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Woord vooraf 
Toen ik in 2005 met dit onderzoek begon maakte ik een ‘to do’ lijstje aan op mijn 

computer. Er zijn tijden geweest dat dit lijstje uit acht pagina’s bestond vol afspraken 

met vakgenoten, onderzoeksactiviteiten in diverse archieven en geplande 

schrijfwerkzaamheden. Vandaag – drie computers later – begin ik aan het laatste 

onderdeel: dit voorwoord. Ik kijk terug op vier interessante, leerzame en vooral erg 

leuke jaren waarin diverse mensen een belangrijke rol hebben gespeeld. 

Tijdens mijn studies Communicatiewetenschappen en Geschiedenis aan de 

UvA hebben Klaus Schönbach, Fik Meijer en Hans van Rossum mijn liefde voor 

mediageschiedenis gevoed en gestimuleerd. Toen ik vervolgens bij onderzoeksbureau 

Interview-NSS in dienst trad maakte ik via mijn manager Reinier Schaper en mijn 

collega’s van de afdeling mediaonderzoek kennis met nieuwe methoden en visies op 

mediaonderzoek. In die periode heeft Aad van der Veen mij verder wegwijs gemaakt 

in de wereld van de statistiek. Op deze manier werd de basis gelegd voor dit 

promotieonderzoek. 

Mijn begeleiders aan de Universiteit Utrecht, José de Kruif, Ido de Haan en 

Joost Kloek, wil ik bedanken voor hun steun en opbouwende commentaar. José heeft 

mij door haar scherpe blik gestimuleerd overal vragen bij te stellen. Joost wist mij 

altijd te motiveren door een vriendelijk woord te combineren met constructieve 

kritiek. Ido dank ik voor zijn helderheid, visie en voortvarende aanpak. Ik zal onze 

overleggen missen. 

Ik wil alle vakgenoten danken met wie ik over de negentiende-eeuwse pers 

van gedachten heb gewisseld. Mijn speciale dank gaat uit naar Marcel Broersma, Joan 

Hemels en Huub Wijfjes. Hun studies en persoonlijke commentaar waren zeer 

waardevol voor mijn onderzoek. Francisca Snoeck Henkemans heeft mij erg geholpen 

met haar schrijfadvies. Simone Veld dank ik voor haar morele en praktische 

ondersteuning. 

Mijn inventarisatie van Bossche en Groningse pamfletten was niet mogelijk 

geweest zonder de zeer welwillende medewerking van de archiefmedewerkers van de 

Groninger Archieven, het Stadsarchief in ’s-Hertogenbosch, het Brabants Historisch 

Informatiecentrum, de universiteitsbibliotheken van Groningen, Tilburg en Nijmegen, 

het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en de Koninklijke Bibliotheek. 
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Met name Aart Vos en Monique Brummans van het Stadsarchief ’s-Hertogenbosch en 

Margreet Visch van de Groninger Archieven bedank ik voor al hun hulp bij het 

vinden en klaarzetten van onderzoeksmateriaal.  

Mijn dank gaat ook uit naar diegenen die als codeur hebben meegewerkt aan 

het veldwerk in de archieven: Frank Bouma, Sarah Zomerdijk, Marianne Somers en 

Anne Marije Punt. Arjan van Kranenburg hielp ook bij het maken van de landkaarten 

die ik in hoofdstuk 2 gebruik. 

Mijn vrienden bedank ik voor hun geduld bij het aanhoren en relativeren van 

alle proefschriftperikelen. In het bijzonder gaat mijn dank uit naar Paul van Hooft die 

hielp als proeflezer en codeur. Marit Smit becommentarieerde de voorlaatste versie 

van mijn manuscript. Jeroen van Schie dank ik voor zijn wetenschappelijke inzichten, 

Dennis Meijer voor zijn praktische blik en Justin Folkers voor zijn hulp met de 

afbeeldingen. Huub Jansen en Saskia Kruijer waren altijd bereid hun huis in 

Groningen voor mij open te stellen wanneer ik in het archief moest zijn. 

Mijn familie heeft mij altijd gesteund en geïnspireerd om al het mogelijke uit 

het leven te halen. Mijn grootouders dienden daarvoor al vroeg als voorbeeld. Mijn 

oma, met wie ik een speciale band had, wist dat ik dit onderzoek ambieerde, maar 

heeft de totstandkoming van dit boek helaas niet meer meegemaakt. Met de familie 

Jansen, Jan, Kitty, Mischa en Sascha, deel ik reeds mijn hele leven een liefde voor 

boeken, geschiedenis en mooie verhalen. Mijn zus Martine dank ik boven alles voor 

haar humor en daadkracht. Mijn ouders, Hennie de Graaf en Ria de Graaf-Groot, 

weten zelf alles wat ik hier niet kan schrijven. Hun liefde, steun en advies zijn voor 

mij onmisbaar. 

Ten slotte dank ik mijn partner Clazina Dingemanse die er altijd voor mij is. 

Haar scherpe blik, fijne pen en vermogen tot de kern van de zaken door te dringen 

zorgen dat ik dagelijks van haar leer. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

Introductie 

De negentiende eeuw was een eeuw van journalistieke vernieuwing. Schaalvergroting 

en professionalisering veranderden de nieuwsindustrie, dat staat vast. Maar in 

hoeverre was ook de inhoud van de nieuwsvoorziening nieuw? Pershistorici wijzen op 

de introductie van nieuwe onderwerpen, nieuwe genres en nieuwe journalistieke 

functies, maar een brede en systematische inventarisatie van deze vernieuwingen is 

tot dusver achterwege gebleven. Ook een longitudinaal perspectief, waarbij de hele 

negentiende eeuw in ogenschouw wordt genomen, ontbreekt veelal. Het is eveneens 

onduidelijk of veranderingen in het hele land hetzelfde waren of per regio 

verschilden. Daarnaast is het huidige onderzoek vooral gericht op de krant terwijl 

andere media eveneens nieuws brachten. Vooral het pamflet, van oudsher een 

belangrijk nieuwsmedium, blijft onderbelicht. 

Dit proefschrift heeft als doel de inhoud van de negentiende-eeuwse 

berichtgeving longitudinaal, regionaal en intermediaal in kaart te brengen. Ik 

onderzoek met behulp van een kwantitatieve inhoudsanalyse een steekproef van ruim 

30.000 krantenartikelen en 1.900 pamfletten en vergelijk de resultaten met heersende 

opvattingen over de negentiende-eeuwse nieuwe journalistiek. 

 

1.1 Een nieuwe journalistiek 

Dat de krant in de negentiende eeuw een transformatie onderging is al menigmaal 

vastgesteld.1 De nieuwe journalistiek in Nederland wordt doorgaans gezien als variant 

van een internationale trend van journalistieke vernieuwing. Zo was er vanaf de jaren 

dertig een internationale trend van journalistieke commercialisering en politisering.2 

Als voornaamste periode van vernieuwing geldt echter de tweede helft van de 

negentiende eeuw, toen new journalism het journalistieke vak ingrijpend veranderde. 

                                                
1 Zie bijvoorbeeld de volgende invloedrijke werken over de pers: Sautijn Kluit 1873, Hemels 1969, 
Schneider en Hemels 1979 150 e.v., Van Vree 1992, Wijfjes 2004. 
2 Een gezaghebbend overzichtswerk is The Popular Press van Huntzicker 1999. Zie ook Schudson 
1978 18 e.v., Stephens 1989 228-230, Serrin en Serrin 2002 306-307, Starr 2004 130-139.  
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New journalism is een begrip dat oorspronkelijk werd gebruikt om Anglo-

Amerikaanse innovaties in de krantenjournalistiek in de laatste decennia van de 

negentiende eeuw aan te duiden.3 Trendsetters als William T. Stead, Randolph Hearst 

en Joseph Pulitzer veranderden de Britse en Amerikaanse krantenindustrie. Uit 

internationaal onderzoek blijkt dat ook in andere landen het journalistieke veld sterk 

in beweging was, al dan niet direct geïnspireerd door het Anglo-Amerikaanse 

voorbeeld. Om die reden wordt de term new journalism tegenwoordig steeds vaker 

gebruikt om in het algemeen te verwijzen naar de internationale trend van 

journalistieke vernieuwing in de tweede helft van de negentiende eeuw.4 

 In Nederland was de journalistiek ook volop in beweging. Nederlandse 

journalisten en hoofdredacteurs volgden de vernieuwingen in de Amerikaanse, Britse 

en Franse pers, zonder overigens hun voorbeelden in elk opzicht te imiteren. 

Pershistoricus Huub Wijfjes laat zien dat in Nederland de Amerikaanse variant van 

new journalism weliswaar invloedrijk was, maar toch met argusogen werd bekeken. 

In plaats van als leidraad te dienen voor de publieke opinie, lieten Amerikaanse 

journalisten zich te veel door de smaak van de lezer leiden, zo vonden veel 

Nederlandse collega’s. De waan van de dag overheerste, de inhoud van de krant werd 

bepaald door de wensen van het publiek en dat leidde volgens sommigen tot een 

“warwinkel van onzegbare flauwiteiten”.5 Naast de populistische Amerikaanse pers 

dienden volgens Wijfjes vooral de Britse en Franse journalisten als voorbeeld. Zij 

lieten zich niet leiden door de markt, maar door hun ideologische opvattingen. 

Bovendien wisten zij opinie te combineren met een aantrekkelijke en oprechte stijl. 

Juist die combinatie sprak de Nederlandse journalisten aan.6 

De Nederlandse nieuwe journalistiek is in de loop der jaren vanuit drie 

perspectieven onderzocht.7 Aanvankelijk bestudeerden pershistorici de institutionele 

ontwikkeling, waarbij vooral op de schaalvergroting van het krantenbedrijf werd 

                                                
3 De term werd het eerst gebruikt door Matthew Arnold die de innovaties toeschreef aan William T. 
Stead. Arnold was overigens nogal kritisch over new journalism: "We have had opportunities of 
observing a new journalism which a clever and energetic man has lately invented. It has much to 
recommend it; it is full of ability, novelty, variety, sensation, sympathy, generous instincts; its one 
great fault is that it is feather-brained." Arnold 1887 geraadpleegd op 
http://www.attackingthedevil.co.uk/related/easter.php. 
4 New journalism in Europa was het thema van een in 2005 verschenen bundel van Høyer en Pöttker 
2005. Andere voorbeelden zijn: De Jong 2007, Wilke 2007 en Soares Santos 2009. 
5 Dit citaat is van de Duitse dichter Ernst von Wolzogen, geciteerd in Wijfjes 2004 34. 
6 Wijfjes 2004 33-34, 58-60. 
7 Broersma 2002 14-15. 
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gewezen.8 Vanaf de jaren negentig van de twintigste eeuw verschoof de aandacht naar 

de evolutie van het journalistieke vak: de toenemende professionalisering, de 

verhouding tussen politici en pers en de manier waarop er over journalistiek werd 

gedacht door journalisten, hoofdredacteurs en uitgevers.9 Een derde perspectief – 

tevens de invalshoek van dit proefschrift – was de inhoudelijke verandering van de 

berichtgeving. Dit thema wordt in vrijwel alle pershistorische studies aangeroerd, 

maar is nog nauwelijks het primaire onderwerp van systematische analyse geweest. In 

de studies die zich wel op de inhoud richten, staat meestal slechts één krant centraal.10 

Frank van Vree vergeleek wel meerdere titels, maar zijn onderzoek was bescheiden 

opgezet; het betrof een pilotstudie.11 

De voornaamste bevindingen over de eerste twee facetten van de nieuwe 

journalistiek, schaalvergroting en professionalisering, komen nu eerst aan bod. 

Vervolgens problematiseer ik de veranderende inhoud van de berichtgeving.  

 

Schaalvergroting 

De schaalvergroting van de Nederlandse krantenmarkt is waarschijnlijk door niemand 

zo uitvoerig in kaart gebracht als door pershistoricus Joan Hemels. In zijn 

gezaghebbende studie De pers voor en na de afschaffing van het Dagbladzegel 

beschrijft Hemels eerst hoe het krantenbedrijf wordt geplaagd door lage oplages, hoge 

productiekosten, zware belastingen, lage advertentieopbrengsten en een klein, vaak 

elitair publiek. Vervolgens laat hij zien hoe de negentiende-eeuwse krant 

transformeert tot een economisch sterk medium voor de massa.12 

De motor achter de kwantitatieve groei van de krant was een samenloop van 

factoren, zoals het nieuwe overheidsbeleid ten aanzien van de pers, de nieuwe 

grondwet van 1848 waarin de vrijheid van de drukpers was verankerd, de 

internationale commercialiseringtrend, technische innovaties en de verbeterde 

                                                
8 Bijvoorbeeld Sautijn Kluit 1873, Cramer 1958, Hemels 1969, Schneider en Hemels 1979. 
9 Toonaangevend zijn Wijfjes 2004 en Van Vree 2000. 
10 Broersma onderzocht de Leeuwarder Courant (Broersma 2002) en Wolf De Telegraaf (Wolf 2007). 
11 Van Vree onderzocht de berichtgeving van zes kranten in drie steekproefjaren (1860, 1895 en 1930). 
Per jaar bekeek hij drie nummers per krant (Van Vree 108, noot 23). 
12 Hemels 1969. Een economische analyse van deze veranderende markt is gedaan in Van Kranenburg 
et al. 1998. Een internationaal vergelijkend onderzoek, waarin ook Nederland is meegenomen, is 
Carroll 1966 (voor Nederland, zie 408-418). 
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koopkracht, hogere alfabetiseringsgraad en toegenomen vrije tijd van het 

lezerspubliek.13 

Toch kon de pers zich tot 1869 niet optimaal ontwikkelen vanwege een reeks 

zware belastingen op kranten, samen het Dagbladzegel genoemd. Het Dagbladzegel 

werd in 1869 afgeschaft, waardoor de kostprijs van kranten van de ene op de andere 

dag aanzienlijk afnam. Het uitgeven van een krant werd daardoor potentieel veel 

winstgevender. Dit grotere commerciële potentieel wordt als voornaamste motor 

achter de schaalvergroting van de pers gezien: nieuwe kranten sprongen als 

paddenstoelen uit de grond, zo laat Hemels zien in zijn proefschrift. Ook verschenen 

kranten vaker en bevatten ze meer pagina’s dan voorheen. Met behulp van 

prijsverlagingen en lezersacties trachtten uitgevers tevens nieuwe publieksgroepen 

aan te boren. De krant werd zodoende steeds meer een medium voor de massa. Door 

de hogere oplages werd het bovendien rendabel om gebruik te maken van nieuwe 

druk- en zetmachines die de productiekosten nog verder terugbrachten.14  

 

Professionalisering 

Een tweede niveau van vernieuwing is de evolutie van het journalistieke vak, een 

verschuiving in het “geheel van denkbeelden en verhoudingen, conventies, waarden 

en normen die richting geven aan de journalistieke praktijk”.15 Het standaardwerk 

over de evolutie van de Nederlandse journalistiek is Journalistiek in Nederland 1850-

2000: Beroep, cultuur en organisatie van mediahistoricus Huub Wijfjes.16 Wijfjes 

start zijn analyse in de tweede helft van de negentiende eeuw omdat, zo stelt hij, dit 

een tijd was waarin de journalistieke professie zoals we die tegenwoordig uitoefenen 

en beschrijven, vorm kreeg. Er ontstond een toenemende beroepsdifferentiatie tussen 

de verschillende medewerkers van redacties, zoals verslaggevers, correspondenten, 

redacteuren, hoofdredacteuren en uitgevers. Ook gingen journalisten zich, net als veel 

andere beroepsgroepen, verenigen in beroepsverenigingen. Andere indicatoren voor 

                                                
13 Zie onder meer Van Vree 1992 98-101. Dat er in de tweede helft van de negentiende eeuw een nieuw 
publiek aantrad wordt ook aangetoond in de bundel Bijvoet et al. 1996, vooral Van Lente 1996 250-
261 en Hoftijzer 1996 171-173. 
14 Dat de afschaffing van het Dagbladzegel een enorme impact op de krantenindustrie had mag als 
communis opinio worden bestempeld. Zie bijvoorbeeld Cramer 1958 166-172, Schneider en Hemels 
1979 151, 190-192, Knippenberg en de Pater 1988 69, Van Lente 1988 7, Van Sas 2004 196-197. Het 
standaardwerk hierover is Hemels 1969. 
15 Van Vree 2000 43. Zie ook: Wijfjes 2004 onder meer 66. 
16 Wijfjes 2004. 
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de toenemende professionalisering waren het verschijnen van boeken over het 

journalistieke vak en de intrede van beroepsprivileges, zoals de perskaart. Aan het 

einde van de negentiende eeuw werden er zelfs journalistieke opleidingen gevormd 

om journalisten te trainen.17 Voor het eerst ontstond er een breed gedragen consensus 

over de taken en plichten van journalisten. Journalistieke idealen als bronvermelding 

en het toepassen van hoor en wederhoor gingen zo tot de internationaal aanvaarde 

spelregels van de professie behoren. Tevens professionaliseerde de verhouding tussen 

pers en politiek. Journalisten mengden zich actief in de politiek en politici betraden op 

hun beurt de journalistieke arena. 

 

Veranderende berichtgeving: een toetsmodel 

Historici constateren te midden van de schaalvergroting en professionalisering ook 

een veranderende berichtgeving. Maarten Schneider spreekt over een “kwalitatieve” 

verandering en Huub Wijfjes over “een andere invulling van het containerbegrip 

‘nieuws’.” 18 Hoewel vele onderzoekers opmerken dat de inhoud verandert, zijn de 

veranderingen nooit op één plaats op een rij gezet. Op basis van de literatuur vat ik 

hieronder de voornaamste bevindingen rond de veranderende berichtgeving samen in 

een toetsmodel met drie niveaus: onderwerpen, genres en functies. Ik pretendeer 

daarbij geen volledig en genuanceerd beeld van de communis opinio te geven, maar 

geef een versimpelde weergave van de belangrijkste, breed gedragen 

veronderstellingen over de inhoud van de berichtgeving, met als doel ze te kunnen 

toetsten. 

Ten eerste zou de krant nieuwe onderwerpen gaan bevatten, zoals nieuws over 

misdaad, human interest, sport, religie, cultuur, politiek en maatschappij. Waar de 

‘oude’ krant vooral berichtte over politieke, militaire en economische 

aangelegenheden, ging de ‘nieuwe’ krant over steeds meer aspecten van de 

openbaarheid berichten.19 Ook de herkomst van de berichtgeving veranderde. Werd 

de vroegnegentiende-eeuwse krant vooral gevuld met buitenlands nieuws, de late 

negentiende eeuw was een bloeiperiode voor het binnenlandse en lokale nieuws.20 

                                                
17 Hemels 1972. 
18 Van Vree 1992 96, Schneider en Hemels 1979 190, Wijfjes 2004 het citaat op pagina 31 slaat op de 
internationale ontwikkeling, zie 33-72 voor een analyse van de transformatie van de Nederlandse krant. 
19 Van Vree 1992 101-104, Aerts 2001a 22, Wijfjes 2004 47-54. 
20 Aerts 2001 22, Van Vree 2001 58, 62 63, Wijfjes 2004 47, Vos 2005 30-31. 
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Ten tweede zouden nieuwe genres hun intrede doen. De nieuwe manier om de 

berichtgeving te presenteren, in opiniestukken, lezersbrieven, reportages, verslagen en 

feuilletons, veranderde het aangezicht van de krant.21 

Ten derde zou de krantenpers nieuwe functies krijgen. Aan de traditionele 

informerende functie werd een persuasief en diverterend element toegevoegd. 22 Ook 

werd de pers een onmisbaar onderdeel van onze politieke constellatie, een 

zogenaamde ‘vierde macht’.23 

 

1.2 Onderzoeksvraag 

Het doel van deze studie is de inhoudelijke ontwikkeling van de negentiende-eeuwse 

nieuwsvoorziening te analyseren. De hoofdvraag van dit proefschrift luidt: in 

hoeverre veranderde de berichtgeving in negentiende-eeuwse kranten en pamfletten? 

Deelvragen om tot beantwoording van deze vraag te komen, zijn: welke onderwerpen, 

genres en functies zijn er in de nieuwsvoorziening te onderscheiden en welke 

veranderingen zijn er te zien in deze aspecten van de berichtgeving? Met behulp van 

een systematische inhoudsanalyse onderzoek ik de berichtgeving longitudinaal, 

regionaal en intermediaal. Dit leidt tot de volgende subvragen: wanneer traden er 

veranderingen op, ging het om een geleidelijke trend of waren er duidelijke 

keerpunten? Hoe eenduidig was de journalistieke vernieuwing, verliep zij overal op 

dezelfde wijze of waren er regionale verschillen? Verschilde de inhoudelijke 

ontwikkeling van kranten en pamfletten? Zijn er sporen van intermediale 

beïnvloeding?  

 

1.3 Methode en perspectieven24 

Systematisch empirisch onderzoek 

Het bestaande beeld van de nieuwe journalistieke inhoud behoeft systematische 

toetsing. Het huidige personderzoek is veelal gebaseerd op individuele titels, 

                                                
21 Wijfjes 2004 33-72 (m.n. 48, 58, 60), Vos 2005 30-31, Broersma 2009 170, 173-183. 
22 Schouwenaar 1999 12, Broersma 2002 261-262, Aerts 2002 42-43, Wijfjes 2004 39. 
23 Cramer 1958 108, Hooykaas 1991 125-133, Van Vree 2000 10-31, Wijfjes 2004 33-72 (m.n. 38). 
24 In bijlage A is een overzicht van de verschillende onderzoekfases en de daarbij behorende 
methodologische keuzes opgenomen. De gehanteerde codelijst staat in bijlage B. 
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historische kwesties en het werk van vooraanstaande journalisten. Pershistorici 

hebben dan ook meermaals opgeroepen tot een systematische verkenning van de 

inhoud van kranten.25 Bij modern mediaonderzoek wordt voor een dergelijke 

systematische verkenning doorgaans een kwantitatieve inhoudsanalyse gebruikt. Deze 

methode is ook voor pershistorisch onderzoek in opkomst. 

Internationaal was Jürgen Wilke met zijn inhoudsanalyses van Duitse kranten 

een belangrijke wegbereider voor de methodologie in dit veld.26 De laatste jaren heeft 

Wilke steeds meer navolging gekregen.27 Voor onderzoek naar de Nederlandse 

nieuwsvoorziening is de kwantitatieve inhoudsanalyse naar mijn weten het eerst 

gebruikt door Craig Harline, die vroegmoderne pamfletten onderzocht.28 Frank van 

Vree was de eerste pershistoricus die een kwantitatieve inhoudsanalyse gebruikte 

voor onderzoek naar de negentiende-eeuwse krant. Dit onderzoek onder zes kranten 

was vooral als pilot bedoeld en daarom bescheiden van opzet. Van Vree bekeek per 

titel drie nummers uit de jaren 1860, 1895 en 1930.29 

De kwantitatieve inhoudsanalyse werd in Nederland voor het eerst op grote 

schaal toegepast voor de bestudering van de persgeschiedenis door Marcel Broersma, 

voor zijn onderzoek naar De Leeuwarder Courant. Hij stelde een codelijst samen 

waarmee hij circa twintig variabelen onderzocht voor een steekproef van ruim 6.620 

artikelen.30 Broersma legde hiermee een stevige methodologische basis voor verder 

pershistorisch onderzoek.31 

Het onderzoek van Broersma had als doel de ontwikkeling van De Leeuwarder 

Courant te beschrijven. Het resultaat zegt echter niet alleen iets over de geschiedenis 

van deze specifieke krant, maar geeft ook een gekwantificeerd beeld van de 

berichtgeving gedurende de negentiende eeuw. Maar hoe representatief is dat beeld? 

Omdat het hier gaat om een studie naar een enkele krant is het moeilijk te beoordelen 

in hoeverre zijn bevindingen generaliseerbaar zijn. Er is daarom behoefte aan een 

breder opgezette empirische inhoudsanalyse waarin meerdere kranten en meerdere 

                                                
25 Hemels 1969 325-326, Van Vree 1995 58. 
26 Zie Wilke 1984 en Wilke 2000. 
27 Zie bijvoorbeeld Baldasty 1992 en 1999, Campbell 2003, Kolstrup 2005, Høyer en Nonseid 2005. 
28 Hij onderzocht circa 500 pamfletten uit de periode 1565-1648 (Harline 1987 233-239). Zijn codelijst 
is te vinden op 240-242. 
29 Van Vree 1992 101, 102, 108, noot 23. 
30 Broersma 2002. De codelijst is niet opgenomen in het proefschrift, maar Broersma heeft de lijst voor 
dit onderzoek ter beschikking gesteld. 
31 Onlangs is ook een kwantitatieve inhoudsanalyse van de berichtgeving van De Telegraaf gestart 
(Wolf 2007). 
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steden worden onderzocht. In deze studie tracht ik in deze behoefte te voorzien met 

een kwantitatieve inhoudsanalyse van een steekproef van 30.627 krantenartikelen uit 

de 24 beschikbare kranten die in de periode 1813-1899 werden uitgegeven in de 

steden ’s-Hertogenbosch en Groningen.32 

De codelijst die voor dit onderzoek is gebruikt, is opgenomen in bijlage B. 

Deze codelijst bouwt voort op het onderzoek van Marcel Broersma en in mindere 

mate op de studies van Jürgen Wilke en Craig Harline. Ook heb ik gebruikgemaakt 

van de inzichten van communicatiewetenschappers Denis McQuail, Piet Bakker, Jan 

Cuilenburg, Otto Scholten en Wim Noomen.33 Aan het begin van elk hoofdstuk 

verantwoord ik de codes die in dat hoofdstuk aan bod komen. Een algemene 

methodologische verantwoording is opgenomen in bijlage A. 

 

Longitudinale vergelijking: periodisering 

Er worden doorgaans drie ‘keerpunten’ verondersteld in de negentiende-eeuwse 

geschiedenis van de pers. Mijn onderzoek begin ik in 1813, omdat dat jaar als nieuw 

begin voor de Nederlandse pers wordt beschouwd. De Franse overheersing was 

voorbij en daarmee ook de strikte Franse perswetten. Het nieuwe regime had zijn 

eigen plannen met de pers, zoals ik in hoofdstuk 2 zal laten zien. Het politiek 

onstuimige jaar 1830, waarin België zich onafhankelijk verklaarde, wordt als tweede 

keerpunt aangemerkt; ook toen was er sprake van journalistieke vernieuwing. Als 

belangrijkste omslagpunt wordt op het jaar 1869 gewezen, toen het Dagbladzegel 

werd afgeschaft en de kostprijs van kranten als gevolg daarvan aanzienlijk daalde.34  

 

                                                
32 De Groningse krant De Vlinder is niet meenomen in het kwantitatieve onderzoek omdat er nog maar 
enkele nummers zijn overgebleven. Zie bijlage A voor een verantwoording. 
33 Broersma 2002, Wilke 2000 85, Harline 1987 240-242; Van Cuilenburg en McQuail 1982 17, Van 
Cuilenburg et al. 1992 319-321, McQuail 1994 65-66, Bakker 1998 22-35. 
34 Deze keerpunten komen achtereenvolgens aan bod in het standaardoverzicht van de Nederlandse 
persgeschiedenis: De Nederlandse krant door Schneider en Hemels 1979 124, 150, 190 e.v. Zie voor 
de pers gedurende de Franse periode Joor 2000. Dat 1869 een belangrijk keerpunt was, is aangetoond 
door Hemels (Hemels 1969). Een van de grondigste analyses van de veranderende pers na 1830 geeft 
Schouwenaar wanneer hij de eerste jaren van het Algemeen Handelsblad beschrijft (Schouwenaar 
1999). In het overzichtswerk van Schneider en Hemels 1979 komt een beeld naar voren van meerdere 
keerpunten, waarbij behalve 1869 ook 1830 en 1848 als omslagmomenten worden genoemd (Schneider 
en Hemels 1979 124, 132-136, 150-168, 190-210). Broersma heeft voor het standpunt gepleit dat 
ontwikkelingen zich meer geleidelijk hebben voorgedaan, bijvoorbeeld in Broersma en Furnée 2001 6 
en Broersma 2002 261-262. 
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Om langlopende trends te kunnen onderscheiden van plotselinge keerpunten 

en om de keerpunten om waarde te kunnen schatten, is het nodig de hele negentiende 

eeuw te onderzoeken. Het jaar 1899 is als eindpunt voor deze studie gekozen, omdat 

het zwaartepunt van de nieuwe journalistiek in de tweede helft van de negentiende 

eeuw wordt geplaatst. 

De hoofdstukken in dit proefschrift zijn steeds ingedeeld aan de hand van drie 

tijdvakken die de vermeende keerpunten markeren: 1813-1829, 1830-1869 en 1870-

1899. De genoemde keerpunten bespreek ik nader in hoofdstuk 2. In de conclusie 

kom ik terug op de vraag wanneer de inhoudelijke veranderingen in kranten precies 

plaatsvonden en of de gesignaleerde keerpunten inderdaad zo bepalend waren. 

 

Regionale vergelijking: ’s-Hertogenbosch en Groningen 

Van Vree riep in 1992 al op tot een regionale vergelijking van de berichtgeving om 

antwoord te geven op de vraag of de pers gezien moet worden als exponent van 

regionale diversiteit of juist van nationale eenwording.35 Ontwikkelde de 

nieuwsvoorziening zich in Nederland globaal hetzelfde of waren er regionale 

verschillen? 

Om regionale ontwikkelingen te kunnen onderscheiden van bredere nationale 

trends vergelijk ik de pers in twee zeer verschillende steden: Groningen en ’s-

Hertogenbosch. Zowel in geografisch als in religieus en cultureel opzicht waren deze 

steden tegenpolen. Groningen was een noordelijke, hoofdzakelijk protestantse stad; 

’s-Hertogenbosch was daarentegen een zuidelijke, hoofdzakelijk katholieke stad. 

Omdat de steden zo verschillend waren, is het aannemelijk dat trends die in beide 

steden optraden ook representatief zijn voor de landelijke ontwikkeling.  

Beide steden behoorden niet tot de kring van grote landelijke steden, maar ze 

dienden in de negentiende eeuw wel als perscentrum voor de omliggende regio.36 Een 

methodologisch voordeel van het onderzoeken van twee middelgrote steden is dat ze 

een behoorlijke kranten- en pamfletproductie hadden die tegelijkertijd klein genoeg is 

om in zijn geheel te onderzoeken. Dit komt de representativiteit ten goede, omdat ook 

de minder in het oog springende voorbeelden bij de analyse worden betrokken. 

                                                
35 Van Vree 1992 96, 106. Over regionale diversiteit en nationale eenwording in de negentiende eeuw, 
zie Knippenberg en De Pater 1988. 
36 Dat blijkt uit de studies naar de pers in deze regio’s, waarvan de voornaamste zijn: Hollenberg 1975 
en Tammeling 1988. 
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De keuze voor deze twee steden geeft ook de mogelijkheid om de zuidelijke 

en noordelijke perscultuur te vergelijken. Onderzoek suggereert namelijk een verschil 

tussen de noordelijke en zuidelijke lees- en schrijfcultuur. Meestal wordt dit verschil 

geweten aan de religieuze context. In het hoofdzakelijk katholieke zuiden zou minder 

worden gelezen dan in het protestantse noorden en katholieken zouden de gelezen 

tekst bovendien minder kritisch behandelen.37 Tegelijkertijd wordt de opkomst van 

een kritische oppositiepers juist in het katholieke zuiden geplaatst.38 Een vergelijkend 

onderzoek ontbreekt tot nu toe. 

 De vergelijking van de berichtgeving in het zuidelijke ’s-Hertogenbosch met 

het noordelijke Groningen is een subthema van deze studie. In hoofdstuk 2 geef ik een 

schets van het politiek-mediale landschap in beide steden. Opvallende verschillen in 

de berichtgeving komen in de hoofdstukken 3, 4 en 5 aan bod. In de conclusie van dit 

proefschrift vat ik de belangrijkste verschillen en overeenkomsten tussen de twee 

steden samen. 

 

Intermediale vergelijking: kranten en pamfletten 

Onderzoek naar de negentiende-eeuwse nieuwsvoorziening heeft zich hoofdzakelijk 

gericht op de krant. Dit roept de vraag op in hoeverre het beeld gelijk blijft wanneer 

ook andere media bij het onderzoek worden betrokken. In de behoefte naar 

intermediaal onderzoek is inmiddels vooral voorzien door historici die onderzoek naar 

de krant combineren met onderzoek naar het tijdschrift.39 Over de negentiende-

eeuwse pamflettenpers is echter nog maar weinig bekend. Individuele pamfletten zijn 

weliswaar als bron door historici gebruikt, maar de ontwikkeling van het medium als 

zodanig is voor de negentiende eeuw nog amper onderzocht.40 

Er bestaat daardoor grote onduidelijkheid of het medium überhaupt nog een 

rol speelde in het negentiende-eeuwse publieke debat. Er is gespeculeerd dat het 

pamflet aan het einde van de achttiende eeuw zijn belang als medium voor nieuws en 
                                                
37 Zie bijvoorbeeld Chartier 1987 95-139, Knippenberg en de Pater 1988 176-177 en Boonstra 1993 
150. Een op Europa gericht onderzoek suggereert dat deze verschillen vooral te maken hebben met de 
sociaal-economische positie van burgers en niet primair met hun religieuze achtergond (Van Horn 
Melton 2001 84-85). 
38 Cramer 1958 p 139-140, Van Velthoven 1966, Hooykaas 1991 125, Aerts 2001b 70. 
39 Steeds vaker wordt het tijdschrift bij het generieke begrip ‘de pers’ gerekend. Dit is bijvoorbeeld te 
zien in het themanummer ‘De Stad in het Nieuws’ van het Tijdschrift voor Mediageschiedenis, waarin 
het merendeel van de auteurs bij een beschrijving van de pers zowel de dagbladpers als de 
tijdschriftpers betrok: Aerts 2001a, Furnée 2001, Van Vree 2001. 
40 Uitzondering is de uitgebreide analyse van socialistische brochures door Dennis Bos (Bos 2006). 
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debat verloor.41 Dit is tegengesproken door historicus Johannes die er op wijst dat de 

grootste pamfletcatalogus, Knuttel, in elk geval tot 1853 geen merkbare vermindering 

van het aantal geproduceerde pamfletten laat zien. Helaas bevat de Knuttelcatalogus 

geen publicaties na 1853, dus de geschiedenis van het pamflet in de tweede helft van 

de negentiende eeuw is nog grotendeels terra incognita.42 

Mijn proefschrift maakt deel uit van het VIDI-project Kranten en pamfletten 

1780-1920, dat onder leiding staat van José de Kruif van de Universiteit Utrecht. De 

doelstelling van dit project is nieuw licht te werpen op de negentiende-eeuwse 

nieuwsvoorziening, door behalve kranten ook pamfletten bij het onderzoek te 

betrekken. De Kruif stelt de vraag hoe het pamflet zich ontwikkelde in deze periode 

van journalistieke vernieuwing en zij onderzoekt de berichtgeving rond enkele 

nationale kwesties. Ook geeft zij een beeld van de kwantitatieve ontwikkeling van het 

pamflet in de negentiende en het begin van de twintigste eeuw.43 Mijn aandeel in dit 

bredere intermediale project is een systematische longitudinale en regionale 

inventarisatie van de negentiende-eeuwse nieuwsvoorziening. Een belangrijke vraag 

daarbij is of kranten en pamfletten zich inhoudelijk anders ontwikkelden. 

 

Een intermediaal perspectief leidt ook tot een tweede vraag: was er sprake van 

intermediale invloed? Met andere woorden: beïnvloedden pamflet en krant elkaar 

onderling? Moderne theorieën over intermedialiteit zijn reden om deze vraag te 

stellen. Sinds het begin van de twintigste eeuw houden onderzoekers zich bezig met 

het complexe fenomeen van intermediale beïnvloeding. In de loop der jaren is 

regelmatig opgemerkt dat oude en nieuwe media elkaar beïnvloeden. Nieuwe media 

nemen inhoudelijke kenmerken over van oudere media. Oude media ondergaan 

eveneens een transformatie naarmate ze concurrentie krijgen van de nieuwe media, ze 

passen zich aan en blijven voortbestaan, desnoods in een sterk veranderde vorm.44  

In 1999 werd de onderlinge beïnvloeding tussen oude en nieuwe media door 

Bolter en Grusin met de term remediation aangeduid. Hun visie op intermedialiteit is 

die van een continue beïnvloeding, reactie en interactie:  

 
                                                
41 Van Sas 1987 111-112 en Van Wissing 2003. 
42 Johannes 1995 171-172. Andere auteurs die wezen op de actieve rol van het negentiende-eeuwse 
pamflet zijn bijvoorbeeld: Mijnhardt 1992 7, Aerts 2002 43, Bos 2006, De Graaf en De Kruif 2006. 
43 De Graaf en De Kruif 2006 97. 
44 Zie bijvoorbeeld: Becker en Schönbach 1989 6-8, 353, Stephens 1989 102, Mackenzie Owen 1998 
17. Een van de eerste studies die dit expliciet maakte is Riepl 1913. 
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Our culture conceives of each medium or constellation of media as it responds 

to, redeploys, competes with, and reforms other media. In the first instance, 

we may think of something like a historical progression, of newer media 

remediating older ones and in particular of digital media remediating their 

predecessors. But ours is a genealogy of affiliations, not a linear history, and 

in this genealogy, older media can also remediate newer ones. […] Media are 

continually commenting on, reproducing, and replacing each other, and this 

process is integral to media.45 

 

De remediation theorie zou van toepassing kunnen zijn op de relatie tussen kranten en 

pamfletten in de negentiende eeuw. Het pamflet wordt immers vaak als voorloper van 

de moderne krant beschouwd.46 Het ligt daarom voor de hand om naar sporen van 

beïnvloeding tussen krant en pamflet te zoeken. Zijn de journalistieke vernieuwingen 

in de negentiende-eeuwse krant te herleiden tot het pamflet? En hoe ontwikkelde het 

pamflet zich in reactie op de vernieuwingen in de krant? 

 

Selectie van de bronnen 

In dit onderzoek staat een statistische verkenning van de berichtgeving in pamfletten 

en kranten centraal. Het impliciete uitgangspunt is dat een dergelijke verkenning is 

gebaseerd op representatief materiaal. Hoe kan deze representativiteit worden 

gewaarborgd? Ten eerste is een heldere definitie van het onderzoeksobject vereist: 

wat versta ik precies onder de termen pamflet, krant en krantenartikel? Ten tweede 

moet verantwoording worden afgelegd over de selectieprocedure: is al het materiaal 

bekeken of is een selectie gemaakt? En als er een selectie heeft plaats gevonden, 

welke methode is hiervoor dan gebruikt? Ik zal deze methodologische vragen hier 

kort beantwoorden, eerst voor de pamfletten en daarna voor de kranten. 

  

De Knuttelcatalogus, de grootste Nederlandse verzameling van pamfletten, bevat 

onder meer plakkaten, verslagen, prenten, gedrukte redevoeringen, lijsten, 

programma’s, liederen, gedichten, dialogen, verhalen, traktaten, toneelstukken, open 

                                                
45 Bolter en Grusin 2002 55. 
46 Schneider en Hemels 1979 15, Becker en Schönbach 1989 6-7, Aerts 2001a 13-14. 
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brieven en neptestamenten.47 Deze grote verscheidenheid aan publicaties heeft geleid 

tot een langlopende discussie over de netelige kwestie wat een pamflet nu precies is.48 

Meestal wordt gezocht naar een definiëring op inhoudelijke gronden. Het 

actuele karakter van pamfletten wordt dan als criterium genoemd.49 Ook tracht men 

wel functionele of formele criteria te formuleren: pamfletten zouden bijvoorbeeld een 

persuasief doel hebben en niet dikker zijn dan een x-aantal pagina’s.50 Bij dergelijke 

definities ontstaat het probleem dat veel publicaties in de pamfletcatalogi niet aan de 

criteria voldoen. Aangezien pamfletcatalogi de belangrijkste bron voor 

pamfletonderzoek zijn, is het niet zinvol om publicaties daaruit niet mee te nemen in 

onderzoek. Voor dit proefschrift is daarom een praktische en brede werkdefinitie 

gehanteerd die vrijwel alle publicaties in de pamfletcatalogi omvat: een pamflet is een 

gedrukte, niet periodieke boodschap met een actueel onderwerp. 

Met behulp van deze definitie heb ik getracht een zo volledig mogelijke 

inventarisatie te maken van alle in ’s-Hertogenbosch en Groningen gepubliceerde 

pamfletten in de periode 1813-1899. De inventarisatie van de Bossche 

pamfletproductie leidde tot 698 pamfletten en die in Groningen tot 1.249 pamfletten. 

In totaal heb ik 1.947 pamfletten onderzocht. Op deze aantallen en de 

representativiteit kom ik terug in hoofdstuk 2 als ik de kwantitatieve ontwikkeling van 

de pamfletproductie bespreek. 

 

Over de definitie van het begrip krant is naar mijn weten geen discussie. Een krant 

wordt periodiek gepubliceerd en bevat een verscheidenheid aan artikelen over actuele 

zaken.51 De krant heeft bovendien een vaste titel. Alle beschikbare kranten die in de 

steden ’s-Hertogenbosch en Groningen werden gedrukt, heb ik onderzocht.52 

Voor mijn inhoudsanalyse heb ik mij uitsluitend gericht op de redactionele 

inhoud van de krant. Advertenties – waaronder ook geboorteberichten en 

overlijdensadvertenties worden gerekend – zijn volledig buiten beschouwing 

                                                
47 Knuttel 1978. 
48 Meest recentelijk nog in: Meijer Drees 2006a 9-28 en Verkruijsse 2006 31-43. Vrieler vat de 
discussie samen in Vrieler 2007 13-18. 
49 Ter Horst 1932 25-26, Giraldo 1967 543. Internationaal ook Orwell en Reynolds 1948 7-14. 
50 Zie voor een hoofdzakelijk functionele benadering Harline 1987 3 en 234, Van Otegem 2001 51, 
Meijer Drees 2006a 9-18. Een meer formele benadering is te vinden in Dijstelberge 2000 283-284 en 
Verkruijsse 2006 31-43. 
51 Bladen die maar een keer per week of minder uitkwamen heb ik buiten beschouwing gelaten daar ze 
doorgaans als tijdschrift worden gezien. 
52 Enkele kranten zijn niet meegenomen in de kwantitatieve analyse: zie bijlage A. 
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gelaten.53 Met uitzondering van de advertenties zijn alle berichten, lijsten, tabellen en 

illustraties in de krant meegenomen in het onderzoek. Al deze publicaties vat ik 

samen met de generieke termen artikelen en berichtgeving. 

De krantenproductie is door haar omvang ongeschikt om zonder enige 

selectieprocedure te bekijken. In Groningen verschenen er gedurende de negentiende 

eeuw 10 kranten; ’s-Hertogenbosch had 15 kranten.54 Hoewel deze kranten niet 

allemaal tegelijk werden uitgegeven mag het duidelijk zijn dat de productie uit een 

grote hoeveelheid artikelen bestaat. Niet alleen zou het te veel tijd kosten om alle 

artikelen te bekijken, het is bovendien onnodig, omdat uit onderzoek is gebleken dat 

een aselecte steekproef een representatief beeld geeft van de inhoud van 

krantenartikelen. Personderzoekers Riffe, Aust en Lacy hebben de verschillende 

steekproefmethodes onderling vergeleken en concludeerden dat een zogeheten 

constructed week sample de meest betrouwbare resultaten genereerde. Een 

constructed week sample houdt in dat voor ieder steekproefjaar de eerste maandag 

van januari, de eerste dinsdag van maart, de eerste woensdag van mei, enzovoort, 

wordt genomen. Voor iedere constructed week worden voor alle dagen van de week 

nummers uit verschillende maanden ingezien.55  

In Nederland heeft Marcel Broersma deze methode onder de aandacht van 

pershistorici gebracht. 56 Hij paste de methode bovendien aan. De oorspronkelijke 

methode houdt alleen rekening met kranten die zes keer per week verschijnen, maar 

wat te doen met kranten die drie keer per week uitkomen, zoals in het begin van de 

negentiende eeuw gebruikelijk was? Als er voor die jaren maar drie nummers worden 

genomen, levert dit een scheve vergelijking op met kranten die vaker verschenen. 

Broersma heeft dit probleem opgelost door voor ieder jaar een minimum van zes 

nummers te stellen. Als een krant bijvoorbeeld drie keer per week uitkomt, leidt dit 

                                                
53 Advertenties zijn niet meegenomen in deze studie, omdat ze niet tot de redactionele inhoud 
behoorden. Het onderscheid tussen de commerciële ruimte en redactionele ruimte maken ook Van Vree 
en Broersma in hun inhoudsanalyses (Van Vree 1992 101-103, 108 en Broersma 2002 16-17). Over de 
ontwikkeling van de advertentieruimte van de krant en de veranderende verhouding tussen 
commerciële advertenties en de meer persoonlijke advertenties (overlijdensadvertenties, gelukwensen, 
geboorteberichten) is in 1962 het standaardwerk Een eeuw Adverteerkunde verschenen (Van Heusden 
1962). 
54 Niet alle jaargangen waren beschikbaar voor de kwantitatieve inhoudsanalyse. De Groningse krant 
De Vlinder is in zijn geheel niet meegenomen in de kwantitatieve analyse, omdat er te weinig nummers 
vindbaar waren. Zie bijlage A voor een verantwoording. 
55 Riffe et al. 1993. 
56 Broersma 2002 16 noot 13. 
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tot twee constructed weeks.57 Om het corpus verder in te perken maakte Broersma 

tevens gebruik van steekproefjaren. Hij onderzocht voor elk decennium één 

steekproefjaar. Deze manier om de steekproef te trekken hanteer ik ook en dat 

resulteert in de volgende reeks te onderzoeken jaren: 1813, 1823, 1833, 1843, 1853, 

1863, 1873, 1883, 1893. Deze steekproeftrekking leidt tot 12.426 te onderzoeken 

artikelen. Ik noem deze tienjaarlijkse steekproef in dit proefschrift steeds ‘steekproef 

A’. 

Om de categorieën lokaal en binnenlands nieuws beter te kunnen uitlichten 

maak ik daarnaast gebruik van een aanvullende steekproef, met daarin alleen de 

berichten uit Nederland. De uitsluiting van het buitenlandse nieuws maakt het 

mogelijk een veel groter aantal artikelen mee te nemen in het onderzoek. Zodoende 

onderzoek ik voor ieder decennium twee aanvullende steekproefjaren, de jaren 

eindigend op een 4 en een 9: 1814, 1819, 1824, 1829, 1834, 1839, 1844, 1849, 1854, 

1859, 1864, 1869, 1874, 1879, 1884, 1889, 1894, 1899. Deze tweede steekproef van 

18.201 artikelen stelt mij in staat om de ontwikkeling van het landelijke en lokale 

nieuws meer in detail te analyseren.58 Ik noem deze vijfjaarlijkse steekproef in dit 

proefschrift steeds ‘steekproef B’. 

De gekozen steekproefmethode, constructed week sampling, in combinatie 

met de twee aanvullende steekproeven leidt tot een inhoudsanalyse van in totaal 

30.627 krantenartikelen. Ik zal in dit proefschrift steeds onder elke grafiek aangeven 

op welke steekproef ik mij baseer (A of B).  

 

1.4 Opzet van dit boek 

In hoofdstuk 2 geef ik een schets van de institutionele geschiedenis van de Bossche en 

Groningse kranten- en pamflettenpers. Deze schets dient om de inhoudelijke 

veranderingen in hun context te kunnen plaatsen. Vervolgens staat in ieder hoofdstuk 

een niveau van het toetsmodel van de nieuwe journalistiek centraal.  

                                                
57 Voor ieder steekproefjaar zijn – in navolging van Broersma 2002 16 en Riffe et al. 1993 – zes 
nummers van elke krant onderzocht, een zogenaamde constructed week. Bij kranten die vier of vijf 
keer per week verschenen werden willekeurige nummers ter aanvulling genomen zodat er toch een 
zestal kranten kon worden onderzocht en de vergelijking met latere jaren niet scheef ging lopen. Zie 
ook: bijlage A. 
58 Bij alle grafieken en tabellen geef ik aan welke steekproef als basis diende voor de analyse.  
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 In hoofdstuk 3 komen de onderwerpen in de berichtgeving aan bod. Ik 

bespreek de veronderstelling dat er in de loop van de eeuw over meer onderwerpen 

werd bericht. Daarnaast onderzoek ik de stelling dat er na de afschaffing van het 

Dagbladzegel meer aandacht was voor lokale en nationale onderwerpen in de krant. 

 In hoofdstuk 4 toets ik de aanname dat er gedurende de negentiende eeuw 

nieuwe journalistieke genres bij kwamen. Ik laat zien welke genres in welke mate 

werden gebruikt. Een subthema is de introductie van typische pamfletgenres in de 

krant. 

 Hoofdstuk 5 handelt over het derde niveau van het model van de nieuwe 

journalistiek: de vermeende verbreding van de journalistieke functies van de pers. Dit 

functievraagstuk analyseer ik vanuit twee verschillende perspectieven. Ten eerste 

vanuit een microperspectief, waarbij ik de retorische functies van pamfletten en 

krantenartikelen in kaart breng. Ten tweede vanuit een macroperspectief: ik laat zien 

welke rol kranten en pamfletten speelden in het politiek-maatschappelijke proces. 

In de conclusie kom ik terug op het toetsmodel van de nieuwe journalistiek. 

Wat levert de kwantitatieve, longitudinale, regionale en intermediale verkenning 

uiteindelijk op? De belangrijkste conclusies worden in een breder, internationaal 

kader geplaatst. Tevens geef ik hier de beperkingen aan van het onderzoek. Welke 

vragen blijven onbeantwoord en welke kansen liggen er voor verder onderzoek? 



 22 

Hoofdstuk 2 Het medialandschap in ’s-Hertogenbosch en 
Groningen 
 

Introductie 

 

In dit proefschrift staat de negentiende-eeuwse ontwikkeling van de nieuwsvoorziening in 

Bossche en Groningse kranten en pamfletten centraal. Nieuwsonderwerpen (hoofdstuk 3), 

genres (hoofdstuk 4) en functies (hoofdstuk 5) komen achtereenvolgens aan bod. Dat verhaal 

kan echter niet worden verteld zonder eerst in te gaan op de institutionele pershistorische 

context. In dit hoofdstuk beschrijf ik in grote lijnen hoe het medialandschap in ’s-

Hertogenbosch en Groningen in de negentiende eeuw veranderde. Leidende vragen daarbij 

zijn: welke nieuwsmedia waren er in ’s-Hertogenbosch en Groningen in de periode 1813-

1899 en hoe ontwikkelde zich de relatie tussen overheid en pers als het gaat om wetgeving en 

zeggenschap?59 

 

2.1 De dienstbare stadscourant en het ongebonden pamflet (circa 1813-1829) 

De stadscourant 
In Groningen verschenen in de periode 1813-1829 twee kranten (zie het schema in afbeelding 

2.1). De oudste krant was de Groninger Courant, opgericht in 1742 als Geoctrojeerde 

Groninger Courant. In 1813 verscheen deze krant na een lange reeks naamswijzigingen onder 

de dubbele titel: Feuilles d’affiches, Annonces et Avis divers de Groningue - Advertentieblad, 

bekendmakingen en onderscheidene berigten van Groningen. Na het vertrek van de Fransen 

liet de uitgever, de weduwe A.S. van Bolhuis Hoitsema, het Franse deel van de naam vallen. 

In 1814 ging de krant weer onder haar oude naam verschijnen: Groninger Courant, met als 

ondertitel Algemeen Dagblad voor de stad Groningen en Ommelanden.60 

De tweede krant van Groningen was oorspronkelijk opgericht als De Ommelander 

Courant in 1787. In 1811 kreeg het blad de dubbele titel Journal Politique du Département de 

l’Ems Occidental - Staatkundig Dagblad van het Departement van de Wester-Eems. Na de 

                                                
59 Voor de ontwikkeling van de krant heb ik mij, tenzij anders vermeld, gebaseerd op Hollenberg 1975 en 
Tammeling 1988. Recentelijk verscheen een proefschrift over het Groninger boekbedrijf (Van der Laan 2005). 
Voor het pamflet baseer ik mij vooral op eigen onderzoek, omdat het pamflet tot nu toe nauwelijks bij de 
institutionele geschiedenis van de pers is betrokken. 
60 Tammeling 1988 19-24, 44. 
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omwenteling in 1813 heette de krant Staatkundig Dagblad van het Departement van de 

Wester-Eems. In 1814 veranderde uitgever en hoofdredacteur M. van Heijningen Bosch de 

naam in Provinciale Groninger Courant, omdat hij de krant voortaan niet alleen op de 

Ommelanden maar ook expliciet op de stad Groningen wilde betrekken.61 

’s-Hertogenbosch had in 1813 één krant: Journal du departement des bouches du 

Rhin. Ook deze krant onderging een reeks naamsveranderingen tot ze vanaf 1817 werd 

uitgegeven als het Provinciaal Dagblad (zie het schema in afbeelding 2.2). Daarnaast waren 

er in 1814 twee concurrerende uitgevers die een ’s Hertogenbossche Stads-Courant 

uitgaven.62 Deze uitgaven moesten na respectievelijk één en twee jaar al worden gestaakt. In 

1817 werd opnieuw geprobeerd om een ’s Hertogenbossche Stads-Courant draaiende te 

houden, deze uitgave stopte echter in 1822. Van 1822 tot 1829 had ’s-Hertogenbosch 

wederom maar één krant: het Provinciaal Dagblad. 

De Groningse en Bossche kranten waren, zoals de meeste kranten in Nederland uit die 

periode, te typeren als stadscouranten. Ze droegen de naam van de stad van uitgave in de titel 

en hadden nauwe betrekkingen met de stedelijke overheid. De uitgevers werden door de 

lokale overheid verplicht om alle aangeleverde overheidsberichten in de krant te plaatsen. De 

inhoud van deze stadscouranten bestond voor een groot deel uit deze bekendmakingen van de 

overheid. Erg dik waren deze krantjes niet, de kranten in ’s-Hertogenbosch en Groningen 

hadden gemiddeld slechts vier bladzijden met behalve nieuws van de overheid nog wat 

buitenlandse nieuwsberichten en verder vooral advertenties. De relatie met de overheid werd 

benadrukt door het stads- of provinciewapen in de titel. Opiniërend of kritisch nieuws was in 

deze kranten vrijwel niet te vinden; in ruil voor de status van semi-officiële woordvoerder van 

de overheid en het lucratieve voorrecht om overheidsmededelingen te publiceren, legde de 

uitgever zich vast om geen ‘ongepast’ nieuws op te nemen.63 

 

                                                
61 Tammeling 1988 30-34, 44. 
62 Het ging om twee takken van de familie Vieweg. Deze familie had in de achttiende eeuw een stadscourant 
uitgegeven. Verschillende erven maakten nu aanspraak op het recht om een stadscourant uit te geven, Hollenberg 
1975 165-175, Vos 2005 22. 
63 Leenders beschrijft de positie van de stadscourant in Hoorn (Leenders 1992 313), Furnée signaleert hetzelfde 
in Den Haag (Furnée 2001 28) en Frank van Vree in Delft (Van Vree 2001 55). 
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Afbeelding 2.1 

 
 
Afbeelding 2.2 
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Een strak persbeleid 
In veel opzichten was de dienstbare houding van de meeste stadscouranten ten opzichte van 

de overheid een voortzetting van de situatie van vóór 1813. Ook de Fransen hadden de 

Nederlandse stadscouranten gebruikt als platform voor overheidsmededelingen. Toch is het 

vreemd dat deze praktijk zich na de omwenteling onveranderd voortzette.64 De Franse 

wetgeving dwong uitgevers zich te schikken naar een dergelijke situatie, maar in een 

Koninklijk Besluit van 1814 en in de Nederlandse grondwet van 1815 was de vrijheid van 

pers juist nadrukkelijk vastgelegd.65 Dus waarom lieten de meeste stadscouranten zich nog 

steeds inzetten als spreekbuis voor de overheid? 

Het repressieve persbeleid van Willem I en Van Maanen, minister van Justitie in de 

periode 1815-1842, was hier debet aan. Hun beleid steunde op twee poten. Ten eerste werd in 

1814 besloten de Franse belasting op krantenpapier en op advertenties te handhaven en zelfs 

te verscherpen. Dit resulteerde in een reeks belastingen die samen bekend staan als het 

‘Dagbladzegel’. Door het Dagbladzegel werd de uitgave van een krant een kostbare en vaak 

maar weinig winstgevende aangelegenheid voor uitgevers. De oplages bleven dan ook laag. 

De losse verkoopprijs van kranten in ’s-Hertogenbosch en Groningen was in de vroege 

negentiende eeuw circa 10 cent, waarvan naar schatting de helft direct aan zegelbelasting 

moest worden betaald. Uitgevers werden hierdoor al snel afhankelijk van financiële steun van 

de overheid. De details van de regelingen tussen overheid en uitgever verschilden van geval 

tot geval. Sommige kranten werden geheel gefinancierd door het ministerie van Justitie, 

terwijl bij andere kranten de stedelijke of provinciale overheid in het kader van steun 

honderden abonnementen afnam. Bij de meeste stadscouranten was de situatie zoals in 

Groningen en ’s-Hertogenbosch: de uitgever werd door het stedelijke of provinciale bestuur 

betaald voor het opnemen van overheidsmededelingen, mits de krant zich onthield van 

ongewenst nieuws. 

Het tweede pressiemiddel van de overheid om kranten naar haar hand te zetten was 

juridische druk. De grondwettelijke vrijheid van de pers werd juridisch omzeild met behulp 

van zogenaamde ‘uitzonderingswetten’: wetten tegen laster, smaad, opruiing, landverraad, 
                                                
64 Bijvoorbeeld Schneider en Hemels 1979 158-160. 
65 In het Koninklijk Besluit van 24 januari 1814 was al vastgesteld dat Nederland geen censuur zou kennen. De 
censuur uit vroege periodes was “strijdig met de liberale denkwijze”, zo vermeldde het Besluit. Op 
uitdrukkelijke wens van de Belgen werd er ook in de grondwet van 1815 een artikel over persvrijheid 
opgenomen, namelijk artikel 227 in het tiende hoofdstuk van het Onderwijs en Armbestuur. Het artikel luidde: 
“Het is aan elk geoorloofd om zijne gedachten en gevoelens door de drukpers als een doelmatig middel tot 
uitbreiding van kennis en voortgang van verlichting te openbaren, zonder eenig voorafgaand verlof daartoe 
noodig te hebben, blijvende nogtans elk voor hetgeen hij schrijft, drukt, uitgeeft of verspreidt, verantwoordelijk 
aan de maatschappij of bijzondere personen, voor zooverre deze regten mogten zijn beleedigd.” Aangehaald in 
Hemels 1969 16-17. 
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majesteitsschennis en de wet tegen het beledigen van vreemde mogendheden. Deze wetten 

boden de overheid de juridische handvatten om uitgevers en journalisten aan te pakken. Dat 

de overheid er niet voor terugdeinsde deze middelen in te zetten blijkt uit diverse 

persvervolgingen in deze periode.66 Overigens waren er in ’s-Hertogenbosch en Groningen tot 

1829 geen in het oog springende juridische problemen tussen krant en overheid. De dreiging 

van juridische stappen en de angst voor inkomstenderving uit de overheidsmededelingen 

waren in die steden wellicht voldoende om af te zien van opinie en ongewenst nieuws. 

 

Pluriform platform: het pamflet 
Er bestaan uitstekende overzichten van de ontwikkeling van zowel Groningse als Bossche 

kranten.67 De geschiedenis van de krant lijkt in deze werken synoniem te zijn voor de 

ontwikkeling van de pers in het algemeen. Een belangrijk medium in het nieuwscircuit wordt 

zodoende over het hoofd gezien: het pamflet. Niek van Sas stelde dat het pamflet al aan het 

einde van de achttiende eeuw aan belang had ingeboet en dat het was vervangen door kranten 

en wekelijkse tijdschriften als “voornaamste opiniedrager”.68 Dit beeld behoeft echter enige 

nuancering. Gert-Jan Johannes heeft de aantallen pamfletten in kaart gebracht aan de hand 

van de Knuttelcatalogus en toont daarmee aan dat het pamflet, in ieder geval tot 1853, tijdens 

perioden van politieke onrust nog steeds in massale hoeveelheden werd geproduceerd.69  

Ook uit mijn inventarisatie van pamfletten uit ’s-Hertogenbosch en Groningen in de 

periode 1813-1829 blijkt dat het pamflet geenszins uitgerangeerd was (zie afbeelding 2.3 en 

2.4).70 De aantallen fluctueerden sterk al naar gelang er interessante lokale of landelijke 

gebeurtenissen waren om over te schrijven. In ’s-Hertogenbosch verschenen, uitgaande van 

mijn inventarisatie, gemiddeld zo’n 11 à 12 pamfletten per jaar. In Groningen lag de productie 

vermoedelijk hoger, mijn inventarisatie bevat gemiddeld 18 à 19 pamfletten per jaar. 

                                                
66 Zie bijvoorbeeld Van der Meulen 1883 163-165, Sautijn Kluit 1891, Cramer 1958 139, 142. Het gaat te ver 
hier een volledig overzicht te geven van de ontwikkeling van deze uitzonderingswetten, zie hiervoor Hemels 
1989. 
67 Het meest uitgebreide overzicht van Bossche kranten is nog altijd Hollenberg 1975 en voor Groningse kranten 
kan men terecht bij Tammeling 1988. 
68 Van Sas 1987 111-112. Zie ook: Van Wissing 2003. 
69 Johannes 1995 171-172. Andere auteurs die wezen op de nog steeds actieve rol van het pamflet zijn 
bijvoorbeeld: Van Velthoven 1966 211-213 en 224-256, Mijnhardt 1992 7, Aerts 2002 43, Bos 2006 en De 
Graaf en De Kruif 2006. 
70 Mijn inventarisatie van de pamfletproductie in Groningen en ’s-Hertogenbosch is waarschijnlijk niet volledig 
maar geeft een beter beeld dan de catalogi. Voor de periode 1813-1829 blijken 33,2% van de geïnventariseerde 
pamfletten uit Groningen en 69,9% van de pamfletten uit ’s-Hertogenbosch in geen enkele catalogus te staan. 
Het percentage ongeregistreerde pamfletten ligt in Groningen lager omdat Van Alphen al veel van de Groningse 
productie in kaart heeft gebracht. De Groningse catalogus van Van Alphen beschrijft de collectie van de 
universiteitsbibliotheek van Groningen (Van Alphen 1944). 
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Pamfletten waren veel minder aan banden gelegd dan de krant; ze waren relatief 

goedkoop en ongrijpbaar. De twee voornaamste middelen om de pers te beheersen, 

economische en juridische druk, golden niet voor het pamflet of waren weinig effectief. Het 

economische drukmiddel, het Dagbladzegel, was niet van toepassing op pamfletten. Ze waren 

in verhouding tot de krant dus goedkoop te produceren en konden tegen relatief lage prijzen 

worden verkocht.71 Ook was het moeilijker om juridische druk uit te oefenen op de auteurs en 

uitgevers van pamfletten. Er was een grote verscheidenheid aan producenten, de overheid 

publiceerde pamfletten, maar ook particuliere burgers, instellingen, belangengroepen en 

verenigingen. Het eenmalige en vluchtige karakter maakte het eveneens lastig om de 

productie effectief te controleren. Het pamflet kon dus een aanvullend en alternatief geluid 

bieden ten opzichte van de aan de overheid gelieerde stadscourant. 

 
Afbeelding 2.3 

n = 300 pamfletten. Methode: bijlage A 
 

                                                
71 Van de 483 pamfletten uit de periode 1813-1829 waren slechts 26 pamfletten geprijsd. De meeste van deze 
pamfletten werden verkocht voor 10 cent. 
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Afbeelding 2.4 

n = 183 pamfletten. Methode: bijlage A 

 

Een verandering van het patroon: Bossche oppositiepers in pamfletten én krant 
In de periode 1825-1830 ontstond er een katholieke oppositiepers in de zuidelijke provincies. 

In ’s-Hertogenbosch kwam deze oppositiepers aanvankelijk alleen in pamfletten tot uiting. De 

enige krant in ’s-Hertogenbosch, het Provinciaal Dagblad, negeerde de beweging bijna 

volledig. Maar in 1829 kwam daarin verandering met de oprichting van een Bossche 

oppositiekrant, De Noord-Brabander. 

 De opkomende Nederlandse oppositiepers was van origine Frans. In Brussel – destijds 

Nederlands grondgebied – vestigden zich na 1814 veel drukkers en schrijvers uit Frankrijk. 

Zij richtten zich in pamfletten, kranten en tijdschriften tegen de nieuwe Franse regering. Maar 

toen bleek dat de Nederlandse uitzonderingswetten deze kritiek strafbaar maakten, omdat dit 

kon worden uitgelegd als het beledigen van een buitenlandse mogendheid, werd ook de 

Nederlandse overheid een doelwit. De oppositiepers richtte zich steeds meer op Belgische 

belangen en steeds minder op het ageren tegen Frankrijk. De beknotting van de vrijheid van 

meningsuiting was de groeiende oppositiepers een doorn in het oog en werd een terugkerend 

thema in Belgische tijdschriften, kranten en pamfletten. Ook de achtergestelde positie van 

katholieken werd in toenemende mate gelaakt.72 

                                                
72 Cramer 1958 139-140. 
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Vanwege het katholieke karakter sloeg de oppositiebeweging over naar de 

Nederlandse katholieke provincies Limburg en Noord-Brabant. Het protest culmineerde in 

een serie bezwaarschriften die door het hele land circuleerden en door duizenden werden 

ondertekend. Deze protestbeweging geschiedde in twee golven die ook wel bekend staan als 

de eerste en tweede petitiebeweging. De concrete aanleiding voor de eerste petitiebeweging 

was de maatregel van de overheid in juni 1825, aangaande de opleiding van katholieke 

geestelijken: de overheid eigende zich het recht toe om de geestelijken te scholen en sloot alle 

kleinseminaries. Priesters moesten zich voortaan laten scholen op een door de overheid 

georganiseerd Collegium Philosophicum in Leuven. Dit leidde tot grote verontwaardiging 

onder de katholieken.73 

Vooral in de zuidelijke provincies richtte men zich in talloze pamfletten in de vorm 

van petities, open brieven en verhandelingen tot de overheid. Niet alleen werd de kwestie van 

het ecclesiastisch onderwijs aan de orde gesteld, ook andere grieven, zoals de repressieve 

perspolitiek en de slechte positie van katholieken, werden geadresseerd. Vanuit liberale hoek 

kreeg de regering eveneens felle kritiek op onder meer het restrictieve persbeleid. De 

oppositiebeweging kreeg daardoor een gemêleerd karakter, met zowel katholieke als liberale 

kenmerken. In België en Limburg werd de oppositiebeweging gesteund door kranten, zoals Le 

Belge, Le Courrier de la Sambre, Le Courrier de la Meuse en Le Courrier des Pays-Bas. In 

Noord-Brabant werd de kwestie aanvankelijk alleen in pamfletten aangekaart. De enige krant 

in ’s-Hertogenbosch, het Provinciaal Dagblad, besteedde amper aandacht aan de 

petitiebeweging. Maar in april 1829 veranderde deze situatie: Noord-Brabant kreeg een eigen 

oppositiekrant, De Noord-Brabander, opgericht in ’s-Hertogenbosch door aanhangers van de 

katholieke petitiebeweging met het doel “de belangen der natie tot aan den voet des Troons” 

open te leggen.74 

 De Noord-Brabander ondersteunde de doelen van de oppositie en uitte kritiek op het 

overheidsbeleid; de krant leek dan ook in geen enkel opzicht op een stadscourant. Particuliere 

belanghebbenden financierden de krant volledig, er was geen sprake van financiële steun van 

de overheid. De redactie was sterk betrokken bij de oppositiebeweging. De leider van de 

Brabantse oppositie, Hein de Wijs, was vermoedelijk de eerste hoofdredacteur. Onder 

diegenen die bijdragen leverden waren de vooraanstaande Kamerleden L. van Sasse van 

IJsselt en J.L.A. Luyben. De drukker en uitgever waren de gebroeders Langenhuysen, die zich 
                                                
73 Van Velthoven 1966 205-213, Offers 1998 22-23. 
74 Prospectus van een uit te geven Dagblad onder den titel van Noord-Brabander aangehaald in Offers 1998 31. 
Ook elders werden door aanhangers van de petitiebeweging nieuwe kranten opgericht, voorbeelden zijn De 
Bijenkorf in Den Haag (1828) en in Maastricht L’Eclaireur Politique (1829). 
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al langer sterk maakten voor katholieke belangen als uitgever van de tijdschriften De 

Ultramontaan en De Godsdienstvriend.75 

De eerste petitiebeweging was een succes. Naar schatting ontving de regering ruim 

80.000 handtekeningen van protesterende burgers. Willem I zag zich door de groeiende 

onvrede gedwongen concessies te doen. Hij verzachtte de perswetgeving en het Collegium 

Philosophicum was niet langer verplicht. Deze concessies waren voor de katholieke en 

liberale oppositie echter niet genoeg. Een tweede petitiebeweging volgde. De Noord-

Brabander bleef de belangen van de Brabantse katholieken vurig verdedigen, maar al snel zou 

de overheid keihard reageren op deze nieuwe golf van protest. In 1829 en 1830 werden in 

reactie op de aanhoudende kritiek nieuwe, strengere perswetten aangenomen, opdat de 

overheid de kritiek van de oppositiebeweging als opruiend en staatsgevaarlijk kon 

diskwalificeren en tot vervolging kon overgaan.76 De gouverneur van Brabant, jonkheer E. 

van Vredenburch, werd overgeplaatst naar het minder belangrijke Zeeland. Zijn vervanger, A. 

van den Bogaerde van Terbrugge, nam direct maatregelen. Hij besprak met de minister van 

Binnenlandse Zaken H.J. van Doorn van Westcapelle de mogelijkheid om ook De Noord-

Brabander aan te pakken. Er was echter niet genoeg opruiend materiaal, waardoor de krant 

zelfs met behulp van de nieuwe perswetten niet kon worden aangeklaagd. Wel pakte men de 

hoofdredacteur van het blad aan. De Wijs, die naast zijn journalistieke activiteiten als 

hoofdontvanger van de invoerrechten en accijnzen in ’s-Hertogenbosch werkzaam was, werd 

overgeplaatst naar Friesland. Deze maatregel had echter onverwachte gevolgen: De Wijs gaf 

prioriteit aan zijn politieke en journalistieke idealen, nam zijn ontslag uit overheidsdienst en 

zette de oppositie voort.77 

Uiteindelijk deed zich een unieke oplossing voor om het blad aan banden te leggen. 

Na de onafhankelijkheidsverklaring van de Belgen op 4 oktober mobiliseerde de regering haar 

troepen. Frontsteden in Noord-Brabant, waaronder ’s-Hertogenbosch, werden in Staat van 

Beleg verklaard en het hoogste bestuur van de stad ging over naar generaal-majoor 

D.L.Vermasen. Omdat er nu een militaire Staat van Beleg gold, kon de uitgave van de krant 

worden verboden zonder dat hiervoor een juridische gang hoefde te worden gevolgd.78 Op 9 

november meldde gouverneur Van den Bogaerde aan minister Van Doorn dat “De 

                                                
75 Van Velthoven 1966 213-217, Hoffman 1974 10-20, Offers 1998 33. 
76 Offers 1998 14-33, Aerts 2001b 88. 
77 Van Velthoven 1966 219-262, Offers 1998 65. 
78 Witlox 1969 aangehaald in Offers 1998 66. 
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Opperbevelhebber der Vesting ’s-Hertogenbosch (…) het doelmatig [heeft] gevonden, het 

drukken en uitgeven van het dagblad De Noord-Brabander te verbieden.”79 

 Uitgeverij Langenhuysen zag met lede ogen de uitgave van het populaire – en 

vermoedelijk behoorlijk winstgevende – blad gestopt en stelde daarom zelf een 

censuurregeling voor aan de regering. Er werd afgesproken dat De Noord-Brabander weer 

mocht verschijnen, mits de censor twee uur voor uitgave een nummer ter correctie kreeg 

aangeboden. Bovendien was het blad verplicht om voortaan alle bekendmakingen van de 

overheid op te nemen.80 Zo kwam het dat De Noord-Brabander in het keurslijf van 

stadscourant werd gedwongen en negen jaar lang als enige krant in Nederland haar artikelen 

vooraf door de overheid liet censureren. Dat de censor zijn werk serieus nam, blijkt wel uit de 

bewaard gebleven gecensureerde exemplaren, waarin veel gekrast en gestreept is.81 Het 

Bossche experiment met een kritische oppositiekrant was vooralsnog mislukt. 

 

2.2 Commercialisering en politisering (circa 1830-1869) 

Nieuwe massakranten concurreren met stadscouranten 
In de periode 1830-1869 werd de krantenindustrie gekenmerkt door een sterke 

commercialiseringtendens.82 Steeds meer Nederlandse kranten braken met het oude patroon 

van de stadscourant, waarbij de uitgever afhankelijk was van overheidsgeld en van een kleine 

elitaire lezerskring die hoge abonnementsprijzen betaalde. Uitgevers richtten zich steeds vaker 

op het vergroten van het aantal lezers, opdat zij hogere prijzen konden vragen aan 

adverteerders. Een van de eerste kranten die grote successen behaalde met deze aanpak was 

de Amerikaanse The New York Sun. Ook Nederlandse uitgevers zagen het succes van deze 

nieuwe formule in en pasten hun strategie hierop aan.  

Om een groter bereik te realiseren vond er doorgaans een reeks veranderingen plaats. 

Er werd getracht nieuwe groepen lezers te bekoren door de vorm en inhoud van de krant 

aantrekkelijker te maken. Hier kom ik in latere hoofdstukken nog uitgebreid op terug. 

Daarnaast werd de prijs van veel kranten verlaagd, de verkoopprijs van de kranten in ’s-

Hertogenbosch en Groningen daalde in de jaren veertig van circa 10 naar 8 cent per nummer. 

