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De koningin
geknecht,
1813-1869
REMIEG AERTS

IN DE 19E EEUW KREEG DE PERIODIEKE PERS DE VAAK AANGEHAALDE EREtitel ‘Koningin der Aarde’. Zij was een macht en een bron van kennis; ‘wie haren scepter
verbreken wil, zal door haar verbroken worden; alleen zij heeft het licht in de duisternis
voor allen ontstoken, en zal ook de nevelen, welke het aardrijk nog dekken, verdrijven’.
Dat klonk heel mooi, maar in welk verband werd deze lofzang aangeheven? Het waren
de slotregels van de pleitrede die advocaat Dirk Donker Curtius in 1839 hield voor de
Hoge Raad ter verdediging van zijn cliënt, uitgever C.A. Thieme van de Arnhemsche
Courant. Die rechtszaak stond inmiddels in een lange reeks van procedures waarin de
overheid probeerde de pers te muilkorven op grond van de beschuldiging van laster of
door een beroep op napoleontische wetgeving.1
Deze kwestie maakt duidelijk wat de situatie was van de pers in de eerste helft van
de 19e eeuw. Aan de ene kant groeiden het belang en de rol van de persmedia in de
samenleving als instrument van beïnvloeding en meningsvorming, aan de andere kant
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De rede van D. Donker Curtius in de Arnhemsche

Carl Albert Thieme (1793-1847), eigenaar en uitgever

onafhankelijkheid van de pers.

Kruseman.

Courant van 22 augustus 1839 waarin hij pleitte voor
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van de Arnhemsche Courant. Schilderij van J.A.

was de status van de dagbladpers nog laag. Haar vrije werking werd op allerlei manier
beknot en het bereik was beperkt. Zeker voor 1848, onder het restauratieregime na 1813,
functioneerde de pers binnen een zeer gecontroleerde en kleinschalige publieke ruimte.
Zoals in hoofdstuk 4 nader aan de orde komt, zou de pers zich na de afschaffing van het
dagbladzegel in 1869 inhoudelijk, journalistiek, technisch en bedrijfsmatig sterk gaan
ontwikkelen, al zetten die effecten pas een decennium later door, mede door andere
factoren dan de afschaffing van de belasting op bedrukt papier alleen.
Toch biedt de periode 1813-1869 een boeiend en complex panorama. Pas in deze periode ‘ontstond’ de dagbladpers als aparte categorie van periodieke literatuur, in een perslandschap dat weliswaar kleinschalig, maar al verrassend rijk aan publicatievormen was.
En hoewel het publieksbereik nog relatief gering was, kon de pers een grote invloed
uitoefenen omdat ook het electoraat en alle relevante elites in omvang beperkt waren
en min of meer tot dezelfde circuits behoorden. In de hele periode was het kiesrecht
beperkt tot minder dan honderdduizend welgestelde volwassen mannen. Doorgaans
maakte nog niet de helft van dat kiezerskorps gebruik van het stemrecht. Het politiek
personeel van deze halve eeuw bestond, per decennium, uit enige tientallen heren.2 De
kranten, een relatief duur product, hadden dus ook met een paar honderd, soms een paar
duizend abonnees voldoende bereik in de bovenlaag van de nog vrij statische en half
besloten samenleving.

De krant in het huiselijk leven rond 1806. Zaanse familie in klederdracht: de vrouwen zijn aan het handwerken,
terwijl de man een pijp rookt en de krant leest. Tekening Jean Baptiste Madou.
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DE KRANT IN HET PERSLANDSCHAP
Tot 1 oktober 1830, toen het Algemeen Handelsblad van courantier J.W. van den Biesen
als eerste zes keer per week ging verschijnen, waren de meeste ‘journalen’, nieuwsbladen
of couranten wat betreft hun verschijningsfrequentie geen dagblad.3 Ook het Handelsblad noemde zich een ‘Staatkundig, Wetenschappelijk, Letterkundig Tijdschrift’. Andere bladen, ook als zij zich ‘dagblad’ noemden, verschenen in deze periode nog net als
voorheen maar één, twee of drie keer per week of zelfs op onregelmatige tijden. Het is
dan ook moeilijk het toenmalige perslandschap op formele criteria te verdelen in wat
we nu een krant noemen, een weekblad of een tijdschrift. De meeste periodieken die
zich als ‘courant’ presenteerden, bestonden als vanouds uit twee, vier of zes bladen met
nieuwsberichtjes uit buiten- en binnenland, mededelingen vanwege het stadsbestuur, en
advertenties met informatie over handel, verkopingen en veilingen, effectenkoersen, verzekeringen, scheepvaartveilingen, voorstellingen, nieuwe uitgaven, persoonsberichten en
verloren voorwerpen. Voor opinievorming, duiding en beoordeling werden zij niet of
nauwelijks gebruikt. In de decennia voor 1848 herinnerde weinig aan het sterke en felle
politieke engagement van de pers in de revolutiejaren aan het einde van de 18e eeuw. Dat
was ook de bedoeling in het nieuwe koninkrijk van 1813 dat vooral rust en orde wilde
garanderen.4
De opinievormende functie werd nog wel vervuld door sommige weekbladachtige
periodieken en als vanouds door pamfletten en brochures. Nog de hele 19e eeuw, maar
zeker tot 1870, zouden pamfletten, brochures, preken en feest- en huldezangen een belangrijke plaats blijven innemen als vertolkers van publieke informatie, opinie en gevoelens. Het pamflet had het grote voordeel van snel te verschijnen, dicht op de actualiteit.
De inhoud bevatte doorgaans een persoonlijke opinie en de omvang, soms van tientallen
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Drukkerij en letterzetterij rond 1830. Alles was nog handwerk; kranten drukken in hoge oplages was niet mogelijk.

pagina’s, maakte een veel uitgebreidere argumentatie en informatie mogelijk dan in een
krant. De aantrekkelijkheid van het pamflet als publicatievorm lag in de combinatie
van de omvang van een zaakartikel of betoog in een maandblad en de mogelijkheid tot
actualiteit zoals in een krant. Lokale en regionale kwesties kwamen veel meer in deze
publicatievorm aan de orde dan in de toenmalige kranten. Er verschenen er honderden
per jaar.5
In de halve eeuw na 1813 waren er in Nederland in grote trekken zes typen ‘couranten’
op de markt. Allereerst de al sinds de 17e en 18e eeuw bekende stadscouranten, die in de
hele periode hun plaats hielden. Daarnaast, bij tijd en wijle, nieuws- en advertentiebladen die als commerciële onderneming werden opgezet. Van 1827 tot 1831, toen de spanningen over het beleid van koning Willem i groeiden en tot de Belgische revolutie van
1830 leidden, verschenen er allerlei sterk opiniërende ‘redenerende’ oppositiebladen. In
een poging de publieke opinie te beheersen en te sturen richtte de regering in de jaren
1830 zelf kranten op, die gefinancierd werden uit geheime ministeriële fondsen. In de jaren 1830-1840 bestond er op allerlei plaatsen in het land een radicale ‘lilliputterpers’ van
kleine, sociaal-oppositionele blaadjes, die na 1850 bijna allemaal weer verdwenen. Vanaf
het Algemeen Handelsblad (1828) en de Nieuwe Rotterdamsche Courant (1844) deden onafhankelijke, commerciële, informerende en opinievormende kranten met een min of
meer landelijk bereik hun intrede. Dit werd na 1848 het model van de eigentijdse krant.
In het vervolg van dit hoofdstuk komen de hier genoemde typen bladen uitgebreider
aan de orde.
De zichtbaarste voortzetting van het verleden vormden de aloude stedelijke kranten
met hun halfofficiële positie als orgaan van het stadsbestuur. In de jaren onder het Fran-

Echtpaar leest de Enkhuizer Courant, circa 1830. Tekening van Albert Neuhuys.
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se bewind hadden zij een zeer beperkt bestaan geleid. Veel bladen waren zelfs tijdelijk
opgeheven. Na de inlijving bij het napoleontische keizerrijk (1810) mocht er per departement van het keizerrijk nog maar één mededelingenblad verschijnen, onder overheidstoezicht. Na 1813 keerden veel van de oudere stedelijke of provinciale kranten terug, in
een bescheiden, louter informerende rol, opnieuw onder direct toezicht van de stedelijke
of provinciale autoriteiten. Net als voorheen verleende het stads- of provinciebestuur
het alleenrecht op de overheidsberichtgeving aan een particuliere drukker of uitgever en
bepaalde vaak de benoeming van de hoofdredacteur. Ondanks de formele persvrijheid,
die sinds 1815 bestond, vervulde in sommige plaatsen de gemeentesecretaris min of meer
de rol van censor. Als dat al nodig was, want de uitgever van een stedelijke krant had er
weinig belang bij zijn preferente positie in gevaar te brengen. De stedelijke of provinciale overheid was zijn grootste opdrachtgever en soms ook afnemer.6
Kranten van dit type – de gewone krant die een stedelijk burger kende – waren bijvoorbeeld de Amsterdamsche Courant, de Rotterdamsche Courant, de ’s-Gravenhaagsche
Courant, de Dordrechtsche Courant, de Middelburgsche Courant, de Leydsche Courant, de
Opregte Haarlemsche Courant, de Leeuwarder Courant, de Groninger Courant en de Provinciale Groninger Courant, het Nieuws- en Advertentieblad voor de Provincie Drenthe,
vanaf 1826 de Drentsche Courant, de Overysselsche Courant, de Utrechtsche Courant, de Bredasche Courant en het Dagblad der Provincie Noord-Braband. Maar ook in nog kleinere
plaatsen verscheen vaak een eigen krant.
Deze kranten hadden overigens wat betreft hun inhoud maar nauwelijks een lokaal
karakter. Ze werden wel in een bepaalde plaats uitgegeven, stonden gewoonlijk onder
toezicht van het stedelijk bestuur en dienden ten dele om gemeentelijke mededelingen
bekend te maken. Maar verder bestond hun nieuwsberichtgeving uit korte stukjes over
gebeurtenissen en bestuurlijke besluiten en benoemingen in het buitenland en elders in
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Officieel nieuws, gemaakt door rijksambtenaren. De eerste Nederlandsche Staats-Courant 1 januari 1814.

