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Andere steden volgden. In 1656 
verscheen in Den Haag Post-Ty-
dingen uyt ’s Graven-Hage en in 
Haarlem verscheen in hetzelfde 
jaar de Weeckelyke Courante van 
Europa uitgegeven door Abra-
ham Casteleyn. Later wordt 
deze titel omgedoopt tot Haer- 
lemse Courante en in 1664, om 
concurrentie tegen te gaan, in 
Opregte Haerlemmer Courant. 
Ook Utrecht met de Utrechtse 
[Ma/Vrij]Courant en Rotterdam 
met Gazette de Rotterdam heb-
ben aan het eind van de zeven-
tiende eeuw hun eigen krant.

In de 17de en 18de eeuw ver-
schenen kranten 2 à 3 keer per 
week in kleine oplages. Een 
nummer bestond uit 1 of 2 pagi-
na’s met berichten zonder titels 
of koppen, gesorteerd naar de 
plaats waar het nieuws vandaan 
kwam met een datum - het meest 
recente nieuws stond meestal 
onderaan in plaats van boven-
aan. Vaak bevatten ze vertaalde 
berichten van verslagen over ge-
beurtenissen uit andere streken. 
In de Patriottentijd (tussen 1780 
en 1798) ontwikkelde zich een 
politieke, opiniërende kranten- 
en tijdschriftenpers. De patriot-

ten domineerden in die tijd de 
politiek, ze streefden naar her-
vormingen en meer democratie. 
Door de Oranjerestauratie van 
1787 en de Bataafse Republiek 
(1795-1801) verdween de in-
vloed van de patriotten weer.

Kranten door de eeuwen heen

De oudste krant van Nederland die bewaard is gebleven is de Courante uyt Italien, 
Duytslandt, &c. van (ca.) 14 juni 1618, uitgegeven in Amsterdam door Casper van 
Hilten. Minder dan een jaar later had Amsterdam al een tweede krant, aanvankelijk 
naamloos maar in 1629 Tydinghe uyt verscheyde quartieren gedoopt waarvan het oud-
ste bewaarde nummer dateert van (ca.) 10 februari 1619.

Franse tijd
Na de inlijving van Nederland 
bij Frankrijk in 1810 was de 
Napoleontische perswetgeving 
van kracht. Die bracht inhoude-
lijke (censuur) en cosmetische 
(titel/tweetaligheid/formaat) 
veranderingen met zich mee. 
Vanaf begin 1811 moesten de 
kranten tweetalig verschijnen. 
In korte tijd veranderden veel 
titels meerdere keren van naam; 
een voorbeeld is de Amsterdamse 
Courant. 

•  1800-1811 Amsterdamse Cou-
rant (t/m 2.2.1811) 

•  Per 5.2.1811 Gazette d’Amster-
dam/Amsterdamsche Courant 

•  Per 1.12.1811 Aff. etc d’Am-
sterdam/ Advertentien.. etc van 
Amsterdam 

•  Per 17.11.1813 Amsterdamsche 
Courant 

•  Per 1.1.1814 Departementaal 
Dagblad van de Zuiderzee en 
Amsterdamsche Courant 

•  Per 5.5.1814 Amsterdamsche 
Courant

Dagbladzegel
De Franse machthebbers voer-
den in 1812 de dagbladzegel-
belasting in, op basis van het 

formaat van de krant en op het 
aantal advertenties. Hoe groter 
de krant, hoe hoger de belasting. 
Pas in 1869 werd deze belasting 
afgeschaft. Vanaf dat moment 
was de weg vrij voor een snelle 
ontwikkeling in omvang en in 

tie, en de welvaartsstaat. Onder 
andere te vinden in kranten zo-
als De Telegraaf en Het Nieuws 
van den Dag.

Tweede Wereldoorlog
De Duitse bezetter maakte een 
einde aan de vrijheid van druk-
pers. Kranten die verschijnen 
moeten zich conformeren aan 
de opgelegde regels. De lega-
le pers wordt gecensureerd en 
brengt propaganda voor de 
Duitsers. Kritische kranten 
kunnen alleen als illegale krant 
verschijnen in de ondergrondse 
pers. 

