
Lijst van gedigitaliseerde tijdschriften – via Delpher.nl toegankelijk 

 Belang en recht: orgaan van het comité tot verbetering van den maatschappelijken 

rechtstoestand der vrouw in Nederland, van den Vrouwenbond te Groningen en van de 

vereniging ‘Thugater’ te Amsterdam. (1896-1918) 

 Bulletin Vrouwen Electriciteitsvereeniging  (1933-1950) *  

 De Christenvrouw. Orgaan van den Nederlandschen Christen-Vrouwenbond (1921-1950) * 

 Dagblad De Vrouw (1948) * 

 Ha’Ischa orgaan van den Joodschen vrouwenraad in Nederland (1929-1940) *  

 Internationaal archief voor de vrouwenbeweging: jaarboek I en II  (1937-1938)  

 Jaarboekje van de Nederlands[ch]e Bond van Plattelandsvrouwen (1946-1950) * 

 Leidstersblad uitgegeven door de federatie van christelijke vereenigingen van en voor 

vrouwen en meisjes (1923-1949) *  

 Lelie en Rozeknoppen : weekblad voor meisjes (1882-1893) 

 De Lelie. Maandelijksch katholiek dames-tijdschrift voor Noord- en Zuid-Nederland (1909-

1914) 

 Maandbericht : officiëel orgaan der afdeeling Rotterdam van de Nederlandsche Vereeniging 

van Huisvrouwen (1933-1941, 1946-1949) *  

 Maandblaadje (1897-1900) 

 Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Huisvrouwen (1913-1942) * 

 Maandblad van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht  (1900-1919) 

 Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen (1919-1930) 

 Maandblad van de Nederlandsch-Indische vereeniging voor vrouwenbelangen en gelĳk 
staatsburgerschap (1937-1939) 

 Maandblad van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht in Nederlandsch-Indië (1927-1931) 

 Maandblad van de Vereeniging voor Vrouwenrechten in Nederlandsch-Indië  (1931-1937) 

 Maandblad voor vrouwenstudie (1913-1915) 

 Mededeelingen van de Nederlandsche Vereeniging van Vrouwen met Academische 

opleiding ((1927? – 1946) *   

 Mededelingen van de Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding  

(1947-1950) *  

 Moeder, practisch tijdschrift voor de vrouw in het gezin (1934 – 1957) * 

 Moeder Vrouwenpost (1958 -1961) * 

 Officieel orgaan der federatie van de R.K. Vereenigingen ter bescherming van meisjes in 

Nederland (1933-1949) *  

 Onze kleeding  (1910-1920) 

 De proletarische vrouw : blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen  (1905-1940) * 

 Raad en daad: orgaan van de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers (1940-1950) *  

 Sociaal weekblad   (1887-1911) 

 Tesselschade  (1875-1882) 

 Tesselschade. Maandblad gewijd aan de ontwikkeling van kunstzin op het gebied van 

vrouwelijke nijverheid.  (1881-1923)         

 Maandblad der Vereeniging Tesselschade (1923-1949?) *  

 Tesselschade, orgaan der Alg. Ned. Vrouwenver. Tesselschade. (1949-1952)  

 Mededeelingenblad der Vereeniging Tesselschade (1943-1948) * 



 Orgaan van den Nationalen Vrouwenraad van Nederland  (1918-1921?) 

 De Vrouw : veertiendaagsch blad gewijd aan de onderlinge opvoeding der vrouw (1893-

1922) 

 De vrouw: weekblad voor de vrouw in en buiten het gezin  (1940) *  

 Vrouw en Gemeenschap : Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor 
Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap   (1930-1940) *  

 Vrouwenbelangen : Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen 
en gelijk staatsburgerschap (1946-1950) *  

 Vrouwenarbeid : orgaan van de Vereeniging Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 
(1898) 

 De wig, orgaan van de Nederlandsche Unie voor vrouwenbelangen  (1923-1930) 

                                                                                                  
 

                         

*De jaargangen vanaf 1940 zijn ivm auteursrecht alleen in de studiezaal van de Koninklijke 

Bibliotheek online te raadplegen. 

 

 

 


