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Woord vooraf

Na het voltooien van mijn doctoraalstudie geschiedenis in 1988 aan de 
Rijksuniversiteit Utrecht (thans Universiteit Utrecht) heeft drs. G.J. 
Hooykaas mij gewezen op een nog braakliggend terrein in de historio-
grafie, namelijk het vroeg-liberalisme. Een relevante periode is 1828-1832, 
toen de opiniërende pers zich sterk ontwikkelde. Uitgangspunt voor mijn 
onderzoek vormden twee liberale kranten: De Noordstar en De Standaard. 
Bij deze bladen is het echter niet gebleven, want eenmaal bezig stuitte ik 
meer en meer op de ook in het Zuiden oplevende opiniepers. Journalisten 
van zuidelijke bladen waren regelmatig in debat met hun vakgenoten in 
het Noorden. Zo is ten slotte de basis voor dit onderzoek gelegd.

Een onderzoek doe je weliswaar alleen, maar niet zonder hulp en 
aanmoediging van anderen. Aan de totstandkoming van dit werk heb-
ben velen hun bijdrage geleverd, in directe en indirecte zin. Daarom wil 
ik enige mensen bedanken. Mijn promotor, prof. dr. J.M.H.J. Hemels, 
wil ik hartelijk danken voor zijn begeleiding. Hij gidste mij tijdens mijn 
reis door de opiniepers. Zijn visie en commentaar zijn van groot belang 
geweest voor de voortgang van het onderzoek. Steeds waren zijn bijdragen 
voor mij een stimulans om verder te gaan. Veel dank ben ik verschuldigd 
aan prof. dr. H. de Schepper en dr. G.A.M. Beekelaar. Zij hebben mij van 
veel goede adviezen voorzien. Ook drs. G.J. Hooykaas heeft veel werk ver-
zet bij de opzet en verdere uitwerking van deze studie. Zijn kennis van de 
negentiende eeuw dwingt respect af.

Nog veel meer personen zou ik moeten danken. Ik denk daarbij aan de 
medewerkers van de archieven en bibliotheken. Zij zorgden ervoor dat de 
benodigde bronnen beschikbaar waren, zodat mijn werk steeds weer kon 
doorgaan. Hulde aan hen. De heer A.C. den Edel, heeft veel werk verzet 
in verband met het nalezen en het corrigeren van de tekst. Voor de lay-out 
heeft mw. J.T. de Boo-Vos op voortreffelijke wijze zorggedragen, terwijl 
de Summary door mevrouw E. de Boo-de Wilde is verzorgd. Ten slotte 
gaat mijn dank uit naar Wil. Gedurende het onderzoek ben ik vrijgesteld 
geweest van huishoudelijke verplichtingen. Bovendien heeft zij vele uren 
alleen moeten doorbrengen.

Het boek wil ik opdragen ter herinnering aan mijn ouders. Zij hebben 
het voltooien van dit werk niet mogen meemaken. 