1965-1995
In de jaren zestig krijgt de krant 
een andere betekenis. Hij ver-
liest zijn feitelijke monopolie-
positie door de opkomst van de 
televisie en andere nieuwe me-
dia. Tegelijkertijd breidt hij zijn 
werkveld enorm uit, op het ter-
rein van economie, politiek en 
cultuur, met een steeds grotere 
expertise.
Kranten als de Volkskrant, NRC 
en Trouw bieden een platform 
voor het politieke debat en 
schrijven over onderwerpen als 
kerk en religie, ethiek, moraal 
en opvoeding, maar ook over 
kunst en sociale en multicul-
turele verhoudingen. De popu-
laire cultuur en consumptiesa-
menleving breekt door, wat in 
een krant als De Telegraaf goed 
zichtbaar is. Een onderwerp als 
sport krijgt in alle kranten veel 
aandacht, van het Limburgsch 
Dagblad tot Nieuwsblad van het 
Noorden.
De pers bevrijdt zich van de 
traditionele banden met de zui-
len. De houding ten opzichte 
van kerkelijke, wereldlijke en 
koninklijke autoriteiten wordt 
kritischer. In de nieuwsvoor-
ziening komt meer openheid 
en openbaarheid. Er treedt 
een schaalvergroting op bij de 
krantenuitgeverijen; de kleine 
afzonderlijke uitgeverijen wor-
den overgenomen door grote 
organisaties.

verscheidenheid. De pers kwam 
tot bloei, mede door de econo-
mische veranderingen, het ont-
staan van geestelijke en cultu-
rele stromingen en de nieuwe 
druk- en zettechnieken.

Ontwikkelingen in de 19de 
eeuw
Na de Bataafs-Franse tijd be-
gonnen enkele kranten zich 
politiek te roeren. De regering, 
maar ook individuele politici, 
gingen kranten als medium ge-
bruiken. De regering steunde 
kranten als de Avondbode (1837-
1841) en Journal de la Haye 
(1830-1849). De conservatieven 
gebruikten de Constitutioneel 
(1855) en De Nederlander (1850-
1855) als platform. De Grond-
wet (1853-1855) werd gesteund 
door liberalen, onder wie ook 
katholieken. Kranten gingen 
berichtgeving combineren met 
commentaren, opiniërende bij-
dragen, ingezonden brieven en 
besprekingen van boeken. Niet 
onbelangrijk was de opkomst 
van de rubriek ‘mengelwerk’ 
met  recensies, anekdotes, korte 
verhalen, gedichten en reisim-
pressies. De Leydsche Courant 
begon daar als eerste mee op 2 
januari 1824. Ook de diversiteit 
aan advertenties nam toe.
De opiniërende kranten ver-
vulden een belangrijke functie 
voor het politieke klimaat. Er 
ontstonden politieke stromin-
gen en vervolgens ook  politie-
ke partijen. Voorbeelden van 
‘redenerende’ kranten zijn het 
Algemeen Handelsblad (1828-
1970), de Arnhemse Courant 
(1814-2001) en de Nieuwe Rot- Nieuwsblad van het Noorden, 27 juni 1988

Courante uyt Italien, Duytslandt, &c., 14 juni 1618

terdamsche Courant (1844-1970). 
Zij bevorderden de verschei-
denheid aan opinievorming in 
de maatschappelijke elite. Ook 
voor het culturele leven nam de 
betekenis van kranten toe. Dit 
blijkt duidelijk uit de opkomst 
van de literaire kritiek. Het Al-
gemeen Nederlandsch Nieuws- en 
Advertentie-blad (1818-1831) is 
een van de eerste kranten die 
zich aan literaire kritiek waagt.

Twintigste eeuw
In de twintigste eeuw ontwik-
kelde zich een moderne levens-
stijl. Die kwam tot uitdrukking 
in de stedelijke cultuur, snel-
heid, massificatie, nieuwe media 
en populaire cultuur. De meeste 

gevestigde kranten speelden een 
belangrijke rol bij de ‘verzuilde’ 
maatschappelijke verhoudin-
gen. Rond 1900 kende Neder-
land drie grote machtsblokken: 
twee religieuze - een katholiek 
en een orthodox-protestants - 
en een socialistisch. De kranten 
die hierbij aansloten, waren Het 
Centrum van de katholieke voor-
man Schaepman, De Standaard 
van de antirevolutionaire leider 
Kuyper en Het Volk van de socia-
list Troelstra. 
Typerend voor de periode vóór 
en na de Tweede Wereldoorlog 
zijn de debatten over de natio-
nale identiteit, de uitbreiding 
van het kiesrecht en de waarde 
van de parlementaire democra-

