apart genre zouden worden 
beschouwd?12 Het is niet ondenkbaar dat vrouwentijdschriften, samen met bij
voorbeeld speciaal voor dames bestemde series en vrouwenrubrieken in kranten, 
mede het beeld schiepen en in stand hielden hoe 'typische vrouwenliteratuur' er 
uit diende te zien. Bepalend voor dat beeld zullen vooral de populariserende amu
sementsbladen met belletristische inhoud zijn geweest, zoals Erina. Nederlandsch 
Magazijn voor vrouwen, Flora, het Maandschrift voor Dames en het Dames-
Weekblad. De literatuur in deze tijdschriften bestond uit niet al te diepgravende 
liefdesgeschiedenissen en 'beminnelijke huiselijke tafereelen',13 waaraan een 
vleugje moraal was toegevoegd. De Gracieuse hanteerde in de boekenrubriek de 
term 'dameslektuur' en omschreef deze als romans geschreven door vrouwen en 
bestemd voor vrouwen, waarin het aangename en het nuttige verenigd waren en 
waarin situaties uit het dagelijkse leven werden beschreven. Van dit type teksten 
werd enerzijds een 'heilzamen invloed' op vrouwen verwacht,14 maar het werd te
gelijkertijd getrivialiseerd en laag gewaardeerd: het ging, aldus een recensent van 
de Vaderlandsche Letteroefeningen om 'zoutelooze en onbeduidende zooge-
noemde Damesmaandwerken' [...] 'welker lektuur doorgaans magtig weinig be
duidt'.15 

Een interessante casus vormt in dit verband Bosboom-Toussaint. Hoewel ze 
een groot oeuvre heeft nagelaten, is ze opvallend afwezig in de vrouwenpers. Het 
lijkt erop dat het vandaag de dag bekende imago van het vrouwentijdschrift als een 
triviaal en minderwaardig genre, ook al een rol speelde in de overwegingen van 
deze schrijfster. Zij liet zich zeer negatief uit over Penélopé en kwam er rond voor 
uit dat ze een afkeer had van 'expresselijk voor dames vervaardigde stukjes'. Ze 
distantieerde zich bovendien van collega-schrijfsters en van vrouwenemancipatie 
moest zij over het algemeen weinig hebben.16 En, opvallend genoeg, heeft juist zij 
als enige vrouw uit de negentiende eeuw de canon gehaald. Publicaties in een 
vrouwentijdschrift zouden haar imago eerder kwaad dan goed hebben gedaan, zo 
lijkt ze zelf gesuggereerd te hebben. 

Bosboom-Toussaints 'mannelijke schrijverschap' trekt om nog meer redenen de 
aandacht. Ze schittert weliswaar door afwezigheid in de vrouwenpers, maar haar 
rol in almanakken was wel groot: tussen 1847 en 1858 redigeerde ze bijvoorbeeld 
de Almanak voor het schoone en goede. Ook enkele andere schrijfsters redigeer
den almanakken, zoals Van Meerten-Schilperoort en Moens, en ook deze publica
ties zullen in het onderzoek betrokken moeten worden om meer zicht te krijgen 

12 Van Boven 1992, 16. 
13 Prospectus Dames-Courant, H.A.M. Roelants 1856. Bibl. van de Kon. Ver. 
14 ZieDe Tijdspiegel(1848), dl.2, 114 
15 VLO (1846) dl.1, 665-666. 
16 Over het 'mannelijk schrijverschap' van Bosboom-Toussaint: Schenkeveld-van der Dussen 
1996 en Streng 1997, 73-79. 
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op de ontwikkeling van het vrouwelijk schrijverschap in de negentiende eeuw. 
Welk type communicatie werd door deze schrijfsters beoogd? Richtten ze zich 
speciaal tot een publiek van vrouwen en hadden hun almanakken een netwerk
functie voor vrouwelijke auteurs? Of bestaan er, zoals in het geval van Bosboom-
Toussaint te verwachten zou zijn, verschillen met de functies die vrouwentijd
schriften beoogden te vervullen? 

Het geringschattende oordeel van de critici en van een schrijfster als Bosboom-
Toussaint mag er dan op wijzen dat vrouwentijdschriften als een aparte categorie 
werden beschouwd, het laat slechts een zijde van de medaille zien. Binnen het ei
gen circuit van schrijfsters en lezeressen zullen de vrouwentijdschriften wel dege
lijk een zekere status hebben gehad. Bladen als Ons Streven en Onze Roeping had
den in de ogen van critici een magere reputatie, maar internationaal gezien moeten 
ze hebben meegeteld, blijkens de contacten die beide redactrices erop nahielden 
met collega's in het buitenland. Rondom Ons Streven en Onze Roeping manifes
teerde zich immers een internationaal netwerk van schrijvende vrouwen, een net
werk dat zich overigens nog veel verder vertakt zal hebben dan in dit boek ge
toond kon worden. De Duitse connecties van Perk en De Goeje verdienen 
bijvoorbeeld verdere studie; wellicht leveren de Duitse archivalia en periodieken 
nieuwe gegevens op. Ook de vele recensies van werken van buitenlandse vrouwe
lijke auteurs die in deze en andere vrouwentijdschriften verschenen, zouden aan 
een nadere analyse onderworpen moeten worden: welke schrijfsters werden on
der de aandacht van de lezeressen gebracht? 

Tot slot verdienen ook de ontwikkelingen na Ons Streven en Onze Roeping 
aandacht, in het bijzonder vanuit een internationaal perspectief. In hoeverre von
den de daarin gepropageerde denkbeelden navolging in latere vrouwentijdschrif
ten, met name die uit het tijdvak 1880-1920? Werd in deze tijdschriften terugge
grepen op Ons Streven en Onze Roeping} En zochten de redactrices, evenals Perk 
en de Goeje, aansluiting bij buitenlandse journalistes? Was er, met andere woor
den, sprake van (virtuele en reële) netwerkvorming? Door ook de laat-negentien-
de-eeuwse vrouwentijdschriften aan een analyse te onderwerpen, in het bijzonder 
vanuit een internationaal perspectief, komen wellicht tot dusver onbekende net
werken boven water, die een nieuw licht kunnen werpen op de geschiedenis van 
de vrouwenbeweging en het feminisme in Nederland. 