P E R S K L I M A AT E N P U B L I E K E R U I M T E
De opkomst van de andere typen kranten had te maken met het persbeleid en de aard
van het restauratieregime tussen 1814 en 1848. Toen koning Willem i na de napoleontische jaren vanaf 1815 met ruime bevoegdheden de regering ging voeren over het Verenigd
Koninkrijk der Nederlanden, dat zowel de noordelijke Nederlanden als de zuidelijke
Nederlanden en Luxemburg omvatte, was hij geneigd een betrekkelijk liberaal persbeleid te voeren. Hij ging bijvoorbeeld niet in op een verzoek van drukkers in de zuidelijke
Nederlanden en uitgevers om de beperkende Franse persregie te continueren waarvan
zij als begunstigde monopolisten geprofiteerd hadden. De Franse refugiés die na 1814
hun land moesten verlaten vanwege hun revolutionaire verleden en bonapartistische
sympathieën kregen gastvrij onderdak in Brussel. Op 24 januari 1814 liet de soeverein de
afschaffing van de meeste Franse wetten en reglementen op de boekhandel in het Staatsblad publiceren, met het argument dat deze censuur de vrije drukpers had onderdrukt,
de voortgang van de verlichting had belemmerd en strijdig was geweest ‘met de liberale
denkwijze waarop elk rechtgeaard Nederlander den hoogsten prijs stelt, en die steeds het
Gouvernement dezer Landen heeft gekenschetst’.9
Op grond van deze vermeende nationale traditie van liberaliteit vond de commissie
die in 1814 een nieuwe grondwet maakte het niet nodig de vrijheid van drukpers constitutioneel vast te leggen. Toen door de samenvoeging van de noordelijke en de zuidelijke
Nederlanden in 1815 al direct een grondwetsherziening nodig was, drongen de leden
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eigen land. Die ‘Engelsche post’, ‘Fransche post’ of berichten uit Berlijn of Wenen werden overgenomen uit buitenlandse bladen of kwamen binnen via brieven van particuliere
correspondenten. Behalve in de advertenties had de berichtgeving niet veel plaatselijks.
Er waren ook geen lokale verslaggevers. Sommige bladen hadden een bereik ver buiten
de eigen stad, bijvoorbeeld de Opregte Haarlemsche Courant, die veel werd gebruikt voor
geboorte-, huwelijks- en overlijdensberichten, en de Arnhemsche Courant die zich vanaf
de late jaren 1830 ging profileren als politiserende, oppositionele krant.
Als officieel regeringsorgaan diende vanaf 1 januari 1814 de Nederlandsche Staats-Courant, de voortzetting van eerdere kranten met overheidsberichtgeving sinds 1798. De
Staats-Courant en het bijbehorende Staatsblad bevatten de tekst van wetten, besluiten en
benoemingen. De Staats-Courant informeerde soms over regeringsbeleid, gaf kort buiten- en binnenlandse nieuwsberichten zoals de stadskranten en bevatte vanaf 1814 ook
het verslag van de vergaderingen van de Tweede Kamer. Parlementaire verslaggeving
was tot aan de jaren 1840 een officiële overheidsdienst, door een rijksambtenaar onder
het ministerie van Binnenlandse Zaken.7
Naast de oude stadscouranten vestigden zich soms en met wisselend succes nieuwsen advertentiebladen als commerciële onderneming van een uitgever. Inhoudelijk en
wat hun vorm betreft verschilden zij niet veel van de stads- en provinciecouranten, die
zich soms ook ‘nieuws- en advertentieblad’ noemden. Wel kon een dergelijke onderneming zich meer vrijheden permitteren en was de opmaak leesbaarder. Het in Den Haag
uitgegeven Algemeen Nederlandsch Nieuws- en Advertentie-Blad (1819-1832) bijvoorbeeld
bevatte ongeveer als eerste krant een afdeling ‘Mengelwerk’, met boekbesprekingen of
gedeelten uit een boekpublicatie.8
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van de commissie uit de zuidelijke Nederlanden daar wel op aan. Zij hadden een
lange traditie van drukpersbeperking achter zich en vonden het Koninklijk Besluit
van 1814 geen voldoende garantie. Na een
moeizame discussie kreeg de vrijheid van
drukpers alsnog een plaats in de grondwet. Hoewel artikel 227 over de drukpersvrijheid werd weggestopt in het tiende
hoofdstuk, tussen de bepalingen over het
onderwijs en het armbestuur, legde het
in elk geval formeel vast dat voor het uiten van ‘gedachten en gevoelens door de
drukpers, als een doelmatig middel tot
uitbreiding van kennis en voortgang van
verlichting’ geen toestemming vooraf nodig was.10
Het profileren van grondrechten en bevorderen van openbaarheid was overigens
noch in 1814, noch in 1815 de bedoeling van
de notabele grondwets makers. Het recht
van vereniging en vergadering werd pas De koninklijke regeringen oefenden tot 1848 op velerlei
in de grondwet van 1848 verankerd en in manieren invloed uit op kranten: Willem ii had tot de
1855 wettelijk geregeld. Tot die tijd bleef Grondwet van 1848 grote invloed op de inhoud van de
het recht om verenigingen op te richten kranten, geschilderd door J.A. Kruseman 1839.
gebonden aan toestemming van de regering, op grond van artikel 291 van de Franse strafwetgeving. De grondwetscommissie
van 1815 stemde ook maar moeizaam in met de publieke toegankelijkheid van de
vergaderingen van de Tweede Kamer. De Eerste Kamer en de vergaderingen van de
stedelijke raad bleven tot 1848 besloten.11 Onder de vele beperkende bepalingen van
het restauratiebewind ontwikkelde zich in Nederland geen publieke sfeer of levendige
civil society. Zelfs tegen het Engelse begrip public spirit bestond wantrouwen; alleen
al de suggestie van burgerlijke betrokkenheid wekte bij de autoriteiten de verdenking
van bemoeizucht en kritiek. Het werd dan ook bij voorkeur gebruikt in de onpolitieke
zin van ‘volksgeest’, vaderlandse deugd en Oranjetrouw.12
Na 1813 moest elke gedachte aan een terugkeer naar de democratische toestanden
van de revolutieperiode plaatsmaken voor het model van een actief en vaderlijk bestuur
door de koning en zijn persoonlijke regering, uitgeoefend over een standsgewijs geordende, stabiele maatschappij. Na de traumatische decennia van burgeroorlog, revolutie
en bezetting werd ‘vergeven en vergeten’ het officiële beleidsmotto. De publieke ruimte
was in elk opzicht beperkt. Tot het midden van de eeuw leefden de meeste mensen in
kleine stadjes die binnen hun oude stadswallen lagen. Omdat er weinig sociale mobiliteit
was en iedereen deel uitmaakte van een weefsel van maatschappelijke afhankelijkheden,
verstarden de sociale verhoudingen.13
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In die besloten kleinstedelijke leefsituatie bestond nog steeds de in de 18e eeuw begonnen genootschappelijke sociabiliteit, maar dat culturele genootschapsleven was sterk
naar binnen gekeerd. Het beperkte zich sociaal tot de eigen kring en was gericht op
een ambachtelijke en gezellige beoefening van voordracht, wetenschap, poëzie, muziek
of toneel, waarbij alle eventueel controversiële onderwerpen op levensbeschouwelijk of
politiek gebied gemeden werden. De cultuur van de periode 1815-1848 was in grote trekken die van het intieme, burgerlijke en christelijke biedermeier, gericht op conventie en
bevestiging van de sociale orde. De overheid ontmoedigde activistisch burgerschap; de
samenleving vroeg er niet om. Zo kon de Britse letterkundige John Bowring, die in 1838
door Nederland reisde, opmerken dat hij geen ander beschaafd land kende waarin zo
weinig belangstelling leek te bestaan voor publieke zaken.14
Hoe beperkt de publieke opinie ook mocht zijn, de regering benutte alle middelen
om haar te volgen en te beheersen. Minister van Justitie C.F. van Maanen, die zijn loopbaan al onder het Franse bewind begonnen was en die tot 1842 de exponent van het restauratiebestuur zou blijven, nam uit de Franse periode het netwerk van politiespionnen
en informanten over die hem konden inlichten over opinies en geruchten die de ronde
deden in koffiehuizen, sociëteiten en kroegen, waar kranten en vlugschriften goedkoop
ter inzage lagen.15
Ook het beste instrument dat de overheid had om de werking van de drukpers beperkt
te houden, dateerde van de napoleontische periode. Dat was het zegelrecht of drukperszegel, een belasting op alle vormen van gedrukt papier, die was ingevoerd in 1812.16 In
de meeste landen bestond in deze periode een dergelijke vorm van belasting, die deels
bedoeld was als een vaste stroom van inkomsten voor de schatkist en deels het
Cornelis Felix van Maanen (1769-1846), superminister
gewenste bijeffect had om publicaties duur
onder koningen Lodewijk Napoleon en Willem i, was
te maken, waardoor het verspreiden van
onder andere verantwoordelijk voor het beïnvloeden
kennis,
informatie en opinie tot de maatvan de pers.
schappelijke bovenlaag beperkt zou blijven.
Niet alleen al het papier dat overheidsdiensten gebruikten en alle documenten
van burgers die enige vorm van rechtsgeldigheid beoogden, moesten voorzien zijn
van een belastingstempel, ook alle drukkers en uitgevers van boeken, prenten en
andere publicaties mochten alleen werken
met gestempeld papier. De tarieven liepen
op met de grootte van het gedrukte papier,
maar gemiddeld een kwart van de kostprijs
van krantenpublicaties ging naar de fiscus.
Veel kranten verschenen om die reden op
een vrij klein formaat, ongeveer folio, met
twee kolommen. Bij een aanscherping en
systematisering van de zegelwet in 1843
werden ook alle advertenties belast.17
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Voorpagina Algemeen Nederlandsch Nieuws- en Advertentie-Blad, 21 oktober 1819
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De eerste maatregelen om de grondwettelijke persvrijheid te beteugelen, waren overigens het gevolg van buitenlandse politieke pressie. Niet alleen de in 1814 herstelde Bourbonmonarchie in Frankrijk, ook de regeringen van Pruisen, Oostenrijk en Rusland ergerden zich aan de publicatievrijheid van de voormalige jakobijnen, bonapartisten en andere
revolutionairen die zich als refugiés in Brussel gevestigd hadden. Willem i werd stevig
onder druk gezet om dergelijke subversieve geluiden vanuit zijn koninkrijk tot zwijgen te
brengen. In 1815, 1816 en 1818 kwam de regering met wetgeving ‘betreffende de beteugeling
van onrust en kwaadwillendheid’. De eerste wet betrof de strafbaarstelling van het openlijk
sympathiseren met buitenlandse overheersing en het doen van uitingen die binnenlandse
‘twist en wantrouwen’ konden veroorzaken. Voor dat delict gold direct een flinke strafmaat:
lijf-, gevangenis- of de doodstraf. In 1816 werd belediging van buitenlandse staatshoofden
en regeringen strafbaar. De wet van 1818 stelde behalve de auteur alle betrokkenen bij
een uitgave verantwoordelijk voor overtredingen. Samen met allerlei bepalingen uit de
napoleontische Code Pénal, die nog van kracht bleven zolang er geen nieuw Wetboek van
Strafrecht was, boden deze wetten de autoriteiten veel instrumenten om auteurs en bladen
te vervolgen die al te ijverig op de publieke opinie wilden werken.18
Een van de eerste kranten die zich, hoe beknopt ook, aan een publieke behandeling
van politieke onderwerpen waagden, was het Algemeen Nederlandsch Nieuws- en Advertentie-Blad dat in 1819 in Den Haag ging verschijnen, onder waarschijnlijk een gemengd
Noord- en Zuid-Nederlandse redactie. De goed vormgegeven krant was met twee gulden
en veertien stuivers per kwartaal niet heel duur. Al vrij snel had zij lezers in alle steden
van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.19 Was het Advertentie-Blad relatief vrijmoedig, oppositioneel of kritisch was het niet. Andere bladen rond 1820 gingen daarin
verder, zoals het serieuze weekblad De Weegschaal en de kritisch-satirische ‘Utopiaansche’
bladen van de Amsterdamse publicist Jean Baptiste Wibner. Zij kregen direct te maken
met de nieuwe repressieve wetgeving en zagen zich – in onmiskenbaar politieke en gemanipuleerde processen – vervolgd en veroordeeld wegens ‘hoon en laster’.20
Omdat het Haagse Advertentie-Blad in zijn afdeling ‘Mengelwerk’ (een rubriek letterkundige of essayistische bijdragen) soms politieke beschouwingen plaatste, gold het als de
eerste ‘redenerende’ krant in Nederland, zoals het indertijd heette. Dit type krant kwam
echter vooral tot ontwikkeling in de zuidelijke provincies van het Verenigd Koninkrijk.
Het zuiden, met zijn vroege industrialisering, grotere bevolking en Franse invloed, was in
menig opzicht moderner en dynamischer dan het noorden. Er was een groot potentieel
aan jonge, ambitieuze en liberale auteurs, met minder remmingen om publieke en politieke zaken aan de orde te stellen. Hier ontstond in de loop van de jaren 1820 een politieke en oppositionele pers. In 1821 begon de jonge liberale persondernemer Jean-Jacques
Coché-Mommens in Brussel de Franstalige Courrier des Pays-Bas, een goed geschreven
dagblad dat ingezonden brieven opnam en het regeringsbeleid kritisch volgde. Aanvankelijk richtte de Courrier zich meer tegen de clerus en de aristocratie dan tegen de regering,
maar na 1824 werd de krant zoals de meeste Belgische bladen oppositioneel. De Courrier
groeide met 1500 abonnementen (1830) uit tot de grootste krant in het koninkrijk.21
De kranten en andere bladen die in Brussel, Gent, Antwerpen, Luik en Doornik verschenen, hadden anders dan de Noord-Nederlandse een duidelijke signatuur. Ze waren
antiklerikaal-liberaal, conservatief katholiek of, na 1826, liberaal katholiek, en al deze
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Portret J.W. van den Biesen, uitgever van Algemeen
Handelsblad, het eerste dagblad in Nederland.

