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VERZAMELEN. 
 
Als verzamelaar wordt je geboren. Het zit als het ware in de genen. Wanneer je als moeder merkt 
bij het wassen van de kleding van je kind, dat er allerlei steentjes, kraaltjes, papiertjes en andere 
“schatten” uit de zakken van die kleren vandaan komen, dan kan je er donder op zeggen dat er 
weer een verzamelaar is opgestaan. En vaak hoef je niet ver te kijken om te weten  waar deze 
hunkering naar het collectioneren van “spul” vandaan komt. Of jijzelf bent al bezig met het 
aanleggen van een kostbare verzameling van het een of ander, of de vader of opa van je kind zijn 
verwoede verzamelaars van alles wat los en vast zit. Een knutselaar raapt elk schroefje en ringetje 
op en bewaart dat in potjes, blikjes en doosjes. Je kunt maar nooit weten waar het voor nodig is. 
Iemand die van theater houdt verzamelt misschien theaterprogramma’s. Filatelisten verzamelen 
postzegels, sommigen verzamelen vlinders en anderen weer melkbussen of plaatjes van blote 
dames. Verzamelaars heb je in soorten en maten. 
Wat mijzelf betreft hoef ik inderdaad niet ver te kijken want mijn moeder verzamelt beren en antieke 
horloges, mijn vader verzamelde tijdschriften en boeken over het Wilde Westen, de Arizona en 
antieke wapens, mijn zus verzamelt kikkers en ik verzamel olifanten. (Nee, ik heb niets 
overgenomen uit de verzameling van Prins Bernhard). En dan heb ik een zoon, en die verzamelt 
weer alles wat origineel van Coca Cola is. En daar is het mee begonnen.  
 
Er was een tentoonstelling over Coca Cola in de beurs van Berlage in Amsterdam. En daar 
ontdekten we voor het eerst dat oude advertenties van Coca-Cola nogal wat waard zijn. Later op 
een verzamelbeurs werd dit bevestigd en toen schoot mij in gedachten dat uit de erfenis van mijn 
grootmoeder een aantal oude tijdschriften was gekomen. Ik bedacht dat daar wellicht advertenties 
van Coca Cola in te vinden waren en enthousiast ging ik op zoek naar waar die tijdschriften nou 
gebleven waren. Het ging om ingebonden exemplaren van de “Wereldkroniek” van vóór de tweede 
wereldoorlog. Ver hoefde ik niet te zoeken, van de 6 ingebonden exemplaren waren er twee naar 
mijn vader gegaan en zijn twee broers hadden er ook elk twee gekregen. Weinig kans dat ik die in 
handen zou krijgen. 
Maar een paar weken later kwam mijn moeder bij me op bezoek en kreeg ik toch een cadeautje. 
Een jaargang van De vrouw en haar Huis  uit 1914/1915. Ik dankte haar hartelijk en legde de 
tijdschriften netjes weg. Coca Cola had namelijk in dat jaar nog geen reclames in Nederlandse 
tijdschriften en wat ik nou verder met deze stapel oud papier moest doen wist ik op dat moment ook 
nog niet.  
 
Tot mijn dochter op het gymnasium als medewerkster van de schoolkrant een artikeltje wilde 
schrijven over de plaats van de vrouw in de maatschappij. Ik herinnerde me dat ik in één van de 
Vrouw en haar Huis-sen een stukje had gezien dat daarover ging en vertelde dat haar. Het leek ons 
grappig de rol van de vrouw van heden te vergelijken met de rol van de vrouw van toen en de 
tijdschriften werden weer tevoorschijn gehaald. En voor het eerst keek ik er niet oppervlakkig in 
maar ging ik het blad ook aandachtig lezen. Heerlijk al die oude advertenties. De meest aparte 
dingen kwam ik tegen. Merknamen die inmiddels verdwenen zijn maar ook merken die vandaag de 
dag nog bestaan. Uiteindelijk vond ik het artikel over de rol van de vrouw, kopieerde het en gaf het 
aan mijn dochter. “Goh mam, wat leuk!! Dank je wel!” En daarmee was het weer afgelopen en 
verdween De vrouw en haar huis  weer in de kast. Totdat………. 
 
  
In het jaar 2000 verwezenlijkten wij een droom. We kochten een nog op te knappen huisje in 
Frankrijk en daarbij een stukje grond. Heerlijk, heerlijk. We voelden ons zo rijk en togen er vol 
enthousiasme naar toe, gewapend met bezem, dweil, stofdoek en andere schoonmaakattributen, 
want dat er opgeruimd en schoongemaakt moest worden stond vast. De vorige eigenaresse had er 
vanaf 1937 gewoond en over verzamelen gesproken……. 
We vonden de meest eigenaardige dingen. De tuin was een vuilnisbelt waar Helène steeds haar 
huisvuil had gedumpt. Lege blikjes met merknamen die al sinds de 60er jaren niet meer bestaan, 
oude tandpastatubes, bergen oud glas en lapjes stof, heel veel lapjes stof. Balen lapjes stof,  want 
Hélène was couturière geweest en had altijd de mooiste kleding gemaakt voor mensen uit de wijde 
omgeving. En al die lapjes stof lagen op zolder en daar lagen ook…… 
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…stapels en  stapels tijdschriften want  als couturière was Hélène natuurlijk geabonneerd geweest 
op een (mode) tijdschrift  La femme d’aujourd’hui. En daarvan lagen er wel duizend op zolder. Alles 
door elkaar in een grote hoop tussen het stof en andere zooi. En in eerste instantie heb ik alles 
maar op elkaar gestapeld en in twee grote manden gedaan. Ik denk dat het wel 1,5 kubieke meter 
was. Zoveel tijdschriften. Wat moet je ermee………Nee, niet weggooien, dat nooit. Maar we 
beslissen later wel wat ermee moet gebeuren. Misschien kan ik er een museum gelukkig mee 
maken. En een hele tijd later, op een regenachtige dag, ben ik maar eens begonnen om alles op 
datum te leggen.  
 
