
de thans, bij de meesten onzer vrouwelijke Landgenooten van den be-
schaafden Stand, in gebruik zijnde kleederdragt, met een geheel nieuwe
te veranderen, en nog veel minder dezelve met de stijve, onbehaaglijke
modellen uit vroegeren tijd, te doen verwisselen; integendeel stelt men
zich voor, om, achtereenvolgens en van lieverlede, door eigen vinding en
smaak, zich datgene aan te schaffen, wat tot hiertoe, alléén door tus-
schenkomst van vreemden, onder ons is ingevoerd.
'Ten einde daartoe te geraken, zal er, vooreerst, en wel te beginnen

met po. Januarij 1832, bij de boekhandelaren Gebrs. Diederichs, op
de Bloemmarkt, te Amsterdam, en vervolgens van maand tot maand, een
of twee, dus genoemde Modeplaatjes verkrijgbaar gesteld worden, ver-
gezeld van een korte beschrijving, en zoodanige verdere lectuur als tot
het onderwerp in betrekking zal gevonden worden'.
Vervolgens vragen de schrijfsters van dit bericht allerwegen medewer-

king door mededeeling van 'denkbeelden, ten aanzien van modellen
voor onderscheidene kleedingstukken, door teekeningen of andere hulp-
middelen van vinding en smaak, opgehelderd en verklaard'.
Wijders wenschte men de 'Hollandsche Kleederdragt, zooveel mogelijk,

met de binnenlandsche nijverheid en de inlandsche fabrieken en tra-
fieken . . . te verbinden. .. ten einde ook langs dien weg, de Vaderland-
sche industrie meer en meer bevorderd worde'.
En het stuk besloot aldus:
'De ondergeteekenden, alleen de eer en het welzijn des Vaderlands be-

doelende, zijn onderling overeengekomen, ten aanzien van hare per-
sonen, het strengste incognito te bewaren. Bij eene mogelijke mislukking
van deze belangelooze onderneming wenschen zij, door dit incognito,
zichzelven voor alle verkeerde oordeelvellingen te behoeden; terwijl zij,
in een tegenovergesteld geval, gaarne afstand doen van alle personeele
onderscheiding, welke de algemeene goedkeuring haar zou kunnen doen
verwerven. In beide gevallen zal het voor haar een streelende belooning
zijn het goede gewild te hebben'.
En de onderteekening luidde: 'Eene Vereeniging van Oud-Nederland-

sche Vrouwen en Jonkvrouwen, te Amsterdam, enz. enz'.
Eindelijk berichtten dan nog de Gebroeders Diederichs, in een za-

kelijk postscriptum aan het geëerde publiek, dat 'het hierboven vermelde
Nederlandsche Mode-tijdschrift' op 1 Jan. 1832 bij hen ging ver-
schijnen en wat het bevatten zou, terwijl eerst bij het aanvangsnummer
bleek, dat het Euphrosyne heette, met den ondertitel Tijdschrift
voor de Hollandsche Kleeding.

Het bleek spoedig dat deze ondertitel een misleidende was voor alle
Heer en, die zich niet te binnen konden brengen, welke rolEuphrosy-
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