Tegelijkertijd werd het nieuws- en advertentieaanbod vergroot. Vroeger bestonden kranten uit 
                                                
79 A.R.A. Binnenlandse Zaken, inv. no. 232 aangehaald in Offers 1998 66-67. 
80 R.A.N.B. Archief van de Gouverneur van de provincie Brabant, kabinetsarchief algemeen, inv. no. 4688, 73, 7 
november 1830 aangehaald in Offers 1998 67. 
81 Hoffman 1974 166-179. 
82 Schneider en Hemels 1979 150-160; een uitstekend beeld van de economische ontwikkeling van de 
krantenmarkt wordt gegeven in Van Kranenburg et al. 1998 483-484. 
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4 pagina’s, nu steeds vaker uit 6 of zelfs 8 pagina’s. Ook de verschijningsfrequentie van veel 

kranten werd verhoogd van twee keer naar drie keer per week. Deze veranderingen 

betekenden een toename van de beschikbare ruimte in de krant. Het zal voor uitgeverijen niet 

eenvoudig zijn geweest te kiezen hoe deze vrijgekomen ruimte het best kon worden benut: 

advertenties leverden geld op, maar nieuws zorgde voor lezers. Uiteindelijk bleef de 

verhouding tussen advertenties en nieuws in Bossche en Groningse kranten hetzelfde, 

ongeveer 50/50.83 

  

De commercialiseringtrend zorgde voor een toenemende concurrentie op de krantenmarkt, 

ook in ’s-Hertogenbosch en Groningen gingen massakranten de concurrentie aan met de 

traditionelere stadscouranten. 

 In ’s-Hertogenbosch volgde De Noord-Brabander al sinds 1829 een publieksgerichte 

strategie. De krant, die in 1849 haar naam in De Noord-Brabanter veranderde, was 

vermoedelijk erg populair in de provincie Noord-Brabant.84 De concurrentie op de Bossche 

krantenmarkt nam toe met de komst van de liberaal georiënteerde Nieuwe Noordbrabander in 

1850, uitgegeven door P. Stokvis. Door teruglopende inkomsten, mogelijk door concurrentie 

van De Noord-Brabanter en de Nieuwe Noordbrabander, zag de uitgever van het Provinciaal 

Dagblad zich in 1853 gedwongen de krant te verkopen aan firma J.J. Arkesteyn en Zoon. 

Onder Arkesteyn werd de naam veranderd in Provinciale Noordbrabantsche en ’s 

Hertogenbossche Courant, de verschijningsfrequentie werd verhoogd en de prijs ging omlaag. 

Ook begon de uitgever direct met wervende acties. Zo kregen abonnees bij het nummer van 

18 mei 1853 twee gratis kaarten toegestuurd: één van het “Oorlogstooneel in Europeesch en 

Aziatisch Turkije” en één van de “Oostzee en hare Aangrenzingen”. Het geven van 

zogenaamde premies, cadeaus voor de abonnees, werd bij steeds meer kranten een nieuw 

wapen in de strijd om lezers.  

Ook in Groningen nam de concurrentie toe. Een uit 1812 stammend compagnieschap 

tussen de Provinciale Groninger Courant en de Groninger Courant werd in 1835 opgezegd. 

De twee uitgevers deelden vóór die tijd altijd de kosten en baten. Na 1835 gingen ze met 

elkaar concurreren, met prijsverlagingen, een verhoging van de verschijningsfrequentie en 

diverse wervingsacties als gevolg. Deze strategie was waarschijnlijk noodzakelijk vanwege de 

concurrentie van massakranten uit omliggende plaatsen, zoals de Veendammer Courant 
                                                
83 De gelijke verhouding tussen de commerciële en redactionele ruimte werd ook opgemerkt door Broersma 
(Broersma 2002 140). 
84 Deze indruk is gebaseerd op secundaire literatuur over de krant, bijvoorbeeld Van Velthoven 1966 241 en 
Offers 1998 51, 65-66. 
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(opgericht in 1829), de Courant voor het arrondissement Winschoten (1844), de Oldambster 

Courant (1850) en de Winschoter Courant (1857). In 1868 werd met de oprichting van de 

krant Het Noorden. Nieuwe Groninger een nieuwe poging ondernomen tot een massakrant 

voor de hele provincie. Deze krant verhuisde echter na twee jaar al naar Amsterdam.85 

 
Afbeelding 2.5 

 
 

Afbeelding 2.6 

 
 

Versoepeling van het Nederlandse persbeleid 
De commercialisering van de periodieke pers ging gepaard met een geleidelijke versoepeling 

van het overheidsbeleid ten aanzien van de pers. Nadat de Staat van Beleg in 1839 werd 

opgeheven, stond De Noord-Brabander niet langer onder censuur. Hoewel de 

                                                
85 Tammeling 1988 43, 66 en 67. 
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uitzonderingswetten niet werden afgeschaft en er nog geregeld vervolgingen plaatsvonden,86 

werd het overheidsbeleid ten aanzien van de pers na het aftreden van Willem I in 1840 

langzamerhand soepeler. Dat wil niet zeggen dat er geen repressie meer was, maar steeds 

vaker werd er gezocht naar een weg buiten de rechtbank om.87 Toen de katholieke priester en 

hoofdredacteur van De Noord-Brabander Judocus Smits met zijn constante kritiek de ergernis 

van koning Willem II opwekte, werd een proces vermeden. In plaats daarvan werd er achter 

de schermen druk uitgeoefend op de vertegenwoordiger van de Paus in Nederland, Innocenzo 

Ferrieri. Smits kreeg vervolgens vanuit de Katholieke kerk een officieel verbod op het 

bekritiseren en lasteren van protestanten, de koning en het lokale stadsbestuur. Uiteindelijk 

zegde Smits zijn betrekking bij De Noord-Brabander op en stichtte hij in 1845 met steun van 

katholieke leiders, zoals A. Thijm, het dagblad De Tijd. Na een jaar verhuisde dit blad naar 

Amsterdam waar het de leidende katholieke krant van Nederland werd.88 

 

In 1848 kwam er met de nieuwe grondwet definitief een einde aan een lange periode van 

repressieve perspolitiek: de uitzonderingswetten werden afgeschaft en de vrijheid van pers 

bestond voortaan niet alleen in naam, maar ook in de praktijk. 

De voorvechters van een vrije pers richtten nu hun pijlen op het andere pressiemiddel 

van de overheid, het Dagbladzegel. In de politieke debatten overheersten twee argumenten 

voor de afschaffing van het Dagbladzegel. Vanuit democratisch oogpunt was het ten eerste 

wenselijk dat kranten als in- en voorlichtingsmedia vrij waren van financiële druk. Nieuwe 

kranten moesten kunnen worden opgericht en moesten niet worden geremd in hun 

ontwikkeling. Als tweede argument bracht men naar voren dat de kwaliteit van de 

Nederlandse journalistiek had te lijden onder de zegelbelasting. Bovendien maakte de 

belasting de krant duurder en daarom voor een deel van de bevolking minder bereikbaar. Er 

werd gewezen op de dubbele politiek van de overheid, die in lijn met de verlichtingsidealen 

wel musea voor een breed publiek toegankelijk maakte, maar die tegelijkertijd de 

kennisoverdracht via de krant belastte. 

Uiteraard waren er ook argumenten tegen de afschaffing van het Dagbladzegel. In de 

Kamerdebatten overheersten twee argumenten: het Dagbladzegel zou als keurmerk fungeren 

en als het werd afgeschaft zou iedere oproerkraaier een krant kunnen beginnen. Een tweede 

argument waren de hoge inkomsten die het Dagbladzegel voor de staat genereerde; 
                                                
86 Een bekend voorbeeld is de vervolging in Groningen van E. Meeter, hoofdredacteur van het politieke 
tijdschrift De Tolk van de Vrijheid. Zie Meeter et al. 2002 53 e.v. 
87 Hemels 1989 288. 
88 Peijnenburg 1976 37-53, 151-152. 
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afschaffing zou tot een gat in de begroting leiden. Ondanks dit tegengeluid werd in 1869 het 

Dagbladzegel na jarenlange strijd door uitgevers, journalisten, politici en lobbygroepen 

uiteindelijk afgeschaft.89 

 

De overheid versoepelde haar persbeleid niet alleen, de relatie tussen pers en overheid 

veranderde ook in een ander opzicht: in toenemende mate zochten politici en 

belangengroepen toenadering tot de pers. De zuidelijke oppositiepers had de politieke 

effectiviteit aangetoond van samenwerking tussen individuele politici en de pers. Kamerleden, 

afgevaardigden en raadsleden traden in toenemende mate op als auteurs van krant- en 

tijdschriftartikelen en van pamfletten. Ook ging men allianties aan met uitgevers en redacties 

om tot een structurele politieke steun te komen. Tot de jaren vijftig vond deze politisering van 

de pers nog grotendeels achter gesloten deuren plaats. Later zouden de banden explicieter en 

opener worden en werden ze steeds meer een zaak van zich vormende partijen en minder van 

individuele politici.90 

 

Pamfletproductie: terra incognita 
Bij het in kaart brengen van de pamfletproductie uit de periode 1830-1869 worden enkele 

methodologische problemen zichtbaar. Twee belangrijke bronnen bij de inventarisatie van de 

pamfletproductie in Groningen en ’s-Hertogenbosch zijn de pamfletcatalogi van Knuttel en 

Van Alphen.91 De Knuttelcatalogus bevat de pamfletcollectie van de Koninklijke Bibliotheek 

in Den Haag en is de meest uitgebreide pamfletcatalogus van Nederland. Van Alphen 

beschrijft de pamfletten van de Universiteitsbibliotheek van Groningen en biedt daarmee een 

aanvulling op Knuttel. Een probleem met deze bronnen is dat beide catalogi na 1853 zijn 

gestopt. Het blijft speculeren waarom Knuttel geen pamfletten na 1853 heeft geïndiceerd; 

wellicht vergden nieuwe taken tijd of was het iets in de pamfletcollectie dat aanleiding gaf om 

na dat jaar te stoppen. Mogelijk werd 1853 nog wel opgenomen, omdat er rond de 

Aprilbeweging in 1853 veel pamfletten verschenen. Van Alphen volgde waarschijnlijk het 

voorbeeld van Knuttel; uit de titel van zijn catalogus blijkt dat het zijn doel om was een 

aanvulling te leveren op reeds bestaande catalogi, 1853 was een vanzelfsprekend punt om te 

eindigen.  

                                                
89 Maartje Janse onderzocht de verenigingen die streefden naar de afschaffing van het Dagbladzegel (Janse 2007 
211-249). Zie ook: Hemels 1969 109, Schneider en Hemels 1979 183-188. 
90 Zie voor een globaal overzicht bijvoorbeeld Cramer 1958 106-125. De (internationale) politisering van de pers 
is het thema van de bundel Mediatization of Politics, ed. Voerman en Wijfjes 2009. 
91 Van Alphen 1944, Knuttel 1978. 
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Wat hun redenen ook waren, het resultaat is dat de pamfletproductie na 1853 nog 

verkend moet worden door middel van archiefonderzoek. De grafieken 2.7 en 2.8 tonen de 

door mij gereconstrueerde pamfletproductie van ’s-Hertogenbosch en Groningen voor de 

periode 1830-1869. 

 
Afbeelding 2.7 

 
n = 761 pamfletten. Methode: bijlage A 
 

Afbeelding 2.8 

n = 332 pamfletten. Methode: bijlage A 
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Bij de Groningse pamfletten is er een zeer duidelijk verschil te zien tussen de aantallen voor 

en na 1853. Deze verschillen zijn vermoedelijk te wijten aan het wegvallen van de catalogi als 

bron. De pamfletaantallen in ’s-Hertogenbosch laten een geleidelijke daling zien; de algemene 

trend van voor 1853 wordt voortgezet. 

 Deze grafieken illustreren een algemeen probleem: het blijft onduidelijk hoe 

representatief de overgeleverde pamfletten zijn voor de werkelijke productie in die tijd. Door 

systematisch onderzoek in archieven heb ik een zo uitgebreid mogelijke inventarisatie van 

Bossche en Groningse pamfletten gemaakt. Daarmee pretendeer ik geen volledigheid; wel heb 

ik aanzienlijk meer pamfletten achterhaald dan in de diverse catalogi zijn te vinden. Welk deel 

dit is van de totale productie blijft uiteraard de vraag.92 

De twee grafieken 2.7 en 2.8 laten hoe dan ook zien dat het pamflet in de hele periode 

1830-1869 nog gebruikt werd en naast de krant bleef bestaan. Johannes signaleerde dat de 

piekjaren in de Knuttelcatalogus overeenkwamen met periodes van verhit politiek en religieus 

debat. Hetzelfde geldt voor de Bossche en Groningse pamfletproductie. Het overheidsbeleid 

ten opzichte van katholieken zorgde bijvoorbeeld voor veel Bossche pamfletten in de jaren 

rond 1830. Naar aanleiding van de Afscheiding van H. de Cock verschenen er in 1834 juist 

veel Groningse pamfletten. In 1848 vormde de nieuwe grondwet aanleiding voor een piek in 

beide steden. Ook lokale feesten en herdenkingen zorgden voor piekjaren: de inwijding van 

het nieuwe academiegebouw leidde bijvoorbeeld tot een Groningse ‘productiepiek’ in 1850. 

 

2.3 Na 1869: standaardisatie en verzuiling 

Kwantitatieve gevolgen van de afschaffing van het Dagbladzegel 
De afschaffing van het Dagbladzegel in 1869 had direct gevolgen voor de krantenmarkt in ’s-

Hertogenbosch en Groningen. Ten eerste viel de economische drempel om nieuwe kranten op 

te richten weg. Net als elders in Nederland leidde dit tot de oprichting van nieuwe kranten.93 

In ’s-Hertogenbosch werd 17 dagen na de afschaffing direct een nieuwe krant opgericht: Het 

Huisgezin. Zoals de naam al aankondigde, richtte deze krant zich op het hele gezin, het 

katholieke gezin om precies te zijn. In 1892 werd het Noordbrabantsch Dagblad opgericht. In 

1895 ging deze krant samen met De Noord-Brabanter onder de titel: De Noord-Brabanter-

Noordbrabantsch Dagblad.  
                                                
92 Achterin dit boek is een lijst met alle onderzochte pamfletten opgenomen. In bijlage A ga ik in op de 
inventarisatiemethode en het percentage ‘nieuwe’ pamfletten. 
93 Een economische diepteanalyse van dit proces wordt gegeven in Van Kranenburg et al. 1998 483-484. 
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Ondanks de veelbelovende krantenmarkt zag de uitgever van de oudste krant van 

Groningen, de Groninger Courant, zich in 1874 genoodzaakt om met deze krant te stoppen. 

De uitgave werd een dag later echter al door de nieuwe uitgever J.B. Wolters voortgezet onder 

de naam Nieuwe Groninger Courant. Geheel nieuwe kranten in Groningen waren de Nieuwe 

Provinciale Groninger Courant (1886) en het Nieuwsblad van het Noorden (1888). 

Deze nieuw opgerichte bladen waren allemaal typische massakranten, het model van 

de stadscourant was inmiddels verouderd. Alleen de Provinciale Groninger Courant volgde 

nog enigszins het oude patroon, al maakte ook deze krant geregeld een knieval naar het grote 

publiek. De nieuwe, op adverteerders gerichte, aanpak werd door de afschaffing van het 

Dagbladzegel nog verder gestimuleerd, omdat de prijs voor het plaatsen van advertenties 

aanzienlijk daalde. Dit maakte de weg vrij voor kleine advertenties van particulieren of 

handelaars die slechts bij gelegenheid wilden adverteren.94 

 
Afbeelding 2.9 

 
 

                                                
94 Van Heusden 1962 193, Hollenberg 1975 192-238, Tammeling 1988 66-113. 
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Afbeelding 2.10 

 
 

Niet alleen kwamen er nieuwe kranten, de bestaande kranten kregen vanwege de afschaffing 

van de papierheffingen ook meer pagina’s, waardoor het aantal artikelen en advertenties per 

nummer sterk steeg. De meeste kranten bevatten in de tien jaar vóór de afschaffing van het 

Dagbladzegel circa 60 berichten. In de eerste tien jaar ná 1869 steeg dit aantal tot 76. In het 

laatste decennium van de negentiende eeuw bevatten de meeste kranten circa 133 artikelen. 

Kranten werden dus aanmerkelijk dikker, terwijl ze tegen ongeveer dezelfde verkoopprijs, 

gemiddeld circa tien cent, werden verkocht. 

Daarnaast werd de verschijningsfrequentie opgeschroefd; op den duur kwamen de 

meeste kranten dagelijks uit, zoals De Noord-Brabanter in 1870 en de Provinciale Noord-

Brabantsche en ’s-Hertogenbossche Courant in 1887. Van de Groningse kranten verschenen 

de sterk concurrerende de Groninger Courant en de Provinciale Groninger Courant beiden 

dagelijks vanaf 1870. Het Nieuwsblad van het Noorden werd in 1895 een dagblad. De Nieuwe 

Provinciale Groninger Courant verscheen vanaf 1889 vijf keer per week. Door het stijgende 

aantal pagina’s en de hogere verschijningsfrequentie nam het wekelijkse nieuwsaanbod snel 

toe. 

 De afschaffing van het Dagbladzegel was een belangrijk keerpunt, maar geenszins de 

enige aanleiding voor de hierboven beschreven ontwikkeling. Het ging eerder om een 

versterking van trends die al eerder waren ingezet en die het gevolg waren van meerdere 

factoren, zoals de liberalisering van de censuurwetgeving, de veranderende relatie tussen 

overheid en pers die verschoof van restrictie naar samenwerking en de groei van het 
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lezerspubliek door de toenemende koopkracht, vrije tijd en alfabetiseringsgraad van de 

bevolking.95 

 

Partijpers en neutrale kranten 
De opkomende verzuiling en partijvorming in Nederland waren onlosmakelijk verbonden met 

de groeiende krantenindustrie. Ruim twee derde van de Nederlandse kranten was verbonden 

aan een kerk, politieke partij of beweging. Politieke leiders stonden doorgaans aan het hoofd 

van kranten die fungeerden als partijplatform. Kuyper leidde De Standaard, Schaepman De 

Tijd en Het Centrum, Domela Nieuwenhuis en later Troelstra Recht voor Allen en Het Volk en 

Goeman Borgesius Het Vaderland.96 

Ook in Groningen en ’s-Hertogenbosch waren de meeste krantenredacties vervlochten 

met politieke groepen, kiesverenigingen en de zich vormende partijen. In ’s-Hertogenbosch 

steunden alle kranten in meer of mindere mate de katholieke kamerkring. De enige echte 

uitzondering was de liberale krant de Nieuwe Noordbrabander die nauwe banden onderhield 

met prominente liberale politici, zoals Thorbecke. Deze krant bleef als liberale krant een wat 

vreemde eend in de katholieke bijt. In 1873 moest de krant, na zich voor de zoveelste keer de 

woede van de katholieke bevolking op de hals gehaald te hebben, het veld ruimen. Eveneens 

liberaal was de Provinciale Noordbrabantsche en ’s Hertogenbossche Courant, al hield deze 

stascourant zich tijdens de meeste debatten nog altijd op de vlakte. Echt politiek kan dit blad 

daarom niet genoemd worden. De krant veranderde van ‘kleur’ met de overname in 1880 door 

Teulings en zou vervolgens een politiek neutrale koers varen.  

De rest van de kranten was in meer of mindere mate katholiek. De katholieke kranten 

waren aan de kerk verbonden en niet aan een katholieke partij; die zou pas in de twintigste 

eeuw worden opgericht. Redacties moesten hun statuten, zoals alle katholieke organisaties, ter 

goedkeuring voorleggen aan de bisschop. De betrokkenheid van de kerk en de matigende 

invloed van de aartsbisschop van Utrecht – tevens bisschop van ’s-Hertogenbosch - J. van 

Zwijsen en vanaf 1877 zijn opvolger als bisschop van ’s-Hertogenbosch, I. van Godschalk, 

zorgden ervoor dat de Bossche kranten zich over het algemeen genomen gelijkgestemd 

opstelden. Alleen bij uitzondering was er strijd tussen de kranten onderling. 

Ondanks de overeenkomstige katholieke identiteit waren er diverse politieke 

verschillen tussen de kranten. De Bossche krant Het Huisgezin vertegenwoordigde een 

                                                
95 Zie bijvoorbeeld Schneider en Hemels 1979 190-191, Van Vree 1992 98-99, Van Lente 1996 250-261, Van 
Kranenburg 1999 15-32. 
96 Cramer 1958 117-125, Stuurman 1983 99-101. 
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conservatieve kring van Bossche katholieken, die zich via deze krant tegen iedere 

samenwerking met liberalen of protestanten verweerden. De Noord-Brabanter was een lokale 

afspiegeling van de landelijke kranten De Tijd en Het Centrum. In alles volgde deze krant de 

lijn van H. Schaepman, de leider van de katholieke kamerkring. De oprichting van het 

Noordbrabantsch Dagblad was het gevolg van een tijdelijke onvrede over de katholieke 

kamerkring. Noord-Brabantse politici, onder leiding van de ultramontaanse pastoor Prinsen, 

zochten een eigen platform om in te gaan tegen de naar hun mening veel te toegeeflijke 

houding van Schaepman en zijn aanhang. In 1895 werd de breuk tussen de twee facties 

gedicht. Het gevolg was een fusie van de twee kranten in een nieuwe krant met de naam De 

Noord-Brabanter-Noordbrabantsch Dagblad.97 

In Groningen bestond een meer pluriform beeld. De twee oudste Groningse kranten, 

Nieuwe Groninger Courant en Provinciale Groninger Courant, hadden beiden een 

conservatief-liberaal karakter. Ook de Nieuwe Groninger Courant had een liberale signatuur, 

maar ging daar veel vrijer mee om en koos er vaak voor om geen verhitte debatten aan te 

gaan. Geheel anders waren de provocerende ideeën die werden uitgedragen in de 

socialistische krant De Vlinder, waarvan helaas maar weinig exemplaren zijn overgebleven. 

De Vlinder verscheen vermoedelijk van 1873 tot 1911 en werd uitgegeven door W.H. Flink. 

Het blad hoorde wel in de socialistische hoek thuis – volgens Prakke en ik ben het daarmee 

eens –, maar was niet verbonden aan de socialistische beweging. Het was waarschijnlijk een 

geheel particulier initiatief.98 Behalve de liberalen en socialisten wisten ook de 

antirevolutionairen zich vanaf 1886 vertegenwoordigd in de dagbladpers met de oprichting 

van de Nieuwe Provinciale Groninger Courant. De oprichter van deze krant, Jan Haan, was 

een ware lokale persbaron. Hij was tevens betrokken bij de oprichting en exploitatie van tal 

van bladen, zoals Advertentieblad voor het Arrondissement Appingedam, De Eemsbode, De 

Verzamelaar, De Groninger Kerkbode en Het Noorden.99 

  

Naast de gepolitiseerde pers was er ook sprake van een zogenaamde ‘neutrale’ pers die zich 

meer op commercie richtte en niet aan politieke partijen gelieerd was. Voorbeelden van 

neutrale kranten in Nederland zijn Het Nieuws van den Dag (1870), het Rotterdamsch 

                                                
97 Hollenberg 1975 192-238. 
98 Prakke 1969 288, Tammeling 1988 114-129. 
99 Tammeling 1988 117. 
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Dagblad (1877), De Amsterdammer (1877), de Haagsche Courant (1883) en De Telegraaf 

(1893).100 

In ’s-Hertogenbosch kan de conservatief-liberale Provinciale Noordbrabantsche en ’s 

Hertogenbossche Courant, na de overname van G. Teulings in 1880, als neutraal worden 

bestempeld. Deze krant besteedde veel aandacht aan het lokale volksleven. Uiteraard speelde 

het katholicisme daarin een rol, maar slechts bij uitzondering liet Teulings zijn krant voor 

politieke karretjes spannen. De neutrale pers had een sterk commerciële inslag, zo ook de 

krant onder Teulings. Hij verlaagde de prijs, verhoogde de verschijningsfrequentie, voegde 

pagina’s en bijlagen toe met aansprekende onderwerpen voor vrouwen, kinderen en inwoners 

van de provincie en stuntte met speciale lezersacties, waarbij fietsen en huishoudelijke 

artikelen werden verloot.101 

In Groningen bestond korte tijd de neutrale krant Het Noorden. Nieuwe Groninger, 

maar deze verdween na twee jaar naar Amsterdam. In 1888 werd opnieuw een neutrale krant 

opgericht: het Nieuwsblad van het Noorden. De oprichter, Joan Nieuwenhuis, zag zich 

vanwege opgebouwde schulden gedwongen de krant binnen een jaar aan zijn schuldeiser, 

uitgever R. Hazewinkel, te verkopen. R. Hazewinkel maakte de krant binnen afzienbare tijd 

de meest gelezen krant in de provincie Groningen.102 

 

Pamflet: platform voor verenigingen en politieke partijen 
Hoewel er in de laatste decennia van de negentiende eeuw nog steeds behoorlijke aantallen 

pamfletten werden gepubliceerd, liep de pamfletproductie vergeleken met de periodes ervoor 

in beide steden terug. Het is mogelijk – maar niet waarschijnlijk – dat dit resultaat slechts het 

gevolg is van het feit dat er minder pamfletten bewaard zijn gebleven of van het feit dat laat 

negentiende-eeuwse pamfletten moeilijker vindbaar zijn. Andere gegevens doen vermoeden 

dat de pamfletproductie wel degelijk afnam. Er werden aan het eind van de negentiende eeuw 

minder pamfletten door particuliere burgers geschreven; de meeste pamfletten verschenen, 

evenals kranten, in naam van een politieke partij of vereniging. Ook het aantal uitgevers van 

pamfletten nam af, de pamfletproductie lag grotendeels in handen van een klein aantal 

drukkers. Incidentele drukkers, die af en toe eens een pamflet uitgaven, kwamen steeds 

minder voor. Dit zijn allemaal aanwijzingen dat de pamfletproductie – uitzonderingen 

                                                
100 De Rooij 1974 86. 
101 Hollenberg 1975 215-219. 
102 Nieuwenhuis had een schuld bij Hazewinkel opgebouwd door de uitgave van het verliesleidende 
socialistische tijdschrift Groninger Weekblad. Tammeling 1988 77-78, 130-135. 
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daargelaten – gestandaardiseerd werd. De gevolgen voor de inhoud en de presentatie van de 

pamfletten komen in de volgende hoofdstukken aan bod. 

 
Afbeelding 2.11 

n = 188 pamfletten. Methode: bijlage A 
 

Afbeelding 2.12 

n = 183 pamfletten. Methode: bijlage A 
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Conclusie 

Hemels noemt het aantal kranten in de eerste helft van de eeuw “gering” en de ontwikkeling 

van de krant in deze periode omschrijft hij als “lijdensgeschiedenis”.103 Als we naar het aantal 

kranten in ’s-Hertogenbosch en Groningen kijken dan blijkt die beoordeling wel erg streng. 

Vanaf de omwenteling in 1813 hadden beide steden hun eigen stadscourant, Groningen had er 

zelfs twee. Economische en juridische overheidsdruk dwong de krant zich te lenen als 

spreekbuis voor de overheid. Het pamflet was in verhouding een ongedwongen en pluriform 

platform. Pamfletten werden gebruikt door tal van auteurs om hun mening of boodschap te 

verspreiden.  

 Ten tijde van de eerste en tweede oppositiebeweging werd het verschil tussen kranten 

en pamfletten des te duidelijker. De nieuw opgerichte Bossche oppositiekrant De Noord-

Brabander werd onder censuur gesteld, terwijl de pamfletproductie onverminderd doorging. 

Ook de lokale verschillen werden duidelijk. In Groningen kwam een oppositiepers in 

reguliere kranten niet voor. Wel werd in kranten regelmatig gereageerd op de kritiek in 

zuidelijke oppositiekranten. Ook verschenen er enkele tijdschriften waarin de standpunten van 

de oppositie werden verdedigd.104 

 Na 1830 was er sprake van een toenemende commercialisering van de krantenmarkt. 

De elitaire stadscourant kreeg in toenemende mate concurrentie van commercieel 

georiënteerde massakranten. Politici zagen in de krant steeds meer een effectief middel om de 

publieke opinie te beïnvloeden. Aanvankelijk bemoeiden zij zich achter de schermen met de 

pers, maar nadat de vrijheid van de pers in de grondwet van 1848 was gegarandeerd, gebeurde 

dit steeds openlijker. Toen het Dagbladzegel in 1869 werd opgeheven zette de 

commercialisering- en politiseringtrend door.105  

 Hoewel het pamflet tegen het einde van de eeuw nog steeds niet was uitgerangeerd, 

namen de productieaantallen wel af. Het aanvankelijk grote aantal drukkers en auteurs nam af 

tot een kleinere groep veelproduceerders. 

 Deze schets van het veranderende medialandschap in Groningen en ’s-Hertogenbosch 

maakt duidelijk dat de negentiende eeuw niet voor niets wordt gekenschetst als eeuw van de 

opkomst van de krant. Ze maakt tevens duidelijk dat de rol van het pamflet niet over het 

hoofd mag worden gezien.  

 

                                                
103 Hemels 1969 16. 
104 Deze tijdschriften waren De Ommelander en De Tolk der Vrijheid (Tammeling 1988 54-61). 
105 Van Vree 1992 96-100. 
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Afbeelding 2.13 
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Afbeelding 2.14 
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Hoofdstuk 3 Onderwerpen in de berichtgeving 

Introductie 

Hedendaagse kranten berichten over een breed scala aan buitenlandse, landelijke en lokale 

nieuwsonderwerpen. Dit diverse nieuwsaanbod is volgens de meeste pershistorici in de 

tweede helft van de negentiende eeuw ontstaan. Dikwijls wordt gewezen op de beperkte 

berichtgeving in de eerste helft van de eeuw: de berichten hadden vooral betrekking op 

politiek en economie en op buitenlands nieuws. Historici beschouwen de afschaffing van het 

Dagbladzegel in 1869 als belangrijk keerpunt, maar ook de periode rond 1830 wordt als 

periode van vernieuwing gezien. Nieuwe onderwerpen zouden hun intrede doen: berichten 

over de eigen stad en het omliggende platteland (het lokale nieuws) en ook nieuws over 

bijvoorbeeld misdaad, human interest, rampen, landbouw en sport.106 Deze these maakt 

onderdeel uit van het in hoofdstuk 1 gepresenteerde model van de nieuwe journalistiek. 

In het vorige hoofdstuk werd al duidelijk dat de afschaffing van het Dagbladzegel een 

kwantitatieve impuls gaf aan de nieuwsvoorziening in Bossche en Groningse kranten: de 

verschijningsfrequentie van titels nam toe en kranten werden dikker. Dat de hoeveelheid 

nieuws toenam is dus duidelijk, maar het is nog maar de vraag of dit ook leidde tot nieuwe 

onderwerpen en meer aandacht voor lokale berichtgeving, kortom of het inderdaad resulteerde 

in een “geheel andere invulling van het containerbegrip nieuws”.107 

Dit hoofdstuk beoogt de vraag ‘waarover werd geschreven in de negentiende-eeuwse 

kranten en pamfletten?’ met behulp van een kwantitatieve analyse systematisch te 

beantwoorden. Ik bespreek de onderwerpen in het nieuws in de periodes 1813-1829, 1830-

1869 en 1870-1899. Het begrip onderwerp behandel ik aan de hand van de drie klassieke 

nieuwsvragen: wie, wat en waar?108 Met andere woorden: over welke personen gaat het 

nieuws, welke thema’s staan centraal en over welke plaatsen wordt bericht? De verhouding 

tussen de lokale, nationale en internationale berichtgeving krijgt eveneens aandacht. In de 

conclusie aan het eind van dit hoofdstuk koppel ik mijn resultaten aan eerder onderzoek: in 

hoeverre komen de waargenomen ontwikkelingen overeen met het model van de nieuwe 

journalistiek? 
                                                
106 Zie bijvoorbeeld Van Vree 1992 101-104, Aerts 2001a 22, Wijfjes 2004 47-54. 
107 Wijfjes 2004 31. 
108 Zie bijvoorbeeld de moderne journalistieke handboeken Kussendrager en Van der Lugt 2002 120-124 en 
Bekius 2003 17. Vaak worden aan dit rijtje de vragen ‘waarom?’ en ‘wanneer?’ toegevoegd. Deze laatste twee 
vragen waren voor de beantwoording van mijn onderzoeksvragen niet relevant en zijn daarom buiten 
beschouwing gelaten. 
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3.1 Onderwerpen in het nieuws (circa 1813-1829) 

Beperkt nieuwsaanbod in de krant 
Een doorsnee voorpagina van een krant in 1815 bestond uit twee kolommen met onder elkaar 

geplaatste mededelingen, zoals te zien is in afbeelding 3.1. Het nieuwsaanbod was opgedeeld 

in vier onderdelen: overheidsmededelingen (gemiddeld 20% van de artikelen), lokale 

berichten (1%), binnenlandse berichten (9%) en buitenlandse berichten (70%). Deze 

categorieën komen achtereenvolgens aan bod. 
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Afbeelding 3.1 Voorpagina van de Provinciale Groninger Courant (16 juni 1815) 
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Overheidsmededelingen 

Gedurende de Restauratie (1813-1829) werden Bossche en Groningse kranten gedomineerd 

door berichten van de overheid. Niet alleen werden deze berichten vóór al het overige nieuws 

geplaatst, ze namen ook nog eens behoorlijk wat ruimte in beslag. De buitenlandse berichten 

waren weliswaar talrijk in aantal, maar bestonden doorgaans maar uit enkele regels. De 

overheidsmededelingen waren echter uitgebreide, als brief opgestelde berichten. Vooral in de 

periode tot en met 1815 kwam het geregeld voor dat een of meerdere 

overheidsaankondigingen de hele krant in beslag namen, zodat er geen ruimte meer was voor 

ander nieuws, alleen nog maar voor advertenties.109 

 De berichten van de overheid handelden over nieuwe wetten (28%), publieke 

aanbestedingen (21%), wijzigingen in de staatkundige inrichting (11%), oproepen voor 

dienstplicht (9%), kortom: alles wat de overheid aan het publiek wilde bekendmaken. Het 

merendeel van deze bekendmakingen had betrekking op de eigen stad en de directe omgeving 

(74%). 22% van de overheidsmededelingen had een nationaal karakter. In slechts 4% van de 

gevallen had het bericht een internationaal onderwerp, het ging dan vooral om geruststellende 

berichten van Willem I of zijn ministers over het verloop van de oorlog tegen Napoleon. 

Vooral in de eerste jaren van de nieuwe regering, in de periode 1813-1815, was het 

aantal overheidsmededelingen groot. De krant informeerde de bevolking over de 

veranderende staatkundige inrichting en fungeerde zodoende als semi-officieel 

overheidskanaal. Na 1815 nam het aantal overheidsmededelingen sterk af. Toch verdwenen ze 

geenszins uit beeld; tot het eind van de negentiende eeuw kwamen ze in de krant voor.110 

 

Lokale nieuwsvoorziening in de kinderschoenen 

8% van het nieuwsaanbod in de periode 1813-1829 bestond uit nieuws over de stad van 

uitgave en 4% over de omliggende dorpen. Dit waren voor het merendeel mededelingen van 

de stedelijke, provinciale of landelijke overheid. Meestal bevatten deze informatie over 

dienstplicht, publieke aanbestedingen en nieuwe wet- en regelgeving, maar een enkele keer 

werd door de overheid over andere lokale onderwerpen bericht. Zo werd het Dagblad der 

Provincie Braband van 22 november 1814 helemaal gevuld met nieuws rond de publieke 

lofbetuiging van Willem I aan de “verdienstelijke Bossche en Vugtsche ingezetenen” voor de 

“kloekmoedigheid en wakkere hulp” bij de bevrijding van ’s-Hertogenbosch in 1813. Er werd 

                                                
109 Zie bijvoorbeeld het Advertentieblad van Groningen, 14 juli 1814 en het Dagblad der Provincie Braband, 22 
november 1814. 
110 Furnée 2001 30, Broersma 2002 167. 
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aangekondigd dat enkele burgers een zilveren medaille kregen uitgereikt als dank voor de 

betoonde “moed en vaderlandsliefde”. De lofbetuiging van Willem I werd gevolgd door 

dankwoorden van de gouverneur en van de burgemeester. 

Er was tevens een zeer kleine maar groeiende groep lokale berichten die niet tot de 

categorie overheidsberichten behoorde. De voorpagina van de Provinciale Groninger Courant 

van 16 juni 1815 (afbeelding 3.1) kan als voorbeeld dienen van de aard van deze berichten. Er 

wordt geschreven over de gift van een lokale beambte die is bestemd voor hen die “voor 

Koning en Vaderland, de wapenen omgorden.” Rechts onderaan de voorpagina en 

continuerend op pagina 2 van de krant staat een ingezonden bericht van een Groningse dokter 

die zich beklaagt over de “stijfhoofdigheid” van enkele inwoners van de provincie die 

weigeren zich te laten vaccineren tegen koepokken. Hij waarschuwt dat de ziekte weer de kop 

op heeft gestoken in enkele Groningse dorpen. Hierop volgt een reactie op dit bericht van 

hoofdredacteur en uitgever Van Heiningen Bosch. Hij spreekt zijn hoop uit dat de 

berichtgeving in de krant “een of ander bevooroordeelde van zijne dwaling” doet afzien. Het 

laatste lokale bericht is wederom een brief over de pokken. Dit keer wordt het tragische 

verhaal verteld van een schipper uit Grootegast die weigerde zichzelf en zijn kinderen te laten 

inenten. Enige tijd later stierven zij aan de epidemie. 

Deze lokale berichten zijn vroege voorbeelden van een zich langzaam vormende 

lokale nieuwsvoorziening in de krant. Het gaat slechts om een klein aantal artikelen en er zit 

wat betreft berichtgeving weinig lijn in de geselecteerde onderwerpen. Lokale berichtjes gaan 

over marktprijzen, landbouw en nijverheid, ongelukken, informatie over ingezamelde gelden 

of over aankomsttijden van trekschuiten. Deze brede oriëntatie van de berichtgeving 

suggereert een uitgebreide nieuwsvoorziening, maar daarvan was geen sprake. Het ging om 

zaken die een enkele keer wel, maar doorgaans niet in de krant werden vermeld. Een lezer 

kon er dus niet op rekenen bepaalde lokale onderwerpen, zoals de vertrektijden van een 

trekschuit, in de krant te lezen. De lokale berichtgeving bestond tot 1829 nog uit toevallige 

mededelingen.  

Een mogelijke verklaring hiervoor is dat er nog niet aan systematische nieuwsgaring 

werd gedaan. De redactie plaatste dat wat hen aangereikt werd, zonder duidelijke 

selectiecriteria te hanteren. Een netwerk van lokale correspondenten ontbrak. In een eigen 

nieuwsnetwerk werd amper geïnvesteerd, aangezien de krant aan het begin van de 

negentiende eeuw een kleine onderneming was met hoge productiekosten; de weinige ruimte 

die voor nieuws beschikbaar was, werd vaak in zijn geheel opgeslokt door 

overheidsmededelingen. 
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Voor het aanleveren van berichten was de redactie afhankelijk van amateur 

correspondenten die op ad-hocbasis nieuws leverden. Door het ontbreken van volledige 

redactiearchieven is het moeilijk te achterhalen wie dit waren. Een enkele keer werden in de 

berichten zelf aanwijzingen gegeven over de bron. In die gevallen ging het om lezers van het 

blad, artsen, priesters, predikanten, leraren, politie- en postbeambten. Daarnaast werden ook 

de nauwe banden met de overheid door de redactie gebruikt om nieuws uit de regio te 

verzamelen, getuige bijvoorbeeld deze oproep van de redactie uit de Bossche krant Dagblad 

van het Departement der Monden van den Rhyn:  

 

de heeren fungerende Burgemeesteren en andere voorname personen binnen onze 

provincie wordt verzocht, al het geen eenigszins aanmerkelijk binnen hunne Stad of 

Gemeente voorvalt aan de redactie te doen geworden, dewijl wij dikwijls met verdriet 

moeten ondervinden, dat zeer belangrijke stukken van voorvallen binnen onze 

Provincie, in Couranten buiten dezelve gedrukt, geplaatst zijn en wij ons alsdan 

noodgedwongen zien, die stukken om haren belangrijken inhoud over te nemen, daar 

toch indien zij eerst in ons Dagblad geplaatst en eenigszins belangrijk zijn, door de 

overige Hollandsche, ja zelfs de Luiksche Couranten worden overgezonden (hetgeen 

wij wederkeerig doen).111 

 

Het binnenlandse nieuws: politiek, militair en economisch nieuws 

Het percentage binnenlandse (niet lokale) berichten lag in de periode 1813-1829 gemiddeld 

op 18%.112 Een deel hiervan bestond uit overheidsmededelingen, maar elke krant bevatte 

doorgaans ook een paar landelijke nieuwsberichten. De landelijke berichtgeving vertoonde, in 

tegenstelling tot de lokale, wel een duidelijke lijn. 

 

                                                
111 Dagblad van de Monden van den Rhyn, no. 76 1813. 
112 Tot aan de onafhankelijkheidsverklaring in oktober 1830 heb ik de Belgische berichten tot de binnenlandse 
berichtgeving gerekend. 
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Afbeelding 3.2 

n = 598 krantenartikelen. Nationale berichten (excl. lokale berichten) uit steekproef B. Methode: bijlage A 
 

Grafiek 3.2 toont de ontwikkeling van verschillende nieuwsonderwerpen in de krant in de 

periode 1813-1829. Het militaire nieuws is in de periode tot en met 1815 dominant. Hierbij 

gaat het niet om vlammende beschrijvingen van veldslagen of schermutselingen, maar vooral 

om momentopnames die in een paar regels zijn beschreven, zoals een bericht uit het Dagblad 

van het Departement der Monden van den Rhyn van 5 april 1814: “Brussel Den 28sten Maart. 

Heden is hier het korps van Walmoden zonder oponthoud gepasseerd.” In dezelfde krant van 

vrijdag 8 april is een voorbeeld te vinden van de manier waarop men veldslagen beschreef: 

zonder aandacht voor een persoonlijk perspectief, zonder sfeerbeschrijving of een 

omschrijving van de gevolgde strategieën en tactieken. De strijd bleef geheel buiten 

beschouwing, in een paar nuchtere zinnen werd de uitkomst van het gevecht samengevat aan 

de hand van het aantal krijgsgevangenen en veroverde stukken geschut: 

 

Op den 25sten Maart zijn de korpsen van Mortier en Marmont, circa 30,000 man, bij 

Vetrij, door de Russen onder Langeron en Sacken, totaal geslagen; het overschot werd 

door de generaals Kleist en York achtervolgd, 8 generaals, 300 officieren en 8000 

gemeenen zijn krijgsgevangenen gemaakt en 62 stukken Geschut veroverd. 
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Na 1815 nam het binnenlandse militaire nieuws steeds meer af. De artikelen hadden vrijwel 

uitsluitend nog betrekking op troepenbewegingen en nieuws over dienstplichtigen die zich 

moesten melden bij het stadsbestuur. 

Het politieke nieuws domineerde na 1815 het binnenlandse nieuws. Deels kwam dit 

door de reeds besproken overheidsmededelingen die vaak politiek van aard waren. Daarnaast 

verschenen er ook veel korte politieke berichten over aanstellingen en ontslagen van ministers 

en diplomaten, zoals het onderstaande bericht uit de ’s Hertogenbossche Stads-Courant van 6 

januari 1819: 

 

Brussel, den 31 December 

Men verzekert, dat de Graaf van den Burch, Militaire-kommandant van Zuid-Braband, 

tot lid benoemd is van de Eerste Kamer der Staten Generaal, en dat hij te Brussel zal 

vervangen worden door den Luitenant-Generaal Constance de Villars, die tot het 

opper-kommandement der vierde militaire divisie geroepen is. 

 

Naast dit soort mededelingen over benoemingen en regelgeving bestond het politieke nieuws 

in toenemende mate uit nieuws over wetenswaardigheden rond de politieke elite. Toen de 

koning van Engeland Nederland bezocht in oktober 1822 leidde dit bijvoorbeeld tot een 

stortvloed aan berichten. Hierin was te lezen wanneer alle diverse Engelse edellieden in 

Nederland arriveerden en in welk hotel zij (al dan niet met hun vrouw, kinderen en gevolg) 

hun intrek namen. Een typerend bericht luidde: “Prinses Augusta van Engeland is laatstleden 

zondag, in deze stad aangekomen, en heeft den schouwburg met hare tegenwoordigheid 

vereerd.”113 Ook over de geplande feesten op de ambassade en wie daar dan wel of niet 

aanwezig waren, werd veel geschreven. 

Dit nieuws vertoont trekken van society nieuws. De berichtgeving was voornamelijk 

gericht op het persoonlijke leven van de koning, zijn familie en vrienden en andere politieke 

actoren, zoals ambassadeurs, generaals, edellieden en Kamerleden. Hun politieke handelen 

kwam in deze berichten nauwelijks aan de orde. Inzicht in de politieke koers van de naties en 

in de achtergronden van politieke beslissingen werd ook niet gegeven. Het persoonlijke leven 

van de politieke en adellijke elite stond voorop. 

Het economische nieuws is onder te verdelen in het ‘harde’ en ‘zachte’ economische 

nieuws. Het percentage hard economisch nieuws daalde gestaag van 24% in 1814 naar 12% in 

                                                
113 ’s Hertogenbossche Stads-Courant, 1 december 1822. 
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1829. Deze berichten bestonden uit prijslijsten en informatie over de beurs, markt en handel, 

maar ook uit berichten over de scheepvaart. Dit waren korte berichtjes, zoals bijvoorbeeld dit 

nieuwsbericht in de ’s Hertogenbossche Stads-Courant, 6 januari 1819: “Amsterdam den 3 

januarij. In het gepasseerde jaar zijn alhier uit zee gearriveerd 1759 schepen.” De harde 

economische berichten vormden aanvankelijk een vierde van het landelijke nieuwsaanbod. 

Het is goed voor te stellen dat deze, vaak praktische, informatie voor sommige lezers een 

belangrijke reden was om de krant te lezen. 

In de ‘zachte’ economische berichten bleven de droge cijfers juist uit. Handel en 

economie werden in een maatschappelijke context geplaatst en gerelateerd aan het dagelijkse 

leven. In de Groninger Courant van 19 oktober 1819 was bijvoorbeeld te lezen over de 

gevolgen van misoogsten en de daardoor noodzakelijke en langverwachte invoer van rogge in 

Brugge.114 Terwijl het hardere economische nieuws terrein verloor, nam het meer sociale 

economische nieuws in de loop van de periode juist toe (van 5% in 1814 tot 22% in 1829). 

Wanneer we het harde en zachte economische nieuws bij elkaar nemen zien we dat het 

aandeel economisch nieuws als geheel toeneemt. 

Het militaire, politieke en economische nieuws waren vaste onderdelen van de 

binnenlandse berichtgeving. Bij tijd en wijle werden ook andere nieuwsonderwerpen 

opgenomen over bijvoorbeeld cultuur, rampen, ongelukken en religie. Hoewel de aandacht 

voor deze afwijkende onderwerpen gestaag groeide, bleef het toch gaan om uitzonderingen, 

opmerkelijke gevallen die het vaste patroon van politiek, militair en economisch nieuws 

doorbraken. 

 

Er was in de periode tot 1829 een zeer beperkte regionale spreiding van het binnenlandse en 

lokale nieuws. Het nieuws was hoofdzakelijk afkomstig uit een klein aantal steden. De 

afgebeelde landkaarten (afbeelding 3.3 en 3.4) geven een overzicht van de herkomst van het 

nieuws in de Bossche en Groningse kranten. De nieuwsvoorziening in zowel Bossche als 

Groningse kranten bleek zich te concentreren rondom de eigen stad en de steden Den Haag, 

Amsterdam, Antwerpen en Brussel. 

De berichten uit de afzonderlijke gebieden verschilden nogal. Uit Den Haag kwamen 

overheidsmededelingen, maar ook andere berichten over de politiek en de politieke elite. 

Amsterdam en Antwerpen leverden veel informatie over economie, scheepvaart en handel, 

                                                
114 Zie bijvoorbeeld de Groninger Courant, 19 oktober 1819. 
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terwijl de berichten uit Brussel vaker te maken hadden met militaire zaken. Berichtgeving uit 

de eigen stad betrof vooral overheidsmededelingen. 

 
Afbeelding 3.3: Herkomst van het nieuws in Bossche kranten 1813-1829 

 
n = 414 krantenartikelen. Steekproef A. Methode: bijlage A115 

 

                                                
115 De kaarten tonen de herkomst van alle binnenlandse en lokale berichten die ‘regelmatig’ in de krant stonden. 
Als grens is hiervoor aangehouden dat de plaats in minimaal twee van de zes nummers per jaar moest 
terugkomen. Zie bijlage A voor een verantwoording.  
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Afbeelding 3.4: Herkomst van het nieuws in Groningse kranten 1813-1829 

 
n = 376 krantenartikelen. Steekproef A. Methode: bijlage A 

 

Het merendeel van de krant bestaat uit buitenlands nieuws 

De laatste categorie nieuws die ik hier bespreek is in kwantitatief opzicht de belangrijkste: 

gemiddeld 70% van de artikelen in de krant had betrekking op het buitenland. Deze 

buitenlandse berichten waren weliswaar talrijk, maar doorgaans zeer kort, vaak twee of drie 

regels. Dit is ook te zien in de Provinciale Groninger Courant van 16 juni 1815 (zie 

afbeelding 3.1). 
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Afbeelding 3.5 

n = 640 krantenartikelen. Buitenlandse berichten uit steekproef A. Methode: bijlage A 
 

Het buitenlandse nieuws bestond, net als de landelijke berichtgeving, hoofdzakelijk uit 

militaire, politieke en economische berichten (zie afbeelding 3.5). Tot en met 1815 

overheerste de berichtgeving over de Napoleontische oorlogen. De onvoorwaardelijke 

overgave van Napoleon en zijn ballingschap naar Elba in 1814 werden uitgebreid besproken 

en ook de terugkeer van Napoleon in 1815, zijn opmars door Frankrijk en de militaire 

voorbereidingen van de Belle Alliance werden in talloze artikelen beschreven en 

becommentarieerd.116 Zelfs gedurende zijn ballingschap op St. Helena bleef Napoleon de 

gemoederen bezighouden.117 

Het militaire nieuws verloor snel terrein, al bleven troepenbewegingen een belangrijk 

onderdeel van het internationale nieuws. Dergelijke berichtjes volgden een vast patroon: 

troepen/schepen van mogendheid x zijn op locatie y gearriveerd. In de ’s Hertogenbossche 

Stads-Courant van 4 juli 1819 lezen wij bijvoorbeeld: “Brieven van Genua van den 15 Junij 

melden dat de Oostenrijksche troepen, op den 30 Mei, op Sicilië zouden zijn aan land 

gestapt.” Hier eindigt het bericht. De krant gaf enkel de dagelijkse updates van de 

                                                
116 Bijvoorbeeld: Journal du departement des bouches du Rhin, 8 mei 1813 en Staatkundig Dagblad van de 
Provincie Groningen, 26 april 1814. 
117 ’s Hertogenbossche Stads-Courant, 24 juli 1819 en 15 juli 1821. 
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troepenverplaatsingen en liet de context en achtergrond van het militaire nieuws buiten 

beschouwing. De lezer werd geacht dergelijke berichten zelf in een bredere context te 

plaatsen: wat die Oostenrijkse troepen op Sicilië deden, werd als bekend verondersteld. 

Evenals de landelijke berichtgeving bevatte de buitenlandse veel politieke society 

berichten over reizen, feesten en andere wetenswaardigheden van ambassadeurs, generaals, 

edellieden, politici, prinsen en koningen. Namen van prominenten werden in deze berichten 

vaak benadrukt door gebruik van cursieven. Zo meldde het Dagblad van het Departement der 

Monden van den Rhyn aan zijn lezers: 

 

H.K.H. de Aartshertoginne Maria-Louisa is op den 23 dezer naar Wenen vertrokken. 

De generaal Caffarelli heeft de eer H.H. tot die hoofdstad te vergezellen, alsmede 

baron Meneval hare bijzondere sekretaris. Den baron Corsivard dient tot lijfarts bij 

Hare Hoogheid.118 

 

Er was een gestage toename van berichten over de internationale handel. Marktprijzen, 

oprichting van bedrijven en faillissementen, nieuws over handelsvloten en distributie van 

(koloniale) goederen werden nauwgezet in tabellen weergegeven en in korte berichtjes 

samengevat.  

 Het militaire en politieke (society) nieuws vormde verreweg het merendeel, ruim 

negen tiende, van de buitenlandse berichtgeving. Andere onderwerpen kregen naar 

verhouding weinig aandacht. Naast de hierboven beschreven categorieën kwamen zo nu en 

dan internationale rampen, zoals aardbevingen en overstromingen, aan bod. 

 

In kwantitatief opzicht was het buitenlandse nieuws verreweg de grootste categorie nieuws in 

de vroegnegentiende-eeuwse krant. Het buitenlandse nieuws leende zich uitstekend als 

opvulling naast de betaalde berichten, omdat het zonder al te veel moeite en tegen geringe 

kosten uit buitenlandse kranten kon worden verzameld. Bij 12% van de artikelen werd 

expliciet in de tekst vermeld dat ze werden overgenomen uit een andere krant. Van de andere 

buitenlandse berichten is de herkomst onduidelijk – meer onderzoek naar de nieuwsgaring is 

nodig – maar het is waarschijnlijk dat die ook waren overgenomen uit andere bladen.119 

                                                
118 Dagblad der Monden van den Rhyn, 5 april 1814. 
119 Jan Peijnenburg liet in zijn proefschrift over hoofdredacteur Judocus Smits zien dat het merendeel van de 
artikelen in De Noord-Brabander in de periode 1840-1845 overgenomen was. Het is aannemelijk dat dit ook 
gold voor de meeste andere kranten uit de eerste decennia van de negentiende eeuw (Peijnenburg 1976 64-67). 
Later in de negentiende eeuw was de praktijk van kopiëren nog steeds gebruikelijk, zie daarvoor het 
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Het pamflet: platform voor lokaal nieuws en debat 
Uit de 483 pamfletten in de periode 1813-1829 uit ’s-Hertogenbosch en Groningen ontstaat 

een geheel ander beeld van de actualiteit; in tegenstelling tot de krant bracht het pamflet juist 

veel lokaal nieuws, 62%. Bijna de helft van de pamfletten, namelijk 47%, had betrekking op 

de eigen stad en 15% op de omliggende dorpen. Ongeveer een vijfde, 19%, had een landelijk 

onderwerp. De buitenlandse nieuwsvoorziening nam in verhouding een marginale positie in: 

9% van de pamfletten had een buitenlands onderwerp. Grafiek 3.6 geeft de verhoudingen 

tussen de voornaamste nieuwscategorieën weer. Omdat de onderwerpen en invalshoeken op 

het nieuws sterk uiteenlopen is de pamfletproductie moeilijk in een overzichtelijk aantal 

categorieën te vangen. Globaal kunnen wel vier clusters worden onderscheiden: in de eerste 

plaats pamfletten waarin heugelijke gebeurtenissen (feesten en militaire overwinningen) of 

juist smartelijke feiten (sterfgevallen) worden herdacht. Het tweede cluster bestaat uit 

politieke en religieuze pamfletten. In de derde plaats zijn er pamfletten over spectaculaire 

gebeurtenissen, zoals rampen en bijzondere verschijnselen. Op de vierde plaats staan alle 

overige pamfletten waarin een grote diversiteit aan onderwerpen, van economie en misdaad 

tot ruimtelijke ordening en gezondheid, aan bod komt. 

 

                                                                                                                                                   
negentiende-eeuwse journalistieke handboek van Van Raalte (Van Raalte 1886 30-31). Het kopiëren van 
nieuwsberichten was overigens geen typisch Nederlands fenomeen, zie bijvoorbeeld Stephens 1989 245-246. 



 61 

Afbeelding 3.6 

n = 483 pamfletten. Methode: bijlage A 

 

Feesten, herdenkingen en militaire overwinningen 

In pamfletten domineerde de berichtgeving over feesten en herdenkingen. De grootste 

subcategorie waren pamfletten over openbare feestelijkheden (15% van de totale 

pamfletproductie in deze periode), een onderwerp waarover kranten in deze periode maar 

zelden berichtten. Toen Willem I bijvoorbeeld in 1814 de stad Groningen bezocht, was in de 

krant alleen te lezen dat er een optocht was om de vorst welkom te heten. In pamfletten werd 

het gigantische feest daarentegen uitvoerig beschreven. 

Het 60 pagina’s tellende geschrift Vreugdebedrijven Der Groninger Boekdrukkers En 

Boekverkoopers bevatte een uitvoerige beschrijving van de optocht met praalwagens. De 

bevolking zong liederen en voerde toneelstukjes op. De Groningse drukkers lieten namens 

hun beroepsgroep een praalwagen meerijden, getrokken door zes paarden, met daarop “eene 

actieve drukpers, met eene drukbank, twee letterkasten, corrigeersteen, schrijftafel, en wat 

verder in eene wel ingerigte boekdrukkerij gevonden wordt”. Op de wagen stonden bediendes 

in ambachtsdracht en de wagen zelf droeg de inscriptie “De hoogeschool van Groningen, 

gesticht 1614. De drukpers, uitgevonden door Laurens Koster 1440. Gekluisterd door 

Napoleon, 1811. Vrij door Oranje, 1813.” Het pamflet bevatte verder de namen van de 
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betrokken drukkers, hun familie, de liederen die zij voor de vorst zongen en het antwoord van 

Willem I. Ook voor de tocht die de praalwagen daarna door stad maakte, waarbij enkele 

bejaarde leden van vooraanstaande drukkersfamilies werden bezocht, was aandacht.120 Het 

nieuws over feesten verloor wat terrein in de periode na 1820, maar bleef dominant. 

Behalve voor feesten werd het pamflet ook gebruikt om sterfgevallen te herdenken 

(12%). Het overlijden van prominente personen was dikwijls aanleiding voor de publicatie 

van één of meerdere pamfletten. In 1828 verschenen er rond het overlijden van hoogleraar 

Clarisse te Groningen maar liefst vijf pamfletten. Ook het overlijden van gewone burgers van 

de stad of omgeving werd in “rouwklachten” en “troostelijke gedachten” herdacht, zoals de 

publicatie Uitboezeming bij de ziekte, en het overlijden van ons teedergeliefd, eenigst kindje, 

Constantia Wilhelmina, gestorven den 31 Julij 1818, in den ouderdom van bijna negen 

maanden (Groningen 1818). Veel van deze pamfletten betroffen gedrukte versies van 

redevoeringen, uitgesproken bij de rouwplechtigheid. 

Herdenkingen waren ook het belangrijkste thema van de militaire pamfletten (6%). 

Waar kranten steeds een overzicht gaven van de gebeurtenissen voorafgaand aan en na afloop 

van de veldslagen (enerzijds troepenbewegingen en anderzijds opsommingen van de aantallen 

doden, gewonden, gevangenen en veroverde kanonnen) werden in pamfletten juist de 

wapenfeiten belicht. Hierbij stond vooral het heroïsche van de strijd centraal. 

Behalve de nederlaag van de Fransen in Rusland, de terugkeer van Napoleon en de 

slag bij Waterloo werd vooral de bevrijding van de eigen stad veelvuldig in pamfletten 

besproken. Lokale anekdotes kregen daarbij veel aandacht. De heldhaftige hulp van de 

stadsbevolking bij de bevrijding van ’s-Hertogenbosch was bijvoorbeeld een terugkerend 

thema in de vele pamfletten over de bevrijding. In kranten kwam dit slechts eenmaal 

uitgebreid aan bod.121  

 

Politiek, religie en maatschappelijk debat 

Pamfletten van een geheel andere orde waren de politieke (27%). Net als in de krant bestond 

de politieke berichtgeving in pamfletten voor een deel uit mededelingen van de overheid 

(8%).122 Het merendeel van de politieke pamfletten betrof echter publicaties van politiek 

geëngageerde burgers (19%). Zij becommentarieerden politieke ontwikkelingen, zoals de 

terugkeer van Willem I of de grondwet van 1815. Tevens waren er voorstellen van burgers ter 
                                                
120 Vreugdebedrijven Der Groninger Boekdrukkers En Boekverkoopers Groningen 1814. 
121 In het Dagblad der Provincie Braband, 22 november 1814. 
122 Zie bijvoorbeeld Reglement van orde voor de vergadering van de staten van Braband ’s-Hertogenbosch 1814 
en Burgemeesterschap der stad ’s Hertogenbosch ’s-Hertogenbosch 1814. 
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verbetering van het overheidsbeleid ten aanzien van dienstplicht, belastingen of het 

kiesstelsel.123 

In ’s-Hertogenbosch ontstond naast dergelijke politieke berichtgeving ook een sterk 

religieus georiënteerde pamflettenpers. Religieuze pamfletten kwamen ook in Groningen wel 

voor, maar daar ging het in de vroege negentiende eeuw vooral om moraliserende 

redevoeringen van plaatselijke predikanten. In ’s-Hertogenbosch waren de religieuze 

pamfletten vanaf 1820 echter in toenemende mate politiserend van karakter. Het 

overheidsbeleid ten aanzien van katholieken werd erin bekritiseerd, aanvankelijk nog 

mondjesmaat, maar uiteindelijk steeds openlijker en feller.124 In diverse pamfletten, zoals 

Geheim No. 1. Divisie van Policie. Collegium Phylosophicum (’s-Hertogenbosch 1829), werd 

uitgehaald naar het besluit dat alle katholieke priesters voortaan een opleiding aan een 

overheidsinstituut, het Collegium Philosophicum, moesten volgen.125 Als tegenwicht voor 

deze opruiende pamfletten drong de Bossche bisschop Anthonius van Alphen in diverse als 

pamflet uitgegeven open brieven aan op gematigdheid en rust.126 

Ook in de provincie Groningen werd er in pamfletten geprotesteerd tegen het 

overheidsbeleid, maar dit speelde meer op het platteland dan in de stad. De weigering om 

België te erkennen leidde ertoe dat Groningse landbouwers dienst moesten nemen, terwijl zij 

moeilijk gemist konden worden vanwege de slechte oogsten. Ook de verplichte lening aan de 

staat om het leger te financieren wekte veel misnoegen. In kranten uit de stad Groningen 

kwamen deze grieven slechts zijdelings aan bod, wel werden er op het platteland pamfletten 

geproduceerd en net als in de zuidelijke provincies handtekeningen verzameld in protest tegen 

het overheidsbeleid. Ook ontstonden er in de dorpen zelf krantjes die zich gingen roeren.127 

  

Rampen, wonderen en spectaculaire gebeurtenissen 

Spectaculaire onderwerpen, zoals branden, overstromingen, wonderen en opvallende 

natuurverschijnselen deden het goed in pamfletten (8%). Hierbij ging het zonder uitzondering 
                                                
123 In Het Koningrijk Der Nederlanden, Getoetst, En Een Verbeterd Aangewezen Groningen 1818, Plan tot het 
stellen der plaatsvervangers bij de nationale militie Groningen 1821, Aan de Leden der Vergadering, 
uitmakende de Staten der Provincie Groningen Groningen 1827, Het Tegenwoordige Stelsel Van Belastingen 
Groningen 1818. 
124 Een pamflet waarin nog zeer voorzichtig kritiek wordt geuit is Aan alle Roomsch-Catholijken, in het 
Koninkrijk der Nederlanden ’s-Hertogenbosch 1821. 
125 Zie ook: Iets over den toekomenden staat der groote en kleine bisschoppelijk semenarien in België ’s-
Hertogenbosch 1825, Ingezetenen van Noord-Braband! ’s-Hertogenbosch 1826, Aanmerkingen over den 
toekomenden staat (..) ’s-Hertogenbosch 1825. 
126 Herderlijke brief ’s-Hertogenbosch 1829, Anthonius van Alphen, vicaris general apostoliek van het bisdom 
van ’s Bosch aan deszelfs onderhoorige geloofsgenoten, zaligheid in den heer! ’s-Hertogenbosch 1829. 
127 Het meest bekend is De Ommelander die korte tijd de spreekbuis was van een groep progressieve 
herenboeren, zie Olthof 1999. 
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om lokale voorvallen die voor de lezers al bekend zullen zijn geweest. Een pamflet moest 

eerst geschreven, gezet, gedrukt en verspreid worden en tegen die tijd waren opmerkelijke 

berichten al lang mondeling verspreid. Het pamflet diende als aanvulling op het mondelinge 

verhaal, met tot de verbeelding sprekende details, emotionerende anekdotes, een uitgebreide 

sfeerbeschrijving en doorgaans mét illustratie. Een aanschouwelijk voorbeeld hiervan zijn de 

drie pamfletten die verschenen na de blikseminslag en brand in de Groningse Martinitoren. 

Zij gaven vrijwel geen feiten maar gingen uitgebreid in op de emoties rond de gebeurtenis.128 

Behalve rampen kwamen ook andere opmerkelijke gebeurtenissen in de pamfletten aan bod, 

zoals de genezing van een katholieke non in de omgeving van ’s-Hertogenbosch of de 

zonsverduistering van 1820 waar in beide steden een pamflet over verscheen.129 

 

Een grote verscheidenheid aan andere onderwerpen 

Het is voor deze vroege periode vrijwel onmogelijk om de verscheidenheid aan onderwerpen 

in een overzichtelijk aantal categorieën te vangen. De voornaamste onderwerpen zijn zojuist 

besproken, maar daarmee is een grote groep (15%) van pamfletten met afwijkende 

onderwerpen buiten beschouwing gebleven. Het gaat hier bijvoorbeeld om pamfletten met 

economische onderwerpen, meestal over openbare verkopen en collectes (6%).130 Andere 

pamfletten hadden als onderwerp gezondheid (3%),131 het verenigingswezen (3%),132 zeden 

en moraal 2%,133 misdaad (1%),134 naamlijsten met geboortes en sterfgevallen (1%),135 en 

infrastructuur en ruimtelijke ordening (1%).136 

                                                
128 Schrik, vreugde en droefheid in den nacht en morgen van den 8 maart 1822 Groningen 1822, Een paar 
dichtregelen, bij den torenbrand te Groningen Groningen 1822, Ware beschrijving, betreffende het onweder 
hetwelk in de grote of Martini toren is losgebroken Groningen 1822. 
129 Verhaal der genezing van de zuster S. Clotildis ’s-Hertogenbosch 1823. De Zon-Eclips van den 7 september 
1820, berekend naar de nieuwe ecliptische tafelen van J. de Kanter, Philz. Voor ’s Hertogenbosch. (Alsmede: 
eene zamenstraak over dezelve.) ’s-Hertogenbosch 1820, Schets Van Den Stand Der Zon, In Eenig Almucantarat 
En Verticaal, Als mede van de in Uren en Minuten afgedeelde loopstreek der Maan, voorby dezelve, ten tyde der 
voor Groningen en Ommestreken Ring-formige Zon-Eclips, op den VIIden Sept 1820 Groningen 1820. 
130 Bijvoorbeeld: Verkooping Van Den Borg Tamminga, Te Bellingeweer, Met Verder Gebouwen, Gronden, 
Derzelver Eigendommen En Beklemmingen. Voorts Heerlijkheden En Geregtigheden Groningen 1819, Voor Den 
Armen. Adres Aan De Nederduitsche Hervormde Gemeente Van Groningen Groningen 1819. 
131 Bijvoorbeeld: De Volksziekte, welke in het jaar 1826 te Groningen geheerscht heeft Groningen 1826. 
132 Bijvoorbeeld: Gedachten over de maatschappij van weldadigheid Groningen 1815. 
133 Bijvoorbeeld: De verlichtings-kwispedoor Groningen 1823. 
134 Bijvoorbeeld: De oorzaak mijner zes maandsche gevangenis, benevens mijne werkzaamheden, gezindheid en 
eenige bijzonderheden. Groningen 1821. 
135 Bijvoorbeeld: Herinnering aan den jare 1836, of alfabetische naamlijst der overledenen te Groningen, sedert 
den 1 Januarij 1836, tot 31 december 1826 Groningen 1827.  
136 Bijvoorbeeld: Instructie voor den architekt der stad ’s Hertogenbosch ’s-Hertogenbosch 1822. 
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3.2 De opkomst van maatschappelijk nieuws en debat (circa 1830-1869) 

De krant als lokaal en landelijk nieuwsplatform 
In hoofdstuk 2 kwam de opkomst van de commerciële massakrant aan bod. Vanaf de jaren 

twintig waren kranten steeds minder afhankelijk van financiële steun van de overheid. Ze 

volgden een nieuwe strategie, gericht op hogere oplages en hogere advertentieopbrengsten. 

Als onderdeel van deze nieuwe aanpak namen kranten meer advertenties op en probeerden ze 

lezers te werven. De verhouding tussen nieuws en advertenties was van oudsher ongeveer 

50/50. Waarschijnlijk werd dit als een wenselijke verhouding gezien, want elke keer als de 

advertentieruimte toenam werd ook de ruimte voor nieuws vergroot.137 Massakranten, zoals 

De Noord-Brabander in ’s-Hertogenbosch en de Nieuwe Groninger Courant in Groningen, 

gingen steeds meer advertenties en meer artikelen bevatten. Nieuwe kranten als de Bossche 

De Tijd (1845) en het Groningse Het Noorden. Nieuwe Groninger (1868) hanteerden dezelfde 

strategie. Maar ook de meer traditionele stadscouranten het Provinciaal Dagblad in ’s-

Hertogenbosch en de Groninger Courant in Groningen werden gaandeweg steeds dikker en 

hanteerden een meer publieksgerichte strategie. 

 Deze nieuwe massakranten braken met het patroon van de stadscourant als spreekbuis 

van de overheid. Bestond de krant in de voorgaande periode vrijwel geheel uit 

overheidsmededelingen en buitenlandse berichten, na 1829 was het nieuwsaanbod 

fundamenteel anders. Het percentage overheidsmededelingen daalde van gemiddeld 19% in 

de periode vóór 1829 tot gemiddeld 1% in de periode na 1829. Nieuw opgerichte 

massakranten namen weinig tot geen overheidsmededelingen op.138 In de reeds bestaande 

stadscouranten kwamen ze nog steeds voor, maar hun aantal nam gaandeweg af. De 

procentuele daling van de overheidsmededelingen was ook een gevolg van de dikker 

wordende krant. Het groeiende nieuwsaanbod leidde tot de introductie van nieuwe 

nieuwsonderwerpen die de oude patronen doorbraken. Er was dus niet alleen een 

kwantitatieve, maar ook een kwalitatieve uitbreiding.  

Het percentage lokale berichten steeg ten opzichte van de vorige periode (van 12% 

naar 18%). Vooral de omliggende dorpen werden vaker vertegenwoordigd in de krant dan 

                                                
137 Broersma vergelijkt de commerciële en redactionele ruimte met “communicerende vaten” (Broersma 2002 
140). 
138 Uitzondering is De Noord-Brabander die bij de oprichting in 1829 weliswaar geen overheidsmedelingen 
opnam, maar als gevolg van de censuurperiode 1830-1839 was gedwongen om “artikelen en berichten te 
plaatsen, welke aan hem vanwege civiele of militaire autoriteit deze provincie geboden worden.” R.A.N.B., 
Archief van de Gouverneur van de provincie Brabant, kabinetsarchief algemeen, inv, no. 4688, 78, Vermasen 
aan Van den Bogaerde, 9 november. Geciteerd naar Offers 1998 68. 
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vroeger. Tevens nam de aandacht voor landelijke onderwerpen toe (25%). Dit alles ging ten 

koste van het buitenlands nieuws (55%). We zien tevens een klein aantal berichten (2%) dat 

geen verslaggebied heeft, dit zijn bijvoorbeeld algemene beschouwingen. 

 
Afbeelding 3.7 De verhouding lokaal, binnenlands en buitenlands nieuws in kranten 1813-1869 

 1813-1829 1830-1869 

Lokaal: stad 8% 9% 

Lokaal: omliggende dorpen 4% 9% 

Nationaal nieuws 18% 25% 

Internationaal nieuws 70% 55% 

Geen verslaggebied -  2% 

n = 5.696 krantenartikelen. Steekproef A. Methode: bijlage A 

 

Buitenlandse berichten: nu ook wetenschap en fait divers 

Het buitenlandse nieuws bleef in veel opzichten hetzelfde met vooral militaire en politieke 

berichten. Gebeurtenissen, zoals de Franse Juli Revolutie (1830), de Krimoorlog (1853-1856), 

de conventie van Bloemfontein (1854) en de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865), werden 

uitvoerig behandeld. Ook het leven van de adellijke en politieke elite kwam nog altijd 

ruimschoots aan bod.  

Wat wel veranderde was de toenemende aandacht voor wetenschap en techniek. Men 

kon lezen over nieuwe en revolutionaire wetenschappelijke ontdekkingen, zoals de slinger 

van Foucault (1851), de uitvinding van de gloeilamp (1854), de ontwikkeling van het 

Brailleschrift (1854), de eerste telefoon (1861), de ontdekkingen van Pasteur met betrekking 

tot ziektekiemen (1861) en de eerste transatlantische telegraafkabel (1866).  

Een andere ontwikkeling was de opkomst van de zogenaamde fait divers (in 

afbeelding 3.8 opgenomen in de categorie ‘overig’). In de fait divers ging het om tal van 

zaken rond ‘gewone’ mensen. In deze berichten stonden voor het eerst onbekende, vaak 

anonieme burgers centraal, omdat zij iets buitengewoons hadden meegemaakt. Dit kon iets 

vervelends zijn, zoals een ongeluk of misdaad; ook wel ‘nieuws noir’ genoemd.139 Maar veel 

vaker waren het juist positieve berichtjes over grappige en wonderlijke situaties. Vanaf de 

jaren vijftig beschikten de meeste Bossche en Groningse kranten over een aparte rubriek met 

‘Mengelingen’ waarin de buitenlandse en binnenlandse fait divers door elkaar werden 

besproken. 

