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Bibliografie literaire tijdschriften
2. 1810-1819

Voorwoord
Op de eerste aflevering van de 'Bibliografie literaire tijdschriften' heb ik veel reacties gekregen, zowel in de vorm van aanvullingen en verbeteringen als verzoeken om meer informatie. Voor
zover ik deze kan verwerken of eraan kan voldoen, wil ik ze opnemen in een lijst van correcties en aanvullingen die ná de
vijfde aflevering gepubliceerd wordt. Voor het volgend artikel hoop ik weer een beroep op mijn lezers te kunnen doen om
de lijst te completeren.
In de vorige aflevering noemde ik een aantal publikaties die
van belang zijn in verband met tijdschriftenonderzoek in de
negentiende eeuw. Hieraan kunnen de volgende toegevoegd worden:

Bibliografie van geschriften op het gebied van de Nederlandse
taalkunde uit de negentiende eeuw. Samengest. in het kader
van het z.w.o. projekt 30-45: "Geschiedenis van de Nederlandse taalkunde". Amsterdam: 1977. - 2 dln. ( 1 bd).
Bijlage II, p.1-13: Lijst periodieken 1805-1900.
(gestencilde uitgave V.U.)

Nederlandse volkskundige bibliografie: systematische registers
op tijdschriften, reekswerken en gelegenheidsuitgaven.
Antwerpen.
Dl.9: H. Noels.Zuidnederlandse tijdschriften vóór 1850.
Antwerpen: Centrum voor Studie en Documentatie, 1970.
2. 1810-1819
2. 1.

Inleiding

Inventarisatie, selectie en beschrijving van de tijdschriften heeft op dezelfde manier plaats gevonden als voor het
tijdvak 1800-1809. Ik gebruikte dezelfde bronnen. Daarbij
was één moeilijkheid. De Naamlijst Saakes moest in 1812 na
drie nummers staken. In 1814 pakte men de draad weer op en
publiceerde een 'Lijst van nieuw uitgekomen boeken in den
jare 1812' en eenzelfde lijst voor 1813. Deze jaaroverztchten
bevatten geen afzonderlijke tijdschriftenlijst. Tijdschriften
uit 1812 en 1813 heb ik bij Saakes dus moeten selecteren uit
de uitgebreide boekenlijsten. Saakes is voor deze jaren minder betrouwbaar dan voor andere jaren.
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Bij het opstellen van de lijst 1810-1819 kwam ik voor het
probleem wat te doen met tijdschriften waarvan de beschrijving ongewijzigd uit de periode 1800-1809 overgenomen kon
worden. Aangezien het maar om enkele tijdschriften ging, want
de meeste ondergingen in deze woelige periode, zo ze al voort
bleven bestaan en niet verboden werden, toch tenminste een
titelverandering, heb ik besloten niet te verwijzen, maar de
betreffende tijdschriften opnieuw mee op te nemen in de alfabetische lijst.
2.2. Literaire tijdschriften 1810-1819

Amphion: een tijdschrift voor vrienden en beoefenaars der toonkunst.
[Driemaandelijks] 1818-1822.
Groningen: J. Oomkens.
+

Avond-gesprekken, Vaderlandsche - over versaheidene onderwerpen.
[onregelmatig?] 1819.
Rotterdam: N.Cornel.

*

Bibliotheek, Hedendaagsahe vaderlandsche -, van wetenschap, kunst
en smaak. [16 stukken p.j.] 1805-1811.
v.v. Nieuwe vaderlandsche bibliotheek van wetenschap, kunst en
smaak.
v.i. Vaderlandsche letteroefeningen.
Amsterdam: M. de Bruyn.
[In 1814 wordt het Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en
smaak opgericht door de schrijvers der Hedendaagsche vaderland-

sche Bibliotheek.]
Bibliotheek van theologisahe letterkunde, inhoudende godgeleerde
verhandelingen, beoordeelingen van in- en uitlandsahe godgeleerde
werken, en algemeene berigten [enz.]. [ Kwartaalschrift] 1803-1811.
Amsterdam: W. Brave.
v.a. Bijdragen tot de beoefening en gesahiedenis

der gogeleerde wetenschappen.
Bijdragen tot de beoefening en gesahiedenis der godgeleerde wetenschappen. [Onregelmatig?] 1813-1826.
v.v. Bibliotheek van theologisahe letterkunde.
v.a. Godgeleerde bijdragen.
Amsterdam:

W.

