
  

 

 

 

 

Geschiedenis van een 103-jarig ledenblad 
door Wil hoeffnagel - van der Wilk  

Waar is de tijd gebleven dat ik handgeschreven kopij in mijn brievenbus kreeg, die uittikte op 

de kofferschrijfmachine met carbon tussen de vellen papier, met tipp-ex uit het flesje de tik- 

foutjes verdoezelde, plaatjes knipte uit andere tijdschriften voor de illustraties bij onze teksten, 

en alles over de post naar de drukker stuurde? De zegeningen van het digitale tijdperk zijn 

talrijk, al zijn ze helaas medeoorzaak van het verdwijnen van gedrukte media. 

 

Zo begon het 

Het ‘Maandblad 
van de Nederland- 

sche Vereeniging 

van Huisvrouwen’ 

verschijnt voor het 
eerst in januari 

1913; het oudst 

bewaard geble- 
ven exemplaar 

dateert van 1917. 

In dat jaar worden 

de jaarinkomsten 

voor de Vereniging begroot op f. 1.681.-,  

daarvan is f. 60.- gereserveerd voor het 

maandblad. 

Het blad ‘verschijnt den 20sten van elke 

maand’ en is bedoeld ter versterking van het 
contact met de leden. Het zal ‘de huisvrouw 

doordringen van haar belangrijke gezinstaak’. 

 
De oorlogsjaren 

Uit Huisvrouwenvakwerk (1987): ‘Wat de 

joodse leden van de huisvrouwenverenigin- 

gen in Duitsland al in 1933 was overkomen, 

gebeurde hier in het najaar van 1941 met de 
verordening nr. 199 van 22 oktober betreffen- 

de het verbod van ‘deelnemen van joden aan 

verenigingen zonder economisch doel’. 

Het bestuur besluit alle leden op te roepen 

hun lidmaatschap op te zeggen uit solidariteit 

met de joodse vrouwen. Zodra genoeg leden 

hadden bedankt, kon tot opheffing van de 

Vereniging worden overgegaan ‘vanwege ge- 
brek aan belangstelling’. Aldus geschiedde. 

Daarmee verdwijnt ook het ledenblad. Het 

novembernummer van 1941 verschijnt niet 
vanwege papierschaarste; het laatste num- 

mer is van april 1942. Na de oorlog komt het 

eerste blad uit in juli 1946. 

Te moe en te lui 

In 1947 worden de leden 
via hun ledenblad als 

volgt toegesproken. ‘De 

huisvrouw van tegen- 

woordig is na volbrachte 
dagtaak vaak te moe 

om zich geestelijk in te 

spannen als ze eens een 
ogenblikje tijd heeft en 

zij zal vaak alleen naar 

een tijdschrift grijpen, dat zij gemakkelijk 
leest. Toch mag de inhoud van ons blad 

hieronder niet lijden en als het een of andere 

artikel eens wat meer concentratie vraagt, 
dwing Uzelf dan tot aandachtig lezen hiervan. 

U zult zien, hoe bevredigend het op de duur 

is Uw geestelijke luiheid te overwinnen.’ 

 
Van ‘Maandblad’ via ‘Meededelingen’ en ‘De 
Huisvrouw’ naar ‘Denken & Doen’ 

Al in 1948 krijgt het blad de naam ‘Denken en 

Doen’, in de jaren zeventig maakt het woordje 

‘en’ plaats voor ‘&‘. Ruim 70 jaar verschijnt het 

blad elke maand, in 1990 gaat de frequentie 
terug naar acht keer per jaar, in 1998 naar vier 

keer, enkele jaren later tot en met nu naar zes 

keer per jaar. 

 
Het doek valt 

De enorme kostenpost in combinatie met het 

teruglopend aantal leden zijn reden voor het 

bestuur om ‘met pijn in het hart de keuze te 

maken om met ingang van volgend jaar te 
stoppen met het uitgeven van ons 

gewaardeerde ledenblad. De kosten worden 

te hoog voor onze vereniging’. (Voorzitter 
Dieny Scheffer in nummer 3 van dit jaar.) 

Einde van een tijdperk, 

óp naar een nieuw begin! 
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