De inhoud van twaalf Neder-
landse 17e-eeuwse krantentitels 
kan op Delpher worden geraad-
pleegd. De tekst van die kranten 
is door de computer met opti-
sche tekenherkenning gelezen, 
zodat gebruikers woorden kun-
nen opzoeken in de krantentek-
sten. Helaas heeft de computer 
moeite met het lezen van het 
oude schrift en het interprete-
ren van het oude Nederlands. 
Maar gelukkig hebben we nog 
de human touch, want mensen 
kunnen nog steeds meer dan de 
computer.
Een paar jaar geleden heeft het 
Meertens Instituut samen met 
de Koninklijke Bibliotheek een 
crowdsourcingproject opgezet 
om met de hulp van vrijwilligers 
foutloze transcripties van de 
17e-eeuwse kranten te maken. 
Inmiddels is dat project voor 
90% klaar en het resultaat ervan 
zal in de toekomst op Delpher 
worden geplaatst.

228 vrijwilligers tikken  
teksten over
Voor het overtikken is op het 
Meertens Instituut een applica-
tie gebouwd: een website waar-
op de maar liefst 46.031 kran-
tenartikelen (met een of meer 
scans per artikel) beschikbaar 
zijn gesteld. Vrijwilligers moe-
ten zich eerst aanmelden en in-
loggen. Daarna krijgen ze auto-
matisch een portie toegewezen, 
bestaande uit één of enkele bij 
elkaar horende krantenpagina’s. 
Als de vrijwilligers klaar zijn 
met een portie, kunnen ze de 
gegevens opslaan en een nieuwe 
portie aanvragen. Voor de ma-
nier waarop de tekst moet wor-
den overgetikt, hebben we uit-
gebreide instructies geschreven. 
Het is immers belangrijk dat 
het resultaat uniform wordt. 
Zo wordt de tekst zoveel mo-
gelijk letterlijk overgenomen, 
inclusief de spellingsvariatie, en 
nemen we het teken /, waarmee 
in het gotische schrift de kom-
ma werd weergegeven, in de 
transcriptie over als een gewone 
komma.
De kranten zijn door 228 vrij-
willigers overgetikt. Sommigen 
hebben maar enkele porties ge-
daan en anderen hebben hele 

Om fijn Luft te koeien
Over het overtikken van de 17e-eeuwse kranten

jaargangen voor hun rekening 
genomen. Vervolgens zijn alle 
teksten door een klein groepje 
van 9 correctoren nagekeken.
 Nu de kranten zijn overge-
tikt, worden veel wonderlijke 
passages opeens duidelijk. Zo-
als het nieuwsbericht waarin 
een kapitein, als hij bevel krijgt 
buitgemaakte schepen te verla-
ten, volgens de tekst op Delpher 
zegt dat hij nog liever “om fijn 
Luft te koeien” de schepen in 
brand wil steken. Uit de overge-
tikte tekst blijkt er te staan “om 
zijn lust te koelen” - er komt 
geen koe aan te pas...

Leuke vondsten delen
Bij de applicatie hoort een Fo-
rum waarop vrijwilligers vragen 
kunnen stellen, maar ook leuke 
vondsten met elkaar kunnen 
delen. Want het werken aan de 
kranten is vaak een feest van 
herkenning en soms ook een 
bron van verbijstering en af-
grijzen. Zo schreef de krant op 
26 juni 1674 ‘wy sijn hier mede 
niet heel vry van deserteurs’. Be-
denk dat het meeste nieuws in 
de 17e eeuw oorlogsnieuws was. 
Die deserteurs werden, aldus de 
krant, ‘met de doodt gestraft’, 
maar ‘seker Vaendrigh, die ge-
sententieert [gevonnist] was, 
eerst de rechterhandt afgehou-
den [afgehouwen] te werden, en 
dan onthalst’ kreeg strafvermin-
dering. Uit het vervolg blijkt 
waaruit die gratie bestond: hij 
werd ‘alleen maer onthalst, mits 
[terwijl] van de hant te behou-
den de gratie van sijn Hoogheyt 
bequam’ - hij werd wel ont-
hoofd maar mocht zijn hand 
behouden.
Een nieuwsbericht in een eerde-
re krant maakt duidelijk waar-
om de soldaten niet altijd even 
gemotiveerd waren. In 1629 
wordt gesproken over groot 
verloop onder het ‘Crijchsvolck 
uyt Vlaenderen’, omdat er geen 
geld is om de soldij uit te keren. 
Uit protest strooien de soldaten 
biljetten met prachtige rijmen-
de slogans:

 ‘Gelt, Gelt, Gelt, of wy trecken 
niet int veldt’, of
‘Gelt, gelt, gelt, of wy halent met 
ghewelt, geen gelt, geen Soldaet 
int Velt’.