Brave.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland. [Maandelijks?] 1810-1814.
v.v.

Bijdragen betrekkelijk den staat van het schoolwezen. 1800-

1809.
[Niet in vorige tijdvak opgenomen: geen literaire bijdragen.]
v.a. Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en

de opvoeding.
Leyden: D. du Mortier en zoon.
[Laatste gedeelte van de ondertitel verandert.]
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Bijdragen, Nieuwe - ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in de
Vereenigde Nederlanden. [Maandblad?] 1815-1877.
v.v. Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding.
Leyden: D. de Mortier en zoon.
* Bijenkorf, De. [weekblad] 1807-1810.
v.a. De nieuwe bijenkorf.
Schiedam: J.Locke en W.Molenaar.
[Na de eerste jaargang, die niet literair in enge zin is, vond
een koerswijzing plaats. De delen 2 en 3 (v.a. 30 april 1808
t.m. 28 april 1810) zijn *literair te noemen.]
Bijenkorf, De nieuwe [Weekblad] 1810.
v.v. De bijenkorf
Schiedam: w. Molenaar.

Boekzaal der geleerde wereld of: tijdschrift voor letterkundigen.
[Maandblad] 1812-1863.
v.v. Maandelijksche Uittreksels.
Amsterdam: Erven D. onder de Linden en zn.
[Ondertitel wisselt.]
+ Courant, Narrensteinsche. {onduidelijke verschijningsfrequentie]
[ 1814) •
Amsterdam: H. Moolenijzer.
[Het blad draagt als jaartallen: 5570, 5580 en 5581.]
+ Courant, De Utopiaansche. [onduidelijke verschijningsfrequentie]
[1919].
Amsterdam: H. Moolenijzer.
[Het blad draagt als jaartallen 5569 en 1984 (sic).]

Elegantia, of: tijdschrift van mode, luxe en smaak, voor dames.
[Maandschrift] 1807-1814.
Amsteldam: E. Maaskamp.
[Ondertitel varieert.J
[waarschijnlijk bestond het tijdschrift tussen 1811-1813 niet.
In de bibliotheek van Middelburg zijn enkele nummers van jrg.
1810, die verder nergens zijn.]
* Euphonia: een weekblad voor den beschaafden stand. 1814-1829.
Utrecht: F.D. Zimmerman.
[ondertitel v.a. 1815: een tijdschrift voor den beschaafden
stand.]

Fakkel, De nieuwe - of: de geheimen van het hof der Thuillerien.
Uit het Hoogduitsch. 1verschijningsfrequentie onduidelijk] 1814.
Amsterdam: E. Maaskamp.
[Grensgeval wat betreft 'literair' of niet: (ware) geschiedenis wordt anekdotisch verteld (met fiktionele middelen).]
Herkaauwer, De. Onder red. van J. Kinker. [Tweemaandelijks] 18151817.
Amsterdam: J. van der Hey.
Honigbij, De-: Een tijdschrift voor alle ware christenen [enz.]
Door F. van Gogh. [Maandblad] 1815-1817.
's-Gravenhage: J. Allart.
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Huisvader, De. Door Y. van Hamelsveld. [weekblad] [1809-1810.)
Amsterdam: J. Ruys.
[In het exemplaar van de KB staat geen jaartal, de CCP geeft 1810
Saakes
1809 en 1810 als uitgavejaar.J
+ Iemand en niemand. [weekblad?] [1019].
Amsterdam: H. Timmer.
* Keur van nuttige en aangename mengelingen. [Tweemaandelijks] 18191827.
v.a. Nieuwe keur van nuttige en aangename mengelingen.
Amsterdam: J.C. van Kesteren.
Konst- en letter-bode, Algemeene. [Weekblad] 1801-1861.
v.v. Nieuwe algemene konst- en letter-bode.
Haarlem: A. Loosjes Pz.
"· Letter-oefeningen, Algemeene vaderlandsche [enz, ]Benevens Mengelwerk [enz.]. [15 afl. p.j.] 1791-1813 [1811].
v.v. Nieuwe vaderlandsche letter-oefeningen.
v.v. Hedendaagsche vaderlandsche bibliotheek.
v.i. Vaderlandsche letter-oefeningen.

