
P R I J Z E N S W A A R D I G E GESTE 

Onlangs vierden dr. J. Wouda en mevr. M. Wouda-Rijksen te Utrecht 
hun zilveren huwelijksfeest. Dr. Wouda, die directeur is van de 
N.ï.E.A.F., Jutfaseweg, is evenals zijn echtgenote een geboren 
Utrechter. Dat komt vaker voor. Bovendien houden zij van hun stad; 
dat is al wat minder alledaags. T e n derde geven zij openlijk blijk 
van hun liefde voor de stad; dat is beslist een zeldzaam verschijnsel! 

Het bewijs van die openlijke verknochtheid aan Utrecht leverden 
zij door ter gelegenheid van hun huwelijksfeest aan de utrechtse 
schrijfster Clare Lennar t te vragen een boekje te schrijven. Waarover? 
Dat was voor het echtpaar en de schrijfster geen vraag. Zo kwam 
een sympathiek geschrift tot s tand „Utrecht. Verleden en heden" . 
He t is in kleine oplage gedrukt en toegezonden aan de vrienden van 
het echtpaar. Eén hunne r gaf het ons ter inzage. 

Het is een boekje geworden, dat het hart van de rechtgeaarde 
Utrechter verheugt. Hij volgt Clare Lennart in haar novelle op een 
wandeling door de oude stad, waarbij opvalt wat er in vijfentwintig 
jaar veranderd is. De stad van 1935 was aantrekkelijker dair de stad 
van nu. Maar het Utrecht van heden is nog heilig bij wat men er van 
wenst te maken: een city met hoogbouw en inplaats van het singel
water een autoracebaan. Clare Lennar t begint haar boekje ook met 
een gesprek over de singeldempingsplannen. Velen hebben zich toen 
pas gerealiseerd hoe lief de stad hun was. 

Het lijkt ons een prijzenswaardige geste van het echtpaar W o u d a 
dat zij op deze manier een locaal accent gegeven hebben aan h u n 
huwelijksfeest. Misschien brengt het anderen, die in soortgelijke 
omstandigheden gaan verkeren, op een denkbeeld! de J. 

K L E I N E M E D E D E L I N G E N 

DE COT R A M I E R L. E. BOSCH 

Ter gelegenheid van de verhuizing van Drukkerij L. E. Bosch van de Oude Gracht 
naar het nieuwe bedrijf op het Kanaleneiland te Utrecht, heeft hel Nieuw 
Utrechts Dagblad een speciaal nummer uitgegeven, gedateerd 22 juni 1960. We 
hebben bemerkt dat het ook onder een aantal leden van Oud-Utrecht verspreid is. 
Voor hen die het niet onder ogen kregen, zij meegedeeld dat het een zeer 
verzorgd nummer is geworden. Er staan tal van historische bijdragen en be
schouwingen over Utrecht in. Eén ervan nemen wij over, namelijk het artikel 
betreffende L. E. Bosch, grondlegger van de naar hem genoemde drukkerij en het 
daar verschijnend dagblad. Niet alleen omdat het daarin gaat om een typische 
figuur uit het verleden van de stad, maar ook omdat het een stukje stedelijke 
krantengeschiedenis beschrijft, waarvan het zeer nuttig is kennis te nemen. Om 
het belang van het onderwerp laten we het vrij lange artikel onverkort volgen. 
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Een einde en een begin 
Ze horen bij elkaar: Utrecht en „de krant van Bosch", bijna 127 jaar al. Nog 
verder terug in het verleden ligt de directe aanleiding tot dit samengaan: in de 
franse tijd. Had Margaretha Weygel het hier kunnen uithouden, dan was het 
vermoedelijk anders gelopen. Maar ze vluchtte weg. . . . 

Eerst leek het allemaal nog andeis te zullen gaan. Veel patriotten hadden de 
wijk genomen, richting Antwerpen, toen de prins — na aanvankelijk vergeefs 
gepoogd te hebben Utrecht in te sluiten — met pruisische hulp weer in het 
stadhouderlijk zadel was gekomen. De regentenklasse leek opnieuw stevig op het 
kussen te zitten, maar de oppositie stak loch de kop weer op. Wijk bij Duurstede 
en Utrecht werden bolwerken van de patriottische beweging, die steeds meer in 
omvang groeide: de staten besloten tenslotte zelf contact te zoeken met de Fransen 
om vrede te krijgen. 