                                                
139 De term ‘nieuws noir´ is van Warren en Brandeis die het omschrijven als nieuws over “de tegenslagen en 
zwakheden van onze medemens” (Warren en Brandeis 1890 126). 
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Afbeelding 3.8 

n = 2.825 krantenartikelen. Buitenlandse berichten uit steekproef A. Methode: bijlage A 
 

Opkomst lokaal nieuws in de krant 

Vanaf omstreeks 1830 ontstond er een reguliere lokale nieuwsvoorziening in de krant. Het ad-

hockarakter dat lokale berichten in de vorige periode nog hadden, werd verleden tijd. Er 

kwamen vaste rubrieken met lokale berichten. Deze rubrieken hadden kopjes als “Stad” en 

“Stad en Platteland”. Het lokale nieuws bestond grotendeels uit praktische economische en 

politieke mededelingen, zoals te zien is in afbeelding 3.9. De economische berichten betroffen 

openbare verkopen, jaarmarkten, landbouw en veeteelt. Met name het agrarische nieuws was 

sterk in opkomst, er werden zelfs speciale bijlagen aan gewijd. Dat dit gewaardeerd werd 

blijkt wel uit een brief van een “bestendig lezer” in het Provinciaal Dagblad van 21 juni 

1850:  

 

Ik kan dan ook niet anders dan prijzen dat gij voortdurend een gedeelte van het 

Provinciaal Dagblad wijdt aan het welzijn van een zoo gunstig en belangwekkend 

gedeelte der bevolking, als diegenen zijn, welke door hun onvermoeden arbeid aan 

den grond hare rijkdommen ontwringen en het eerste vereischte daarstellen voor het 

leven en de welvaart van het land; ik bedoel de landbouwers. 
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Afbeelding 3.9 

 n = 2.440 krantenartikelen. Lokale berichten uit steekproef A en B. Methode: bijlage A 
 
In de krant werd aan steeds meer facetten van het openbare leven aandacht geschonken, naast 

het meer praktische politieke en economische nieuws. Vooral culturele berichten over feesten, 

herdenkingen, toneel- en muziekvoorstellingen kwamen steeds vaker voor. Ook het zich 

ontwikkelende verenigingsleven manifesteerde zich in de krant: vergaderingen en 

voorstellingen van en voor muziek-, toneel-, poëzie-, heren-, debat- en kiesverenigingen 

werden uitgebreid in de krant behandeld. Daarnaast publiceerde de krant zo nu en dan de 

notulen van verenigingsvergaderingen. 

Vanaf de jaren dertig, en in nog sterkere mate vanaf de jaren vijftig, ging de krant het 

nieuws op gewone burgers betrekken. Niet alleen hoge militaire en politieke spelers, ook de 

gewone man kon in het nieuws komen als hij met zijn muziekvereniging had opgetreden, een 

voordracht had gegeven tijdens een bijeenkomst van Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen of 

zich anderszins verdienstelijk had gemaakt. Vooral deelname aan het verenigingsleven was 

een goede manier om je naam in de krant te krijgen. Vanaf de jaren vijftig namen kranten 

geregeld lijsten op met stads- en dorpsbewoners die voor hun opleiding waren geslaagd of een 

wedstrijd hadden gewonnen (in afbeelding 3.9 opgenomen onder de categorie ‘overig’). De 

krant werd aldus een plaats voor publieke erkenning. 



 69 

De gewone man speelde ook op een minder positieve manier een rol in de 

veranderende krant, namelijk als onderwerp van het nieuws noir over misdaden en 

persoonlijke rampspoed. Aanvankelijk bestond dit fenomeen vooral uit nieuws over 

rechtszaken waarbij niet alleen het vonnis, maar ook de details van de misdaad zelf werden 

besproken. Gaandeweg werd misdaad echter een op zichzelf staand onderwerp. Ook 

ongelukken met open vuur, met kokende potten vet, met paard en wagen en andere nare en 

vaak gruwelijke omstandigheden kregen veel aandacht. Bij ongelukken met kinderen werd 

bovendien vermeld of de ouders al dan niet schuldig waren aan het ongeluk door 

onoplettendheid, dronkenschap of algemene onkunde. 

Het nieuws noir was een onderdeel van de eerder genoemde fait divers, ook wel de 

mengelberichten genoemd. Eveneens sensationeel waren de berichten over rampen, waarbij 

meer dan vroeger aandacht werd geschonken aan het persoonlijke leed van de slachtoffers van 

epidemieën, branden, schipbreuken en overstromingen. De nieuwe zucht naar sensatie leidde 

ten slotte tot berichten over bijgeloof, vreemde verhalen en wonderlijke voorvallen.140 

 

Landelijke berichtgeving: meer maatschappelijk nieuws en debat 
 

Afbeelding 3.10 

n = 4.343 krantenartikelen. Binnenlandse berichten (excl. lokale berichten) uit steekproef A en B. 
Methode: bijlage A 
                                                
140 Dit constateerde ook Leenders 1992 138. 
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In de binnenlandse berichtgeving is de grootste verandering ten opzichte van de vorige 

periode de introductie van politiek, religieus en maatschappelijk debat in de krant. Deze 

politisering was een landelijke trend.141 In ’s-Hertogenbosch had de politisering een nogal 

ander tempo en karakter dan in Groningen. 

In 1829 kwam aan de politieke neutraliteit van de Bossche dagbladpers een einde met 

de oprichting van De Noord-Brabander. De Noord-Brabander was een vehikel van de Noord-

Brabantse oppositiebeweging en bevatte dan ook felle politieke verhandelingen. De krant 

werd gefinancierd door prominente katholieken die, ook in de krant, wilden ageren tegen het 

onbillijke regeringsbeleid. Kritiekpunten waren vooral de slechte representatie van 

katholieken in overheidsfuncties, de verplichte en door de overheid gecontroleerde 

priesteropleiding en de uitzonderingswetten die juridisch gezien de vrijheid van 

meningsuiting beperkten. 

Kranten als De Noord-Brabander braken met het patroon van politieke neutraliteit. Ze 

verleidden gaandeweg steeds meer stadscouranten om zich met de debatten te gaan bemoeien. 

Kenmerkend was de relatie tussen De Noord-Brabander en de concurrent het Provinciaal 

Dagblad. De Noord-Brabander had geen goed woord over voor de rol van het 

overheidsgetrouwe Provinciaal Dagblad. Uiteindelijk liet de redactie van de stadscourant zich 

verleiden tot een weerwoord. Daardoor kwam de krant in een felle persstrijd met de 

oppositiebladen terecht, aanvankelijk als een onwennige en zwakke discussiepartner, maar al 

snel als felle polemist en voorvechter voor de koning en een verenigd Nederland. Vanaf 1830 

verschenen in ieder nummer van het Provinciaal Dagblad artikelen met namen als “De 

Opstand in België” en “Lasteringen der Belgische Dagbladen”. Ook werden veel ingezonden 

brieven geplaatst waarin burgers publiekelijk de trouw bevestigde van de katholieke Noord-

Brabanders aan koning Willem I. Om snel en effectief te kunnen reageren op aanvallen in 

Belgische kranten werden op dagen dat de krant normaal niet verscheen herhaaldelijk 

‘Buitengewone nummers’ uitgegeven.142 De Noord-Brabander werd vanaf 2 november 1830 

onder censuur geplaatst. Dit betekende een vermindering, maar zeker geen stop van de 

politieke en religieuze polemieken. De krant bleef zich, zij het minder fel dan voorheen, 

bemoeien met maatschappelijke onderwerpen.143 

                                                
141 Hooykaas 1991 125. 
142 Bijvoorbeeld: het Provinciaal Dagblad, 26 maart 1830. 
143 Het lukte de redactie af en toe om de censuur te omzeilen en artikelen over beladen onderwerpen te plaatsen 
(Offers 1998 71). 
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 Ook Groningse kranten mengden zich vanaf circa 1830 in de politieke en religieuze 

debatten over de oppositie en de Belgische Opstand. Daar leidde dit eveneens tot een grotere 

bemoeienis met andere politieke en religieuze kwesties, maar de politisering ging 

geleidelijker en was minder radicaal. Daardoor greep de overheid niet in en zette de 

politisering onafgebroken door in de dertiger en veertiger jaren. Discussieonderwerpen waren 

bijvoorbeeld een omstreden concordaat met Rome (1841), de financiële wetten van minister 

Van Hall (1844), een voorstel tot grondwetsherziening (1845) en de aardappeloproer (1845-

1847). Na de afschaffing van de uitzonderingswetten in 1848 zette deze trend door. Bossche 

en Groningse kranten positioneerden zich steeds vaker als platform voor debat en riepen 

lezers op om door middel van brieven te participeren in het publieke debat:  

 

Onze kolommen staan voor u open. Beschikt vrij – we zullen altijd plaats hebben, om 

uwe billijke wenschen, met bescheidenheid kenbaar gemaakt, op te nemen. Het 

algemeen belang zullen wij voor zoo veel het ons mogelijk is bevorderen, ja zelfs het 

bizonder belang zal daar, waar het niet in strijd is met het algemeene, in ons 

verdedigers vinden.144 

 

Voor het eerst een geografische spreiding van landelijk en lokaal nieuws 

Een andere verandering in het lokale en nationale nieuws was de grotere geografische 

spreiding, zoals in onderstaande afbeeldingen 3.11 en 3.12 is te zien. Het nieuws 

concentreerde zich niet langer rond enkele grote steden. Er kwamen vaste correspondenten die 

tegen betaling van een paar cent per regel nieuws aanleverden uit de provincie. Deze 

correspondenten zorgden voor een reguliere aanvoer van regionale berichten. Het lokale 

nieuws was in de eerste decennia van de negentiende eeuw vooral afkomstig uit de eigen stad, 

maar gaandeweg kwam er steeds meer nieuws uit de omliggende dorpen (9%). Het valt 

daarbij op dat nog lang niet alle dorpen regelmatig in het nieuws te vinden waren. Vaak ging 

het, zoals Wijfjes verwoordt, om dorpen waar een “man van mening woonde”: een actieve 

correspondent kon zijn dorp als nieuwsknooppunt op de kaart zetten.145 

De opkomst van een groeiend netwerk aan correspondenten ten spijt, werd er nog 

steeds veel gekopieerd uit andere kranten. In De Noord-Brabander van 18 maart 1830 lezen 

wij een verontschuldiging van de redactie dat het nieuws uit Den Haag die dag niet geplaatst 

                                                
144 Provinciale Noord-Brabandse en ’s Hertogenbossche Courant, 31 december 1867. 
145 Wijfjes 2001a 130. 
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kon worden, omdat “wij de Hollandsche dagbladen nog niet ontvangen [hebben]”.146 Dit is 

een aanwijzing dat een belangrijk deel van de nieuwsgaring nog steeds werd gedaan door het 

kopiëren van artikelen uit andere kranten. Er is weinig reden om aan te nemen dat dit in de 

volgende decennia sterk veranderde. Van Raalte gaf in 1886 aan dat de “wederkerige 

plundering der bladen” nog steeds erg gebruikelijk was.147 

 
Afbeelding 3.11: Herkomst van het nieuws in Bossche kranten 1830-1869 

 

 
n = 1.756 krantenartikelen. Steekproef A. Methode: bijlage A 

                                                
146 Geciteerd naar Offers 1998 35. 
147 Van Raalte 1886 30-31, Zie ook: Scheffer 1960 184 en Peijnenburg 1976 64-67. 
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Afbeelding 3.12: Herkomst van het nieuws in Groningse kranten 1830-1869 

 

 
n = 2.650 krantenartikelen. Steekproef A. Methode: bijlage A 

 

Nieuwsaanbod in pamfletten eenzijdiger 
In hoofdstuk 2 bleek dat er veel pamflettitels verschenen in de periode 1830-1869.148 

Inhoudelijk veranderde er op het eerste gezicht weinig ten opzichte van de periode 1813-

                                                
148 Mijn inventarisatie heeft in deze periode 761 Groningse en 332 Bossche pamfletten opgeleverd, zie de lijst 
met bronnen achterin dit boek. 
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1829. De verhouding lokaal, landelijk en internationaal nieuws bleef in grote lijnen hetzelfde: 

50% van de pamfletten had nog steeds betrekking op de eigen stad en 13% ging over 

omliggende dorpen. Ongeveer een vijfde (21%) van de pamfletten had een nationaal 

onderwerp en een minderheid handelde over het buitenland (8%). Er was tot slot een groep 

pamfletten (8%) die niet over een specifiek gebied berichtte. 

 
Afbeelding 3.13 De verhouding lokaal, binnenlands en buitenlands nieuws in pamfletten 1813-1869 

 1813-1829 1830-1869 

Lokaal: stad 47% 50% 

Lokaal: omliggende dorpen 15% 13% 

Nationaal nieuws 19% 21% 

Internationaal nieuws  9% 8% 

Geen verslaggebied 10% 8% 

n = 1.576 pamfletten. Methode: bijlage A 

 
Afbeelding 3.14 

 n = 1.093 pamfletten. Methode: bijlage A 
 

Ruim een kwart van alle pamfletten berichtte over feesten, herdenkingen en cultuur. Steeds 

vaker kwamen deze geschriften uit de koker van een verenigingslid en beschreven ze een 

muziek-, zang- of dichtvoorstelling die door de vereniging was georganiseerd. Vooral leden 

van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen produceerden veel van dergelijke pamfletten. In 
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Groningen was ook de universiteit een belangrijke leverancier van pamfletten: de 

academiefeesten en publieke herdenkingsceremonies werden in de pamflettenpers uitgebreid 

beschreven. 

Militaire pamfletten kwamen vrijwel alleen gedurende de jaren dertig voor en hadden 

allemaal betrekking op de opstand van de Belgen. In de pamfletten van 1830 werd afscheid 

genomen van de vrijwilligers die naar België vertrokken.149 In de pamfletten van 1831 en 

daarna werden deze soldaten weer welkom thuis geheten met diverse ‘zegezangen’.150 Hun 

heldenmoed werd jaren later nog in pamfletten herdacht.  

Er waren opvallend minder Bossche (5) dan Groningse (16) pamfletten waarin de 

militaire heroïek van de strijd tegen de Belgen centraal stond. De Groningse publicaties waren 

veelal opgedragen aan de Groningse studenten die waren opgeroepen voor de strijd. De 

Bossche pamfletten daarentegen omvatten voorzichtig geformuleerde traktaten waarin de 

Brabantse situatie werd uitgelegd. Hoewel men inging op de achtergestelde positie van de 

katholieken werd de onomstotelijke trouw aan de Nederlandse koning benadrukt. Noord-

Brabant zou – ook al was er misschien best iets te klagen – altijd trouw blijven aan koning en 

vaderland. De opstand van de Belgen werd dan ook veroordeeld. De pamfletten waren 

duidelijk bedoeld om de band met de overheid weer aan te halen, de provincie en de 

Brabantse bevolking te distantiëren van de opstandige Belgen en – voorzichtig – de katholieke 

grieven nogmaals onder de aandacht te brengen.151 Dat de Bossche pamfletten minder het 

nadruk op de heroïsche strijd legden dan de Groningse mag enigszins verbazen omdat maar 

liefst vier Bosschenaren de hoogste militaire onderscheiding, de Militaire Willemsorde, 

hadden ontvangen voor hun aandeel in de veldtocht. 

Dit brengt ons tot de categorie pamfletten over politiek en religie. Het aandeel van 

deze pamfletten nam in de periode 1830-1869 sterk toe. De helft van alle pamfletten had een 

politiek (26%) of religieus (24%) onderwerp. De politieke pamfletten waren soms neutrale 

overheidsmededelingen (7%), maar veel vaker felle verhandelingen en spottende politieke 

rijmen (19%). Op zichzelf waren opinie, debat en polemiek allesbehalve nieuw in 

                                                
149 Bijvoorbeeld in Krijgslied voor Gronings vrijwillig uittrekkende Studenten door O.Q.I.J. v.S. Groningen 
1830, Hoera van het eerste Marsch-batalillon, der versting ’s Hertogenbosch ’s-Hertogenbosch 1831 en 
Marschlied voor de Tirailleurs der Bossche Schutterij, bij hun vertrek naar de voorposten ’s-Hertogenbosch 
1831. 
150 Bijvoorbeeld in Juichtoon en zegezang bij den plegtigen intogt van de vrijwillige flankeur - compagnie der 
studenten van Groningen en Franeker Groningen 1831 en Noord-Brabands zegezang. Hulde aan de Bossche 
Schutterij (dichtstuk) door J.M. v. B ’s-Hertogenbosch 1831. 
151 Een mooi voorbeeld zijn de twee pamfletten Noord-Brabandsche Lijdzaamheid ’s-Hertogenbosch 1831 en 
Noord-Brabandsche gastvrijheid, een tegenhanger van het stukje: Noord-Brabandsche lijdzaamheid ’s-
Hertogenbosch 1831.  
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negentiende-eeuwse pamfletten – ook in de vorige periode kwam dit al voor – maar na 1829 

trad dit aspect van pamfletten meer op de voorgrond.  

Behalve politiek betrokken burgers gingen ook politici het pamflet gebruiken om 

heikele kwesties aan te kaarten en politieke meningsverschillen in de publieke arena uit te 

vechten. Een voorbeeld hiervan is een pamflettenstrijd uit de periode 1849-1852. Het Bossche 

raadslid N. van Sassen was van mening dat de opbrengsten van het plaatselijke ziekenhuis, 

het Groot Gasthuis, toekwamen aan het gemeentebestuur. Hij werd hierin bestreden door 

politicus J.B. van Son, die een pamflet publiceerde waarin hij betoogde dat dit geld de kerk 

toebehoorde.152 Van Sassen diende hem van repliek in het geschrift Onderzoek naar den 

oorsprong, de bestemming en den eigendom van het Groot Gasthuis te ’s Hertogenbosch en 

naar het regt van beschikking over de inkomsten van hetzelve, in antwoord op den brief van 

het collegie van regenten over de godshuizen en den armen aan het stedelijk bestuur aldaar 

(1849). Daarna ging ook de priester A.W. Bijvoet zich in het debat mengen, waarop Van 

Sassen en ten slotte Van Son weer reageerden met hun eigen publicaties.153 Uiteindelijk werd 

het voorstel van Van Sassen door de Bossche stadsraad geratificeerd. 

Het pamflet stond duidelijk middenin het stedelijke en provinciale leven. Niet alleen 

over politiek, maar ook over religie werd veel geschreven. Het percentage religieus nieuws en 

debat nam sterk toe: van 5% tussen 1813 en 1829 tot 24% in de periode 1830-1869. Vooral in 

Groningen verschenen veel religieuze pamfletten; ze hadden hoofdzakelijk te maken met de 

Afscheidingsbeweging van dominee H. de Cock (vanaf 1834). Met titels als Sta stil 

wandelaar! Lees de gruwelen dezer dagen en sidder, want de toorn Gods is nabij (Groningen 

1834) bevochten auteurs elkaar op het scherpst van de snede. 

 

In vergelijking met de vorige periode nam de diversiteit aan onderwerpen af. Pamfletten over 

economie en rampspoed kwamen nog maar af en toe voor. De categorie met afwijkende 

onderwerpen (‘overig’ genoemd in de grafiek) werd eveneens kleiner. Dit lijkt er op te wijzen 

dat de focus van pamfletten in deze periode geleidelijk aan enger werd. Bepaalde zaken die 

vroeger in pamfletten werden besproken kregen nu een plaats in de krant. Dit kan het beste 

geïllustreerd worden met een voorbeeld. In 1849 deed zich een tragedie voor in ’s-

Hertogenbosch: beide stookketels van het stoomschip Jan van Arkel ontploften. Het schip 
                                                
152 Brief van het Collegie van Regenten over de Godshuizen en den Armen te ’s Hertogenbosch aan het Stedelijk 
Bestuur aldaar over de Fondsen van het Groot Ziekengasthuis ’s-Hertogenbosch 1849. 
153 Het Groot Gasthuis te ’s Hertogenbosch. Eene Nalezing der Jongste Schriften over hetzelfde Onderwerp ’s-
Hertogenbosch 1850, Antwoord aan den WelEerw. Heer A.W. Byvoet, op zijne Nalezing der jongste schriften 
betreffende het Groot Gasthuis te ’s Hertogenbosch ’s-Hertogenbosch 1851, Het Groot Gasthuis te ’s 
Hertogenbosch. Nieuwe Proeve Eener Nalezing van Schriften Betreffende dit Gesticht ’s-Hertogenbosch 1852. 
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explodeerde en de binnenstad van ’s-Hertogenbosch werd door vlammende brokstukken 

gebombardeerd. Elf mensen verloren het leven en er was grote materiële schade. Aan deze 

ramp werd maar één pamflet gewijd.154 Dit lijkt wat mager als we nagaan dat de brand in de 

Martinitoren in 1822, waarbij geen doden vielen en waarbij het grootste deel van de toren kon 

worden gered, werd besproken in drie pamfletten. Rampennieuws kreeg in pamfletten na 

1830 nog maar zelden een plaats. Diverse Brabantse overstromingen (in 1834, 1841, 1850, 

1855, 1860, 1861) en de grote brand in het nabij ’s-Hertogenbosch gelegen Orthen werden 

zelfs in het geheel niet in pamfletten besproken. In kranten kwamen – in tegenstelling tot de 

vorige periode – deze rampen echter wel aan bod.  

 

3.3 Na 1869: de standaardisatie van het nieuwsaanbod 

Standaardisatie en schaalvergroting in kranten 
De periode na 1869 wordt doorgaans als dé transformatieperiode van de Nederlandse krant 

beschouwd. De opheffing van het Dagbladzegel leidde tot een kwantitatieve impuls en 

versterkte de trend van commercialisering. Er werden meer nieuwe kranten opgericht dan 

voorheen, kranten verschenen vaker en in hogere oplages en ze werden steeds dikker (zie 

afbeelding 3.15). Er kwam dus nieuws bij. Als we naar absolute aantallen kijken dan nemen 

alle voorheen besproken onderwerpcategorieën ten gevolge van de schaalvergroting toe. De 

vraag is nu: in hoeverre leidde de toestroom van méér nieuws ook tot ander nieuws of 

veranderende verhoudingen in de onderwerpen? 

 
Afbeelding 3.15 Gemiddeld aantal artikelen per krant 

 1813-1829 1830-1869 1870-1899 

Gemiddeld aantal artikelen per krant 33 55 124 

n = 12.426 krantenartikelen. Steekproef A. Methode: bijlage A 
 

                                                
154 Waar verhaal van het Springen der IJzere-stoomboot Jan van der Arkel No 2. Te ’s Hertogenbosch, den 28 
October 1849 ’s-Hertogenbosch 1849. 
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Afbeelding 3.16 

 n = 7.230 krantenartikelen. Steekproef A. Methode: bijlage A 
 

De trends die in de vorige periode werden ingezet, versterkten na 1869. Er kwamen geen 

nieuwe onderwerpen bij: de schaalvergroting leidde tot meer van hetzelfde. Wat wel 

veranderde was de mate waarin er aandacht werd besteed aan de diverse onderwerpen. Ten 

opzichte van de vorige periode verschoven de verhoudingen nogal. Het aandeel politieke 

berichten nam direct na 1869 flink af (van 37% naar 27%), maar in de loop van de jaren steeg 

het percentage politiek nieuws geleidelijk weer (van 27% naar 32%). De politieke 

onderwerpen waren nog dezelfde als in de vorige periode: het overheidsbeleid rond onderwijs, 

gezondheid en ruimtelijke ordening (9%), wet- en regelgeving (7%), wetenswaardigheden 

over de politieke elite (5%), benoemingen en ontslagen (5%) en algemeen politiek nieuws 

(6%). 

 Het harde economische nieuws, bestaande uit prijslijsten en handelsberichten, verloor 

naar verhouding terrein (van 20% naar 12%), maar bleef niettemin een prominente plek in de 

krant innemen. Er werd ten opzichte van de vorige periode veel meer bericht over grote 

rampen en ongelukken; 4% in de periode 1830-1869, 11% in de periode 1870-1899. En ook 

de verslaggeving over cultureel nieuws, over feesten, voorstellingen en herdenkingen steeg 

van 7% vóór 1869 tot 11% in de periode na 1869.  
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Een laatste verschuiving is te zien in de categorie ‘overig’, waarin de fait divers zijn 

opgenomen. Kranten probeerden steeds vaker “een blad voor allen” te zijn.155 Van Raalte 

schrijft in 1886 over deze opzet: “Iedereen moet er beurtelings het een en ander van zijn 

gading in vinden.”156 Dat steeds meer kranten zich op een breed publiek richtten is onder 

meer zichtbaar aan het toenemende aandeel van de fait divers, de op human interest gerichte 

‘mengelingen’, met nieuws over wonderlijke voorvallen, grappige anekdotes, maar ook het 

nieuws noir over misdaad, persoonlijke rampspoed en huiselijke ongelukken.157 

Tevens verschenen er speciale rubrieken en bijlagen met daarin huishoudelijke tips, 

leuke wetenswaardigheden, puzzels, cartoons en (historische) verhalen. Deze bijlagen waren 

een manier om nieuwe publieksgroepen, zoals vrouwen en kinderen, te trekken. Van alle 

onderzochte kranten bleef vooral het conservatieve blad de Groninger Courant achter bij deze 

publieksgerichte trend. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze krant door gebrek aan 

lezers werd genoodzaakt om te stoppen. De krant maakte een doorstart onder leiding van een 

nieuwe uitgever, J.B. Wolters. Hij zette de krant voort onder de naam Nieuwe Groninger 

Courant, moderniseerde hem en zocht aansluiting met een breed publiek, onder andere door 

het opnemen van speciale rubrieken met fait divers.158 

Na 1869 kregen kranten steeds meer van dit soort gespecialiseerde rubrieken. 

Voorheen werd de krant vooral ingedeeld op basis van de herkomst van de berichten. Het 

buitenlandse, landelijke en lokale nieuws stond gegroepeerd. Zo nu en dan waren er speciale 

rubrieken met landbouwnieuws, economisch nieuws, mengelingen of telegraafberichten. Na 

1869 was een thematische indeling van de krant eerder regel dan uitzondering. Politieke 

beschouwingen, fait divers (“mengelingen” of “allerlei” genoemd), regionaal nieuws, nieuws 

uit de stad, historische “anecdoten”, telegraafberichten, landbouwnieuws, tuinbouwnieuws, 

economisch nieuws, jaarmarktnieuws, scheepvaartberichten en weerberichten kregen een 

eigen rubriek.159 Deze verregaande rubricering van de krant was onderdeel van een 

systematiseringtrend. De lezer wist na 1869 wat hij in de krant van een bepaalde dag kon 

verwachten, welke rubrieken er in de krant stonden en welke bijlagen er verschenen. Er kwam 

op deze manier steeds meer regelmaat in de berichtgeving. Een vergelijkbare tendens was ook 

te zien bij het lokale nieuws. 

 

                                                
155 Geciteerd in Tammeling 1988 88. 
156 Van Raalte 1886 8. Zie ook: Van der Meulen 1885 39 en Wijfjes 2004 39. 
157 Zie ook Van Vree 1992 104. 
158 Tammeling 1988 88-90. 
159 Van der Meulen 1885 49, Wijfjes 2004 45-47. 
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De provincie in het nieuws 

Na 1869 veranderde de verhouding tussen het buitenlandse, landelijke en lokale nieuws. De 

traditionele dominantie van de buitenlandse berichtgeving behoorde tot het verleden. De 

‘nieuwe’ krant bestond nog maar voor 37% uit buitenlandse berichten. De nationale 

berichtgeving was sterk toegenomen en bedroeg nu 41% van de artikelen. Het percentage 

lokaal nieuws bleef ongeveer hetzelfde (9% stad en 9% omliggende dorpen).160  

 
Afbeelding 3.17 De verhouding lokaal, binnenlands en buitenlands nieuws in kranten 1813-1899 
 1813-1829 1830-1869 1870-1899 

Lokaal: stad 8% 9% 9% 

Lokaal: omliggende dorpen 4% 9% 9% 

Nationaal nieuws 18% 25% 41% 

Internationaal nieuws 70% 55% 37% 

Geen verslaggebied - 2% 4% 

n = 12.426 krantenartikelen. Steekproef A. Methode: bijlage A 

 

Hoewel het percentage lokaal nieuws nauwelijks veranderde, nam het totale aantal lokale 

berichten wel sterk toe. Redacteurs realiseerden zich dat mensen graag lazen over zaken die 

zich dicht bij huis afspeelden. Nieuw opgerichte kranten afficheerden zich vaker expliciet als 

“locale pers” om zich te onderscheiden van de “landelijke bladen”.161 De nieuwswaarde van 

een onderwerp hing samen, zo groeide het besef, met de afstand tot het gebeurde. Van der 

Meulen benadrukte in 1885 dat lokaal nieuws “belangwekkend” is, ook wanneer het niet 

“gewichtig” is.162 Redacteur-journalist Van Raalte schreef een jaar later: 

  

honderden kleine feiten die zich op ieder gebied dagelijks voordoen in elk land, 

hebben geen gewicht als het buitenlandsche personen of zaken geldt, maar wél 

wanneer ze in onze onmiddellijke omgeving plaats hebben: benoemingen, 

onderscheidingen, sterfgevallen van bekende personen, ongelukken, enz.163 

 

Tevens nam de spreiding van het lokale nieuws toe. In de vorige periode zagen we nog dat 

slechts enkele dorpen regelmatig in het nieuws kwamen. Dat veranderde in deze periode; 

                                                
160 Ter vergelijking: Broersma constateerde voor de periode 1879-1940 circa 10-15% lokaal nieuws in de 
Leeuwarder Courant (Broersma 2001 73). 
161 Dit is bijvoorbeeld te lezen in het openingsartikel van het eerste nummer van de Nieuwe Groninger Courant, 
9 november 1878. 
162 Van der Meulen 1885 39. 
163 Van Raalte 1886 32. 
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redacties investeerden steeds meer in een netwerk van regionale correspondenten om de 

toevoer van lokaal nieuws te reguleren en te garanderen. Een enkele maal werd in lokale 

berichten verwezen naar deze correspondenten, veelal schoolmeesters, predikanten, artsen en 

post-, spoorweg- of politiebeambten.164 De opkomst van persbureaus, als Reuters, Havas en 

Belinfante, droeg verder bij aan de spreiding van de berichtgeving.165 

 Niet alle berichten waren echter afkomstig van eigen journalisten, correspondenten en 

persbureaus; er werd nog steeds uit andere kranten gekopieerd. In 8% van de berichten werd 

vermeld dat ze afkomstig waren uit een andere krant. Er zijn aanwijzingen dat er nog volop 

gekopieerd werd zonder bronvermelding, hoewel de auteurswet uit 1881 deze praktijk 

verbood. Protesten tegen deze journalistieke praktijk hadden weinig succes, adjunct-

hoofdredacteur, journalist en historicus H.J. Scheffer omschreef de protesterende journalisten 

later als “roependen in de woestijn”.166 

Bij de veronderstelling dat het lokale nieuws na 1869 tot bloei kwam kunnen dus 

enkele kanttekeningen geplaatst worden.167 Het aantal lokale berichten nam inderdaad toe, 

maar procentueel gezien bleef het aandeel lokaal nieuws grotendeels hetzelfde. Het ging om 

een schaalvergroting van een reeds eerder (omstreeks 1830) ingezette trend. Broersma 

signaleert hetzelfde voor de Leeuwarder Courant: het absolute aantal lokale berichten nam 

toe, maar verhoudingsgewijs werd er niet meer aandacht besteed aan de lokale 

berichtgeving.168 Na 1869 gaven de lokale berichten wel een betere representatie van het 

provinciale nieuws, omdat nu de meeste gebieden een professionele (en actieve) 

correspondent hadden. 

 

                                                
164 Dit komt overeen met het beeld dat Van Raalte van deze correspondenten schetst (Van Raalte 1886 40 en 43). 
165 Van der Meulen 1885 44, 52-55. 
166 Scheffer 1960 184. Zie over het kopiëren ook Van Raalte 1886 30-31. 
167 Aerts 2001a 22, Van Vree 2001 63, Wijfjes 2004 47. 
168 Broersma 2001 73. 
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Afbeelding 3.18 Herkomst van het nieuws in Bossche kranten 1870-1899 

 

 
n = 4.633 krantenartikelen. Steekproef A. Methode: bijlage A 
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Afbeelding 3.19 Herkomst van het nieuws in Groningse kranten 1870-1899 

 

 
n = 2.597 krantenartikelen. Steekproef A. Methode: bijlage A 
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Gespecialiseerd nieuwsaanbod in pamfletten 
In pamfletten werd nagenoeg over dezelfde onderwerpen geschreven als voorheen. Het lokale 

karakter kwam nog iets duidelijk naar voren met een stijging van 5%, ten koste van het 

nationale nieuws dat met 5% daalde.  

 
Afbeelding 3.20 De verhouding lokaal, binnenlands en buitenlands nieuws in pamfletten 

 1813-1829 1830-1869 1870-1899 

Lokaal: stad 47% 50% 54% 

Lokaal: omliggende dorpen 15% 13% 14% 

Nationaal nieuws 19% 21% 16% 

Internationaal nieuws  9% 8% 7% 

Geen verslaggebied 10% 8% 9% 

n = 1.947 pamfletten. Methode: bijlage A 

 
Afbeelding 3.21 

 n = 371 pamfletten. Methode: bijlage A 
 

Wel verdwenen er na 1869 onderwerpen uit de berichtgeving in pamfletten. Deze trend was in 

de vorige periode al ingezet, maar werd in de laatste decennia van de negentiende eeuw steeds 

evidenter. 

De meeste pamfletten hadden openbare feesten, herdenkingen of cultuur als 

onderwerp (33%). Veel van deze publicaties kwamen uit de koker van op het culturele leven 
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gerichte verenigingen en instellingen, zoals de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, de 

Bossche St. Vincentiusvereniging en de Rijksuniversiteit Groningen (25%). Duidelijk in de 

minderheid waren de pamfletten die door particuliere burgers werden geschreven ter 

herdenking van een tragisch of juist heugelijk voorval (8%). 

 De politieke berichtgeving bedroeg 29% van de pamfletproductie. Vergeleken met de 

vorige periode veranderde de toon van deze pamfletten. Ze waren minder op debat gericht, 

minder fel. Dat wil niet zeggen dat er geen politieke noodkreten meer werden gepubliceerd, 

maar het gros van de politieke pamfletten waren bedaarde partijprogramma’s. Ook het actuele 

karakter nam af. Veel politieke verenigingspamfletten hadden slechts zijdelings met actuele 

zaken te maken; het waren veelal algemene beschouwingen over het gedachtegoed van de 

vereniging of partij. 

Het aandeel religie liep terug (van 15% naar 11%) en nam met afstand de derde positie 

in. In ’s-Hertogenbosch werden amper nog religieuze pamfletten geschreven; in Groningen 

kwamen ze nog wel geregeld voor. Rond de Doleantie van Kuyper verschenen nog felle 

polemische stukken, maar daarna ging het vooral om bedaarde moraliserende preken. 

Berichtgeving over rampen, misdaad, militaire zaken, wonderlijke voorvallen, 

economie en andersoortige onderwerpen liep ten opzichte van de vorige periode verder terug, 

van 28% in 1870-1884 naar 4% in 1885-1899. Pamfletten over militaire zaken of harde 

economische onderwerpen kwamen zelfs helemaal niet meer voor. Deze onderwerpen werden 

nu in de krant behandeld. Het nieuwsaanbod in pamfletten werd dus beperkter naarmate de 

eeuw vorderde. 
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Conclusie 

De vroegnegentiende-eeuwse krant bood in vergelijking met de laat negentiende-eeuwse krant 

een zeer beperkt nieuwsaanbod, vooral gericht op politiek, economisch en militair nieuws. 

Het voornaamste doel van de vroegnegentiende-eeuwse stadscouranten was een platform 

bieden voor betaalde berichten: officiële berichten van de overheid en advertenties. De niet-

betaalde nieuwsberichten waren bijzaak en dienden als opvulling. Het buitenlandse nieuws 

was weliswaar het meest talrijk, maar dit moest wijken wanneer er mededelingen te plaatsen 

waren. Het binnenlandse nieuws bestond behalve uit overheidsmededelingen vooral uit 

praktische economische handelsberichten, nieuws over politieke benoemingen en 

wetenswaardigheden over de politieke elite. De regionale spreiding van het landelijke nieuws 

was zeer beperkt, het nieuwsaanbod concentreerde zich rond de steden Den Haag, Brussel, 

Amsterdam en Antwerpen. 

Er wordt door pershistorici gewezen op de afwezigheid van lokaal nieuws in de krant 

uit de eerste helft van de negentiende eeuw.169 Toch bestond een achtste van het nieuws uit 

lokaal nieuws, voornamelijk overheidsmededelingen. Overig lokaal nieuws kwam slechts bij 

uitzondering voor. In die uitzonderlijke gevallen ging het vooral om ad-hocmededelingen van 

lezers, die zodoende optraden als amateurcorrespondenten. 

Joan Hemels vat de algemene opinie onder perswetenschappers samen wanneer hij de 

inhoud van de vroegnegentiende-eeuwse krant onbeduidend noemt.170 Het lage aandeel en de 

gebrekkige spreiding van de landelijke en lokale berichtgeving rechtvaardigen een dergelijke 

kwalificatie. Aan de andere kant: de overheidsmededelingen gaven belangrijke informatie 

over de veranderende staatsinrichting, veranderende wet- en regelgeving en aanstellingen van 

nieuwe bestuurders, dus geheel onbeduidend was de krant niet. 

Naast de gespecialiseerde nieuwsvoorziening in de krant bestond een rijke, zeer 

diverse nieuwsvoorziening in het pamflet. In tegenstelling tot de krant bracht het pamflet 

voornamelijk lokaal nieuws. Niet alleen de stad van uitgave, ook de omliggende dorpen 

werden vertegenwoordigd in de verslaggeving. Landelijk nieuws kwam ook aan bod, 

internationaal nieuws nam slechts een marginale positie in. 

                                                
169 Bijvoorbeeld in het themanummer De Stad in het nieuws van het Tijdschrift voor Mediageschiedenis (2001). 
Eigenlijk constateren alle onderzoekers die zich in dit nummer op de stedelijke nieuwsomgeving richten dat er in 
de eerste helft van de eeuw maar weinig lokaal nieuws was (Aerts 2001a 14, Broersma en Furnée 2001 5, Van 
Vree 2001 62-63). 
170 Hemels 1969 16. Een dergelijke kwalificatie gaf Van der Meulen in de late negentiende eeuw al over de 
periode na 1815 (Van der Meulen 1883 103). 



 87 

 Sommige onderwerpen kwamen zowel in pamfletten als in kranten voor, zoals het 

nieuws over wet- en regelgeving, economische berichten over markten en veilingen, nieuws 

over de Napoleontische oorlogen en informatie over sterfgevallen en geboorten. Het pamflet 

bood echter nog veel meer: religieus nieuws en debat, cultureel nieuws over feesten en 

herdenkingen, sensationeel nieuws over rampen, branden en ongelukken en nieuws over 

wonderen, vreemde natuurverschijnselen, levensbeschrijvingen en historische parallellen. 

Ook werden andere aspecten van het nieuws behandeld. In tegenstelling tot de krant was er in 

pamfletten ruimte om volledig te zijn, om namen, plaatsen, bedragen en volledige 

beschrijvingen, citaten en sfeerschetsen op te nemen. Waar de krant een helikopterbeeld gaf 

van ontwikkelingen op het wereldtoneel werkte het pamflet juist als vergrootglas: het bood 

geen overzicht maar diende om één – vaak plaatselijke – gebeurtenis uit te vergroten. 

 

Met de opkomst van een zuidelijke oppositiepers ontstond een groeiende politisering van 

Nederlandse kranten.171 In ’s-Hertogenbosch en Groningen ging politiek nieuws – in de 

betekenis van maatschappelijk debat – vanaf 1829 een rol spelen. Oppositiekranten 

doorbraken het patroon van de stadscourant en betrokken ook de gouvernementele kranten bij 

het debat. Ondanks juridische en economische druk bemoeiden kranten in ’s-Hertogenbosch 

en Groningen zich steeds vaker met politieke en religieuze debatten.172 Veel krantenredacties 

en uitgevers kozen bovendien een nieuwe aanpak, ze gingen zich richten op hogere oplages 

door nieuwe onderwerpen te introduceren. Dit waren onderwerpen die al in het pamflet 

voorkwamen: ongelukken, rampen en wonderlijke voorvallen. Hoewel het merendeel van de 

krant nog steeds uit buitenlandse berichten bestond, kwamen er steeds meer lokale en 

landelijke artikelen in de krant te staan. Bovendien was de geografische spreiding van 

binnenlandse berichten groter. Ook werd steeds vaker geschreven over dorpen uit de eigen 

provincie: de regionale nieuwsvoorziening begon zich te vormen.  

Het pamflet bood ook in de periode 1830-1869 vooral lokale berichtgeving. De 

diversiteit aan onderwerpen nam echter wat af. Met name het nieuws over rampen, branden, 

overstromingen en epidemieën, vroeger rijk vertegenwoordigd in het pamflet, liep terug. Ook 

wonderlijke voorvallen en publicaties over interessante natuurverschijnselen kwamen minder 

vaak in de pamfletliteratuur voor dan vroeger. 

 

                                                
171 Hooykaas 1991 125. 
172 Cramer 1958 108, Van Vree 2005 10, Vos 2005 27. 
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In ’s-Hertogenbosch en Groningen leidde de afschaffing van het Dagbladzegel in 1869 vooral 

tot schaalvergroting, niet tot nieuwe ontwikkelingen. De voornoemde trends kwamen in een 

stroomversnelling. Daadwerkelijk nieuwe onderwerpen kwamen niet voor, wel veranderde de 

verhouding tussen de diverse nieuwscategorieën: militair en economisch nieuws verloren 

terrein ten gunste van het culturele nieuws, de fait divers en het nieuws noir. Het buitenlandse 

nieuws domineerde niet langer de krant. Voor het eerst schreef men in de krant vooral over 

Nederlandse gebeurtenissen, maar ook dit was een trend die al vanaf circa 1830 was ingezet. 

 Opvallend genoeg bleef het aandeel lokaal nieuws nagenoeg hetzelfde. Er was dus wat 

dat betreft sprake van een relatieve stagnatie.173 Dit is moeilijk te rijmen met het model van de 

nieuwe journalistiek, waarin de afschaffing van het Dagbladzegel juist als keerpunt voor de 

lokale journalistiek wordt gezien.174 Er was wel sprake van een bredere regionale spreiding, 

zodat voor het eerst op regelmatige basis uit de meeste steden in Nederland en de meeste 

dorpen in de eigen provincie werd bericht. Maar het percentage lokaal nieuws steeg niet.  

 Het aantal pamfletonderwerpen liep geleidelijk verder terug. Het pamflet berichtte 

weliswaar nog steeds over een breed scala aan onderwerpen, zoals feesten, gedenkdagen, 

politiek, en religie. Maar publicaties over de economie en over oorlogen, rampen, 

overstromingen, branden, wonderen en bijzondere natuurverschijnselen kwamen steeds 

minder vaak voor. 

 

Krant en pamflet maakten in zekere zin een omgekeerde ontwikkeling door: de krant ging 

over steeds meer zaken berichten en het pamflet werd steeds beperkter – enkele 

uitzonderingen daargelaten. Het pamflet berichtte hoofdzakelijk over lokale aangelegenheden. 

De onderwerpen hadden vooral betrekking op feesten, herdenkingen, politieke en religieuze 

onderwerpen.

                                                
173 Broersma kwam eveneens tot de conclusie dat 1869 geen grote verandering betekende voor het percentage 
lokaal nieuws in de Leeuwarder Courant (Broersma 2001 73). 
174 Aerts 2001a 22, Van Vree 2001 58, 62-63, Wijfjes 2004 47. 
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Hoofdstuk 4 Genres in kranten en pamfletten 
 

Introductie 

In dit hoofdstuk staat de vermeende diversificatie van journalistieke genres centraal. 

De volgende vragen komen aan bod: welke genres werden gebruikt om de 

negentiende-eeuwse berichtgeving te presenteren in kranten en pamfletten en hoe 

ontwikkelden de genres zich in de negentiende eeuw? Ik zal bij mijn verkenning 

gebruikmaken van een praktische benadering van het genrebegrip en het definiëren 

als de presentatievorm van een tekst.175 

 

Genres en de nieuwe journalistiek 
Het algemene beeld onder historici is dat er gedurende de negentiende eeuw nieuwe 

journalistieke genres werden geïntroduceerd in de pers. Deze opkomst van nieuwe 

genres zou in het bijzonder indicatief zijn voor de veranderende journalistieke cultuur 

in ons land. Het idee daarachter is dat de vorm van de berichtgeving niet zo snel 

veranderde als de inhoud, die vrij gemakkelijk gewijzigd kon worden. Daarom 

zouden ontwikkelingen in de vorm wijzen op verschuivingen in de journalistieke 

cultuur.176 Dit idee van genre als indicator voor vernieuwing is een belangrijke reden 

om juist genres te onderzoeken. 

In dit hoofdstuk toets ik de aanname dat er, voornamelijk na 1869, nieuwe 

journalistieke genres bij kwamen. Toetsing van deze veronderstelling is nodig omdat 

het wegens het gebrek aan systematisch onderzoek onduidelijk is welke genres, 

wanneer en in welke mate hun intrede deden. Het is tevens de vraag of de nieuwe 

genres de traditionele presentatievormen volledig vervingen of dat nieuwe en oude 

genres naast elkaar bleven bestaan in de krant. 

Om dergelijke vragen te beantwoorden, dienen alle genres die in gebruik 

waren in de negentiende-eeuwse krant eerst systematisch in kaart te worden gebracht. 

                                                
175 Zie de paragraaf ‘Methode’ verderop in dit hoofdstuk. Een zelfde benadering wordt gebruikt door 
pershistorici en journalisten. Zie onder meer Kussendrager en Van der Lugt 2002 11 en 284, Bekius 
2003 voorwoord en Broersma 2007 x-xi, xxv. 
176 Dat er genres bijkwamen wordt bijvoorbeeld gesteld in: Wijfjes 2004 33-72 (m.n. 48, 58, 60), Vos 
2005 30-31, Broersma 2009 170, 173-183. Zie over de relatief stabiele vorm van krantenberichten in 
vergelijking met de inhoud Broersma 2007 xi. 
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Broersma deed een dergelijke verkenning voor de Leeuwarder Courant en kwam tot 

de conclusie dat nieuwe genres in de negentiende eeuw slechts in geringe mate 

voorkwamen. Omdat zijn onderzoek gericht is op één titel is het moeilijk om te 

beoordelen of deze resultaten representatief zijn of niet. Broersma zelf suggereert dat 

de door hem onderzochte krant achterliep op de landelijke ontwikkeling.177 Ik breng 

in dit hoofdstuk de journalistieke genres van Bossche en Groningse kranten in kaart, 

om zo een antwoord te geven op de vragen: was er inderdaad sprake van nieuwe 

genres in de krant en zo ja, wanneer precies kwamen die genres op en in welke mate? 

Veranderde de hele krant of bleven traditionele genres voortbestaan? 

 

Remediation van genres 
Voor een zinvolle verkenning van journalistieke genres dient de krant niet als een op 

zichzelf staand fenomeen te worden beschouwd. Onderzoek waarbij naast de krant 

ook andere media werden betrokken suggereert dat er in de negentiende eeuw veel 

intermediale invloed was. Auteurs schreven in verschillende media en zorgden zo 

voor kruisbestuiving.178 Een dergelijke intermediale invloed sluit aan bij moderne 

inzichten: mediale vernieuwingen zouden vaak gebaseerd zijn op oudere media. Gaat 

deze remediation theorie ook op bij het genrevraagstuk? Zijn ‘nieuwe’ genres in de 

krant te herleiden tot de pamflettraditie? 

Een tweede vraag die de remediation theorie oproept is hoe de genres van het 

pamflet, het ‘oude’ medium, zich ontwikkelden. De periode van de nieuwe 

journalistiek wordt gekenmerkt als periode van vernieuwing en innovatie, maar geldt 

dit ook voor de ontwikkeling van het pamflet? Kwamen er ook nieuwe pamfletgenres 

bij of liet dit medium een geheel andere ontwikkeling zien? 

Methode 
Een verkenning van journalistieke genres in krant en pamflet behoeft allereerst een 

duidelijke afbakening van de term genre. De term ‘genre’ is in deze context geen 

academische term; hij is overgenomen uit de journalistieke beroepspraktijk. 

Journalisten, redacteurs en vakdocenten doelen met ‘genre’ doorgaans op de 
                                                
177 Broersma 2002 275-278. 
178 Deze intermedialiteit in de negentiende eeuw beschrijft ook communicatiewetenschapper Stijn 
Reijnders (Reijnders 2006 69-74). Een Gronings voorbeeld van een auteur die diverse media gebruikte 
is de hoogleraar B.H. Lulofs (Korevaart 2001 68-79). Diverse voorbeelden van schrijvers die als 
journalist optraden en vice versa worden gegeven in Van den Broek 2007. Een Frans voorbeeld is 
onlangs besproken in Dubbelboer 2007. 
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presentatievorm van de berichtgeving. De meeste genres zijn in een moderne krant 

zeer duidelijk herkenbaar. Berichten van persbureaus zoals ANP en Reuters hebben 

de kenmerkende vorm van een kort en zakelijk nieuwsbericht, daarmee duidelijk 

verschillend van bijvoorbeeld een interview of een reportage. Omdat het bij 

journalistieke wetenschappen gaat om het verklaren van de beroepspraktijk ligt het 

voor de hand om de terminologie uit de beroepspraktijk te hanteren. Dat heeft ook een 

praktisch voordeel: het zeer complexe letterkundige debat over de vraag wat een 

genre is, welke genres er zijn en welke criteria hierbij onderscheidend zijn, wordt zo 

vermeden.179 

Uiteraard zijn ook journalisten en personderzoekers het niet altijd eens over 

welke genres er allemaal zijn en wat het ene genre van het andere onderscheidt. Op 

basis van structuur, onderwerpskeuze en stijl zijn hierin eindeloze nuances te maken. 

Bekius onderscheidt maar liefst veertig genres in zijn handboek over journalistieke 

genres. Broersma identificeerde op basis van moderne en negentiende-eeuwse boeken 

over de pers een indeling van 33 genres en subgenres.180  

Broersma’s 33 categorieën heb ik als uitgangspunt genomen voor de 

kwantitatieve inhoudsanalyse van het materiaal. Voor een duidelijke analyse was deze 

lijst echter te lang. Ik heb daarom naast de indeling van Broersma ook een 

vereenvoudigde indeling gebruikt, bestaande uit negen hoofdcategorieën: 

nieuwsberichten, overheidsmededelingen, serviceberichten, opiniestukken, 

lezersbrieven, verslagen/reportages, feuilletons, interviews en afbeeldingen.181 

Voor pamfletten zijn er geen (hand)boeken met lijsten van genres. Wel 

worden in de secundaire literatuur vele genres genoemd en behandeld.182 Gebaseerd 

op deze literatuur heb ik een indeling van 12 genres gemaakt: liederen, gedichten, 

verhandelingen, gedrukte redevoeringen, verslagen, proclamaties, 

                                                
179 Enkele moderne handboeken waarin eveneens een praktijkgerichte invulling aan het begrip genre 
wordt gegeven zijn: Kussendrager en Van der Lugt 2002 11 en 284, Bekius 2003 voorwoord. Een 
voorbeeld van een pershistorische studie die dezelfde opzet volgt is Broersma 2007 x-xi, xxv. Een kort 
overzicht van het complexe genredebat binnen de letterkunde is te vinden in Van Bork et al. 2002 
lemma ‘genre’. Zie ook: Van Gorp 1993 160. 
180 De gehanteerde codelijst is niet opgenomen in Broersma 2002, maar Broersma heeft de codelijst ter 
inzage gegeven voor dit onderzoek. Van invloed op de codes waren ook Van der Meulen 1883, Van 
Raalte 1886 en moderne literatuur zoals Bekius 2003 en Kussendrager en Van der Lugt 2002. 
181 Zie bijlage B. 
182 Lattimer 1975 28, Schwitalla 1983 367-368, Harline 1987 44-56, Meijer Drees 2001 243, 
Dingemanse 2008 17. Studies over afzonderlijke pamfletgenres zijn Vrieler 2007 en Dingemanse 2008, 
respectievelijk over poëtische genres en praatjespamfletten. 
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programma’s/lijsten, open brieven, gesprekken, beschrijvingen/instructies, 

afbeeldingen en nepdocumenten (zoals een verzonnen testament). 

 

4.1 Journalistieke genres in 1813-1829 

Een uniforme krant 
Drie hoofdgenres: nieuwsberichten, overheidsmededelingen en serviceberichten  

Het aantal journalistieke genres was in de vroegnegentiende-eeuwse krant nog zeer 

beperkt. Er waren maar drie vaste genres waarin de actualiteit werd besproken: 

nieuwsberichten, aankondigingen van de overheid en servicemededelingen. Daarnaast 

was er een kleine groep andersoortige artikelen. Ik bespreek in deze paragraaf 

allereerst de drie hoofdgenres. Later in dit hoofdstuk, in paragraaf 4.3, kom ik terug 

op de groep overige artikelen. 

 
Afbeelding 4.1 

 
n = 790 krantenartikelen. Steekproef A. Methode: bijlage A 
 

Het nieuwsbericht was in de gehele negentiende eeuw het meest gebruikte genre in de 

krant. Dit zien we al in de eerste periode 1813-1829: in 1813 was het percentage 

nieuwsberichten in Bossche en Groningse kranten nog relatief laag met 60% (zie 

grafiek 4.1), maar in 1823 was het al 80%. Daarna bleef het aandeel nieuwsberichten 
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steeds tussen de 80% en 85% schommelen. Het nieuwsbericht domineerde de gehele 

negentiende eeuw de krant.183 

De negentiende-eeuwse krant was dus een vrij uniform platform; temeer daar 

de conventies rond het nieuwsbericht amper veranderden. Een nieuwsbericht zag er 

aan het begin van de eeuw vrijwel hetzelfde uit als aan het einde. De twee volgende 

willekeurig geselecteerde nieuwsberichten uit 1819 en 1898 illustreren dat:  

 

’s-Hertogenbosch, den 4en januarij 

De Koninklijke wet wegens de Staatsbehoeften voor het jaar 1819, is thans 

onder dagtekening van 24 dezer in het licht verschenen.184 

 

SCHEEMDA. 2 mei In de heden gehouden raadsvergadering werd besloten 

een verzoek tot de regeering te richten art. 243 gemeentewet niet in uitvoering 

te brengen.185 

 

Wat opvalt aan de bovenstaande voorbeelden is allereerst de bondigheid. Het gaat om 

korte berichten van gemiddeld 43 woorden.186 Van der Meulen schreef hierover in De 

Courant uit 1885:  

 

Het [nieuws]bericht als kortste mededeeling behandelt in den regel slechts iets 

op beknopte wijze. Deze vorm dient tot mededeeling van voorvallen op alle 

toneelen van het leven, voor staatkundige zoowel als plaatselijke 

gebeurtenissen, straatscènes, toneeltijdingen, kunstnieuwtjes, enz.187 

 

Een tweede kenmerk is de opbouw. De nieuwsvragen wie, wat, waar en wanneer 

komen doorgaans aan bod. Uit moderne journalistieke handboeken blijkt dat die 

conventie in de twintigste en eenentwintigste eeuw nog steeds geldt.188 

 

                                                
183 Dit bleek ook al uit de inhoudsanalyse van Broersma. Het aandeel nieuwsberichten in de 
Leeuwarder Courant was in de periode 1813-1879 circa 60%-75% (Broersma 2002 176). 
184 Provinciaal dagblad van Noord-Braband, 5 januari 1819. 
185 Nieuwsblad van het Noorden, 4 mei 1898. 
186 Dit gemiddelde is niet gebaseerd op de database maar op een losstaand onderzoek gevoerd met een 
steekproef van 600 artikelen verdeeld over de drie tijdvakken en de twee steden. Dit kwam neer op 100 
artikelen per stad per periode (1813-1829, 1830-1869 en 1870-1899). 
187 Van der Meulen 1885 40. 
188 Zie bijvoorbeeld Kussendrager en Van der Lugt 2002 163 en Bekius 2003 17. 
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Overheidsmededelingen waren eveneens een veelvoorkomende genre. In 1813 was 

het aandeel overheidsmededelingen maar liefst 38% (zie afbeelding 4.1), maar na 

1815 nam het aandeel overheidsmededelingen sterk af. In 1823 was het al gedaald tot 

9%. In de eerste jaren na het vertrek van de Fransen (circa 1813-1815) werd dit genre 

dus bijzonder veel gebruikt, maar daarna boette het aan belang in. Niettemin bleven 

overheidsmededelingen gedurende de Restauratieperiode (1813-1829) het op een na 

grootste genre in de krant. 

Het nieuwsbericht was kwantitatief het meest dominante genre, maar de 

overheidsmededeling was het meest prominent aanwezig door de opvallende 

presentatievorm en de plaats in de krant. De overheidsmededelingen stonden ten 

eerste helemaal vooraan, vóór alle andere artikelen op de voorpagina. Ten tweede 

waren deze berichten lang, veel langer dan de korte nieuwsberichten. Zo nu en dan 

namen ze zelfs alle nieuwsruimte in de krant in beslag; de krant bestond dan volledig 

uit overheidsmededelingen en advertenties.189 Ten derde vielen deze berichten op, 

omdat ze meestal met behulp van witregels, kopjes of dikke lijnen werden gescheiden 

van de rest van de krant. Om de vormkenmerken van de overheidsmededeling te 

illustreren heb ik hier een voorbeeld uit 1819 afgebeeld (zie afbeelding 4.2).  

 

                                                
189 Bijvoorbeeld het Journal du Departement des Bouches du Rhin, 25 september 1813, de Groninger 
Courant, 23 december 1814, het Provinciaal Dagblad, 5 maart 1819 en de Groninger Courant, 2 april 
1819. 
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Afbeelding 4.2 Vormkenmerken van de overheidsmededeling 

 
 

In dit voorbeeld zien we dat de drukker ter afbakening een korte, dikke zwarte streep 

onder het bericht heeft geplaatst (5). Boven het artikel staat ter afscheiding in 

kapitalen het kopje ‘publicatie’ (1). Andere artikelen stonden juist op elkaar geperst 

en werden niet van elkaar gescheiden door dit soort hulpmiddelen, waardoor het op 

het eerste gezicht maar moeilijk te zien was waar het ene artikel eindigde en het 

volgende artikel begon. In contrast daarmee vielen de overheidsmededelingen direct 

op, omdat ze wél werden onderscheiden door kopjes, witregels en dikke lijnen. 

Andere kenmerken waren de ondertekening en aanhef. De berichten waren 

ondertekend, vergelijkbaar met officiële brieven en afkondigingen, met de naam en 

functie van de afzender (4), de plaats van ondertekening en de datum (3). In de aanhef 

werd vaak al duidelijk gemaakt van wie het bericht afkomstig was (2). 
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Het derde vaste genre in de krant waren de zogenaamde serviceberichten.190 Het ging 

daarbij om lijsten, tabellen en andere puntsgewijze opsommingen, zoals programma’s 

van evenementen, prijs- of naamlijsten en loterijuitkomsten. In de periode 1813-1829 

had gemiddeld 8% van de artikelen deze vorm. De serviceberichten stonden zelden op 

de voorpagina, hun plaats was achterin de krant, direct voor de advertenties. Het 

percentage serviceberichten in de negentiende-eeuwse krant varieerde: in 1813 was 

het aandeel het allerlaagst (2%), daarna schommelde het steeds tussen de 5% en 15%. 

 
Afbeelding 4.3 

 
n = 12.426 krantenartikelen. Steekproef A. Methode: bijlage A 
 

Nieuwsberichten, overheidsmededelingen en serviceberichten waren in de periode 

1813-1829 dus de enige ‘vaste’ nieuwsgenres in Bossche en Groningse kranten.191 

Lezers konden in ieder willekeurig exemplaar van de krant artikelen in deze vorm 

verwachten. Deze genres waren herkenbaar; ze onderscheidden zich door hun vorm 

van elkaar en van mogelijke andersoortige krantenartikelen. 

Wanneer we de ontwikkeling van deze drie genres over de hele negentiende 

eeuw bekijken, valt op dat de overheidsmededeling na 1830 de status van vast genre 

verloor; het percentage daalde van 40% in 1813 tot 1% in 1843. Na 1843 bleef het 

aandeel de gehele eeuw hetzelfde. Afgezien van deze afname van 

overheidsmededelingen bleef er wat betreft de drie genres vooral veel hetzelfde. In 
                                                
190 Deze term is overgenomen van Van Vree 1992 102, 108 (noot 23). 
191 Daarnaast waren er natuurlijk advertenties, maar die reken ik – zoals ik in de inleiding al aangaf –
niet tot de redactionele ruimte van de krant. Zij komen in deze studie daarom niet aan bod.  
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grafiek 4.3. is te zien dat tussen de 86% en 97% van de artikelen in de krant telkens 

bestond uit nieuwsberichten en servicemededelingen. Met andere woorden, wanneer 

er gesproken wordt over vormverandering in de negentiende-eeuwse krant dan gaat 

het om een relatief kleine groep artikelen, want ook na 1869 werd de grote 

meerderheid aan artikelen op één van de drie traditionele manieren gepresenteerd. 

Het vroegnegentiende-eeuwse pamflet: een pluriform platform 
Terwijl de krant voor vier vijfde uit nieuwsberichten bestond was het pamflet juist een 

medium met een breed scala aan verschijningsvormen. Pamfletten verschenen van 

oudsher al in vele genres. Het is niet voor niets dat onderzoekers het niet eens zijn 

over wat nu de definitie zou moeten zijn van een pamflet.192 De Knuttelcatalogus, de 

voornaamste bron voor pamfletonderzoek, bevat onder meer pamfletten in de vorm 

van gedichten, liedjes, verhandelingen, gedrukte redevoeringen, nieuwsverslagen, 

programma’s, brieven, afkondigingen, toneelstukken, beschrijvingen, instructies, 

prenten met tekst, fictieve testamenten en gesprekspamfletten.

 Pamfletonderzoekers hebben betoogd dat juist die verscheidenheid aan genres 

het vroegmoderne pamflet zo succesvol maakte: de diversiteit verhoogde de 

aantrekkingkracht van het medium voor verschillende publieksgroepen.193 Naar de 

verschijningsvorm van het pamflet in de negentiende eeuw is tot dusver weinig 

onderzoek gedaan. Uit onderstaande grafiek blijkt dat het pamflet in de periode 1813-

1829 in elk geval nog werd gekenmerkt door een rijke verscheidenheid aan genres. 

Op basis van de vorm kunnen ze globaal in drie groepen worden ingedeeld: 

verstrooiende, betogende en beschrijvende genres. 

 

                                                
192 Een recent overzicht van de verschillende visies op de definitiekwestie bieden Meijer Drees 2006a 
en Verkruijsse 2006. Vrieler vat de discussie samen in Vrieler 2007 13-18.  
193 Voor Nederland: Harline 1987 46, 53. Voor Engeland: Clark 1983 121-122, 257 en Raymond 2003 
214. 
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Afbeelding 4.4 

 
n = 483 pamfletten. Methode: bijlage A 

 

Afbeelding 4.5 

Genreclusters van het pamflet 1813-1829 

Verstrooiende genres 43% 

Betogende genres 38% 

Beschrijvende genres 19% 

n = 483 pamfletten. Methode: bijlage A 

 

Verstrooiende genres dominant 

De groep verstrooiende genres domineerde gedurende de periode 1813-1829 de 

pamfletproductie: 43% van de pamfletten had een verstrooiende vorm, zoals liederen 

(21%), gedichten (16%), dialogen (3%), prenten met tekst (1%) en neptestamenten 

(1%). 

De afzonderlijke genres in deze groep waren op het eerste gezicht zeer 

verschillend wat betreft hun voorkomen en hun specifieke kenmerken, maar ze 

hadden één ding gemeen: hun diverterende vorm. Daarmee wil ik niet suggereren dat 

ze ook een amuserende functie hadden. De functies van deze pamfletten liepen uiteen. 

De onderwerpen vertoonden veel overeenkomsten: ze werden veelal gebruikt – circa 

90% – voor rouw- en lofbetuigingen, vieringen en herdenkingen. De vorm van deze 
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pamfletten had als doel om de besproken gebeurtenis te onderscheiden van het 

alledaagse.194 

In liederen en gedichten werd op rijm de actualiteit besproken. Poëzie in 

zeventiende-eeuwse pamfletten was het onderwerp van de dissertatie Het poëtisch 

accent van Joost Vrieler; hij concludeerde dat in de zeventiende eeuw een kwart van 

de pamfletten in Knuttel uit poëzie bestond.195 In de eerste decennia van de 

negentiende eeuw was poëzie nog steeds prominent aanwezig in pamfletten (zie 

afbeelding 4.4). Er zijn aanwijzingen dat deze pamfletten in het openbaar werden 

voorgedragen en in groepsverband gezongen. Bij de liederen werd vermeld op welke 

melodie ze moesten worden gezongen, populaire wijsjes waren bijvoorbeeld 

Neerlands Bloed en Het water is ons element. 

Dialogen waren doorgaans in proza geschreven en gaven een gesprek weer 

tussen fictieve, maar herkenbare sprekers, zoals boeren of studenten. Het genre 

maakte in Groningen en ’s-Hertogenbosch gedurende de eerste helft van de eeuw 3% 

van de totale pamfletproductie uit. De dialoog was van oudsher al een populair 

pamfletgenre, met name in de zeventiende eeuw verschenen vele samenspraken, 

praatjes, tweespraken en zo meer.196 De zeventiende-eeuwse gesprekken speelden 

zich zo nu en dan af in een droom- of fantasiewereld, maar gebruikelijker waren 

realistisch aandoende gesprekken met herkenbare sprekers en gesprekslocaties, 

vergelijkbaar met die uit de negentiende eeuw. Het kluchtige van sommige 

zeventiende-eeuwse pamfletten zien we in de negentiende eeuw eveneens terug. Het 

percentage dialogen ten opzichte van het totale aantal pamfletten bedroeg in de 

zeventiende eeuw gemiddeld 6 á 8%, in de achttiende eeuw liep dat terug tot 3 á 

4%.197 Boekhistoricus Piet Verkruijsse suggereert dat het realistische teksttype 

‘praatje’ in het eerste decennium van de negentiende eeuw uit beeld verdween,198 

maar we zien dat er nog steeds wel realistische dialogen verschenen. 

De twee laatste genres in dit cluster zijn prenten en neptestamenten, beide 

goed voor 1% van de pamfletproductie. In prenten met tekst stond niet het woord 

                                                
194 Schenkeveld-Van der Dussen noemt dit in haar onderzoek naar gelegenheidspoëzie een emfatische 
functie (Schenkeveld-Van der Dussen 1884). 
195 Vrieler 2007 32, zie voor liederen in het bijzonder 108-162. Stephens wees in een internationale 
context al eerder op de populariteit van nieuwsliederen (Stephens 1989 39, 51-53). 
196 Clazina Dingemanse behandelt in haar proefschrift Rap van tong, scherp van pen 2008 de 
ontwikkeling van het teksttype ‘praatje’ in de periode 1600-1750. 
197 Dingemanse 2008 24-26. 
198 Verkruijsse 2006 39. 
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maar het beeld centraal, de tekst diende als begeleiding en ter verduidelijking van de 

nieuwsprent.199 Neptestamenten zagen eruit als een officieel testament, maar waren 

satirische pamfletten waarin bijvoorbeeld de dood van het vaderland of de vrijheid 

werd besproken.200 

 

Pamfletten met een betogende structuur 

De tweede groep bestaat uit betogende genres, zoals verhandelingen (16%), gedrukte 

toespraken (12%) en open brieven (6%). Samen waren de betogende genres goed voor 

38 procent van de totale productie in 1813-1829. De pamfletten in dit cluster hadden 

veelal een persuasieve functie, de stijl was geëngageerd en het publiek werd direct 

aangesproken in de inleiding en vaak ook al op de titelpagina. Maar wat deze genres 

werkelijk onderscheidde, was hun kenmerkende betogende structuur. Deze volgde 

globaal het traditionele retorische schema met een inleiding, een middenstuk en een 

conclusie. Zestiende-eeuwse pamfletten hadden vaak al een standaard retorische 

opbouw en ook in de zeventiende en achttiende eeuw werd deze structuur veel 

toegepast, bijvoorbeeld in verhandelingen en brieven.201 De klassieke retorische 

opbouw werd ook in de negentiende eeuw nog veel gehanteerd, zoals te zien is in het 

pamflet D. Snatich aan zijne medeonderwijzers; houdende verslag wegens zijne 

theorie van straffen en belooningen (Groningen, 1817). 

De inleiding (exordium) was publieksgericht. Allereerst werd duidelijk 

gemaakt voor welk publiek de boodschap bedoeld was. In dit geval was het pamflet 

gericht op onderwijzers. Bij betogende genres werd relatief vaker direct een publiek 

aangesproken dan bij de andere pamfletgenres.202 Ten tweede werd het publiek 

welwillend (benevolem), aandachtig (attentum) en leergierig (docilem) gestemd. Dhr. 

Snatich begon zijn pamflet met een reeks lofbetuigingen aan zijn publiek dat hij op 

familiaire wijze aansprak als “vrienden”. De aandacht werd vooral getrokken door het 

terugkerende gebruik van uitroepen (exclamatio). Kapitalen, uitroeptekens en 

cursieven ondersteunden het belang van deze kreten typografisch. 

In de inleiding stond ook de duidelijk herkenbare propositio, de hoofdstelling. 

In het onderhavige pamflet was de hoofdstelling dat straffen en beloningen in het 

                                                
199 Over vroegmoderne prenten Klinkert 2006 202-215. 
200 Over neptestamenten in vroegmoderne pamfletten, zie Meijer Drees en Vrieler 2004 4-28. 
201 Ter Horst 1932 11-12, Bazerman 1999 15-25, Meijer Drees 2006a 10. 
202 Het direct aanspreken van een publiek behoorde al in de zeventiende eeuw tot de conventies van 
dergelijke pamfletten Meijer Drees 2006a 12. 
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onderwijs gebaseerd moesten zijn op het winnen van het hart van het kind. De auteur 

had een uitgebreid systeem ontwikkeld dat hij in het pamflet verdedigde: 

 

Alleen door de vorming, die wij aan zijn hart, door de verstandige leiding, die 

wij aan zijne driften geven, door de beginselen, die wij in zijn jeugdig hart 

prenten, en nog meer door goede voorbeelden, welke wij aan zijnen 

nabootsende kindergeest ter navolging voorstellen, kunnen wij hem tot den 

besten en gevoeligsten mensch, maar ook, bij verwaarloozing hiervan, tot den 

ergsten boosdoener maken.203 

 

Men zou de titelpagina van dit soort pamfletten als deel van het exordium mogen 

beschouwen, omdat het veelal dezelfde publieksgerichte functies had. Om de lezer 

aandachtig, welwillend en leergierig te stemmen werd onder meer gebruikgemaakt 

van woorden die het belang van de boodschap onderstreepten, zoals Een ernstig 

woord of Belangrijke wenk. Een alternatieve tactiek was om in de titel al aan te geven 

waar het pamflet over ging (in dit geval over een theorie van straffen en belooningen). 

Bovendien werd meteen duidelijk gemaakt voor welk publiek het pamflet was 

bedoeld met verwijzingen als De hervormde gemeente van Groningen, Aan de 

burgerij van ’s Hertogenbosch of Landgenooten! Het pamflet van Snatich richtte zich 

op zijn medeonderwijzers. 

Na de inleiding volgde het middenstuk, de argumentatio. Hierin werd de 

stelling verdedigd door middel van een reeks argumenten. De bewijsvoering werd 

ingedeeld in een serie positieve argumenten (confirmatio) en eventueel in een reeks 

met negatieve argumenten waarmee de argumenten van de tegenpartij werden 

weerlegd (refutatio). Een refutatio werd vooral gebruikt in pamfletten die expliciet 

waren gericht tegen een ander pamflet of artikel. In het onderhavige pamflet was dat 

niet het geval; Snatich verdedigde zijn onderwijsmethode enkel met behulp van 

positieve argumentatie. Hierbij maakte hij vooral gebruik van eigen voorbeelden, 

maar hij beargumenteerde zijn stelling ook door andere auteurs aan te halen 

(zogenaamde autoriteitsargumenten of testimonia).204 

                                                
203 D. Snatich aan zijne medeonderwijzers; houdende verslag wegens zijne theorie van straffen en 
belooningen Groningen 1817 inleiding. 
204 Snatich haalt regelmatig het pamflet aan van dhr. Kremer: Prijsverhandeling Over de oorzaken, 
waardoor er, niettegenstaande de plaatshebbende verbetering in het Schoolwezen, over het algemeen 
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 Het middenstuk van het pamflet bevatte bovendien nog een digressio: een 

uitweiding over een onderwerp dat alleen zijdelings met de hoofdstelling te maken 

had. Volgens Snatich zouden onderwijzers, los van straffen en beloningen, tevens een 

ordelijk gebruik van het toilet moeten stimuleren. Hij raadde aan om een bordje op de 

deur te hangen dat een leerling die naar de wc ging moest omdraaien als hij de klas 

verliet en weer binnenkwam. Na deze uitweiding keerde de auteur weer tot zijn 

oorspronkelijke punt terug. Een dergelijke uitweiding kwam niet in ieder betogend 

pamflet voor, maar het was een manier om en passant verwante onderwerpen te 

behandelen. Met de argumentatie van de hoofdstelling had de digressio slechts 

zijdelings te maken. 

Na het middenstuk van D. Snatich aan zijne medeonderwijzers volgde een 

slotwoord (een peroratio) waarin net als in de inleiding op het gevoel van het publiek 

werd ingespeeld (affectus), bijvoorbeeld door directe aansprekingen. Het publiek 

werd door dhr. Snatich wederom geprezen en hij benadrukte nogmaals het belang van 

zijn boodschap. Daarnaast bevatte het slotwoord een korte herhaling, een 

recapitulatio, van de voornaamste argumenten. 

De opbouw van het pamflet D. Snatich aan zijne medeonderwijzers kan als 

voorbeeld dienen voor de opbouw van het merendeel van de verhandelingen, gedrukte 

redevoeringen en open brieven. Hiermee is niet gezegd dat deze pamfletten altijd deze 

retorische elementen bevatten, maar in grote lijnen kwam de retorische opbouw 

overeen. Deze betogende structuur bleef tot het eind van de eeuw een karakteristiek 

element van de betogende genres. 