varianten ontleenden hun drijfkracht aan verzet tegen het neerlandiseringsbeleid, de
geleide kerkpolitiek en het autoritaire, repressieve bestuur onder Willem i. De liberale
Mathieu Laensbergh. Gazette de Liège en de katholieke Courrier de la Flandre, de Courrier
de la Meuse en Le Catholique des Pays-Bas waren kleinschalig publicaties, maar zij waren
effectief genoeg om de oppositionele opinie vorm te geven.22
In 1828 kwam de zaak van de persvrijheid op de voorgrond naar aanleiding van de
vervolging van de Courrier des Pays-Bas en de veroordeling van uitgever Jean-Jacques
Coché-Mommens en auteur Louis de Potter tot flinke gevangenisstraffen wegens ‘opruiing’. Vanaf dat jaar begonnen ook Nederlandse bladen het beleid te becommentariëren of zelfs liberale hervormingen te bepleiten. In Limburg waren L’Éclaireur politique,
commercial et litteraire de Maestricht (1827-1829) en L’Éclaireur politique. Journal de la province de Limbourg (1829-1830) actief. In Den Bosch ging De Noord-Brabander vanaf 1829
de katholieke belangen verdedigen. In Den Haag en Amsterdam verschenen tussen 1828
en 1831 de politieke opiniebladen De Bijenkorf, De Noordstar en De Standaard, die overigens vanwege hun onregelmatig verschijnen formeel niet als krant kunnen gelden. Ook
een paar oudere stedelijke kranten, met name de Arnhemsche Courant, waagden zich aan
commentaar.23
Toen in de nazomer van 1830 in Brussel de opstand uitbrak die in 1831 zou leiden tot
de afscheiding van de zuidelijke provincies inclusief Limburg en de vorming van het
zelfstandige koninkrijk België, werd een goede, neutrale nieuwsvoorziening een waardevol product. Dat werd zeker zo gevoeld in Amsterdam, de zakenhoofdstad van Nederland. Daarvan profiteerde de krant die in januari 1828 was opgericht door de jonge
katholieke commissionair Jacob Willem van den Biesen: het Algemaan Handelsblad. Van
den Biesen had al sinds 1825 een tweewekelijks blad met handelsberichten verzorgd. In
1828 begon hij naast of in concurrentie met de oude Amsterdamsche Courant een tweemaal
Het eerste dagblad in Nederland: Algemeen Handelsblad. Rechtsboven de zegels die bevestigen dat de krant
belasting had betaald.
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per week verschijnend blad met actuele informatie voor iedereen die werkzaam was in
de Amsterdamse handel. Tientallen correspondenten voorzagen de krant van berichten.
Hoewel de politieke spanningen van 1829-1830 het moeilijk maakten een inhoudelijke
koers te vinden die aansloot bij het Amsterdamse milieu, dat wel regeringsgezind was
maar ook voor een breuk met de opstandige zuidelijke provincies, groeide de krant als
politiek nieuwsblad in 1830 heel snel naar tweeduizend abonnees. Het Algemeen Handelsblad ging zes keer per week verschijnen.
Maar zelfs het publiceren van feitelijk nieuws gold nog als gevaarlijk liberaal en subversief. Dat ervoer Van den Biesen aan den lijve, toen hij op 29 oktober 1830 klappen
kreeg en met de dood bedreigd werd door woedende beurshandelaren die hun fondsen
zagen dalen door de correcte berichtgeving van de krant over het verloop van de opstand.
Concurrent Wibner bracht direct een alternatief zakenblad op de markt, de Amsterdamsche Mercurius, die overigens maar kort bestaan heeft. Verbitterd over de bejegening door
de Amsterdamse zakenwereld verkocht Van den Biesen zijn krant, verliet de ondankbare
hoofdstad en vestigde zich in Frankfurt. Niet voor lang, want in 1831 was hij alweer in
Amsterdam. Hij kocht zijn inmiddels noodlijdende krant voor tienduizend gulden terug
en ging met een nieuwe uitgever in zee. Vanaf 1 november 1831 verscheen de Nieuwe
Amsterdamsche Courant en Algemeen Handelsblad, die als Algemeen Handelsblad het eerste
duurzame, geslaagde, nationaal verspreide en gezaghebbende dagblad van Nederland
zou worden.24
Inmiddels was de regering maar al te zeer doordrongen geraakt van de opinievormende macht van de pers. Een louter repressief beleid was weinig effectief gebleken.
In 1829 en 1830 waren de strafbepalingen tegen laster, smaad en het aanranden van het
koninklijk gezag, publieke autoriteiten of de wet uitgebreid en verzwaard, maar dat had
allemaal niet veel geholpen.25 Wel staakten de kritische en hervormingsgezinde bladen
die na 1828 waren opgekomen in 1831 hun uitgave, in het hysterisch nationalistische en
koningsgezinde tumult dat de Belgische ‘muiterij’ in Nederland losmaakte. De regering
begreep dat er meer nodig was om het beleid te verdedigen, ook internationaal, want de
grote mogendheden waren geneigd de Belgische afscheiding te sanctioneren.
Daarom werd een nieuw middel beproefd. In de jaren 1830 kwamen er drie nieuwe
kranten op de markt, die gefinancierd werden uit een geheim fonds dat was ondergebracht
bij minister van Justitie Van Maanen. Hij was over de besteding alleen verantwoording
verschuldigd aan Willem i. De belangrijkste was het Journal de la Haye (1830-1842), dat
in Den Haag verscheen in het Frans en zich richtte op diplomaten en de publieke opinie
in het buitenland. De bedoeling was dat het Journal een goede, gezaghebbende krant
zou worden, die het regeringsbeleid internationaal over het voetlicht zou brengen. In 1832
benaderde de regering de Leidse hoogleraar J.R. Thorbecke, die nog als regeringsgezind
gold, voor de leiding. Toen deze de taak niet aannam omdat hij de voorkeur gaf aan zijn
academische carrière, kwam de redactie in handen van de Franse broodschrijvers Charles
Durand en Georges Libry-Bagnano, die ook al voor 1830 in Brussel waren ingehuurd om
de regeringskoers te verdedigen, en van Henri Box, een ambtenaar op Justitie die voor
deze nieuwe taak werd vrijgesteld.26 Het Journal de la Haye groeide niet uit tot een gezaghebbend blad, maar handhaafde zich met een oplage van een paar honderd exemplaren en
speelde bij tijd en wijle wel een rol in de kleinschalige publieke opinie.

