Penelope

FtSID. V-y.^n

(1821-1835)

Penelope,qfmaandwerkaanhetvrouweli]kgeslachttoegewi]d
neemt een unieke plaats in deNederiandse persgeschiedenis
in. Dit tijdschrift, dattussen 1821en1835 verscheen, was met
een oplage van minimaal 600 exemplaren heteerste echt succesvolleNederiandsevrouwentijdschrift.Erwarenweliswaar
enkelevooriopers geweest, zoals deAlgemeene oefTenschool der

urouwen(1784-1785),Dedames-post(1785)enEkgantia(18071814), maar diekonden niet rippen aanhet succes vanPenelope.Ditsucceswasdeelstedankenaanhetnationalekarak-

tervanhetblad.Buitenlandseinvloedenwerdengeweerden
deinhoud was zorgvuldig afgeLOOPTIJD

stemd op de leefwereld van Neder-

1821-1835.

landselezeressen.Ookdegoede
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schrijfster. Ze had tal van romans,

Schitperoort.
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Incidentee)andere medewerkers. naast
de hoofdredactrice.
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Penelope (1835) nr. 10.

kinderboeken,ethischeengodsdienstigewerkenop haarnaam
staan.VanMeerten-Schilperoort
vuldehetbladvoornamelijkzelf,
incidenteelverieendenmedewer-

RUBRIEKEN

kers eenbijdrage.
Penelopemikteop eenpubliek
van'beschaafde'meisjesjonge

Handwerken

Lektuur

vrouwen enjeugdige moeders.

Met een relariefhoge prijs vanj'i5, oo perjaargangwas Penelopeookalleen toegankelijk voor zeerwelgestelde lezeressen,
alwarenermogelijkhedenom hetbladvialeenbibliotheken

enleesgezelschappenteverkrijgen.Demeestvooraanstaandelezeres was zonder twijfel de 'Koningin derNederlanden',
dieintekende voor maarliefst zes exemplaren.
Elke aflevering kent eenvaste opbouw. Eerstis ereen ru-

briek'Handwerken'metfraaiekleur-enuitldappatronen
voor alleriei zaken, zoals kussens, brieventasjes, pantofFels,
tapijtjes enhaardkleedjes. Daarnavolgt een rubriek 'Lektuur'

metleerzameverhalen,briefwisselingenendialogen.Alsde
redactriceeenboodschapwildeoverbrengen,danwashet
weldatdetaakvan devrouwbinnen dehuiselijke kring op-

Penelope (1829) nr. 8.

voedstervan dekinderen en dienende echtgenote was. Het

welzijnvandenadewasvolgenshaargebaatbijeenduidelijkerolverdelingtussendeseksen:nietswas'ongevalliger'
daneenvrouwdieonkundigwas in de 'vrouwelijke bedrij-

Ongepastwashetookom tijd te 'verbeuzelen'.Delezeres-

sendiendeniederuurvandedagnuttigtebesteden.Vande

ven'. Zemochtwel algemene kennis vergaren, maar haar

vroege ochtend tot delate avond moesten ze 'met last' bezig
zijn, hetzijdoortelezen,hetzijdoortewerkenaaneen

geestelijkeontplooiingmochtnooitdeeigenlijketakenin

smaal<volleinrichtingvanhethuis.Denaamvanhettijd-

hetgezin in dewegstaan.

schriftweerspiegelt die bezigheidsmoraal. DeGriekse Pene-
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Trots meldde de redactrice: 'Nooitis mijn Pe-

nelopezulkeeneeerwedervaren.Nooitvond
.

ikzooveelredenom trotsch op haarte zijn!'
Het is niet helemaal duidelijkwaarom Pene-
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weet het aaaomstandigheden diebuiten haar
zelflagen, maar had er niettemin vrede mee.
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De handwerkrubriekwas namelijkzo succes-

vol, datsommige lezeressen ervolgens haarte

obsessiefmeeomgingen:'Ja,delusttothandwerkenwerdbijnaeenemanie,zoodatikinde
laatstejarenmij zelveweleensvroeg,ofikmij
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ook te beschuldigen had, aanleiding gegeven te
hebben,datmenhierinteverging.'sAndereuit-
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in de markt met nieuwe handwerkuitgaven. De
'manie'waarVanMeerten-Schilperoortzovoor
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1840-1865.TijdschriftenalsMode-journaal
dernieuwsteborduur-,tapiserie-,enbreipatronen

(1843-1852),Toilet.Tijdschriftuoorurouwelijke
handwerken(1848-1854)enA^laja.Maandboekjeuoordameshandwerken(1848-1864)voorzagentoenin 'dealgemeene
behoefte,welkedeDamessteedsgevoelen,omdesmaak-

lopevervaardigde immers in afwachtingvandeterugkeervan
haarechtgenootOdysseuseenkleeddatnooitafl<wam,omdatzij 'snachts alles uithaaldewatzij pverdaghadgeweven.
Maarbovenalwaszijeentoonbeeldvandeugdzaamheid,aan
wiedelezeressenzichkondenspiegelen.Zemunttenietal-

voile en keurig bewerkte Borduur- enTapisseriepatronen

leenuitin 'harebel<waamheidinvrouwelijkenarbeid',maar

handwerkenwerdbenadrukt,haddendenieuwehandwerk-

vooral'invrouwelijkedeugdenalsHuisvrouw,Echtgenoote

bladen eenuitgesproken commercieel karakter. Datblijkt uit

en Moeder', aldus de redactrice.

hetgroeiendeaantaladvertenties,desdjgendeoplagecijfers

Tothetideaalbeeldvandevrouwbehoordeverdernoghaar
inzetvoor de armen in de samenleving. VanMeerten-Schil-

en allerlei lucradeve nevenproducten die deabonnees kon-

peroortspoordehaarlezeressenherhaaldelijkaanpminverenigingsverbandliefdadigheids-

momentin hetbestaanvanPenelope-toenderedactriceeen

tebezitten'.

Terwijl inPenelopevooral hetdeugdzame karaktervan het

denaanschafiFen.Tegendieachtergrondisdateneglorieuze
oproep deedhetvaderland teredden-des teunieker. Vandaagdedagis hetondenkbaar datlezeressen massaal en
eendrachtig deborduurnaald zouden grijpen om destaats-

activiteitente ondernemen. Datde
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borduurnaald. Nu eensgezorqd voor
hrt onderhoudvan hethuisgezin,

redactrice werkelijk tot actie kon
aanzetten,blijktuitdebijdrage
van haartijdschrift aan een handwerkloterij teMiddelharnisin Zeeland. In 1831koerste Nederland
door deBelgische afscheiding op

dan^ewerkt aaneenstukuol n'aal

een staatsbankroetafendaarom

eniiemssi '6

riep VanMeerten-SchiIperoort

'Ziedaareenuoorrefltuiuerkunne,
afwisselingin bezyheden,
ceurtelinqs despinrok en het

weefertouw,debreiptnende

kaste spekken.
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hetvaderland.DeoproepeninPenelopeendelandelijkepers
kregen bijval: erwerden meerdan3. 000arrikelen ingezondenendeloterij leverdeeennettowinstvanj-9841,37op.
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