 

Het beschrijvende pamflet: een marginale groep 

De derde groep genres bestaat uit beschrijvende pamfletten met een hoofdzakelijk 

informatief karakter en een opsommende of chronologische structuur, zoals verslagen 

(8%), proclamaties (8%), programma’s (7%) en beschrijvingen (2%). In de periode 

1813-1829 was dit met afstand de kleinste groep genres (19% van de totale 

pamfletproductie). Deze genres hadden tot doel te beschrijven, te onderwijzen, iets uit 

te leggen of het publiek een idee te geven van wat, waar, op welke manier was 

gebeurd of stond te gebeuren. De beschrijvende genres werden niet alleen gebruikt 

om te verhalen over festivals, branden en veldslagen, maar ook om eenvoudige 
                                                                                                                                       
nog zoo veel onvriendelijkheid, losbandigheid en zedeloosheid onder de jeugd heerscht, En over de 
beste middelen om deze ondeugden meer uit te roeijen en dit kwaad te verminderen Groningen 1817. 
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nieuwsfeiten, zoals veranderende wetten of ingezamelde gelden voor liefdadigheid, te 

presenteren. De verschillen tussen de genres in deze groep hadden vooral met het al 

dan niet gebruiken van een narratieve stijl te maken.  

Het verslag werd al vanaf de zestiende eeuw gebruikt om allerlei actualiteiten 

te verslaan, van veldslagen tot vergaderingen en plaatselijke feesten.205 Deze trend 

werd voortgezet in de negentiende eeuw. In de pamfletten Echte beschrijving van de 

veldtogt der Fransche armee en Duitschlandsch Redding werden enkele veldslagen in 

geuren en kleuren beschreven.206 De meeste verslagen hadden betrekking op lokale 

feesten en gedenkdagen, zoals het pamflet Beschrijving van de Plegtigheden, welke 

er, bij gelegenheid van den tweehonderdsten verjaardag der Groninger Akademie, 

hebben plaats gehad (Groningen 1815). De stijl van dergelijke nieuwsverslagen 

varieerde van zeer bloemrijk tot uiterst sober. In verhalende verslagen werden literaire 

middelen toegepast om de beschrijving treffend te maken en de sfeer van het moment 

te vangen: auteurs voerden zichzelf ten tonele en gebruikten beeldspraak, metaforen, 

alliteraties en herhalingen om een kleurrijk beeld te scheppen. In verslagen werd de 

lezer chronologisch, stap voor stap, door de gebeurtenis heen gevoerd. 

Proclamaties, programma’s en beschrijvingen waren in tegenstelling tot de 

verhalende verslagen doorgaans niet verhalend opgebouwd; ze hadden een 

puntsgewijze structuur. In tegenstelling tot het soms levendige verslag waren dit dan 

ook vrij saaie teksten met droge opsommingen en lijsten.  

 

4.2 Betogende genres winnen terrein (circa 1830-1869) 

Opkomst nieuwe genres in de krant 
Ook in de periode 1830-1869 domineerde het nieuwsbericht – en in mindere mate ook 

het servicebericht – de krantenkolommen. Deze twee vaste genres maakten samen 

94% van de krant uit. Het derde traditionele genre, de overheidsmededeling, kwam 

nog maar nauwelijks voor (circa 1%). De vormkenmerken van deze drie genres 

bleven hetzelfde. 

                                                
205 Harline 1987 44-45, Klinkert 2006. 
206 Echte beschrijving van de veldtogt der Fransche armee in Rusland Groningen 1813. Duitschlandsch 
Redding, Saxensch Bevrijding, En Hollandsch Herstelling Door Den Slag Van Leipzig. In October 
1813. Nauwkeurig,Getrouw, En Geschiedkundig Daargesteld, Door Ooggetuigen. ’s-Hertogenbosch 
1813. 
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Toch was er wel degelijk verandering, want langzaam maar zeker deden ook 

andere genres hun intrede in de krant. Hun collectieve aandeel was in de periode 

1830-1869 gemiddeld 4%. Dit lijkt in eerste instantie een laag percentage in 

vergelijking met de traditionele genres, maar in absolute aantallen was het een 

groeiende groep artikelen.  

De opvallendste nieuwe genres waren het verslag, het opiniestuk en de 

ingezonden brief. Ik bespreek deze categorieën achtereenvolgens en laat zien wanneer 

ze zich tot échte genres ontwikkelden, met vaste vormkenmerken waarmee ze 

duidelijk te onderscheiden waren van andere presentatievormen. Ook feuilletons 

deden hun intrede, maar hun aandeel was nog erg laag. Na 1869 gingen ze een 

belangrijkere rol spelen, daarom zal ik het feuilleton in de volgende paragraaf 

bespreken. 

 
Afbeelding 4.6  

 
n = 4.406 krantenartikelen. Steekproef A. Methode: bijlage A 

 

Het verslag  

Broersma noemde het verslag terecht “de belangrijkste journalistieke innovatie van de 

eerste helft van de negentiende eeuw.”207 Het geboortejaar van het verslag was 1815 

                                                
207 Broersma 2002 172. 
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toen de vergaderingen van de Tweede Kamer openbaar werden verklaard. 208 Een 

kleine groep journalisten voorzag de Nederlandse kranten vanaf dat moment geregeld 

van Kamerverslagen. Ook in Bossche en Groningse kranten verschenen dergelijke 

verslagen van de Kamervergaderingen. Het aantal was echter nog dusdanig laag dat 

ze in de grafiek over 1813-1829 in de categorie ‘overig’ waren opgenomen.  

Het plaatsen van Kamerverslagen werd door de overheid gestimuleerd; 

krantenbijlagen die uit Kamerverslagen bestonden werden volledig vrijgesteld van het 

kostbare Dagbladzegel. Deze stimulans was er wellicht de oorzaak van dat Groningse 

en Bossche kranten steeds vaker extra bijlagen bevatten waarin uitgebreid werd 

beschreven wat er in de Tweede Kamer was besproken. Het verslag kwam dan ook 

steeds vaker in de krant te staan: het aandeel steeg van 1% in de periode 1830-1849 

tot 2% in 1850-1869. 

 Het verslag leek in niets op de andere artikelen in de krant. Dat de oorsprong 

in de notulen van de Kamervergaderingen lag was duidelijk terug te zien: in 

chronologische volgorde kon men lezen wie wat had gezegd en hoe daarop was 

gereageerd. Aanvankelijk werd veel gebruikgemaakt van directe citaten, maar 

gaandeweg werden de verslagen ingekort en geparafraseerd, zoals in het onderstaande 

voorbeeldcitaat uit 1818: 

 

Nader verslag der Zitting van Dingsdag, den 22 December. 

In dezelve is, behalve eenige ingekomen rekwesten welke in handen der 

kommissie van petitiën werden gesteld, niets ingekomen, en was ook niets aan 

de orde van de dag. Twee rapporten der commissie tot de petitiën intusschen 

gaven tot verschillende discussiën aanleiding. Het eerste derzelver was dat, 

uitgebragt bij monde van den heer Kemper, op het rekwest, reeds door 

verscheidene nieuwspapieren publiek gemaakt, van den Heer Cauchois 

Lemuire, daarbij de Kamer verzoekende, op de gronden, ten rekweste 

aangevoerd, tot de aanwijzing van eene regtbank, om zijn regt te vervolgen, 

tegen Zijne Excellentie den Grave de Thiennes de Lombize, Minister van 

Staat, wegens zijne gekrenkte belangen en regten. De Commissie adviseerde 

dit rekwest aan het onderzoek der sectiën te renvoijeren.209 

                                                
208 De opkomst van het verslag is voor het eerst in detail besproken in het proefschrift van Marcel 
Broersma (Broersma 2002 172-176). 
209 Provinciaal Dagblad Noord-Braband, 29 december 1818. 
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Tot 1829 werd in het merendeel van de verslagen steeds hetzelfde onderwerp 

besproken: de vergaderingen van de Tweede Kamer. Na 1830 veranderde het verslag 

in een genre dat ook werd gebruikt om andere (semi-)openbare gebeurtenissen te 

verslaan, zoals rechtbankzittingen, vergaderingen van de stadsraad en van 

verenigingen, wedstrijden, muziek- en toneelvoorstellingen.210 

Het verslag was een voorloper van de reportage. De reportage wordt 

tegenwoordig gezien als een beeldend ooggetuigenverslag waarbij stijlmiddelen, zoals 

bijvoeglijke naamwoorden en beeldspraak, worden gebruikt om een nieuwsmoment 

zo te beschrijven “alsof [de lezer] er zelf bij is”.211 Een dergelijke literaire stijl kwam 

in de vaak droge en zakelijke verslagen maar zelden voor. De benaming ‘reportage’ is 

voor de meeste artikelen in de periode 1830-1869 dan ook voorbarig. Om 

begripsverwarring te voorkomen duid ik deze voorloper van de reportage in navolging 

van Broersma aan met de term ‘verslag’.212 Niettemin waren er ook in de eerste helft 

van de eeuw al een aantal artikelen met alle kenmerken van een moderne reportage. 

Na de dood van Willem II in 1849 plaatste De Noord-Brabanter bijvoorbeeld een 

artikel over de aankomst van het lijk in de haven van Rotterdam: 

 

Hedenavond ten 6 uren naderde die boot, met haren treurigen last geladen, 

deze stad. Nauwelijks was zij in het gezigt of ’s lands oorlogsbrik Pegasus 

heesch vlag en wimpel ter halve stok.213 

 

In dit soort artikelen werden bijvoeglijke naamwoorden en contextuele informatie, 

zoals de vlag die halfstok hing, gebruikt om een sfeerbeeld te creëren. Deze 

vermenging van journalistieke en literaire technieken werd aanvankelijk slechts af en 

toe gebruikt. Na 1870 werd dit soort artikelen echter gebruikelijker. Er ontstond een 

splitsing binnen het genre verslag, waarbij de meer literaire en levendige verslagen 

zich als zelfstandig genre, de reportage, gingen ontwikkelen. Reportages hadden, 

                                                
210 Zie ook: Broersma 2002 172-176. 
211 Kussendrager en Van der Lugt 2002 262 en Bekius 2003 61-65. Zie voor de opkomst van de 
literaire reportage in de negentiende eeuw bijvoorbeeld: Broersma 2002 275 en Wijfjes 2004 58-60. 
212 Broersma 2002 172-176. Klaus Detlef Beekman wees eerder al op de onmogelijkheid van een 
dekkende definitie van het begrip reportage (Beekman 1984 60, 62). 
213 Reportage met de kop “Aankomst van het lijk van Willem II te Rotterdam” in de Noord-Brabanter 
van zaterdag van 7 april 1849. 
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meer dan verslagen, als doel de lezer deelgenoot te maken van het gevoel van het 

moment. In paragraaf 4.3 kom ik hierop terug. 

 

Genres voor meningvorming en debat: opiniestukken en lezersbrieven 

Het gebruik van opiniestukken en brieven van lezers in de krant was illustratief voor 

de opkomst van een opiniërende pers. Vóór 1820 werden er ook wel opiniestukken en 

brieven van lezers geplaatst, maar in de jaren twintig werd het pas echt 

gebruikelijk.214 Brieven van lezers werden eerst nog vaak als opiniestuk, dus zonder 

aanhef en ondertekening, geplaatst. Dit maakte de twee genres moeilijk te 

onderscheiden. Na 1820 kwam er een duidelijkere scheiding tussen opiniestukken en 

ingezonden brieven. 

Opiniestukken waren retorisch opgebouwde artikelen met een duidelijk 

herkenbare stelling (propositio). Subgenres waren bijvoorbeeld het hoofdartikel en de 

recensie.215 Opiniestukken hadden verschillende benamingen, zoals beschouwing, 

artikel, kritiek of polemiek. De vorm en opbouw van deze artikelen was in essentie 

hetzelfde: een klassieke retorische structuur met een inleiding, argumentatie en 

conclusie, vergelijkbaar dus met het betogende pamflet. De aanwezigheid van 

retorische stijlmiddelen, zoals het direct aanspreken van het publiek en het gebruik 

van uitroepen (exclamatio), waren eveneens kenmerkend. 

Het aandeel opiniestukken was vergeleken met de vaste genres relatief klein 

(gemiddeld 2% in 1830-1869), maar het was wel van belang, omdat redacties in 

opiniestukken hun politieke kleur bekenden. Redacties konden in grote problemen 

komen wanneer zij de ‘verkeerde’ kant in een debat steunden en het misnoegen van 

de lezers óf van de overheid opwekten. Het Provinciaal Dagblad uit ’s-

Hertogenbosch bijvoorbeeld werd omstreeks 1829 regelmatig aangevallen vanwege 

haar “bereidvaardige en kruipende gedienstigheid”.216 

De oppositiekrant De Noord-Brabander sloot veel beter aan bij de wensen van 

het overwegend katholieke Brabantse publiek en verwierf op die manier een groot 

marktaandeel. De keerzijde van de medaille was dat de laatstgenoemde krant door 

haar kritische houding ten opzichte van de overheid van 1830 tot 1839 onder strenge 

                                                
214 De Leeuwarder Courant ging vanaf circa 1830 brieven van lezers opnemen (Broersma 2002 180). 
215 Van der Meulen 1885 13, 40 en 78. 
216 De Noord-Brabander van 12 januari 1830 aangehaald in Offers 1998 32. 
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censuur kwam te staan. Het aandeel opiniestukken in de Bossche pers nam gedurende 

die censuurperiode dan ook sterk af. 

Aan de hand van een citaat uit een hoofdartikel uit De Noord-Brabander van 

24 maart 1840 kan een aantal karakteristieke elementen van het opiniestuk 

geïllustreerd worden:  

 

NU is het tijd; als de oogst rijp is moet de sikkel gaan. Ministeriële 

verantwoordelijkheid en regtstreekse verkiezingen zijn de eenige waarborg 

voor ware vrijheid en Constitutioneel recht [...].217 

 

Het gebruik van uitroepen (exclamatio) als “NU is het tijd” was kenmerkend voor het 

opiniestuk, evenals de duidelijk geformuleerde stelling die werd benadrukt door 

typografische bijzonderheden, zoals het gebruik van cursieven (“ware vrijheid”) en 

kapitalen. Het hoofdartikel was een door de hoofdredacteur verzorgd opiniestuk 

waarin de lijn van de krant ten aanzien van maatschappelijke kwesties werd bepaald. 

Vanaf de jaren zestig werd het hoofdartikel een vast onderdeel van de krant, maar ook 

in de periode daarvoor werd het regelmatig gebruikt.218 

Aanvankelijk hadden de opiniestukken in de krant alleen betrekking op 

maatschappelijke kwesties rond politiek, economie en religie. Vanaf de jaren veertig 

deden zich ook opiniestukken met andersoortige onderwerpen voor, zoals cultuur en 

het verenigingsleven. Men besprak in toenemende mate boeken, muziek- en 

toneelvoorstellingen in opiniestukken. Het subgenre van de recensie raakte in die 

periode gevestigd in de Bossche en Groningse pers.219 

 

Lezersbrieven bevatten eveneens een retorische opbouw en stijlmiddelen; ze leken 

daardoor sterk op opiniestukken. In de jaren twintig ontwikkelden het opiniestuk en 

de ingezonden brief zich geleidelijk tot afzonderlijke genres. Lezersbrieven werden 

steeds herkenbaarder als apart genre, omdat hun vorm veranderde: ze werden vaker 

inclusief aanhef (‘Geachte redactie’) en ondertekening (‘dhr. x uit y’) geplaatst. 

                                                
217 De Noord-Brabander van 24 maart 1840 aangehaald in Offers 1998 76. Hoewel dit artikel niet was 
ondertekend is het waarschijnlijk geschreven door hoofdredacteur Hein de Wijs, de leider van de 
katholieke beweging en medefinancier van deze krant. 
218 Wijfjes 2004 34-39. 
219 Boeken, toneelstukken en muziekvoorstellingen werden al langer in de krant behandeld, maar 
meestal in verslagen. Korevaart toont aan dat de recensie vanaf ongeveer 1829 in zwang kwam in de 
krant (Korevaart 2001 50-51). Daarvoor was de recensie al gemeengoed in tijdschriften. 
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Daarnaast werden de ingezonden brieven door kopjes, witregels en dikke strepen 

gescheiden van het overige nieuws. Net als het opiniestuk werd het genre 

aanvankelijk alleen gebruikt voor de bespreking van maatschappelijke kwesties. Later 

werd over tal van onderwerpen geschreven. 

Met de opkomst van een katholiek-liberale oppositiepers werd het onderscheid 

tussen de twee opiniërende genres steeds belangrijker. Toen de censuurwetgeving in 

1829 sterk werd aangescherpt, werd het voor redacties essentieel om zich te kunnen 

distantiëren van de standpunten van de oppositie. Het werd in dit kader ook belangrijk 

om de ingezonden stukken van lezers duidelijk te scheiden van de opiniestukken, die 

onder verantwoordelijkheid van de redactie verschenen. De lezersbrieven werden 

voortaan achter de andere artikelen geplaatst en door middel van een kop of een 

zwarte streep gescheiden van de overige artikelen. Opiniestukken stonden steeds 

vaker vooraan in de krant. Redacties hamerden er in onderschriften bij de ingezonden 

stukken herhaaldelijk op dat zij niet verantwoordelijk waren voor wat er door de 

lezers werd geschreven. Dat was een handige strategie die de mogelijkheid bood om 

toch te berichten over heikele kwesties zonder zelf expliciet stelling te nemen. Als de 

‘juiste’ brief niet voorhanden was, deinsden redacties er niet voor terug om een brief 

te fingeren en zich achter een fictieve lezer te verschuilen. 220 

In het bijzonder voor de streng gecontroleerde Bossche krant De Noord-

Brabander was het plaatsen van ingezonden stukken een manier om de strikte wetten 

tegen opruiing en smaad te omzeilen. Het plaatsen van brieven ontwikkelde zich na 

1829 in de Bossche pers mede daarom sterker dan in Groningse kranten. Vanaf de 

jaren veertig ging de trend in beide steden weer gelijk op. 

 

Nieuwe genres in de krant: een geval van remediation? 

Gaandeweg deden nieuwe genres als het verslag, het opiniestuk en de ingezonden 

brief hun intrede in de krant. Maar hoe ‘nieuw’ waren deze genres? Notulen van 

vergaderingen werden bijvoorbeeld reeds lang als pamflet uitgegeven. De 

Kamerverslagen in de krant hadden dezelfde vorm als deze pamfletten: een 

chronologische structuur, puntsgewijze stijl en het gebruik van citaten. Ook 

                                                
220 Peijnenburg 1976 63. Dat dit ook landelijk een vrij gangbare praktijk was, blijkt uit de studie van 
Schouwenaar over hoofdredacteur Van den Biesen van het Algemeen Handelsblad. Voor verschillende 
voorbeelden, zie Schouwenaar 1999 160, 302. 
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lezersbrieven en opiniestukken hadden een tegenhanger in de pamfletliteratuur: open 

brieven en verhandelingen. 

 Dat er sprake was van remediation van pamfletgenres naar de krant is 

aannemelijk en in enkele gevallen ook aantoonbaar. Een voorbeeld van een krant 

waarop de invloed van pamfletten evident was, is De Noord-Brabander. Deze krant 

kwam voort uit de katholieke protestbeweging. Aanvankelijk werd de kritiek ten 

aanzien van het overheidsbeleid vooral geuit in pamfletten, door auteurs als H. de 

Wijs, L. van Sasse van IJsselt en J.L.A. Luyben. Deze auteurs leverden later ook 

bijdragen aan De Noord-Brabander – H. de Wijs werd bijvoorbeeld hoofdredacteur – 

waarbij zij elementen uit de pamfletliteratuur overbrachten op de krant.  

Vergelijkbaar met pamfletten was de stijl van De Noord-Brabander kritisch, 

persoonlijk en soms ook ronduit sarcastisch. Dit in tegenstelling tot de andere 

plaatselijke krant, het Provinciaal Dagblad. Tevens werd veel gebruikgemaakt van 

nieuwe genres, zoals het opiniestuk en lezersbrieven. De eerste keer dat deze genres 

voorkwamen in De Noord-Brabander ging het om letterlijk geciteerde pamfletten.  

Na het einde van de protestbeweging bleven deze nieuwe stijl en genres 

gehandhaafd en werden nog geregeld complete pamfletteksten opgenomen. De 

hoofdredacteuren Jan Wap en Judocus Smit waren evenals hun voorgangers bekend 

met de genres van het pamflet, die ze toepasten in de krant. De eerste pagina van De 

Noord-Brabander van 13 december 1842 illustreert dit: deze bestond geheel uit een 

open brief gericht aan de koning en “alle vrienden van orde en vrede”.221 

 

Het aantal pamfletgenres neemt af 
In april 1852 werd de stad Groningen vereerd met een bezoek van Willem II. De stad 

was feestelijk versierd en ter ere van de vorst werden er diverse optochten, 

voordrachten en (muziek)voorstellingen georganiseerd. Ook verschenen er vijf 

pamfletten naar aanleiding van zijn komst en de festiviteiten. Om de Groningers een 

overzicht te geven van alle feestelijkheden gaf drukkerij Oppenheim een programma 

uit: Programma Van De Plegtige Intrede Van Z.M. Den Koning Op Den 22 April 

1852. In het pamflet Lied Bij De Komst Van Zijne Majesteit Den Koning werd de 

koning in liedvorm in de stad verwelkomd door een anonieme auteur. Een 

vergelijkbare publicatie was het als pamflet gedrukte lofdicht Welkomst-Groet Aan 

                                                
221 Van Velthoven 1966 211-213 en 224-256, Hollenberg 1975 171-188. 
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Z.M. Den Koning Der Nederlanden. Na de blije intocht begaf de koning zich naar het 

Instituut voor Doofstommen. Hier werd Willem II welkom geheten in een toespraak 

die later is uitgegeven in het pamflet Hulde Aan Den Koning, bij Hoogstdeszelfs 

eerste plegtige intrede binnen Groningen, op den 22 April 1852. De dag werd 

afgesloten met een spectaculair vuurwerk. Men kon hierover lezen in het Programma 

Van Het Vuurwerk Hetwelk Zal Worden Afgestoken Bij Gelegenheid Van Het Verblijf 

van Z.M. den Koning binnen Groningen, 1852. 

 Deze vijf pamfletten hadden globaal hetzelfde onderwerp: het bezoek van de 

koning. Ondanks die inhoudelijke overeenkomst verschenen deze pamfletten in vier 

verschillende verschijningsvormen: twee programma’s, een lied, een gedicht en een 

redevoering. De kenmerkende diversiteit van pamfletgenres was halverwege de 

negentiende eeuw dus nog steeds aanwezig.  

 
Afbeelding 4.7 

 
n = 1.093 pamfletten. Methode: bijlage A 
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Afbeelding 4.8 

 
n = 1.576 pamfletten. Methode: bijlage A 
  

Grafiek 4.7 bevestigt dat er de hele periode 1830-1869 nog steeds veel genres werden 

gebruikt, al nam het aantal gedurende deze periode wel af. Genres zoals 

toneelstukken, gesprekken en neptestamenten verdwenen geleidelijk uit beeld. Ook 

kwamen er geen nieuwe genres bij en bleven de eerder besproken vormkenmerken 

hetzelfde. De door Verkruijsse voorspelde genreverarming van het pamflet deed zich 

dus – zij het enkele decennia later dan voorspeld – inderdaad voor. Vooral het 

collectieve aandeel verstrooiende genres liep sterk terug. In de eerste decennia van de 

negentiende eeuw werd gemiddeld nog 43% van de pamfletten in een verstrooiende 

vorm gepresenteerd. Dat percentage liep terug naar 28% in de jaren 1830-1849 en 

18% in de jaren 1850-1869. 

De nieuwe dominante genres waren betogende genres, zoals de verhandeling, 

redevoering en open brief. Het merendeel van de pamfletten werd dus in een 

betogende vorm geschreven. Hun aandeel steeg van 38% vóór 1830 tot 60% in de 

periode daarna. Verhandelingen, redevoeringen en open brieven werden vooral 

gebruikt in diverse politieke en religieuze debatten, zowel op nationaal als op lokaal 

niveau.  

Het tijdperk 1830-1869 werd gekenmerkt door openbare discussie over tal van 

onderwerpen, zoals de relatie met de Belgen, de achtergestelde positie van de 

katholieken, de liberalisering van de grondwet en de Afscheiding van de Christelijke 

Afgescheiden Kerk onder leiding van dominee De Cock. Er was sprake van een 
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algemeen patroon: behalve over deze ‘grote’ kwesties werd over menig ander 

onderwerp heftig gediscussieerd. Ook lokale kwesties waren onderwerp van debat in 

pamfletten. Het is daarom niet verwonderlijk dat de betogende vorm, met de 

kenmerkende retorische structuur, in deze periode domineerde. Toen het stadsbestuur 

van ’s-Hertogenbosch in 1849 de opbrengsten van het Bossche ziekenhuis opeiste, 

leidde dit tot de publicatie van maar liefst vijf open brieven.222 Toen in Groningen in 

de jaren 1834-1841 werd gediscussieerd over de geplande afsluiting van het Reitdiep 

leidde dit tot vier verhandelingen, twee open brieven en een gedrukte redevoering.223  

Het aandeel beschrijvende genres bleef nagenoeg hetzelfde als in de vorige 

periode. Het ging nog steeds om programma’s, verslagen en lijsten. Het pamflet 

Programma Van Het Vuurwerk Hetwelk Zal Worden Afgestoken Bij Gelegenheid Van 

Het Verblijf van Z.M. den Koning binnen Groningen, 1852, dat verscheen bij de 

intocht van de koning in Groningen, is in veel opzichten exemplarisch voor de 

beschrijvende pamfletten uit deze periode. Het opvallendste kenmerk is de 

puntsgewijze en vrij droge stijl. De groep beschrijvende genres nam nog steeds maar 

een bescheiden aandeel in van de totale pamfletproductie, circa 19%. 

Een nieuwe ontwikkeling waren krantenartikelen die als pamflet werden 

uitgegeven. Eerder besprak ik pamfletteksten die in de krant werden gepubliceerd, 

maar het omgekeerde kwam af en toe ook voor. In 1865 gaf de uitgever van de 

Groninger Courant een fraai geïllustreerd pamflet uit over de opening van het nieuwe 

beursgebouw in Groningen: Inwijding van het nieuwe Beursgebouw op vrijdag den 9 
                                                
222 Brief van het Collegie van Regenten over de Godshuizen en den Armen te ’s Hertogenbosch aan het 
Stedelijk Bestuur aldaar over de Fondsen van het Groot Ziekengasthuis ’s-Hertogenbosch 1849, 
Onderzoek naar den oorsprong, de bestemming en den eigendom van het Groot Gasthuis te ’s 
Hertogenbosch en naar het regt van beschikking over de inkomsten van hetzelve, in antwoord op den 
brief van het collegie van regenten over de godshuizen en den armen aan het stedelijk bestuur aldaar 
’s-Hertogenbosch 1849, Het Groot Gasthuis te ’s Hertogenbosch. Eene Nalezing der Jongste Schriften 
over hetzelfde Onderwerp ’s-Hertogenbosch 1850, Antwoord aan den WelEerw. Heer A.W. Byvoet, op 
zijne Nalezing der jongste schriften betreffende het Groot Gasthuis te ’s Hertogenbosch ’s-
Hertogenbosch 1851 en Het Groot Gasthuis te ’s Hertogenbosch. Nieuwe Proeve Eener Nalezing van 
Schriften Betreffende dit Gesticht ’s-Hertogenbosch 1852. 
223 Stukken, Betrekkelijk Het Ontwerp Ter Afsluiting Van Het Reitdiep, Met Goedkeuring Van Zijne 
Majesteit Den Koning, Uitgegeven Op Last Van Gedeputeerde Staten Der Provincie Groningen 
Groningen 1835, Beschouwing Van Het Reit- Of Loopende Diep In Deszelfs Tegenwoordigen Toestand 
En Van De Voordeelen Die Eene Afsluiting Van Hetzelve Ten Gevolge Zoude Hebben. Voorgelezen in 
het Genootschap ter bevordering der Natuurkindige Wetenschappen te Groningen, bij eene van 
deszelfs Wintervergaderingen in 1832 Groningen 1836, Vervolg Van Stukken, Betrekkelijk Het 
Ontwerp Tot Afsluiting Van Het Reitdiep, Met Goedkeuring Van Zijne Majesteit Den Koning, 
Uitgegeven Op Last Van De Staten Der Provincie Groningen Groningen 1840, Ongetiteld Groningen 
1841, Mengelwerk No. 9 Groningen 1842, Tweede Vervolg Van Stukken, Betrekkelijk Het Ontwerp Tot 
Afsluiting Van Het Reitdiep, Met Goedkeuring Van Zijne Majesteit Den Koning, Uitgegeven Op Last 
Van De Staten Der Provincie Groningen Groningen 1845, De afsluiting van het Reitdiep bij Wetzinge 
in verband met de verbetering van die Rivier voor de groote scheepvaart Groningen 1855. 
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junij 1865 (Groningen, 1865). Dit verslag was ook in de krant te lezen, weliswaar 

zonder illustratie, maar met precies dezelfde tekst. Het pamflet eindigde met de tekst 

“zie vervolg in de Courant”. Diende dit pamflet om lezers naar de krant te trekken of 

was het juist bedoeld voor diegenen die de krant niet lazen? Hoe dan ook, het kwam 

in de periode 1830-1869 vaker voor dat krantenartikelen als pamflet werden 

uitgegeven. 

 

4.3 Na 1869: standaardisatie en uniformiteit 

Verankering van vormconventies 
De krant werd na de afschaffing van het Dagbladzegel in 1869 dikker en ging vaker 

verschijnen. Deze toename van het aantal artikelen had geen verstrekkende gevolgen 

voor de genreverhoudingen. De extra artikelen werden grotendeels in bekende 

vormen gegoten. Het aandeel nieuwsberichten en serviceberichten was gemiddeld 

samen 90%, een kleine daling ten opzichte van de 94% uit de vorige periode. Het 

percentage overheidsmededelingen was evenals in de vorige periode 1%. De vorm 

van deze berichten bleef nagenoeg hetzelfde.224 

Er was een verdubbeling van het aandeel overige, nieuw opgekomen, genres. 

Voor 1869 was hun aandeel 4%, daarna 10% (zie grafiek 4.9). Ook kwam er een 

nieuw genre bij: het feuilleton. Dit genre was al geruime tijd in de krant te vinden, 

maar pas na 1870 werd het aandeel groter dan 1%. Ik bespreek eerst de ontwikkeling 

van de genres die in de vorige periode hun intrede deden. Daarna zal ik ingaan op het 

feuilleton en zijn voorgeschiedenis. 

 

                                                
224 Broersma wees al op het voortbestaan van het genre overheidsmededelingen tot ver in de 
negentiende eeuw (Broersma 2002 167). 
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Afbeelding 4.9 

 
n = 7.230 krantenartikelen. Steekproef A. Methode: bijlage A 
 

Standaardisatie van genres 

De opkomst van het opiniestuk, de ingezonden brief, het verslag en de verwante 

reportage kunnen in de eerste helft van de eeuw worden geplaatst. In 1869 waren ze 

onmiskenbaar opgenomen in het standaard journalistieke repertoire van de krant. Ze 

verschenen in speciale rubrieken en ze werden steeds vaker vergezeld van kopjes 

waarin het genre werd benoemd. Dat bovengenoemde genres ingeburgerd waren blijkt 

ook uit twee in 1885 en 1886 uitgegeven boeken over de Nederlandse journalistiek.225 

Beide auteurs bespraken de genoemde genres als onderdeel van het standaard 

journalistieke repertoire, de genres werden niet als nieuw aangemerkt. Uit deze 

publicaties blijkt tevens dat journalisten zich bekwaamden in één specifieke vorm, 

wat gevolgen had voor de ontwikkeling van de diverse genres. 

Wijfjes wees er al op dat de professionalisering van de journalistiek de 

voorwaarden schiep voor verdere ontwikkeling van de reportage. Na 1870 werden 

speciale verslaggevers op pad gestuurd om verslag te doen van publieke 

bijeenkomsten of andere nieuwswaardige gebeurtenissen. Het genre bij uitstek voor 

deze nieuwsbeschrijvingen werd de reportage, een beeldend ooggetuigenverslag 

waarbij stijlmiddelen, zoals bijvoeglijke naamwoorden en beeldspraak, werden 

                                                
225 Deze boeken waren bedoeld om een breed publiek te informeren over het journalistieke vak, beide 
auteurs hadden uitgebreide ervaring in de krantenjournalistiek. Van der Meulen, auteur van het 
tweedelige boek De Courant, benadrukte in zijn inleiding dat de vorm van de berichtgeving minstens 
zo belangrijk was als de inhoud (Van der Meulen 1885 inleiding, Van Raalte 1886 35-36). 
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gebruikt om een nieuwsmoment zo treffend mogelijk te beschrijven.226  

Een passage uit een reportage uit 1890, toen het genre zich dus reeds had 

gevestigd in de krantenpraktijk, laat zien hoe beeldspraak, contextuele informatie en 

bijvoeglijke naamwoorden werden gebruikt om een sfeerbeeld te creëren: 

 

De morgenstond van dien dag was heerlijk en wekte eene levendige 

herinnering aan de lentedagen. Een zwoel windje voerde den geur van veld- en 

woudbloemen en den sterken geur der noteboomen den weg op; onze reiziger 

aangenaam gestemd door de gelukkige gedachten waarmee zijn geest zich 

bezighield, spoedde zich voort met vlugge schreden nu eens een landelijke 

refrein neuriënde, dan even zijn hond strelende, een schoonen patrijshond, die 

verheugd stilstond onder de hand zijns meesters en vervolgens al springende 

vooruitliep, alsof hij enkel door onstuimige bewegingen aan zijn gevoel van 

blijdschap lucht kon geven.227 

 

Deze nieuwe verhalende stijl, het toenemende gebruik van beeldspraak, bijvoeglijke 

naamwoorden en sfeerverhogende informatie, was wellicht overgenomen van 

spraakmakende reportagereeksen in de landelijke pers. Literair geïnspireerde reporters 

als Belinfante, Brusse, De Lion en Boissevain zetten de landelijke trend.228 Zij 

specialiseerden zich in sociaal-economische onderwerpen zoals armoede en 

werkloosheid en gingen steeds verder in hun pogingen realistische sfeerbeelden te 

schetsen. Sommige reporters vermomden zich zelfs als arbeiders, daklozen, 

straatventers, matrozen en muzikanten om als insider het leven van de kansarmen te 

kunnen beschrijven.229 Zo ver gingen de journalisten in ’s-Hertogenbosch en 

Groningen niet, wel werden in toenemende mate literaire stijlelementen gebruikt in de 

voorheen nogal zakelijke verslagen. 

Het percentage verslagen/reportages verdubbelde van 1% in de periode 1830-

                                                
226 Wijfjes 2004 58-60, Broersma 2009 170-180. 
227 Deel van een reportage over een reis in de Provinciale Noordbrabantsche en ’s Hertogenbossche 
Courant van 13 januari 1890. 
228 Over de landelijke trend schreven onder meer Cramer 1958 80-81 en Wijfjes 2004 58-60 en 66-71. 
Soms wordt het subgenre van de fysiologie als voorloper of inspiratiebron van de literaire reportage 
genoemd (Korevaart 2001 163-170, De Ranitz 1989 45-46). Ook in de internationale 
geschiedschrijving van de fysiologie wordt deze relatie gelegd (Lauster 2007). Ik ben in de door mij 
onderzochte kranten geen fysiologie tegengekomen.  
229 Deze trend was mogelijk het gevolg van spraakmakende reportages in het Algemeen Handelsblad en 
de Nieuwe Rotterdamsche Courant, zie Wijfjes 2004 58-60. 
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1869 naar 2% in 1870-1899. Vanaf 1870 ontwikkelde de literaire reportage zich naast 

het meer nuchtere verslag steeds meer als een zelfstandig genre. Toch bleef het 

gedurende de hele negentiende nog moeilijk om een exacte scheiding te maken tussen 

de twee genres.230 

 

De professionalisering van de pers had ook gevolgen voor het opiniestuk. Betaalde 

specialisten gingen zich op specifieke onderwerpen toeleggen. Recensies werden 

bijvoorbeeld voortaan geschreven door auteurs met een achtergrond in de toneel- of 

letterkunde. Ook kwamen er terugkerende opiniestukken over speciale onderwerpen, 

zoals de landbouw en veeteelt, verzorgd door specialisten op dat gebied. De eerste 

columns ontstonden op deze manier.231  

De politisering van de pers leidde tot verdere ontwikkeling van het 

hoofdartikel. Het hoofdartikel was dé plaats om de politieke lijn van de krant uit te 

dragen, het werd dan ook vaak door de hoofdredacteur geschreven. In hoofdstuk 2 liet 

ik zien dat politiek en journalistiek in de tweede helft van de negentiende eeuw steeds 

openlijker hand in hand gingen. Politieke leiders stonden aan het roer van nationale én 

lokale dagbladen. Zij zetten hun blad actief in voor politieke doeleinden om sturing te 

geven aan de achterban en in debat te gaan met politieke tegenstanders. Bekende 

voorbeelden waren de zogenaamde ‘driestarren’ van Abraham Kuyper in De 

Standaard, de hoofdartikelen van de links-liberale Johannes de Koo in De 

Amsterdammer en de openingsartikelen van Domela Nieuwenhuis in het socialistische 

lijfblad Recht voor Allen. Ook in lokale kranten verschenen dergelijke politieke 

hoofdartikelen. 

 

De opkomst van het feuilleton 

Het feuilleton kwam al vanaf de jaren dertig voor in Bossche en Groningse kranten. 

Het waren aanvankelijk vooral massakranten die dit genre gebruikten, maar vanaf de 

jaren vijftig gingen ook de meer traditionele stadscouranten hierin mee. Ondanks de 

lange voorgeschiedenis kan het feuilleton als kenmerk van de journalistiek ná 1869 

worden beschouwd. Voor die tijd was het aandeel slechts 0,1%, maar na afschaffing 
                                                
230 In 2008 kreeg Marcel Broersma een VIDI beurs toegekend om de evolutie van de vorm en stijl van 
nieuws in kaart te brengen. De opkomst van de reportage in de negentiende en twintigste eeuw vormt 
een subthema van deze studie. Door dit onderzoek kan binnenkort antwoord worden gegeven op de 
vraag wanneer de reportage en het verslag zich werkelijk van elkaar scheidden. Wijfjes suggereert dat 
dit in het begin van de twintigste eeuw gebeurde (Wijfjes 2004 54-60). 
231 Van Raalte 1886 38. 
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van het Dagbladzegel groeide dit percentage naar 1,7%. Na 1869 kon men het 

feuilleton vooral vinden in de weekendbijlagen van de krant. Deze bijlagen waren, 

zoals in het vorige hoofdstuk besproken, vaak speciaal gericht op het hele gezin en 

bevatten zodoende ook veel verstrooiend leeswerk. 

Het woord genre is misschien niet helemaal op zijn plaats wanneer we het 

hebben over het negentiende-eeuwse feuilleton. Tegenwoordig denken we bij dit 

begrip alleen aan het vervolgverhaal, romans zoals Eline Vere die in etappes in de 

krant – of in een tijdschrift – verschenen. Het feuilleton was in de negentiende eeuw 

echter veel meer dan alleen het vervolgverhaal, het was een verzamelterm voor een 

aantal verschillende genres. In het negentiende-eeuwse journalistieke boek van Van 

der Meulen staat hierover: het feuilleton is “alles wat onder de lijn, aan den voet van 

de eerste en volgende bladzijde voorkomt [...] onverschillig wat in deze rubriek 

verhandeld wordt.” 232 Er werden in de feuilletonruimte behalve vervolgromans ook 

gedichten, liedjes, fictieve gesprekken en prenten geplaatst; deze praktijk was 

overgenomen uit de Franse journalistiek. De intermediale invloed was evident, de 

inhoud werd regelmatig overgenomen uit boeken, pamfletten of tijdschriften. 

De overeenkomende verstrooiende vorm van deze artikelen kan tot de 

onterechte conclusie leiden dat het in deze publicaties alleen om amusement ging. 

Amusement was inderdaad vaak het hoofddoel (72% van deze artikelen), maar het 

kwam ook regelmatig voor dat de verstrooiende vorm werd gebruikt om de actualiteit 

te becommentariëren (18%). Ook in die gevallen waarbij amusement het hoofddoel 

was gold een zekere journalistieke relevantie van deze berichten. De vervolgroman 

bijvoorbeeld had onmiskenbaar een amuserend doel en gaf in veel gevallen de visie 

van de krant op de maatschappij weer.233 

Feuilletonartikelen werden ook vaak gebruikt om de berichtgeving van een 

vrolijke noot te voorzien. Zo nam het Nieuwsblad van het Noorden van zondag 14 

januari 1894 drie berichten op over het koude weer: allereerst een nieuwsbericht 

waarin werd vermeld dat het nu al lange tijd zo koud was; ten tweede een 

servicebericht met daarin een opsomming van de temperaturen van de afgelopen 

weken; het derde bericht was een amusant “IJs-liedje”. Dit liedje zorgde voor een 

amusante aanvulling op de wat droge tabel en belichtte bovendien de positieve kant 

                                                
232 Van der Meulen 1885 32-34. 
233 Nieuwenhuis 1933 75-76, Broersma 2002 262. De feuilletonkeuze was een enkele maal onderwerp 
van verhit debat, zie bijvoorbeeld Peijnenburg 1976 74. 
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van de aanhoudende kou: het zorgde voor perfect schaatsweer! De verstrooiende 

vorm van de feuilletonberichten kon ook dienen om de angel uit de berichtgeving te 

halen of om beide zijden van een debat te laten zien. Zo mengde Het Huisgezin zich 

in een verhitte discussie over Vrijmetselarij door middel van een luchtige prent met 

een bijbehorende fictieve dialoog.234 

De dialoogvorm kwam bij de pamfletgenres al aan bod en is misschien het 

sprekendste bewijs van intermediale invloed. De dialoog werd al van oudsher in 

pamfletten gebruikt en in de achttiende eeuw kwam het genre zo nu en dan ook in 

tijdschriften voor. Na 1869 gingen Bossche en Groningse kranten eveneens 

gebruikmaken van dit genre. Het Huisgezin nam bijvoorbeeld op 25 oktober 1874 een 

dialoog op tussen een “politicus” en een “journalist” over de verkiezingen in 

Frankrijk. Een kenmerk van de krantendialogen was dat het gesprek in directe rede, 

als een klein toneelstuk, werd weergegeven. In onderstaand voorbeeld uit de Nieuwe 

Provinciale Groninger Courant van 25 mei 1893 bespraken “een correspondent” en 

“één der voornaamste staatslieden der stad” de buitenlandse politiek van Duitsland: 

 

“Gij wenscht dat de legerwet wordt aangenomen?” vroeg de correspondent. 

“Ja, omdat wij gelooven, dat Frankrijk nu sterker is dan wij.” 

“Maar het zal er niet doorkomen.” 

“Neen! Wij vreezen van niet!” 

“Wat zal er dan gebeuren?” 

“De Rijksdag zal worden ontbonden en dan – wel ik weet niet, wat er dan 

gebeuren zal. Niemand weet het. Maar ik ben er zeker van, dat het ontwerp er 

in ’t eind toch door zal komen.” 

 

Ondanks het realistische karakter – sommige gesprekken zijn makkelijk voor een 

interview of een alledaags gesprek aan te zien – ging het waarschijnlijk om fictieve 

gesprekken. Er werden geen bekende namen of tijds- en plaatsaanduidingen genoemd. 

Dit fictieve karakter stond buiten kijf in de dialogen in de Groningse krant De 

Vlinder. Op de voorpagina van deze krant werd de actualiteit elk nummer door middel 

van een fictieve dialoog besproken. De vaste commentatoren waren de clowneske 

                                                
234 Het Huisgezin van 8 februari 1874. 
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personages Pier en Pol. In het onderstaande gesprek van 30 april 1898 bespraken zij 

de brand in een Groningse schaatsfabriek:  

 

Gesprek tusschen Pier en Pol 

Pier. Brand! Brand! En nog eens brand en meteen zie ik een jongen met 

vliegende vaart naar de brandschel rennen, hem achterna roepende waar? 

Scheutelfabriek staat in brand. Nou je kan begrijpen Pol wat me dat voor een 

drukte was de halve stad was schier in een oogenblik bij elkaar geloopen.  

Pol. Dat wil ik gelooven, maar kwamen de brandspuiten ook, en hoe liep dat 

af, want gij zijt zoo haastig, zoo uitdrukkig dunkt mij vandaag. 

 

Alle details van de brand en het blussen kwamen in twee kolommen aan bod, inclusief 

roddel en speculaties: waren de goederen wel verzekerd, zouden er genoeg schaatsen 

over zijn voor de naderende winter? In deze vaste rubriek op de voorpagina 

analyseerden Pier en Pol jarenlang de actualiteit op hun eigen komische wijze. Door 

een mengeling van serieuze argumentatie, directe interactie en flauwe grappen werden 

ingewikkelde nieuwsanalyses en scherpe kritiek in een aantrekkelijk jasje gegoten. 

Ook liederen en gedichten werden tot de feuilletonberichten gerekend. Joan 

Nieuwenhuis, journalist, hoofdredacteur en onder andere oprichter van het 

Nieuwsblad van het Noorden, merkte in zijn memoires op dat kranten na 1870 veel 

“dichterlijke bijdragen” opnamen.235 Deze trend zien we ook in de Bossche en 

Groningse pers. In de Groninger Courant van de jaren dertig waren diverse 

voorbeelden te vinden van felle schimpdichten. De auteur van deze gedichten was 

hoogleraar Lulofs die de krant gebruikte om zijn vetes met collega’s en recensenten 

uit te vechten.236 Een Bosch gedicht staat bijvoorbeeld in De Noord-Brabander van 8 

juni 1848: met het gedicht “Houd stand beste vorst! Houd stand” werd de vorst 

aangemoedigd voet bij stuk te houden in zijn conflict met Thorbecke. Net als in 

pamfletten werden gedichten en liederen ook veel gebruikt bij sterfgevallen. 

 

                                                
235 Nieuwenhuis 1933 77. 
236 In de Groninger Courant van 11 en 22 september 1835 reageert Lulofs op de slechte kritieken die 
zijn boek Reis, in 1833, met mijnen echtgenoote, van Groningen, door Gelderland, den Rijn op, en 
voorts, over Mannheim en Carlsruhe, naar de badplaats en vallei van Bade-Baden (1834) had 
ontvangen. Zie ook: Korevaart 2001 71. 
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De invloed van het pamflet op de krant lijkt bij genres als dialogen, liederen, 

gedichten en prenten zeer aannemelijk. De dialoog was bijvoorbeeld een typisch 

pamfletgenre en het is veelzeggend dat dit genre zijn weg vond naar de krant. Maar 

behalve het pamflet waren waarschijnlijk ook het tijdschrift en de almanak van 

invloed op het feuilleton. Sommige auteurs maakten van al deze media gebruik. Zij 

introduceerden ingrediënten uit het ene medium in het andere. Deze multimediale 

auteurs waren zodoende de motor achter de remediation van genres. De Groningse 

hoogleraar Lulofs was bijvoorbeeld een van de eersten die gedichten in de Groninger 

Courant schreef, hij had toen al ruime ervaring met dergelijke publicaties in 

tijdschriften en pamfletten. 

Uiteindelijk hielden de meeste feuilletongenres geen stand; in de jaren 

negentig verdwenen de gedichten, liederen en dialogen vrijwel uit de krant. Het is dan 

ook niet verwonderlijk dat de term feuilleton in de twintigste eeuw alleen nog 

betrekking had op de vervolgroman. 
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De opkomst van het beschrijvende pamflet 
 
Afbeelding 4.10 

n = 371 pamfletten. Methode: bijlage A 

 
Afbeelding 4.11 

n = 1.947 pamfletten. Methode: bijlage A 
 

De genreverarming van het pamflet zette na 1869 door. In de laatste decennia van de 

negentiende eeuw verdween ook het gesprekspamflet uit beeld. Al snel bestond het 
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cluster verstrooiende genres vrijwel uitsluitend uit liederen en gedichten. Het aandeel 

verstrooiende pamfletten was in de periode 1870-1884 nog 16%. Dit steeg in 1885-

1899 tot 22%. Deze stijging werd veroorzaakt door een serie Bossche liederen die in 

1891 verschenen. Als we die piek buiten beschouwing zouden laten, zou het aandeel 

verstrooiende genres ongeveer gelijk blijven. Het gros van de liederen en gedichten 

werd gepubliceerd door en voor verenigingen. 

 De dominante verschijningsvorm was direct na 1869 nog steeds het betogende 

pamflet. Het collectieve aandeel bedroeg 62% van de gehele pamfletproductie. De 

gedrukte redevoering werd het meest gebruikt (31%), direct gevolgd door de 

verhandeling (28%). Vanaf circa 1885 veranderde deze trend, de betogende genres 

verloren snel terrein ten gunste van een groep genres die tot dusver alleen een 

marginale rol had gespeeld: beschrijvingen, programma’s, proclamaties en verslagen. 

Het aandeel betogende genres liep terug naar 36%. De beschrijvende genres stegen 

van 22% voor 1885 tot 42% daarna. Aan het einde van de negentiende eeuw was 

beschrijving dus de overheersende presentatiestijl van het pamflet. 

 De verandering van een particulier medium in een partij- en 

verenigingsplatform, zoals aangegeven in de vorige hoofdstukken, had dus gevolgen 

voor de verschijningsvorm. Verenigingen en de zich ontwikkelende politieke partijen 

zetten het pamflet in om het eigen publiek te informeren door middel van politieke 

programma’s van kiesverenigingen, verslagen van verenigingsfeesten en 

gepubliceerde notulen van openbare vergaderingen. 
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Conclusie 

In dit hoofdstuk stond de opkomst van nieuwe journalistieke genres in de negentiende 

eeuw centraal, het tweede punt uit het toetsmodel. In het begin van de negentiende 

eeuw bestond de krant uit drie vaste genres: nieuwsberichten, serviceberichten en 

overheidsmededelingen. Gedurende de negentiende eeuw kwamen daar geleidelijk 

nieuwe genres bij: verslagen, opiniestukken, lezersbrieven, reportages en feuilletons. 

Ondanks de opkomst van deze nieuwe genres valt de negentiende-eeuwse krant het 

beste te typeren als een uniform medium. Circa 80% van de krant bestond de hele 

eeuw uit nieuwsberichten en ongeveer 10% uit serviceberichten. De nieuwe genres 

hadden slechts een collectief aandeel van circa 10%. 

De veronderstelling dat de genrediversificatie vooral na 1869 plaatsvond komt 

onder druk te staan omdat de meeste genres juist in de eerste helft van de eeuw 

opkwamen. Het jaar 1829 mag een keerpunt genoemd worden. Hoewel er reeds 

daarvoor een stijgende lijn was steeg het aandeel nieuwe genres sterk na 1829. De 

tweede helft van de eeuw werd vooral gekenmerkt door schaalvergroting en verdere 

inburgering van de nieuwe genres. Opvallend is de toename van het aandeel 

feuilletonartikelen na 1869. Daarnaast kan ook de scheiding tussen de literaire 

reportage en het verslag als ontwikkeling van de laatste decennia van de negentiende 

eeuw genoemd worden.  

Het genrevraagstuk wordt complexer wanneer we ook het pamflet erbij 

betrekken. Nieuwe genres, zoals de reportage, het opiniestuk, lezersbrieven, het 

gedicht, het lied en het feuilleton, vertonen opvallende gelijkenissen met genres die 

reeds lange tijd in pamfletten werden gebruikt. In sommige gevallen kan zelfs een 

directe invloed worden aangetoond, waarbij auteurs pamfletteksten in de krant 

publiceerden en zo nieuwe genres introduceerden. 

De ontwikkeling van het pamflet staat bovendien haaks op de these dat er 

meer genres kwamen. Parallel aan de genrediversificatie binnen de krant trad er juist 

een genreverarming op in het pamflet. De journalistieke vernieuwing in de pers gaat 

dus niet op voor alle media. In de zeventiende en achttiende eeuw stond het pamflet 

bekend om zijn veelvormigheid. In de eerste decennia van de negentiende eeuw 

vertoonde het pamflet nog steeds een breed scala aan verschijningsvormen, zoals 

gedichten, liedjes, verhandelingen, gedrukte redevoeringen, nieuwsverslagen, 

programma’s, brieven, afkondigingen, toneelstukken, beschrijvingen, instructies, 
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prenten met tekst, fictieve testamenten en gesprekspamfletten. Vooral de 

verstrooiende genres van het pamflet werden veel gebruikt. In de tweede helft van de 

eeuw verloor het pamflet geleidelijk dit pluriforme karakter, vooral de meer speelse, 

verstrooiende genres verdwenen uit beeld en het aanbod werd eenzijdiger. 

De genreverarming van het pamflet zou, in lijn met moderne theorieën over 

intermedialiteit, een reactie zou kunnen zijn op het feit dat de krant genres van het 

pamflet had overgenomen. Doordat de krant de vorm van het pamflet overnam, moest 

het pamflet zich aanpassen en kreeg het ook een nieuw ‘gezicht’.237 Genres die 

vroeger minder belangrijk waren, werden nu dominant. In de periode 1830-1869 

waren het vooral de betogende genres die het nieuwe gezicht van het pamflet 

bepaalden. Vanaf de jaren tachtig werd de beschrijvende vorm dominant. Het nieuwe 

pamflet bestond vooral uit verslagen, lijsten en programma’s.  

Of de vormontwikkeling van het pamflet en de krant geheel te verklaren is 

door intermediale invloed tussen krant en pamflet valt te betwijfelen, maar het is zeer 

aannemelijk dat het meespeelde. Om hier definitieve uitspraken over te doen moeten 

ook publieksvoorkeuren, de ontwikkeling van andere media, de economische positie 

van beide media, auteurs en uitgevers, productieaantallen en oplagecijfers in het 

onderzoek worden betrokken.

                                                
237 Bijvoorbeeld Becker en Schönbach 1995. 
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Hoofdstuk 5 Functies van de pers 

Introductie 

In de voorgaande hoofdstukken zijn twee niveaus van het toetsmodel aan de orde 

gekomen: de introductie van nieuwe journalistieke onderwerpen en genres. We zagen 

een kwantitatieve en een inhoudelijke groei van de krant: de krant bood een steeds 

grotere diversiteit aan onderwerpen en genres. Het pamflet maakte in sommige 

opzichten een omgekeerd proces door: een kwantitatieve daling ging hand in hand 

met een verarming van het aantal onderwerpen en genres. Het derde onderdeel van het 

toetsmodel is al een aantal keer zijdelings aan bod gekomen: de functieverandering 

van de negentiende-eeuwse pers. 

Deze functieverandering wordt door historici op twee niveaus besproken, 

zodat er twee functiehypotheses te toetsen zijn. Ten eerste zou de pers naast het 

traditionele informeren in toenemende mate gaan opiniëren en amuseren. Ten tweede 

zou de pers in de negentiende eeuw haar moderne rol als ‘vierde macht’ innemen. Dat 

wil zeggen dat de journalistiek taken zou gaan vervullen die essentieel zijn voor een 

goede werking van de democratie.  

In dit hoofdstuk behandel ik de functiehypothese dan ook op twee niveaus. 

Het eerste niveau draait om de retorische functies van afzonderlijke berichten. Bij het 

tweede functieniveau gaat het om de politieke rol van de pers. Die is niet alleen af te 

leiden uit de retorische functies van afzonderlijke publicaties, hiervoor is het ook 

nodig om te bekijken vanuit welke politieke positie de berichtgeving wordt gebracht, 

wie de adressant is en hoe de boodschap zich verhoudt tot het overheidsbeleid. Ik ga 

nu kort in op beide hypotheses en mijn methode om die te analyseren. 

 

Retorische functies 

De eerste functiehypothese, dat de pers gedurende de negentiende eeuw naast een 

puur informatieve ook in toenemende mate een opiniërende en amuserende functie 

krijgt, is nog niet systematisch getoetst.238 Daardoor zijn enkele vragen tot dusver 

onbeantwoord gebleven. Het is bijvoorbeeld onduidelijk wanneer en in welke mate 

                                                
238 Broersma, wiens onderzoek als basis diende voor mijn codelijst, besprak de functie van de 
Leeuwarder Courant alleen op generiek niveau en bracht de retorische functies van afzonderlijke 
artikelen niet kwantitatief in kaart (Broersma 2002, zie bijvoorbeeld 261-262). 
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deze functiedifferentiatie zou hebben plaatsgevonden. Over de keerpunten verschillen 

de meningen. Zo ziet Schouwenaar, die het Algemeen Handelsblad onderzocht, een 

keerpunt in de jaren dertig, waarna de pers als “kompas van de politiek en de publieke 

opinie” een “politieke factor van belang” zou worden. Broersma suggereert dat er 

sprake was van een meer geleidelijke functiedifferentiatie en Wijfjes koppelt de 

functiedifferentiatie van de pers expliciet aan de cultuur van de nieuwe journalistiek 

die kenmerkend was voor de late negentiende eeuw. Ook Aerts ziet de nieuwe 

functies pas na 1870 opkomen.239 

Omdat personderzoek tot nu toe vooral op kranten en tijdschriften was gericht, 

is het bovendien de vraag in hoeverre dit beeld overeind blijft wanneer ook het 

pamflet bij het onderzoek wordt betrokken. Welke functies had het negentiende-

eeuwse pamflet? Pamfletonderzoekers benadrukken dat zeventiende- en achttiende-

eeuwse pamfletten doorgaans tot doel hadden de lezer te overtuigen en te 

beïnvloeden, maar was dit ook de meest prominente functie in de negentiende 

eeuw?240 

Om antwoord te geven op deze vragen heb ik met een kwantitatieve 

inhoudsanalyse de functie van iedere afzonderlijke uiting (krantenartikel of pamflet) 

onderzocht. Als basis voor deze inhoudsanalyse heb ik de klassieke retorische functie-

indeling gehanteerd die veel door taalwetenschappers wordt gebruikt: informeren, 

overtuigen en amuseren.241 Omdat juist de overtuigende functie een cruciale rol lijkt 

te spelen in de journalistieke transformatie van de negentiende eeuw, verdient deze 

nadere beschouwing. 

Communicatiewetenschappers gebruiken al geruime tijd een aangepaste versie 

van de retorische functie-indeling, waarbij ze de functie overtuigen verder uitsplitsen 

naar emotioneren, opiniëren, mobiliseren en bekritiseren.242 Deze uitsplitsing heb ik 

ook in mijn analyse toegepast om zo te kunnen laten zien welke vormen van 

overtuigen in welke mate voorkwamen. 

 

Politieke functies: de pers als ‘vierde macht’ 

                                                
239 Schouwenaar 1999 12, Broersma 2002 261-262, Aerts 2002 42-43, Wijfjes 2004 39. 
240 Over de persuasieve functie van vroegmoderne pamfletten schrijven bijvoorbeeld Ter Horst 1932 
25-26, Harline 1987 3, Meijer Drees 2006a 11-18, Vrieler 2007 16. 
241 Zie bijvoorbeeld Braet 1980.  
242 Van Cuilenburg en McQuail 1982 17, Van Cuilenburg et al. 1992 319-321, Bakker 1998 22-35. Een 
vergelijkbare aanpak koos Dingemanse (Dingemanse 2008 41-42). 
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Het tweede functieniveau heeft betrekking op de politiek-maatschappelijke positie die 

een medium kan innemen. Deze hangt weliswaar samen met de retorische functies 

van afzonderlijke uitingen, maar is in feite een ‘hoger’ functieniveau.  

Dat de pers een nieuwe politieke rol kreeg is al menigmaal opgemerkt.243 

Waar de pers voorheen alleen een informerende functie had ging zij – zo is de 

veronderstelling – in toenemende mate een leidende rol in het publieke debat innemen 

door actief politieke en sociale misstanden aan de kaak te stellen. Burgers uit alle 

rangen en standen kregen in principe toegang tot de pers. Zij konden via de pers de 

informatie verkrijgen die nodig was om een afgewogen mening te vormen over 

politieke en maatschappelijke onderwerpen. Bovendien konden zij actief, door zelf te 

publiceren, deelnemen aan het publieke debat. Met het vervullen van deze nieuwe 

functies werden de media onmisbaar voor het democratisch bestel. 

De rol die media in het politieke spel spelen omschrijft men tegenwoordig 

vaak als ‘vierde macht’. De oorsprong van de term fourth estate wordt doorgaans aan 

de achttiende-eeuwse filosoof Edmund Burke toegeschreven. Burke plaatste de media 

daarmee als politiek instituut naast de drie traditionele machten: de adel, de 

geestelijkheid en de burgerij.244 Het begrip vierde macht of fourth estate raakte in de 

tweede helft van de negentiende eeuw ingeburgerd in de academische wereld en werd 

al snel de geijkte manier om te verwijzen naar de politieke functie van de pers in het 

politieke bestel.245 In de twintigste eeuw werd door personderzoekers op zeer 

verschillende wijze invulling gegeven aan deze politieke rol. Auteurs, zoals Walter 

Lippmann, John Dewey en Jürgen Habermas, combineerden empirisch onderzoek met 

een normatief perspectief. Vaak ging achter deze werken een maatschappijkritisch 

                                                
243 Pershistoricus Cramer onderzocht naar mijn weten als eerste de politieke rol van de pers. Hij richtte 
zich vooral op de parlementaire verslaggeving. De pers typeerde hij als “een machtige hefboom” in de 
democratie (Cramer 1958 1). Zie ook: Hooykaas 1991 125-136, Van Vree 2000 10-31 en Wijfjes 2004 
33-72 (m.n. 38). 
244 Overigens is de term fourth estate in de overgeleverde geschriften van Burke niet terug te vinden. 
De eerste keer dat deze term aan Burke werd toegeschreven is waarschijnlijk in het januarinummer van 
Blackwood’s Magazine Edinburgh 1859. De naar mijn weten oudste verwijzing is ‘The Fourth Estate’ 
in Tait’s Edinburgh Magazine 1 (1832) 356-59. Er zijn aanwijzingen dat de term al vaker werd 
gebruikt. In de krant Witness The Albion, A Journal of News, Politics, and Literature van 2 februari 
1833 lijkt door te klinken dat de term algemeen bekend is: “The Press has been appositely termed the 
fourth estate of the realm”. Deze korte geschiedenis van het begrip ‘The Fourth Estate’ is gebaseerd op 
een online discussie tussen pershistorici uit de V.S. en Engeland (zie het archief van het discussieforum 
J-History http://www.h-net.org/~jhistory/). 
245 Er werden vooral in Engeland regelmatig boeken en essays aan het onderwerp gewijd: Hunt 1850, 
Macaulay 1854 (essay over Milton), Pebody 1882, Taylor 1898. 



 129 

perspectief schuil; het moderne functioneren van de pers liet volgens deze auteurs een 

hoop te wensen over. Tegenwoordig krijgt deze benadering de naam critical theory.246 

Met de opkomst van pers- en communicatiewetenschappen richtten steeds 

meer wetenschappers zich op een verdere toetsing en uitwerking van ideaaltypische 

persmodellen.247 Ook kwam er meer aandacht voor onderzoek naar het publiek: 

waarom las het een krant en waarom luisterde het naar de radio? Deze 

publieksgerichte benadering wordt wel uses and gratification genoemd.248 

Er zijn in de afgelopen eeuw op deze manier een groot aantal functies 

geïdentificeerd die in meer of mindere mate geacht werden bij te dragen aan de positie 

van de pers als ‘vierde macht’. Communicatiewetenschapper Denis McQuail maakte 

in 1994 een overzicht van de zeven voornaamste politieke functies van de pers.249 

Deze functies dienen als basis voor dit onderzoek. 

De eerste functie houdt in dat de pers het publiek afschermt van de 

werkelijkheid (de screen functie). De media schotelen het publiek doelbewust een 

sussende pseudowerkelijkheid voor die tot doel heeft de burger rustig en gehoorzaam 

te houden.  

Verwant hieraan is de tweede functie waarin de pers als gatekeeper fungeert. 

De media fungeren als selectief doorgeefluik van de overheid, van instellingen, 

verenigingen of grote corporaties.  

Dit is anders bij de signpost functie, waarbij de pers een actieve rol inneemt 

als wegwijzer of kompas voor de publieke opinie. Gebeurtenissen worden door 

vertegenwoordigers of leiders van politiek-ideologische groepen helder uitgelegd en 

in een groter – vaak ideologisch – perspectief geplaatst. De pers spreekt het publiek 

niet toe op basis van gelijkheid; er is sprake van een hiërarchische verhouding waarbij 

de zender boven de ontvanger staat. 

De vierde functie is die van watchdog waarbij de pers als een waakhond 

misstanden en machtsmisbruik in politiek en samenleving publiekelijk aan de kaak 

                                                
246 Lippmann 1922, Dewey 1927, Horkheimer en Adorno 1947, Habermas 1962. 
247 De eerste wetenschappelijke toetsing van normatieve theorieën over de pers is naar mijn weten A 
free and responsible press van The commission on freedom of the press 1947. Zie voor andere 
toetsingen: Maletzke 1963 43-53, Stappers 1971 36-43, Rosengren 1972, Robinson 1973 344-355, 
Dygutsch-Lorenz 1978 295-355, Scholten 1982 80, Donohue et al. 1995, Bardoel et al. 2002 127. Een 
voorbeeld van een historische studie waarbij getracht is de normatieve perstheorieën retrospectief te 
toetsen is Martin 2001. 
248 Kline 1971, Berelson 1979. 
249 McQuail 1994 65-66. 
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stelt. De pers heeft – in deze ideaaltypische rol – een controlerende taak en moet 

actief op pad gaan om onrecht tegen te gaan. 

De vijfde functie is die van laagdrempelig platform voor burgers. Deze functie 

hangt nauw samen met het begrip ‘burgerjournalistiek’: het fenomeen dat burgers 

actief deelnemen aan het openbare debat, bijvoorbeeld door te publiceren in kranten, 

tijdschriften of pamfletten. Tegenwoordig wordt burgerjournalistiek veel bedreven op 

het internet waar talloze mensen weblogs bijhouden. De platform functie houdt in dat 

in principe alle burgers in het publieke debat hun stem kunnen laten horen, zelfs als ze 

een minderheidsopvatting verkondigen.  

De zesde functie is die van window. Dit houdt in dat een medium een raam 

vormt op de wereld, het geeft een betrouwbaar beeld van wat er gebeurt en welke 

meningen er allemaal leven.  

De zevende functie, mirror, is een genuanceerde variant hierop. Het medium 

weerspiegelt weliswaar de wereld, maar geeft altijd een vertekend, onvolledig en door 

individuen gekleurd beeld. Het medium fungeert daardoor eerder als een gekleurde 

spiegel dan als een raam. 

De hypothese dat de politieke rol van de pers veranderde behandel ik aan de 

hand van dit model. Evenals in de vorige hoofdstukken hanteer ik drie tijdvlakken; 

voor elke periode laat ik zien welke van deze ideaaltypische posities het meest 

kenmerkend was voor de kranten- en pamflettenpers. 

 

Samenvattend: in dit hoofdstuk staat de functieverandering van de kranten- en 

pamflettenpers centraal. Er worden twee hypotheses getoetst: volgens de eerste zou de 

pers naast een informerende functie ook een opiniërende en amuserende functie 

krijgen. Aan de hand van een kwantitatieve inhoudsanalyse bespreek ik de 

veranderende functieverhoudingen en laat ik zien wanneer de keerpunten 

plaatsvonden. De tweede hypothese gaat over de politieke rol die de pers innam: zij 

zou een nieuwe positie innemen en nieuwe taken krijgen die haar onmisbaar maakte 

voor de politieke constellatie. Welke taken waren dat precies? Aan de hand van een 

model met zeven politieke functies bespreek ik de veranderende rol van de 

negentiende-eeuwse kranten- en pamflettenpers. 
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5.1 Gatekeepers en mirrors 1813-1829 

De stadscourant als selectief doorgeefluik 
Informeren was verreweg de voornaamste functie van de Bossche en Groningse 

stadscouranten; 95,8% van alle artikelen in de krant had een zuiver informatieve 

functie. Met uitzondering van een enkel grappig bedoeld nieuwsberichtje bevatte de 

krant geen amuserende artikelen (0,1%). Aan emotie en opinie werd slechts bij 

uitzondering gedaan (0,4% en 0,6%). Kritiek was in deze eerste decennia in de 

stadscourant bijna geheel afwezig (0,04%). In ingezonden stukken of een zeldzaam 

redactioneel commentaar bij een nieuwsbericht klonk soms een mening of gevoel 

door, maar de norm was zakelijke informatieverstrekking. Dit sluit aan bij het 

heersende beeld van de stadscouranten als zuiver informatief medium.250 

 
Afbeelding 5.1 

n = 790 krantenartikelen. Steekproef A. Methode: bijlage A251 

 

Toch had 3,1% van alle artikelen een andersoortige functie, ze hadden tot doel de 

lezer aan te zetten tot een specifieke actie, bijvoorbeeld het aanmelden voor 

dienstplicht. Deze mobiliserende artikelen waren vrijwel allemaal 

                                                
250 Over de Bossche pers is dit ook het oordeel van Hollenberg 1975 167-170. Broersma doet een 
vergelijkbare observatie voor de Leeuwarder Courant (Broersma 2002 261). Remieg Aerts concludeert 
hetzelfde voor de Amsterdamse pers (Aerts 2001a). 
251 De functiegrafieken van de krant zijn de enige grafieken waarbij decimalen zijn opgenomen. Ik heb 
hiervoor gekozen omdat de meeste functies anders een nul-score zouden laten zien, dit zou ten onrechte 
suggereren dat deze functies helemaal niet voorkwamen. Zie ook: bijlage A. 
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overheidsmededelingen. In de voorgaande hoofdstukken besprak ik al het hoge 

aandeel overheidsmededelingen in deze periode, gemiddeld 20% van de artikelen 

betrof dergelijke officiële aankondigingen. Omdat het vaak vrij lange artikelen waren 

kwam het vooral in de eerste jaren van het nieuwe regime regelmatig voor dat de hele 

krant alleen door overheidsmededelingen werd gevuld.  

Het hoge aandeel informatie en, in mindere mate, mobilisatie hangt samen met 

de politieke rol van de typische stadscourant. Alle door mij onderzochte kranten, de 

Groninger Courant, de Provinciale Groninger Courant, het Provinciaal Dagblad en 

beide uitgaven van de ’s Hertogenbossche Stads-Courant traden op als gatekeeper. 

Hun voornaamste taak lag in het doorgeven van alles wat de overheid wilde dat de 

burger wist. Eerder kwam al de nauwe band tussen de overheid en krantenuitgevers 

aan bod. Uitgevers verbonden zich zo nu en dan contractueel om alle 

overheidsmededelingen op te nemen en geen ongewenste berichten te plaatsen. 

Vooral in de periode 1813-1815 stonden kranten bol van artikelen over nieuwe 

wetgeving, politieke aanstellingen en ontslagen en andere veranderingen in de 

politieke infrastructuur.  

De stadscourant maakte een vloeiende overgang van de oude naar de nieuwe 

orde mogelijk juist doordat zij als overheidskanaal fungeerde. Burgers kregen 

duidelijk te horen waar zij aan toe waren en er was geen sprake van tegenstrijdige 

berichtgeving, want mededelingen werden in gelijke bewoordingen aan verschillende 

kranten gegeven. Dit beleid beperkte ordeverstorende berichten tot een minimum en 

waarborgde de stabiliteit in een tijd van politieke transitie. 

Vanwege deze dienstbaarheid aan de overheid ervaren moderne onderzoekers 

de vroegnegentiende-eeuwse pers soms als onbeduidend, maar uitgevers uit die tijd 

vonden dat ze een waardevolle publieke dienst leverden door als spreekbuis van de 

overheid te dienen.252 In de titel namen zij de naam van hun stad op met daarnaast het 

stadswapen om de band met het bestuur van de stad te benadrukken. In het 

Staatkundig Dagblad van de Rhyn-Monden, dat twee dagen na de bevrijding van ’s-

Hertogenbosch al verscheen, liet hoofdredacteur E. Lion in een beginselverklaring 

dan ook zonder enige schroom weten dat de krant als spreekbuis van het nieuwe 

regime zou dienen: 

 
                                                
252 Een dergelijke kwalificatie is bijvoorbeeld te vinden in Van der Meulen 1883 103, Schneider 1943 
131 en Hemels 1969 16. 
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[De krant] zal onder andere stoffen, gelijk het vorige mede bevatten alle 

zoodanige notificatiën, circulaires en besluiten des bestuurs, waarbij het 

publiek eenig belang heeft en die minder geschikt zijn, om bijzonder gedrukt 

of aangeplakt te worden.253 

 

Deze politieke functie van de stadscourant als gatekeeper was een voortzetting van de 

situatie voor de bevrijding in 1813. In Groningen is dat het duidelijkst te zien. De 

twee kranten in deze stad deelden sinds 1812 de typische rol van ‘stadscourant’, de 

Groninger Courant kreeg alle stedelijke mededelingen aangeleverd en de Provinciale 

Groninger Courant publiceerde alle bekendmakingen van het provinciebestuur en van 

de omliggende gemeentes. Deze bijzondere rolverdeling was in 1812 geformaliseerd 

in een officiële overeenkomst waarin bovendien was vastgelegd dat de twee uitgevers 

de jaarlijkse baten en lasten van hun kranten zouden delen. Deze overeenkomst bleef 

onder het nieuwe regime van kracht en werd pas in 1834 opgeheven op initiatief van 

de Provinciale Groninger Courant.254 

 

De stadscourant als scherm 

De vroegnegentiende-eeuwse krant kan als informatief en mobiliserend doorgeefluik 

worden getypeerd. Vanwege de beperkte en eenzijdige berichtgeving kan de 

stadscourant tevens als screen worden gezien. Dat sommige wetswijzigingen niet zo 

populair waren bleek niet uit de stadscouranten en men las met geen woord over de 

groeiende onvrede onder de zuidelijke, katholieke bevolking in de krant. Het 

krantenpubliek kreeg een beeld voorgeschoteld van een rustige en harmonieuze 

overgangsperiode. Onderzoekers wijzen erop dat vanaf circa 1820 steeds meer 

kranten zich gingen uitspreken over de groeiende onvrede.255 In de door mij 

onderzochte steden bleven kranten – een enkel artikel daargelaten – tot 1829 echter 

nog als scherm fungeren, ze presenteerden een beeld van de werkelijkheid dat de orde 

en harmonie moest bevorderen en negeerden alle informatie die deze kon verstoren. 

Deze situatie gold voor de meeste Nederlandse kranten, met uitzondering van enkele 

voorlopers van de oppositiepers. Was het pamflet ook zo harmonieus en 

conflictmijdend? 

                                                
253 Staatkundig Dagblad van de Rhyn-Monden van 28 januari 1813. 
254 Tammeling 1988 44. 
255 Cramer, 1958 p 139, Van Velthoven 1966, Aerts, 2001 70. 
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Het pamflet als gekleurde spiegel 
De positie van het pamflet stond in schril contrast tot die van de krant. Het pamflet 

vervulde een breed scala aan retorische en politieke functies in de vroege negentiende 

eeuw. 
 