P O L I T I S E R I N G VA N D E P E R S
De politisering of ideologische kleuring van de pers werd dus voor een aanzienlijk deel
door het optreden van de regering bevorderd, die deze ontwikkeling juist wilde tegenhouden. Een echte, programmatische politisering was het overigens niet. Er bestonden
nog geen politieke partijen en geen grote georganiseerde maatschappelijke bewegingen
en belangen.29 Maar onder Willem i en zijn minister Van Maanen was de regering
geneigd elke publieke beoordeling van beleid, elke roep om openbaarheid of controle
op de overheidsfinanciën als gevaarlijke ‘bedilzucht’ en onruststokerij op te vatten. In
de uiterst gevoelige reputatiesamenleving van toen werd iedere vorm van kritiek door
bestuurders, schrijvers of aanzienlijke burgers als een persoonlijk affront opgevat. De
meeste pennenstrijd over en weer tussen kranten en andere bladen ging over kleine
en incidentele zaken. Commentariërende stukken of hoofdartikelen kwamen nog maar
sporadisch voor; de ruimte was beperkt en kranten boden vaak een podium aan diverse
ingezonden bijdragen met een tegengestelde strekking.
In de jaren 1840 begonnen bestaande en nieuwe bladen een meer herkenbare signatuur aan te nemen: liberaal en hervormingsgezind in diverse gradaties, katholiek, conservatief of radicaal. De aanleiding tot die politisering vormden de dramatische staat
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In 1834 zette de regering een tweede blad in om nieuwe oppositionele krantjes als De
Onpartijdige (1833) en l’Étendard Politique et Universelle (1834), die in Rotterdam verschenen, te overstemmen. Hun bereik was op zich niet groot, maar via de rubriek ‘Overzigt
van de Bladen der Vorige Week’ gaf het Algemeen Handelsblad een veel bredere ruchtbaarheid aan hun kritische geluid. Om meer greep te krijgen op de belangrijke Amsterdamse publieke opinie, liet de regering via de Noord-Hollandse griffier C.J.G. Copes
van Hasselt het politieke weekblad De Waakzame op de markt brengen. l’Étendard en De
Onpartijdige werden overigens zelf uit geheime Belgische regeringsfondsen ondersteund.
Toen Justitie dat kon aantonen, kreeg H.J.W. Thompson, de redacteur van l’Étendard,
vijf jaar gevangenisstraf.27 Een zelfstandige reden van bestaan had De Waakzame niet; het
blad kwijnde tot 1836.
In 1837 probeerde Copes van Hasselt, inmiddels staatsraad, het opnieuw. Het is interessant te zien dat concurrentie, met welk motief ook, de kwaliteit van de pers omhoog
bracht. Copes van Hasselt zag heel goed dat het Algemeen Handelsblad de norm was geworden. Wilde hij de invloed van die krant terugdringen, dan zou hij een beter dagblad
moeten bieden, mooier van uitvoering, op groter formaat, met snelle berichtgeving en
informerende en goed geschreven stukken. Voor dat plan wist hij in Den Haag Willem
I te winnen, die de oppositie tegen zijn dure en onvruchtbare ‘volhardingspolitiek’ – de
koning wilde zijn aanspraken op België niet opgeven – zag groeien. Van Hasselt kreeg
de middelen om in Amsterdam De Avondbode op te zetten, een ‘Algemeen Nieuwsblad
voor Staatkunde, Handel, Nijverheid, Landbouw, Kunsten, Wetenschappen enz.’, met
de gerespecteerde dichter C.G. Withuijs als redacteur. Van den Biesen zag het potentieel van de nieuwe concurrent en zette extra edities, zijn relatienetwerk en reputatiebeschadiging van Withuijs in om De Avondbode te laten mislukken. Inderdaad werd de
krant geen succes. Kort nadat de geheime beschermheer Willem i als koning aftrad, in
1840, hield De Avondbode op te bestaan.28
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van de overheidsfinanciën en de aandrang
tot grondwetsherziening. Kranten gingen
zich ontwikkelen naar de functie die zij in
de kwarteeuw na 1848 zouden gaan vervullen, namelijk als centra van politieke
groepsvorming, een soort protopartijformaties. Wel was het verschijnen van een
nieuw blad of de signatuur die een bestaande krant aannam nog sterk gebonden
aan de persoon of personen die tijdelijk de
redactie voerde(n). Rond 1830 waren opinievormende bladen zoals De Bijenkorf,
De Noordstar, De Standaard en de Nederlandsche Gedachten het medium geweest
van Haagse en Amsterdamse advocaten
en hun kring zoals Dirk Donker Curtius
en Floris Adriaan van Hall. De meeste
kranten waren het werk van ongestudeerde auteurs en redacteurs, die al baantjes als
bureauambtenaar, onderwijzer, deurwaarder, broodschrijver, kleine ondernemer of
drukker en boekverkoper achter zich hadden. Voor welk engagement of welke toon
zij kozen, hing af van hun achtergrond, Dirk Donker Curtius (1792-1864), advocaat van de
eerdere sociale ervaringen, commercieel persvrijheid en bestrijder van het autocratische bewind
instinct of hun opdrachtgever. Sommige van de Hollandse koningen.
uitgever-redacteurs brachten naast elkaar
verschillende typen bladen uit, zoals Karel van Hulst, die in Kampen behalve de Kamper
Courant (1838-1940) ook een tijdlang het satirische en links-liberale maandblad De Staatkundige Tooverlantaarn of Utopisch-Politische Snelwagen (1845-1846) liet verschijnen.30
Aan de uiterste linkerkant opereerden een aantal bladen die als ‘krant’ te herkennen
zijn omdat ze ten minste twee keer per week uitkwamen met nieuws, advertenties en
beschouwingen, naast periodiekjes die wekelijks, maandelijks of onregelmatig verschenen. Een deel van deze blaadjes staat bekend als ‘lilliputters’, vanwege hun miniformaat
van ‘twee vierkante Nederlandsche palmen’ (10 × 16 centimeter). Daardoor waren zij
volgens de wet van 16 juni 1832 en 3 oktober 1843 vrijgesteld van de drukkende zegelbelasting. Die vrijstelling gold eigenlijk voor aanplakbiljetjes en kleine aankondigingen,
maar slimme uitgevers bedachten dat aan die advertenties ook andere tekst kon worden
toegevoegd, zodat een krantje ontstond dat weinig kostte. Zij behoorden in deze periode tot een complex van opinieperiodieken die in een persgeschiedenis moeilijk los van
elkaar behandeld kunnen worden, al waren niet alle bladen als kranten in de moderne
zin te beschouwen.
De lilliputterblaadjes zochten niet alleen een publiek in de sociale groepen onder de
gezeten burgerij, zij vertegenwoordigden inderdaad een ‘volks’ geluid dat in de kranten

Adriaan van Bevervoorde, redacteur van het dagblad De Burger, gaat met zijn aanhangers in triomf door de