 

 

Het topje van de ijsberg 

 
Daar ben ik nu alweer een jaartje mee bezig in de uurtjes dat ik niet in de tuin werk en ik niets 
anders te doen heb. Het is een heel karwei want behalve die tijdschriften zijn er ook nog de bijlagen 
die tussen gevoegd moeten worden. Voorzichtig stof ik elk blad af met een zachte verfkwast en 
strijk ik de pagina’s glad. En ik word alsmaar enthousiaster. Al die oude mode en al die oude 
recepten, ik heb me nooit gerealiseerd dat er in zoveel jaar zoveel veranderd is. Niet alleen in het 
modebeeld maar ook in de keuken. Het meest enthousiast word ik van het feit dat deze tijdschriften 
stammen uit de tijd dat ikzelf kind was en het hele modebeeld uit die tijd komt weer in me op. 1956, 
1957 en zo maar door tot 1985. De hele ontwikkeling in de mode is te volgen en ik ontdek steeds 
meer.  Een teleurstelling is het als ik merk dat steeds uit ieder tijdschrift het middelste stuk is weg 
genomen. Daarin stond de televisiegids. Wat zou het leuk zijn geweest als je had kunnen 
ontdekken welke programma’s er in die tijd op de Franse televisie vertoond werden. Maar helaas. 
Tja en terwijl ik zo bezig ben, begin ik me af te vragen wat er toch is gebeurd met de vrouw en haar 
huis. Sinds ik ben verhuisd van Wijk bij Duurstede naar Utrecht, ben ik die niet meer tegen 
gekomen. Dus thuisgekomen zoek ik net zo lang in alle nog niet uitgepakte dozen tot ik ze weer 
heb gevonden. Ik sla aan het lezen en een nieuwe verzamelwoede is geboren. Ik zoek op internet. 
Op marktplaats.nl en bij Antiquariaten. Ik zoeken ik koop en ik zoek weer en dan koop ik …… 
……………… 
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De Vrouw en haar Huis 
 
Het maandblad De Vrouw en haar Huis werd uitgegeven door uitgevers Holkema & Warendorf  NV 
in Amsterdam en stond onder redactie van Elis M. Rogge. 
 
Elis leefde van 1858 tot 1945. Zij groeide op in een ruimdenkend en intellectueel gezin. Zij was de 
oudste van in totaal zes kinderen en had nog vier broers en een zus. Hoewel ze wel de kans kreeg 
om een studie te doen, heeft Elis geen universiteit gevolgd maar kreeg waarschijnlijk privé-les. 
Daarnaast leerde zij zoals gebruikelijk was in die tijd, alles wat van een vrouw een goede huisvrouw 
maakt, onder meer handvaardigheid. En Elis was ook bijzonder geïnteresseerd in de kunst van het 
schrijven. 
 
Eind 19e eeuw. De vrouwenemancipatie ontwikkelt zich op vele terreinen van de maatschappij. Zo 
ontstond er ook een beweging tot verbetering van vrouwenkleding. Dames, vooral uit de gegoede 
stand, hadden genoeg van het keurslijf waar ze letterlijk en figuurlijk in zaten. De door het korset 
ingesnoerde lijven, de wespentailles, veroorzaakten gezondheidsproblemen en vergroeiingen. De 
stoffen van de japonnen waren heel zwaar om te dragen en zeer ongemakkelijk om in te bewegen. 
In 1899 werd de Vereeniging tot verbetering van Vrouwenkleeding opgericht. 
In een maandblad dat door deze vereniging werd uitgebracht, werden de lezeressen voorgelicht 
over gezondheidsaspecten en schoonheidsideeën en er werden vele praktische voorbeelden 
gegeven voor het vervaardigen van de kleding. Bovendien bevorderde de beweging 'een nette 
werkkring' voor een beschaafd meisje of vrouw. 
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Elis haar belangstelling voor handwerktechnieken en haar interesse voor schrijven maakten dat zij 
in 1902 redactrice en journaliste werd van het Maandblad der Vereeniging voor Verbetering van 
Vrouwenkleeding. Ze schreef artikeltjes en recensies over tentoonstellingen en boeken die 
handelde over de zg. “Reformkleeding”. 
 