/ o kon Pichegru in 179") hel Sticht binnen trekken, /.o had de Bataafsehe 
Republiek de franse revolutie onbloedig nagevolgd. De prins van Oranje week 
daarop uit naar Engeland. Voor een prinsgezinde was Utrecht toen geen prettige 
woonplaats meer en daarom trok Margaretha W'eygel liever weg, naar Alphen. 
Daar ging ze doen, wat ze ook in Utrecht gedaan had: een krant maken. 

Het betekende het einde van de „Stichtsche Courant" en het begin van „De 
voorheen Stichtsche en Rhyniandsche Courant." Het betekende ook, dat Utrecht 
nu, anno 1796, helemaal zonder nieuwsblad zat. En dat kon niet, zo meende het 
stadsbestuur. 

„Noodzakelijk oordeelende, dat binnen deeze Stad eene Nederduitsche Utrecht-
sche Courant werde geschreeven en gedrukt," besloot de „Raad der Gemeente 
der Stad Utrecht" aan de boekhandelaar J. van der Schroeft Gerritszoon en de 
drukker I. de Leeuw het ambt van „Stads-Courantier" te verlenen. Bij besluit van 
27 februari 1797 kregen zij een „Octrooy en Previlegie exclusief" tegen de harde 
prijs van 1200 gulden per jaar: niemand anders dan deze twee burgers mocht in 
het rechtsgebied van de stad Utrecht een krant laten verschijnen. 

Ze knoopten aan bij de traditie van courantier Muntendam die in Utrecht al 
omstreeks het midden van die eeuw een nieuwstijdinghe had uitgegeven. Ze 
noemden hun blad daarom „Utrechtsche Courant". Op 3 april 1797 verscheen het 
eerste nummer. „Deeze Courant wordt des Maandags, Woensdags en Vrijdags 
uitgegeeven te Utrecht, bij J. van der Schroeft Gz.. op de Oude-Gragt." 

Eén krant voor Utrecht 
Utrecht spon er zijde bij: 1200 gulden per jaar! Wel kwam er in '98 al een nieuwe 
staatsregeling, waarin vrijheid van drukpers afgekondigd werd. Maar het „Octrooy" 
voor Van der Schroeft en De Leeuw werd gehandhaafd. De prijs ook. 

De Bataafsehe Republiek kwam en ging; het erop gevolgde koningschap van 
Lodewijk Napoleon eveneens. De inlijving bij het Franse keizerrijk ging voorbij; 
prins Willem kwam terug en werd koning. . . . Maar ondanks al die omwentelingen 
bleven „Octrooy en Previlegie exclusief" bestaan: in Utrecht mocht slechts één 
krant verschijnen, bij Van der Schroeft en De Leeuw. 

Ze waren al ver in de zeventig, die twee. Allang schreven ze niet meer zelf hun 
krant vol: in 1816 hadden ze — met toestemming uiteraard van het stadsbestuur — 
een redacteur aangesteld: de 24-jarige Leonard Eduard Bosch. Op hem ging steeds 
meer de verantwoordelijkheid drukken voor de „Utrechtsche Courant". Daarom 
besloten burgemeester en wethouders in 1831 hem ook officieel die verantwoor
delijkheid te geven: Bosch werd benoemd tot mede-courantier. Zo weid de krant 
voortaan uitgegeven „bij Van der Schroeft Gz. en Bosch". 

Het botste nogal tussen die twee: Van der Schroeft was te conservatief naar de 
zin van Bosch. En Bosch schreef brieven naar het stadsbestuur laat mij het 
liever alleen doen." Het stadsbestuur liet de zaken, zoals ze lagen: de voortvarende 
jonge Bosch mocht best wat geremd worden. Maar na de dood van Van der 
Schroeft kwam het er (och van: diens weduwe werd uitgekocht, de drukkerij van 
de De I.eeuws overgenomen: courantier Bosch kreeg — op de grondslag van de 
„instructie van 1797"! — een concessie om als enige in Utrecht een krant uit te 
geven. Daarmee was — op 29 juli 1853 — dan „de krant van Bosch" geboten. 
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Het bleef ,,de krant van Bosch", al kwamen er in de loop van de negentiende 
eeuw enkele wijzigingen in de firmanaam en in de naam van de krant: in 1840 
„Utrechtsche Provinciale en Stadscourant" in 1863 „Ijrechlsch Provinciaal en 
Stedelijk Dagblad". Bosch hield de touwtjes strak in handen, als hoofdredacteur 
van zijn blad, als directeur van de drukkerij. Hij drukte zijn krant, hij drukte 
boeken en almanakken. E n . . . . hij schreef brieven aan het stadsbestuur. 