Wagenstraat in Den Haag nadat hij koning Willem ii tot democratische hervormingen heeft aangezet, 15 maart
1848. Tekening van B. van Gorcum.
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ontbrak.31 Hun inhoud, met sensationele nieuwsberichtjes, roddel, sociale aanklachten
en een democratische tendens, was deels de voortzetting van de oudere traditie van
satirische blaadjes en schimpschriften, deels wederopleving van de patriottische strijdliteratuur. Er was ook een nauwe verwantschap met het nieuwe literaire genre van de
‘fysiologieën’, geschreven portretten van herkenbare maatschappelijke typetjes. Het democratisch sentiment van deze blaadjes was soms republikeins en georiënteerd op Belgische en Franse radicale auteurs en groepen, maar kon ook ineens alle hoop stellen op een
rol van de vorst als ‘volkskoning’. Het was niet programmatisch. Meestal kwam het voort
uit verontwaardiging over direct zichtbare armoede en sociaal onrecht in een bepaalde
plaats of regio.
Eillert Meeter met zijn Groningse Tolk der Vrijheid (1840-1841) was een van de eerste
vertegenwoordigers in dit genre. Met De Onafhankelijke (1844-1847) en de Haagsche Miniatuur-Nieuwsbode (1845) verplaatste de oud-sergeant zijn podium naar Den Haag, onder meer om de ’s-Gravenhaagsche Nieuwsbode (1835-1861) te bestrijden, weer een blad dat
vanuit Justitie werd gestuurd, maar waaraan hij ook zelf had meegewerkt. Naast Meeter
waren Adriaan van Bevervoorde, A.H. van Gorcum, Petrus de Vos en Jan de Vries oprichters en redacteurs van diverse bladen in dit genre. Van Bevervoorde, zelf van goede
familie, gaf zijn democratische ‘volksblaadjes’ Asmodée (1845-1847) en Le Courrier Batave
et Asmodée (1847-1848) in Den Haag overigens in het Frans uit, omdat hij zich eigenlijk
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op het publiek van het Journal de la Haye richtte. De Burger (1846-1848) verscheen wel in
het Nederlands, maar was geen volksblad, al propageerde het democratische ideeën. Veel
dichter bij het directe stedelijke leven stonden de Amsterdamse weekbladen Waarachtige
fysiologie van Amsterdam (1844-1847) van Petrus de Vos en De Hydra (1847-1850), de Ware
Volksstem (1851-1852) en Asmodée (1854-1895) van Jan de Vries. Deze blaadjes, waarbij De
Vos en De Vries hun lezers betrokken als inzenders van roddel en melding van misstanden, waren echte stadsmedia, waarin de maatschappelijk hoog geplaatsten en medeburgers via naming and shaming te kijk werden gezet of gedwongen werden naar het rechte
pad terug te keren.32 Miniatuurblaadjes verschenen verder in plaatsen als Nijmegen, Tiel,
Harderwijk, Utrecht, Zwolle en Deventer.
De kranten die sinds de late jaren 1830 als ‘ultraliberaal’ golden, wat betekende dat zij de
grondwetsherzieningsvoorstellen van mensen als Donker Curtius en Thorbecke steunden,
waren de Vlissingsche Courant (1834-1848) van de selfmade man Frederik van Sorge, en de
Arnhemsche Courant van uitgever C.A. Thieme, vanaf 1837 geleid door oud-studenten en
adepten van Thorbecke, onder wie Theodor Roest van Limburg en Nicolaas en Willem
Olivier. Vooral de Arnhemsche Courant groeide in de jaren 1840 uit tot de belangrijkste en
felste oppositiekrant, met een landelijk bereik.33 Daarvoor was het nog niet eens nodig dat
een krant veel abonnees in het hele land had. Het was genoeg als zij in sociëteiten en koffiehuizen te vinden was. Geruchtmakende betogen werden vaak ook door andere bladen
overgenomen of becommentarieerd. De liberale hervormingsbeweging kreeg vanuit Den
Bosch steun van de katholieke De Noord-Brabander (1829) onder leiding van Jan J.F. Wap,
schrijver en docent aan de Koninklijke Militaire
Academie in Breda.
Johannes Jacobus Franciscus Wap (1806-1886), publicist
Wap werd in 1841 met een ruime jaarvoor de katholieke emancipatie; hoofdredacteur van
lijkse toelage door de regering afgekocht
de katholieke krant De Noord-Brabander. Tekening
en staakte zijn oppositionele publicistiek.34
Carel Bentinck.
Dat was een veelgebruikt instrument uit
het arsenaal aan middelen om de pers te
beheersen, naast de fiscale maatregelen, de
drukpersprocessen en het oprichten van regeringsgezinde kranten. Ook Meeter, Van
Sorge, Van Bevervoorde, Roest van Limburg, Van Gorcum en andere auteurs van
oppositionele bladen kregen vroeger of later
een mooie baan, een toelage of een langdurig verblijf in het buitenland aangeboden via
Justitie of schimmige vertegenwoordigers
van de koning. Veel van de mannen die zich
tijdelijk op de journalistiek stortten, waren
getalenteerde avonturiers of querulanten
die om allerlei redenen niet of niet meer de
maatschappelijke status bezaten die zij zichzelf toedachten. Hun felle engagement was
soms authentiek, soms kwam het gewoon
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voort uit opportunisme of rancune. Vanwege hun sociale en financiële situatie konden
zij zich geen duurzame principes veroorloven. Meeter, Van Bevervoorde en Van Gorcum behoorden tot het schimmige circuit
van afpersers die Willem ii onder druk zetten met de dreiging dat zij ruchtbaarheid
zouden geven aan zijn homoseksuele escapades of politieke machinaties. De grenzen
tussen dit circuit, Haagse advocaten, hofkringen, de spionnen en uit geheime fondsen betaalde publicisten van Van Maanen
en andere zetbaasjes van de regering waren
voor 1850 tamelijk vaag.35
Ook Van den Biesen probeerde met zijn
kwaliteitskrant steeds op goede voet te blijven met het hof, in de hoop op een koninklijke onderscheiding. Zijn Algemeen Handelsblad werd in de loop van de jaren 1840 de De Rotterdamse boekhandelaar Henricus Nijgh (1815meest gezaghebbende krant, met vooral na 1895) richtte in 1844 de Nieuwe Rotterdamsche
1845 een liberale signatuur. Vanaf 1844 kwam Courant op. Schilderij C.E. Mögle.
er een tweede liberale kwaliteitskrant bij, de
Nieuwe Rotterdamsche Courant, een commercieel initiatief van uitgever H. Nijgh om ook
Rotterdam te voorzien van een goede, actuele handelskrant. Net als in Amsterdam werd
vanuit ondernemerschap de oude en conservatieve Rotterdamsche Courant gepasseerd door
een kwalitatief betere concurrent. Vanaf september 1844 ging de nrc als dagblad verschijnen. Onder de redactie van de zeer bekwame jurist Hartog Hijman Tels schaarde de krant
zich achter Thorbecke. Omdat ook de Arnhemsche Courant, inmiddels geleid door Thorbeckes publicitaire zetbaas Olivier, de liberale hervormingsagenda krachtig steunde, was de
liberale beweging tot ver in de jaren 1850 in de publieke ruimte veel sterker vertegenwoordigd dan in de samenleving en het politiek-bestuurlijke milieu. Groot commercieel succes
leverde dat de ambitieuze nrc vooralsnog niet op. Pas na tien jaar bereikte de krant een
batig saldo en het duurde een kwarteeuw eer de aandeelhouders iets anders dan liberaal
dividend ontvingen.36
In 1845 ontstond naast het Algemeen Handelsblad en de nrc nog een derde krant die
nog tot aan de jaren 1970 een prominent dagblad zou blijven. Dat was De Tijd. Godsdienstig-Staatkundig Dagblad, opgericht en geleid door de priester Judocus Smits. Na het
vertrek van Wap bij De Noord-Brabander had Smits dit blad een radicaal-oppositionele,
volkse signatuur gegeven, die bij het Brabantse establishment nogal aanstoot gaf. Toen
hij bij de krant moest vertrekken, begon hij De Tijd, als pleitbezorger van het katholieke
belang. In 1846 verhuisde hij met zijn krant, die nu De Tijd. Noordhollandsch Dagblad
ging heten, naar Amsterdam, op zoek naar een ruimer publiek en een betere nationale
zichtbaarheid. Met steun van een nieuwe financier kon de krant vanaf 1848 zesmaal per
week gaan verschijnen, om voor het publiek van boven de grote rivieren de katholieke
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zaak op een voorzichtige maar besliste manier te vertegenwoordigen. In eerste instantie
bleef het bereik van de krant klein. Pas na tien jaar schreef de uitgever zwarte cijfers.37
De dynamiek – al was die niet groot – van de persontwikkeling lijkt dus in de jaren
1830-1860 vooral bepaald door politieke profilering. Nieuwe kranten ontstonden of werden een succes door positie te kiezen: voor 1840 tegen het beleid en bestuurssysteem
van Willem i, tot 1848 voor grondwetsherziening en in de volgende jaren voor of tegen
Thorbecke of een groot beleidsdossier als de spoorwegen of de koloniale politiek. Toch
hadden de kranten met een uitgesproken profiel, zoals de Arnhemsche Courant, De Tijd
en de antirevolutionaire De Nederlander, maar een paar honderd abonnees. De andere
kranten vertoonden doorgaans nauwelijks een profiel. Volgens een goed geïnformeerde
tijdgenoot waren hun lezers ook bijna alleen maar geïnteresseerd in berichtgeving over
gebeurtenissen, handel, scheepvaart, koersen en de advertenties. Het dagblad ‘wordt beschouwd als de eentonige berichtgever van wie geboren en overleden, van wat er gehandeld en verkocht is, van wat er vertoond en gespeeld zal worden, door welk een
onheil een plaats of een werelddeel met angst werd vervuld’. Daarom was bijvoorbeeld
de kleurloze Opregte Haarlemsche Courant met een oplage van 3250 exemplaren nog een
van de meest verbreide kranten.38
Politieke en beschouwende stukken liet men, volgens dezelfde bron, bij voorkeur ongelezen. Dat mag waar zijn of niet, in feite bestonden er naast elkaar, deels door elkaar,
twee soorten kranten. Sommige bladen werden opgericht met een specifiek opinievormende bedoeling, zoals de regeringsbladen voor 1840, de door de regering-Van Hall/
Donker Curtius gesubsidieerde ’s Gravenhaagsche Nieuwsbode en De Constitutioneel in
1853-1855 of het liberale strijdblad De Grondwet in 1854-1855. Zij zochten niet allereerst
een groot en algemeen lezerspubliek, maar waren gericht op het politiek-bestuurlijke
circuit zelf. Daarnaast waren er de commerciële kranten. De ambitie om een goed informerende, actuele krant op de markt te brengen mocht dan voortkomen uit commerciële
overwegingen, het bevorderen van openbaarheid, kennis en burgerbetrokkenheid was als
zodanig een liberaal principe. Daarom hadden kranten die zich specialiseerden in goede
informatieverstrekking in deze periode nog per definitie een liberaal karakter. Zij boden
een product waarnaar een groeiende vraag bestond. Met een oplage van 5400 exemplaren (1851) was het Algemeen Handelsblad ruim de grootste krant, op dat moment zelfs het
grootste periodieke medium in Nederland.39
Pas in 1864 kwam er een dagblad met een uitdagend conservatief karakter, naast de
min of meer liberale periodieken, het katholieke geluid, de kleurloze of per geval reagerende kranten en de betogende pamflettenpers. Dat was het Dagblad van Zuid-Holland
en ’s-Gravenhage. Na 1853 was het antithorbeckiaanse conservatisme zich gaan organiseren, maar het Haagse politieke establishment had geen eigen gezaghebbende pers. Het
politieke conservatisme was feitelijk ook niet meer dan antiliberalisme of antithorbeckianisme. Het had geen duidelijk programma.
Daar kwam verandering in toen de even getalenteerde als ambitieuze en rancuneuze
Izaac Jacob Lion zich voor de antithorbeckiaanse zaak ging inzetten.40 Lion was een
De krantenwereld na de afschaffing van het dagbladzegel: voor iedere smaak en ieder geloof een eigen krant. Cartoon
in Nederlandsche Spectator 29 januari 1870.
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onderwijzerszoon die zich in de jaren 1840 en 1850 een bestaan had opgebouwd als vertaler en bewerker voor het variététheater, journalist, Kamerstenograaf en redacteur van
diverse periodieken. Na de val van het eerste kabinet-Thorbecke in april 1853 was hij door
de liberalen ingehuurd om via het blad De Grondwet de regering-Van Hall te bestrijden.
Omdat zijn ervaringen met liberale werkgevers hem diverse teleurstellingen opleverden,
keerde hij zich van dit kamp af. Hij publiceerde een nogal persoonlijke maar ook serieus gedocumenteerde studie, De dagbladen in Nederland. Wat zijn zij en wat behoorden
zij te wezen? (1858). Hij werkte voor diverse bladen en begon in de jaren 1860 voor de
conservatieve oppositie te schrijven. Met kapitaal uit conservatieve kring wist Lion de
lokale Haagse kranten weg te concurreren en over te nemen, zodat op 1 januari 1864
het Dagblad van Zuid-Holland en ’s Gravenhage zich kon vestigen als spreekbuis van de
conservatieve politiek. Het was een uitgesproken strijdorgaan, maar de ervaren journalist
Lion wist er tegelijk een goede en zeer aanwezige krant van te maken, met een snelle
politieke verslaggeving en een commentariërend Kameroverzicht, een nieuw genre. Lion