Afbeelding 5.2 

n = 483 pamfletten. Methode: bijlage A 

 

Net als de krant werd ook het pamflet ingezet om de burger te informeren over 

belangrijke zaken (15% van de pamfletten). Veel van deze publicaties, voornamelijk 

proclamaties en reglementen, kwamen uit de koker van de overheid.256 Verenigingen 

en kerken gaven ook informerende pamfletten uit, bijvoorbeeld programma’s van 

openbare festiviteiten of lijsten met de opbrengsten van een collecte.257 Pamfletten 

                                                
256 Bijvoorbeeld: Voorwaarden, Waarop Land-Eigenaren, Alsmede Eigenaren Van Vaste 
Beklemmingen (Vast Beklemde Meijers) In De Provincie Groningen, Zich In Maatschappij Vereenigen 
En Gezamenlijk, Solidair, Verbinden Voor De Kapitalen, Welke Door Hun Zullen Worden Opgenomen 
Op Hunne Eigendommen, Alsmede Voor De Renten Van Die Kapitalen Groningen 1823, Ordonnantie 
waarnaar binnen de Stad ’s Hertogenbosch zal worden geheven eenen stedelijken Impost op de Bieren 
en Azijnen ’s-Hertogenbosch 1827. 
257 Bijvoorbeeld Programma van de Plegtigheden, welke plaats zullen hebben binnen de Stad 
Groningen, bij gelegenheid zoo van de intrede van H.H.K.K.H.H. den Souvereinen Vorst en Vorstin der 
Vereenigde Nederlanden, als van de viering van het Eeuwfeest der Hoge School alhier Groningen 
1814, Lijst der kunstwerken welke door liefhebbers en liefhebsters zijn tentoongesteld, bij gelegenheid 
van het uitdeelen der eerepenningen van de teken- en schilder academie ’s-Hertogenbosch 1825. 
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met een zuivere amusementsfunctie kwamen amper voor (1%). De paar amuserende 

pamfletten die er waren betroffen liederen of gedichten die werden uitgegeven rond 

een openbare viering. Verreweg het grootste aandeel werd ingenomen door 

overtuigende pamfletten (84%). 

Deze overtuigende pamfletten laten zich in twee groepen indelen. Ten eerste 

de pamfletten waarin emotie de boventoon voerde (49%). In de talloze lofdichten over 

de bevrijding van Nederland in 1813 en de overwinning bij de Slag van Waterloo 

bijvoorbeeld, werd getracht vreugde en trots op te wekken. De centrale rol in die 

‘bevrijdingspublicaties’ werd ingenomen door Willem I, ‘onze bevrijder’, en zijn 

zoon kroonprins Willem, ‘de held van Waterloo’. Er ontstond direct na de bevrijding 

een ware Oranjecultus in pamfletten. Ter illustratie is in afbeelding 5.3 een lijst 

opgenomen met alle pamfletten waarin de overwinning op de Fransen direct werd 

gekoppeld aan het optreden van de Oranjes. Wat direct in het oog springt zijn de vele 

emotioneel geladen titels.258 

 

                                                
258 Deze publicaties versterkten mogelijk de nationale eenheid na 1813 (De Haan 2004 11-12). 
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Afbeelding 5.3 Oranjecultus in pamfletten tussen 1813 en 1815 

Groningen 1813 
Een woord op zijn tijd, aan de Nederlanders  
Nederlands Verlossing. Dichterlijke Uitboezeming  
Het Gevallen Masker. Of Napoléons Waar Character Aan Het Menschdom Ontdekt… 
’s-Hertogenbosch 1813 
Leerrede over Jesaia LIV. 7,8 ter gelegenheid van Nederlands bevrijding (2e druk)  
De Burgers van 's Hertogenbosch uit de slavernij verlost  
Herinnering aan den 18 november 1813  
God andermaal zichtbaar de God van Nederland  
Groningen 1814 
Triomflied over de verlossing van Nederland  
Dichtstuk aan Napoleon, toen hij Holland bij het Fransche Rijk voegde  
Bij het vertrek van het fransch garnizoen uit de vesting Delfzijl  
Blijde welkomstgroet aan de gewapende Groningers bij hunne zegepralende wederkomst  
Een nieuw gedicht op de nationale garde van Groningen  
Vaderlandsche Vredelied  
Zedelijke Bedenkingen Aan Het Volk Van Nederland...  
Triumf-Zang Of Mijne Hulde En Mijn Wenschen… 
Gezangen  
’s-Hertogenbosch 1814 
Heldenzang  
Bij de verlossing van 's Hertogenbosch.  
Helden-Zang tot opwekking aan de Saamverbonde burgers na de Bevrijding van Den Bosch...  
Kerkelijke Redevoering, gehouden bij gelegenheid der omwenteling in Nederland...  
Aan de burgerij van 's Hertogenbosch bij de verlossing der stad...  
Kerkelijke redevoering  
Groningen 1815 
Opwekking aan mijne landgenooten  
Zegelied over de nederlaag der Franschen  
Nederlandsch volkslied  
Wapenkreet van W.O. Geertsema van Sjallema  
De heuchlijke omwenteling in Europa  
’s-Hertogenbosch 1815 
Vreugde zang voor het Nederlandsch volk  
Nederlands behoud, in 1815 lierzang  
Gedachten en Heilbeelden...  
Nieuw Jaars Herinneringen en Zegewensche… 
Lierzang op de gedenkwaardige overwinning La Belle Alliance  
Nederlands verlossing  
Wilhelmus-lied Quatre-Bras  
De verlossing van 's Hertogenbosch en van ons vaderland  

 

Ook verschenen er veel emotionerende pamfletten over sterfgevallen, bijvoorbeeld 

over het overlijden van partners, kinderen en vrienden.259 Het overlijden van bekende 

stadgenoten werd in pamfletten eveneens publiekelijk betreurd.260 Een aparte plaats te 

                                                
259 Aan de heer J.G. Brandts, bij het afsterven van zijne geliefde ech.tgenote Sypka Maria Oomkens ’s-
Hertogenbosch 1814, Bij den Dood en ter Gedachtenis mijner teederbeminde Gade, ontslapen in den 
jeugdigen leeftijd van twee en twintig jaren Groningen 1818, Uitboezemingen, bij de ziekte, en het 
overlijden van ons teedergeliefd, eenigst Kindje, Constantia Wilhelmina, gestorven den 31 Julij 1818, 
in den ouderdom van bijna negen maanden Groningen 1818. 
260 Bijvoorbeeld in: Lijkrede Op Den Weleerwaarden En Zeer Geleerden Heere Pieter Cornelis 
Verweij, in Leven Leeraar Der Evangelisch-Luthersche Gemeente Te Groningen Groningen 1815. 
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midden van deze rouwpamfletten waren de publicaties die verschenen na ongelukken 

en rampspoed. Deze pamfletten dienden als middel van publieke rouw. Het 

verdrinken van enkele Groningse plaatsgenoten in 1816 bijvoorbeeld leidde tot een 

drietal pamfletten waarin de slachtoffers en het verdriet van hun naasten centraal 

stonden. Concrete informatie over de omstandigheden van hun dood ontbrak.261 

Vrolijker, met eveneens een hoofdzakelijk emotionerende functie, waren de 

talloze ‘nieuwjaarswensen’. Kenmerkend is bijvoorbeeld een Bosch pamflet uit 1815 

getiteld Nieuw Jaars Herinneringen en Zegewensche, opgedragen aan de Burgers en 

Inwoners der Stad ’s Hertogenbosch, Provincie Brabant, door de gezamelijke 

Nachtwakers dezer Stad. In een kort, vrolijk stukje werden de voornaamste 

gebeurtenissen van het afgelopen jaar aangestipt – in dit geval de overwinning bij 

Waterloo – en werd de lezer het beste gewenst voor het volgende jaar. Dit soort 

pamfletten werd meestal gepubliceerd namens de nachtwakers, de lampopstekers of 

een andere beroepsgroep.262  

 Kortom: veel pamfletten hadden tot doel om een emotie op te roepen. 

Ongeveer de helft van alle gepubliceerde pamfletten in de periode 1813-1829 zijn in 

deze groep in te delen. 

 

Ook de meer rationele vormen van overtuigen kwamen veel in pamfletten voor: 

opinie (27%), kritiek (3%) en mobilisatie (5%). Onder opinie en kritiek vallen onder 

meer de vele politieke commentaren. In tegenstelling tot de krant blijkt uit de talloze 

politiek-opiniërende en kritische pamfletten wel dat burgers het lang niet altijd eens 

waren met de nieuwe wetgeving.263 Ook op religieus vlak werd flink wat 

gediscussieerd, vooral in gedrukte preken en in open brieven van geestelijken.264 De 

                                                
261 Aan den heer Brachthuizer Groningen 1816, Ter Gedachtenis Van De H. Studenten V.D. Muelen En 
Themmen, verdronken den 23 Dec. 1816. Begraven den 28 December 1816 Groningen 1816, Ter 
gedachtenis van twee onzer medestudenten C.S.C. van der Muelen, en Ph. H. Themmen Groningen 
1816. 
262 Bijvoorbeeld: Gedachten en Heilbeelden, opgedragen aan de Burgers en Inwoners der Stad ’s 
Hertogenbosch, Provincie Brabant door de gezamelijke Lantaarn aanstekers deze Stad ’s-
Hertogenbosch 1815, Nieuw-jaars-wensch van de Groninger nachtwagts Groningen 1820. 
263 Zie bijvoorbeeld: Memorie van Regte Groningen 1814, Verhandeling Over Den Eed, Vooral Met 
Opzigt Tot De Aanstaande Wetgeving Groningen 1816, Proeve Van Teregtwijzing Bij Gelegenheid Der 
Weigering Van Den Eed Door sommige Magistraatspersonen. In De Zuidelijke Provincien Van Het 
Koningrijk Der Nederlanden Groningen 1817, Het Tegenwoordige Stelsel Van Belastingen In Het 
Koningrijk Der Nederlanden, Getoetst, En Een Verbeterd Aangewezen Groningen 1818. 
264 Enkele voorbeelden zijn: Bedestondsrede Groningen 1814, Een waarschuwende wenk aan alle 
Roomsch Catholieken in Nederland, ter zake der wederrechtelijke en scheurmakende daarstelling van 
eenen zoogenaamde doorstelling van eenen zoogenaamden bisschoppelijken zetel te ’s Bosch, door 
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auteurs van dergelijke teksten stelden zich tot doel het publiek te onderwijzen; 

overtuigd van hun gelijk beschreven zij de ‘juiste’ zienswijze op de actualiteit. Soms 

werd in deze pamfletten met een gevoelsargument ingespeeld op de emotie van de 

lezer, maar emotioneren was niet het hoofddoel van dergelijke publicaties. De 

benadering was overwegend rationeel, met een beroep op het gezond verstand. 

 De groep mobiliserende pamfletten was relatief klein, 5% van de publicaties 

riep op tot een specifieke actie. In deze pamfletten werden lezers vaak aangezet om 

geld in te zamelen of op de één of andere manier actief steun te betuigen aan de 

gepropageerde zaak. In het Bossche pamflet Aan myne medeburgers te ’s 

Hertogenbosch uit 1815 bijvoorbeeld, werd de bevolking opgeroepen om geld te 

storten, opdat de koning hulp zou kunnen bieden aan noodlijdende gebieden. Er waren 

ook enkele overheidspublicaties met een mobiliserend doel. Zo werden veeboeren 

gewaarschuwd voor de heersende vee-epidemie in een Gronings pamflet; een reeks 

maatregelen ter verkleining van het besmettingsgevaar werd hun aanbevolen.265 

 

Gatekeeper, signpost, platform, watchdog, maar vooral mirror 

In de voorgaande hoofdstukken is het diverse karakter van het vroegnegentiende-

eeuwse pamflet meermaals aan bod gekomen. Producenten, onderwerpen en genres 

waren maar moeilijk onder één noemer te vangen. Diezelfde diversiteit komt ook naar 

voren als we de politieke rol van de pamflettenpers trachten te duiden. Er waren 

zoveel stemmen, gezichtspunten en verschillende doelen waarvoor het pamflet werd 

aangewend dat er maar moeilijk over dé politieke rol van pamfletten gesproken kan 

worden. Het pamflet vervulde dan ook meerdere functies. 

Door de overheid werd het pamflet vooral gebruikt als gatekeeper, ze gaf 

proclamaties en reglementen uit met belangrijke informatie voor burgers. Deze 

pamfletten bestonden vaak uit 16 of 20 pagina’s; het was dus te veel tekst om in de 

stadscourant op te nemen. Het pamflet bood alle ruimte die nodig was. 

Het pamflet kan ook als signpost worden getypeerd. Voor het analyseren en 

uitleggen van nieuwswaardige gebeurtenissen grepen de leiders van politiek-

ideologische groepen in de periode 1813-1829 naar het pamflet om het publiek te 

vertellen wat ze van actuele ontwikkelingen moesten vinden. De bisschop van ’s-
                                                                                                                                       
wijlen der Franschen keizer ’s-Hertogenbosch 1814, Beweeggronden tot de hereeniging onzer 
afgescheurde broeders met hunne oude moeder de Katholijke kerk ’s-Hertogenbosch 1817.  
265 Memorie, behoorende tot de Publicatie van Heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Groningen, 
van den 27 Januarij 1819, betrekkelijk den kwaden Droes onder de Paarden, 1819 Groningen 1819. 
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Hertogenbosch bijvoorbeeld sprak de Brabantse katholieken toe in open brieven aan 

de katholieke gemeenschap, zogenaamde ‘herderlijke brieven’, en ook de protestantse 

gemeenschap werd zowel in Groningen als ’s-Hertogenbosch in pamfletten door hun 

predikanten ‘begeleid’ in hun visie op de actualiteit. 

Ook de platform functie was in pamfletten sterk aanwezig. Burgerjournalistiek 

was ruim vertegenwoordigd in het pamflet: 68% van alle pamfletten waren door 

particuliere burgers geschreven. Zij vertegenwoordigden alleen zichzelf en schreven 

pamfletten, omdat ze vonden dat een mening, gevoel of gebeurtenis openbaar 

gemaakt moest worden. Juist deze laagdrempeligheid en dit open karakter van het 

pamflet leidde tot een potpourri van verschillende opvattingen, presentatievormen en 

onderwerpen. 

 In een periode dat de meeste kranten misstanden en onrecht negeerden werd 

het pamflet ingezet als politieke watchdog. Het beste voorbeeld hiervan zijn de 

Brabantse petitiebewegingen in de jaren twintig. Het Provinciaal Dagblad speelde 

mooi weer en negeerde steevast de ontevredenheid van de katholieke Brabanders. In 

pamfletten echter werd de zaak aan de kaak gesteld en werden de grieven van de 

lokale bevolking stuk voor stuk aan de regering in petities voorgelegd.266 

 

Het pamflet vervulde dus een scala aan politieke functies. Burgers en bestuurders 

droegen bij aan de pamfletproductie, maar konden deze niet hun wil opleggen of 

beteugelen. De pamflettenpers toonde meerdere gezichten en is als geheel het best te 

typeren als spiegel (mirror). Het beeld was weliswaar gefragmenteerd en gekleurd, 

maar de pamfletproductie gaf juist door haar diverse karakter als geen ander medium 

een idee van wat er leefde in de samenleving.267 

 

                                                
266 Aan alle Roomsch-Catholijken, in het Koninkrijk der Nederlanden ’s-Hertogenbosch 1821, Geheim 
No. 1. Divisie van Policie. Collegium Phylosophicum ’s-Hertogenbosch 1825, Iets over den 
toekomenden staat der groote en kleine bisschoppelijk semenarien in België ’s-Hertogenbosch 1825, 
Ingezetenen van Noord-Braband! ’s-Hertogenbosch 1826. De bisschop reageerde op de onrust, hij 
sprak de katholieke Brabanders aan en riep op tot rust in Herderlijke brief ’s-Hertogenbosch 1829 en 
Anthonius van Alphen, vicaris general apostoliek van het bisdom van ’s Bosch aan deszelfs 
onderhoorige geloofsgenoten, zaligheid in den heer! ’s-Hertogenbosch 1829. 
267 Van Sas noemde het vroegmoderne pamflet een “barometer van het publieke klimaat” (Van Sas 
1987 111). 
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5.2 Platforms en signposts (circa 1830-1869) 

De krant: van doorgeefluik naar wegwijzer 
Met het patroon van de stadscourant als gatekeeper en screen werd rond 1830 in veel 

steden gebroken. In ’s-Hertogenbosch kwam dit vooral door de oprichting van De 

Noord-Brabander in 1829 door aanhangers van de katholieke petitiebeweging. ’s-

Hertogenbosch kreeg hiermee in navolging van steden als Brussel, Antwerpen en 

Maastricht een eigen oppositiekrant. 

De Noord-Brabander kan als signpost en watchdog worden bestempeld. 

Hoofdredacteur Hein de Wijs wordt wel als leider van de katholieken in de Meijerij, 

de streek rond ’s-Hertogenbosch, gezien. Ook vooraanstaande Kamerleden, zoals L. 

van Sasse van IJsselt en J.L.A. Luyben, maakten gebruik van deze krant om leiding te 

geven aan de publieke opinie. De krant doorbrak de stilte over de groeiende onvrede 

onder de katholieke en zuidelijke bevolking van het land. Haar kolommen waren 

gevuld met politiek commentaar op algemene thema’s van de landelijke 

oppositiepers, zoals de slechte behandeling van katholieken, de onvrede rond de 

sluiting van de kleinseminaries en de gehate uitzonderingswetten die de pers 

beknotten. Maar in tegenstelling tot oppositiebladen als Le Belge, Le Courrier de la 

Sambre, Le Courrier de la Meuse en Le Courrier des Pays-Bas had De Noord-

Brabander bij uitstek een lokaal, Bosch karakter. De redactie verweefde de algemene 

kritiek over de situatie in Noord-Brabant met problemen in de Meijerij en legde zo 

menig staaltje van bestuurlijk onrecht en machtsmisbruik in de regio bloot. 

Een in het oog springend voorbeeld van typische watchdog journalistiek is de 

Woenselse stembiljetaffaire uit 1829. In het dorpje Woensel liepen de burgemeester 

en zijn assistenten met de dorpelingen mee het stemhokje in. Een groep burgers kwam 

in opstand tegen deze intimidatie. Zij schreven en ondertekenden een pamflet en 

stuurden dit aan de Gedeputeerde Staten met het verzoek de stemming ongeldig te 

verklaren. De zaak werd in De Noord-Brabander uitgebreid behandeld en 

becommentarieerd. De volledige tekst van het pamflet werd zelfs in de krant 

opgenomen. De redactie plaatste deze affaire direct in een breder kader: zó wordt er 

door de overheid omgegaan met de rechten van de Brabanders!268 

De opiniërende oppositiepers in kranten en pamfletten verleidde gaandeweg 

ook de gouvernementele stadscouranten tot een meer politiek actieve koers. Dit gold 
                                                
268 Zie De Noord-Brabander van 28 april, 9, 12, 14, 16 en 28 mei aangehaald in Van Velthoven 1966 
218. 
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in ’s-Hertogenbosch, maar ook in Groningen en andere Nederlandse steden. Bladen 

als het Provinciaal Dagblad in ’s-Hertogenbosch en de Provinciaal Groninger 

Courant in Groningen voelden zich steeds vaker geroepen aan het ‘ordelievende’ 

publiek uit te leggen hoe het werkelijk zat; hun redacties voegden steeds meer uitleg, 

analyse en argumentatie toe om zo de “Lasteringen der Belgische Dagbladen” te 

weerleggen.269 Het in 1850 opgerichte blad de Nieuwe Noordbrabander kan als 

reactie worden gezien op De Noord-Brabander (die in 1849 de naam had veranderd in 

De Noord-Brabanter). De Nieuwe Noordbrabander was sterk op de hand van de 

groep politici rond Thorbecke en verdedigde regelmatig het liberale gedachtegoed 

tegen de felle aanvallen van De Noord-Brabanter.  

De politisering van de pers kan als reactie worden gezien op de oppositiepers. 

Kranten die vroeger als spreekbuis optraden zagen zich geroepen om het 

overheidsbeleid te verdedigen en maakten zodoende de stap van informeren naar 

actieve beïnvloeding. De Groninger Courant bleef als enige krant uit de door mij 

onderzochte steden de aantijgingen van de oppositiepers negeren en vasthouden aan 

een zuiver informatieve functie. 

 

Grenzen van het debat 

Het tijdperk van eenzijdig informeren liep dus op zijn einde. De positie van kritische 

watchdog, zoals De Noord-Brabander die innam, ging de overheid echter te ver. De 

invoer van strengere perswetten, het afroepen van de Staat van Beleg en de 

onafhankelijkheidsverklaring van de Belgen in 1830 maakten een einde aan de 

Nederlandse oppositiepers. Redacties zagen zich gedwongen een gematigder toon aan 

te nemen, wilden zij niet van landverraad en ophitserij worden beschuldigd. De 

Noord-Brabander werd als enige krant in Nederland onder officiële censuur geplaatst, 

waarmee voorlopig een einde kwam aan de rol van de krant als watchdog. 

Het patroon van de krant als gatekeeper was echter definitief doorbroken. In 

steeds meer steden eigenden kranten zich de rol van signpost toe. Vooral nieuw 

opgerichte massakranten bemoeiden zich met steeds meer aspecten van het dagelijkse 

leven: politiek, religie, cultuur, het verenigingsleven, het onderwijs, de 

gezondheidszorg, alles werd onderwerp van debat.270 Na 1830 verkenden de kranten 

                                                
269 Provinciaal Dagblad van 26 maart 1830. 
270 Massakranten waren De Noord-Brabander, De Tijd (vanaf 1845, later verhuisd naar Amsterdam) en 
de Noordbrabantsche en ’s-Hertogenbossche Courant (vanaf 1853). In 1868 verscheen voor het eerst 
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langzaam de nieuwe grenzen van het debat. Steeds vaker werd het overheidsbeleid 

geëvalueerd, maar felle kritiek, zoals in de oppositiekranten, kwam niet veel voor.  

In 1845 was het wederom De Noord-Brabander die de grenzen van het 

publieke debat op harde wijze ondervond. Hoofdredacteur Judocus Smits had zich 

sinds zijn aanstelling in 1842 ontwikkeld van rustig katholiek voorman tot felle 

polemist. Onder zijn leiderschap kreeg de krant haar oude oppositiekarakter terug.271 

De journalistieke stijl en felle opiniëring van Smits, die bovendien priester was, 

werden echter niet getolereerd. Zelfs koning Willem II diende een verzoek in tot 

matiging. Uiteindelijk moest Smits onder druk van de Katholieke kerk begin 1845 

aftreden als hoofdredacteur.272 Smits begon daarop een nieuwe Bossche krant, De 

Tijd, waarin hij zou proberen “gematigdheid met waardigheid te paren”.273 Kortom, 

deze krant zou binnen de grenzen van het gepaste opereren. Met deze formule werd 

De Tijd al snel één van de leidende katholieke kranten van Nederland. 

Het publieke debat werd vooral tussen kranten onderling gevoerd, al reageerde 

men af en toe ook op een pamflet of tijdschriftartikel. Dé plaats waar debatten werden 

gevoerd en leiding werd gegeven aan de publieke opinie was het door de 

hoofdredacteur verzorgde hoofdartikel, een subgenre van het opiniestuk. In deze 

hoofdartikelen kwam de signpost functie van de krant het sterkst naar voren: de lezer 

werd verteld wat hij van actuele gebeurtenissen moest denken. In een kort overzicht 

werden soms verschillende gebeurtenissen aan elkaar gekoppeld en in een breder 

ideologisch kader geplaatst. Hoofdredacteurs speelden zodoende een steeds 

belangrijkere rol in het politieke debat, zij ontpopten zich steeds meer tot menners van 

de publieke opinie. 

De signpost functie kwam ook tot uiting op de brievenpagina, hoewel kranten 

deze pagina vaak presenteerden als open platform waar burgers hun stem konden 

laten horen: “Onze kolommen staan voor u open [...] we zullen altijd plaats hebben”, 

zo verzekerde bijvoorbeeld de redactie van de Provinciale Noordbrabantse en ’s-

Hertogenbossche Courant .274 Het opnemen van lezersbrieven werd een gangbare 

                                                                                                                                       
een op de stad Groningen gerichte massakrant: Het Noorden, Nieuwe Groninger. Voor die tijd waren er 
wel al diverse streekkranten die als massakrant kunnen worden bestempeld, namelijk de Veendammer 
Courant (opgericht in 1829), de Courant voor het arrondissement Winschoten (1844), de Oldambster 
Courant (1850) en de Winschoter Courant (1857). 
271 Zie voor voorbeelden van Smits’ polemieken Peijnenburg 1976 72-74. 
272 Zie Peijnenburg 1976 37-44 over Smits en De Noord-Brabander. 
273 Zo blijkt onder meer uit de beginselverklaring van het eerste nummer van De Tijd, 17 juni 1845. 
274 Bijvoorbeeld de Provinciale Noord-Brabandse en ’s Hertogenbossche Courant, 31 december 1867. 
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praktijk, maar van een open platform was geen sprake, aangezien de lezersbrieven 

zelden indruisten tegen het gedachtegoed van de krant. Indien dit wel zo was, voorzag 

de redactie het stuk van commentaar. De platform functie was dus een ideaal waaraan 

redacties lippendienst bewezen door te beweren dat ze ook bereid waren de mening 

van andersdenkenden op te nemen. In de praktijk was voor die mening echter geen 

ruimte. De geplaatste brieven onderstreepten de visie van de redactie en 

ondersteunden zo de signpost functie van de krant. 

 

Retorische functies: opkomst opinie en kritiek 

De transformatie van gatekeeper naar signpost blijkt ook uit de functieverdeling in 

afbeelding 5.4. Informatie nam af van 95,8% tot 90,5%. De mobiliserende functie 

daalde van 3,1% naar 0,3%. Het aandeel opinie daarentegen was juist in opkomst: in 

de vorige periode bedroeg het nog 0,4%, tussen 1830 en 1869 steeg het naar 

gemiddeld 6,8%. Ook de functie kritiek nam sterk toe, van 0,02% naar 2,1%. Het 

aandeel amusement bleef laag, al was er een lichte stijging merkbaar na 1840, omdat 

steeds meer kranten feuilletons plaatsten.275 Emotie kwam nauwelijks voor, het 

aandeel was in het vorige tijdvlak 0,6% en daalde in deze periode naar 0,3%. 

 Deze functieverdeling bevestigt de hypothese dat de krant na 1829 aanzienlijk 

meer ging doen aan opinie en kritiek. 

 
Afbeelding 5.4 

                                                
275 Het is de vraag of de faits divers, die ik in hoofdstuk 3 besprak, als informatief of amuserend gezien 
moeten worden. Ik heb deze artikelen doorgaans als informatief beschouwd, tenzij de 
amusementsfunctie er dik bovenop lag. Indien we deze artikelen als amuserend beschouwen dan zou 
het aandeel amusement met ongeveer een procent stijgen (en de functie informatie navenant dalen).  
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n = 4.406 krantenartikelen. Steekproef A. Methode: bijlage A 

 

Het pamflet: platform voor debat 
Wat bij de functies van het pamflet in het oog springt, is een stijging van de rationele 

manier van overtuigen: opinie (van 27% naar 37%), mobilisatie (van 5% naar 10%) 

en kritiek (van 3% naar 7%). Er verschenen nog steeds veel emotionerende 

pamfletten, maar waar ze in het vorige tijdvlak domineerden nam hun aandeel na 

1830 sterk af (van 49% naar 34%). Het aandeel informatie daalde (van 15% naar 

11%). Amuserende pamfletten bleven een uitzondering (1%). 
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Afbeelding 5.5 

 
n = 1.093 pamfletten. Methode: bijlage A 

 

Het rationele overtuigen, in de vorm van opinie, kritiek en mobiliseren, nam vooral 

een sprong na 1840. Het pamflet leende zich voor tal van politieke, religieuze en 

particuliere twisten en was, vooral voor particuliere burgers, het middel bij uitstek om 

een mening kenbaar te maken. 

 

Opvallend is ook de stijging van polemische publicaties; dat wil zeggen pamfletten 

die expliciet reageerden op een publicatie of redevoering. Het intermediale debat nam 

toe: auteurs reageerden vaker op krantenartikelen, tijdschriftartikelen en 

redevoeringen (zie afbeelding 5.6). Vooral halverwege de negentiende eeuw, tussen 

circa 1840 en 1860, verschenen er veel van dit soort polemische publicaties. 

Afbeelding 5.6 laat zien dat het aantal pamfletten dat op elkaar reageerde toenam van 

3% naar 11%.276 

 

                                                
276 Reacties op boeken en almanakken zijn niet opgenomen omdat zij zo weinig voorkwamen dat ze 
geen score vertonen. 
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Afbeelding 5.6 Polemische pamfletten 

  1813-1829 1830-1869 
Reactie op: Krant 1% 2% 
 Pamflet 3% 11% 
 Tijdschrift 0% 1% 
 Redevoering 0% 1% 
    
Geen reactie  82% 74% 

n = 1.576 pamfletten. Methode: bijlage A 
 
Tijdgenoten merkten deze hausse aan op elkaar reagerende en met elkaar strijdende 

pamfletten op. Pamflettist ‘Aramaldi’ klaagde in een pamflet uit 1864 over de 

“duizend-en-een vlugschriften” die hem allemaal wilden overtuigen en opvoeden; 

Carel Vosmaer had het over “Een pamflettenoorlog op [mijn] schrijftafel, die bukte 

onder ’t wicht van boekjes met strijdleuzen op de omslag.”277 Uitgever Kruseman 

meldde over de jaren 1850: 

 

Ook werd de overvloed van kleine boekjes en vlugschriften een waar kwaad. 

Behalve het eindeloos getal godsdienstig-dweepzieke en kerkelijk-krieuwende 

pennevruchten, waarop wij reeds wezen, belegerde men elkander en het 

publiek met allerlei papieren schroot betreffende de gebeurtenissen van den 

dag.278 

 

De thematiek van de polemieken was zeer divers. In de eerste plaats waren er 

politieke polemieken. Soms gingen die over een nationaal thema, maar polemieken 

over de lokale politiek kwamen veel vaker voor. De geplande afsluiting van het 

Groningse Reitdiep leidde bijvoorbeeld tot een uitgebreide discussie die vooral in 

pamfletten, maar ook in de krant werd gevoerd. De meningen verschilden over de 

wenselijkheid van het plan en hoe het precies moest worden uitgevoerd. In het debat 

mengden zich behalve leden van de stadsraad en de Provinciale Staten ook 

journalisten en particuliere burgers. De diverse auteurs ondersteunden hun betoog 

veelal met illustraties en uitklapbare landkaarten van het Reitdiep en omgeving. Een 

interessant detail is dat enkele krantenartikelen hierover werden gebundeld uitgegeven 

                                                
277 Respectievelijk in het pamflet Algemeene Zendbrief aan mijne Geachte Medeleeraren in Nederland 
(Amsterdam 1864) en in Vlugmaren 13 augustus 1864, aangehaald in Hoftijzer et al. 2006 185-186. 
278 Kruseman 1886 dl. 1 247 geciteerd naar José de Kruif in De Graaf en De Kruif 2006 98. 
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in het pamflet Mengelwerk no. 9. Dit soort overdrukken uit de periodieke pers kwam 

na 1830 wel vaker voor. 279 

Een tweede groep polemieken handelde over religie. Vooral de Groningse 

pamflettenpers bevat hiervan veel voorbeelden. Een grondige analyse van de 

publicaties rond de afscheiding, Doleantie en verdere twisten tussen protestanten is 

geleverd door historicus Jasper Vree, die zich vooral richtte op de activiteiten van de 

‘Groninger Godgeleerden’ onder leiding van hoogleraren P. Hofstede de Groot, J.F. 

van Oordt en L.G. Pareau. Deze groep theologen en predikanten gaf niet alleen een 

eigen tijdschrift uit, Waarheid in Liefde geheten, ze produceerden tevens talloze – 

vaak in Groningen uitgegeven – pamfletten.280 

De derde groep polemieken betrof particuliere vetes van individuele burgers 

die overhoop lagen met justitie, de kerkenraad of met andere burgers. Kenmerkend 

voor deze pamfletten was dat de auteur het gevoel had dat hem ernstig onrecht was 

aangedaan; hij wenste zich in de publieke arena te verdedigen. Zo ook dhr. W. Spoor 

die in ’s-Hertogenbosch een pamflet publiceerde. De auteur vond dat hij in kwaad 

daglicht was gesteld door een als pamflet uitgegeven pleidooi. In dit pleidooi werd 

onder meer gesteld dat dhr. Spoor zich in een bepaalde periode te veel salaris had 

laten uitbetalen. Spoor zag zijn reputatie aangetast en besloot tot uitgave van een 

eigen pamflet waarin hij – ondersteund door uitvoerige bijlagen – de onjuistheid van 

die bewering aanvocht: Eenige Opmerkingen omtrent de Pleitrede van Jhr. Mr. Louis 

Verheyen, advocaat te ’s Hertogenbosch, in zake van den heer Karel Francois 

Cornelis Baron van Hemert tot Dingshof, bewaarder der hypothekeken van het 

kadaster te Amsterdam (’s-Hertogenbosch 1862). 

 

Pamflet niet langer mirror, maar platform 

                                                
279 Bijvoorbeeld Stukken, Betrekkelijk Het Ontwerp Ter Afsluiting Van Het Reitdiep, 
Met Goedkeuring Van Zijne Majesteit Den Koning, Uitgegeven Op Last Van Gedeputeerde Staten Der 
Provincie Groningen Groningen 1835, Beschouwing Van Het Reit- Of Loopende Diep In Deszelfs 
Tegenwoordigen Toestand En Van De Voordeelen Die Eene Afsluiting Van Hetzelve Ten Gevolge 
Zoude Hebben Groningen 1836, Vervolg Van Stukken, Betrekkelijk Het Ontwerp Tot Afsluiting Van Het 
Reitdiep, Met Goedkeuring Van Zijne Majesteit Den Koning, Uitgegeven Op Last Van De Staten Der 
Provincie Groningen Groningen 1840, Mengelwerk No. 9 Groningen 1842, 
Tweede Vervolg Van Stukken, Betrekkelijk Het Ontwerp Tot Afsluiting Van Het Reitdiep, Met 
Goedkeuring Van Zijne Majesteit Den Koning,Uitgegeven Op Last Van De Staten Der Provincie 
Groningen Groningen 1845, De afsluiting van het Reitdiep bij Wetzinge in verband met de 
verbetering van die Rivier voor de groote scheepvaart Groningen 1855. 
280 De publicitaire activiteiten van deze groep zijn recent nog besproken in Vree 2002. Voor een 
uitgebreide analyse zie Vree 1990 en 1991. 
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Het pamflet kan, net als in de voorgaande periode, op tal van manieren worden 

getypeerd. Al nam het aandeel overheidspublicaties wat af, toch fungeerde het 

pamflet ook nog steeds als gatekeeper voor officiële reglementen en 

bekendmakingen. Het pamflet bleef ook signpost. De signpost functie kwam vooral 

tot uiting in de vele Groningse open brieven en gedrukte leerredes die door 

predikanten werden gepubliceerd. Het pamflet werd door predikanten gebruikt om de 

protestantse gemeenschap door een moeilijke tijd van scheuring te loodsen en 

gevaarlijke “dwalingen” te voorkomen en bestrijden.281 In ’s-Hertogenbosch nam de 

signpost functie af, omdat katholieke leiders de beschikking hadden over tal van 

kranten en tijdschriften die vanuit de katholieke ideologie de actualiteit bespraken. 

Ook andere ideologische en religieuze groepen wisten zich in toenemende mate in de 

periodieke pers vertegenwoordigd.  

Het publieke debat was in sterke mate een intermediaal debat geworden. 

Terwijl burgers nog veel naar het pamflet grepen gingen de leiders van politiek-

ideologische groepen zich steeds vaker bedienen van de periodieke pers. Om die 

reden kan geen enkel medium op zichzelf als spiegel op de maatschappij worden 

gezien. Het pamflet verloor zijn mirror functie, want de pamfletproductie gaf slechts 

een deel – en vooral het particuliere deel – van het debat weer. 

 
Afbeelding 5.7 Burgerjournalistiek in pamfletten282 

 1813-1829 1830-1869 
Ja 68% 78% 
Nee 31% 23% 

n = 1.576 pamfletten. Methode: bijlage A 
 

De voornaamste functie van het pamflet in de periode 1830-1869 was die van open 

platform voor burgers. Vele particuliere burgers namen deel aan het publieke debat 

door gebruik te maken van het pamflet. In de vorige periode was het aandeel 

particuliere burgers dat optrad als pamflettist 68%, dat aandeel was tussen 1830 en 

1869 gestegen naar 78%. Het pamflet kon door zijn laagdrempeligheid uitstekend 

functioneren als platform voor ‘burgerjournalistiek’. 

                                                
281 Verdediging Tegen De Aanvallen Op De Ware Gereformeerde Kerk En Mij Gedaan, Door 
Onderscheidene Dwaalleeraren Dezer Provincie, Die Hunne Dwalingen Zich Niet Meer Schamende 
Openlijk Voor Dezelve Uitkomen En Meer Of Minder Toonen, In Plaats Van Leiders Verleiders, In 
Plaats Van Herders Grijpende Wolven Te Zijn Groningen 1834. 
282 Tot de categorie burgerjournalistiek rekende ik alle publicaties die onder de eigen naam en 
verantwoordelijkheid waren geschreven door particuliere burgers. Zie bijlage A. 
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5.3 Na 1869: een nieuwe journalistiek? 

Krant biedt richting en vermaak  
In de periode 1869-1899 waren er opnieuw verschuivingen in de functies van de 

krant. Het aandeel opinie en het aandeel kritiek namen ten opzichte van de periode 

1830-1869 sterk af (met 3,3% en 1,7%). Na 1869 was vooral de amusementsfunctie in 

opkomst. Voor die tijd hadden 0,02% van de artikelen een zuivere 

amusementsfunctie, in de periode na 1869 steeg dit naar 2,2%. De verschuivende 

verhoudingen tussen de functies maakt duidelijk dat de krant na 1869 niet alleen een 

kwantitatieve maar ook een kwalitatieve verandering onderging. 

 
Afbeelding 5.8 

 
n = 7.230 krantenartikelen. Steekproef A. Methode: bijlage A 

 

Voor ieder wat wils: amusement in de krant 

In hoofdstuk 2 kwam de toenemende commercialisering van de krant al aan bod, die 

na 1869 in een stroomversnelling raakte. Uitgevers en redacties richtten zich op 

nieuwe doelgroepen, zoals vrouwen, plattelandsbewoners en zelfs kinderen. 

Marketingacties moesten nieuwe lezers trekken en bestaande lezers behouden. 

Uitgevers gingen lezers bijvoorbeeld trakteren op fietsen, verzekeringen, leeswaar en 

speelgoed. 
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Deze publieksgerichte aanpak kwam ook tot uiting in de berichtgeving. 

Wijfjes verwoordde de nieuwe strategie onder redacties en uitgevers als volgt: “Het 

was duidelijk: wilde je hoge oplages, dan moest het nieuws voorop en de krant 

gevarieerder, uitvoeriger, prettiger en minder gericht op de vertrouwde opinie.”283 

Zodoende ontstond een sterke “amusementscultuur” in de laat negentiende-eeuwse 

krant, ook in Groningen en ’s-Hertogenbosch. De amusementscultuur kwam niet 

louter tot uiting in de berichten met een zuivere amusementsfunctie; steeds vaker ging 

het om een mix van amuseren en andere journalistieke functies. Deze koppeling van 

amusement aan andere functies gebeurde op een aantal manieren.  

Ten eerste kwam deze vermenging tot uitdrukking in de selectie van berichten. 

Vooral in rubrieken met fait divers of ‘mengelingen’ kregen lezers talloze grappige 

nieuwsfeiten voorgeschoteld. Het ging vrijwel altijd om korte en informatieve 

nieuwsberichten, gekozen vanwege hun amusante onderwerp. Dit fenomeen van 

grappige fait divers was op zichzelf niet nieuw, maar maakte na 1869 een grote 

sprong, vooral de bijlagen van de krant bevatten veel van deze “onbelangrijke 

belangwekkendheden”.284 Een voorbeeld is het bericht getiteld ‘Dierenvriend’ in de 

Bossche krant Het Huisgezin van 15 april 1883: 

 

Dierenvriend 

Het behoort voorzeker tot de zeldzaamheden dat wij een waarlijk 

menschlievende daad op rekening van de “Vereeniging tot bescherming van 

dieren” kunnen stellen. Nu zulk een feit ons onder de oogen komt, willen wij 

het gaarne in ruimeren kring verspreiden. 

Een oude knol te ’s-Hage, die zijn laatste levensdagen moest doorbrengen met 

het voorttrekken van zware vrachten, trok de aandacht der leden van 

bovengenoemde vereeniging, welker bekend “Toevluchtsoord” thans ook een 

afdeeling heeft voor “Paardenbescherming”. Het afgeleefde paard werd van 

zijn baas gekocht en onder behandeling gesteld van een veearts, die geen beter 

middel scheen te weten om het beest uit zijn ellende te verlossen dan het door 

middel van een schietslachtmasker naar de andere wereld te helpen. Door 

                                                
283 Wijfjes 2004 39. Zie ook: Van Raalte 1886 8, Broersma en Furnée 2001 6-7. 
284 Het citaat heb ik ontleend aan Pratchett 2002 292. 
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tusschenkomst van “Paardenbescherming” werd onze karreman nu in staat 

gesteld zich een beter trekdier aan te schaffen.285 

 

Een tweede manier waarop amusement met de andere journalistieke functies in de 

krant werd verweven was door een nieuwe, beeldende schrijfstijl; artikelen werden zo 

opeens een stuk levendiger en vermakelijker om te lezen. In plaats van “het request 

werd afgewezen” schreef men bijvoorbeeld “naar de snippermand verwezen” en een 

student medicijnen werd “leerling van Esculaap” genoemd.286  

 De derde en meest opvallende mix tussen de traditionele journalistieke 

functies en de nieuwe amusementstaak waren liedjes, gedichten, verhalen en 

vervolgromans die in de krant verschenen. Van der Meulen nam deze categorie 

berichten samen onder de verzamelterm feuilleton.287 Deze feuilletonartikelen waren 

zeker geen onbekend fenomeen, al vanaf de jaren dertig namen kranten dergelijke 

artikelen op. Na 1869 nam deze praktijk sterk toe. De aard en thematiek van deze 

berichten kwamen in hoofdstuk 4 aan bod, ik noemde het feuilleton toen een 

‘verstrooiende vorm’, waarmee ik niet wilde suggereren dat amusement de enige 

functie was van deze artikelen. 72% had inderdaad primair een amuserende functie, 

maar de amusante presentatievormen werden tevens gebruikt voor emotioneren 

(14%), informeren (11%), opiniëren (3%) en een enkele keer ook om te bekritiseren 

of mobiliseren (0,3%). 

Tot het negentiende-eeuwse feuilleton behoorden tal van publicaties, zoals 

gedichten, liederen en fictieve gesprekken, waarvan ik in het vorige hoofdstuk enkele 

voorbeelden gaf. Maar ook sprookjesachtige vertellingen, zoals die bijvoorbeeld 

regelmatig te vinden waren in de rubriek ‘Kroniek en critiek’ in het Nieuwsblad van 

het Noorden, maakten deel uit van het feuilleton. Aan de hand van legendes en stukjes 

folklore werd commentaar geleverd op actuele gebeurtenissen. In het nummer van 22 

januari 1899 bijvoorbeeld ging de kroniek over een “legende van een koning, een 

monster en een drakendoder”. Nadat de drakendoder de draak had verslagen, keerde 

hij terug naar het paleis van de koning, waar een onverwachte wending plaatsvond: de 

twee begonnen een discussie over het nut van wetenschap voor de samenleving. Voor 

een goed begrip van dit artikel moest de hele krant worden gelezen, want deze 

                                                
285 Het Huisgezin, 15 april 1883. 
286 Het Huisgezin, 15 april 1883. 
287 Van der Meulen 1885 32-34. 
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‘legende’ bleek een creatieve ondersteuning van het opiniërende hoofdartikel op de 

voorpagina te zijn waarin een wetsvoorstel werd bekritiseerd, omdat het zou leiden tot 

een rem op de wetenschap.288 

De amusementscultuur kwam lang niet in alle kranten even sterk naar voren. 

De persoonlijke stijl van de hoofdredacteur en de wensen van de uitgever speelden 

hierin een belangrijke rol. In ’s-Hertogenbosch zette de trend eerder door dan in 

Groningen. De Bossche krant Het Huisgezin liep voorop en mag als trendsetter 

worden aangemerkt in de pogingen amusement te verweven met de bestaande 

berichtgeving. Ook De Noord-Brabanter ging snel amusement toevoegen. De Nieuwe 

Noordbrabander bevatte eveneens veel amusement, maar stopte in 1873 en is voor 

het laatste tijdvlak dus van weinig invloed geweest. Alleen de Provinciale 

Noordbrabantsche en ’s Hertogenbossche Courant liep achter en kampte dan ook met 

tegenvallende resultaten. Gerard Teulings nam de noodlijdende krant in 1880 over, 

waarna hij de krant met veel energie begeleidde op een publieksgerichte koers. Na de 

overname nam geen enkele krant in ’s-Hertogenbosch zoveel amuserende stukken op 

als de Provinciale Noordbrabantsche en ’s Hertogenbossche Courant. 

In Groningen was er een korte opleving van amusement in de krant door de 

oprichting van massakrant Het Noorden. Nieuwe Groninger in 1868. Deze krant 

verhuisde echter in 1870 al naar Amsterdam. De twee andere Groningse kranten 

waren terughoudend in het combineren van berichtgeving en amusement. De 

Provinciale Groninger Courant bood wel eens amusemerende stukken, maar 

cultiveerde vooral haar zakelijke en elitaire identiteit. De Groninger Courant was 

inmiddels verworden tot reliek uit vervlogen tijden. De krant hield nog steeds vast aan 

de oude rol van informatieve stadscourant, een amuserend stuk kwam slechts bij 

uitzondering voor. De commercialisering en popularisering van het krantenbedrijf 

betekende het einde van deze krant. In 1874 moest ze wegens gebrek aan lezers en 

adverteerders stoppen. De krant werd opgevolgd door de Nieuwe Groninger Courant 

van uitgever J.B. Wolters. Dit blad leek in geen enkel opzicht op zijn voorganger: het 

kreeg nieuwe, publieksgerichte bijlagen en bevatte tal van amusante artikelen. 

Opvallend veel amusement boden nieuw opgerichte kranten, zoals de populaire 

socialistische krant De Vlinder (opgericht 1875), de antirevolutionaire Nieuwe 

Provinciale Groninger Courant (1886) en het neutrale Nieuwsblad van het Noorden 

                                                
288 Nieuwsblad van het Noorden 22 januari 1899. 



 153 

(1888). Na 1880 was de amusementscultuur verankerd in de dagbladpers van zowel 

’s-Hertogenbosch als Groningen.  

 

Wegwijzers en verzuiling 

Was er na 1869 inderdaad een nieuwe politieke rol voor de krant weggelegd zoals 

door onderzoekers wordt beweerd?289 De politieke transformatie van de krant wordt 

uitvoerig besproken in De Politiek van de Openbaarheid door Frank van Vree.290 Zijn 

argumenten voor een nieuwe politieke rol van de pers zijn terug te brengen tot een 

viertal van McQuail’s ideaaltypische functies: de pers zou gaan optreden als platform, 

signpost, watchdog en mirror.  

De platformfunctie houdt in dat burgers in een min of meer open forum 

kunnen participeren in het publieke debat. Trad de krant na 1869 inderdaad op als 

platform, zoals wel wordt gesuggereerd?291 In hoofdstuk 4 constateerde ik dat er na 

1869 meer lezersbrieven werden geplaatst. Deze trend begon al rond 1830, maar 

kwam na 1869 in een stroomversnelling terecht. Het is echter discutabel of de krant 

vanwege deze brieven echt als open platform diende. Wat was bijvoorbeeld de kans 

dat een afwijkende mening in de krant werd opgenomen? De geplaatste brieven 

suggereren dat vooral leden van de ideologische achterban aan het woord kwamen, 

een enigszins open debat was eerder uitzondering dan regel. Er zijn best een aantal 

voorbeelden te vinden van briefschrijvers die kritisch uithaalden naar de redactie, 

maar in deze gevallen ging de brief vergezeld van een redactionele weerlegging.  

Ditzelfde principe werd ook toegepast wanneer redacties onderling 

discussieerden. Regelmatig werd een deel van een artikel of brief uit een andere krant 

overgenomen, maar dit ging dan vaak vergezeld van een vernietigend redactioneel 

commentaar. Als voorbeeld kan een ‘debat’ uit 1882 dienen tussen de Utrechtse 

hoogleraar Koster en de redactie van de Bossche krant Het Huisgezin. Koster had in 

het Algemeen Handelsblad een artikel geschreven waarin hij betoogde dat het jammer 

was dat zoveel mensen angst en weerzin voelden bij het idee hun lichaam aan de 

wetenschap te doneren. Hij stelde dat dit waarschijnlijk een overblijfsel was van 

bijgeloof en de nadelige invloed van religie. Dit was tegen het zere been van de 

katholieke redacteurs van Het Huisgezin. In de krant werd negatief gereageerd op het 

                                                
289 Van Vree 1992 98-100 en Wijfjes 2004 33-72 (m.n. 38). 
290 Van Vree 2000 10-31. 
291 Van Vree 2000 10-31, Aerts 2001a 22, Broersma 2002 261. 
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“walgelijke” artikel van Koster: “Dus, eerst naar de snijkamer, dan naar den oven, om 

snel geoxydeerd te worden”, zo werden de woorden van Koster uitgelegd in een fel 

hoofdartikel.292 Koster reageerde door middel van een ingezonden brief, die Het 

Huisgezin maar gedeeltelijk plaatste. De ingekorte reactie van Koster ging echter wel 

vergezeld van een uitgebreide redactionele weerlegging met daarin veel persoonlijke 

opmerkingen over de persoon van de hoogleraar. Zijn mening werd gediskwalificeerd 

als die van een wereldvreemde wetenschapper: 

 

het blijkt voortdurend dat in onzen tijd de celebriteiten der wetenschap, die, 

naar het heet, eene universele kennis bezitten en daarom voor orakels 

doorgaan, van dat alles even weinig weten als een loopjongen op de drukkerij 

van de Nieuwe Rotterdamsche Courant.293 

 

Door het toevoegen van dergelijke redactionele commentaren gaf de krant haar eigen 

betekenis aan het debat; de argumenten van andersdenkenden werden weerlegd en 

lezers werden naar één juiste visie op de actualiteit gevoerd. De brievenpagina van de 

krant kan om die reden beter als wegwijzer, als signpost dus, worden getypeerd dan 

als open platform. Burgers kwamen weliswaar aan het woord, maar hun brieven 

dienden doorgaans ter ondersteuning van de redactionele boodschap. 

 

Ten tweede zou de pers fungeren als motor achter de toenemende verzuiling, omdat 

ze de voornaamste politiek-maatschappelijke stromingen voorzag van een middel om 

eenheid te creëren onder hun aanhangers; in de terminologie van McQuail een 

signpost functie.294 Elke belangrijke politiek-maatschappelijke stroming had haar 

eigen blad, zowel op landelijk als lokaal niveau. Deze vervlechting van politieke en 

periodieke pers was al rond de jaren veertig ingezet, aldus Van Vree. Na de jaren 

vijftig werd de band tussen politieke voormannen en periodieke pers steeds meer 

openbaar en minder een zaak van achterkamertjes. In hoofdartikelen werd trots de 

visie van de krant uitgedragen en de positie in het politieke veld werd een 

onlosmakelijk deel van de identiteit van de krant. De afschaffing van het 

Dagbladzegel leidde tot versnelling van dit proces, omdat het oprichten van dagbladen 

                                                
292 Het Huisgezin van 23 april 1882. 
293 Het Huisgezin van 30 april 1882. 
294 Van Vree 1992 103-106, Van Vree 2000 10-31. 
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eenvoudiger werd en meer mensen zich een krant konden veroorloven, wat haar 

potentieel vergrootte. Leiders van politieke kamerkringen (het is nog te vroeg om over 

partijen te spreken) gingen optreden als hoofdredacteur van landelijke bladen. Kuyper 

leidde de antirevolutionaire De Standaard, Schaepman de katholieke bladen De Tijd 

en Het Centrum, Domela Nieuwenhuis en later Troelstra waren hoofdredacteur van 

het socialistische Recht voor Allen en Het Volk en de liberale voorman Goeman 

Borgesius stond aan het roer van Het Vaderland.295 Het is niet verwonderlijk dat 

journalisten hun hoofdredacteur beschouwden als “machtig volksleider” en 

“generaalbevelhebber”.296 Deze politieke leiders gebruikten de krant om hun 

gedachtegoed bekend te maken en eenheid te scheppen onder hun aanhang. Deze 

politiek-ideologische bladen fungeerden dus als signpost, een wegwijzer in verzuilend 

Nederland. 

Uit mijn analyse blijkt dat deze politisering ook speelde in Groningen en ’s-

Hertogenbosch. De politieke lijn van de landelijke bladen werd in grote lijnen 

gevolgd, maar er was ook ruimte voor een eigen geluid.  

In ’s-Hertogenbosch was tot 1873 in de Nieuwe Noordbrabander en tot 1880 

in de Provinciale Noordbrabantsche en ’s Hertogenbossche Courant een liberaal 

geluid te horen De meeste andere Bossche kranten volgden in meer of mindere mate 

de lijn van de katholieke kamerkring. De Noord-Brabanter volgde in de meeste 

kwesties het voorbeeld van de leidinggevende katholieke kranten De Tijd en Het 

Centrum die onder leiding stonden van Schaepman. Schaepmans pogingen om 

eenheid te creëren in de katholieke kamerkring werden door de redactie fel verdedigd. 

Deze houding werd De Noord-Brabanter niet altijd in dank afgenomen. Veel 

vooraanstaande Brabantse katholieken waren fel tegen de vorming van een katholieke 

partij. Deze kritiek kwam in Het Huisgezin aan bod. Hoewel de redactie van Het 

Huisgezin meestal de lijn van Schaepman volgde, vertegenwoordigde de krant een 

meer conservatieve katholieke en politieke ideologie. Geregeld ging Het Huisgezin 

over de plannen van Schaepman in debat met De Noord-Brabanter, De Tijd of Het 

Centrum. De redactie hield eventuele kritiek doorgaans gematigd en beleefd.297 

Dit was anders in het Noordbrabantsch Dagblad. Deze krant werd opgericht 

in 1892 vanwege de groeiende onvrede over de politiek van Schaepman. De Bossche 

                                                
295 Zie bijvoorbeeld Cramer 1958 117-125, Stuurman 1983 99-101. 
296 Van Raalte 1886 10 en 23. 
297 Hollenberg 1975 192-238. 
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pastoor Prinsen wilde een blad waarin de ultramontaanse visie aan bod zou komen. 

Na een korte periode van verzet tegen de in zijn ogen slappe houding van Schaepman 

werd deze breuk in de katholieke factie gedicht. Prinsen verzoende zich uiteindelijk – 

onder toeziend oog van bisschop Godschalk – met de lijn van Schaepman en de krant 

fuseerde in 1895 met De Noord-Brabanter tot De Noord-Brabander-

Noordbrabantsch Dagblad.298 

In Groningen hadden liberalen, antirevolutionairen en socialisten een eigen 

krant. De Nieuwe Provinciale Groninger Courant leende zich voor het 

antirevolutionaire gedachtegoed van Abraham Kuyper en zijn krant De Standaard. 

Dikwijls werd geciteerd uit de hoofdartikelen die Kuyper voor De Standaard schreef, 

zijn zogenaamde ‘driestarren’. Kritiek op Kuyper – zoals er in ’s-Hertogenbosch 

kritiek werd geleverd op Schaepman – was vrijwel afwezig. 

De Groningse liberalen hadden twee kranten: de Nieuwe Groninger Courant 

en de Provinciale Groninger Courant. Deze kranten onderscheidden zich qua inhoud 

van elkaar in het feit dat de Nieuwe Groninger Courant een veel breder publiek 

aansprak. De Provinciale Groninger Courant richtte zich op een kleiner, elitair 

publiek. Beide kranten hingen in grote lijnen de liberale ideologie aan. In 

hoofdartikelen werd regelmatig verwezen naar de standpunten die door Borgesius in 

Het Vaderland waren verkondigd. 

Het socialistische gedachtegoed werd vertegenwoordigd door De Vlinder, al 

paste deze krant in een bepaald opzicht juist niet in het politiseringpatroon. De 

Vlinder lijkt een particulier initiatief van uitgever en hoofdredacteur Flink te zijn 

geweest. Hij legde geen verantwoording af en stelde zich niet ondergeschikt aan een 

socialistische vereniging.299  

Er is ten slotte een categorie kranten die doorgaans ‘neutraal’ wordt genoemd. 

Dit zijn Het Noorden. Nieuwe Groninger en het Nieuwsblad van het Noorden in 

Groningen en in ’s-Hertogenbosch de Provinciale Noordbrabantsche en ’s 

Hertogenbossche Courant (na de overname in 1880). Deze kranten bevatten relatief 

veel minder opiniërende, kritische en mobiliserende artikelen en veel meer informatie 

en amusement. Deze neutrale pers fungeerde vergeleken met de meer politieke bladen 

het minst als signpost en legde ook minder de nadruk op de toenemende segmentatie 

in Nederland.  
                                                
298 Hollenberg 1975 192-238. 
299 Prakke 1969 288, Tammeling 1988 126-129. 
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Het waren vooral de politiek-ideologische bladen die fungeerden als signpost; 

een wegwijzer in verzuilend Nederland. Deze bladen schiepen eenheid onder de 

politieke aanhang en droegen zo bij aan de herkenbaarheid van politieke 

samenwerkingsverbanden en de geleidelijke vorming van politieke partijen. Om die 

reden wordt de Nederlandse pers terecht als een politiek instituut beschouwd.300 

 

In de derde plaats is betoogd dat de laat negentiende-eeuwse krant ook als mirror op 

de maatschappij fungeerde, ze gaf een beeld van de verschillende opvattingen en 

thema’s die leefden onder de bevolking en fungeerde als barometer van de publieke 

opinie.301 Het is inderdaad zo dat verschillende kranten verschillende politiek-

ideologische perspectieven op de actualiteit brachten. Echter, het ging vooral om de 

perspectieven van politieke leiders. De individuele stem van burgers kwam alleen aan 

bod ter ondersteuning van de redactionele visie. Bovendien zorgde de wens om vooral 

geen “aanstoot” te geven ervoor dat bepaalde gezichtspunten niet of nauwelijks 

werden besproken.302 Soms nam deze puriteinse houding bijna amusante vormen aan. 

Zo werd een toilet in een artikel omschreven als “eene plaats, die men in gezelschap 

slechts bij hoge noodzakelijkheid noemt.”303  

Ook ‘volkse’ onderwerpen werden door veel redacties slechts met tegenzin en 

afkeuring besproken. Een voorbeeld hiervan is hoe de Bossche kranten in 1883 met 

het populaire carnaval omgingen. De raad had dat jaar besloten het dragen van 

maskers te verbieden. Deze maatregel werd in de kranten verdedigd en de immens 

populaire carnavalsviering werd gepresenteerd als een “niet edel volksvermaak”, 

“platvloers” en niet passend bij de katholieke religie. Aan de talloze optochten en 

feesten zou de krant slechts mondjesmaat aandacht geven.304 De rol van de krant als 

wegwijzer, of beter gezegd opvoeder, stond zo een spiegelfunctie in de weg. 

 

De krant werd een politiek instituut en daarmee werd afstand genomen van het 

onafhankelijke en enigszins rebelse ideaal dat in de jaren twintig in de oppositiepers 

en in de jaren veertig door redacteurs als Judocus Smits was nageleefd. Redacties 

streefden naar fatsoenlijkheid en dit had invloed op de berichtgeving. Staaltjes van 
                                                
300 Cramer 1958 1, Stuurman 1983 99-101, Van Vree 2000 10-31, Wijfjes 2001b 63. 
301 Leenders gebruikt deze term bij zijn bespreking van de Hoornse Courant (Leenders 1992 25). 
302 Joan Nieuwenhuis schreef dit in zijn memoires over de oprichting van het Nieuwsblad van het 
Noorden (Nieuwenhuis 1933 93). 
303 Het Huisgezin van zondag 15 april 1883. 
304 Het Huisgezin van 8 februari 1883. 
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watchdog journalistiek waren in de vorige periode al schaars, maar komen in de laat 

negentiende-eeuwse krant nog minder voor. Kranten bleven selectief in hun 

verslaggeving en traag in het bespreken van gevoelige onderwerpen als corruptie of 

machtsmisbruik. In de landelijke pers zijn weliswaar enkele voorbeelden van 

dergelijke watchdog journalistiek aan te wijzen, maar volgens Wijfjes moeten die als 

uitzonderingen op de regel worden beschouwd:  

 

De journalist trad in dat [politiekmediale] complex niet op als een waakhond 

van de democratische orde, maar als een herdershond die, op aanwijzing van 

de herders, de eigen kudde bij elkaar dreef en hield. 305 

 

Met het uitblijven van een watchdog functie onderscheidden Nederlandse kranten zich 

van de Anglo-Amerikaanse new journalism trend, waarin deze journalistieke rol juist 

een centrale plaats had.306 Maar hoe stond het met de watchdog functie in de 

pamflettenpers aan het eind van de negentiende eeuw? 

Het pamflet: verenigingsplatform en journalistieke waakhond 
Het pamflet had ook na 1869 nog veel retorische functies. Ten opzichte van de vorige 

periode is het opvallend dat de functie opinie sterk in aandeel afnam, van 37% naar 

26%. Het aandeel emotie bleef hetzelfde, namelijk 34%. Alle andere functies stegen 

juist procentueel. Het aandeel informatieve pamfletten was in de periode voor 1870 

11% en werd 15%. Amusement was eerst 1%, dit werd 3%. Ook het percentage 

mobiliserende pamfletten nam toe van 10% naar 12%. De functie kritiek steeg ten 

slotte van 7% naar 10%. De nadruk kwam te liggen op twee politieke hoedanigheden: 

het pamflet als partij- en verenigingsmedium en het pamflet als journalistieke 

waakhond. 

 

                                                
305 Wijfjes 2001b 63. 
306 Wijfjes 2004 50. Zie voor enkele belangrijke Amerikaanse voorbeelden Serrin en Serrin 2002, 
bijvoorbeeld 1-3, 23-25, 47-50, 99-102.  
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Afbeelding 5.9 

n = 371 pamfletten. Methode: bijlage A 

 

Het verval van een open platform voor burgerjournalistiek 

In de vorige hoofdstukken bleek al dat de pamflettenpers zowel kwantitatief als 

inhoudelijk na 1869 sterk inkromp. Het pamflet was in het begin en midden van de 

negentiende eeuw vooral een open platform voor burgerjournalistiek, maar dit 

veranderde na 1869. Dat wil niet zeggen dat er geen particuliere stem meer was, maar 

in verhouding tot de vorige periodes nam de ‘burgerjournalistiek’ in pamfletten sterk 

af (zie afbeelding 5.10). 

 
Afbeelding 5.10 Burgerjournalistiek in pamfletten307 

 1813-1829 1830-1869 1870-1899 
Ja 68% 78% 27% 
Nee 31% 23% 73% 

n = 977 pamfletten. Methode: bijlage A 
 

                                                
307 Tot de categorie burgerjournalistiek rekende ik alle publicaties die door particuliere burgers onder 
de eigen naam en verantwoordelijkheid werden geschreven. Zie bijlage A. 
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Afbeelding 5.11 Polemische pamfletten 

  1813-1829 1830-1869 1870-1899 
Reactie op: Krant 1% 2% 2% 
 Pamflet 3% 11% 8% 
 Tijdschrift 0% 1% 2% 
 Redevoering 0% 1% 0% 
     
Geen reactie  82% 74% 78% 

n =1.947 pamfletten. Methode: bijlage A 

 

Ondanks de afname van burgerjournalistiek bleef het pamflet haar openbare karakter 

behouden. De motor achter de laat negentiende-eeuwse pamfletproductie was het 

verenigingsleven. Verenigingen lieten pamfletten publiceren en draaiden vaak zelf op 

voor de drukkosten. Ze gebruikten het pamflet om een leidraad te bieden voor de 

actualiteit (signpost) en als doorgeefluik (gatekeeper) voor allerlei praktische 

informatie rond vergaderingen en openbare activiteiten. Deze verenigingspublicaties 

varieerden van notulen van vergaderingen en beginselverklaringen tot verslagen van 

openbare feesten en de redevoeringen, liederen en gedichten die hierbij ten gehore 

waren gebracht. Enkele van deze publicaties waren bedoeld voor de eigen 

verenigingskring, maar veel verenigingspamfletten hadden juist een openbaar karakter 

en waren bedoeld voor een breed publiek. Veel van dergelijke pamfletten werden 

zelfs gratis uitgedeeld. 

Het pamflet vervulde als verenigingsmedium tal van retorische functies. De 

informatieve functie kwam tot uiting in de jaarlijkse statuten, notulen en reglementen. 

Tot de informatieve stukken behoorden ook de praktische programma’s en 

aankondigingen van vergaderingen, bijeenkomsten, feesten, sportwedstrijden, 

dichtavonden en muziekvoorstellingen. 

Mobiliserende pamfletten riepen op om toch vooral de bijeenkomsten of een 

aanstaande voorstelling of feestavond bij te wonen of geld te doneren voor een 

speciaal doel. Ook waren er tal van oproepen van nieuwe verenigingen die nog leden 

zochten. Het pamflet Zondagsrust (Groningen, 1882) deed bijvoorbeeld verslag van 

“de eerste algemeene vergadering der Nederlandsche Vereeniging tot bevordering van 

zondagsrust”. De landelijke vereniging zat in Utrecht, maar zij wilde leden werven in 

de noordelijke provincies en liet daarom dit verslag in Groningen uitgeven. 

Emotie en opinie gingen zij aan zij in de vele gedrukte toespraken en 

verhandelingen. Emotie kwam vooral voor bij de stukken die verschenen naar 
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aanleiding van vieringen en herdenkingen. Behalve om redevoeringen en 

verhandelingen ging het ook om gedichten en liederen, vaak met een moraliserende 

ondertoon. Deze gedichten en liederen hadden een enkele keer een puur amuserende 

functie.308 

Opinie domineerde in de stukken van politieke kiesgezelschappen, die dikwijls 

bijeenkomsten organiseerden en de redevoeringen – of een samenvatting daarvan – in 

gedrukte vorm lieten verschijnen. Felle kritiek werd er in deze publicaties niet 

geleverd.309 Single issue verenigingen, die vaak maar korte tijd bestonden en zich 

richtten op het behalen van één politiek doel, publiceerden eveneens opiniërende 

pamfletten.310 Een Gronings voorbeeld van een dergelijke single issue vereniging is 

de ‘Vereeniging tot bevordering der kanalisatie van Westerwolde’. Deze vereniging 

produceerde onder meer het opiniërende pamflet Beschouwingen over kanalisatie van 

Westerwolde (Groningen 1895) om deze kanalisatie te propageren. 

 

Hoe veranderde het pamflet van publiek platform in een door verenigingen 

gedomineerd medium? George Orwell wierp deze vraag op in zijn inleiding van 

British Pamphleteers (1948). Hij wees op de rijke geschiedenis van het Britse pamflet 

als particulier medium en betreurde de kwalitatieve achteruitgang toen het door 

politieke verenigingen en partijen werd ‘overgenomen’.311 In Nederland hield Dennis 

Bos zich als eerste bezig met de laat negentiende-eeuwse positie van het pamflet; hij 

constateerde eveneens een levendige pamfletcultuur die werd gedomineerd door 

politieke verenigingen.312 Zowel Bos als Orwell wijzen op de lage productiekosten als 

voornaamste succesfactor achter het pamflet.  

Verenigingen hadden steeds meer publicitaire behoeftes. De periodieke pers 

voldeed uitstekend om de achterban te leiden en te informeren, maar sommige 

stukken waren gewoonweg te omvangrijk, te saai of voor een te kleine groep 

                                                
308 Bijvoorbeeld Toespraak van de president in de vergadering van "De Katholieke Kring" te ’s 
Hertogenbosch, den 9 Januarij 1873 ’s-Hertogenbosch 1873. 
309 Bijvoorbeeld in een stuk van de Katholieke Kring genaamd De liberale partij in Nederland: in haar 
wezen en beginselen, in haar strekking en doel, als antwoord op de vraag: mag een katholiek bij die 
partij zich aansluiten? ’s-Hertogenbosch 1872, De Kiesvereniging Noordbrabant en de Kiesvereniging 
Nederland, of Het Katholiek ’s Hertogenbosch tegenover het Liberalisme ’s-Hertogenbosch 1871. 
310 Maartje Janse behandelt in haar proefschrift deze aparte groep verenigingen Janse 2007. 
311 Orwell en Reynolds 1948 13-14. 
312 Bos 2001 en recent nog in Bos 2006. Ook F. van Gaal gebruikt in zijn onderzoek naar Bossche 
socialisten divers pamfletmateriaal. Hij behandelt het niet als apart fenomeen, maar laat net als Dennis 
Bos zien dat de pamfletten een belangrijke rol speelden in het overbrengen van het socialistische 
gedachtegoed (Van Gaal 1989). 
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interessant om in krant of tijdschrift opgenomen te worden. In de vroege negentiende 

eeuw was het niet ongewoon om hele nummers van kranten te vullen met één 

overheidsmededeling, maar in de laatste decennia van de negentiende eeuw wilden 

redacties hun bladen leesbaar en interessant houden. Het is makkelijk voor te stellen 

dat personen en groepen die eerst in de krant terecht konden nu hun stukken 

geweigerd zagen, omdat ze oninteressant waren voor de meeste lezers, te saai of te 

lang. Het pamflet was echter goedkoop en bood zoveel ruimte als nodig was. Er was 

altijd wel een drukker te vinden die de uitgave wilde verzorgen, mits de drukkosten 

werden betaald. Verenigingspamfletten waren in verhouding tot andere publicaties 

dan ook aanzienlijk goedkoper voor de lezer, vaak werden zij zelfs gratis uitgedeeld. 

Soms alleen aan verenigingsleden, maar zo nu en dan ook aan iedereen die het 

pamflet maar wilde lezen. 

Dat de in aantal toenemende verenigingen het pamflet gebruikten beantwoordt 

nog niet de vraag waarom particuliere burgers in mindere mate als auteur optraden. 

Orwell suggereert dat het pamflet vooral floreerde in perioden van overheidsdruk en 

censuur; als kranten het stilzwijgen bewaarden en burgers vonden dat iets toch bekend 

moest worden, publiceerden zij pamfletten.313 Hoewel deze hypothese alleen gestaafd 

kan worden met onderzoek naar de motieven van pamfletschrijvers, zijn er in de 

Bossche en Groningse pamfletproductie wel aanwijzingen die deze stelling 

ondersteunen. Pamfletten berichtten inderdaad over onderwerpen die in kranten niet 

of nauwelijks aan bod kwamen en vaak werden die onderwerpen door particuliere 

burgers aangedragen. Dat de krant onderwerpen liet liggen had lang niet altijd met 

censuur te maken. Het onderwerp kon ook niet passen bij het elitaire en fatsoenlijke 

karakter van de krant.  

De rol van het pamflet als platform voor burgerjournalistiek kwam vooral 

onder druk te staan toen de krant nieuwe onderwerpen, genres en functies kreeg. In 

termen van remediation kan worden gesteld dat de krant zich ging bewegen op 

journalistieke terreinen waarop het pamflet lange tijd een monopolie had gehad. In de 

vorige hoofdstukken zagen we al tekenen van deze journalistieke remediation: terwijl 

de krant nieuwe onderwerpen en genres kreeg, raakte het pamflet die juist kwijt.  

Het is dan ook aannemelijk dat de professionalisering en commercialisering 

van de periodieke pers, de diversificatie van onderwerpen en het versoepelde 

                                                
313 Orwell en Reynolds 1948 8. 



 163 

regeringsbeleid na 1848, bijdroegen aan de ontmanteling van de levendige cultuur van 

burgerjournalistiek in pamfletten. De grote politiek-ideologische visies op de 

actualiteit kregen voortaan in de periodieke pers een plaats. En sinds de krant ook 

uitgebreid aandacht aan lokale en regionale berichten was gaan besteden waren er 

maar weinig terreinen van het dagelijkse leven die niet in de krant werden besproken. 

Burgers die toch nog zelf hun zegje wilden doen konden bovendien altijd nog een 

ingezonden brief sturen. Daarvoor hoefden ze niet te betalen en ze wisten zich 

verzekerd van een publiek. 

Het is in het licht van de opkomende periodieke pers opvallend dat er 

überhaupt nog pamfletten door particuliere burgers werden geschreven. Welke rol 

speelden deze publicaties en waarom waren de auteurs niet overgestapt op publicatie 

in krant of tijdschrift? 

 

Het pamflet als waakhond 

De rol van het pamflet als open platform voor burgerjournalistiek was door de 

opkomst van de krant aanzienlijk afgenomen, maar nog zeker niet uitgespeeld. 

Burgers grepen af en toe nog naar het pamflet wanneer zij ontevreden waren over de 

berichtgeving in de periodieke pers. Door de verstrengeling van politiek en periodieke 

pers en het fatsoensideaal om vooral geen aanstoot te geven, waren redacties 

terughoudend met het opnemen van verregaande kritiek op de overheid. Wanneer 

professionele journalisten een onderwerp of visie doodzwegen kon het pamflet 

fungeren als kritische watchdog die wantoestanden blootlegde.  