Amsterdam: A. van der Kroe enz.
[v.a. 1810 16 afl. p.j. In 1811 verschenen slechts 9 afl.
In 1812 en 1813 luidde de officiële titel: Tijdschrift van kun-

sten en wetenschappen van het departement der Zuiderzee.

De

exemplaren van deze jaargangen in de UBA dragen twee titelpagina's, de eerste: Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen,
de tweede: Tijdschrift van kunsten en wetenschappen. Beide titelpagina's zijn voorzien van de betreffende jaartalaanduiding.]

* Letteroefeningen, Vaderlandsche - of: Tijdschrift van kunsten en
wetenschappen [enz.] benevens Mengelwerk [enz.] [16 afl. p.j.]
1814-1876.
v.v. Algemeene vaderlandsche Letter-oefeningen.
v. v. Tijdschrift van kunsten en wetenschappen.
Amsterdam: G.S. Leeneman van der Kroe enz.
*

Maandschrift, Amsterdamsch Letterlievend - : eene verzameling van boekbeoordelingen en mengelwerk voor allerlei klassen van lezer. 1817-1821.
Amsterdam: A. Vink.
[ondertitel vervalt.]

* Maandschrift, Groninger - tot nut van 't algemeen. Uitgegeven door het
departement Groningen der Maatschappij tot nut van ' t algemeen. 18151817.
v.v. Nieuw Maandschrift tot nut van 't algemeen.
Groningen: W. Wouters.
[voortzetting van het in 1811 verboden Nieuw Maandschrift tot nut

van 't algemeen.]
* Maandschrift, Nieuw - tot nut van 't algemeen [enz.]uitgegeven door
het departement Groningen, behoorende tot de Bataafsche Maatschappij
tot nut van 't algemeen. 1809-1811.
v.v. Maandschrift tot nut van 't algemeen.
v.a. Groninger maandschrift tot nut van 't algemeen.
Groningen: W. Wouters.
[Het enig overgebleven exemplaar van de jaargang 1811, met 5 afl.,
heb ik niet gezien, omdat het in de UB van Groningen berust.
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In 1811 is het tijdschrift verboden, in 1815 verscheen het weer
onder een gewijzigde titel.]
Magazijn, Algemeen - voor onderwijs en opvoeding. [Tweemaandelijks]
1819-1823.
v.a. Nieuw algemeen magazijn voor onderwijs en opvoeding.
Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel.

* Magazijn, Letterkundig - van wetenschap,

kunst en smaak. [ 12

à 16

afl. p.j.] 1814-1835.
Amsterdam: G. van Dijk.