Lastig was hij, courantier Bosch. Handig zakenman, streng voor zichzelf en voor 
anderen, verbeten doorzetter. Hij was hel er niet mee eens, dal het ambt van 
Stads-Courantier nog door de stadsoverheid vergeven kon worden: er heerste 
immers vrijheid van drukpers? Elk jaar weer stuurde Bosch daarom een brief 
naar b. en w. , haal een streep door de recognitieregeling; schaf de prijs van 
1200 gulden af voor een ambt dat niet meer als ambt bestaanbaar is!" 

Maar wel wilde Bosch de voordelen van dat ambt aanhouden: als er een tweede 
krant in Utrecht zou bijkomen, dan wilde hij het alleenrecht hebben — heel 
desnoods pachten — op alle officiële publikaties. 

Dr aanhouder wint 
Jarenlang zei het gemeentebestuur „nee" op de voorstellen van Bosch. Maar wel 
hielp het hem een subsidie te krijgen van de koning. In een gloedvol rekest had 
Bosch daarom verzocht „ . . . . teneinde aait de Redactie dier Courant, ook ten 
behoeve van de Staat, meer belangrijkheids te kunnen doen geven, door daaraan 
geleerden en letterkundigen van talent en naam te kunnen doen verbinden en 
dezelve overiges ook aan het Gouvernement dienstbaar te m a k e n . . . . " Het stads
bestuur adviseerde het verzoek in te willigen: courantier Bosch verdiende volop 
steun , zoo met opzigt tot zijn gedrag als ten aanzien van zijne gevoelens 
omtrent Vaderland en Koning." 

Maar Bosch beschouwde dit geld niet als afkoopsom. Hij bleef dooi gaan met 
zijn jaarlijkse brief over afschaffing van die prijs van 1200 gulden. Principieel. 
En in 1857 kreeg hij eindelijk gelijk. Ken speciaal hiertoe ingestelde raadscommissie 
kwam tot het inzicht, dat het ambt van Stads-Courantier als zodanig uit de tijd 
was getaakt: het viel niet te rijmen met de nieuwe grondwet, die vrijheid van 
drukpers waarborgde. Zo kwam er een nieuwe regeling. Bosch hoefde geen 
gemeentelijke vergunning meer te hebben om een krant uit te geven en diende 
slechts 200 gulden te betalen voor het alleenrecht op alle officiële publikaties. 
Daartegenover kreeg hij zelfs een vergoeding van 60Ô gulden voor het drukken 
en uitgeven van de verslagen van raadsvergaderingen. 

/ o ontstond via de krant een nieuwe relatie tussen Drukkerij Bosch en de 
gemeente utrecht. De krant nam — op grond van een contract dal tot 1931 van 
kracht is gebleven! — alle raadsverslagen en officiële publikaties van de gemeente 
op en Drukkerij Bosch werd daardoor de drukker van alle gemeentestukken. Al 
moest op dit punt de band tussen stadsbestuur en particuliere onderneming 
tenslotte losser worden, nog steeds maakt de gemeente Utrecht voor vele publi
katies gebruik van de persen van Bosch. 

De oude Stads-Courantier Bosch stierf in 1865, zijn opvolgers hebben zijn zaak 
met kracht uitgebouwd. Het bedrijf kreeg stoomsnelpersen en later — als een der 
eerste drukkerijen in ons land — electrische persen en zetmachines. Dooi ver 
bouwingen — in 1911, 1922, 1928, 1933. toen de huidige gevel aan de Oudegracht 
gereed kwam, en 1935. toen een grote rotatiepers in gebruik werd genomen — 
groeide het mee met de eisen van modernisering. 

Maar die eisen zijn blijven groeien. Hel ..huis" aan de Oudegracht is te klein 
geworden, de capaciteit van die grote rotatiepers uit 1935 bleek weer onvoldoende 
voor de huidige krantenproductie. On de fundamenten van de oude onderneming 
is na de tweede wereldoorlog een nieuwe gegroeid. Toen de bevrijding kwam, lag 
er een nieuwe journalistieke taak, die aansloot op de activiteit van het tijdens de 
bezetting illegaal verschenen „Het Parool". 

Spoedig verscheen van de persen van Bosch het Nieuw Utrechts Dagblad. 
Al is de exploitatievorm anders dan een eeuw geleden, toen oprichter Bosch zijn 
bedrijf lot bloei zag komen, sterke banden zijn behouden tussen krant en drukkerij. 
Het NIJD sluit zo aan bij de traditie: Utrecht kan nog steeds spreken van 
„de krant van Bosch". 
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