In leren jack en hippe 
gympen
Een van de vrijwilligers wees op 
het Forum op een passage uit 
een krant uit 1689. Het bericht 
vertelt dat een zekere Catha-
rijn Grueing bestolen is, en be-
schrijft Catharijn als volgt:

‘een kortachtig Vrous-Persoon, 
sproetig in haer Aengesicht en 
root Hair, hebbende een  
Machaye Jack aen, groen-
achtig van coleur en een oude 
Rock met Gimpen’.

Het commentaar van de vrij-
williger: ik zag toch echt een 
hedendaags iemand voor me 
met roodgeverfd haar en een 
aantrekkelijke rood-groen-com-
binatie: een groen Machaye 
jack ofwel modern groenleren 
merkjasje en gympen als spor-
tief schoeisel. Helaas: nader on-
derzoek leerde dat een rock met 
gimpen toentertijd een rok was 
met een kantachtige versiering 
langs de rand, en een Machaye 
jack een mohairen [geitenharen] 
lijfje. Het rode haar zal ook wel 
natuurlijk zijn geweest. Niet-
temin lijkt het totaalbeeld van 

Catharijn voor die tijd wel ta-
melijk frivool.

Een andere vrijwilliger ver-
heugde zich over het nieuws 
van 11 november 1684. Eerst 
zijn er twee pagina’s verontrus-
tend nieuws: de Turken zijn aan 
de winnende hand, ze staan al in 
de buurt van Pest en rukken op. 
En dan volgt, op de allerlaatste 
regel, een alledaagse en gerust-
stellende mededeling waaruit 
blijkt dat het gewone leven 
doorgaat al staat de wereld in 
brand: ‘Tot Rotterdam, naest de 
Fransse Kerck, is in bewaring 
een Hazewind-Hond: die desel-
ve verloren heeft, adressere sig 
aldaer’.
Tot slot kwam een vrijwilliger 
de uitdrukking 1000 Bomben en 
Granaten tegen, en ontdekte zo 
de oorsprong van de krachtterm 
duizend bommen en granaten van 
kapitein Haddock in Kuifje! Al 
was dit in de zeventiende eeuw 
nog geen krachtterm.

Het 17de-eeuwse leven voor 
ons herkenbaar
De kranten leveren geweldige 

Na de verschijning van de eerste Nederlandse krant 
op 14 juni 1618 zwol het aantal kranten en kranten-
afleveringen in de loop van de 17e eeuw snel aan: in 
totaal verschenen er in die eeuw 36 Nederlandstalige 
krantentitels. Tot ongeveer 1660 werden die kranten 
gezet in het hoekige gotische schrift. Daarna stapten 
de uitgevers over op het Romeinse schrift: het schrift 
waarin ook moderne kranten zijn gezet, al zijn er dui-
delijk typografische verschillen tussen de oude en de 
moderne kranten. Zo wordt voor de letter s in de oude 
kranten regelmatig een f zonder dwarsstreep gebruikt, 
de zogenaamde lange s.

inkijkjes in het leven van de 
17e eeuw, dat enerzijds zo ver 
van ons afstaat maar anderzijds 
heel dichtbij en herkenbaar is, 
blijkens nieuwsberichten over 
vermissingen, diefstal, moord, 
doodslag, en over jaarmark-
ten, vuurwerk, koorddansers 
en goochelaars. Ik raad ieder-
een aan eens een regenachtige 
zondagmiddag te besteden aan 
het lezen van de oude nieuws-
berichten. Dat is ook goed om 
alarmerende berichten van nu 
te leren relativeren. Hoe her-
kenbaar is het immers niet om 
in een bericht uit 1670 te lezen 
over ‘Wolven, dewelcke door 
den grooten honger zijn rasen-
de, [...] vernielende veele Men-
schen’. En mocht u door de tek-
sten gegrepen worden: nog niet 
alle kranten zijn overgetikt, dus 
vrijwilligers kunnen zich nog 
steeds bij me melden.

Nicoline van der Sijs
senior-onderzoeker bij het 

Meertens Instituut Amsterdam 
en projectleider van het 
crowdsourcingsproject  
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