Magazijn, Vaderlandsch - van wetenschap, kunst en smaak. [onregelmatig?J 1801-1812.
v.v. Nieuw algemeen magazijn van wetenschap, kunst en smaak.
Amsterdam: G. Warnars.
[Bestond uit vier afdelingen, de vierde is *literair te noemen.
+ Mannetje, Het graauwe. [weekblad] [1819-1820].
Amsterdam: J· C . van Kesteren.
[noewel de CCP 1820 als uitgavejaar noemt, is 1819 zeker het
beginjaar.J
Mengelingen voor Roomsch-Catholijken. [Kwartaalschrift?] 1807-1814.
Amsterdam: B.J. Crajenschot.
[De jaargangen 1-3 van 1807-1809 verschenen regelmatig. Ieder
deel bevatte 4 stukjes. De stukjes van deel 4 en 5 verschenen
onregelmatig tussen 1810-1814.]
Mercurius, Amsterdamsche. [Maandschrift] 1807-1815.
v.v. Maandelijksche Nederlandsche Mercurius.
Amsterdam: J. Ruysendaal.
[*literair in de afdeling Mengelwerken.]
[Heeft bestaan tot in 1815, i.t.t. gegevens uit de CCP.]
Minerva: Letterkundig tijdschrift voor godsdienst, wetenschappen en
kunsten. [Maandblad] 1817-1821.
Amsterdam enz.: Geysbeek en zn. enz.
[i.t.t. de gegevens van de CCP, is het tijdschrift begonnen in 1817.]
* Mnemosyne: Mengelingen voor wetenschappen en fraaye letteren. Verz.
door H.W. Tydeman en N.G. van Kampen. lonregelmatig] 1815-1831.
v.a. Letter- en geschiedkundige mengelingen.
Dordrecht: A.Blussé en zn.
[Tijdschriftkarakter is niet duidelijk, maar wel verschenen de
mengelingen bij afleveringen vaker dan één maal per jaar.]

Naarvolging, Vrije - der Latijnsche Hymnen, in Nederduitsche dichtmaat. Door H. Hillebrand, op muziek gesteld door C.F. Ruppe.
[1e jaargang maandelijks, daarna onregelmatig] 1810-1813.
Rotterdam: J.D. Demelinne.
[Tijdschriftkarakter niet duidelijk, hoewel in afgeronde nummers verschijnend toch duidelijk in zijn geheel een eenheid.]

Nederlander, De - : behelzende vertoogen over de belangen der Nederlandsche natie. [Door G.J. Jacobson]. [Frequentie?] 1814.
Amsterdam: P. den Hengst en zn.

* Opmerker, De leerzame en boertige. [Tweewekelijks] 1809-1810.
Amsterdam: C. Timmer.
+ Oude, De - van den Binnen-Amstel. [Wekelijks] 1819.
Amsterdam: Beyerinck en Willemsz.
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* Paauw, De - en de raaf: Maandschrift voor den zoogenaamden gemeenen man. 1815-1816.
Groningen: A. Hazelhoff.
De. [Frequentie?] 1819-1832.
Dordrecht: Blussé en Van Braam.
* Recensent, De - , ook der recensenten. [8 maal p.j., v.a. 1810
maandelijks] 1806-1850.
v.a. De Recensent: Algemeen letterlievend maandschrift.
Amsterdam: J. van der Hey.
+ Schippertje, Het. [Frequentie?] [1819.]
Amsterdam: M.Westerman.
[Het exemplaar van de UBA, dat op 1818 gecatalogiseerd staat, is
waarschijnlijk van 1819.]

Protestant,

Schouwburg van in- en uitlandsche letter- en huishoudkunde.
[Onregelmatig] 1805-1810.
Den Haag: Immerzeel en Comp.
Schrijver, De - der weekelijksche bode voor leesgierigen: ver-

halende alle zonderlinge gebeurtenissen, anecdotes en opwekking
tot leeslust. [weekblad] 1811.
Amsterdam: M. van Kolm.
+ Spiegel der natie: een onpartijdig maand-blad. 1814.
Z.p.: z.u.

·'· Tijdschrift van kunsten en wetenschappen van het departement
der Zuiderzee. [16 afl. p.j.) 1812-1813.
v.v. Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen.
v.a. Vaderlandsche Letteroefeningen.
Amsterdam: M. de Bruyn enz.
[Zie voor toelichting: Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen.]

* Toilet-geschenk van vernuft en kunst, voor dames van lectuur en
smaak. [Halfjaarlijks?] 1811.
[Almanak die uit twee apart genummerde delen bestaat, waarvan
niet duidelijk is of ze apart of tegelijk aangeboden werden.)
Amsterdam: E. Maaskamp.
Toneelkijker, De. [Maandblad, onregelmatig v.a. 1819] 1816-1819.
Amsterdam: S. Delachaux.