ging zich een aantal jaren manifesteren als conservatieve spindoctor en penvoerder.
In zijn Dagbladen in Nederland had hij al hartstochtelijk gepleit voor een zelfbewuste
politisering van zowel de pers als het publiek en voor de afschaffing van het dagbladzegel, niet als fiscale maatregel maar als erkenning van de waarde van de pers als een
‘magt, rijk aan vruchten voor den Staat, voor de maatschappij, voor de kunst en voor de
wetenschap’.41 Met zijn eigen optreden illustreerde Lion dat de vernieuwing en kwaliteitsverbetering van de pers in deze periode steeds impulsen kregen vanuit pogingen
tot politieke profilering. Zijn carrière toont ook dat de politiek nog steeds zeer dicht op
het perscircuit zat. Tot in de jaren 1860 kochten en stuurden ministers als Rochussen en
Van Hall journalistieke steun. Liberale en conservatieve circuits brachten kapitaal bijeen
voor nieuwe kranten en in 1866 bood een liberale groep aan Lion via de Leidse uitgever
A.W. Sijthoff de enorme som van honderdduizend gulden als hij bereid was zich uit de
journalistiek terug te trekken.42 Samen met week- of maandbladen van dezelfde signatuur functioneerden nationale kranten als het Handelsblad, de nrc en het Dagblad als
‘protopolitieke partijformaties’.43 Dergelijke opinievormende clusters kregen of schiepen
een herkenbare aanhang en hadden allerlei relaties met het politiek-bestuurlijke circuit.
K R A N T E N , J O U R N A L I ST I E K E N O N D E R N E M E R S C H A P
In januari 1862 nam Conrad Busken Huet ontslag als predikant bij de Waalse Kerk
in Haarlem. Na zijn al te vrijzinnige Brieven over den Bijbel was zijn positie als kerkleraar voor hemzelf en zijn gemeente onbevredigend geworden. Voortaan zou hij als
vrij gevestigd letterkundige de kost moeten gaan verdienen. Omdat dat in Nederland
nog nagenoeg onmogelijk was, kwam het als een redding dat uitgever A.J. Enschedé
hem in dienst wilde nemen als redacteur bij de Opregte Haarlemsche Courant. Voor ruim
tweeduizend gulden per jaar – een voor hoger geschoolde beroepen modaal salaris in de
negentiende eeuw – ging Huet zes dagen in de week, in de ochtend- en de avonduren,
nieuwsoverzichten samenstellen voor de krant, uit buitenlandse bladen. Hij deed dat
goed, maar het was geestdodend klerkenwerk in een ondergeschikte kantoorfunctie.44
Huets journalistieke loopbaan laat goed zien hoe de gemiddelde krant en het metier er rond 1860 nog uitzagen. De Opregte Haarlemsche Courant, begonnen in 1656, was
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de beste en de grootste van het oude type
van de stadskranten.45 De uitgevers uit
het geslacht Enschedé liepen voorop in
technische vernieuwingen. In 1816 stond
de eerste ijzeren, mechanische drukpers
van Koenig & Bauer in hun drukkerij in
Haarlem, in 1828 waren zij in Nederland
opnieuw de eerste met een snelpers, die
tot 4200 afdrukken per uur kon maken.46
De Opregte Haarlemsche Courant had al
een reputatie van betrouwbaarheid door
de sobere neutraliteit van haar berichtgeving. Door de vroege mechanisatie kon ze
bovendien in grotere oplage snel geproduceerd worden. Daarom was zij bij uitstek
geschikt voor familieannonces en aankondigingen. Op dat gebied was de Haarlemse krant lang marktleider, en naast de ArnPredikant en schrijver Conrad Busken Huet (1826hemsche Courant de enige oudere stedelijke
1886), journalist voor de Opregte Haerlemsche
krant met een landelijk bereik.
Maar hoe geslaagd ook, in menig opCourant. Schilderij Coen van Oven.
zicht was de Opregte Haarlemsche Courant
het model van de journalistieke routines van de gemiddelde stedelijke of provinciale
krant. Kranten vormden voor de meeste lokale uitgevers een bijproduct. Die uitgevers
waren meestal boekdrukkers en -verkopers, of producenten van allerlei plaatselijk drukwerk, in kleinschalige bedrijfjes. Investeren in technische innovatie, het gebruik van machinaal houtvezel- of cellulosepapier en van de nog dure snelpersen was voor het meeste
werk in oplagen van enkele honderden exemplaren niet nodig. Begin jaren 1850 waren er
nog pas elf snelpersen in Nederland; na 1860 begon dat aantal snel te groeien, niet alleen
meer voor krantendrukkerijen.47
Een bijproduct waren de meeste kranten ook in die zin dat zij niet uit een journalistiek doel voortkwamen, maar eigenlijk vooral dienden als voertuig voor plaatselijke advertenties. Als brenger van nieuwsberichten waren kranten aantrekkelijk voor degenen
die iets wilden aankondigen of verkopen. Voor de uitgever waren vooral die advertenties
commercieel van belang. Als er te weinig ruimte was, ging dat ten koste van de nieuwsberichten. In veel lokale kranten, die maar twee of drie keer per week verschenen, deed
de snelheid van berichtgeving er ook weinig toe. Op het platteland functioneerde de
krant als medium nog tussen de dorps- of stadsomroeper, de aanspreker die een overlijdensbericht rondbracht, en de ‘kerkespraak’, als na afloop van de dienst de dominee
bericht deed over familiezaken, belastingen, lotingen voor de militie of verhuur van
hooilanden. Kranten werden voorgelezen in het koffiehuis of op de sociëteit.48 Haast was
er niet bij.
Voor kranten als het Handelsblad, de nrc, de Arnhemsche Courant en later Lions Dagblad van Zuid-Holland en ’s Gravenhage was actualiteit van de politieke berichtgeving en
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Kranten lezen bleef een gemoedelijke bezigheid, ook al stonden er soms enerverende zaken in. Schilderij Gerke
Henkes, ca. 1854.
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het handelsnieuws wel van belang. Hun redacties onderhielden daartoe een netwerk van
informanten in zakenkringen, de beurs, sociëteiten en politiek Den Haag. Correspondenten, dat wil zeggen relaties elders in het binnen- en buitenland, zonden berichten.
Deze kranten gebruikten snelle post- en koeriersdiensten en de duivenpost. Toen de
jonge Herman Heijermans sr. in 1847 voor de nrc het grote zangersfeest in Arnhem ging
verslaan, kreeg hij een mandje met vier postduiven mee, voor elke dag een. De duiventil
van de krant was, heel eenvoudig, op de vliering van het kantoorgebouw gevestigd.49 In
de februaridagen van 1848, toen in Parijs de revolutie uitbrak die koning Louis Philippe
zijn troon kostte, brachten koeriers te paard dag en nacht nieuwsberichten en drukte de
nrc wekenlang het hele etmaal door edities en bulletins. Op de Grote Markt dromde het
publiek samen om het nieuws vers van de pers te vernemen.50
Desondanks verliep rond het midden van de eeuw zelfs belangrijke berichtgeving
soms nog erg traag. Toen kroonprins Alexander op 20 februari 1848 op Madeira overleed,
bereikte het doodsbericht pas op 17 maart de koninklijke familie in Den Haag.51 Vanaf
1851 konden kranten gebruikmaken van de telegraaf, een dure voorziening. Dat medium
en vanaf de jaren 1860 ook de trein versnelden het tempo van het nieuws aanzienlijk. In
1823 duurde het gemiddeld achttien dagen voor een buitenlands bericht een regionale
krant als de Leeuwarder Courant bereikte. Binnenlands nieuws deed er ruim vijf dagen
over. Een halve eeuw later stond buitenlands nieuws na 3,7 dagen in de krant, binnenlandse berichtgeving na anderhalve dag.52
Bij de meeste andere kranten bestond het redactiewerk voornamelijk uit knippen en
plakken of enigszins herformuleren van berichten uit andere Nederlandse en buitenlandse bladen, en het verwerken van per briefpost binnengekomen berichtjes van correspondenten uit andere delen van het land. Correspondenten werkten niet exclusief voor
een bepaalde krant. Vaak waren zij zelf redacteur van een lokale krant en schreven of
verkochten ze daarnaast berichten aan andere bladen in het land. Zelfstandige nieuwsgaring door eigen verslaggevers bestond nog nauwelijks. Dat gebeurde alleen bij grote
lokale evenementen of ongelukken. Toen de Amsterdamse journalist Nathan Calisch
terugkeek op zijn jonge jaren in het vak, memoreerde hij dat zelfs rond 1870 nog zelden
echte reporters aanwezig waren als beroemdheden of staatshoofden de hoofdstad bezochten, en dan was daar bovendien nog toestemming van de autoriteiten voor nodig.53
De krantenuitgevers en hun redacteuren betrokken hun informatie voornamelijk van
hun lokale contacten in de sociëteit, de Kamer van Koophandel of de beurs.
De krantenberichten werden geordend in de rubrieken buitenlands en binnenlands
nieuws en geplaatst op volgorde van binnenkomst, zonder duidelijke rangorde van belang. De weergave van de berichten was kort, feitelijk, zakelijk en zonder commentaar.
In sommige stedelijke kranten was een deel van de voorpagina gereserveerd voor mededelingen van het gemeentebestuur of de gouverneur, later de commissaris van de provincie. Krantenberichten hadden geen vergrote of vetgedrukte kop; een dunne liggende
streep scheidde het ene bericht van het volgende. Was er voldoende ruimte, dan bevatte
de krant een rubriek ‘Mengelwerk’, met iets over geschiedenis of literatuur, boekbespre-
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kingen van Nederlandse, soms ook Franse, Duitse of Engelse schrijvers of recensies van
plaatselijke toneelvoorstellingen of concerten.54 Aan politiek commentaar of vaste politieke berichtgeving deden de meeste kranten niet of alleen bij bijzondere gelegenheden.
Wel namen veel kranten de parlementaire verslaggeving over die verzorgd werd door het
persbedrijf van de familie Belinfante in Den Haag.55
Kranten bevatten geen illustraties. De techniek om dat te doen was in principe wel
beschikbaar. De houtgravure en vanaf het midden van de eeuw ook de lithografie waren geschikt voor productie in grote oplagen en in combinatie met tekst. Het succes
van het Britse geïllustreerde Penny Magazine, dat vanaf 1832 begon te verschijnen en
bedoeld was voor een groot publiek – het blad bereikte al in het eerste jaar een oplage
van 200.000 exemplaren – kreeg in Nederland en andere landen snel navolging. In 1834
kwam het rijk van houtgravures voorziene Nederlandsch Magazijn op de markt, bij de
Gebr. Diederichs in Amsterdam, een innoverende boekhandel en uitgeverij, waar ook
het Algemeen Handelsblad verscheen. Daarna volgden Het Leeskabinet (1834), het Penningmagazijn voor de Jeugd (1835), De Aardbol (1838) en de luxueus en ambitieus opgezette Kunstkronijk (1841). Deze bladen, voor heel verschillende publieksgroepen, vonden
een dankbare markt.56
In het aanvankelijke enthousiasme lanceerden de Amsterdamse uitgevers Fuhri en
Beyerinck in juli 1844 de eerste Geïllustreerde Courant, met binnen- en buitenlandse
politiek, nieuws over ontdekkingen en uitvindingen, portretten, illustraties van recente
gebeurtenissen en zelfs al karikaturen. Het blad was in elk opzicht modern, maar kennelijk in deze opzet toch te ambitieus en te duur voor de markt. Voor het einde van het
jaar moest de uitgave worden gestaakt.57 Terwijl allerlei geïllustreerde bladen vanaf de
jaren 1850 een vaste plaats veroverden en het opnemen van houtgravures of litho’s ook op
krantenpapier technisch mogelijk was, zou geen van de kranten in de volgende decennia
beeldmateriaal bevatten. De productie van illustraties was bewerkelijk en betrekkelijk
kostbaar en door het zegelrecht was het krantenpapier al duur genoeg. Het werd dus in
principe alleen gebruikt voor de kerntaak, de nieuws- en zakelijke berichtgeving, commentaar en service-informatie. Daarmee groeide ook de conventie dat de krant primair
een zakelijk en praktisch tekstmedium is.
Dat geldt overigens vooral voor de redactionele pagina’s. In de rubriek ‘Advertentiën’
maakten typografie en illustratie wel een zekere ontwikkeling door. Vanaf de jaren 1840
groeide de omvang van de advertentieruimte. In de meeste kranten vulden advertenties
tot aan 1870 de vierde en laatste bladzijde, soms iets meer, maar bijvoorbeeld in het
Algemeen Handelsblad groeide het advertentieaandeel naar bijna zestig procent.58 Aanvankelijk domineerden in lokale en regionale kranten de berichten over te koop aangeboden huizen, landbouwgrond, landbouwproducten en diligencediensten. In bladen als
het Handelsblad en de nrc waren het vooral advertenties van makelaars, handelshuizen,
bedrijven en winkels die partijen ter verkoop aanboden. Geleidelijk aan kwamen daar
ook advertenties bij op het gebied van comfort, gezondheid en consumptie. Vooral medicijnen deden het altijd goed – de pillen van Holloway, de druppelen van Stoll, de
‘Oostersche anti-rhumatische kruiden-thee’. Daarnaast werden boeken en voorstellingen, behandelingen en verzorgingsartikelen, kleding en mode, woninginrichting, verzekeringen en zomerhotels aangeprezen.

