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Bijlage 3 

Lijst van kranten en periodieken 

Geraadpleegde jaargangen van kranten en periodieken die niet in een van de bijlagen 
meld staan: 

Achttiende eeuw 

Algemeene Oefenschoole van Konsten en Wetenschappen (1763) 
Amsterdamsche Hermes (1722-1723) 
Archiv weihlicher Hauptkennisse (1790) 
Bijdragen tot het Menschelijk Geluk (1789-1790) 
Boekzaal der Heeren en Dames (1762-1765) 
De Constitutioneele Vlieg (1798) 
Dana. Etperiodisk Skriftfor det Smukke Kien (1793-1798) 
De Doorzigtige Heremyt (1728) 
Diewertje en Grietje (1782) 
Geldersche Historische Courant (1787) 
De Hollandsche Spectator (1732) 
Kabinet van mode en smaak (1791-1794) 
De Mensch Ontmaskert (1718) 
Nederlandsche Letter-courant (1759-1763) 
De Nieuwe Nederlandsche Spectator (1788) 
De Onderzoeker (1768) 
De Op merker (1772) 
De Politieke Snapster (1790) 
Rotterdamsche Hermes (1721) 
Twee- en vyftig samenspraken, gehouden tusschen 't Hollandse neefje en het Zeelandse 

je (1753) 
De Utrechtsche Snapster (1740) 
De Vaderlander {177b) 
Vaderlandsche Bibliotheek van Wetenschap, Kunst en Smaak (1789) 
Vaderlandsche Letteroefeningen (1763,1780-1800) 
De Vaderlandsche Praat-al (1793) 
De Vrouwelyke Spectator (1760-1761) 
Vrouwenalmanackje van Diewertje en Grietje (1782) 

Negentiende eeuw 

Algemeen Handelsblad (1850) 
Algemeen magazijn voor onderwijs en opvoeding (1820-1821) 



Lijst van kranten en periodieken 265 

Algemeen nieuws-en advertentieblad (1824) 
Algemeene Konst-en Letterbode (1832) 
Algemeen Letterlievend Maandschrift (1839, 1845) 
Almanak voor het schoone en goede (1821, 1837-1840, 1844) 
Amsterdamsche Courant (1850) 
De Arke Noach's (1827-1833) 
Arnhemsche Courant (1839,1878) 
De ,4t/<js (1831-1832) 
Boekzaal der geleerde wereld, en tijdschrift voor de protestantsche kerken (1844-1847, 1849-

1863) 
Christelijk Album (1844-1848) 
Christelijk Museum (1852-1855) 
De Christelijke Waarheidsvriend (1851-1855) 
Christophilus (1841-1847) 
Het Dompertje van den ouden Valentijn (1870) 
De Echo (1827-1828) 
Euphonia (1814-1829) 
Europa. Verzameling van in- en uitlandsche lettervruchten (1860-1866) 
Evangelie-spiegel (1851-1857) 
De Gids (1837-1870) 
Godgeleerde bijdragen (1844-1865) 
Godsdienstige traktaatjes voor jonge lieden uit den beschaafden stand (1839-1855) 
De Huisvrouw. Weekblad tot voorlichting, nut en ontwikkeling van het huisgezin (1872-

1878) 
Het Leeskabinet. Mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen (1862-1871) 
Maandschrift voor christenen van den beschaafden stand (1822) 
Moeders schoot (1844-1870) 
Museum voor jongelieden uit den beschaafden stand (1839-1844) 
Nederland. Proza en poezij van Nederlandsche auteurs (1862-1865) 
Nederlandsche Muzen-almanak (1839-1840) 
De Nederlandsche Spectator (1860,1870-1871) 
Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met be

trekking tot de lagere scholen in het koningrijk der Nederlanden (1824) 
Nieuwe Rotterdamsche Courant (1870) 
Nieuwsblad voor den Boekhandel (1838,1846-1848,1858,1870) 
Onze Tolk (1870) 
De Recensent, ook der Recensenten (1806-1862) 
Rederijkers Weekblad (1864-1875) 
Tesselschade (1838-1840) 
De Tijdspiegel (1844-1851,1867,1870-1871). 
De Vriend des Vaderlands (1827-1842) 
Vaderlandsche Letteroefeningen (1800-1870) 
Waarheid in liefde (1844-1865) 