Van hier was het een kleine stap naar het oprichten van een eigen maandblad. Geïnteresseerd als 
Elis was in handwerktechnieken ofwel Kunstnaaldwerk begon zij in 1906 haar eigen “geïllustreerd 
maandschrift” met daarin artikeltjes over handwerken, reformkleding en sport. Het werd haar 
podium. In het blad werden tentoonstellingen besproken maar ook de kunstenaars en ontwerpers 
kwamen aan bod. In de eerste drie jaar van het bestaan van De Vrouw en haar Huis werd zij nog 
terzijde gestaan door kunstcriticus, tekenaar en ontwerper R.W.P. de Vries jr. Maar daarna zwaaide 
Elis de scepter tot in 1939 de redactie werd overgenomen door Dra. M.G. Schenk. 
 
Vanaf het 14de jaargang verschijnt als bijlage Naaldwerk en kant. Hierin bundelt Elis de informatie 
met betrekking tot handvaardigheid.  
 
Maar in het blad gaat niet alleen maar over handwerken. Er werd ook over onderwerpen 
geschreven met betrekking tot de rol van de vrouw in de maatschappij, de inrichting van het huis. 
Er werd geschreven over koken en over de opvoeding van de kinderen. Over verzorging en in 1918 
schrijft Alette H. Jacobs een artikel over het nut van politieke partijen. 
 
“Nu het vrouwenkiesrecht weldra ook in ons land zal worden ingevoerd en steeds meer “politieke 
partijen hare deuren openen om vrouwen als leden toe te laten, is het gewenscht “eens na te gaan, 
waarom het goed is als lid tot eene politieke partij toe te treden. Vele “vrouwen voelen nog een 
tegenzin, om aan het politieke leven deel te nemen, omdat men “hieraan ten onrechte een 
ongunstige beteekenis heeft gehecht. Men beweert dat de politiek “vuil, gemeen is. Er waren zelfs, 
die de invoering van vrouwenkiesrecht hebben willen tegen “houden op grond, dat de vrouwen 
daarvoor te hoog stonden. De politiek zou haar van haar “zedelijke hooger standpunt doen dalen 
en haar medesleuren door de modder der politieke “knoeierij.”      
Vertel dat maar eens aan mevrouw Rita Verdonk. 
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En zo wordt er gedurende een paar jaar in ieder nummer aandacht besteed aan een bijzondere 
vrouw die in deze tijd belangrijk wordt gevonden. Op allerlei gebied. Zo is er een artikel over Top 
Naef de schrijfster, over Rie Cramer de kunstenares, over Maria Montessori en ga zo maar door. 
Vrouwen van verdienste worden zij genoemd. Pas ruim een halve eeuw later zou echt blijken wat 
deze vrouwen voor de maatschappij hebben betekend. 
 
Het spreekt voor zich dat het uiterlijk van het tijdschrift “met zijn tijd mee gaat”. De opmaak blijft 
echter redelijk constant. Er is de omslag die periodiek veranderd. Maar steevast begint het blad met 
enige bladzijdes vol advertenties. De meest uiteenlopende zaken. Al vrij snel kom je advertenties 
tegen van bij voorbeeld De Bijenkorf. Maar er zijn ook advertenties van bijvoorbeeld nieuwe 
uitvindingen die het niet gehaald hebben. Het meeste opvallende vind ik de “lepel-vork-mes” De 
tekening die erbij staat is er een van een gewone soeplepel, maar getand als een taartschep en 
met één scherp geslepen zijrand. Hoe konden we het zonder stellen! Om begrijpelijke redenen 
heeft deze nouveauté het niet gered. 
 

               
 

              

De omslag door de jaren heen  
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Drie nummers zijn echt mijn favoriet.  
In 1923 wordt het september nummer bijna geheel gewijd aan het regeringsjubileum van Koningin 
Wilhelmina. Er staat een fraaie pentekening van de koningin, haar paleizen worden besproken en 
er zijn tekeningen van hoe die er door de eeuwen hebben uitgezien. 
 
 

 
 
In mei 1930 bestaat de vrouw en haar huis 25 jaar en komt er een extra dik jubileumnummer uit. 
Daarin wordt in een voorwoord Mejuffrouw Elizabeth M. Rogge, ook wel Betty Rogge, bezongen en 
vereerd door verschillende medewerkers van het blad. Maar verder wordt er niet voorbij gegaan 
aan de normale artikelen die in de Vrouw en haar Huis voorkomen. Er staan verzen en gedichten. 
Verslagen en tips over interieurs van interessante huizen.  
 
In december van dat jaar wordt het speciale Kerstnummer uitgegeven. Hierin staat een uitgebreid 
artikel over de Kerstgedachten en grafische kunst. Ook de uitslag van een prijsvraag waarbij de 
diverse inzendingen van kersttekeningen gepubliceerd zijn. Wat mij betreft spant de tekening van 
Jo Daemen de kroon. Maar merkwaardig genoeg heeft zij niet de eerste prijs gewonnen. Ik vind de 
tekening schitterend. 

 
Els Smulders-Bouma 

Utrecht, 8 december 2006 
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