 Een Groningse ingenieur, R. Reinders, schreef bijvoorbeeld twee pamfletten 

waarin hij inging tegen een geplande kanalisatie. Hij vond dat er ernstige 

tekortkomingen in het plan zaten die om politieke redenen werden verdoezeld. Het 

pamflet bood hem een wapen tegen de “welgeleide propaganda, gesteund in dag- en 

weekblad”.314 

 Deze watchdog functie was ook zeer evident bij het zogenaamde ‘Bossche 

Marktoproer’.315 In 1890 besloot de Bossche raad de regels rond de inning van de 

                                                
314 Beschouwingen over kanalisatie Groningen 1895. De auteur R. Reinders publiceerde later nog een 
pamflet: Kanalisatie van Westerwolde: repliek aan het bestuur en den deskundige der Vereeniging tot 
bevordering der kanalisatie van Westerwolde Groningen 1896. 
315 Een deel van deze paragraaf is verwerkt in De Graaf en De Kruif 2006. Bij de beschrijving van deze 
casus heb ik onder meer gebruik gemaakt van een nuttige publicatie van het stadsarchief ’s-
Hertogenbosch waarin het Bossche Marktoproer uitgebreid wordt besproken (Van Gaal en Van der 
Heijden 1991).  
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marktgelden te veranderen. Jarenlang was de plaatselijke politie hiervoor 

verantwoordelijk geweest. Deze verandering bracht aan het licht dat de marktkooplui 

jarenlang meer hadden betaald dan de afgesproken marktgelden. Een overschot dat 

vreemd genoeg nooit zijn weg had gevonden naar de gemeentekas. De 

verantwoordelijken voor de inning waren de politiecommissaris en zijn hoofdagent en 

de vraag was of het hier om grove nalatigheid dan wel om verduistering ging. De zaak 

werd voor het eerst in de pers behandeld in een artikel in De Noord-Brabanter van 17 

juni 1891 van columnist ‘Jocris’ (een pseudoniem van J. Krekel): “Het is een publiek 

geheim dat er op de markt geknoeid, erg geknoeid is. ’t is een feit dat het arme 

marktvolk (…) te veel marktgeld betaald heeft, jaren en jaren lang.” De bevolking 

werd in het artikel op de hoogte gesteld van de raadsvergadering die de volgende dag 

zou plaatsvinden en waar het onderwerp aan de orde zou komen. 316  

De Bossche gemeenteraad reageerde echter niet kordaat. Er werden geen 

duidelijke maatregelen getroffen en in de ogen van veel Bosschenaren bleef de 

corruptie van de verantwoordelijke politiechef en hoofdagent onbestraft.317 De Noord-

Brabanter schreef, na het artikel van 17 juni, niet meer over deze kwestie. En ook de 

andere kranten bewaarden het stilzwijgen. Waarom ze niet over het onderwerp 

berichtten is moeilijk te achterhalen. Mogelijk wilden ze onrust voorkomen, mogelijk 

waren ze door het stadsbestuur gevraagd om de zaak verder te negeren. Wat de reden 

ook was, in de krant kwamen de grieven van de woedende Bosschenaren niet aan bod. 

Deze doofpotaffaire werd door een serie pamfletten echter breed uitgemeten. 

De Bosschenaar ‘lange Driek’ (Hendrikus van Baardwijk) publiceerde maar 

liefst zes pamfletten waarin een ware lastercampagne tegen de politiechef Van Goor 

en zijn hoofdagent van Solberstein werd gevoerd.318 Zijn publicaties kregen al snel 

navolging van andere auteurs.319 Niet alleen werden de twee agenten beschuldigd van 

verduistering van de marktgelden, zij kregen tal van andere kwalijke zaken in de 

schoenen geschoven. Zoals in het pamflet Blauwbaard en Silverstein: 

 

                                                
316 De Noord-Brabander van 17 juli 1891. 
317 Aldus Jocris in een artikel dat pas geruime tijd na het incident verscheen in De Noord-Brabander 
van 18 oktober 1891. 
318 De opruiende pamfletten waren: Daniel in de Leeuwenkuil of de droom van den Langen, in drie 
afdelingen [...] ’s-Hertogenbosch 1891, David en de Reus of die zich verheft zal vernedert worden ’s-
Hertogenbosch 1891, Er uit! Er in! ’s-Hertogenbosch 1891, Geduld overwint alles ’s-Hertogenbosch 
1891, Blauwbaard en Silverstein ’s-Hertogenbosch 1891, Volgt mijne woorden maar niet mijne 
werken. Verlengstuk van Blauwbaard en van Solberstein ’s-Hertogenbosch 1891. 
319 Klaaglied der Bossche Burgers ’s-Hertogenbosch 1891, Niet Dolleerend! ’s-Hertogenbosch 1891. 
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  Ook hoofdman Blauwbaard ’t is toch kras 

Als men ’t is goed beschouwd, 

Zoo’n dronkaard als hij zelf was, 

Een ander den bak indouwt 

 

De politiecommissaris kreeg bovenop de beschuldiging een dronkenlap te zijn ook 

nog eens de bijnaam ‘Blauwbaard’ toegekend. Dit sloeg op het gerucht dat hij zijn 

vrouw mishandelde. De hoofdagent werd steevast ‘Van Silverstein’ genoemd. Hij had 

volgens de geruchten zijn voorliefde voor sierraden en snuisterijen immers bekostigd 

door flink in de gemeentekas te graaien. 

 De burgemeester verbood in een afkondiging – gepubliceerd als krantenartikel 

en pamflet – het verkopen en kopen van pamfletten.320 Deze maatregel werkte echter 

averechts. Tijdens grote demonstraties werden de pamfletten openlijk meegedragen 

als teken van protest en volgens latere berichten zongen duizenden demonstranten en 

masse de opruiende pamfletliederen. Uiteindelijk resulteerde het Bossche 

Marktoproer in een periode van burgerlijke ongehoorzaamheid en rellen die door 

bloedig ingrijpen van het leger werden beëindigd. 

De burgerjournalistiek van Lange Driek en zijn collega-pamflettisten had het 

onderwerp onder de aandacht van de nationale media gebracht. Het stadsbestuur van 

’s-Hertogenbosch was in verlegenheid gebracht en de politiechef en hoofdagent 

werden alsnog aangepakt (al viel hun straf wel mee, ze werden respectievelijk 

overgeplaatst naar een onbelangrijke post en ontslagen). Lange Driek werd als gevolg 

van zijn pamflettenstrijd tot twee maanden cel veroordeeld wegens belediging. Pas 

nadat de rust in de stad was wedergekeerd – bijna een maand na de laatste rellen – 

gingen Bossche kranten inhoudelijk over de rellen berichten.321 

Het Bossche Marktoproer en de Groningse kanalisatiekwestie zijn enkele 

voorbeelden waarin het laat negentiende-eeuwse pamflet nog functioneerde als 

platform voor burgerjournalistiek en als watchdog van overheid én pers. Burgers 

grepen misschien minder naar het pamflet nu kranten en tijdschriften de voornaamste 

politiek-ideologische stromingen vertegenwoordigden, maar het pamflet bleef 

beschikbaar voor iedereen die dringend een kwestie onder de aandacht wilde brengen. 

                                                
320 Proclamatie ’s-Hertogenbosch 1891. 
321 Het eerste krantenartikel over het Bossche Marktoproer dat plaatsvond in juli verscheen pas twee 
weken na de laatste rellen, in De Noord-Brabander van maandag 25 augustus 1890. 
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De lage productiekosten van het pamflet maakten het nog altijd uitermate geschikt 

voor particuliere burgers die zich stoorden aan de partijdigheid en de weinig kritische 

houding van de verzuilde dagbladpers. In deze journalistieke niche kon de traditie van 

burgerjournalistiek in pamfletten blijven bestaan. 

 

Conclusie 

In dit hoofdstuk is het derde niveau in het toetsmodel van de nieuwe journalistiek 

besproken: de vermeende functieverandering van de pers. Omdat historici de functie 

van de pers op verschillende manieren hebben benaderd, zijn twee hypotheses 

geformuleerd en getoetst.  

Volgens de eerste hypothese zou de pers naast een informerende functie ook 

een opiniërende en amuserende functie krijgen. Voor de krant komt dit in grote lijnen 

overeen met de uitkomsten uit mijn kwantitatieve inhoudsanalyse van retorische 

functies: de vroegnegentiende-eeuwse krant had vrijwel uitsluitend een informerende 

en mobiliserende functie. Het eerste keerpunt was 1829 toen kranten in toenemende 

mate opinie en kritiek gingen brengen.322 In ’s-Hertogenbosch werd deze trend 

tijdelijk in de kiem gesmoord door strenge controle van de overheid gedurende de 

Staat van Beleg. In Groningen was er vanaf de jaren dertig een stijgende lijn te zien in 

het aandeel opinie en kritiek. Toen de Staat van Beleg in 1839 werd opgeheven werd 

ook de Bossche pers opiniërender en kritischer. Beide steden ontwikkelden zich vanaf 

dat moment nagenoeg gelijk. 

 De afschaffing van het Dagbladzegel in 1869 was een tweede keerpunt, maar 

niet op alle verwachte punten. Een aantal historici beweerde dat na er na 1869 een 

toename was van opinie.323 Er was inderdaad een toename van het absolute aantal 

opiniërende en kritische artikelen, maar de procentuele groei bleef achter. De 

afschaffing van het Dagbladzegel leidde dus niet tot een journalistieke cultuur die 

meer gericht was op opinie en kritiek dan voorheen. 

 Wat wel sterk toenam na 1869 was het aandeel amuserende en emotionerende 

artikelen. Er was sprake van een ware amusementscultuur in kranten, waarbij werd 

geprobeerd de berichtgeving op tal van manieren aantrekkelijker te maken voor een 

                                                
322 Het beeld van 1830 als keerpunt is een vrij algemeen aanvaarde stelling, zie bijvoorbeeld Hooykaas 
1991 125, Schouwenaar 1999 12, Broersma 2002 261. 
323 Bijvoorbeeld Aerts 2002 42-43. Ook Van Vree suggereert dat in Van Vree 1992 100-106. 
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breed publiek. Die pogingen vertaalden zich in een toename van amusement en 

emotie.324 

Over de retorische functies van het negentiende-eeuwse pamflet is tot dusver 

weinig bekend. Op basis van studies naar zeventiende- en achttiende-eeuwse 

pamfletten verwachtte ik vooral een overtuigende functie en die verwachting bleek 

voor de hele negentiende eeuw te kloppen, al was er tevens een aanzienlijke groep 

informerende pamfletten. De wijze van overtuigen was gedurende de negentiende 

eeuw aan verandering onderhevig. Meteen na de Franse periode overheersten 

emotionerende pamfletten de pamfletproductie. In de loop van de negentiende eeuw, 

vooral tussen 1840 en 1860, waren juist de rationele vormen van overtuigen (opinie, 

kritiek en mobilisatie) dominant. Na 1869 had emotie opnieuw de overhand. Het 

aandeel opinie nam sterk af ten gunste van de andere retorische functies informatie, 

amusement, kritiek en mobilisatie.  

 

Volgens de tweede functiehypothese zou de pers een andere rol in de samenleving 

gaan vervullen als zogenaamde vierde macht. Ze zou een platform- en een 

wegwijzerfunctie krijgen. Het gaat hier dus niet in eerste instantie om de retorische 

functie – al kan die wel indicatief zijn –, maar om de politiek-maatschappelijke rol 

van de media.  

De vroegnegentiende-eeuwse stadscourant trad vooral op als doorgeefluik 

(gatekeeper) voor de overheid. De krant was tegelijkertijd ook een scherm (screen) 

dat slechts selectief informatie doorliet. Berichten die het beeld van een ordelijke 

samenleving en een vlekkeloze transitieperiode konden verstoren werden niet naar 

buiten gebracht. 

Oppositiekranten, zoals de Bossche De Noord-Brabander, doorbraken de stilte 

over de groeiende onvrede in het land. Ze traden op als watchdog (waakhond) en 

brachten misstanden en doofpotaffaires aan het licht. Ook waren ze wegwijzer 

(signpost) voor de publieke opinie. In reactie op de aantijgingen in de oppositiepers 

gingen ook gouvernementele stadscouranten de actualiteit analyseren en voor hun 

lezers uitleggen. De watchdog journalistiek van de oppositiepers hield het niet lang 

uit, nadat de overheid in 1830 had besloten tot ingrijpen: de perswetten werden 

aangescherpt en kranten werden beter gecontroleerd. De Noord-Brabander had zelfs 

                                                
324 Broersma 2002 262, Wijfjes 2004 39. 
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de twijfelachtige eer de enige Nederlandse krant te zijn die onder preventieve censuur 

kwam te staan. 

De transformatie van kranten in wegwijzer of signpost bleek permanent te 

zijn. De trend werd verstrekt toen politieke leiders in toenemende mate toenadering 

zochten tot de krant. Zij zagen het nut van de krant als wegwijzer en al snel waren de 

meeste redacties verbonden aan een grotere politiek-ideologische stroming. Deze 

trend werd nog sterker door de schaalvergroting en professionalisering van de krant 

na 1869. Kranten dienden op nationaal en lokaal niveau als exponent én katalysator 

van de verzuilingstrend.  

Men kan betogen dat de laat negentiende-eeuwse krant ook een open platform 

was, omdat ze ruimte bood voor lezersbrieven. Brieven van lezers ondersteunden 

echter vaak de visie van de redactie. Wanneer de lezer toch een afwijkende mening 

had, ging de brief veelal vergezeld van een redactioneel commentaar. 

 

Het vroegnegentiende-eeuwse pamflet bood in tegenstelling tot de krant juist een 

breed scala aan onderwerpen en meningen, ook tegenstrijdige. Bestuurders én burgers 

kwamen aan het woord in de pamflettenpers. De pamfletproductie uit die tijd kan in 

haar totaliteit daarom ook als mirror worden getypeerd, ze gaf een beeld – zij het 

gekleurd en onvolledig – van de visies en onderwerpen die leefden in de samenleving. 

Het pamflet diende in deze vroege periode daarnaast als doorgeefluik voor 

overheidspublicaties; als wegwijzer voor kerken, groepen en verenigingen; als 

platform voor burgerjournalistiek; en als kritische waakhond die misstanden aan de 

kaak stelde.  

 Het pamflet verloor na de eerste decennia van de negentiende eeuw geleidelijk 

zijn diverse karakter. Sommige gezichtspunten kwamen nu in de periodieke pers en 

niet langer in het pamflet aan de orde. Daardoor verloor het pamflet zijn spiegelende 

rol. In de periode vanaf 1830 tot circa 1869 was vooral de platformfunctie dominant. 

Particuliere burgers vochten in pamfletten hun religieuze, politieke of persoonlijke 

vetes uit. 

De platformfunctie van het pamflet kwam in de laatste decennia van de eeuw 

steeds meer onder druk te staan. In termen van remediation kan worden gespeculeerd 

dat de krant inbreuk maakte op journalistieke terreinen die lange tijd het monopolie 

van het pamflet waren geweest. Het nieuwe pamflet paste zich aan en ging taken 

vervullen die de krant negeerde. Het pamflet werd aan het einde van de negentiende 
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eeuw vooral door verenigingen gebruikt als doorgeefluik en wegwijzer. Hoewel 

sommige van deze verenigingspublicaties alleen voor de eigen kring waren bedoeld 

waren de meeste publicaties ook voor niet-leden bedoeld. Het pamflet bleef dus een 

openbaar medium, verenigingen lieten de pamfletten zelfs gratis verschijnen, opdat 

alle geïnteresseerden er kennis van konden nemen. 

Daarnaast was voor het pamflet de functie van watchdog weggelegd. De krant 

was teveel gelieerd aan politieke coterieën om werkelijk onafhankelijke en kritische 

berichtgeving te brengen. Het pamflet vond zodoende een journalistieke niche waarin 

de traditie van burgerjournalistiek kon blijven bestaan. Wanneer nodig bood het 

pamflet ruimte aan kritische particuliere burgers die in de krant niet aan het woord 

kwamen. In die gevallen trad het pamflet nog steeds op als watchdog en als open 

platform voor burgers die dringend een zaak onder de aandacht wilden brengen. 
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Hoofdstuk 6 Conclusie 
 

Introductie 

De negentiende eeuw wordt door pershistorici doorgaans als periode van 

journalistieke vernieuwing beschouwd. In de literatuur wordt ter verklaring van deze 

nieuwe journalistiek gewezen op een samenloop van factoren, zoals een vrijer 

overheidsbeleid ten aanzien van de pers, de grondwet van 1848 waarin de vrijheid van 

de drukpers was verankerd, de afschaffing van het Dagbladzegel in 1869, de 

internationale new journalism trend en sociodemografische veranderingen, zoals de 

verbeterde koopkracht, hogere alfabetiseringsgraad en toegenomen vrije tijd van het 

lezerspubliek. Het palet aan verklaringen voor de nieuwe journalistiek in Nederland is 

dus rijk geschakeerd. 

De feitelijke verandering van de journalistiek blijft echter onderbelicht. 

Onderzoek naar de ontwikkeling van de negentiende-eeuwse pers heeft zich 

voornamelijk slechts op twee aspecten van journalistieke vernieuwing gericht.325 In de 

eerste plaats is de institutionele ontwikkeling van de pers onderwerp van onderzoek 

geweest, waarbij vooral de schaalvergroting centraal stond: er kwamen nieuwe titels, 

kranten werden dikker, verschenen vaker en het lezerspubliek groeide.326 In de tweede 

plaats was er aandacht voor de evolutie van het journalistieke vak: journalistiek werd 

een betaald beroep met bijbehorende beroepsnormen, opleidingen, handboeken en 

vakverenigingen. Ook veranderde de verhouding tussen journalisten en politici.327 

Een derde perspectief, de inhoudelijke verandering van de nieuwsvoorziening, is nog 

maar in beperkte mate het centrale thema van onderzoek geweest. De Nederlandse 

studies die zich wel richten op inhoud hebben veelal betrekking op een specifieke 

titel.328 Alleen Frank van Vree deed inhoudelijk onderzoek naar meerdere titels, maar 

dit was een pilotstudie en daarom bescheiden van opzet.329 

                                                
325 Broersma 2002 14-15. 
326 Gezaghebbend is Hemels 1969. Een economische analyse is gegeven in Van Kranenburg et al. 
1998. Een internationaal vergelijkend onderzoek dat dit bevestigt, waarin ook Nederland is 
meegenomen, is Carroll 1966 (voor Nederland zie 408-418). 
327 Zie het overzichtswerk Journalistiek in Nederland (Wijfjes 2004) en Van Vree 2000. 
328 Broersma 2002 en meer recentelijk ook Wolf 2007. 
329 Hij onderzocht de berichtgeving van zes kranten in 1860, 1895, 1930. Voor ieder steekproefjaar 
werden per krant drie nummers bekeken (Van Vree 1992 108, noot 23). 
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Een andere beperking van het huidige onderzoek naar journalistieke 

vernieuwing is de concentratie op maar één nieuwsmedium, de krant. Om de 

inhoudelijke ontwikkelingen in de negentiende-eeuwse journalistiek in brede zin te 

kunnen duiden, was het nodig om ook andere media te onderzoeken. Het lag voor de 

hand om met het pamflet te beginnen, aangezien dat van oudsher een belangrijk 

medium was voor nieuws en debat. Aan het begin van de negentiende eeuw was het 

pamflet wellicht zelfs nog een belangrijker platform dan de krant, maar die 

verhouding veranderde in de loop van de eeuw.  

Frank van Vree heeft bovendien opgemerkt dat de aard van journalistieke 

vernieuwingen ook per regio zou kunnen verschillen.330 Daarom heb ik twee regio’s 

vergeleken, die zowel in geografisch als in cultureel en religieus opzicht sterk van 

elkaar verschilden: ’s-Hertogenbosch en Groningen. Op die manier onderzocht ik hoe 

regionaal specifiek de ontwikkelingen waren: ontstond er overal een nieuwe 

journalistiek in Nederland? 

 

Het doel van dit proefschrift was primair om, aan de hand van een kwantitatieve 

inhoudsanalyse, meer licht op de inhoudelijke ontwikkeling van de 

nieuwsvoorziening te werpen. De hoofdvraag van deze studie luidde: in hoeverre 

veranderde de berichtgeving in negentiende-eeuwse kranten en pamfletten? De 

inhoudelijke, longitudinale, regionale en intermediale aanpak leidde tot de volgende 

deelvragen: welke onderwerpen, genres en functies zijn er in de berichtgeving te 

onderscheiden en welke veranderingen zijn er te zien in deze aspecten van de 

berichtgeving? Wanneer traden de veranderingen op: ging het om een geleidelijke 

trend of waren er duidelijke keerpunten? Hoe eenduidig was de journalistieke 

vernieuwing, verliep zij overal op de zelfde wijze of waren er regionale verschillen? 

In hoeverre verschilde de inhoudelijke ontwikkeling van kranten en pamfletten? Zijn 

er sporen van intermediale beïnvloeding? 

Om deze vragen te beantwoorden bracht ik de berichtgeving longitudinaal, 

regionaal en intermediaal in kaart met behulp van een kwantitatieve inhoudsanalyse. 

Ten grondslag aan het onderzoek lag een a-selecte steekproef van krantenartikelen uit 

alle vijftien beschikbare Bossche en negen Groningse kranten uit de periode 1813-

                                                
330 Van Vree 1992 106. 
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1899.331 De gekozen steekproefmethode, constructed week sampling, leidde tot een 

inhoudsanalyse van 30.627 krantenartikelen. Daarnaast heb ik de negentiende-eeuwse 

pamfletproductie in ’s-Hertogenbosch en Groningen zo volledig mogelijk 

gereconstrueerd.332 Er zijn in totaal 1.947 pamfletten onderzocht. Bijlage A bevat een 

verantwoording van de methode en de codelijst is opgenomen in bijlage B. 

De kwantitatieve inhoudsanalyse leverde een reeks waardevolle data op. In 

deze conclusie bespreek ik de voornaamste onderzoeksresultaten in het licht van de 

Nederlandse en internationale literatuur. Ik begin met een korte samenvatting van de 

voornaamste conclusies. Daarna vergelijk ik mijn bevindingen met de bredere 

(inter)nationale context van new journalism. Ik bespreek achtereenvolgens de 

periodisering, regionaliteit en intermedialiteit van de nieuwe journalistiek. Ten slotte 

presenteer ik mijn eindconclusie. 

 

Een nieuwe inhoud 

Dat de berichtgeving in negentiende-eeuwse kranten veranderde is al vaak 

vastgesteld.333 Wat er precies, wanneer en in welk mate veranderde is echter minder 

duidelijk. De voornaamste veronderstellingen in de literatuur hebben betrekking op 

drie aspecten van de berichtgeving: onderwerpen, genres en functies. Ten eerste 

zouden journalisten over nieuwe onderwerpen berichten, zoals nieuws over de eigen 

stad, de eigen regio en nieuws over het politieke debat, misdaad, rampspoed, cultuur 

en human interest.334 Ten tweede zouden nieuwe journalistieke genres, zoals het 

verslag, de reportage, het opiniestuk, de lezersbrief en het feuilleton, hun intrede 

doen.335 Ten derde zou de pers nieuwe functies krijgen. Aan de traditionele 

informerende functie zouden een persuasieve en diverterende functie worden 

toegevoegd.336 De krant kreeg bovendien een nieuwe rol in het politieke proces, die 

van ‘vierde macht’ in het politieke bestel. 337 

 
                                                
331 Niet alle jaargangen waren beschikbaar. De Groningse krant De Vlinder kon in zijn geheel niet bij 
het onderzoek worden betrokken omdat er vrijwel geen nummers vindbaar waren. Zie bijlage A voor 
een verantwoording. 
332 Ik evalueer de inventarisatie in bijlage A.  
333 Schneider en Hemels 1979 o.a. 150 en 190, Van Vree 1992 96, Wijfjes 2004 33-72. 
334 Van Vree 1992 101-104, Aerts 2001a 22, Wijfjes 2004 47-54, Vos 2005 30-31. 
335 Wijfjes 2004 33-72 (m.n. 48, 58, 60), Vos 2005 30-31, Broersma 2009 170, 173-183. 
336 Schouwenaar 1999 12, Broersma 2002 261-262, Aerts 2002 42-43, Wijfjes 2004 39. 
337 Cramer 1958 108, Hooykaas 1991 125-133, Van Vree 2000 10-31, Wijfjes 2004 33-72 (m.n. 38). 
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Onderwerpen 

De communis opinio onder pershistorici is dat kranten gedurende de negentiende 

eeuw nieuwe onderwerpen kregen. Waar de ‘oude’ krant vooral berichtte over 

politieke, militaire en economische aangelegenheden, berichtte de ‘nieuwe’ krant ook 

over religie, misdaad, rampspoed, human interest, landbouw en cultuur.338 

 Dit is ook het beeld dat naar voren komt uit mijn onderzoek. De 

vroegnegentiende-eeuwse krant bracht inderdaad vrijwel uitsluitend politiek, militair 

en economisch nieuws. Aangezien het militaire nieuws na 1815 sterk af nam berichtte 

de krant grotendeels maar over twee onderwerpen. De berichtgeving lijkt hierdoor 

beperkter dan zij in werkelijkheid was, het politieke nieuws was namelijk vrij 

gevarieerd. Ten eerste omvatte het allerlei praktische informatie van de overheid aan 

de burger, zoals oproepen tot dienstplicht en mededelingen over wet- en regelgeving. 

Daarnaast bracht de krant informatie over publieke aanbestedingen, politieke 

benoemingen en ontslagen. Ten slotte werd de lezer overspoeld met 

wetenswaardigheden over de politieke elite uit binnen- en buitenland. Berichten over 

verjaardagen, bruiloften, reisjes, ritjes te paard, boottochtjes en grote feesten gaven de 

lezer een kijkje in het leven van bekende politieke personen en hun familie. 

De introductie van nieuwe onderwerpen gebeurde geleidelijk vanaf ongeveer 

1829 en begon met berichtgeving over politieke discussies – voorheen hadden die 

geen plaats in de krant. Gedurende het decennium 1830-1840 vonden tal van andere 

nieuwe onderwerpen hun weg naar de krant, zoals cultuur, landbouw, religie en 

nieuws noir (bestaande uit misdaad en rampspoed). In de periode daarna kwamen er 

nauwelijks nog nieuwe onderwerpen bij. 

 

Ook de verhouding buitenlands, binnenlands en lokaal nieuws veranderde. Werd de 

vroegnegentiende-eeuwse krant vooral gevuld met buitenlands nieuws, de laat 

negentiende-eeuwse krant bestond grotendeels uit binnenlands en lokaal nieuws. Het 

buitenlandse nieuws domineerde lange tijd de krant. Binnenlandse berichten waren er 

maar weinig en lokale nog minder. In de periode 1813-1829 kwam het binnenlandse 

nieuws grotendeels uit Den Haag, Brussel, Amsterdam en Rotterdam. Vanaf ongeveer 

1829 kwamen er meer lokale en landelijke berichten bij. Ook de spreiding van het 

nieuws nam toe. Na 1869 versnelde de groei van de nationale berichtgeving dusdanig 

                                                
338 Van Vree 1992 101-104, Aerts 2001a 22, Wijfjes 2004 47-54, Vos 2005 30-31. 
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dat de binnenlandse berichten de krant overheersten. Aan de traditionele dominantie 

van het buitenlandse nieuws was – overeenkomstig het bestaande beeld – een einde 

gekomen.339 Aan het einde van de eeuw waren alle grote Nederlandse steden en de 

meeste dorpen in de directe omgeving van de stad van uitgave regelmatig in de krant 

terug te vinden. 

Sommige onderzoekers suggereren dat er na 1869 een bloeiperiode voor het 

lokale nieuws aanbrak.340 Dat het absolute aantal lokale berichten toenam is juist, 

maar het percentage bleef hetzelfde als in de periode daarvoor (circa 18%).341 Het 

aandeel lokaal nieuws nam al aanzienlijk eerder toe, vanaf omstreeks 1829, maar die 

trend stagneerde halverwege de eeuw. Wel nam de regionale spreiding van de 

berichtgeving verder toe na 1869. In het begin van de eeuw ging de lokale 

berichtgeving vrijwel alleen over de eigen stad. Gaandeweg kwamen er steeds meer 

plaatsen bij, totdat aan het einde van de eeuw ook het nieuws uit de kleinste dorpen in 

de buurt zijn weg vond naar de krant. Of de periode na 1869 hiermee als dé 

bloeiperiode voor de lokale berichtgeving kan worden betiteld is dus discutabel, 

lokaal nieuws was al sinds 1829 gebruikelijk in de krant. 

 

Genres 

Gedurende de negentiende eeuw – zo wordt doorgaans gesteld – deden nieuwe genres 

hun intrede in de voorheen nogal eenvormige krant. Het gebruik van nieuwe genres, 

zoals opiniestukken, lezersbrieven, reportages, verslagen en feuilletons, zou het 

aangezicht van de krant veranderen.342 

 Dit beeld behoeft enige aanpassing. In de vroegnegentiende-eeuwse krant 

waren drie genres dominant: de krant bestond voor circa 80% uit nieuwsberichten; 

voor ongeveer 12% uit overheidsmededelingen en voor 8% uit serviceberichten. Van 

deze traditionele genres nam alleen het percentage overheidsmededelingen gedurende 

de eeuw sterk af.343 Het ‘oude’ genre van het nieuwsbericht bleef dus de hele eeuw de 

                                                
339 Wijfes 2004 47. 
340 Aerts 2001a 22, Van Vree 2001 58, 62-63, Wijfjes 2004 47. 
341 Dit percentage lokaal ligt iets hoger dan de 10-15% die Broersma constateerde voor de Leeuwarder 
Courant. Broersma wees er al op dat de Leeuwarder Courant na 1869 relatief niet meer aandacht 
besteedde aan lokaal nieuws (Broersma 2001 73). 
342 Wijfjes 2004 33-72 (m.n. 48, 58, 60), Vos 2005 30-31, Broersma 2009 170, 173-183. 
343 Het genre werd weliswaar minder gebruikt, maar behield de hele eeuw een plek in de krant. Zie ook 
Broersma 2002 167. 
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krant domineren.344 En ook het servicebericht bleef een veelgebruikt genre. De 

negentiende-eeuwse krant was dus als geheel betrekkelijk onveranderlijk. 

Toch was er wel degelijk sprake van enige vernieuwing. Vanaf 1815 bevatten 

kranten steeds vaker nieuwe genres, zoals verslagen, opiniestukken en lezersbrieven. 

Het gebruik van deze nieuwe genres nam vanaf 1829 toe. Snel daarna deed ook het 

feuilleton zijn intrede, al was dit procentueel nog een verwaarloosbaar genre. 

Tegelijkertijd ontwikkelden zich ook subgenres van het opiniestuk, zoals de recensie 

en het hoofdartikel.345 

In de periode na 1869 werd de genrevernieuwing versneld voortgezet. Het 

aandeel nieuwe genres verdubbelde van circa 5% naar 10%. Opvallend was de 

toename van het aandeel feuilletonartikelen, die behalve het bekende vervolgverhaal 

ook gedichten, liederen en dialogen omvatten. Ook ontwikkelde de reportage zich 

geleidelijk tot zelfstandig genre.346 

 

Functies 

De functieverandering van de krant heb ik op twee manieren bekeken. In de eerste 

plaats aan de hand van de retorische functies van afzonderlijke artikelen. De 

veronderstelling was dat de traditionele informerende functie van de krant werd 

uitgebreid met een persuasieve (opiniërende, emotionerende, mobiliserende, kritische) 

en diverterende functie.347 

 De vroegnegentiende-eeuwse krant had inderdaad een hoofdzakelijk 

informerende functie en dat veranderde amper in de loop van de negentiende eeuw. 

De krant bleef voor circa 95% uit informatieve artikelen bestaan. Er was slechts een 

kleine groep artikelen waarbij andere functies aan bod kwamen. In het begin van de 

eeuw waren dat veelal mobiliserende oproepen van de overheid. Na 1829 bevatte de 

krant steeds meer opinie en kritiek, maar aan deze trend kwam in 1869 een einde. Het 

aandeel opinie halveerde en er kwamen juist veel amuserende artikelen bij.  

Hoewel de aantallen dus bescheiden waren, vonden nieuwe functies hun weg 

naar de krant. Van een geschakeerd beeld en een stijgende lijn was echter geen 

                                                
344 Dit bleek ook uit de inhoudsanalyse Van Broersma, al constateerde hij wel een lager percentage, 
namelijk tussen de 60% en 75% (Broersma 2002 176). 
345 Dit sluit aan bij de bevinding van Korevaart dat de recensie in de krant vanaf ongeveer 1829 in 
zwang raakte (Korevaart 2001 50-51). Daarvoor was de recensie al gemeengoed in tijdschriften.  
346 Wijfjes 2004 54-60. 
347 Schouwenaar 1999 12, Aerts 2002 42-43, Broersma 2002 261-262, Wijfjes 2004 39. 
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sprake: verreweg de meeste artikelen bleven informatief van aard en de introductie 

van nieuwe functies ging meestal ten koste van andere ‘kleinere’ functies. De 

toename van opinie en kritiek vanaf 1829 ging vooral ten koste van het (marginale) 

aandeel mobilisatie en toen amusement belangrijker werd na 1869, moesten de 

functies opinie en kritiek juist inleveren.  

 

De tweede functiehypothese betrof de politiek-maatschappelijke rol van de krant. De 

krant zou van een onbeduidende spreekbuis voor de overheid een onmisbaar politiek 

instituut worden.348 Dit beeld komt nauw overeen met mijn bevindingen. Kranten 

traden aanvankelijk inderdaad op als spreekbuizen voor de overheid. Het feit dat 

vroegnegentiende-eeuwse kranten als spreekbuizen fungeerden, betekende nog niet 

dat zij onbeduidend waren.349 Uitgevers vonden zelf dat ze een waardevolle publieke 

dienst leverden door als doorgeefluik (gatekeeper) van overheidscommunicatie te 

dienen en liepen met de nauwe relatie tussen redactie en overheid te koop. Daar kan 

aan worden toegevoegd dat de krant een rustige overgangsperiode bevorderde door op 

te treden als scherm (screen), in die zin dat ontevredenheid en onrust over de nieuwe 

staatsinrichting werden verzwegen. 

Overeenkomstig het bestaande beeld kwam aan deze verhouding tussen 

overheid en krant rond 1829 een einde. In de door mij onderzochte steden was de in 

1829 opgerichte oppositiekrant De Noord-Brabander het eerste blad dat met het oude 

patroon brak. Deze krant fungeerde als politieke waakhond (watchdog), daar ze 

onvrede en misstanden aan de kaak stelde. Ook trad De Noord-Brabander op als 

politieke wegwijzer (signpost) voor Brabantse katholieken en liberalen. In reactie op 

de felle aantijgingen in De Noord-Brabander verdedigde de Bossche stadscourant, het 

Provinciaal Dagblad, actief het overheidsbeleid. De politieke rust in de krant was 

hiermee definitief ten einde. In de stad Groningen verscheen geen oppositiekrant, 

maar ook daar gingen kranten zich na 1829 structureel bezighouden met het politiek-

maatschappelijke debat.  

Het politiseringproces zette door en steeds meer redacties verbonden zich aan 

een politieke groep. Na 1869 traden de meeste kranten dan ook op als signpost 

                                                
348 Cramer 1958 108, Hooykaas 1991 125-133, Van Vree 2000 10-31, Wijfjes 2004 33-72 (m.n. 38). 
349 Een dergelijke kwalificatie is bijvoorbeeld te vinden in Van der Meulen 1883 103, Schneider 1943 
131, Hemels 1969 16. 
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(wegwijzer) voor een kerk of politieke beweging.350 Naarmate de bladen zich meer 

lieerden aan politieke groepen werden redacties terughoudender in het blootleggen 

van schandalen en het uiten van verregaande kritiek op de overheid.351 De watchdog 

functie die sommige kranten hadden gehad kwam daarmee te vervallen en werd 

overgenomen door andere media, zoals pamfletten en tijdschriften.352 In de woorden 

van Wijfjes: de krant fungeerde in de laatste decennia van de negentiende eeuw eerder 

als leidende “herdershond” dan als kritische “waakhond”.353 

Tot dusver komen mijn bevindingen dus overeen met het bestaande beeld over 

de politiserende krant. De krant na 1869 wordt door onderzoekers echter ook wel als 

een open platform gezien, waarin lezers met elkaar in discussie konden treden.354 

Hiervan was in de door mij onderzochte kranten geen sprake. Hoewel redacties 

lippendienst bewezen aan de platformidealen, druisten lezersbrieven maar zelden in 

tegen de redactionele agenda. Wanneer men bij uitzondering toch andersdenkenden 

aan het woord liet, dan werd hun mening meteen weerlegd in een uitgebreid 

redactioneel commentaar. De stem van andersdenkenden in de krant had dus een 

retorisch doel: de lezersgroep overtuigen van de eigen standpunten. De primaire rol 

van de laat negentiende-eeuwse krant in het politieke proces was dus die van signpost, 

een wegwijzer in verzuilend Nederland. 

 

Nieuwe journalistiek in Nederland: longitudinaal, regionaal, intermediaal 

De inhoudelijke veranderingen in de Nederlandse krant stonden niet op zichzelf. Ook 

in andere landen was er sprake van schaalvergroting, professionalisering en een 

veranderende berichtgeving in kranten. Deze internationale trend wordt doorgaans 

met de term new journalism aangeduid, een benaming die voor het eerst is gebruikt 

door de Engelse dichter en cultuurcriticus Matthew Arnold in 1887.355 Arnold doelde 

op de Britse en Amerikaanse pers, maar in de geschiedschrijving wordt new 

journalism tegenwoordig gebruikt om journalistieke vernieuwingen in de hele wereld 

aan te duiden. Hoe verhoudt de Nederlandse nieuwe journalistiek zich tot deze 
                                                
350 Cramer 1958 108, Van Vree 2000 10-31, Vos 2005 27. 
351 Dit werd ook opgemerkt door Wijfjes (Wijfjes 2001b 63). 
352 Over de radicale tijdschriftenpers van 1840-1851 verscheen de studie Radicalen in Nederland 
(1840-1851) (Robijns 1967). 
353 Wijfjes 2001b 63. 
354 Aerts 2001a 22, Broersma 2002 261, Van Vree 2000 10-31. 
355 Arnold 1887 629-643, geraadpleegd op www.attackingthedevil.co.uk/related/easter.php. 
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internationale trend? Ik bespreek deze vraag aan de hand van drie thema’s: 

periodisering, regionaliteit en intermedialiteit. 

 

Periodisering van de nieuwe journalistiek 

In de Nederlandse persgeschiedschrijving wordt de inhoudelijke verandering van de 

nieuwsvoorziening vooral in de tweede helft van de eeuw geplaatst. De samenleving 

moderniseerde destijds in hoog tempo en dat had ook zijn weerslag op de pers.356 De 

afschaffing van het Dagbladzegel in 1869 zorgde ervoor dat de eerder ingezette 

schaalvergroting explosief toenam. 357 Aan deze kwantitatieve ontwikkeling geven 

pershistorici vaak een kwalitatieve betekenis.358 Het nieuws na 1869 zou een geheel 

ander karakter hebben dan het nieuws van daarvoor. Hiermee zou de Nederlandse 

journalistiek in de voetspoeren treden van de internationale new journalism trend, die 

eveneens meestal in de tweede helft van de negentiende eeuw wordt geplaatst (de 

exacte begindatum verschilt van auteur tot auteur).359 

Studies wijzen echter ook op een eerdere inhoudelijke verandering in de 

berichtgeving, namelijk in de jaren dertig van de negentiende eeuw. In het algemeen 

wordt de periode van circa 1830 tot 1840 als een tijd van politiek ontwaken en 

maatschappelijke bewustwording gezien onder de Nederlandse bevolking.360 De 

opkomst van een Nederlandse commerciële opiniepers wordt in dit tijdvak 

geplaatst.361 Ook internationaal wordt gewezen op journalistieke veranderingen rond 

                                                
356 Schneider en Hemels 1979 190-191, Knippenberg en De Pater 1988 66, Van Vree 1992 98-101. 
Enkele belangrijke transformaties vanaf het midden van de eeuw waren bijvoorbeeld politieke 
democratisering (Van der Woud 2006 15), een demografische omslag (186), wetenschappelijke 
ontdekkingen en industrialisering (16, 111-115), een groeiend wegen- en rivierennet (200, 367), een 
toenemende persoonlijke mobiliteit door ontwikkeling in openbaar en eigen vervoersmiddelen (52-53, 
330, 409), een nieuw postwezen en de opkomst van de telegraaf en later ook van de telefoon (346-347, 
357). Ten slotte wordt gewezen op verzuiling en partijvorming in de decennia na circa 1870 (Stuurman 
1983 99-101). 
357 Gezaghebbend is Hemels 1969. Een economische analyse is gegeven in Van Kranenburg et al. 
1998. Een internationaal vergelijkend onderzoek dat dit bevestigt, waarin ook Nederland is 
meegenomen, is Carroll 1966 (voor Nederland, zie 408-418). 
358 Schneider en Hemels 1979 190, Van Vree 1992 96. 
359 In de inleiding van de gezaghebbende bundel Papers for the Millions dateert Wiener new journalism 
globaal in de tweede helft van de eeuw. De voornaamste ontwikkelingen worden geplaatst in de 
periode 1880-1900, maar er is ook aandacht voor eerdere ontwikkelingen (Wiener 1988 xii-xviii). 
Pershistoricus Starr plaatst de opkomst van new journalism rond 1865 (Starr 2004 233). Daarnaast 
wordt 1880 of nog later 1895, de periode dat Pulitzer, Hearst en Stead aan het roer kwamen te staan 
van invloedrijke kranten, ook geregeld als beginpunt gezien, zie bijvoorbeeld Schudson 1978 61, 
Campbell 2003 2. 
360 Stuurman 1992 123, Van Zanten 2004 127-132 en Van Sas 2005 407-408. 
361 Bijvoorbeeld: Van Sas 2005 438-450. 
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1830. In veel landen kwam, evenals in Nederland, een politiek actieve, commerciële 

massapers op, in Amerika Penny Press geheten.362 

De verhouding tussen de twee vernieuwingsgolven rond 1830 en 1880 is 

onduidelijk. Gaat het om één trend met twee versnellingsmomenten? Is het een 

geleidelijke ontwikkeling? Zijn het twee verschillende vernieuwingen met hun eigen 

kenmerken?363 In mijn onderzoek heb ik beide ‘keerpunten’ onder de loep genomen 

en bovendien de mogelijkheid onderzocht of de kranteninhoud zich al dan niet 

geleidelijk ontwikkelde. 

 

Tijdens de negentiende eeuw was er sprake van een geleidelijke toename van het 

aantal onderwerpen, genres en functies in de krant, maar de jaren 1829 en 1869 waren 

duidelijke breekpunten. Daarbij kwam 1829 in mijn onderzoek als voornaamste 

keerpunt naar voren als het gaat om de inhoud van de krant. Dit is een opvallend 

resultaat, omdat op basis van de literatuur juist een groter verschil tussen de 

berichtgeving voor en na 1869 viel te verwachten. 

De meest ingrijpende vernieuwingen in de negentiende-eeuwse krant zijn te 

herleiden tot de periode 1830-1840. De politieke en maatschappelijke bewustwording 

van na 1829 is duidelijk terug te vinden in de berichtgeving. De opkomst van de 

oppositiepers, gevolgd door een massapers met ruimte voor opinie en vermaak, 

doorbrak het traditionele patroon van de stadscourant. Al snel kwamen allerlei 

aspecten van het dagelijkse leven in de krant te staan: politiek debat, religie, misdaad, 

rampspoed, cultuur, landbouw, human interest. Ook de voornaamste 

vormvernieuwingen vonden plaats in of snel na 1829. Voor dat jaar was er al een 

toename van het aantal genres in de krant, maar na 1829 werden het verslag, het 

opiniestuk en de lezersbrief vaste onderdelen, korte tijd later gevolgd door het 

feuilleton. De voornaamste functiedifferentiatie vond eveneens plaats in de periode na 

1829 toen kranten actief opinie en kritiek gingen brengen en veel kranten zich qua 

inhoud op een breder publiek richtten. De politieke rol van de krant werd in een kort 

tijdsbestek uiterst divers. Sommige kranten traden nog op als spreekbuis voor de 

overheid, terwijl andere bladen zich als signpost hadden verbonden aan een politieke 

                                                
362 Schudson 1978 18 e.v., Stephens 1989 228-230, Serrin en Serrin 2002 306-307, Starr 2004 130-139. 
Een gezaghebbende monografie over de Penny Press is The Popular Press (Huntzicker 1999).  
363 Vragen die ook gesteld worden in Lauster 2004 introduction. 
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groep. In de door mij onderzochte steden trad bovendien één krant korte tijd op als 

watchdog, wat echter al snel werd bestraft met een verschijningsverbod. 

Het beeld van de moderniserende pers na 1869 komt hiermee onder druk te 

staan. De belangrijkste inhoudelijke veranderingen hadden al veel eerder plaats. Toch 

blijft ook 1869 een keerpunt wat betreft de inhoudelijke ontwikkeling van de krant. Al 

was er weinig ‘nieuw’ aan de genres, onderwerpen en functies, de verhoudingen 

tussen de verschillende nieuwscategorieën veranderden drastisch. Voor het eerst stond 

de krant vol met nationaal in plaats van buitenlands nieuws. Ook kwam er een nieuwe 

amusementscultuur in de krant.364 Berichtgeving die vermoedelijk aansprak bij een 

breed publiek, zoals fait divers, nieuws noir en het feuilleton, kwam na 1869 vaker 

voor. Waren na 1829 de functies opinie en kritiek in opkomst, na 1869 nam hun 

aandeel af ten gunste van de meer amuserende artikelen. 

 

De verzuiling en partijvorming van de late negentiende eeuw blijken aanzienlijk 

minder invloedrijk te zijn geweest als het gaat om de inhoudelijke verandering van de 

pers dan de politieke bewustwording van circa 1830. Vernieuwingen die na 1829 

optraden hadden een ander karakter dan de vernieuwingen na 1869. Vanaf 1829 

politiseert en commercialiseert de pers en doen nieuwe onderwerpen, genres en 

functies hun intrede. Na 1869 verandert – wederom – de berichtgeving in kranten: de 

focus op opinie en kritiek wordt vervangen door een (nog) meer publieksgerichte 

inhoud, met meer vermaak, meer human interest, meer misdaad, rampen en nieuws uit 

eigen land, meer feuilletons en een grotere diversiteit aan genres. 

  Deze conclusies roepen ook vragen op over het internationale beeld. In de 

geschiedschrijving van het Europese vasteland ligt de nadruk sterk op de tweede helft 

van de negentiende eeuw en op (een vergelijking met) de Anglo-Amerikaanse new 

journalism. De veranderingen uit de eerste helft van de eeuw – als ze al in 

ogenschouw worden genomen – worden meestal als aanloop beschouwd tot latere 

ontwikkelingen en niet als een op zichzelf staande transformatie gezien. Uit mijn 

gegevens blijkt dat de aard van de journalistieke veranderingen van na 1829 verschilt 

van die van na 1869. Wellicht is dat internationaal ook het geval en worden de 

ontwikkelingen te gemakkelijk als een doorlopende trend gezien. Naarmate meer 

onderzoekers de gehele negentiende eeuw in beschouwing nemen, en zich niet alleen 

                                                
364 Broersma en Furnée 2001 6-7, Wijfjes 2004 39, 47. 
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op de tweede helft van de negentiende eeuw richten, wordt een internationale 

temporele differentiatie mogelijk.365 

 

Nieuwe journalistiek en regionaliteit 

Behalve een temporele, dient ook een regionale differentiatie gemaakt te worden.  De 

negentiende eeuw was immers een periode van zowel regionale diversiteit als 

nationale eenwording.366 Was de nieuwsvoorziening een uiting van de regionale 

identiteit of juist van de zich vormende nationale eenheid? Het is vooralsnog 

onduidelijk in hoeverre de berichtgeving van regio tot regio verschilde, aangezien in 

veel pershistorische studies slechts één krant of regio centraal staat. Het blijft dan 

bovendien de vraag hoe representatief een dergelijke case study is voor het algemene 

landelijke beeld. Van Vree riep om deze redenen in 1992 al op tot een regionale 

vergelijking van de veranderende kranteninhoud.367 

Ik vergeleek de berichtgeving in twee regio’s om algemeen geldende 

bevindingen te kunnen onderscheiden van regiospecifieke conclusies. Van resultaten 

die in beide gebieden optraden was het aannemelijk dat zij generaliseerbaar waren 

voor de landelijke ontwikkeling. Regionale verschillen waren voornamelijk te 

verwachten tussen een zuidelijk-katholieke en protestants-noordelijke perscultuur.368 

Daarom koos ik voor een vergelijking van Groningen als voorbeeld van een 

noordelijke, hoofdzakelijk protestantse stad en ’s-Hertogenbosch als voorbeeld van 

een zuidelijke, hoofdzakelijk katholieke stad. 

 Mijn voornaamste conclusie is dat de berichtgeving in Groningen en ’s-

Hertogenbosch bijzonder weinig van elkaar verschilde. Tegen de verwachtingen in 

kwamen de algemene trends steeds in beide gebieden voor in ongeveer dezelfde 

periode. Mijn bevindingen worden ondersteund door het onderzoek van Broersma 

                                                
365 De meeste kwantitatieve internationale studies laten de eerste helft van de eeuw buiten 
beschouwing. Pöttker start zijn studie van de Britse pers bijvoorbeeld in 1855 (Pöttker 2005 59), 
Kolstrup onderzocht de Deense krant vanaf 1868 (Kolstrup 2005 106) en Campbell begint zijn 
kwantitatieve analyse van de Amerikaanse pers pas in 1899 (Campbell 2003 159). 
366 Knippenberg en De Pater 1988, Van Vree 1992 96, 106. 
367 Van Vree 1992 106. 
368 Over verschillen tussen een katholiek en protestants lezerspubliek, zie bijvoorbeeld Chartier 1987 
95-139, Knippenberg en de Pater 1988 176-177 en Boonstra 1993 150. Een op Europa gericht 
onderzoek suggereert dat de sociaal-economische positie van burgers aan de verschillen ten grondslag 
lag en niet hun religieuze achtergrond (Van Horn Melton 2001 84-85). Over de verschillen tussen een 
noordelijke en zuidelijke pers, zie verder bijvoorbeeld Cramer 1958 139, Van Velthoven 1966, 
Hooykaas 1991 125 en Aerts 2001b 70. 
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naar de Leeuwarder Courant.369 Deze krant kende globaal dezelfde ontwikkeling: 

vanaf 1815 kwamen er nieuwe genres op, een trend die versnelde vanaf 1829 toen er 

tevens nieuwe onderwerpen en functies werden geïntroduceerd. Broersma merkte 

eveneens op dat de verandering na 1869 minder groot was dan vaak wordt 

aangenomen. De voornaamste verandering was een nieuwe ‘amusementscultuur’ in de 

krant, met name zichtbaar door de toename van nieuwe genres, vooral het feuilleton, 

en de functie amusement. Ook in de Leeuwarder Courant kreeg het nationale nieuws 

de overhand. 

Deze hoge mate van correlatie is opmerkelijk te noemen, temeer omdat in de 

vroege negentiende eeuw regionale verschillen op andere maatschappelijke vlakken 

nog hoogtij vierden. De transformatie van de berichtgeving was echter een landelijk 

proces, waarbij de regionale identiteit alleen naar voren kwam in het lokale nieuws en 

tijdens belangrijke omwentelingen. Er zijn namelijk twee uitzonderingen aan te 

wijzen, waarbij regionale verschillen wel een rol speelden, steeds tijdens de 

vernieuwingsperiodes rond de twee keerpunten 1829 en 1869.  

In 1829 kwamen inhoudelijke indicatoren van politisering (de onderwerpen 

politiek en religie, de genres van het opiniestuk en de lezersbrief en de functies opinie 

en kritiek) aanvankelijk aanzienlijk meer voor in ’s-Hertogenbosch dan in Groningen. 

De politisering van de pers ging in Groningen een stuk geleidelijker dan in het 

tumultueuze ’s-Hertogenbosch waar de opstandige krant De Noord-Brabander van de 

ene op de andere dag het journalistieke spel veranderde. Hoewel ’s-Hertogenbosch 

aanvankelijk een voorsprong had als het ging om politisering, waren de grenzen snel 

bereikt. Vanaf 1830 tot 1839 werd de toonaangevende krant De Noord-Brabander 

onder strikte censuur gesteld. Het aandeel politieke en religieuze berichten, de genres 

opiniestuk en lezersbrief, en de functies opinie, kritiek en mobilisatie namen meteen 

af. En ook de watchdog functie die de krant had gehad verdween. Intussen was de 

politisering van de Groningse krant in volle gang. Al snel werd de achterstand ten 

opzichte van de Bossche kranten ingehaald. 

Na 1869 traden er opnieuw regionale verschillen op: in Groningen fungeerden 

kranten meer dan in ’s-Hertogenbosch als vehikel van partijpolitiek. In Groningen 

ontstond een politiek gevarieerd krantenlandschap waarbij de verschillende landelijke 

politieke partijen steun kregen van lokale krantenredacties. In ’s-Hertogenbosch 

                                                
369 Broersma 2002. 
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daarentegen waren katholieke kranten niet trouw aan de landelijke katholieke 

voorman Schaepman, maar aan de Bossche bisschop Godschalk. De pogingen van 

Schaepman om eenheid te brengen in de politieke koers van de katholieke kamerkring 

werden regelmatig ondermijnd in de Bossche dagbladpers. In 1892 richtte de 

ultramontaanse pastoor Prinsen uit onvrede met Schaepman zelfs een nieuwe Bossche 

krant op, het Noordbrabantsch Dagblad geheten. Waar in Groningen een echte 

partijpers ontstond die de eenheid binnen de partij bevorderde, hielden de meeste 

Bossche kranten de vorming van een katholieke partij juist tegen doordat ze de 

autoriteit van Schaepman geregeld ter discussie stelden. Pas in de twintigste eeuw 

gingen de katholieke Bossche kranten zich als onvoorwaardelijke signpost van de 

katholieke kamerkring opstellen. 

 

De enkele regionale verschillen tijdens periodes van verandering ten spijt, 

ontwikkelden de onderwerpen, genres en functies in de berichtgeving zich in deze 

twee verschillende regio’s van Nederland opvallend gelijk. Als we deze regionale 

uniformiteit breder trekken, roep dit de vraag op hoe divers het internationale beeld nu 

precies was. 

Recentelijk is er meer aandacht voor internationale differentiatie van het 

begrip new journalism. Het uitgangspunt bij dit onderzoek is dat in ieder land een 

unieke variant van new journalism ontstond, omdat buitenlandse invloeden werden 

gecombineerd met de eigen tradities. Svennik Høyer en Horst Pöttker stelden zich in 

de bundel Diffusion of the News Paradigm 1850-2000 ten doel om de verhouding 

tussen Europese landen te laten zien. Aangezien de meeste artikelen niet over de 

negentiende maar over de twintigste eeuw gaan, krijgen we alleen een beeld van de 

Duitse, Deense en Poolse ontwikkeling in de negentiende eeuw. Als we hierbij ook de 

ontwikkeling van de Franse, Portugese en onze eigen Nederlandse negentiende-

eeuwse dagbladpers betrekken begint zich een redelijk constante Europese trend te 

vertonen: inhoudelijke kenmerken van new journalism, zoals politiek activisme, 

human interest, feuilletons, reportages, sensatie, emotie, moord, misdaad en roddel 

kwamen overal in Europa op, maar lang niet in de mate van de Anglo-Amerikaanse 

krant.370 Op het Europese continent was behoefte aan een andere rol voor de 

                                                
370 Kolstrup 2005, Stöber 2005, Hadamik 2005, Høyer 2007, Wilke 2007, Dubbelboer 2007, Soares 
Santos 2009. Broersma schetste een dergelijk supranationaal Europees beeld, maar dan voor de periode 
na 1918 (Broersma 1999 42).  
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dagbladpers dan in Engeland en Amerika, waardoor er sprake was van een andere 

ontwikkeling.371 Kenmerken van de Anglo-Amerikaanse pers, zoals het interview, 

watch dog journalism en onderzoeksjournalistiek, kregen op het Europese vasteland 

weinig navolging – incidentele voorbeelden daargelaten. Aangezien veel Europese 

kranten zich expliciet aan een politieke partij verbonden mag het bovendien niet 

verbazen dat ook het typisch Amerikaanse objectiviteits- en onpartijdigheidsideaal 

weinig tot de Europese verbeelding sprak. 

 

Uitgaande van mijn bevindingen over twee verschillende regio’s in Nederland en de 

internationale secundaire literatuur lijkt new journalism op het Europese continent 

weinig regionaal variabel. Enkele verschillen daargelaten, maakte de krant in 

Nederland grotendeels dezelfde ontwikkeling door en ook de Europese dagbladpers 

lijkt zich globaal langs dezelfde lijnen te hebben ontwikkeld. Het Anglo-Amerikaanse 

beeld, dat nu nog vaak de basis vormt voor internationale vergelijking, zou voor 

toekomstig onderzoek niet de enige basis moeten zijn. Meer vergelijkend onderzoek 

naar de journalistieke ontwikkeling van Europese landen is nodig om te komen tot een 

supranationaal beeld van de modernisering van de dagbladpers in Europa. 

 

Nieuwe journalistiek en intermedialiteit  

Het beeld van de nieuwe journalistiek en de internationale new journalism is 

gebaseerd op onderzoek naar kranten. Het beoogt niets te zeggen over veranderingen 

in de berichtgeving van andere media. Dit roept de vraag op in hoeverre het beeld 

gelijk blijft wanneer ook andere media bij het onderzoek worden betrokken. Om de 

ontwikkelingen in de nieuwsvoorziening in een breder perspectief te kunnen plaatsen, 

heb ik ook een ander nieuwsmedium, het pamflet, bij het onderzoek betrokken. Het 

negentiende-eeuwse pamflet is als medium nog nauwelijks onderzocht, terwijl het van 

oudsher het primaire massamedium was voor nieuws en debat in Nederland.372 De 

keuze voor het pamflet sloot ook aan bij een belangrijke doelstelling van het 

onderzoeksproject waar deze studie deel van uitmaakt: de relatie tussen krant en 

                                                
371 Broersma 2007 introduction xv-xxiii, Wijfjes 2007 68. Zie ook: Hadamik 2005 213, Kolstrup 2005 
105-136, Pöttker 2005 265, Høyer 2007 38-42. 
372 Uitzondering is de uitgebreide analyse van socialistische brochures door Dennis Bos (Bos 2006). 
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pamflet nader te belichten.373 Het intermediale perspectief leidde tot de formulering 

van twee onderzoeksvragen: ontwikkelde de pamflettenpers zich anders dan de 

krantenpers en waren er wellicht sporen van intermediale beïnvloeding? 

De eerste vraag heeft te maken met de eenduidigheid van de new journalism 

these, wat blijft er over van het bestaande beeld wanneer pamfletten erbij worden 

betrokken? Uit mijn onderzoek blijkt dat de pamfletproductie in de negentiende eeuw 

geleidelijk kromp: hoewel er ieder jaar nog steeds vele pamfletten verschenen – in 

tegenstelling tot wat wel wordt verondersteld – nam het gemiddelde aantal af.374 De 

expanderende krantenmarkt ging dus zij aan zij met een krimpende pamflettenmarkt. 

Ook de inhoud van het pamflet stond in groot contrast met die van de krant. In 

het vroegnegentiende-eeuwse pamflet werd in tegenstelling tot in de krant een 

diversiteit aan onderwerpen besproken. Het pamflet bracht hoofdzakelijk lokale 

berichten en in tweede instantie landelijk nieuws over tal van onderwerpen, zoals 

openbare festiviteiten, politiek, religie, rampspoed en economie. De pamfletproductie 

bestond uit talloze genres, zoals liedjes, gedichten, dialogen, verhandelingen, gedrukte 

redevoeringen, open brieven, verslagen, programma’s en instructies. Het pamflet 

kende bovendien tal van functies, veelal persuasief van aard (opinie, emotie, kritiek 

en mobilisatie), maar ook wel informatief en amuserend.  

Aan deze diversiteit kwam geleidelijk een einde. Naarmate er meer 

onderwerpen in de krant bij kwamen, nam het aantal onderwerpen in het pamflet juist 

af. Halverwege de eeuw is het bijvoorbeeld opvallend dat grote regionale rampen 

minder in het pamflet werden besproken. Ook wonderlijke verhalen, opvallende 

natuurverschijnselen en nieuws over oorlogen kwamen niet veel meer voor. 

Pamfletten over politiek en over lokale festiviteiten domineerden steeds meer de 

pamfletproductie. Het (politieke) verenigingsleven was in toenemende mate in het 

pamfletmateriaal aanwezig. 

Ook de veelvormigheid van het pamflet kwam steeds meer in het gedrang. In 

de vroege negentiende eeuw werden veel inventieve genres ingezet, zoals liedjes, 

gedichten, dialogen, droomverhalen en neptestamenten. Deze genres werden – enkele 

oplevingen ten spijt – gaandeweg de eeuw steeds minder vaak gebruikt. Halverwege 
                                                
373 Het VIDI-project Kranten en pamfletten 1780-1920, onder leiding van José de Kruif (Universiteit 
Utrecht). 
374 Dat het pamflet sinds het einde van de achttiende eeuw terrein verloor werd gesteld in Van Sas 1987 
111-112 en Van Wissing 2003. Gert-Jan Johannes betoogde dat het pamflet bleef voortbestaan 
(Johannes 1995 171-172). Andere auteurs die wezen op de actieve rol van het negentiende-eeuwse 
pamflet zijn bijvoorbeeld: Mijnhardt 1992 7, Aerts 2002 43, Bos 2006, De Graaf en De Kruif 2006. 
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de negentiende eeuw waren genres met een betogende structuur dominant. Geleidelijk 

nam echter het aandeel beschrijvende genres (verslagen, instructies, programma’s) 

toe. 

Ook qua functies moest het pamflet inleveren. De retorische functies van het 

pamflet waren aanvankelijk uiteenlopend, met een hang naar emotioneren. De 

politiek-mediale functie van het pamflet was eveneens divers. Het pamflet fungeerde 

als platform voor burgerjournalistiek, als wegwijzer voor religieuze en politieke 

groepen, als politieke waakhond en als doorgeefluik voor overheidscommunicatie. Al 

met al kwam een dusdanige veelheid aan inzichten naar voren dat de pamfletproductie 

als geheel een (gekleurd) beeld gaf van wat er in de samenleving leefde. In termen 

van McQuail fungeerde het pamflet als mirror (spiegel). 

Gedurende de negentiende eeuw kwam aan deze veelheid van functies een 

einde. De emotionerende functie nam af. Verreweg de meeste publicaties hadden 

halverwege de eeuw een opiniërende of kritische functie en tegen het einde van de 

eeuw was de functie informatie net zo groot geworden. Naast particuliere burgers 

gingen steeds meer leden van (politieke) verenigingen gebruikmaken van het pamflet 

als wegwijzer omtrent heikele politieke kwesties en als doorgeefluik voor informatie 

over vergaderingen en verenigingsfeesten.375 Het ‘nieuwe’ pamflet van het einde van 

de eeuw had derhalve twee nogal uiteenlopende redenen van bestaan: ten eerste als 

verenigings- of partijmedium en ten tweede als onafhankelijke politieke waakhond. In 

deze laatste hoedanigheid werd het pamflet incidenteel gebruikt door bezorgde 

burgers die wilden ingaan tegen de “welgeleide propaganda, gesteund in dag- en 

weekblad”.376  

De hierboven geschetste ontwikkeling van het pamflet komt overeen met het 

beeld dat Orwell schetste in British Pamphleteers (1948) over het Britse pamflet.377 

Orwell beschouwde deze ontwikkeling van het pamflet als ‘ondergang’, omdat er een 

einde kwam aan het veelzijdige medium van weleer. Of het dat ook daadwerkelijk 

was, valt te bezien, het pamflet bleef immers voortbestaan en vervulde nog steeds een 

aantal unieke journalistieke en maatschappelijke taken. Concluderend kan worden 

gesteld dat het beeld van de negentiende-eeuwse nieuwe journalistiek nogal verandert 
                                                
375 Bos 2001 en recent nog in Bos 2006. Ook F. van Gaal gebruikt in zijn onderzoek naar Bossche 
socialisten divers pamfletmateriaal. Hij behandelt het pamflet niet als apart fenomeen, maar laat net als 
Dennis Bos zien dat de pamfletten een belangrijke rol speelden in het overbrengen van het 
socialistische gedachtegoed (Van Gaal 1989). 
376 Beschouwingen over kanalisatie Groningen 1895. 
377 Orwell en Reynolds 1948 13-14. 
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wanneer behalve de krant ook het pamflet wordt betrokken bij het onderzoek. In 

tijden van vernieuwing en schaalvergroting in de krant, kromp de pamfletproductie en 

werd ook de inhoud van het voorheen zo diverse en veelgebruikte pamflet steeds 

eenzijdiger. 

 

Een intermediale blik en de tegengestelde ontwikkeling van krant en pamflet leidt tot 

een tweede vraag: was er sprake van intermediale invloed? Met andere woorden: 

beïnvloedden pamflet en krant elkaar onderling? Veel zogenaamde ‘vernieuwingen’ 

in de krant blijken bekende onderwerpen, genres en functies uit de pamfletliteratuur te 

zijn: nieuws over rampen, misdaad, wonderlijke voorvallen, cultuur, human interest, 

politiek en religieus debat; de mengeling van literaire technieken en actualiteit in 

verslagen, opiniestukken, reportages en feuilletons; een persuasieve en verstrooiende 

functie. 

Is de krant wellicht op een aantal punten beïnvloed door het oudere medium 

pamflet en werden kenmerken overgenomen? Een dergelijke veronderstelling wordt 

gesteund door moderne theorieën over intermediale invloed.378 De redenering is, in 

lijn met remediation, dan als volgt: de nieuwe krant nam inhoudelijke kenmerken 

over van het pamflet en tegelijkertijd raakte het pamflet karakteristieke kenmerken 

kwijt en paste het zich aan door een nieuwe niche te bedienen. Mijn bevindingen 

sluiten aan bij dit beeld. De berichtgeving in krant en pamflet lijkt elkaar steeds aan te 

vullen. Als de krant bijvoorbeeld voor het eerst over rampen gaat berichten zien we 

dit nieuws uit de pamfletliteratuur verdwijnen. En als kranten weigeren schandalen 

bloot te leggen dan wordt die waakhondfunctie door het pamflet vervuld. Auteurs 

bewogen zich bovendien vrijelijk in het medialandschap en maakten gebruik van 

zowel krant als pamflet. Soms zijn vernieuwingen in de krant direct te herleiden tot 

pamfletauteurs die elementen uit de pamfletliteratuur introduceerden in de krant. De 

eerste nummers van de baanbrekende krant De Noord-Brabander bijvoorbeeld, 

bevatten enkele letterlijk overgenomen pamfletteksten. Ze vormden als het ware een 

sjabloon voor latere opiniestukken in de krant.379 

                                                
378 Bijvoorbeeld: Becker en Schönbach 1989 7-8, Stephens 1989 102, Mackenzie Owen 1998 17, 
Bolter en Grusin 2002 5-15, 55. Het fenomeen dat inhoudelijke veranderingen in een nieuw medium 
vaak terug te voeren zijn op een ouder medium werd naar mijn weten voor het eerst benoemd in Riepl 
1913. 
379 Een uitgebreidere behandeling hiervan is te vinden in De Graaf 2009 156-163. 
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Bovenstaande overeenkomsten tussen krant en pamflet zijn geen bewijs voor 

directe beïnvloeding, maar ze maken wel aannemelijk dat er een wisselwerking was. 

Daarnaast speelden uiteraard ook andere media, zoals tijdschriften, almanakken en 

boeken een rol in dit intermediale complex.380 De relatie tussen krant en pamflet kan 

pas werkelijk op waarde worden geschat wanneer ook deze andere media in 

samenspel met de krant en het pamflet worden onderzocht. 

Hoe dan ook is het duidelijk dat het model van de nieuwe journalistiek en new 

journalism onvoldoende rekening houdt met de ontwikkeling van andere media. Het 

pamflet ontwikkelde zich nogal tegen de stroom van journalistieke vernieuwing in en 

het is de vraag hoe andere media zich verhielden tot deze trend. Intermediale invloed 

zou als innoverende factor naast buitenlandse invloeden moeten worden onderzocht 

om inzicht te kunnen geven in de manier waarop de vernieuwingen in de krant 

gestalte kregen. Nu wordt te gemakkelijk op de invloed van buitenlandse kranten 

gewezen, terwijl de invloed van de nationale media zelden onderwerp van studie is 

geweest. 

 

Journalistiek in beweging: een nieuwe berichtgeving? 

Ik heb in deze studie laten zien dat een systematische analyse van de inhoud van 

kranten tot nieuwe inzichten leidt over de journalistieke revolutie van de negentiende 

eeuw. De krant behandelde inderdaad een steeds breder scala aan onderwerpen en 

bevatte aan het einde van de eeuw meer landelijk en lokaal nieuws. 

Genrediversificatie was eveneens aan de orde, maar niet in de verwachte mate. Het 

merendeel van de krant bleef bestaan uit nieuwsberichten en serviceberichten. Het 

collectieve aandeel nieuwe genres was aan het einde van de eeuw slechts 10%. Ook 

de vermeende functiedifferentiatie laat een ander beeld zien dan verwacht. Circa 95% 

van de krant bleef gedurende de hele negentiende eeuw een informatief doel houden. 

Op twee momenten in de negentiende eeuw kwamen er nieuwe functies bij, maar 

steeds ten koste van andere ‘kleinere’ functiecategorieën. 

                                                
380 Sporen van de negentiende-eeuwse kruisbestuiving tussen media zijn te vinden in studies zoals 
Reijnders 2006 69-74 waar de negentiende-eeuwse intermedialiteit wordt besproken. Studies naar 
auteurs laten zien dat die veelal in meerdere media publiceerden en elementen van het ene medium in 
het andere introduceerden, zie bijvoorbeeld Korevaart 2001 68-79 en Van den Broek 2007 137-155. 
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Hoewel de verwachte veranderingen in grote lijnen optraden, komt de 

gangbare periodisering van de nieuwe journalistiek onder druk te staan. Na 1869 was 

er een nieuwe focus op vermaak, maar geen “fundamenteel andere inhoud”.381 Dit 

predikaat geldt wel voor het keerpunt 1829 en het decennium 1830-1840. 

Onderzoek naar regionale differentiatie leidde tot de opmerkelijke conclusie 

dat de berichtgeving zich in verschillende regio’s nagenoeg gelijk ontwikkelde. 

Regionale verschillen bleken alleen in periodes van extreme vernieuwing, na 1829 en 

na 1869, op te treden en hadden te maken met de politisering van de krant. De 

Bossche kranten liepen voorop, maar daar waren de grenzen eerder bereikt. In 

Groningse kranten was de pers meer dan in ’s-Hertogenbosch een vehikel voor 

partijpolitiek. Deze verschillen ten spijt ontwikkelde de pers in deze twee regio’s zich 

nagenoeg hetzelfde.  

Het beeld van een nieuwe journalistiek komt verder onder druk te staan 

wanneer ook het pamflet erbij wordt betrokken. In tijden van diversificatie binnen de 

krant verloor het pamflet juist onderwerpen, genres en functies. Zogenaamd nieuwe 

elementen in de krant kwamen bovendien al eeuwen voor in het pamflet. De 

mogelijkheid van intermediale invloed verdient een nadere uitwerking in toekomstig 

onderzoek. 

 

De berichtgeving in kranten en pamfletten in de negentiende eeuw was continu in 

beweging. De bevindingen kwamen soms wel, soms niet overeen met het model van 

de nieuwe journalistiek. Om het beeld van journalistieke vernieuwing verder aan te 

scherpen is een brede longitudinale, Europese en intermediale vergelijking 

noodzakelijk. In deze studie stond de berichtgeving centraal (in het klassieke 

communicatiemodel de boodschap geheten); voor toekomstige studies zou het 

interessant zijn om ook de thema’s zender en ontvanger te belichten. Zo krijgen we 

een steeds breder en adequater beeld van de journalistieke ontwikkelingen in 

negentiende-eeuws Nederland en Europa en groeit ons begrip van de totstandkoming 

van de journalistiek die we vandaag bedrijven en beschrijven. 

 
  

                                                
381 Wijfjes 2004 47. 
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Afbeelding 4.3 
Grafiek: De vaste genres in de negentiende-eeuwse krant 1813-1899 
 
Afbeelding 4.4 
Grafiek: Pamfletgenres 1813-1829 
 
Afbeelding 4.5 
Tabel: Genreclusters van het pamflet 1813-1829 
 
Afbeelding 4.6 
Grafiek: Genres in de krant 1830-1869 
 
Afbeelding 4.7 
Grafiek: Pamfletgenres 1830-1869 
 
Afbeelding 4.8 
Grafiek: Genreclusters van het pamflet 1813-1869 
 
Afbeelding 4.9 
Grafiek: Genres in de krant 1870-1899 
 
Afbeelding 4.10 
Grafiek: Pamfletgenres 1870-1899 
 
Afbeelding 4.11 
Grafiek: Genreclusters van het pamflet 1830-1899 
 
Afbeelding 5.1 
Grafiek: Functies van krantenartikelen 1813-1829 
 
Afbeelding 5.2 
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Grafiek: Functies van pamfletten 1813-1829 
 
Afbeelding 5.3 
Titel: Oranjecultus in pamfletten tussen 1813 en 1815 
 
Afbeelding 5.4 
Grafiek: Functies van krantenartikelen 1830-1869 
 
Afbeelding 5.5 
Grafiek: Functies van pamfletten 1830-1869 
 
Afbeelding 5.6 
Tabel: Polemische pamfletten 
 
Afbeelding 5.7 
Tabel: Burgerjournalistiek in pamfletten 
 
Afbeelding 5.8 
Grafiek: Functies van krantenartikelen 1870-1899 
 
Afbeelding 5.9 
Grafiek: Functies van pamfletten 1870-1899 
 
Afbeelding 5.10 
Tabel: Burgerjournalistiek in pamfletten 
 
Afbeelding 5.11 
Tabel: Polemische pamfletten 
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Bronnen: kranten 

Groningen 

 
Advertentieblad 
Groninger Archieven: 1813, 1814 
 
Groninger Courant  
Groninger Archieven: 1814, 1819, 1823, 1824, 1829, 1833, 1834, 1839, 1843, 1849, 
1853,1854, 1859, 1863, 1864, 1869, 1873, 1874  
Koninklijke Bibliotheek: 1844  
 
Het Noorden. Nieuwe Groninger 
Koninklijke Bibliotheek: 1869 
 
Nieuwe Groninger Courant 
Groninger Archieven: 1879, 1883, 1884, 1889, 1893, 1894, 1899  
 
Nieuwe Provinciale Groninger Courant 
Groninger Archieven: 1883, 1884, 1899 
Koninklijke Bibliotheek: 1889, 1893, 1894  
 
Nieuwsblad van het Noorden 
Groninger Archieven: 1889, 1893, 1894, 1899 
 
Provinciale Groninger Courant 
Groninger Archieven: 1814, 1819, 1823, 1824, 1839, 1843, 1844 
Koninklijke Bibliotheek: 1829, 1833, 1834, 1849, 1853, 1854, 1859, 1863, 1864, 
1869, 1873, 1874, 1879, 1883, 1884, 1889, 1893, 1894, 1899 
 
Staatkundig Dagblad van de Provincie Groningen  
Groninger Archieven: 1814 
 
Staatkundig Dagblad van het Departement van de Wester-Eems 
Groninger Archieven: 1813, 1814 
 
De Vlinder 
Groninger Archieven: losse nummers 1873-1911 (niet geteld in inhoudsanalyse) 
 

’s-Hertogenbosch 

’s Hertogenbossche Stadscourant [twee uitgaven] 
Stadsarchief ’s-Hertogenbosch: 1814 
 
’s Hertogenbossche Stads-Courant 
Stadsarchief ’s-Hertogenbosch: 1819 
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Dagblad der Provincie Braband [later: Dagblad der Provincie Noord Braband] 
Stadsarchief ’s-Hertogenbosch: 1814 
 
Dagblad van het Departement der Monden van den Rhyn 
Stadsarchief ’s-Hertogenbosch: 1814 
 
De Noord-Brabanter-Noordbrabantsch Dagblad 
Koninklijke Bibliotheek: 1899 
 
De Noord-Brabander (vanaf 1849 De Noord-Brabanter) 
Stadsarchief ’s-Hertogenbosch: 1829, 1833, 1834, 1843, 1844, 1849, 1853, 1854, 
1859, 1863, 1864, 1869, 1873, 1874, 1884, 1889, 1894 
Koninklijke Bibliotheek: 1893, 1894 
 
De Tijd 
Werd niet uitgegeven in steekproefjaar. 
 
