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Penelope, qfmaandwerk aan hetvrouweli]kgeslachttoegewi]d
neemt een unieke plaats in de Nederiandse persgeschiedenis
in. Dit tijdschrift, dat tussen 1821 en 1835 verscheen, was met
een oplage van minimaal 600 exemplaren het eerste echt suc-
cesvolle Nederiandse vrouwentijdschrift. Erwaren weliswaar
enkelevooriopers geweest, zoals deAlgemeene oefTenschool der
urouwen (1784-1785), De dames-post (1785) en Ekgantia (1807-
1814), maar die konden niet rippen aan het succes van Pene-
lope. Dit succes was deels te danken aan het nationale karak-
ter van het blad. Buitenlandse invloeden werden geweerd en

de inhoud was zorgvuldig afge-
stemd op de leefwereld van Neder-

landse lezeressen. Ookde goede
reputatie van de hoofdredactrice

zal meegespeeld hebben. Anna
Barbara van Meerten-SchiIperoort

was een gevierd en zeerproductief
schrijfster. Ze had tal van romans,

kinderboeken, ethische en gods-
dienstige werken op haar naam
staan. Van Meerten-Schilperoort
vulde het blad voornamelijk zelf,
incidenteel verieenden medewer-

kers een bijdrage.
Penelope mikte op een publiek

van 'beschaafde' meisjesjonge
vrouwen enjeugdige moeders.

Met een relariefhoge prijs vanj'i5, oo perjaargangwas Pene-
lope ook alleen toegankelijk voor zeer welgestelde lezeressen,
al waren er mogelijkheden om het blad via leenbibliotheken
en leesgezelschappen teverkrijgen. De meestvooraanstaan-
de lezeres was zonder twijfel de 'Koningin derNederlanden',
die intekende voor maar liefst zes exemplaren.

Elke aflevering kent een vaste opbouw. Eerst is er een ru-
briek 'Handwerken' metfraaie kleur- en uitldappatronen
voor alleriei zaken, zoals kussens, brieventasjes, pantofFels,
tapijtjes en haardkleedjes. Daarna volgt een rubriek 'Lektuur'
metleerzameverhalen, briefwisselingen en dialogen. Als de
redactrice een boodschap wilde overbrengen, dan was het
wel dat de taakvan de vrouw binnen de huiselijke kring op-
voedstervan de kinderen en dienende echtgenote was. Het
welzijn van de nade was volgens haar gebaat bij een duide-
lijke rolverdeling tussen de seksen: niets was 'ongevalliger'
dan een vrouw die onkundigwas in de 'vrouwelijke bedrij-
ven'. Ze mochtwel algemene kennis vergaren, maar haar
geestelijke ontplooiing mocht nooit de eigenlijke taken in
het gezin in de weg staan.
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Penelope (1835) nr. 10.

Penelope (1829) nr. 8.

Ongepastwas het ook om tijd te 'verbeuzelen'. De lezeres-
sen dienden ieder uurvan de dag nuttig te besteden. Van de
vroege ochtend tot de late avond moesten ze 'met last' bezig
zijn, hetzij door te lezen, hetzij door te werken aan een
smaal<volle inrichtingvan het huis. De naam van het tijd-
schriftweerspiegelt die bezigheidsmoraal. De Griekse Pene-
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Trots meldde de redactrice: 'Nooit is mijn Pe-

nelope zulk eene eer wedervaren. Nooit vond
ik zoo veel reden om trotsch op haar te zijn!'

Het is niet helemaal duidelijkwaarom Pene-
lopein 1835 ophield te bestaan. De redactrice
weet het aaa omstandigheden die buiten haar
zelflagen, maar had er niettemin vrede mee.
De handwerkrubriekwas namelijkzo succes-

vol, dat sommige lezeressen er volgens haar te
obsessiefmee omgingen: 'Ja, delusttothand-
werkenwerd bijna eene manie, zoo dat ik in de
laatste jaren mij zelve wel eens vroeg, ofik mij
ook te beschuldigen had, aanleiding gegeven te
hebben, dat men hierin te ver ging. 's Andere uit-
gevers roken hun kans en vulden al snel het gat
in de markt met nieuwe handwerkuitgaven. De
'manie'waarVanMeerten-Schilperoortzovoor

vreesde, beleefde haar hoogtepuntin dejaren
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Het eerste. oliel-. e rrian -vrouw chrift

PenelopE'(i829). PEneIope(i835)-

lope vervaardigde immers in afwachting van de terugkeer van
haar echtgenoot Odysseus een kleed dat nooit afl<wam, om-
dat zij 's nachts alles uithaalde wat zij pverdag had geweven.
Maar bovenal was zij een toonbeeld van deugdzaamheid, aan
wie de lezeressen zich konden spiegelen. Ze muntte nietal-
leen uitin 'hare bel<waamheid in vrouwelijken arbeid', maar
vooral 'in vrouwelijke deugden als Huisvrouw, Echtgenoote
en Moeder', aldus de redactrice.

Tot het ideaalbeeld van de vrouw behoorde verder nog haar
inzetvoor de armen in de samenleving. Van Meerten-Schil-
peroort spoorde haar lezeressen herhaaldelijk aan pm in ver-

enigingsverband liefdadigheids-
activiteiten te ondernemen. Dat de

redactrice werkelijk tot actie kon
aanzetten, blijktuitdebijdrage
van haar tijdschrift aan een hand-
werkloterij te Middelharnis in Zee-
land. In 1831 koerste Nederland
door de Belgische afscheiding op
een staatsbankroetafen daarom

riep Van Meerten-SchiIperoort
haar lezeressen op om op een crea-

tieve wijze geld in te zamelen voor
hetvaderland. De oproepen in Penelope en de landelijke pers
kregen bijval: erwerden meer dan 3. 000 arrikelen ingezon-
den en de loterij leverde een nettowinstvanj-9841,37 op.
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'Zie daar een uoorreflt uiuer kunne,
afwisseling in bezyheden,
ceurtelinqs de spinrok en het

weefertouw, de breiptn en de
borduurnaald. Nu eensgezorqd voor

hrt onderhoud van het huisgezin,

dan^ewerkt aan een stuk uol n'aal
en iiemssi '6

1840-1865. Tijdschriften als Mode-journaal
der nieuwste borduur-, tapiserie-, en breipatronen
(1843-1852), Toilet. Tijdschrift uoor urouwelijke

handwerken (1848-1854) enA^laja. Maandboekjeuoordames-
handwerken (1848-1864) voorzagen toen in 'de algemeene
behoefte, welke de Dames steeds gevoelen, om de smaak-
voile en keurig bewerkte Borduur- en Tapisseriepatronen
tebezitten'.

Terwijl in Penelope vooral hetdeugdzame karaktervan het
handwerken werd benadrukt, hadden de nieuwe handwerk-
bladen een uitgesproken commercieel karakter. Dat blijkt uit
het groeiende aantal advertenties, de sdjgende oplagecijfers
en allerlei lucradeve nevenproducten die de abonnees kon-
den aanschafiFen. Tegen die achtergrond is dat ene glorieuze
moment in het bestaan van Penelope- toen de redactrice een
oproep deed hetvaderland te redden-des te unieker. Van-
daag de dag is het ondenkbaar dat lezeressen massaal en
eendrachtig de borduurnaald zouden grijpen om de staats-
kas te spekken. Lottejensen
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