Uittreksels, Maandelijksche -, of: Boekzaal der geleerde waereld.
1716-1811.
v.v. Republyk der geleerden.
v.a. Boekzaal der geleerde wereld.
Amsteldam: D. onder de Linden en zn.

+ Vaderland: Het - en de Franschen: Een weekblad gedurende het tweede
deel des levens van Napoleon Buonaparte. Uitg. dr. J.Scheltema.1815.
Amsterdam: H. Gartman
Verzamelaar, De wekelijksche. 1819.
's Gravenhage enz.: J. Dumee enz.
Vigilant, Le: De Waakzame. [onregelmatig) 1816.
v.v. De Waakzame [Dagblad.)
La Haye: L'imprimerie Belgique.
* Vriend, De leerzame - van allen. [Frequentie?] [1810).
Amsterdam: M.van Koim.
[Misschien vaker dan eenmaal per week uitkomend.]
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[De datering van UBA als 1790 is onjuist.]
De. [Maandblad] 1818-1832.
Rotterdam: A. May van Vollenhoven.
Zamenspraak tusschen Klaartje en Trijntje. [weekblad?] 1816-1819.
Rotterdam: Cornel en Tuinzing.
[Niet opgenomen in CCP en waarschijnlijk nergens compleet.]

Weegschaal,

Zamenspraak tusschen drie vrienden: Ernest, Dirk en Klaas, over
verschillende onderwerpen. [Weekblad?] 1819.
Rotterdam: B. Schuuring.

2.3. Spoorloos: mogelijk literaire tijdschriften 1810-1819 die niet
in de CCP voorkomen.
Berigten en brieven, voorgelezen op de Maandelijksche Bedestonden van
het Nederlandsch Zendeling-Genootschap. 1816-1818.
Rotterdam: N.Cornel.
[wel zijn jaargangen vanaf 1823 op de KB aanwezigJ

Letter- en kunstnieuws,

Algemeen. 1810.

Schiedam: W. Molenaar.
Maandboekje van 's Gravenhage. 1816-1819.
's Gravenhage: A. van Hoogstraten.
Maandboekje der stad Middelburg. 1815-1819.
Middelburg: C. Jongkindt.
Maandboekje der stad Rotterdam. 1815-1819.
Rotterdam: Cornel enz.

Magazijn van en voor Lijdenden en Rampspoedigen, of: Bijdragen ter
hunner onderrigting, opwekking, bemoediging, troost en hulp. 1813.
Dordrecht: A. Blussé en zn.

Mengeling, Taal- en dichtkundige - en Bijdragen tot de Wetenschappen
en schoone letteren. 1815.
Amsterdam: J. Ruijsendaal.

Onderwijs, Christelijk - tot bestuur en vertroosting naar de behoeften
van dezen tijd. 1811.
Groningen: w. Zuidema.

Overdenkingen, gesprekken, enz. ten gebruike van godsdienstige huisgezinnen [ enzJ • [Weekblad?] door J. Hofman en H. Polman Az. 18071810.
Haarlem: A. Kampman Hz.
[Zie voor de beschrijving 1897-1809 de vorige aflevering; een ex.
van 1810 is nergens aanwezig, hoewel wel uitgegeven volgens Saakes.]
Spectator, De Amsterdamsche. 1810.
Amsterdam: w. van Hoorn.
Uitspanningen, Aangename en leerzame. 1813.
Amsterdam: J.C. Sepp en zn.
Weekblad, Godsdienstig en Zedekundig. Door J.T. Bertram. 1811.
Amsterdam: J.H. Duisdeiker.
Zondagsblad: een geschrift voor verstand en hart. Zamengesteld door
een' leeraar bij de hervormden. 1818-1819.
Amsterdam: H.O. Brouwer.
Marita Mathijsen
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