3 . D E K O N I N G I N G E K N E C H T, 1 8 1 3 -1 8 6 9

113

De drukkerij verandert van aanzien tussen 1800 (boven) en 1870. Met het oude handwerk konden achthonderd
pagina’s per dag worden gedrukt. De stoomgedreven snelpersen drukten minimaal duizend pagina’s per uur.

Bleven de redactionele pagina’s van een uiterste typografische soberheid, de advertenties en reclames gingen met de jaren gebruikmaken van vette, grote en afwijkende
letters, kapitalen, vignetten, bedrijfsclichés, soms zelfs marktachtige uitroepen: ‘zonder
weerga!!!’. Toch bestond het illustratiemateriaal nog decennialang hoofdzakelijk uit kleine clichéplaatjes van huizen, boertjes op het land, scheepjes of diligences, die door alle
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kranten werden gebruikt. Soms bevatten ook reclames voor kachels, lampen of kleding
een illustratie. Door hun formaat doorbraken advertenties als eerste het strakke gelid
van de krantenkolommen.
De advertenties zochten inhoudelijk en door hun vormgeving nadrukkelijk de mannelijke en de vrouwelijke lezer, als privéburger en als consument. In de redactionele
kolommen was de krant impliciet als vanzelfsprekend op mannelijke lezers gericht, zoals
bijna de hele publieke communicatie in de 19e eeuw. Vrouwelijke lezers werden uitsluitend via de advertentierubriek zichtbaar. In deze groeiende afdeling kreeg de krant ook
merkbaar een andere functie dan die van professionele nieuws- en berichtgever. In de
advertenties, familieberichten en reclames kwam de krant het persoonlijke, dagelijkse,
huishoudelijke leven binnen, in een stijl die heel voorzichtig aan sensatie en vermaak
appelleerde.
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COURANTIERS EN JOURNAILLE
Als goed betaalde redacteur, zelfs bij de breed gewaardeerde Opregte Haarlemsche Courant,
maakte Busken Huet een vrije val op de maatschappelijke ladder, in elk geval naar zijn
eigen gevoel. Een predikant bij de deftige Waalse Kerk was een man van aanzien, al
betaalde deze positie maar matig. Een bureauredacteur was een klerk, een pennenlikker.
Een journalist gold algemeen als een ‘broodschrijver’, een gesjeesd individu dat zijn geweten aan de hoogstbiedende verpatste, ‘een man die heden berichten verzint, om ze morgen te kunnen tegenspreken’.59 De journalistiek was voor 1870 nog geen erkend beroep
met een duidelijke status. Volgens de beroepstelling van 1849 waren er in Nederland maar
67 ‘dagbladschrijvers, letterkundigen’ werkzaam; in 1859 waren dat er 84.60 De professie
maakte in een halve eeuw wel een ontwikkeling door en tussen de mannen die bij het
maken van een krant betrokken waren, konden grote verschillen in sociale positie bestaan.
In het spraakgebruik liepen aanduidingen als courantier, journalist en dagbladschrijver
nog door elkaar, maar met courantier werd toch meestal de uitgever en ondernemer bedoeld. Al golden ondernemers, hoe geslaagd ook, in het standsbewuste Nederland niet als
deftig, een uitgever en boekverkoper behoorde doorgaans wel tot het grootburgerlijke milieu, al was die status mede afhankelijk van wat hij uitgaf. Een erkende courantier van een
respectabele stedelijke krant of als ondernemer met steun van een groep kapitaalkrachtige
aandeelhouders had een goed netwerk in kringen van besluitvormers. Sommige uitgevers
lieten de leiding van hun krant aan respectabele gestudeerde auteurs, zoals Louis Keyzer (Algemeen Handelsblad), Hartog Hijman Tels (nrc), Simon Vissering (Amsterdamsche
Courant), Theodor Roest van Limburg of de broers Nico en Willem Olivier (Arnhemsche
Courant). Voor het Journal de la Haye werd in 1832 hoogleraar Thorbecke benaderd. Bij stedelijke kranten was de redactie in handen van de stadssecretaris, een archivaris of bibliothecaris, heren van een degelijke reputatie. Hoofdredacteuren waren ook vaak nog jonge
advocaten zonder praktijk, aan het begin van een carrière die in een aantal gevallen reikte
tot aan een ministerschap. Na 1848 en zeker na 1860, toen kranten een serieuze factor in
het politieke verkeer werden, steeg de status van courantiers en hun hoofdredacteuren.
Maar rond broodschrijverij bleef de suggestie van sociale mislukking hangen. Anders
dan in landen met een groot afzetgebied, zoals Engeland, Frankrijk of de Duitstalige
landen, ontstond in Nederland pas laat erkenning voor het professionele schrijverschap.
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Hier bleef literatuur lang een nevenbezigheid voor welgestelden of respectabele burgers
die een andere bron van inkomen hadden.61 De praktijk was evenwel dat veel jonge advocaten, predikanten, leraren, onderwijzers en bureauambtenaren bijverdiensten zochten als vertaler, bewerker en journalist, bij voorkeur anoniem of onder pseudoniem, om
reputatieschade te vermijden.
Daarnaast liepen in de journalistiek nogal wat ‘sociaal gedeclasseerden’ rond, figuren
als Adriaan van Bevervoorde, Regnerus Livius van Andringa de Kempenaer, Leonard
van Woudrichem van Vliet en tal van anderen die zich in de schulden hadden gewerkt of
ontslagen waren uit hun functie en zich verder in leven hielden door journalistiek werk,
afpersing of chantagejournalistiek in vlugschriften, schendblaadjes en kortstondige periodieken waarin persoonlijke rancune en sociale aanklacht nogal door elkaar liepen. In deze
sfeer van publicistiek kwamen soms ook andere auteurs terecht, ambitieuze en getalenteerde opklimmers uit heel eenvoudige milieus die via de pers toegang zochten tot meer
invloedrijke kringen en sociale erkenning. Sommige gedeclasseerden of klimmers slaagden erin een net bestaan te vinden als dagbladschrijver of redacteur, andere bevestigden
het publieke beeld dat de broodschrijver zich geen principes kon veroorloven.
Voor de meeste dagbladschrijvers en bureauredacteuren zal het beroep bepaald geen
vetpot geweest zijn. Heijermans begon bij de nrc voor een jaarsalaris van vijfhonderd
gulden. Dat was in de categorie ‘nette armoede’. De hele nrc werd gemaakt in een paar
kamers op de hoek van de Grote Markt en de Molensteeg. Op een morsig bovenkamertje
deed Heijermans het klerkenwerk met een gesjeesde theologiestudent, een humoristische scharrelaar en een ijverige amateur-wapenkundige, die het later tot stenograaf in de
Tweede Kamer zou brengen.62 Het inkomen van een jonge journalist lag ongeveer tussen
zeshonderd en negenhonderd gulden, vergelijkbaar met dat van een onderwijzer of klerk.
Ervaren redacteuren konden een salaris van twee- tot drieduizend gulden bereiken, op het
niveau van hogere ambtenarenfuncties of het leraarschap.63
Maar er waren ook grootverdieners in dit vak. Busken Huet bijvoorbeeld dacht ‘een
exorbitanten eisch’ te stellen toen hij de Enschedés in 1865 een loonsverdubbeling tot
vijfduizend gulden vroeg, eigenlijk met de bedoeling dat de krant hem dan zou willen
laten gaan. Dat was veel geld, bijna twee keer het basissalaris van een hoogleraar. Zonder
blikken of blozen bewilligden de uitgevers in zijn looneis. Een paar jaar later, toen hij
op kosten van de conservatieve regering naar Nederlands-Indië ging om daar de pers in
regeringsgetrouwe richting te hervormen, verdiende hij als hoofdredacteur van de JavaBode een formidabele twaalfduizend gulden, meer dan een ministerssalaris.64 Huet was
niet de enige grootverdiener. Lion kon het zich in 1866 permitteren het aanbod van honderdduizend gulden voor een vervroegde pensionering, dat hem via de concurrerende
uitgever A.W. Sijthoff gedaan werd, naast zich neer te leggen.65
Meesterjournalist Izaak Lion vertegenwoordigde nog een andere belangrijke groep
dagbladauteurs. Voor de joodse bevolking stonden lang niet alle beroepen en circuits
open. Net als het variété vormde het krantenbedrijf een specialisatiegebied dat mogelijkheden bood tot een carrière. Zo waren in het Amsterdamse, Rotterdamse en Haagse krantenmilieu nogal wat journalisten uit joodse families actief, die tot de beste van
deze periode behoren: de advocaten Louis Keyzer en A.C. Cosman die het Algemeen
Handelsblad leidden, Nathan Calisch die voor de Amsterdamsche Courant schreef, Hes-
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sel Duparc en de zeer geleerde ‘Horatius’
M.S. Polak die het Amsterdamsch Handels- en Effectenblad redigeerden en Hartog Hijman Tels en Herman Heijermans
sr. die de nrc belangrijk maakten. Vanuit
de Nieuwe Molstraat in Den Haag werd
lange tijd de politieke verslaggeving voor
bijna alle kranten verzorgd door de familie Belinfante: vader Jacob tot 1836 en vanaf 1828 zoon Isaac en diens broer Joseph,
zus Clara en de neven Aron en David.
Vanaf 1845 werkten de Belinfantes samen met nrc-verslaggever M. Vas Diaz in
het Nederlandsch Correspondentiebureau
voor Dagbladen, het eerste echt bedrijfsmatige persbureau.66 In en rond de Kamer
waren verder Lion, Benjamin Blok en later
Martin van Raalte actief. In het midden en
de tweede helft van de 19e eeuw hebben
deze journalisten een grote rol gespeeld in
de professionele ontwikkeling van de Nederlandse pers.