Het Huisgezin  
Stadsarchief ’s-Hertogenbosch: 1873, 1874, 1879, 1883, 1884, 1889, 1893, 1894, 
1899 
 
Journal du departement des bouches du Rhin 
Stadsarchief ’s-Hertogenbosch: 1813  
 
Nieuwe Noordbrabander 
Brabant Collectie van de Universiteit Tilburg: 1859 
 
Noordbrabantsch Dagblad 
Stadsarchief ’s-Hertogenbosch: 1893, 1894 
 
Provinciaal Dagblad 
Stadsarchief ’s-Hertogenbosch:1819, 1824, 1833, 1839, 1843, 1844, 1849, 1853  
Koninklijke Bibliotheek: 1823, 1829, 1834 
 
Provinciale Noordbrabantsche en ’s Hertogenbossche Courant 
Koninklijke Bibliotheek: 1879, 1883, 1884 
Stadsarchief ’s-Hertogenbosch:1853, 1854, 1859, 1863, 1864, 1869, 1873, 1874, 
1879, 1889, 1893, 1894, 1899 
 
Staatkundig Dagblad van de Rhyn-Monden  
Stadsarchief ’s-Hertogenbosch: 1814 
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Bronnen: pamfletten  

Groningen 

 
Bij De 60ste Verjaring Van Onzen Waarden Patroon, Den Heer Jan Hindrik Bolt, 
Zoon van Wijlen Jacob Bolt En Van Jacoba Huizinga, Te Groningen, Invallende Op 
Den 31 Januarij 1813, Werd Dit Monument Vervaardigd, En Aan Denzelven 
Opgedragen, Door Zijne Gezamentlijke Werkgezellen 1813 Groninger Archieven 
 
De hervormde gemeente van Groningen 1813 Bibliotheek der Rijksuniversiteit 
Groningen 
 
De Kortstondigheid En Moeijelijkheid Des Menschelijken Levens, Beschouwd In Eene 
Leerrede Over Psalm XC: vers 10. Bij Gelegenheid Van Het Afsterven Van Den 
Hoog-Edelen Gestrengen Heer Johan Hora Siccama, Oud-Raadsheer Der Stad 
Groningen. Uitgesproken den 24 van Bloeimaand 1812 te Midwolda 1813 Groninger 
Archieven 
 
 Duischlandsch Redding, Saxensch Bevrijding, En Hollandsch Herstelling Door Den 
Slag Van Leipzig. In October 1813. Nauwkeurig, Getrouw, En Geschiedkundig 
Daargesteld, Door Ooggetuigen, 1813 Groninger Archieven 
 
Echte beschrijving van de veldtogt der Fransche armee in Rusland 1813 Koninklijke 
Bibliotheek 
 
Een woord op zijn tijd, aan de Nederlanders, bij het verlaten van hun grondgebied 
door de Fransche troepen 1813 Koninklijke Bibliotheek 
 
Eenige geschilpunten onder de protestanten 1813 Bibliotheek der Rijksuniversiteit 
Groningen 
 
Formulier Van Kerkelijke Inzegening Van Een Wettig Voltrokken Huwelijk, 
gearresteerd bij besluit van den Grooten Kerkenraad der Nederduitsche Hervormde 
Gemeente van Groningen op den 6den Januarij 1813 1813 Groninger Archieven 
 
Het Gevallen Masker. Of Napoléons Waar Character Aan Het Menschdom Ontdekt, 
Bij deszelfs Veldtocht Tegen Rusland. Benevens Eenige Ontmoetingen Aan Hem Op 
Zijne Terugtocht Voorgekomen 1813 Groninger Archieven 
 
Kortstondigheid en moeijelijkheid des menschelyken levens, beschouwd in eene 
leerrede over Psalm XC: vers 10. Bij gelegenheid van het afsterven van den hoog-
edelen gestrengen heer Johan Hora Siccama, oud-raadsheer der stad Groningen, 
1813 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Leerrede over Filipp. I: 23b 1813 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen 
 
Memoire de droit renfermant les principes sur lesquels se fondent les proprietaires 
des terres sises dans le departement de l'Ems-Occidental et affermees sous une 
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beklemming fixe et perpetuelle (ainsi nommee) 1813 Bibliotheek der Rijksuniversiteit 
Groningen 
 
Memorie van regte, inhoudende de gronden, waarom de eigenaren van landen in het 
departement van de Wester-Eems gelegen en onder eene zoogenaamde vaste en 
altoosdurende beklemming uitgedaan, van oordeel zijn, dat deze hunne goederen, uit 
kragte van de wet van den 18den december 1790, niet afkoopbaar zijn, noch ter 
bewaring van dezelven in de hypotheken-registers behoeven ingeschreven te worden 
1813 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen 
 
Nederlands Verlossing. Dichterlijke Uitboezeming 1813 Groninger Archieven 
 
Aan de heer J.G. Brandts, bij het afsterven van zijne geliefde echtgenote Sypka Maria 
Oomkens 1814 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen 
 
Aankondiging der plegtige viering van het tweehonderdjarige eeuwfeest der 
universiteit van Groningen 1814 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen 
 
Aanspraak van den schoolopziener Th. Van Swinderen, ter nagedachtenis van Jakob 
de Boer 1814 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen 
 
Bedestondsrede 1814 Koninklijke Bibliotheek 
 
Bij het vertrek van het fransch garnizoen uit de vesting Delfzijl 1814 Koninklijke 
Bibliotheek 
 
 Blijde welkomstgroet aan de gewapende Groningers bij hunne zegepralende 
wederkomst 1814 Koninklijke Bibliotheek 
 
 De commissie in de Provincien Groningen en Drenthe, der Maatschappij te 
Amsterdam 1814 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen 
 
Dichtstuk aan Napoleon, toen hij Holland bij het Fransche Rijk voegde 1814 
Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen 
 
 Een nieuw gedicht op de nationale garde van Groningen 1814 Koninklijke 
Bibliotheek 
 
 Festum Seculare Secundum, Of Tweede Eeuwfeest Der Groninger Hoogeschool, In 
De Hooge Tegenwoordigheid Van Z.K.H. Den Souvereinen Vorst Der Vereenigde 
Nederlanden, Willem I. En Hoogstdeszelfs Doorluchtige Gemalin. Gevierd den 10 
October 1814 Beschreven in den Oosterschen Stijl 1814 Groninger Archieven 
 
 Gezangen 1814 Groninger Archieven 
 
 Gezangen, welke door de kinderen zullen gezongen worden, bij de uitdeeling der 
eereprijzen 1814 Koninklijke Bibliotheek 
 
 Iets over de kerkelijke inzegening van het huwelijk 1814 Koninklijke Bibliotheek 
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 Iets over het bijbelgenootschap 1814 Koninklijke Bibliotheek 
 
Jubelzangen. Ter Gelegenheid Van Het Tweede Eeuwgetijde Der Hoogeschool Van 
Groningen, In De Hooge Tegenwoordigheid An (sic) Z.K.H. Den Souvereinen Vorst 
Der Vereenigde Nederlanden, En Hoogstdeszelfs Doorluchtige Gemalin, gevierd op 
den 10 October 1814, door de Bedienden, Der Groninger Boekdrukkers En 
Boekverkopers, gedrukt, gezongen en gestrooid, terwijl zij Ter Verlustiging Des 
Volks, met eene werkende Drukpers en Boekwinkel door de Stad trokken 1814 
Groninger Archieven 
 
Leerrede over 2 Chronijken XIII: 18b 1814 Koninklijke Bibliotheek 
 
Mémoire De Droit 1814 Groninger Archieven 
 
Memorie van Regte 1814 Groninger Archieven 
 
Merkwaardige bijzonderheden uit de vroegere en hedendaagsche gebeurtenissen van 
ons vaderland 1814 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen 
 
Op Den Algemeenen Dankdag, Gehouden op Woensdag den 20 Julij 1814 is in de 
Hervormde, Lutherse en Doopsgezinde Kerken binnen Groningen, gepredikt over de 
onderstaande Teksten 1814 Groninger Archieven 
 
Opwekking tot vreugde, aan mijne vrienden, de leden van het gezelschap: Veritas et 
Officium, bij het tweede eeuwfeest der hoogeschool te Groningen 1814 Bibliotheek 
der Rijksuniversiteit Groningen 
 
Programma van de Plegtigheden, welke plaats zullen hebben binnen de Stad 
Groningen, bij gelegenheid zoo van de intrede van H.H.K.K.H.H. den Souvereinen 
Vorst en Vorstin der Vereenigde Nederlanden, als van de viering van het Eeuwfeest 
der Hoge School alhier 1814 Groninger Archieven 
 
Triomflied over de verlossing van Nederland 1814 Koninklijke Bibliotheek 
 
Triumf-Zang Of Mijne Hulde En Mijn Wenschen, Uitgeboezemd Ter Blijde Aankomst 
Van Zijn Doorluchtige Hoogheid Willem De Eerste, Prins Van Orange en Nassauw, 
In De Van Ouds Vereenigde Nederlanden 1814 Groninger Archieven 
 
Vaderlandsche Vredelied 1814 Groninger Archieven  
 
Verslag der commissie uit de hervormde gemeente van Zuidbroek en Muntendam 
1814 Koninklijke Bibliotheek 
 
Veugdebedrijven Der Groninger Boekdrukkers En Boekverkoopers, Bij het Tweede 
Eeuwgetijde Der Hoogeschool Van Groningen, In De Tegenwoordigheid Van 
H.H.K.K.H.H. Den Souvereinen Vorst En Vorstin Der Vereenigde Nederlanden, 
gevierd op den 10 van Wijnmaand 1814; bestaande in eene Maskerade, Voorstellende 
Hun Bedrijf, En Aanbieding Van Den Oudsten Franschen Bijbel In Manuscript, Aan 
Zijne Koninklijke Hoogheid, met de historische bijzonderheden van dit manuscript: 
Gevolgd Van De Jubelzangen, door derzelver bedienden gedrukt, gezongen en 
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gestrooid, Terwijl Zij, Ter verlustiging van des volks, met eene werkende drukpers en 
boekwinkel door de stad trokken 1814 Groninger Archieven 
 
Vreugdebedrijven der Groninger boekdrukkers en boekverkopers 1814 Bibliotheek 
der Rijksuniversiteit Groningen 
 
Zedelijke Bedenkingen Aan Het Volk Van Nederland: Naar de Behoefte Van Dezen 
Tijd 1814 Groninger Archieven 
 
Algemeen Verslag En Reglement Van Het Instituut (Tipheret Bachurim.)Ter 
Onderwijzing Van De Israëlitische Jeugd Te Groningen, En Deszelfs Plegtige 
Inwijding, op den 1 Augustus 1815 1815 Groninger Archieven 
 
 Beschrijving van de Plegtigheden, welke er, bij gelegenheid van den 
tweehonderdsten verjaardag der Groninger Akademie, hebben plaats gehad 1815 
Groninger Archieven 
 
De dood van vader Blau 1815 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
De heuchlijke omwenteling in Europa 1815 Groninger Archieven 
 
De zekerheid des doods, bij het afsterven van den weleerwaarden, zeer geleerden heer 
den heer Melchior Corstius 1815 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen 
 
Elegia in festum seculare alterum academiae groninganae 1815 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen  
 
G. Bakker Aan Zijne Landgenooten 1815 Groninger Archieven 
 
Gezangen bij de openlijke vergadering van het departement Groningen der 
maatschappij tot nut van 't algemeen 1815 Bibliotheek der Rijksuniversiteit 
Groningen  
 
Herinneringen aan de hervormde gemeente van Groningen 1815 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen  
 
Lijkrede Op Den Weleerwaarden En Zeer Geleerden Heere Pieter Cornelis Verweij, 
in Leven Leeraar Der Evangelisch-Luthersche Gemeente Te Groningen 1815 
Groninger Archieven 
 
Mijne droom over degevolgen van de algemeene volksbewapening in deze dagen 1815 
Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen 
 
Nederlands behoud, in 1815 lierzang 1815 Bibliotheek der Rijksuniversiteit  
Groningen 
 
Nederlandsch volkslied 1815 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Opwekking aan mijne landgenooten 1815 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen 
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Tweetal redevoeringen, gehouden in het departement Groningen, der Maatschappij 
tot Nut van 't Algemeen 1815 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Wapenkreet van W.O. Geertsema van Sjallema 1815 Bibliotheek der Rijksuniversiteit 
Groningen 
 
Zangen Ter Gelegenheid Der Inwijdinge Van De Nieuwe Kerk Der Vereenigde 
Doopsgezinde Gemeente Te Groningen 1815 Groninger Archieven 
 
Zegelied over de nederlaag der Franschen 1815 Bibliotheek der Rijksuniversiteit 
Groningen  
 
Aan de edel mogende heeren, staten generaal van het koningrijk der Nederlanden 
1816 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen 
 
Aan den heer Brachthuizer 1816 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Adres Aan De Nederduitsche Hervormde Gemeente Van Groningen,  
1816 Groninger Archieven 
 
Aux Nobles et Puissans Seigneurs les Etats Generaux du Royaume des Pays-Bas  
1816 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen 
 
Brieven, over het werkje: Christendom en hervorming 1816 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen 
 
Gedicht aan zijne koninklijke hoogheid, den souvereinen vorst der Nederlanden, 
Willem den Eersten 1816 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Iets Over De Te Dezer Dagen Door De Stad Groningen Op Nieuw, Over Het 
Oldambt, Westerwoldingerland, Het Gorecht en Sappemeer, Gepraetendeerde 
Superioriteit 1816 Groninger Archieven 
 
Iets Ter Opwekking! Gereciteerd ter gelegenheid der Eerste Vergadering, op den 10 
September 1816, van het Departement (Afdeeling Gemeente Grotegast) van het 
Instituut van Doof-Stommen, onder Opperdirectie van den Heere Guyot, gevestigd te 
Groningen 1816 Groninger Archieven 
 
Ter Gedachtenisviering Van Het Paaschfeest; Maar Ook Van Eenen, In De Gemeente 
Van Groningen, Bijna Dertigjarigen; En Eenen, Elders En Daar, Vervulden 
Vijftigjarigen Evangeliedienst; uitgesproken in de groote Kerk te Groningen, op 
Zondagavond den 14 April 1816 1816 Groninger Archieven 
 
Laudatio Funebris Divi Patris Classis N.N. 1816 Groninger Archieven 
 
Ter Gedachtenis Van De H. Studenten V.D. Muelen En Themmen, verdronken den 23 
Dec. 1816. Begraven den 28 December 1816 1816 Groninger Archieven 
 
Ter gedachtenis van twee onzer medestudenten C.S.C. van der Muelen, en Ph. H. 
Themmen 1816 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
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Verhandeling Over Den Eed, Vooral Met Opzigt Tot De Aanstaande Wetgeving 1816 
Groninger Archieven 
 
Verslag wegens het roppen zijnde eene nieuwe kunstbewerking, waar door de ligtste 
en schraalste groenlanden, door het verbranden der zode tot asch, bemest eerst in 
vruchtbare bouwlanden, en daarna wederom tot welige graslanden, kunnen 
veranderd worden 1816 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Aan De Leden 1817 Groninger Archieven 
 
Aan mijnen vriend J. Ruardi Tresling, bij het verlaten der akademie 1817 Bibliotheek 
der Rijksuniversiteit Groningen 
 
Aan mijnen vriend, E.J. Offerhaus 1817 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen 
 
Amico meo Jacoba Baart de la Faille 1817 Bibliotheek der Rijksuniversiteit 
Groningen 
 
Beschrijving Van Het Herinnerings-Feest, in den avond van den 4 Februarij 1817 
plegtig gevierd in het Burgerweeshuis Binnen Groningen 1817 Groninger Archieven 
 
Bloedverkoeling, of distelkransje voor den beoordeelaar mijner 
inwijdingsredevoering in de vaderlandsche letteroefeningen van sprokkelmaand 1817 
1817 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen 
 
Boertige reis van Winschoten naar klosster, ter Apel 1817 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen 
 
D. Snatich Aan Zijne Medeonderwijzers; Houdende Verslag Wegens Zijne Theorie 
Van Straffen en Belooningen; Ingevoerd Bij De Nieuwe Stads-En Armenscholen Te 
Groningen 1817 Groninger Archieven 
 
De bode van het departement Groningen der maatschappij: tot nut van 't algemeen, 
aan de leden 1817 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen 
 
De Buitengewone Collecte Voor De Gereformeerde Armen In Groningen 1817 
Groninger Archieven 
 
De kersvloed van 1717 in gesprekken ter herinnering van dien verschrikkelijken 
watersnood 1817 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
De waardij en het regt gebruik der hervorming, ter bevordering eener edele denken 
gewetens-vrijheid 1817 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Eene hand vol hulstbladeren; of steekpalmloof-vlechtje, als bijvoegsel tot mijn 
distelkransje 1817 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen 
 
Gedichten ter gelegenheid van de promotie van A. Modderman, 14 mei 1817  
1817 Groninger Archieven 
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Gezangen bij de viering van het derde eeuwfeest der kerkhervorming 1817 
Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen 
 
Gezangen bij gelegenheid van het derde eeuwfeest der kerkhervorming, ten gebruike 
der hervormde gemeentens in Nederland 1817 Bibliotheek der Rijksuniversiteit 
Groningen 
 
Godsdienstig gezang, om op den 2 november 1817, bij de viering van het derde 
eeuwfeest der Nederlandsche kerkhervorming, te kunnen worden gezongen 1817 
Koninklijke Bibliotheek Den Haag  
 
Krijgslied 1817 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen 
 
Leerrede, ter viering van het derde eeuwfeest der kerkhervorming 1817 Bibliotheek 
der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Leerrede Over Psalm XCII: 2-5. Bij Gelegenheid Der Inwijding Van Het Nieuwe 
Orgel In Eenrum, uitgesproken den 23 November 1817 1817 Groninger Archieven 
 
Leerrede Ter Gedachtenis Van De Groote Verdiensten Der Nederlandsche Vaderen, 
Betrekkelijk Het Werk Der Kerkhervorming; Uitgesproken Den 9 Van Slagtmaand 
1817, Des Avonds, In De Groote Kerk, Te Groningen 1817 Groninger Archieven 
 
Oorzaak, Toedragt En Afloop Der Procedure, Gevoerd Bij De Regtbank Van 
Koophandel Te Groningen, Door Jan Gruno, Koopman in Granen, Tegen Hinderikus 
Balsters van Heuveln, Commissionair, ter levering van 28 lasten Vriesche 
Brouwhaver volgens Monster, Ten Doel Hebbende: De Wederlegging Door Jan 
Gruno, van eenige uitdrukkingen, door deskundigen in een daarin voorkomend 
rapport van expertise, ten onregte gebezigd 1817 Groninger Archieven 
 
Op Den Algemeenen Dank- En Bededag, gehouden op Woensdag den 18 Junij 1817, 
is in de Hervormde, Luthersche en Doopsgezinde Kerken, binnen Groningen, 
gepredikt over de onderstaande Teksten 1817 Groninger Archieven 
 
Prijsverhandeling over de oorzaken, waardoor er, niettegenstaande de plaats 
hebbende in het schoolwezen, over het algemeen nog zoo veel onvriendelijkheid, 
losbandigheid en zedeloosheid onder de jeugd heerscht, en over de beste middelen, 
om deze ondeugden uit te roeijen en dit kwaad te verminderen (2e druk) 1817 
Koninklijke bibliotheek 
 
Proeve van bewijzen voor 't regt van de afkomelingen van Abraham Ferwerda, tegen 
de weduwe van D.R. Smeding, betreffende de Leeuwarder Courant 1817 Bibliotheek 
der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Proeve Van Leerredenen, In Uitvoerige Schetsen, Voor Het Aanstaande Jubelfeest 
Der Hervorming, in het Jaar 1817. Benevens Eenige Voorbereidingen tot Soortgelijke 
Uitwerkingen 1817 Groninger Archieven  
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Proeve Van Teregtwijzing Bij Gelegenheid Der Weigering Van Den Eed Door 
sommige Magistraatspersonen In De Zuidelijke Provincien Van Het Koningrijk Der 
Nederlanden 1817 Groninger Archieven 
 
Reglement, op de beheering van de algemeene belangen, der Drentsche 
Veengenooten, van de markten Eexte, Gieten, Bonnen, Gasselter-Boerveen, 
Gasselter-Nieveen, Drouwen, Buinen, Exelte en Valtherveen; ter executie van het 
convenant voor den afvoer enz. met de Regering der stad Groningen den 17 mei 1817 
gesloten, 1824 1817 Groninger Archieven 
 
Tolerantie of Sion in vreugd 1817 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen 
 
Verdediging Van Den Heer H.H. Hesse, Hoogduitsch Predikant In De Hervormde 
Gemeente Te Emden; Tegen Een Opstel Van Den Gewezen' Post-Fiskaal Bluhm, In 
Het Emder Weekblad Van Den 17 December 1816, No. 101; Wegens Eene, Door Den 
Heer H. Gehouden, Leerrede, In De Groote Kerk Te Emden, Den 8 December 1817. 
Naar het Hoogduitsch 1817 Groninger Archieven 
 
Voor De Armen. Adres Aan de Nederduitsche Hervormde Gemeente Van Groningen 
1817 Groninger Archieven 
 
Wilhelmuslied voor scholen en huisgezinnen 1817 Bibliotheek der Rijksuniversiteit 
Groningen  
 
Zangstukje, Gezongen Bij De Echtvereeniging Van Den Heer J.J. Van Bulderen En 
Mejuffer C.M. Salverda, op den 12 Junij 1817 1817 Groninger Archieven 
 
Aan Mijne Begunstigers, De Lezers Van Het Gereformeerd Predikbeurt-Briefje 
Binnen Groningen, Bij Den Aanvang Van Het Jaar 1818 1818 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen 
 
Bij den Dood en ter Gedachtenis mijner teederbeminde Gade, ontslapen in den 
jeugdigen leeftijd van twee en twintig jaren 1818 Groninger Archieven 
 
Brieven Aan Eenen Vriend In Holland, Over De Onlangs Uitgegevene Beschouwing 
Van Den Tegenwoordigen Toestand Van Drenthe. Door Eenen Inwoner Dier 
Provincie 1818 Groninger Archieven 
 
De Buitengewone Collecte Voor De Gereformeerde Armen In Groningen  
1818 Groninger Archieven 
 
De XCV stellingen van Claus Harms 1818 Bibliotheek der Rijksuniversiteit 
Groningen 
 
Gezangen, bij het inwijden van het herstelde orgel in de kerk der hervormden te 
Delfzijl 1818 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Gezangen, Om Te Zingen Bij De Tweede Openlijke Vergadering Van Het 
Departement Groningen Der Maatschappij: Tot Nut Van 'T Algemeen. Op Woensdag, 
den 14 Januarij 1818 1818 Groninger Archieven 
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Gezangen, welke er gezongen zullen worden op den dubbelen Nationalen Feestdag 
van de Verjaring der Koningin en de Verlossing van Nederland, den 18 November 
1818, in de Martini Kerk, te Groningen, bij gelegenheid van de uitdeeling der 
Eereprijzen, aan de leerlingen der Stads- en Armenscholen aldaar, en ten hunnen 
voordeele gedrukt 1818 Groninger Archieven 
 
Het Tegenwoordige Stelsel Van Belastingen In Het Koningrijk Der Nederlanden, 
Getoetst, En Een Verbeterd Aangewezen 1818 Groninger Archieven 
 
Mijne geheime zending in Nederlanden enz., voor het Engelsch staatsbewind als 
zaakgelastigde van den hoog edelen heer WM. Maij 1818 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen  
 
Nagedachtenis van den heer Eltje Jacob Eltjens 1818 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen  
 
Redevoering Ten Betooge Dat De Sterfte Of Het Afnemen Van Het Getal Der 
Negerslaven In De Kolonie Suriname Niet Zo Zeer Aan Mishandelingen Maar 
Hoofdzakelijk Aan Andere Oorzaaken Moet Toegeschreven Worden, uitgesproken in 
de Algemeene Vergadering Van Het Departement Der Maatschappij: Tot Nut Van 'T 
Algemeen, Te Paramaribo; op den 2den van Sprokkelmaand 1818 1818 Groninger 
Archieven 
 
Uitboezemingen, bij de ziekte, en het overlijden van ons teedergeliefd, eenigst Kindje, 
Constantia Wilhelmina, gestorven den 31 Julij 1818, in den ouderdom van bijna 
negen maanden 1818 Groninger Archieven 
 
Verzameling Van Stukken, Verhooren, Kerkelijke Vonissen, En Verdere Authentieke 
Bijdragen, Betrekkelijk De Beschuldigingen Tegen, En Veroordeelingen Van D. Ypey, 
Laatst Predikant Bij De Hervormde Gemeente Te Appingedam 1818 Groninger 
Archieven 
 
Verzameling van stukken; rakende het proces 1818 Bibliotheek der Rijksuniversiteit 
Groningen  
 
Voor De Armen. Adres Aan De Nederduitsche Hervormde Gemeente Van Groningen 
1818 Groninger Archieven 
 
Alexander te Groningen 1819 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Gedachten over de maatschappij van weldadigheid 1819 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen 
 
Gezangen, welke er gezongen zullen worden op den dubbelen nationale feestdag van 
de verjaring der koningin en de verlossing van Nederland, den 18 november 1819 
1819 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Het Bestuur van het Departement Groningen der Maatschappij: Tot Nut van 't 
Algemeen, Aan De Leden van hetzelve Departement 1819 Groninger Archieven  
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Iets over de tegenwoordig hoogst vermaarden Cicerone, kunstbroeder van den 
grooten Alexander 1819 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Inwijding van de nieuwe kerk der dorpsgezinde gemeente te Mensingaweer  
1819 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Lijkfeest, ter vereerende nagedachtenis van August von Kotzebru 1819 Bibliotheek 
der Rijksuniversiteit Groningen 
 
Memorie, behoorende tot de Publicatie van Heeren Gedeputeerde Staten 
der Provincie Groningen, van den 27 Januarij 1819, betrekkelijk den 
kwaden Droes onder de Paarden 1819 Groninger Archieven 
 
Nieuwe Bewijzen Van De Valschheid Der Beschuldigingen, Tegen D.Ypey, Laatst 
Predikant Bij De Hervormde Gemeente Te Appingedam. Met eenige aanmerkingen 
1819 Groninger Archieven 
 
Redevoering en dichtregelen 1819 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Tweetal redevoeringen, ten aanbevelingen der belangen van het bijbelgenootschap 
1819 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen 
 
Verkooping Van Den Borg Tamminga, Te Bellingeweer; Met Verder Gebouwen, 
Gronden, Derzelver Eigendommen En Beklemmingen. Voorts Heerlijkheden En 
Geregtigheden 1819 Groninger Archieven 
 
Voor Den Armen. Adres Aan De Nederduitsche Hervormde Gemeente Van 
Groningen, 1819 1819 Groninger Archieven  
 
Vrijmoedige gedachten over het werkje: de eerste oordeelsdag als aanstaande 
voorgesteld 1819 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Aan De Nederduitsche Hervormde Gemeente Van Groningen, 1820  
1820 Groninger Archieven 
 
Bij het overlijden van mijnen waardigen ambtgenoot en voormaligen beminden 
leermeester, den hoogleeraar A.J. Duymaer van Twist 1820 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen  
 
Een Paar Dichtregelen Op Den Dood Van den Hoogleeraar E.A. Borger, na het lezen 
van deszelfs onvergelijkelijk fraai en roerend Dichtstukje: Aan Den Rijn Enz. in den 
Muzen-Almanak voor 1821 1820 Groninger Archieven  
 
Nieuw-jaars-wensch van de Groninger nachtwagts 1820 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen  
 
Redevoering, Ter Viering Van Het Vijfendertig Jarig Bestaan Des 
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Departements Der Maatschappij: Tot Nut Van 'T Algemeen, Te Bodegraven. 
Gehouden In De Vergadering Deszelven Departements, Den 21sten Van 
Slachtmaand, 1820 1820 Groninger Archieven 
 
Schets Van Den Stand Der Zon, In Eenig Almucantarat En Verticaal, Als mede van de 
in Uren en Minuten afgedeelde loopstreek der Maan, voorby dezelve, ten tyde der 
voor Groningen en Ommestreken Ring-formige Zon-Eclips; op den VIIden Sept 1820. 
Met eene bygevoegde losse doorschynende Papieren Cirkel, de Maan verbeeldende, 
welks Centrum langs dien Loop-streek geschoven de verschillende Phases dezer 
Eclips aan toont 1820 Groninger Archieven 
 
Verklaring van het gezelschap Wetenschap en vertrouwen, gegrond op rede; ter 
verdediging tegen het rijmpje: Non plus ultra, etc. etc 1820 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen  
 
Voor de Armen. Aan De Nederduitsche Hervormde Gemeente Van Groningen, 1820 
1820 Groninger Archieven 
 
Watersnood, een gedicht van Mr. B.H. Lulofs 1820 Bibliotheek der Rijksuniversiteit 
Groningen  
 
Zangstukjes voor de godsdienstoefeningen der hervormde gemeenten op den 
verjaringsdag van zijne Majesteit Willem Frederik, koning der Nederlanden; geboren 
den 24 augustus 1772 1820 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Berigt van de Aankomst en Vertrek der Posten te Groningen, met aanwijzing der 
Plaatsen, tot waar de aan de Gedwongene Frankering onderworpene 
correspondentie, behoren te worden gefrankeerd 1821 Groninger Archieven 
 
Bij Het Plegtig Herdenken Van Onzen Akademietijd 1821 Groninger Archieven 
 
De oorzaak mijner zes maandsche gevangenis, benevens mijne werkzaamheden, 
gezindheid en eenige bijzonderheden 1821 Bibliotheek der Rijksuniversiteit 
Groningen  
 
Gezangen welke gezongen zullen worden door de leerlingen der stads- en 
armenscholen, te Groningen; bij gelegenheid der prijsuideeling 1821 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen  
 
Het Gewin Van Den Dood Eenes Christens, Aangetoond In Eene Leerrede Gehouden 
Den 27 Mei 1821, in de Hervormde Gemeente van Meppel 1821 Groninger Archieven 
 
In Quinquagesimum Annum Aetatis Meae 1821 Groninger Archieven 
 
Leerrede van Herman Muntinghe 1821 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Leerredenen, uitgesproken bij gelegenheid der plegtige opening van de kerk, voor de 
hervormde gemeente te Kantens 1821 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
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Lofrede op Willem den Eersten, Prins van Oranje 1821 Internationaal Instituut voor 
Sociale Geschiedenis 
 
Plan tot het stellen der plaatsvervangers bij de nationale militie 1821 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen  
 
Redevoering over het staatwezen, den akademisten regts-leeraar en de regtsgeleerde 
verdiensten van den overledenen Hoogleeraar A.J. Duymaer van Twist 1821 
Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen 
 
Redevoering ter nagedachtenis van den heer H. Wester 1821 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen  
 
Toevallig allerlaatste leerrede, in de gemeente van Appingedam 1821 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen  
 
Verzameling Van Stukken, Rakende Het Winsumer En Schaphalster Zijlvest, en de 
middelen tot verbetering van deszelfs waterstaat gedrukt op last van de Volmagten 
der Ingelanden onder de Schepperijen van Innersdijk en het Vierendeel, voor en ten 
verzoeke van de gemelde Ingelanden 1821 Groninger Archieven 
 
Voorwaarden Van De Nieuw Opterigtene Meisjes-School 1821 Groninger Archieven 
 
Berigt van de School ter Onderwijzing van Vreemde Talen, enz. van den Instituteur 
M. Oppenheim 1822 Groninger Archieven 
 
Een paar dichtregelen, bij den torenbrand te Groningen 1822 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen  
 
Een woord ter herinnering, voornamelijk voor jongelieden 1822 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen  
 
Feestgeschenk aan Vindicat Atque Polit, ter gelegenheid der viering van haar 
vijftigjarig bestaan 1822 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Groningen belegerd en verlost 1822 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Hulde aan den heer H. Wester in leven schoolopziener in het vijfde district der 
provincie Groningen, en broeder van de orde van den Nederlandschen leeuw  
1822 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen 
 
Leerrede over 2 Chron. V:13, ter plegtstatige inwijding van het nieuwe orgel, in de 
kerk van Middelbert; op zondag namiddag den 24 november 1822 1822 Groninger 
Archieven 
 
Leerrede ter gelegenheid der plegtige inwijding van de nieuwe roomsch katholijke 
kerk te Delfzijl 1822 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Nederige Bloempjes, in den eerkrans van Laurens Koster, bij gelegenheid van 
deszelfs Herinneringsfeest gevlochten, den 7 Januarij 1822. Ten gebruike der 



 208 

gezamenlijke gedienstige geesten van den Heer J. Oomkens 1822 Groninger 
Archieven 
 
Ontboezeming. Bij gelegenheid van den toren-brand te Groningen 1822 Bibliotheek 
der Rijksuniversiteit Groningen 
 
Ontwerp tot een nieuw uit te geven weekblad, onder den titel van; Vaderlandsch 
Verlichtingskwispedoor, of tijdschrift tot bevordering van verlichting, vrijheid en regt, 
en tot zinspreuk voerende: Leve de Vitterij! 1822 Bibliotheek der Rijksuniversiteit 
Groningen 
 
Op Den Algemeenen Dank- En Bededag, gehouden op Dingsdag den 18 Junij 1822. is 
in de Hervormde, Luthersche en Doopsgezinde Kerken, binnen Groningen 1822 
Groninger Archieven 
 
Schrik, vreugde en droefheid in den nacht en morgen van den 8 maart 1822 1822 
Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Ware beschrijving, betreffende het onweder hetwelk in de grote of Martini toren is 
losgebroken 1822 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Aan Mijne Begunstigers, De Lezers Van Het Gereformeerd Predikbeurt-Briefje 
Binnen Groningen, Bij Den Aanvang Van Het Jaar 1823 1823 Groninger Archieven 
 
Aanspraak van Prof. Van Swinderen 1823 Bibliotheek der Rijksuniversiteit 
Groningen  
 
Afscheids-rede over Johannes XVII: 11b 1823 Bibliotheek der Rijksuniversiteit 
Groningen 
 
Bij het overlijden van den hoog edelen gestrengen heer, Mr. Campegius Hermannus 
Gockinga 1823 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
De verlichtings-kwispedoor 1823 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Drietal Volks-Liedekens ter vervrolijking van Larens Jansz Kosters Vierde Eeuwfeest 
Door Democriet 1823 Groninger Archieven  
 
Feestzang op het Vierde eeuwgetijde van de uitvinding der drukkunst 1823 Groninger 
Archieven  
 
Geachte Stadsgenoten! 1823 Groninger Archieven 
  
Leerrede over Joh. XII: 44-50, gehouden den drie-en-twintigsten van slagtmaand, 
1823 1823 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Memorie van Regte, over de ontzetting van eigendom bij beslag op een ondeelbaar 
vastgoed, en wel bijzonder op eene beklemde plaats 1823 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen  
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Rekwest en inlichtende memorie 1823 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen 
  
Ter nagedachtenis van Hendrik Wester 1823 Bibliotheek der Rijksuniversiteit 
Groningen  
 
Voorwaarden, Waarop Land-Eigenaren, Alsmede Eigenaren Van Vaste 
Beklemmingen (Vast Beklemde Meijers) In De Provincie Groningen, Zich In 
Maatschappij Vereenigen En Gezamenlijk, Solidair, Verbinden Voor De Kapitalen, 
Welke Door Hun Zullen Worden Opgenomen Op Hunne Eigendommen, Alsmede Voor 
De Renten Van Die Kapitalen 1823 Groninger Archieven 
 
Vreugdeliederen op het Kopperfeest, Gehouden den 21 Junij 1823; opgedragen aan 
onzen Patroon J. Oomkens: door deszelfs Bedienden 1823 Groninger Archieven 
 
Welkomstgroet aan zijne Majesteit de Koning, bij hoogstdeszelfs komst te Groningen 
1823 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Akademische leerrede ter gedachtenis van wijlen den hoogleeraar Herman 
Muntinghe uitgesproken, den 2 van bloeimaand 1824 1824 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen  
 
Arrest van het Hooge Gerechtshof te ’s Hage, over eenen eisch tot afscheiding van 
een deel eener beklemming, bij Saisie-Immobiliere gearresteerd, ten laste van den, te 
boek staanden, Meijer 1824 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Beantwoording van eenige voorname tegenwerpingen, tegen eene beperking van den 
invoer van vreemd graan in het koningrijk der Nederlanden 1824 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen  
 
Gezangen, welke gezongen zullen worden dor de leerlingen der stads- en 
armenscholen, te Groningen, bij gelegenheid der prijsuitdeeling 1824 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen 
 
Groningen in diepen rouw gedompeld 1824 Bibliotheek der Rijksuniversiteit 
Groningen  
 
Het kan verkeeren! Eene zamenspraak 1824 Bibliotheek der Rijksuniversiteit 
Groningen  
 
Iets over onze noordelijke hoogescholen 1824 Bibliotheek der Rijksuniversiteit 
Groningen  
 
Klaagzang, bij het afsterven van Herman Muntinghe 1824 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen  
 
Memorie van regte, over eenen eisch tot afscheiding van een deel eener beklemming, 
bij Saisie-immobiliere, gearresteerd ten laste van den, te boek staanden, Meijer 1824 
Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen 
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Ontboezeming bij het afsterven van Herman Muntinghe 1824 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen  
 
Ter nagedachtenis van mijnen vriend C. Leutscher 1824 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen 
 
Verhandeling over de kinderpokken 1824 Internationaal Instituut voor Sociale 
Geschiedenis 
 
Vlugtige gedachten over de opera’s cosi fan tutte 1824 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen 
 
Voor de Armen. Adres Aan De Nederduitsche Hervormde Gemeente Van Groningen, 
1824 1824 Groninger Archieven 
 
Beschouwing der algemeene rampen, veroorzaakt door den storm en hoogen  
watervloed van den 4 en 5 Februarij 1825 1825 Bibliotheek der Rijksuniversiteit 
Groningen  
 
Bij den storm en watervloed op den 4 en 5 Februarij 1825 1825 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen  
 
Catalogus van vrouwelijke kunsthandwerken en voorwerpen van smaak en weelde 
1825 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen 
 
Eeuw-rede, gehouden te Kollum, den 31 October 1824 1825 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen  
 
Elegia Viris Eruditissimis, et summe venerandis, G. Benthem Reddingio et Cornelio 
Fortuinio 1825 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
God is liefde; een woord uit het hart, tot mijne in den jongsten watersnood zoo 
gunstig verschoonde landgenooten 1825 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Leerrede over Koloss. 3: 16c 1825 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Lijst van trekking der Vrouwelijke Kunsthandwerken en Voorwerpen van smaak of 
weelde, verloot ten huize van Kuilenberg te Groningen, op maandag den 20 junij 
1825, volgens den catalogus en het vervolg op denzelven 1825 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen  
 
Op den Algemeenen dank- en bededag 1825 Bibliotheek der Rijksuniversiteit 
Groningen  
 
Opgave Der op Maandag en Dingsdag den 21 en 22 Februarij 1825 Te Groningen 
Gekollecteerde Gelden, (ingevolge Koninklijk Besluit en Publicatie van Burgemeester 
en Wethouderen.) ten behoeve van de door de hooge Watervloeden, in deze en andere 
Provincien, ongelukkig geworden mede-ingezetenen 1825 Groninger Archieven 
 



 211 

Redevoering bij gelegenheid van de instelling van openlijke gebeden na de groote 
stormvloeden op den 3 en 4 Februarij 1825 1825 Bibliotheek der Rijksuniversiteit 
Groningen 
 
Redevoering ter plegtige nagedachtenis van wijlen hoogleeraar J.A. Uilkens 1825 
Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen 
 
Rouwklagt aan Overijssel, den 4den en 5den Februarij 1825 1825 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen  
 
Vervolg op de catalogus van vrouwelijke kunsthandwerken en voorwerpen van smaak 
en weelde 1825 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen 
 
Vreugdeliederen, toegewijd aan de Nagedachtenis van Laurens Koster, op 
Koppermaandag, den 10 Januarij 1825; opgedragen aan onzen Patroon J. Oomkens, 
door drieëntwintig van deszelfs Bedienden, 1825 1825 Groninger Archieven 
 
Vrijmoedige gesprekken van een schoolonderwijzers gezelschap. Iets voor de 
vrienden van het lagere schoolwezen 1825 Bibliotheek der Rijksuniversiteit 
Groningen  
 
De Volksziekte, welke in het jaar 1826 te Groningen geheerscht heeft 1826 Groninger 
Archieven 
 
Der tempel der Natuur 1826 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen 
 
Dichtstukjes, welke gezongen zullen worden bij de Openlijke Vergadering van het 
Departement der Maatschappij: Tot Nut Van 'T Algemeen, Hoogezand En 
Sappemeer; Op Woensdag den 15 November 1826 1826 Groninger Archieven 
 
Een woord uit het hart tot het hart mijne kranke en lijdende medemenschen, die door 
de thans heerschende ziekte bezocht en in rouw gedompeld worden 1826 Bibliotheek 
der Rijksuniversiteit Groningen 
 
Epidemia, quae anno MDCCCXXVI urbem Groningam adflixit: in brevi conspectu 
posita 1826 Groninger Archieven 
 
Groningen’s rouwklagt 1826 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen 
 
Herinnering aan de jare 1826; of alphabetische naamlijst der overledenen te 
Groningen 1826 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen 
 
Het vijfentwintigjarig bestaan van het natuur- en scheikundig genootschap te 
Groningen, plegtig gevierd op den 1 Maart 1826 1826 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen  
 
Kerkelijke redevoering; gehouden ter viering van zijne vijftigjarige ambtsbediening 
den 2den October 1825 1826 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
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Lijst der Geboorte en Sterfte binnen de Stad Groningen, van den 8 Junij tot en met 
den 7 September 1826; opgemaakt volgens de Kerkbriefjes der Hervormde Gemeente 
aldaar, 1826 1826 Groninger Archieven 
 
Ongetiteld 1826 Groninger Archieven [toegangsnr. 1495, catalogusnr. 745] 
 
Reglement op een Werkhuis, te Groningen, vastgesteld door de Kommissie tot 
onderstand aan, niet door eenig armenbestuur bedeelde, behoeftigen, ten gevolge van 
de heerschende ziekte aldaar, in hare Vergadering van den 29sten van Slagtmaand 
1826 1826 Groninger Archieven 
 
Ter gedachtenis van mijnen achtenswaardigen vriend, wijlen den heer en Mr. N.W. 
Schroeder Steinmetz 1826 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Ter plegtige uitvaart van den Wel. Eerw. Zeer Geleerden Heere den Heere Lambertus 
van Bolhuis 1826 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Twee brieven, betrekkelijk het verschil tusschen de voorstanders der leerwijze van den 
heer Prinsen en de schrijvers der vrijmoedige gesprekken van een 
schoolonderwijzersgezelschap 1826 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Tweede Lijst van de Geborenen en Gestorvenen; beginnende met den 8 September, tot 
en met den 5 October 1826. Opgemaakt volgens de Kerkbriefjes der Hervormde 
Gemeente te Groningen, 1826 1826 Groninger Archieven 
 
Tweetal gezangen bij de feestviering van het verbeterd onderwijs 1826 Bibliotheek 
der Rijksuniversiteit Groningen 
 
Vierde Lijst van de Geborenen en Gestorvenen; beginnende met den 2 November, tot 
en met den 30 November 1826. Opgemaakt volgens de Kerkbriefjes der Hervormde 
Gemeente te Groningen, 1826 1826 Groninger Archieven  
 
Vrijmoedige gesprekken van een schoolonderwijzers gezelschap. [deel 2] 1826 
Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen 
 
Vrijmoedige gesprekken van een schoolonderwijzers gezelschap. Iets voor de 
vrienden van het lagere schoolwezen 1826 Bibliotheek der Rijksuniversiteit 
Groningen  
 
Waarde Stadgenooten! 1826 Groninger Archieven 
 
Aan de Leden der Vergadering, uitmakende de Staten der Provincie Groningen  
1827 Groninger Archieven 
 
Algemeen Overzigt Der Epidemische Ziekte 1827 Groninger Archieven 
 
Bloemenkrans voor de Bentheimse feestelingen 1827 Bibliotheek der Rijksuniversiteit 
Groningen  
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De Postwagen Van Groningen Op Leeuwarden. Een Mengelmoes, Zaamgemengd Uit 
De Nederlandsche En Boere-Friesche Taal, En Verders Doorspekt Met Den Platten 
Groninschen 1827 Groninger Archieven 
 
Dichtregelen uitgesproken op het verjaringsfeest van H.M. de Koningin, plegtig te 
Groningen gevierd 1827 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Dichtstukjes Van Mr. A. Modderman Welke Gezongen Zullen Worden Bij De 
Openlijke Vergadering Van Het Departement Der Maatschappij: Tot Nut Van 'T 
Algemeen, Hoogezand en Sappemeer; op Woensdag den 28 November 1827 1827 
Groninger Archieven 
 
Een woord uit het hart tot het hart mijner kranke en lijdende medemenschen, die door 
de thans heerschende ziekte bezocht en in rouw gedompeld worden 1827 Bibliotheek 
der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Herinnering aan den jare 1826; of alfabetische naamlijst der overledenen te 
Groningen, sedert den 1 Januarij 1826, tot 31 december 1826 1827 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen  
 
Hulde aan de nagedachtenis van Graaf Adolf van Nassau 1827 Groninger Archieven 
 
Lijkkrans, op het overlijden van mejuffrouw Allegonda Drijfhout 1827 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen 
 
Nieuw-jaarschwensch 1827 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Nieuw-jaarswensch van de Groninger nachtwagts 1827 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen  
 
Nog twee brieven, het onderwijs en bijzonder ook de leerwijze van den heer Jacotot 
betreffende 1827 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Op Den Algemeenen Dank- En Bededag, gehouden op Zondag den 24 Junij 
1827. is in de Hervormde, Luthersche en Doopsgezinde Kerken, binnen 
Groningen, gepredikt over de onderstaande Teksten 1827 Groninger Archieven 
 
Rekening En Verantwoording Van De Commissie Te Utrecht, Ter Hulpe Van 
Noodlijdenden Door De Ziekten, Welke, In Verschillende Noordelijke Gewesten Van 
Nederland, Hebben Geheerscht, In Het Najaar, Van 1826 1827 Groninger Archieven 
 
Verslag Van De Amsterdamsche Commissie, Voor Hulpbehoevende Zieke 
Landgenooten, In Groningen, Vriesland, En Waar Het Vereischt Werd 1827 
Groninger Archieven 
 
Vreugdeliederen, Gezongen Door De Bedienden Van Den Heer J. Oomkens, Bij 
Gelegenheid Van Het Vijfentwintigjarig bestaan Zijner Boekdrukkerij, den 5 Mei 
1827 1827 Groninger Archieven 
 
Ongetiteld 1828 Groninger Archieven [toegangsnr. 1772, catalogusnr. 488] 
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Ongetiteld 1828 Groninger Archieven [toegangsnr. 1772, catalogusnr. 313] 
 
Akademische Leerrede Ter Gedachtenis Van Wijlen Den Hoogleeraar Theodorus 
Adrianus Clarisse, uitgesproken den 12 van Wijnmaand 1828 1828 Groninger 
Archieven 
 
Berigt van den Staat en de verrigtingen van het departement Groningen der 
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen 1828 Groninger Archieven 
 
De nagedachtenis van Theodorus Adrianus Clarisse 1828 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen  
 
De permanente kommissie en de directeur der kolonien van de in de noordelijke 
provincien van het koningrijk der Nederlanden gevestigde maatschappij van 
weldadigheid voor den regterstoel van het algemeen gebragt; of iets ter 
beantwoording van zekere in het IV nommer van het II deel van de vriend des 
vaderlands tegen mij of ten mijnen opzigte geplaatste aanmerkingen 1828 Bibliotheek 
der Rijksuniversiteit Groningen 
 
Dichtstukjes Van Mr. A. Modderman, Welke Gezongen Zullen Worden Bij De 
Openlijke Vergadering Van Het Departement Der Maatschappij: Tot Nut Van 'T 
Algemeen, Hoogezand En Sappemeer; op Woensdag den 27 Februarij 1828  
1828 Groninger Archieven 
 
Door den overtuiging geleid 1828 Groninger Archieven 
 
Doornkransje 1828 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen 
 
Doornkransje 1828 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Gedachten over de natuur en behandeling der ziekte, welke gedurende de jaren 1816-
1828, te Groningen geheerscht heeft 1828 Bibliotheek der Rijksuniversiteit 
Groningen  
 
Gedachten van Jan de Schreeuwer over het hooger onderwijs 1828 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen  
 
Gedenkrede op wijlen Henri Daniel Guyot 1828 Bibliotheek der Rijksuniversiteit 
Groningen 
 
Hulde aan de nagedachtenis van Gerbrand Bakker 1828 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen 
 
Hulde aan den waren uitvinder der edele Boekdrukkunst Laurens Janszoon Koster 
toegebragt op Koppermaandag den 7 Januarij 1828. Opgedragen aan den vereerder 
dier Kunst, onzen Patroon J: Oomkens. Door Deszelfs Bedienden 1828 Groninger 
Archieven 
 
Hulde aan T.A. Clarisse 1828 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
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Inlichtingen Of Consideratien Van Den Akademischen Senaat Der Hooge School Te 
Groningen, Over De Aan Denzelven Toegezondene Punten Van Overweging, Rakende 
De Inrigting Van Het Hooger Onderwijs, te behandelen door eene Commissie, 
bijeengeroepen door Zr. Mt. besluit van 13 April 1828 1828 Groninger Archieven 
 
Landgenooten! 1828 Groninger Archieven 
 
Lijkrede ter vereerende gedachtenis van den weleerwaarden heer Josephus de 
Brabanter 1828 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen 
 
Ongetiteld 1828 Groninger Archieven [toegangsnr. 1495, catalogusnr. 745] 
 
Op De Afbeelding Van Den Hooggeleerden Heer Henri Daniel Guyot, ... Professor 
Honorair Aan De Hoogeschool te Groningen, President Der Hoofddirectie Van-, En 
Eerste Instituteur Aan Het Instituut Voor Doof-Stommen Te Dier Stede, Enz. Enz. 
overleden den 10 van Louwmaand 1828, in den ouderdom van ruim vier-en-zeventig 
jaren, 1828 1828 Groninger Archieven 
 
Op Den Algemeenen Dank- En Bededag, gehouden op Woensdag den 18 Junij 1828, 
is in de Hervormde, Luthersche en Doopsgezinde Kerken, en bij de Waalsche 
Gemeente, binnen Groningen, gepredikt over de onderstaande teksten 1828 
Groninger Archieven 
 
Punten Van Overweging, voor de Commissie, bijeengeroepen door Zr. Mts. besluit 
van 13 April 1828 no. 100 1828 Groninger Archieven 
 
Rozenkransje voor de zamenvlechters van het doornkransje 1828 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen  
 
Uitboezeming, bij het overlijden van mijnen hartelijk geliefden vader: Mr. T. Haakma 
Tresling 1828 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Verslag van de commissie tot ondersteuning van personen of huisgezinnen, ten 
gevolge der heerschende ziekte onvermogend zijnde, en welke door geene diaconie 
bedeeld worden, te Groningen 1828 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen 
 
Verslag Van De In Het Jaar 1826 Te Groningen Waargenomene Ziekten; Gegeven 
Door De Plaatselijke Commissie Van Geneeskundig Toevoorzigt Aan De Regering 
Der Stad: Met bijgevoegde Aanteekeningen en Tabellen Van De Edele Achtbare 
Heeren Burgemeester En Wethouderen Der Stad Groningen 1828 Groninger 
Archieven 
 
Woorden Voor Het Koorgezang, op Woensdag-Avond, den 26 Maart 1828, In De 
Noorder-Kerk Te Zingen, 1828 1828 Groninger Archieven 
 
Aan de Heeren Boekdrukkers, Boekverkoopers, Boekbinders en derzelver Bedienden 
in Nederland, die bijgedragen hebben tot leniging der Ziekte, die de Bedienden in 
bovengemelde beroepsbezigheden, te Groningen en in Vriesland, in 1826 en 
vervolgens getroffen heeft 1829 Groninger Archieven 
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Bedenkingen op en voorgestelde verbeteringen van het nog in werking zijnde 
lijfstraffelijk wetboek van strafvordering 1829 Bibliotheek der Rijksuniversiteit 
Groningen  
 
Dichtstukjes Van Mr. A. Modderman, Welke, Ter Afwisseling Van De Redevoering, 
Gezongen Zullen Worden Bij De Openlijke Vergadering Van Het Departement Der 
Maatschappij: Tot Nut Van 'T Algemeen, Hoogezand En Sappemeer; op Woensdag 
den 21 Januarij 1829 1829 Groninger Archieven 
 
Door de overtuiging geleid, dat de Groninger Ingezetenen, van oude tijden af, steeds 
eene bijzondere neiging hebben betoond voor Gestichten van weldadigheid 1829 
Groninger Archieven 
 
Gedachten omtrent het weduwen en weezenfonds voor politieke en andere 
ambtenaren binnen de noordelijke provincien van Nederland 1829 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen  
 
Geschiedenis van de verwoestingen door de rupsen, in het jaar 1829, aangericht in de 
provincie Groningen; opgemaakt op last van de commissie van landbouw in dat 
gewest 1829 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Het sterfbed van E.M. Siersema 1829 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Lauwerkrans gevlochten ter eere van Laurens Jansz: Koster den Uitvinder der edele 
Boekdrukkunst en opgedragen, aan den Hoogschatter en beoefenaar dier Kunst J: 
Oomkens, door hunne Vereerders en Bedienden op Koppermaandag 12 Januarij, 
1829 1829 Groninger Archieven 
 
Levensschets van den hoogleraar Petrus Driessen 1829 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen  
 
Nieuw Jaars-Wensch, Door De Bestellers Van Het Protestantsche Predikbeurt-
Briefje, Binnen Groningen Bij Den Aanvang Van Het Jaar 1829 1829 Groninger 
Archieven 
 
Ter gelegenheid van de huwelijks- vereeniging van den heer J. Mekel en mejufvrouw 
M.O. Smit 1829 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen 
 
299 Verzoekschrift betrekkelijk het lager onderwijs, ingezonden aan de Tweede 
Kamer der Staten Generaal 1829 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen 
 
Aan de dappere studenten van Groningen en Franeker 1830 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen 
 
Afscheidslied voor de Groningsche en Franeker studenten 1830 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen 
 
Album Der Heeren Officieren, Onderofficieren en Manschappen, uitmakende de 
Compagnie Vrijwillige Flankeurs der Groninger Hoogeschool en van het Franeker 
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Athenaeum, Georganiseerd binnen Groningen. den 8 November 1830 1830 Groninger 
Archieven 
 
Bij het plegtig herdenken van onzen akademietijd 1830 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen  
 
De strijd der oproerige Brabanders tegen Nederland 1830 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen 
 
De vragende Noord-Nederlander en deszelfs uitboezeming 1830 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen  
 
De vrolijke kruisdrager 1830 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Een kort krijgslied om door Groningens uittrekkende schutters gezongen te kunnen 
worden 1830 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen 
 
Een kort krijgslied voor Gronings uittrekkende Studenten door Mr. B.H. Lulofs 1830 
Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Een paar dichtregelen tot aanmoediging der Nederlanders 1830 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen  
 
Feest-Zangen aangeheven, ter feestvierende herinnering aan Laurens 
Jansz: Koster, Uitvinder der Boekdrukkunst op den, aan zyne nagedachtenis 
toegewyden Koppermaandag den 11 January 1830 en opgedragen aan den 
beminnaar dier Kunst J. Oomkens Door dezelfs Bedienden 1830 Groninger Archieven 
 
Feestrede 1830 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen 
 
Geloof aan God 1830 Groninger Archieven 
 
Handteekeningen der Deelgenooten Van Het Feest Ter Herdenking van den 
Akademischen Leeftijd op den 1 July 1830, te Groningen gevierd 1830 Groninger 
Archieven 
 
Herinnering aan Henri Daniel Guyot 1830 Groninger Archieven 
 
Het school-en armenwezen te Zwolle, aan Groningen ter navolging voorgesteld, met 
een berigt over de te Groningen bestaandse Zaterdag-avondschool voor 
minvermogende volwassenen 1830 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Iets Over De Wetten Op De Uitoefening Van Genees- Heel- En Verloskunde, Naar 
Aanleiding Van Het Geen Daaromtrent Door Eene Commissie, Welke In Den Jare 
1828 Te ’s Hertogenbosch Vergaderd Is Geweest, Is Voorgesteld, Alsmede Van De 
Vlugtige Bedenkingen Door Den Ridder J.R.L. De Kirckhoff Aan Den Koning 
Aangeboden 1830 Groninger Archieven 
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Jezus voorbeeld in rampvollen gebeurtenissen, ter navolging voorgesteld in een 
leerrede, naar Matth. XXIII: 37, gehouden den 3 October 1830 1830 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen 
 
Korte opgave der veranderingen, welke Groningen ondergaan heeft, sedert het begin 
dezer eeuw 1830 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Krijgslied voor Gronings vrijwillig uittrekkende Studenten door O.Q.I.J. v.S.  
1830 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Krijgsliederen voor de Groningsche studenten door T.P. Tresling 1830 Koninklijke 
Bibliotheek Den Haag 
 
Lied voor de uittrekkende Groningsche studenten 1830 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen  
 
Lijkrede ter nagedachtenis van den weleerwaarden heer Joannes Henricus Witte  
1830 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen 
 
Nederlandsch volkslied in deze dagen van binnenlandsche beroerten 1830 
Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Opwekking aan de Noord-Nederlanders 1830 Bibliotheek der Rijksuniversiteit 
Groningen  
 
Opwekking, om in dezen gevaarlijken tijd op God te vertrouwen. Eene leerrede over 
Habakuk III. 17, 18, den 10 october 1830 1830 Bibliotheek der Rijksuniversiteit 
Groningen  
 
Programma 1830 Groninger Archieven 
 
Programma van het feest ter gedachtenis van den Akademischen leeftijd der geenen 
die van 1801-1810 aaan de Hoogeschool te Groningen bevonden hebben 1830 
Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Redevoering ter viering van den vijfentwintigsten verjaardag van de eerste 
bemoeijingen van den Staat met het Lager onderwijs; uitgesproken te Groningen den 
5 Junij 1826 door Mr. J.R. van Eerde 1830 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Reisje naar Hamburg 1830 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Triumph-zang aan de Groninger hoogeschoolgenoten 1830 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen 
 
Uitboezeming bij de komst van onzen koning binnen Groningen den 21 Junij 1830 
1830 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Vaderlandsliefde in zorgvolle tijden, naar Jezus voorbeeld: in eene leerrede geschetst, 
uitgesproken den 5 september 1830 1830 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen 
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Verdediging Der Moederlijke Beschikkingen, Of Onderzoek, Of Eene Grootmoeder, 
Het Beheer Der Goederen, Die Van Haar Op Hare Kleinkinderen Komen, Met 
Voorbijgaan Van Derzelver Moeder, Aan Een Ander Mag Opdragen. Pleitrede, 
Gehouden Voor De Regtbank Van Eersten Aanleg Te Leeuwarden, Den 12 April 1828 
En Den 2 Mei 1829 1830 Groninger Archieven 
 
Woorden, die op het gedenkfeest van den eersten Julij 1830. om de Nieuwe Kerk te 
Groningen, door het zangkoor zullen gezongen worden 1830 Koninklijke Bibliotheek 
Den Haag 
 
Zang van Gronings burgers in maart 1830 1830 Koninklijke bibliotheek 
 
Zangen, Ter Gelegenheid Van De Openlijke Vergadering Van Het Departement Der 
Maatschappij: Tot Nut Van T Algemeen, Hoogezand En Sappemeer. Op Woensdag 
Den 10 Februarij 1830 1830 Groninger Archieven 
 
Zur feierlichen verlobung der prinzessin der Niederlande Wilhelmina Friederica 
Luisa Charlotte Marianne mit dem Prinzen von Preussen Friedrich Heinrich Albrecht  
1830 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen 
 
Aan de dappere studenten van Groningen en Franeker. Door mr. B.H. Lulofs 1831 
Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Aantekeningen op de blijde dagen van 30 September en 1 October 1831 bij 
terugkomst der Groninger en Franeker studenten binnen de stad Groningen. In 
brieven door P. Hosteyn 1831 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Afscheidsgeschenkje Aan Groningens Burgerschaar 1831 Groninger Archieven 
 
Beknopte Schets Van De Glorie Der Vriezen, Hollanders En Groningers Gebleken In 
De Tiendaagsche Veldtogt, En De Roemvolle Overwinning, Behaald Door De 
Dappere Troepen Van Oud-Nederland, Onder Het Opperbevel Van Z.K.H. Willem 
Van Oranje, Kroonprins van Nederland, En Hoogstdeszelfs Broeder Z.K.H. Frederik, 
Prins der Nederlanden, Op De Muitende Belgen Bevochten, In De Maand Augustus 
1831. Benevens eene Korte Beschrijving der Steden en Dorpen, waar onze Helden 
zijn binnen getrokken 1831 Groninger Archieven 
 
Brief over eenige gebreken en misbruiken in ons Hervormd kerkbestuur en wetgeving 
gerigt aan zijne Hervormde medeleeraars, door R. Posthumus 1831 Koninklijke 
Bibliotheek Den Haag 
 
Dankbetuiging van de Groningsche Jufferschap bij het omkransen van het vaandel 
1831 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Dichtstukje Bij Het Uitreiken En Ten Geleide Van Het Vaandel, met de zinspreuk - 
"Voor moed en Burgerdeugd." Bestemd Voor De Schutterij Van Groningen, Eerste 
Ban. Door Een Lid dier 2e Ban 1831 Groninger Archieven 
 
Feestliederen bij de terugkomst van de vrijwillige flankeur-kompagnie der Groninger 
en Franeker studenten 1831 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
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Gedenkboek, of verzameling van stukken betrekelijk den uittocht der studenten van 
Groningen en Franeker 1831 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Hommage aux edudians, flanqueurs volontaires de Groningen et de Franeker par 
L.D. Poitevin 1831 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Huber’s dagboek over de cholera, met bijvoegselen 1831 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen 
 
Juichtoon en zegezang bij den plegtigen intogt van de vrijwillige flankeur-compagnie 
der studenten van Groningen en Franeker 1831 Bibliotheek der Rijksuniversiteit 
Groningen 
 
Lijst Van Ingezondene Boekgeschenken, Enz., Welke Ten Voordeele Van Het 
Vaderland Publiek Zullen Worden Verloot Te Groningen 1831 Groninger Archieven 
 
Memorie Van Regte Over Het Erfpachtregt, Ingevoerd Bij De Wet Van Den 10 
Januarij 1824 1831 Groninger Archieven 
 
Nog een blikop het Nederlandsch Volkskrrakte in deze dagen 17 Augustus 1831. Ten 
voordele va de Gekwetsten 1831 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Onderzoek Der Beginselen, Welke Beschouwd Worden Als Voldoende Om Den 
Oorlog Te Regtvaardigen; Door Eene Vrouw. Uit Het Engelsch. Uitgegeven ten 
voordeele des Vaderlands 1831 Groninger Archieven 
 
Op Den Algemeenen Bededag, gehouden op Zondag den 14 Augustus 1831 is in de 
Hervormde, Luthersche en Doopsgezinde Kerken, gepredikt over de onderstaande 
Teksten 1831 Groninger Archieven 
 
Programma. Ter regeling van den intogt der Kompagnie vrijwillige flankeurs 1831 
Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Van Speyk 1831 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Wat zal er van het regtswezen in ons vaderland moeten worden? 1831 Koninklijke 
Bibliotheek Den Haag 
 
Welkomst-groet aan de te huis komende vrijwillige flankeurs 1831 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen  
 
Welkomstgroet aan de dappere kwekelingen der Groningsche Hoogeschool 1831 
Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Aanspraken Aan De Vrijwillige Jagers, Studenten Der Utrechtsche Hoogeschool  
1832 Groninger Archieven 
 
Algemeen Overzigt Der Epidemische Ziekte, Welke In Het Jaar 1826 Te 
Groningen Geheerscht Heeft 1832 Groninger Archieven 
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Een ernstig woord aan het Neerlands volk, bij het zien van Gods ongenoegen over de 
kinderen der menschen, ook over Nederland 1832 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Een woord over de gewigtige vraag: is de Aziatische braakloop (cholera) besmettelijk 
of niet? door E.J. Thomassen a Thuessink 1832 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Extract uit het boek der besluiten van de hoofddirecteuren van het instituut voor 
doofstommen 1832 Groninger Archieven 
 
Gezangen Te Zingen Bij Den Feestelijken Maaltijd, Welke Gehouden Zal Worden Bij 
Gelegenheid Van Het Vijfentwintigjarig Feest, Ter Eere Van Den Schoolopziener Mr. 
Th. Van Swinderen, op den 12 Junij 1832, op uitnoodiging der Commissie tot regeling 
van het feest 1832 Groninger Archieven 
 
Gods goedheid, geene reden tot uitstel van bekeering 1832 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen 
 
Kopperfeestzang 1832 Groninger Archieven 
 
Leerrede door G.H. v. Senden uitgesproken in het uur van plegtig afscheid als herder 
en leeraar van Middelbert, op den 24 Julij 1882 1832 Koninklijke Bibliotheek Den 
Haag 
 
Leerrede over 2 Timotheus II: 8a: uitgesproken bij de bevestiging van Ds. A. Tebbens 
van der Tuuk als herder en leeraar van Middelbert 1832 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen 
 
Nagedachtenis aan wijlen den weleerwaarden zeer geleerden heer Johannes Mulder 
1832 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Nagedachtenis aan wijlen Johannes Mulder, in leven predikant te Groningen, 
overleden den 28 Maart 1832 1832 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Op Den Algemeenen Bede-dag, gehouden op Zondag den 2 December 1832, is in de 
Hervormde, Luthersche en Doopsgezinde Kerken en bij de Waalsche Gemeente, 
binnen Groningen, gepredikt over de onderstaande Teksten 1832 Groninger 
Archieven 
 
Proeve van vordering in het letterzetten 1832 Groninger Archieven 
 
Verslag van de Commissie, belast met het toezigt over de Verloting van Boeken ten 
voordeele des Vaderlands, te Groningen 1832 Groninger Archieven 
 
Vijentwintigjarig Schoolopzienerschap Van Mr. Th. van Swinderen Plegtig Gevierd 
Binnen Groningen Den 12. en 13 Junij 1832 Door De Schoolonderwijzers Die Tot 
Deszelfs District Of Ressort In Deze Betrekking Thans Behooren Of Ook Vroeger 
Behoord Hebben 1832 Groninger Archieven 
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Aan het eerste bataljon, eerste afdeeling Groninger schutterij 1833 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen 
 
Alle Braven Worden Door Eenen onzigtbaren en onverbreekbaren, Zedelijken Band 
Omstrengeld. Redevoering, uitgesproken in de Openlijke Vergadering van het 
Departement der Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, Hoogezand En Sappemeer, 
op den 4den Januarij 1833 1833 Groninger Archieven 
 
Brieven over de tegenwoordige verdeeldheden en bewegingen in de Hervormde kerk. 
Uitgegeven door G. Benthem Reddingius, Th. Dr. en Predikant te Assen 1833 
Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Dichterlijke Brief Aan Dr. H. Riedel 1833 Groninger Archieven 
 
Dichtstukjes, Welke Ter Afwisseling Van De Te Houdene Redevoering Zullen 
Gezongen Worden, Bij De Openlijke Vergadering Van Het Departemen Der 
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, Hoogezand En Sappemeer, Waarin De 
Eereblijken Voor Edelmoedige Bedrijven Zullen Worden Uitgereikt 1833 Groninger 
Archieven 
 
Drie dichtstukjes, toegeweid aan Jonge Lieden 1833 Bibliotheek der Rijksuniversiteit 
Groningen  
 
Eenige dichtregelen, uitgesproken bij het graf van mijnen vriend H. Hoogklimmer, 
Student in de Godgeleerdheid aan de Hoogeschool te Groningen 1833 Koninklijke 
Bibliotheek Den Haag 
 
Het achttiende eeuwfeest van des heilands dood 1833 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen 
 
Het kerkhof buiten de Heere-Poort te Groningen, of vlugtige, wijsgeerige, 
godsdienstige en zedekundige beschouwingen van hetzelve; uitgegeven ten voordeele 
der moedige Nederlandsche verdedigers der Citadel van Antwerpen, thans 
krijgsgevangenen in Frankrijk, door H.J. Abbring 1833 Koninklijke Bibliotheek Den 
Haag 
 
Hulde, aan de dappere verdedigers der Citadel van Antwerpen uit Fransche 
krijgsgevangenschap naar het vaderland terugkerende (Gedicht) 1833 Koninklijke 
Bibliotheek Den Haag 
 
Jezus, een voorbeeld van goeddoen: alle reden voor ons tot dankbaarheid. Leerrede 
ter opwekking tot menschenmin, uitgesproken op den laatsten zondag van het jaar 
1832, door N.J.A. Steins-Bisschop, R.K. Pastoor te Groningen 1833 Koninklijke 
Bibliotheek Den Haag 
 
Leerrede Over 2 Timotheus 1: 10 1833 Groninger Archieven 
 
Noodige Waarschuwing En Heilzame Raad Aan Mijne Gemeente, In Twee 
Leerredenen Door L. Meijer Brouwer, Predikant te Uithuizen. Ten Voordeele Eener 
Weldadige Inrigting Uitgegeven 1833 Groninger Archieven 
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Onderwerp Van Eene Pantomimische Voorstelling 1833 Groninger Archieven 
 
Verdediging van de ware gereformeerde leer en van de ware gereformeerden, 
bestreden en ten toon gesteld door twee zoogenaamde gereformeerde leraars, of de 
schaapskooi van christus aangetast door twee wolven en verdedigd door H. de Cock, 
gereformeerd leraar te Ulrum 1833 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Voorlezing van het betooge, dat het wenschelijk is, bij de tegenwoordige herziening 
onzer wetgeving, dezelve aan te vullen door een volledig zamenstel van stellige 
regtsbepalingen omtrent de middelen tot handhaving van regt door Mr. H. Nienhuis 
1833 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Vriendelijke raadgevingen aan mijne medechristenen in de Hervormde kerk in 
Nederland. Door eene lidmaat van die kerk 1833 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Vriendelijke vraag door eenen kleinen vriendenkring 1833 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen  
 
Acte Van Afscheiding Of Wederkeering, En Toespraak En Uitnoodiging 
Aan De Geloovigen en ware Gerefomeerden In Nederland 1834 Groninger Archieven 
 
Bedenkingen, Over De Ontboezeming Van Den Wel Eerwaardigen Zeer 
Geleerden Heer R. Engels, Predikant te Nieuwwolda, Door Een Onderzoekend 
Gereformeerd Protestant 1834 Groninger Archieven 
 
Beschouwing Van De Belijdenis Des Geloofs Der Gereformeerde Kerken In 
Nederland, Overgezien In De Sijnode Nationaal, Laatst Gehouden Te Dordrecht In 
De Jaren 1618 En 1619. Naar Aanleiding Van Het Antwoord Van J.A. Smeedes En 
R.J. Veeninga, Aan Den Hoogleeraar Hofstede De Groot 1834 Groninger Archieven 
 
Bloedverkoeling; inhoudende mijne geloofsbelijdenis, toespraak aan de Cock en 
toegift. (Bijdrage tot de beroerten onzer dagen; En voor allen, die de schrijfjeukte 
mogt plagen.) 1834 Groninger Archieven 
 
Brief van goedkeuring, na den tweeden druk zijnen gedachten, aan den hooleeraar P. 
Hofstede de Groot gerigt 1834 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen 
 
De Evangelische Gezangen Getoetst En Gewogen En Te Ligt Gevonden 1834 
Groninger Archieven 
 
De godsdienstige denkwijze en het gedrag van de zoogenaamde separatisten 
verdedigd 1834 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen 
 
De vriendelijke vraag van een vriendenkring beantwoord uit Dambar 1834 
Koninklijke Bibliotheek 
 
Door den overtuiging geleid 1834 Groninger Archieven 
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Een omstandig verhaal gestaafd met afdoendebewijzen, dat men H. de Cock, 
gereformeerd leeraar te Ulrum den kansel verboden heeft, zonder zich wettiglijk te 
mogen verdedigen, en dat door middel van openbaar geweld 1834 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen 
 
Een Paar Brieven, Uitgegeven Ter Opheldering Der Waarheid En Ter Wederspreking 
Van Den Laster Dezer Dagen 1834 Groninger Archieven 
 
