
De HOLLANDSCHe SpeCtAtOr
Verscheen van 1731 tot 1735 
Dit tijdschrift wilde mensen ‘opvoeden’, 
om van de lezers betere mensen te maken. 
Er stonden stukken in over godsdienst, het 
huwelijk en taal.

De Algemeene SpectAtor
Verscheen van 1742 tot 1746 
In dit tijdschrift kon het over van alles 
gaan. Bijvoorbeeld een artikel over 
gierigheid, te veel eten en drinken of 
over mensen die veel te veel aan zichzelf 
denken.

De WelmeenenDe RaaDgeveR
Een tijdschrift vol goed bedoelde raad, 
zoals de titel al zegt. 

bLogger van de 18e eeuW
Een beroemde journalist uit de achttiende eeuw 
was Justus van Effen. Hij richtte in 1731 het 
tijdschrift de Hollandsche Spectator op. Hij had 
dat afgekeken van de Spectators uit Engeland. 
Tijdschriften vol verhalen, nieuws, meningen en 
kritiek, geschreven door de heer Spectator, wat 
‘toeschouwer’ betekent. De spectator beschreef 
en bespotte de wereld om zich heen en lokte 
discussies uit. Justus van Effen deed dat ook. Hij 
gaf bijvoorbeeld kritiek op de schoonmaakwoede 
van Nederlandse huisvrouwen. Hij was tegen teveel 
eten en drinken en vond mensen uit de provincie 
vaak maar bekrompen. Hij lokte daarmee uit dat de 
lezers zelf over hun mening zouden nadenken. 

Weetje
Tijdschriften werden 

vooral gelezen door rijke mensen. Gewone burgers hadden niet genoeg geld 
voor deze luxe. 
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Thema 6.3  Les 5
Typische tijdschriften

Lees jij ook wel eens een tijdschrift? Een leuk stripblad of 

een magazine met interessante informatie misschien? 

Dat is niets nieuws. Eeuwen geleden waren er al tijdschriften. 

In de achttiende eeuw werden ze ineens heel populair.
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TijdschrifTen in de   achTTiende eeuw

heT 
WereLdnieuWs
Door de nieuwe manier van denken 
in de achttiende eeuw, wilden de 
mensen steeds meer weten. Niet 
alleen over hun eigen land, maar 
ook over de rest van de wereld. 
Daarom werden er meer tijdschriften 
opgericht. Hierin stond het 
wereldnieuws, wetenschappelijk 
nieuws, maar ook nieuws over 
dagelijkse dingen, zoals eten, mode 
en goede manieren. Net als in blogs 
gaven de schrijvers hun mening over 
al deze onderwerpen. Dat was nieuw.

Waar gingen al die blaadjes 

over in de achttiende eeuw? 

Nou, over de dingen die ze in 

die tijd interessant vonden. 

Wetenschap vooral, maar ook 

‘hoe het hoort’, politiek, toneel 

of boeken. De tijdschriften 

zagen er wel een heel stuk 

saaier uit. Alleen maar letters 

en geen mooie foto’s zoals nu.  