Isaac Belinfante (1814-1892), telg uit een

journalistengeslacht en oprichter van het Nederlandsch
Correspondentiebureau voor Dagbladen, het eerste
nationale persbureau.

3 .6 D E V U I L E V I N G E R S VA N D E F I S C U S
De grondwet van 1848 bevatte in artikel 8 een sterk vereenvoudigde formulering van de
persvrijheid: ‘Niemand heeft voorafgaand verlof noodig, om door de drukpers gedachten en gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet.’67
Thorbecke was een groot voorstander van openbaarheid van bestuur, een vrije, kritische
pers en een goed geïnformeerde publieke opinie. Er moest een einde komen aan de
bemoeienis van de overheid met de pers en het gechicaneer met behulp van repressieve
wetgeving en belastingmaatregelen die eigenlijk als censuurmiddel dienden.
In 1845 had minister Van Hall juist alle vormen van nieuws- en dagbladen onder de
bepalingen van het zegelrecht gebracht, met uitzondering van maandbladen die aan
kunsten en wetenschap waren gewijd. Na 1848 waren de liberalen het erover eens dat
de zegelwet geen verkapte censuurmaatregel mocht zijn en eigenlijk zou moeten verdwijnen. Maar omdat de rijkskas deze bron van inkomsten voorlopig niet kon missen – allerlei accijnzen en indirecte belastingen vormden ruim zestig procent van de
rijksinkomsten – maakten ook zij geen haast met afschaffing. Wel streefde minister Van
Bosse vanaf 1849 naar een verlaging van het tarief, zonder resultaat. Verlaging of afschaffing was in de loop van de jaren 1850 zo en dan aan de orde, maar de zaak had voor de
achtereenvolgende liberale of conservatieve kabinetten weinig urgentie, en de meeste
kabinetten zaten niet lang genoeg om een consistent beleid te voeren. De liberalen agendeerden de afschaffing van het zegelrecht op dagbladen en advertenties vooral als zij in
de oppositie zaten.68

Vrij van Zegel. Het was de verwachting dat na de afschaffing van het dagbladzegel een vloed aan grote nieuwe
kranten zou ontstaan. Bijvoegsel van de Purmerender Courant 1 juli 1869.
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Onder het tweede kabinet-Thorbecke diende minister Betz in 1863-1864 een wetsvoorstel tot afschaffing van het zegelrecht in, als onderdeel van een breed pakket aan
fiscale hervormingen in het kader van het liberale streven om alle belastende accijnzen af
te bouwen die de productie en distributie van goederen en diensten hinderden en eerste
levensbehoeften duur maakten.69 De zegelbelasting maakte alleen al de logistiek van
het uitgevers- en drukkersbedrijf complex. Al het papier moest eerst worden aangeboden bij belastingkantoren, in een paar vestigingen verspreid over het land. Een legertje
aan kruiers, fiscale rekenmeesters, controleurs, zegelkloppers en bladkeerders had er een
enorm werk aan om al dat papier van het ene kantoor naar het andere te vervoeren, het
tarief per formaat te bepalen en alle vellen te stempelen.70 Per advertentie moest 35 cent
aan de fiscus worden afgedragen, voor elke plaatsing. Van de abonnementsprijs van de
Nederlandse kranten ging tot 57 procent naar de staatskas. Kranten waren duur: kostten de Opregte Haarlemsche en de Arnhemsche Courant twintig gulden per jaar, voor het
Algemeen Handelsblad en de nrc betaalde de abonnee bijna het dubbele.71
De parlementaire discussie over het wetsvoorstel maakt duidelijk hoe er in politiek
Den Haag en door commentatoren daarbuiten over de pers gedacht werd. Enerzijds gaf
de politiek altijd hoog op van de waarde van een goede pers. Zij moest voorlichten en
kennis verspreiden, de publieke opinie vormen, de waarheid onderzoeken. ‘Dagbladen
en couranten’, aldus minister Betz, ‘zijn het beste voertuig om de wensen en belangen
van het volk aan het volk en de Regering bekend te maken. Zij kunnen bovendien een
krachtig middel zijn tot beschaving en ontwikkeling van het volk, ook door verspreiding
van die maatschappelijke en staatkundige kennis, welke het volk voor de rigtige uitoefening zijner staatsburgerlijke regten nodig heeft.’72 Dat was nog steeds het beeld dat
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Willem i al in 1814 had van de functie van de pers. Anderzijds maakten veel Kamerleden
geen geheim van hun afkeer van de bestaande journalistiek, die naar hun mening alleen door baat- en partijzucht gedreven werd en maar beter door de fiscale muilkorf in
toom kon worden gehouden. Hoewel de aanhang voor afschaffing van het dagbladzegel
groeide, strandde het wetsvoorstel van Betz, als onderdeel van andere fiscale maatregelen,
in 1865.
Ook journalisten en andere auteurs die afschaffing bepleitten, huldigden de voorlichtende, vormende en beschavende taak van de dagbladpers. Maar in hun analyse waren
de tekortkomingen, die zij ten volle erkenden, juist het gevolg van de fiscale druk die de
pers op allerlei manieren in haar ontwikkeling belemmerde. Kranten waren te duur, ze
hadden te weinig bladzijden tot hun beschikking, ze konden geen journalisten vormen
en daardoor bleef ook het imago van het beroep slecht.73
De groeiende oppositie tegen het dagbladzegel kreeg in 1867 een georganiseerd karakter door de oprichting van het Anti-Dagbladzegel-Verbond door jonge Rotterdamse
liberalen. Op het negende Taal- en Letterkundig Congres in Gent maakte de in Brussel
werkzame Nederlandse journalist Maurits van Lee indruk met een betoog waarin hij
met behulp van internationaal vergelijkend cijfermateriaal liet zien welk positief effect
afschaffing van het dagbladzegel zou hebben op de ontwikkeling en kwaliteit van de
journalistiek.74 Het Anti-Dagbladzegel-Verbond groeide niet uit tot een brede beweging, maar wel tot een pressiegroep met goede contacten in Den Haag. Toen in 1868
een nieuw liberaal kabinet tot stand kwam, met P.P. van Bosse op Financiën, was de
weg vrij voor een afschaffingsvoorstel. Thorbecke, die het kabinet formeerde maar zelf
geen zitting nam, souffleerde de minister om al bij diens eerste begroting de kwestie te
regelen, als ‘een karakteristiek, blijvend monument’ van liberaal beleid.75 Op 13 maart
1869 verwierf het wetsvoorstel tot afschaffing van de belasting op periodiek drukwerk en
advertenties in de Tweede Kamer met 41 tegen 31 stemmen ruime steun. In juni stemde
ook de Eerste Kamer voor. Vanaf 1 juli 1869 verscheen de Koningin der Aarde zonder het
‘blaauwe merk der slavernij’ op het voorhoofd.76
BALANS
In de halve eeuw na 1813 waren de mogelijkheden voor de dagbladpers tot een grote ontwikkeling beperkt. Voor 1848 was het persbeleid restrictief, om niet te zeggen repressief.
Vorming van een actieve publieke opinie werd op allerlei manieren ontmoedigd. Na 1848
hield het drukperszegel kranten duur, op een kleine markt. Niettemin verschenen er in
het nog altijd heel lokaal en regionaal georganiseerde Nederland zeer veel kranten en
krantjes, maar hoogstens tien daarvan hadden een min of meer landelijk bereik en een
nationale betekenis. Het succes van die kranten was een zaak van lange adem. Geduldige
investeerders, met een liberale, confessionele of conservatieve overtuiging, maakten hun
overleven mogelijk.
In deze periode ging de dagelijks verschijnende krant zich blijvend onderscheiden
van de vele andere periodieken op een kleinschalige maar drukke markt met een behoorlijke diversiteit aan week- en maandbladen, advertentiebladen, pamfletten en brochures.
Naar vorm en opmaak veranderde de krant weinig. Een paar nieuwe journalistieke genres deden hun intrede, zoals het langere verslag, het commentaar, de ingezonden brief,

het feuilleton en de recensie van boeken of voorstellingen. Maar de plaats en functie van
deze vormen bleven ondergeschikt aan die van de eenvoudige nieuwsberichtgeving.
Hoewel de kranten geen uitgesproken politieke rol ambieerden, hingen hun ontwikkeling en succes de hele periode door onbedoeld samen met hun vermogen tot opinievorming. Juist een overheid die weinig gewend was aan beoordeling en kritiek, was daar
erg gevoelig voor.
In de jaren 1860 begon Nederland in veel opzichten te moderniseren. De spoorwegen
legden het land open, de onderwijsfaciliteiten verbeterden en het maatschappelijk gezag
van kennis en deskundigheid nam toe.77 Dat waren belangrijke voorwaarden voor ontwikkeling en expansie van de pers.
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