Een woord aan de onderwijzers en opvoeders in Nederland 1834 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen  
 
Een woord ter aankweeking van rust en vrede in de christelijke kerk van Nederland; 
naar de behoefte van onzen tijd 1834 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Eene bekeeringsgeschiedenis welke in deze dagen wordt tegengesproken, en enige 
woorden over de verdeeldheden in de hervormde kerk 1834 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen  
 
Eene vertelling inhoudende: de mislukte geestelijke wolvenjagt, in welke de 
aanvoerder Kok gevangen gemaakt wordt. Op rijm gebragt, door een' aanschouwer 
1834 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen 
 
Ernstig Antwoord Aan De Schrijvers Van De Vriendelijke Vraag, Aan Den Predikant 
De Cock, Te Ulrum, Gedaan. Door Een Onderzoekend Gereformeerd Protestant 1834 
Groninger Archieven 
 
Gedachten over de beschuldiging, tegen de leeraars der nederlandsche hervormde 
kerk in deze dagen openlijk ingebragt, dat zij hunnen eed breken, door af te wijken 
van de leer hunner kerk, die zij beloofd hebben te zullen houden 1834 Groninger 
Archieven 
 
Gedachten over de opvoeding 1834 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Gedicht In Vijfvoetige Rijmlooze Jamben, Uitgesproken In De Nieuwe Kerk Te 
Groningen, Toen Het Jubelfeest Der Maatschappij Tot Nut Van Het Algemeen Door 
Het Departement Dier Maatschappij Te Genoemder Stede, Den Negentienden Van 
Slagtmaand Des Jaars 1834, Plegtig Gevierd Werd 1834 Groninger Archieven 
 
Gegronde bewezene onkundigheden tegengesproken tegen Jacobus Klok en H. de 
Cock; vergezeld van eene ontboezeming van de waarde onzer evangelische gezangen; 
benevens de bron aangewezen, waar het kwaad in opgesloten is, dat sommige 
menschen tot het separatismus overgaan 1834 Bibliotheek der Rijksuniversiteit 
Groningen  
 
Godsdienstige toespraak, bij de terugkomst der Groninger schutterij, gehouden den 
11 september 1834, in de Martinikerk. Aangeboden ter gelegenheid van de 
vijfentwintigjarige feestelijke herinnering dezer terugkomst 1834 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen 
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Het St. Simonisme en Christendom in verband gebragt met de tegenwoordige 
kerkelijke bewegingen vooral bij de hervormden in Nederland. Deels uit het Duitsch 
vertaald, deels geschreven 1834 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen 
 
Hulde aan het Batteljon Groninger Schutterij 1834 Bibliotheek der Rijksuniversiteit 
Groningen 
 
Iets over H. de Cock, predikant te Ulrum. Zijne liefdebeurten en zijn stelsel 1834 
Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Jaapks Raize Naa Domenei Kok. Op Ein Einvaudige Wize Deur Hom Zölf 
Beschreven. (op riim.) 1834 Groninger Archieven 
 
Liergeruisch Bij De Bevordering Van T.P. Tresling, Tot Doctor In De 
Letteren En Regten 1834 Groninger Archieven 
 
Mijne gevoelens over den zich afscheidenden geloofsgenoot der hervormde kerk  
1834 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Ontboezeming Over De Godsdienstige Denkwijze, Vroomheid En Regtzinnigheid, In 
De Hervormde Kerk, Bijzonder Met Betrekking Tot De Leeraars 1834 Groninger 
Archieven 
 
Over De Formulieren Van Eenigheid In De Hervormde Kerk Van Nederland, 
Geschreven Uit Damear. (Vervolg van het Antwoord op de Vriendelijke Vraag van 
eenen Vriendenkring.) 1834 Groninger Archieven  
 
Proeve van gemaakte vorderingen in het letterzetten door Simon Groen 1834 
Groninger Archieven 
 
Redevoering, uitgesproken door Mr. H.O. Feith, bij de viering van het vijftigjarig 
bestaan der maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, door het departement Groningen 
dier Maatschappij, Op den 19 November 1834: Met de aantekeningen daarop van het 
redenaar en eenige andere tot die feestviering betrekkelijke stukjes en berigten  
1834 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Schets van het wetenschappelijke leven en de geleerde verdiensten van wijlen Mr. 
Gabinus de Wal 1834 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Sta stil wandelaar! Lees de gruwelen dezer dagen en sidder, want de toorn Gods is 
nabij 1834 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Stem uit het hart vande hervormde gemeente der stad Groningen, bij de komst van 
den nieuw beroepen leeraar 1834 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Tafelliedjes Van Mr. A. Modderman, Voor Den Feestelijken Maaltijd Ter 
Gelegenheid Van De Viering Van Het Vijtigjarig Bestaan Der Maatschappij: Tot Nut 
Van 'T Algemeen, Door Het Departement Groningen 1834 Groninger Archieven 
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Treurzang, op het afsterven van den wel eerwaarden zeer geleerden heer Johannes 
Rutgers, Sedert den 25 Maart 1798 getrouwe evangelie-dienaar, bij de hervormde 
gemeente van Groningen; overleden den 15 april 1834, in den ouderdom van 75 jaren 
1834 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Uitboezeming bij de terugkomst des Mobiele Groningsche Schutterij binnen 
Groningen 1834 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Ulrum, zoo als het is, en deszelfs toenemende volksbewegingen in october 1834  
1834 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Verdediging Tegen De Aanvallen Op De Ware Gereformeerde Kerk En Mij Gedaan, 
Door Onderscheidene Dwaalleeraren Dezer Provincie, Die Hunne Dwalingen Zich 
Niet Meer Schamende Openlijk Voor Dezelve Uitkomen En Meer Of Minder Toonen, 
In Plaats Van Leiders Verleiders, In Plaats Van Herders Grijpende Wolven Te Zijn 
1834 Groninger Archieven 
 
Verklaring van het Gedenkstuk, toegewijd aan de nagedachtenis van wijlen den 
weleerwaardigen en zeer geleerden heer, Johannes Rutgers, in leven Leraar der 
Nederduilsche Hervormde Gemeente binnen Groningen, en aldaar in het 76ste Jaar 
zijns levens overleden, den 15 April 1834 1834 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Verkort Programa met opgave der Personen door wie de respective rollen zullen 
vervuld worden 1834 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Vernemende, hoe voor eenige jaren te Rotterdam, en daarna ook in sommige andere 
steden van het Vaderland, vrouwelijke Hulp-genootschappen werden opgerigt ter 
ondersteuning des Zendelings-Genootschaps 1834 Groninger Archieven 
 
Voorlopig berigt aan mijne gereformeerde geloofsgenoten 1834 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen  
 
Vreugdeliederen Bij De Terugkomst Der Groninger Schutterij; Gedrukt ter eere van 
dezelve, Bij Gelegenheid Der Algemeene Feestviering, Op Eene Versierde en 
Geïllumineerde Drukpers, langs de straten van Groningen getrokken wordende, op 
den avond van den 11 September 1834 1834 Groninger Archieven 
 
Vreugdeliederen, opgedragen aan onzen hooggeachten Patroon J. Oomkens. Bij 
Gelegenheid Van Het Vijf-En-Twintigjarig Bestaan Zijner Boekwinkel, gevierd op 
Koppermaandag, den 13 Januarij 1834 1834 Groninger Archieven 
 
Vriendelijk adres, door den kleinen vriendenkring, aan den wel edel gestrengen heer 
Mr. C.M. van der Kemp, advokaat te Rotterdam 1834 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen  
 
Vrijmoedige verdediging van de werking des heiligen geestes, welke god aan sommige 
uitverkorenen, naar zijn eeuwig vrijmachtig welbehagen, gelieft mede te deelen, en 
welke thans van alle zijden bestreden worden 1834 Bibliotheek der Rijksuniversiteit 
Groningen  
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Waarheid En Geloof. Of Mijne Ontboezeming, In Eenige Voorname Bijzonderheden 
Nader Opgehelderd En Ontvouwd 1834 Groninger Archieven 
 
Weemoedstoonen, bij het onverwacht afsterven van den wel eerwaarden zeer 
geleerden heer Johannes Rutgers, predikant bij de hervormde Gemeente te 
Groningen, op den 15 april 1834, in den ouderdom van ruim 75 jaren 1834 
Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Zamenspraken van vader Reinhoofd met zijnen zoon over de oorzaken der 
godsdienstige dweeperij in Nederland. Medegedeeld door H. Timmer, predikant te 
Garnwerd en Oostum 1834 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen 
 
 Zangen, Bij De Feestviering Van Het Vijftigjarig Bestaan Der Maatschappij: Tot Nut 
Van 'T Algemeen, Op Den Derden Dag Van Dit Feest, Den 14den Augustus, 1834. 
Deze Gezangen zijn vervaardigd ten verzoeke van de Commissie uit het Hoofdbestuur 
der Maatschappij, tot regeling van het Feest, op door haar opgegevene onderwerpen 
en zangwijzen 1834 Groninger Archieven 
 
Adres aan de algemeene synode der Nederlandsche hervormde kerk van 1835 
aangeboden door eenige predikanten in de Provincie Groningen, benevens het 
daarop ontvangen antwoord dier hooge kerkvergadering 1835 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen 
 
Adres Aan Zijne Majesteit Den Koning Der Nederlanden; Wegens Vrijheid En 
Bescherming Van De Ware Gereformeerde Godsdienst; ingediend in Junij 1835; 
Door De Geloovigen uit de Provincien Groningen en Drenthe 1835 Groninger 
Archieven 
 
Algemene konst- en letterbode 1835 Groninger Archieven 
 
Bloemlezing. Geschiedkundige Minder Algemeen Bekende Bij-zonderheden, 
Betrekkelijk De Nationale Synode Te Dordrecht, gehouden in de jaren 1618 en 1619. 
Eene Ontspannende Lectuur Voor Den Tegenwoordigen Tijd. Verzameld En Bewerkt 
Tot Verstand Van Haren Aard En Haar Gezag, Door Gamma der Vinen 1835 
Groninger Archieven 
 
Brieven Van K.Jz. Beukma; Bevorens Landbouwer Op De Boerderij Castor, In Het 
Kerspel Zuurdijk, Gemeente Leens, Doch Verhuisd Naar De Vereenigde Staten Van 
Noord-Amerika, In Den Jare 1835, Aan Deszelfs Achtergelaten Familie In De 
Provincie Groningen 1835 Groninger Archieven 
 
De Zoogenaamde Evangelische Gezangen, De Oogappel Der Vervoerde En Verleide 
Menigte In De Sijnodaal Hervormde Kerk, ja zelfs nog van sommige van Gods 
kinderen uit blindheid, en om dat zij dronken geworden zijn door den wijn harer 
hoererijen, nader nog getoetst, gewogen en te ligt bevonden, Ja Strijdig Met Al Onze 
Formulieren Van Eénheid En Gods Woord Door H. De Cock, Geref. Leeraar, Onder 
Het Kruis Om Jezus Christus Wil, van Ulrum 1835 Groninger Archieven 
 
Dichtklanken bij de bevordering van C. L. Venhuizen Munniks tot Doctor in de beide 
Regten 1835 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
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Gedachten Omtrent Den Toestand Der Nederlandsche Gereformeerde Kerk. Een 
Woord Aan Allen, Die Het Met Die Kerk Wel Meenen; Geschreven Na De Synode 
Van 1835. Door G.J.F. Cramer Von Baumgarten, Predikant te Midwolda 1835 
Groninger Archieven 
 
Liederen, gezongen op het Feest ter Herdenking aan de Uitvinding der 
Boekdrukkunst. Opgedragen aan onzen Patroon, den Heere J. Oomkens, door deszelfs 
Bedienden, op Koppermaandag den 12en Januarij 1835 1835 Groninger Archieven 
 
No. 3 of twede vervolg van den wegwijzer of de nieuwe begraafplaatsen te Groningen 
… voorts meer uitvoerige berigten over eenige beroemde of verdienstelijke mannen, 
en de opschriften op de grafzerken en monumenten 1835 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen 
 
Op Den Algemeenen Bede-dag, gehouden op Zondag den 21 Junij 1835, is in de 
Hervormde, Luthersche en Doopsgezinde Kerken en bij de Waalsche Gemeente, 
binnen Groningen, gepredikt over de onderstaande Teksten 1835 Groninger 
Archieven 
 
Proeve van gemaakte vorderingen in het letterzetten door Simon Groen 1835 
Groninger Archieven 
 
Stukken betrekkelijk het onderwerp ter afsluiting van het Reitdiep 1835 Groninger 
Archieven 
 
Stukken, Betrekkelijk Het Ontwerp Ter Afsluiting Van Het Reitdiep, 
Met Goedkeuring Van Zijne Majesteit Den Koning, Uitgegeven Op Last Van 
Gedeputeerde Staten Der Provincie Groningen 1835 Groninger Archieven 
 
Uitboezeming Bij Het Graf van den Weledelen Hooggeleerden Heer Mr. Jan Rudolf 
Van Eerde, overleden te Groningen, den 10 November 1835 1835 Groninger 
Archieven 
 
Verhandeling Over De Middelen, welke aangewend kunnen worden, om in de 
behoefte aan werk, bij de geringe volksklasse te Groningen bestaande, te voorzien 
1835 Groninger Archieven 
 
Verslag Van De Commissie Ter Verzorging Van De Door Den Veenbrand, Op Den 11 
En 12 Junij 1833, Ongelukkig Geworden Ingezetenen Van De Provincie Groningen, 
Met Eene Geschiedkundige Aanteekening Door Mr. H.O. Feith 1835 Groninger 
Archieven 
 
Wederlegging van het goddelooze stuk, Getiteld: Beschouwing van de Belijdenis des 
Geloofs; Onlangs Door Een Onbekende Nachtuil Uitgegeven, Met Oogmerk Om De 
Wereld Te Verleiden En Te Stijven In Hare Verkeerde Gedachten Nopens, En 
Vervolging Van De Ware Gereformeerden, En De Gereformeerde Leer Te Verkeeren 
In Een Bajert Van Verwarring, En In Plaats Den Waarachtigen Dienst Van God, Den 
Afschuwelijken Kalverdienst des vrijën wils Op Te Rigten 1835 Groninger Archieven 
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’s Konings bezoek op het Groninger instituut voor doofstommen 1836 Groninger 
Archieven 
 
Beschouwing Van Het Reit- Of Loopende Diep In Deszelfs Tegenwoordigen Toestand 
En Van De Voordeelen Die Eene Afsluiting Van Hetzelve Ten Gevolge Zoude Hebben. 
Voorgelezen in het Genootschap ter bevordering der Natuurkindige Wetenschappen 
te Groningen, bij eene van deszelfs Wintervergaderingen in 1832 1836 Groninger 
Archieven 
 
Brief, aan enene Proponent in het Hervormd Kerkgenootschap, over zijne 
Ondertekening der Formulieren van Eenigheid 1836 Koninklijke Bibliotheek Den 
Haag 
 
De christelijke vrijheid, eene uitboezeming van het hart; bij gelegenheid, dat de 
doopsgezinde gemeenten in ons vaderland het eerst eeuwfeest harer kweekschool, te 
Amsterdam gevestigd, op den 6 december 1835, godsdienstig vierden. Met eene 
bijlage . Door R. Posthumus, Leeraar der hervormden te Waaxes en Brantgum  
1836 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen 
 
De Rationeel-Empirische Geneeswijze In De Geneeskunst Verdedigd Tegen 
Dr. J.F.P. Schönfeld, En De Geest Der Homöopathische Geneesleer Van 
Dr. S. Hahnemann Getoetst Aan Rede en Ervaring 1836 Groninger Archieven 
 
De sluwe en listige raadslagen van de drie achitoffels onzer dagen, Engels, Le Roi en 
Cramer van Baumgarten; door H. de Cock, geref. Leeraar onder 't Kruis 1836 
Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen 
 
Des heeren weg met mij in natuur en genade gehouden, en mijn verkeer daaronder; 
door K.W. Brands, landbouwer te Sauwert 1836 Bibliotheek der Rijksuniversiteit 
Groningen  
 
Feest-Zangen, Aangeheven ter Feestvierende herinnering Aan Laurens Janszoon 
Koster, Uitvinder Der Boekdrukkunst, op den aan zijne nagedachtenis toegewijden 
Koppermaandag, den 11 Januarij 1836 en opgedragen aan den beminnaar dier Kunst 
J. Oomkens, door deszelfs Bedienden 1836 Groninger Archieven 
 
Feestrede, of dankbare uitboezeming op het eerste eeuwgetijde der kweekschool bij de 
societeit der doopsgezinden te Amsterdam, invallende op zondag den 6 van 
wintermaand des jaars 1835, in dichtmaat door M. Martens, Leeraar der 
doopsgezinden te Holwert, Blija en Vischbuurt 1836 Bibliotheek der Rijksuniversiteit 
Groningen  
 
Geloofs-Verdediging 1836 Groninger Archieven 
 
Kortbondig ondersoeck aengaende de hedendaegsche Saemenkomsten en oeffeningen 
der zoogenaemde fynen; door Mr. Johan Schrassert 1836 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen 
 
Lotgevallen van wijlen wel geboren heeren Hans Paul Christoffel van Echten en 
deszelfs kleinzoon Paul Daniel Visser van Echten, overleden te Leeuwarden en 
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Surhuisterveen. Door S.O. van Kammen. Executeur Testamentair 1836 Bibliotheek 
der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Op Den Algemeenen Bede-Dag, gehouden op Zondag den 19 Junij 1836, is in de 
Hervormde, Luthersche en Doopsgezinde Kerken en bij de Waalsche Gemeente, 
binnen Groningen, gepredikt over de onderstaande Teksten 1836 Groninger 
Archieven 
 
Over den dikwijls voregen dood van de uitnemendste menschen. Eene leerrede over 
hand XII: 2. uitgesproken in de tweede akadedmische predikbeurt, den 18 September 
1836, in de Groote Kerk te Groningen 1836 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Proeve van vordering in het letterzetten door Adrianus Hendrik Meulman 1836 
Groninger Archieven 
 
Twee Leerredenen, ter nagedachtenis van Jhr. Mr. W. van Swinderen, laatst Grletman 
van Wonseradeel. Door P. Hofstede de Groot en G. C. Duval Slothouwer 1836 
Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Tweetal eenvoudige leerredenen betrekkelijk de aanvankelijke vorming der 
Christelijke Hervormde Gemeente 1836 Groninger Archieven 
 
’s Konings bezoek op het Groninger instituut voor doofstommen 1837 Groninger 
Archieven 
 
 Aanhangsel der lotgevallen van wijlen de welgeboren Heeren Hans Paul Chirst.- van 
Echten en deszelfs kleinzoon Paul Daniel Visser van Echten 1837 Groninger 
Archieven 
 
Bezoek des konings in het instituut voor doofstommen 1837 Groninger Archieven 
 
Bezoek des konings in het instituut voor doofstommen, enz 1837 Groninger Archieven 
 
Een Werkdadig En Weldadig Leven In Verband Met Den Dood. Leerrede 
Over Hand. IX: Vs. 36b En 37a, Gehouden Na Het Overlijden Van De 
Koningin Der Nederlanden in de Akademiebeurt te Groningen, 22 October 
1837 1837 Groninger Archieven 
 
Feest-Zangen, aangeheven ter herinnering aan Laurens Janszoon 
Koster, Uitvinder Der Boekdrukkunst, op den aan zijne nagedachtenis 
toegewijden Koppermaandag, den 9 Januarij 1837 En Opgedragen Aan Den 
Beminnaar Dier Kunst J. Oomkens, door deszelfs Bedienden 1837 Groninger 
Archieven 
 
Iets over de kleine gebreken in ons Staats-Bestuur, die echter ligtelijk uit den weg te 
ruimen zijn; meestendeels gegrond op, of getrokken uit de Redevoeringen en 
Beraadslagingen van de Leden van de Tweede Kamer van de Staten Generaal; 
Alsmede onderscheidenen vertoogen over verschillende Staatkundige Onderwerpen, 
waarvan eenige getrokken zijn uit onze geachtste staatkundige tijdschriften. Alles 



 231 

vrijmoedig, maar bescheiden medegedeeld. Een volksschrft, toegewijd aan het 
Nederlandsche Volk, Door A. van G 1837 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Iets over de kleine gebreken in ons staatsbestuur; een volksschrift, toegwijd aan 
Neerlands beschaafde, maar onpartijdige en waarheidlievende bugers. Tweede stukje 
1837 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Intreerede te Groningen en Inwijdingsrede te Uithoorn. Met aanteekeningen en 
bylagen 1837 Groninger Archieven 
 
Op Den Algemeenen Bede-Dag, gehouden op Zondag den 18 Junij 1837. is 
in de Hervormde, Luthersche en Doopsgezinde Kerken en bij de 
Waalsche Gemeente, binnen Groningen, gepredikt over de onderstaande Teksten  
1837 Groninger Archieven 
 
Opwekking tot voorbidding voor Z.M. onzen geliefden koning om sterkte, troost en 
bemoediging bij het treurug afsterven van hoogstdeszelfs gemalin, onze geliefde 
koningin, H.M. Frederika Louisa Wilhelmina, dochter van Z.M. Frederik Wilhelm den 
II, koning van Pruissen. In den ouderdom van 63 jaren overleden te ’s Gravenhage 
den 12 october 1837. Naar aanleiding van Psalm LXXXVI: 16b; door Johannes 
Schotsman, predikant te Zuidwolde, provincie Groningen 1837 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen  
 
Proeve van vordering in het letterzetten door W.F.A. Bruinsma 1837 Groninger 
Archieven 
 
Tegenwoordige staat der kweekelingen op het instituut voor doofstommen te 
Groningen 1837 Groninger Archieven 
 
Uitboezeming bij het publiek examen van het Groninger instituut voor doofstommen 
1837 Groninger Archieven 
 
Aan de leden van het departement Groningen, behorende tot de Maatschappij: Tot 
Nut van 't Algemeen 1838 Groninger Archieven 
 
Brieven in antwoord op den brieven van den hoogleraar Ph.W. van Heusde 1838 
Groninger Archieven 
 
Brieven in antwoord van F.C. de Greuve 1838 Groninger Archieven 
 
Brieven van K.Jz.Beukema 1838 Groninger Archieven 
 
Feesttoonen, Op De Vernieuwde Feestelijke Herdenking Van Het Beleg En Ontzet van 
Groningen, in 1672. Met Eenige Geschiedkundige Aanteekeningen 1838 Groninger 
Archieven 
 
Groningens bevrijding in 1672 1838 Groninger Archieven 
 
Grunoos Zegefeest. Door R. Bennink Janssonius 1838 Koninklijke Bibliotheek Den 
Haag 
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Het Regtsgeleerd Gezelschap, Door Alle Deszelfs Leden Naar Opgegeven 
Rijmwoorden Bezongen 1838 Groninger Archieven 
 
Hippokreen-Ontzwaveling 1838 Groninger Archieven 
 
Leidraad voor armbesturen, inzonderheid voor diakenen, tot aanwijzing van het 
gebruik der wetten en besluiten betrekkelijk het armwezen. Door J.H. Reddingius, Gz. 
Th. Doct en Preikant te Hoogeveen 1838 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Nieuw-jaarsgroet, opgedragen aan de regering en ingezetenen der stad Groningen, 
door de Zwitsersche schoorsteenvegersleerlingen van J.J Balli, bij het Groote Koude 
Gat, bij de aanvang van het jaar 1838 1838 Koninklijke bibliotheek 
 
Nieuwjaars-groet, Opgedragen aan de Regering en ingezetenen der stad Groningen, 
door de Zwitserse Schoorsteenvegers-Leerlingen van J.J. Balli, bij het groote Koude 
Gat, bij aanvang van het jaar 1838 1838 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Op Den Algemeenen Dank- en BedeDag, gehouden op Zondag den 17 Junij 1838. is 
in de Hervormde, Luthersche en Doopsgezinde Kerken en bij de Waalsche Gemeente, 
binnen Groningen, gepredikt over de over de onderstaande Teksten 1838 Groninger 
Archieven 
 
Proeve van gemaakte vordering in zijn beroep door Lodewijk de Klijn 1838 
Groninger Archieven 
 
Rectori Magnifico Et Professoribus Acad. Groning 1838 Groninger Archieven 
 
s Konings zes en zestigste verjaardag, godsdienstig gevierd te Zwolle, op den 24sten 
Augustus 1838. Door G.H. van Senden 1838 Bibliotheek der Rijksuniversiteit 
Groningen  
 
Aan Den Autheur Der Ontzwaveling Van Den Hippokreen-Ontzwavelaar 1839 
Groninger Archieven 
 
De genius der wetenschappen 1839 Groninger Archieven 
 
De hoofddirecteuren van het instituut voor doofstommen te Groningen, aan de 
ingezetenen der stad Groningen 1839 Groninger Archieven 
 
De Hoofddirecteuren Van Het Instituut Voor Doofstommen Te Groningen. Aan De 
Ingezetenen Der Stad Groningen 1839 Groninger Archieven 
 
Gezet en gedruk ter drukkerij van P.S. Barghoorn door Theodorus Hoepermans 1839 
Groninger Archieven 
 
Het Beleg En De Bevrijding Van Groningen in 1672. Leerrede, uitgesproken op den 
28 Augustus 1839 In De Groote Kerk te Groningen Door P. Boeles, Predikant te 
Noorddijk. Met Feestgezang en Aanteekeningen 1839 Groninger Archieven 
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Het Gemeente-Bestuur van en deszelfs secretaris theatraal voorgesteld in veertien 
tooneelen door Argus 1839 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Hippokreen-Ontzwaveling, Tweede, omgewerkte en vermeerderde druk 1839 
Groninger Archieven 
 
Hoe de ondervinding ons de bijbelgenootschappen leert beschouwen 1839 
Koninklijke Bibliotheek 
 
Hoe de ondervinding ons de bijbelgenootschappen leert beschouwen. Eene feestrede 
bij gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan des Nederlandschen 
bijbelgenootschaps, den 17 October 1839, te Groningen uitgesproken door P. 
Hofstede de Groot, Hoogleeraar te Groningen 1839 Koninklijke Bibliotheek Den 
Haag 
 
Iets aan vaderland en koning, van G.A.C.W. Marquis de Thouars. (24 Augustus 1839) 
1839 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Iets over het volksfeest, te Groningen den 28 Augustus 1839 gevierd, ter herinnering 
van de bevrijding der stad in 1672, benevens eene korte beschrijving van hetzelve. 
Met eenige afbeeldingen van Gymnastische oefeningen 1839 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen  
 
Korte aanwijzing nopens het gebruik van twintig platen, voor het aanschouwelijk 
onderwijs, in de lagere- en kleine-kinderenscholen; door B. Brugsma, onderwijzer te 
Groningen 1839 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Leerrede Ter Herinnering Aan Den Tiendaagschen Veldtogt Door K. Van Rinteln, 
Predikant Te Veenhuizen 1839 Groninger Archieven 
 
Ontzwaveling Van Den Hippokreen-Ontzwaveling 1839 Groninger Archieven 
 
Proeve van vordering in het letterzetten door Anthon Johan Voorhorst 1839 
Groninger Archieven 
 
Ter nagedachtenis van PH. W. van Heusde. Door Mr. C. Star Numan, hoogleraar in 
de rechgtsgeleerdheid aan de universiteit te Groningen bij de opening zijner lessen 4 
en 7 september 1839 1839 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Toespraak ter godsdienstige vering van ’s Konings Verjaardag, den 24sten Augustus 
1839 in de Martini Kerk, te Groningen; door Jacob Boon, predikant aldaar 1839 
Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Voorwaarden, Waarop Land-Eigenaren, Alsmede Eigenaren Van Vaste 
Beklemmingen (Vast Beklemde Meijers) In De Provincie Groningen, Zich 
In Maatschappij Vereenigen En Gezamenlijk, Solidair, Verbinden Voor 
De Kapitalen, Welke Door Hen Zullen Worden Opgenomen Op Hunne 
Eigendommen, Alsmede Voor De Renten Van Die Kapitalen 1839 Groninger 
Archieven 
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Adres Aan Al De Onderwijzers En Opvoeders In Nederland, alsmede aan 
al degene, welke het Godsdienstige Onderwijs En De Godsdienstige 
Opvoeding, Wenschen Te Behartigen 1840 Groninger Archieven 
 
Algemene konst- en letterbode 1840 Groninger Archieven 
 
De belasting op kinderen van arme lieden en honden of het gemeentebestuur van 
Slochteren gedagvaard voor de regterstoel des Gods 1840 Groninger Archieven 
 
De mogelijkheid, dat het koningrijk gods van een volk wordt weggenomen; ter 
waarschuwing voorgesteld in eene leerrede over Luk. XX: 16b 1840 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen 
 
De wijsheid, die van boven is, voorgesteld en aangeprezen in eene leerrede, over 
Jacobus III: 17, 18 1840 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Gedachten Bij Mijn Ontslag Van Het Instituut Voor Doofstommen. Om Vertoond Te 
Worden Bij De Feestelijke Viering Van Het Vyftigjarig bestaan des 
Instituuts Voor Doofstommen 1840 Groninger Archieven 
 
Eerste openlijke vereering van den stichter van het instituut voor doofstommen 1840 
Groninger Archieven 
 
Gedachten bij mijn ontslag van het instituut voor doofstommen 1840 Groninger 
Archieven 
 
Gronden van bemoediging in deze zorgvulle dagen, betrekkelijk het lager onderwijs 
en voorstellen ter verbetering. Opgedragen aan allen, die hunne kinderen en hun 
vaderland lief hebben 1840 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Herinneringen van de eerste verkondiging van Christus in Nederland, in eene 
leerrede over Filipp. I, 18, uitgesproken den 17 November 1839; en in eene bijlage 
betrekkelijk Willibrord, door J.H. reddingius, Gz. Theol. Doct. en Predikant te 
Franeker 1840 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Het Beest En De Roomsche Afgoderij Verdedigd Weer Op Nieuw; Doch Op 
Nieuw Weersproken en Wederlegd Naar Gods Woord, En Tevens Ook 
Aangewezen Hier En Daar De Gelijkmatige Dwaasheid, Van Den Valschen 
Profeet, Ja Hoe Deze Soms Hierin Het Beest Nog Overtreft 1840 Groninger 
Archieven 
 
Het betamelijke en belangrijke der Christelijke voorbidding voor den Koning, eene 
leerrede over 1 Timoth. II: 1-3. Door W. Verweij, Predikant te Winschoten 1840 
Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Het lager schoolwezen in Nederland bijzonder in de provincie Groningen onderzocht 
en opengelegd aan alle vrienden van God, Vaderland en Koning 1840 Groninger 
Archieven 
 
Proeve van vordering in het letterzetten 1840 Groninger Archieven 
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Proeve van vordering in het letterzetten vertoont bij het examen der kweekelingen van 
het instituut voor doofstommen te Groningen ter gelegenheid van de viering van het 
vijftig jarig bestaan van dat weldadig gesticht 1840 Groninger Archieven 
 
Programma Van De Feestvieringen op den 24 en 28 Augustus 1840. Benevens De 
Volksgezangen, welke door de Kinderen, bij gelegenheid van het Kinderfeest, op den 
28 Augustus zullen worden gezongen. Wordt aangeboden door de Groene 
Weeskinderen 1840 Groninger Archieven 
 
Vervolg Van Stukken, Betrekkelijk Het Ontwerp Tot Afsluiting Van Het Reitdiep, Met 
Goedkeuring Van Zijne Majesteit Den Koning, Uitgegeven Op Last Van De Staten 
Der Provincie Groningen 1840 Groninger Archieven 
 
Vrijheid van onderwijs? Een brief, behelzende eenige bedenkingen over dit 
onderwerp, bij de aanstaande beslissing van het belangrijke vraagstuk 1840 
Groninger Archieven 
 
Ongetiteld 1841 Groninger Archieven [toegangsnr. 1759, catalogusnr. 1865/1] 
 
Aan Mijnen Vriend R.G. Colonius Feith, na zijne bevordering tot Doctor in de 
Geneeskunde 1841 Groninger Archieven 
 
Aan Zijne Majesteit, den Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, 
Groothertog van Luxemburg enz. enz 1841 Bibliotheek der Rijksuniversiteit 
Groningen 
 
Album der deelgenoten van het feest der herdenking 1841 Groninger Archieven 
 
Bij Gelegenheid Van De Eerste Plegtige Intrede van H.H.M.M. onze geëerbiedigde 
Koning en Koningin Binnen Groningen 1841 Groninger Archieven 
 
De concordaten, een uitvloeisel van de genadige goedertierenheid des heiligen 
vaders. Een Kloostergesprek, aan gene zijde der bergen gehouden 1841 Koninklijke 
Bibliotheek Den Haag 
 
De Duizendjarige Vestiging Der Christelijke Godsdienst In Deze Landstreek, 
Godsdienstig Herdacht In Eene Geschiedkundige Leerrede, En Met Aanteekeningen 
Opgehelderd 1841 Groninger Archieven 
 
De Nagedachtenis Van S. Stratingh Ez. Gevierd In Het Genootschap: Ter 
Bevordering Der Natuurkundige Wetenschappen, Te Groningen. 1841 1841 
Groninger Archieven 
 
Gronden van bemoediging in deze zorgvulle dagen, betrekkelijk het lager onderwijs 
en voorstellen ter verbetering. Opgedragen aan allen, die hunne kinderen en hun 
vaderland lief hebben. II 1841 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Het is, gelijk gij weet, mijn' Heeren! 1841 Groninger Archieven 
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Is 't niet genoeg, zegt, mijne Heeren! 1841 Groninger Archieven 
 
Memorie van de Kamer van Koophandel en fabrijken te Groningen, betrekkelijk het 
ontwerp der afsluiting van het Reitdiep 1841 Bibliotheek der Rijksuniversiteit 
Groningen 
 
Mr. H.O. Feith. Redevoering, Uitgesproken Op Het Feest, Gevierd Bij Het Vijftigjarig 
Bestaan Van Het Instituut Voor Doofstommen Te Groningen, Op Den 22 Van 
Hooimaand 1840 Met Aanteekeningen 1841 Groninger Archieven 
 
Op De Beeldtenis Van Prinses Sophia 1841 Groninger Archieven 
 
 Over De Verhouding Van De Godsdienst En De Wetenschap Tot Het 
Onderwijs. Denkbeelden Van Graser, Van Heusde, Cousin En Van Bommel, 
Medegedeeld En Vergeleken 1841 Groninger Archieven 
 
Overdenkingen Over Het Bijna Afgelopen Jaar 1841 Groninger Archieven  
 
Proeven van letterzetten van Willem Frederik Alexander Bruinsma 1841 Groninger 
Archieven 
 
Programma Van Het Vuurwerk, dat, ter gelegenheid van de heugelijke 
tegenwoordigheid van H.H. M.M. den Koning, de Konginin en verdere Leden Van Het 
Koninklijke Huis, van wege de Regering der Stad Groningen, zal worden afgestoken 
1841 Groninger Archieven  
 
Toelichting van den brief van den heer C.R.A. van Bommel, bisschop van Luik, aan 
den hoogleeraar Matthijs Siegenbeek. behelzende eene aanwijzing uit echte stukken, 
waarm de R.K. Seminaria te Kuilenberg, Velzen en elders in 1825 zou zijn opgeheven 
1841 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Verklaring Van Het Gedenkstuk, Toegewijd Aan De Nagedachtenis Van 
Wijlen Den Heer Sibrandus Stratingh 1841 Groninger Archieven  
 
Verslag van de gedeputeerde staten der provincie Groningen 1841 Groninger 
Archieven 
 
Vertoond bij het bezoek van HH. MM. de Koning en Koningin der nederlanden 1841 
Groninger Archieven 
 
Vorstelijk bezoek op het instituut voor doofstommen 1841 Groninger Archieven 
 
Vorstelijk Bezoek Op Het Instituut Voor Doofstommen Te Groningen, Voor 50 Jaren. 
[Onderaan:] Vertoond bij het Vorstelijk Bezoek op het Instituut voor Doofstommen te 
Groningen, van H.H.M.M. Den Koning en De Koningin, in Hooimaand 1841 1841 
Groninger Archieven 
 
Welkomst-Groet Aan H.H.M.M. Den Koning En Koningin Der Nederlanden, 
Bij Hoogstderzelver Bezoek Van Groningen in Julij 1841 1841 Groninger Archieven 
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Welkomst-Groet Aan HH. MM. Den Koning En De Koningin Der Nederlanden 1841 
Groninger Archieven 
 
Welkomstgroet aan H.H.M.M onze geeerbiedigde Koning en Koningin, benevens 
Z.K.H. prins Alexander en H.K.H. prinses Sophia; Bij Hoogstderzelver eerste plegtige 
intrede boinnen Groningen, op den 26 Julij 1841. Door T. Raven, Hz. 1841 
Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Welkomstgroet aan HH. MM. de koning en den koningin der Nederlanden 1841 
Groninger Archieven 
 
Welkomstgroet aan HH. MM. onze Koning en Koningin 1841 Groninger Archieven 
 
Adres aan de algemeene synode der Nederlandsche Hervormde kerk, ter zake van een 
adres aan dezelfde synode over de formulieren, de academische opleiding der 
predikanten, het onderwijs en het kerkbestuur 1842 Koninklijke Bibliotheek Den 
Haag 
 
Adres Van De Provinciale Staten van Groningen Aan Z.M. Den Koning, betreffende 
de vorderingen van het Domein-Bestuur tegen de bezitters van aanwassen en 
polderlanden; op voorstel van de leden Mrs. R.T. Mees en H. De Ranitz vastgesteld in 
de zitting dier Staten van den 19 Julij 1842 1842 Groninger Archieven 
 
Antwoord aan den heer P.J. Elout op z.e.g. brief aan A. Rutgers van der Loeff, over 
het adres van dezen aan de algemeene synode 1842 Koninklijke Bibliotheek Den 
Haag 
 
Beantwoording der vraag: is de oprichting eener Geneeskundige school te 
Amsterdam noodzakelijk of nuttig? Door dr. J. bosman Tresling, Practiserend 
Geneesheer te Winschoten 1842 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Dichtregelen Van Prof. F.C. De Greuve En Mr. A. Modderman, Welke Gezongen 
Zullen Worden Bij De Viering Van Het Vijftigjarig Bestaan Van Het Departement 
Groningen Der Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen 1842 Groninger Archieven 
 
Een woord van herinnering, ter gelegenheid van de tegenwoordige verdeeldheden in 
de Hervormde Kerk. Eene leerrede over Luk. 9: 55b, voorafgegaan door eenen brief 
aan zijnen zesenzeventigjarigen vader, evangelie-dienaar te Emmen; door M.A. 
Amshof, Predikant te Groningen 1842 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Eenige opmerkingen betreffende de rapporten over de geneeskundige staatsregeling, 
ingediend door de commissie, benoemd bij zijner majesteitsbesluit van den 20 
November 1841. Door J. Baart de la Faille, Hoogleeraar in de Geneeskunde te 
Groningen 1842 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Herinnering van de apostolische leer omtrent de ware Christelijke eenheid, uitgelokt 
door het aderes aan de algemeene synode der Nederlandsche hervormde kerk over de 
formulieren, de akademische opleiding der predikanten, het onderwijs en het 
kerkbestuur.. Eene leerrede over Ephezen IV: 3-7. Uitgesproken te Groningen den 29 
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mei 1842, dsoor L.G. Pareau, akademie-prediker 1842 1842 Koninklijke Bibliotheek 
Den Haag 
 
Herinneringsgroet aan Z.M. Willem II, bij hoogstdeszelfs bezoek van Groningen in 
July 1841 door A. Sonius 1842 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Het ballet van doofstommen 1842 Groninger Archieven 
 
Iets tegen het misbruik van sterken drank 1842 Groninger Archieven 
 
Korte geschiedenis van Marrigje Jans Lissing een schijnheilige bedriegster 1842 
Groninger Archieven 
 
Leerrede over het blijven in de leer van Christus, naar 2 JOH. Vs. S-11. Uitgesproken 
bij het sluiten der akademische godsdienstoefeningen aan de hogeschool te 
Groningen, den 26 junij, 1842, door W. Murling 1842 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen  
 
Leerrede over het blijven in de leer van Christus, naar 2 Johannes vs. 8-11 1842 
Groninger Archieven 
 
Liederen, welke gezongen zullen worden bij gelegenheid der viering van het Vijftig 
Jarig Bestaan Van Het Departement Groningen Der Maatschappij: Tot Nut van 't 
Algemeen, door de Leerlingen der Herhalingscholen 1842 Groninger Archieven 
 
Mengelwerk No. 9 1842 Groninger Archieven 
 
Ontwerp over de middelen waardoor het mogelijk zoude kunnen gemaakt worden, om 
een groot gedeelte der Nederlandsche nationale schuld op de oostindische kolonien te 
converteren, de inkomsten van het gouvernement in Indie te vermeerderen en aan den 
ondernemingsgeest van partikulieren een ruim veld te openen. Door A.c.E. Tonsen, 
Med. Doct 1842 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Op den Algemeenen Dank- En Bededag, Gehouden op Zondag den 19 Juni 1842 
Groninger Archieven 
 
Op den Gedenkdag van de 325ste verjaring Der Kerkhervorming, is in 
de Gereformeerde kerken gecollecteerd: 1842 Op den Gedenkdag van de 325ste 
verjaring Der Kerkhervorming, is in de Gereformeerde kerken gecollecteerd 1842 
Groninger Archieven 
 
Opwekking tot persoonlijke medewerking tegen de vermeerdering der armoede en het 
misbruik van sterken drank, ter bevordering van het doel der maatschappij 1842 
Groninger Archieven 
 
Twee Catechisatiën, Of Godsdienstige Voorstellen, over 2 Cor. 5: 17 en 1 Petr. 3: 
18a. Uitgesproken In De Peper Gasthuis Kerk te Groningen; den 23 Jan. en 27 Febr. 
1842 Door J.H. Maatjes, Onderwijzer in de Gereformeerde Godsdienst te Groningen. 
Uitgegeven Tot Openlegging Zijner Leerstellingen, Gevoelens En Uitdrukkingen, Om 
Welke Hij Van Het Antwoorden In De Kerk 1842 Groninger Archieven 
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Vereeniging tot afschaffing van sterken drank 1842 Groninger Archieven 
 
Vluchtige beschouwing van het rapport, uitgebracht door de Staats-Commissie voor 
de geneeskundige aangelegenheden, benoemd bij koningklijk besluit van den 20sten 
November 1841, door Dr. J. Bosman Tresling, Parctiserend Geneesheer te 
Winschoten 1842 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Vluchtige gedachten, ontstaan uit eenen blik op den tegenwoordigen toestand der 
Gereformeerde kerk in Nederland 1842 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Volkslied Op De 50ste Verjaardag Van Neerlandsch Koning Willem De Tweede op 6 
December 1842 1842 Groninger Archieven 
 
Wat moeten wij, godgeleerden in de Nederlandsche Hervormde kerk nu doen? Eene 
toespraak aan de Theologische studenten bij het openen zijner Academische lessen, 
den 7 September 1842, gehouden door P. Hofstede dse Groot, Hoogleeraaar te 
Groningen 1842 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
De zalige dooden, predikatie bij gelegenheid van het afsterven van der 
weleerwaardigen heer H. de cock, in leven predikant bij de christelijke afgescheiden 
(getrouw gereformeerde) gemeente te Groningen, enz. Door S. van Velzen, predikant 
bij de Christelijk afgescheidenen (getrouw gereformeerde) gemeente te Amsterdam 
1842 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Zwijndrechtsche En Groninger Godgeleerde Wetenschap, Opgedragen Aan De 
Studenten In De Theologie 1842 Groninger Archieven 
 
Aan de Hervormde gemeente Nederland 1843 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Aanspraken En Antwoorden Bij Gelegenheid Van De Serenade, Door De Studenten 
Der Groningsche Hoogeschool Gebragt Aan De Hoogleeraren In De 
Godgeleerdheid, den 13 Maart 1843 1843 Groninger Archieven 
 
Bedenkingen tegen de opgingen door de algemeene Christelijke synode der 
Hervormde Kerk bij Z.M. den Koning aangewend, om de studenten in de 
godgeleerdheid aan onze hoogeschool te ontslaan van alle verpligte studie in de 
mathesis. Door J.W. Ermerins, hoogleeraar te Groningen 1843 Koninklijke 
Bibliotheek Den Haag 
 
Beschrijving Van De Maskerade Welke Te Groningen, Den 12 October, Door De 
Vereeniging: Vindicat Atque Polit Zal Gehouden Worden, Voorstellende: Den Intogt 
Van Karel Den Stouten, Hertog van Bourgondië, Graaf van Holland, enz. in Trier 
anno 1473 1843 Groninger Archieven 
 
Brief Aan De HH. Professoren In De Godgeleerdheid te Groningen 1843 Groninger 
Archieven 
 
Christus in den mensch en in de menschheid, het wezen van het innerlijke 
christendom. Een woord ter bevordering van den waren vrede, ook in de 
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Nederlandsche Hervormde kerk. Door W. Muurling 1843 Koninklijke Bibliotheek 
Den Haag 
 
Collatie-regt van de hervormde gemeente te Bedum. (proceedure van den heer P. 
Swaagman en vrouw tegen de kerkvoogden dier gemeente.) 1843 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen 
 
De bevrijding van Groningen in 1672; leerrede over Galaten V: 1 1843 Groninger 
Archieven 
 
De Groene Weezen, Rondbrengers Van Het Kerkebriefje aan de Groninger 
Burgery, bij den aanvang van het jaar 1843 1843 Groninger Archieven 
 
Een kort en onpartijdig woord over ’s lands toestand, over bezuiniging, reductie van 
renten, herziening der grondwet, en de herstelling van ons finantie-wezen 1843 
Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Een Woord Aan De Hervormde Gemeente In Nederland, Door Eenige Leerlingen Van 
Den Hoogleeraar P. Hofstede De Groot 1843 Groninger Archieven 
 
Een woord aan de kern der Hervormde gemeente in Nederland, door J. van der 
Linden v.S. Predikant te Kantens 1843 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Een woord van waarschuwing tegen het gemengde huwelijk. Een geschenk voor 
Hervormde Jongelieden, bij het afleggen hunner geloofsbelijdenis. door U.P. 
Goudschaal, Predikant te Scheemda 1843 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Geachte geloofsgenoten 1843 Groninger Archieven 
 
Gedachtenis-rede of Folkert Herman Heerspink, in leven Predikant te Gieten, 
gestorven den 2 Mei 1843. Uitgesproken den 14 mei in de kerk te Gieten, J.B.F. 
Heerspink, Predikant te Gasselte 1843 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Gezangen, Welke Gezongen Zullen Worden Den 20 November 1843, Op Een Concert, 
'T Welk Alsdan Zal Plaats Hebben In De Martini Kerk Te Groningen, Ten Voordeele 
Van Het Fonds Der Commissie Uit Het Groninger Departement Der Maatschappij: 
Tot Nut Van 'T Algemeen, Ter Bevordering Van Het Schoolgaan Van Arme Kinderen 
1843 Groninger Archieven 
 
Iets, over de Groninger Landhuishoudkundige-school. eenen Leerling van dezelve 
1843 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Iets over een paar punten van tit. 3 van het tarief van regtskosten 1843 Koninklijke 
Bibliotheek Den Haag 
 
Jaap In De Residentie. Eene Zamenspraak Tusschen Jan En Jaap, In Den Groninger 
Tongval 1843 Groninger Archieven 
 
Jezus Christus en die gekruisigd, onze kracht om te volharden in de waarheid en in de 
liefde die uit god zijn. Tweetal leerredenen, uitgesproken te Groningen, den 26 
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Februarij en 19 Maart 1843. Door L.G. Parneau, akademie-prediker 1843 
Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Kerkelijke toespraak bij gelegenheid van het afsterven van den weleerwaardigen heer 
Albertus Lofvers, in leven Predikant bij de Hervormden te Middelstum en Toornwerd, 
gerigt aan diezelfde gemeente, naar aanleiding van 1 Cor. 8: 21b, 22, 23. 
Uitgesproken aldaar op den 26 Februarij 1843, door J. van der Linden v. S., 
Predikant bij de Hervormde Gemeente van Kantens 1843 Koninklijke Bibliotheek 
Den Haag 
 
Lantaarn-aanstekers Nieuwjaars-zegewensch, opgedragen aan de ingezetenen en het 
garnizoen der stad Groningen. Bij den aanvang van het jaar 1843 1843 Bibliotheek 
der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Leerrede Ter Nagedachtenis Van Den Wel Eerwaarden Zeer Geleerden Heer H. De 
Cock, in zijn Leven Leeraar bij de Christelijke Afgescheidene Gereformeerde 
Gemeente te Groningen, Uitgesproken op den 20 November 1842 te Groningen, Over 
Hebreën 13:7 1843 Groninger Archieven 
 
Nog een woord over de zoogenaamde Groninger school 1843 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen 
 
Noodzakelijke verklaring, door leden der hervormde gemeente te Groningen, tegen 
het geschrift, getiteld: Plegtige verklaring, afgelegd door een aantal leden de 
hervormde gemeente te Groningen, enz 1843 Bibliotheek der Rijksuniversiteit 
Groningen 
 
Ongetiteld 1843 Groninger Archieven [toegangsnr. 1349, catalogusnr. 56] 
 
Ontboezeming Op Het Verjaringsfeest Van Den Hoog Edel Gestrengen Heer Rudolph 
De Sitter, ... Gepensioneerd Luitenant-Kolonel der Mariniers, Burgemeester der 
Gemeente Haren, Gevierd Op Het Buitengoed Voorveld, Den 29 Maart 1843 1843 
Groninger Archieven 
 
Op Den Algemeenen Dank- en Biddag, Gehouden op Zondag den 18 Junij 1843, Is in 
de Protestantsche Kerken, binnen Groningen, gepredikt over de onderstaande Teksten 
1843 Groninger Archieven 
 
Op Den Gedenkdag Van De 326ste Verjaring Der Kerkhervorming, is in de 
gereformeerde kerken gecollecteerd 1843 Op Den Gedenkdag Van De 326ste 
Verjaring Der Kerkhervorming, is in de Gereformeerde kerken gecollecteerd 1843 
Groninger Archieven 
 
Over de vermindering van geregtshoven in Nederland, naar aanleiding van het 
ontwerp van wet, houdende nadere bepalingen omtrent de regterlijke organisatie (St.-
cour. 1843, No. 187.) 1843 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Proeve van letterzetten van Fokke Jolmers 1843 Groninger Archieven 
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Project van een in te dienen adres aan de Synode 1843 Koninklijke Bibliotheek Den 
Haag 
 
Tammo Sijpkens tot aandenken voor zijne vrienden geschetst 1843 Groninger 
Archieven 
 
Toespraak aan de leden der Nederlandsche Hervormde Kerk, van wege het 
godgeleerd gezelschap onder de zinspreuk: Gods woord is de waarheid; van welk 
gezelschap het tijschrift: Waarheid in Liefde uitgaat 1843 Koninklijke Bibliotheek 
Den Haag 
 
Toespraak aan de Nederlandsche Hervormde Gemeente, door een gezelsdchap ter 
bevordering van Godsdienst-kennis 1843 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Vaarwel Aan Mijnen Zoon, Bij Het Verlaten Der Ouderlijke Woning 1843 Groninger 
Archieven  
 
Wat willen eigenlijk de zeven Haagsche heeren? Door een 'predikant bij de 
hervormden 1843 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Zamenspraken tusschen eenen vader en zijnen zoon, de eerste een voorstander der 
Groninger school en de laatste een ijveraar voor De Zeven aagsche Heeren; door een 
lid der Groninger gemeente 1843 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Aan Mijnen Zoon, Bij Zijne Bevordering Tot Doctor In De Regten, 1844 1844 
Groninger Archieven 
 
Aanmerkingen van een Roomsch-Katholijk priester over den heiligen rok te Trier 
1844 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen 
 
Bedenkingen voor en tegen de afschaffing van de graanwet. Voorgedragen in een 
gemeenzaam gesprek 1844 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Bij het plegtig herdenken van onze akademietijd 1844 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen 
 
De Kwelder-kwestie nader toegelicht 1844 Groninger Archieven 
 
De Landhuishoudkundige school te Groningen, in haren oorsprong en tegenwoordige 
inrigting, geschetst door H.C. Hall, hoogleraar te Groningen; (uitgegeven ten 
voordeele van het vaste Fonds van genoemde school) 1844 Koninklijke Bibliotheek 
Den Haag 
 
Die den geest christi niet heeft, die komt hem niet toe!. Eene nodige waarschuwing 
voor alle heilzoekende zielen onder de afgescheidenen en niet afgescheidenen in 
Nederland, gegeven door J.E. Feisser, dienaar van God en den Heer Jezus Christus 
1844 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Gedachtenisviering van de vestiging der kerkhervorming binnen Groningen in 1594. 
Eene leerrede op den Gedenkdag der Kerkhervorming, den 3 November 1844, in de 
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Martini Kerk aldaar gehouden door M.A. Amshoff, Predikant 1844 Koninklijke 
Bibliotheek Den Haag 
 
Getrouw verhaal van mijne werkzaamheden en lotgevallen als dienaar des heeren te 
Gasselter-Nieuwveen, door J.E. Feisser, Dienaar van God en Christus. 1844 
Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Godsdienstige beschouwing van het droogmaken van het haarlemmer meer. In eene 
leerrede over ps. VIII: 7a. Daags na het leggen van den eersten steen aan de 
leeghwater uitgesproken te Sassenheim 1844 Bibliotheek der Rijksuniversiteit 
Groningen  
 
Het tegen 't jodendom gerigte geschrift van Dr. W.B. Frankel: "De belijdenis van den 
proseliet" enz., vrijmoedig en onpartijdig beoordeeld door een israeliet Bibliotheek 
der Rijksuniversiteit Groningen 1844  
 
Leerrede ter aanprijzing van algemeene medewerking aan de uitbreiding des 
christendoms door middel van het zendelingenschap, gehouden te Groningen den 26 
mei 1844. Door L.G. Pareau. Akademie-prediker 1844 Koninklijke Bibliotheek Den 
Haag 
 
Nieuwe Berigten Omtrent Het Pennsylvanische Gevangenisstelsel, En Gedachten 
Over Lijfstraffen, Deportatie En Gevangenisstraffen 1844 Groninger Archieven 
 
Op Den Algemeenen Dank- en Bededag, Gehouden Op Zondag Den 16 Junij 1844, Is 
In De Protestantsche Kerken, Binnen Groningen, Gepredikt Over De Onderstaande 
Teksten 1844 Groninger Archieven 
 
Openingsrede tot het Feest, gevierd te Groningen den 19-23 Junij 1844. ter 
herinnering van den akademischen leeftijd over de jaren 1820-1830, door Mr. J.A. 
van Roijen, advocaat te Zwolle 1844 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Programma Van Het Feest Ter Gedachtenis Van Den Akademischen Leeftijd 
Dergenen, Die Van Den Jare 1820 Tot En Met 1830 Aan De Hoogeschool Te 
Groningen Student Zijn Geweest 1844 Groninger Archieven 
 
Quos Ego! Hekelrijmen Door Den Autheur Der Hippokreek-Ontzwaveling  
1844 Groninger Archieven 
 
Tegenwoordige staat der Nederlandsche godgeleerdheid, vergeleken met de Duitsche; 
tevens eene opheldeing, gerigt aan een der uitgevers van "Waarheid in liefde"  
1844 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Theodori Guilelmi Johannis Juynboll sermo de Henrico Engelino Weyers, die XVII 
Aprilis MDCCCXLIV AD Discipulos Habitus 1844 Bibliotheek der Rijksuniversiteit 
Groningen  
 
Zijn afzonderlijke scholen voor verschillende kerkgenootschappen nodig of 
wenschelijk? Mededeelingen en opmerkingen van P. Hofstede de Groot, hoogleeraar 
te Groningen 1844 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
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Aan de broodbakkers in de gemeente Groningen 1845 Groninger Archieven 
 
Aan de protestanten katholieken in Nederland. Een woord ter zake van het Duitsch-
Katholicismus door S. Coolhaas van der Woude, predikant te Annerveen, beroepen te 
Emmen 1845 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Bedenkingen betreffende het ontwerp van wet op de uitoefening der verschillende 
takken van geneeskunde, medegedeeld in een brief aan een lid van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal, door Dr. J. bosman Tresling, Lid van het Provinciaal 
Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen en praktiserend Geneesheer 
te Winschoten 1845 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Beschouwingen over de Nederlandsche Marine in 1844 beoordeeld door X.Y.Z 1845 
Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Bij het overleiden van den welewerwaarden zeer geleerden heer H.T. Roskes, 
Predikant te Groningen 1845 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
De beschouwingen over de Nederlandsche Marine in 1844 1845 Koninklijke 
bibliotheek Den Haag 
 
 De Voorgestelde Herziening Der Grondwet En Het Petitionement, Tot Ondersteuning 
Van Die Herziening, Onpartijdig En Vrijmoedig Beoordeeld 1845 Groninger 
Archieven 
 
Eenige denkbeelden, omtrent de noodzakelijkheid van het christelijk beginsel bij het 
lager onderwijs in Nederland; naar aanleiding van de vorgestelde herziening der 
grondwet, zoover de artikelen over het onderwijs betreft, en van de aanmerkingen, 
medegedeeld is onderscheiden nommers van de tijdgenoot, ten aanzien van dat 
onderwijs 1845 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen Geachte Geloofsgenoten 
1845 Groninger Archieven 
 
Gedachten over de toelating van jonge lieden tot de hoogescholen en athenaea en het 
deswege ingevoerd staatsexamen bij K. besluit van den 23 mei 1845; medegedeeld 
door M.H.O. Feith, raadsheer in het prov. geregtshof te Groningen 1845 Koninklijke 
Bibliotheek Den Haag 
 
Herinneringen aan lief en leed, voor en gedurende het huwelijk van J. oomkens. J. 
Zoon en S. Stheenman 1845 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Het belang der volksopvoeding, in een voorbeeld uit de geschiedenis onzer eeuw 
opgehelderd. Door P. Hofstede de Groot 1845 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Het Belang Der Volksopvoeding, In Een Voorbeeld Uit De Geschiedenis Onzer Eeuw 
Opgehelderd 1845 Groninger Archieven 
 
Het koninklijk besluit van den 28 Mei 1845 omtrent de toelating van studenten tot de 
hoogescholen en de athenaea, nader beschouwd door Dr. M.J. Noordewier 1845 
Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
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Het Ontwerp Van Grondwetsherziening, Door De H.H. Thorbecke, C.S. Met Den 
Onder Aan Elke Bladzijde Afgedrukten Tekst Van Die Artikelen Der Grondwet, 
Waarvan De Afschaffing Of Wijziging Voorgesteld Wordt 1845 Groninger Archieven 
 
Op Den Algemeenen Dank- En Bededag, Gehouden Op Zondag Den 15 Junij 1845. Is 
In De Protestantsche Kerken, Binnen Groningen, Gepredikt Over De Onderstaande 
Teksten 1845 Groninger Archieven 
 
Programma Van het Door Muzijk En Zangkoren Afgewisselde Declamatorium, Dat 
op Woensdag, den 29 Januarij 1845, Des Avonds Te Zes Uren, In De Groote Concert-
Zaal, Door Den Hoogleeraar Mr. B.H. Lulofs, Op Verzoek, ten voordeele van het 
Fonds Der Groningsche Vrouwenvereeniging Gegeven Zal Worden 1845 Groninger 
Archieven 
 
Staatshervormen. Dichterlijk Vertoog, Horatius Nagebootst 1845 Groninger 
Archieven 
 
Toespraak aan de leden van het godgeleerd gezelschap onder de zinspreuk: "Gods 
Woord is de Waarheid" bij deszelfs vijftigste vergadering, den 28ste April 1840, 
gehouden door L.G. Pareau 1845 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Tweede Vervolg Van Stukken, Betrekkelijk Het Ontwerp Tot Afsluiting Van Het 
Reitdiep, Met Goedkeuring Van Zijne Majesteit Den Koning, Uitgegeven Op Last Van 
De Staten Der Provincie Groningen 1845 Groninger Archieven 
 
Volksvoorschriften om de rotziekte der aardappelen, gelijk die in 1845 geheerscht 
heeft, te behandelen en te genezen; alsmede inlichgtingen voor de kweeking van 
aardapppelen in den winter, en aanwijzing van het nuttig gebruik der aardperen of 
topinambours; vrij vertaald en met aantekeningen voorzien naar het France van C.H. 
Morren, Hoogleraar in de Kruidkunde en Landhuishoudkunde aan de Hoogeschool te 
Luik, Lid van de Kommissie van Landbouw in de Provincie Luik, enz, enzo 1845 
Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Waarde Geloofsgenoten 1845 Groninger Archieven 
 
Aan De Nederduitsche Hervormde Gemeente Te Groningen 1846 Groninger 
Archieven 
 
Beschrijving van de maskerade, welke te Groningen den 8 Oktober 1846, door de 
vereeniging: Vindicat Atque polit zal gehouden worden, voorstellende: den optogt van 
den keizer Alexius Comnenus en een deel der aanzienlijkste kruisridders door 
Konstantinopel, anno 1096 1846 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Gezangen, Welke Gezongen Zullen Worden Den Achtentwintigsten Augustus 1846, 
Op Het Muzijkfeest In De Martini Kerk Te Groningen 1846 Groninger Archieven 
 
Het tweehonderdvijftig jaar bestaan der Hervormde gemeente in Noorddijk 1846 
Groninger Archieven 
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J. F. Beins, dse schoolmonarch in een waterdoctor gemetamorphoseerd. Door H. 
Eekma, Med. Doctor 1846 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Leerrede Ter Godsdienstige Viering Van Oudejaars-Avond, Door E.J. Dienst 
Lorgion, Theol. Doct. en Predikant te Groningen. Uitgegeven Ten Voordeele Der 
Ned. Herv. Diakenie 1846 Groninger Archieven 
 
Nederland en Bali. Eene stem uit Indie tot het Nederlandsche volk. Door W.R. ban 
Hoevell, theol. doct. en predikant te Batavia. Met eene kaart van Bali en Lombok 
1846 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Over den grond, waarop thans een nieuw Akademiegebouw voor ’s Rijks 
Hoogeschool te Groningen wordt opgerigt 1846 Koninklijke bibliotheek Den Haag 
 
Prof. Opzoomer’s Redevoering over de Wijsbegeerte, den mensch met zichzelven 
verzoenende, een weinigje nageplozen 1846 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Programma En Gezangen Voor Het Godsdienstig Muzijkfeest; te vieren op den 
tweeden Kersdag, den 26sten December 1846, in de Martini Kerk, des avonds te 5 
uren 1846 Groninger Archieven 
 
Regtsgeding van Dr. T.F. Schelts van Kloosterhuis te Nieuwolda, beschuldigd, doch 
vrijgesproken van de misdaad van vergiftiging. Uitgegeven door Mr. I.L. Schaap, 
advocaat bij het provinciaal geregtshof van Groningen 1846 Koninklijke Bibliotheek 
Den Haag 
 
Tafelliederen ter gelegenheid der Bruiloftspartij van den Heer J.J.F. Pennink, Med. 
Doct. te Zevenbergen met Mejufvrouw F. Cardinaal, den Heer B.A. Hesselink, van 
Sneek, met Mejufvrouw A. Cardinaal, gevierd te Groningen den 19 Mei 1846 1846 
Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Waarheid en regtvaardigheid. Ontwikkeld in een paar bladzijden over een onderwerp 
van den dag 1846 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Aan De Nederduitsche Hervormde Gemeente Van Groningen 1847 Groninger 
Archieven 
 
Brief aan een vriend over de voorgestelde maatregelen ten aanzien van Hervormde 
predikanten, die schoon ongeschikt voor de dienst in hunne gemeente geoordeeld, 
echter wiegerachtig blijven het emeritaat aan te vragen. Door P. Boeles 1847 
Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
De ontworpene kanalisatie van Drenthe uit het ware oogpunt beschouwd en in hare 
waarde geschetst, door A. Kommers, Pz., Ridder der Orde van den Nederlandschen 
Leeuw, Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat en der Publieke Werken in de Provincie 
Drenthe 1847 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
De zending door de gemeente, of de verkondiging des evangelies aan alle volken en 
werk des heiligen geestes in de apostolische gemeente. Een woord ter voorbereiding 
voor de feestviering van het vijftigjarig bestaan van het Nederlandsche 
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zendelinggenootschap. Door P. Hofstede de Groot Hoogleraar te Groningen 1847 
Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Feestgezangen bij de viering van het vijftig jarig bestaan der kweekschool voor 
onderwijzers 1847 Groninger Archieven 
 
Feestgezangen Bij De Viering Van Het Vijftigjarig Bestaan Der Kweekschool Voor 
Onderwijzers, geopend, door het Departement Groningen Der Maatschappij: Tot Nut 
van 't Algemeen, op den 19 Junij 1847 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen 
 
Feestzang 1847 Groninger Archieven 
 
Feestzang. Hulde aan Th. van Swinderen en B. Brugsma 1847 Feestzang 1847  
Groninger Archieven 
 
Gezangen, Te Zingen Bij De Feestviering Ter Gedachtenis Van Het Vijftigjarig 
Bestaan Der Kweekschool Voor Onderwijzers Te Groningen. Op den 19 Junij 1847, 
des morgens te 11 uur in de groote Concertzaal 1847 Groninger Archieven 
 
Het lager schoolwezen te Leeuwarden aan Groningen en aan de andere groote steden 
in Nederland 1847 Groninger Archieven 
 
Het vijftig jarig bestaan der kweekschool voor onderwijzers te Groningen 1847 
Groninger Archieven 
 
Jubelrede, ter gedachtenis van het vijftigjarig bestaan der Nederlandschen 
zendelinggenootschaps; uitgesproken op den 19den December 1847, te Groningen, 
des avonds, in de Groote Kerk, door C.H. van Herwerden CHz. Theol. Doct. en 
Predikant 1847 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Kort overzicht van de koorts-epidimie welke in 1846 in sommige streken van de 
provincie Groningen geheerst heeft 1847 Groninger Archieven 
 
Leerrede over I Corinthen 7:23 ter bevestiging van Ds. A.W. Buning, tot predikant te 
stedum 1847 Koninklijke bibliotheek Den Haag  
 
Lijkrede naar aanleiding van Hebreeën XIII, 7; ter gedachtenis van den welwaarden 
zeer geliefde heer Johann Peter Abraham Wintgens 1847 Groninger Archieven 
 
Onze Reis Naar Amerika, Of Beschrijving Van Onze Overtocht, Aankomst 
En Vestiging Aldaar, In Twee Brieven 1847 Groninger Archieven 
 
Over de tegenwoordige verhouding van de wijsbegeerte tot de Christelijke 
godgeleerdheid in Nederland. Eene toespraak aan zijne leerlingen, bij de opening der 
academische lessen, den 10 September gehouden door P. Hofstede de Groot, 
Hoogleraar te Groningen 1847 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Proeve van vordering van letterzetten door Izaak Cardoso 1847 Groninger Archieven 
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Redevoering Over Het Belang Van Kweekscholen Voor Onderwijzers, Bij De Viering 
Van Het Vijftigjarig Bestaan Der Kweekschool Voor Onderwijzers Te Groningen, den 
19 Junij 1847 uitgesproken 1847 Groninger Archieven 
 
Ter herinnering van het feest gevierd bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan der 
kweekschool voor onderwijzers 1847 Groninger Archieven 
 
Ter Nagedachtenis Van Mr. H. De Ranitz, 1847 1847 Groninger Archieven 
 
Vluchtige aanteekeningen op de "Beschouwingen over Nederlands-Indie, door den 
generaal-majoor Baron Nahuys van Burgst, Kommandeur der orde van den 
Nederlandschen Leeuw, Ridder der Militaire Willems-orde en van het Legioen van 
Eer; O.Raad van Nederlandsch-Indie en voormalig Resident en Kommissaris aan de 
Hoven van den Keizer van Soerakarta en den Sultan van Djokjakarta." ’s Gravenhage 
1847. Door W.L. de Sturler, Ridder der Militaire Willems-orde en oud Major van het 
N.O.-Indisch Leger 1847 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Waarom en hoe moet de wetenschap der natuur door de mensch worden beoefend 
1847 Groninger Archieven 
 
Wijsbegeerte En Godgeleerdheid In Nederland. Brief Aan Den Hoogleeraar P. 
Hofstede De Groot 1847 Groninger Archieven 
 
Aan de familie Reinders, bij het overlijden van hune dierbare dochter en zuster 
Debora 1848 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Aan de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Groningen 1848 1848 Archief 
kerkeraad Herv. gemeente 
 
Afscheidsrede, gehouden te Batavia in de Willemskerk den 6 Augustus 1848 door Dr. 
W.R. van Hoevell 1848 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Algemeen Voorschrift, behoorende tot de aanschrijving van den Minister van Oorlog, 
ad interim, aan al de Militaire Autoriteiten, van den 7den April 1848 1848 Groninger 
Archieven 
 
Bijschrift op de afbeelding van den hoogleraar H.D. Guyot 1848 Groninger 
Archieven 
 
Brief aan den hoogleraar en schoolopziener P. Hofstede de Groot, tot antwoord op 
Z.H. Get. ’s brochure "Wat hebben wij van het ontwerp van gewijzigde grondwet te 
verwachten met betrekking tot godsdienst en onderwijs." Door O.A. Spitzen, R.K. 
priester te Groningen 1848 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
De berigten omtrent het onderscheidend karakter deer Groningsche godsgeleerde 
School, van Mr. I. da Costa, toegelicht door P. Hofstede de Groot, hoogleeraar te 
Groningen 1848 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
De emancipatie der slaven in Neerlands-Indie. Een everhandeling door Dr. W.R. van 
Hoevell 1848 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
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De Fransche Republiek en de staatkundige woelingen dezer dagen, tegenover de ware 
ontwikkeling des staatslevens 1848 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
De stem eens staatsburgers over het ontwerp van gewijzigde grondwet, door Mr. H.O. 
Feith 1848 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Der doofstommen afscheidsgroet van Dr.Ch. Guyot 1848 Groninger Archieven 
 
Gezangen, Welke Voor-, Tusschen- En Na De Toespraak Van Den Redenaar 
Gezongen Zullen Worden Op Het Volks-Muzijkfeest In De Martini Kerk Te 
Groningen, Op Maandag Den Achtentwintigsten Augustus 1848 1848 Groninger 
Archieven 
 
Het Christelijk geloof eene de menschen steeds vernieuwende kracht . Feestrede. Bij 
de herdenking van Groningens bevrijding in 1672. Uitgesproken den 22 Augustus 
1847 des avonds in de nieuwe kerk te Groningen door P. Hofstede de Groot, 
hoogleeraar te Groningen 1848 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Het Stedelijk Gymnasium Te Groningen; Zijn Doel, Zijne Strekking En Vooruitzigten 
1848 Groninger Archieven 
 
Korte Beschouwing Van Eenige Der Voornaamste Natuurlijke Voortbrengselen Van 
Den Indischen Bodem, Met Het Oog Op De Plaatselijke Nijverheid En De 
Denkbeelden Van Kolonisatie Op Java Door W.L. Sturler, [...] Oud-Majoor van het 
Indische Leger. (Uitgesproken in de gewone Vergadering van het Genootschap ter 
bevordering der Natuurkundige Wetenschappen te Groningen, op den 24 November 
1848 Groninger Archieven 
 
Korte beschouwing van enige der voornaamste natuurlijke voortbrengselen van den 
Indischen bodem, met het oog op de plaatselijke nijverheid en de denkbeelden van 
kolonisatie op Java; door W.L. de Sturler, Ridder der Militaire Willemsorde en Oud-
Majoor van het Indische Leger 1848 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Lantaarn-aanstekers Nieuwjaars-Zegenwensch, opgedragen aan de ingezetenen der 
stad Groningen, bij den aanvang van het jaar 1848 1848 Koninklijke Bibliotheek 
Den Haag 
 
Neerlands Marseillaise 1848 Koninklijke bibliotheek Den Haag 
 
Neerlands Marseillaise. Een nieuw lied op eene oude wijs. Door Mr. A.W. Engelen 
1848 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Ontwerpen van wet tot herziening der Grondwet, voorgedragen aan de Tweede 
Kamer der Staten Generaal, in de zitting den 20sten Junij 1848 1848 Koninklijke 
Bibliotheek Den Haag 
 
Op den Gedenkdag van de 327e verjaring der kerkhervorming is in de kerken 
gekollekteerd 1848 Groninger Archieven 
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Over Het Eigenaardige Karakter Der Menschlievende Vereenigingen Van Onze 
Eeuw: Redevoering Bij Gelegenheid Van Het Tienjarig Bestaan Der Vrouwen-
Vereeniging Te Groningen, Ter Bevordering Van Werkzaamheid En Welstand Onder 
De Geringere Volksklasse, Den 8 Maart 1848 Gehouden 1848 Groninger Archieven 
 
P. van Limburg Brouwer vooral in zijnen jeugdigen leeftijd geschetst 1848 
Koninklijke bibliotheek Den Haag 
 
Rapport van de Commissie benoemd in het derde Landbouwhuishoudkundig Congres, 
gehouden te Groningen in 1848 over de inpoldering van de Lauwerzee en een 
gedeelte van den Dollard 1848 Groninger Archieven 
 
Rapport van de commissie over de inpoldering van de Lauwerzee en een gedeelte van 
den Dollard 1848 Groninger Archieven 
 
Redevoering over de schoolwet van den 3 April 1806, vergeleken met de 
schoolverordeningen van andere landen. uitgesproken ter opening van de tweede 
algemene vergadering van het Nederlandsch Onderwijzers-Genootschap in 1845 
1848 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Reglement ter voorkoming van het overbrengen of voortplanten der heerschende 
longziekte onder het rundvee, in de provincie Groningen 1848 Koninklijke 
Bibliotheek Den Haag 
 
Verslag van den staat der landhuishoudkundige school te Groningen 1848 
Koninklijke bibliotheek Den Haag 
 
Verslag van het verhandelde op het derde nederlandsche huishoudkundig congres 
1848 Groninger Archieven 
 
Vlugtige Bedenkingen Tegen Den Beruchten Brief Van O.A. Spitzen, R.K. Priester te 
Groningen, Aan P. Hofstede De Groot, Hoogleeraar aldaar 1848 Groninger 
Archieven 
 
Wat hebben wij van het ontwerp van gewijzigde Grondwet te verwachten met 
betrekking tot godsdienst en onderwijs? Door P. Hofstede dse Groot. Hoogleeraar en 
schoolopziener te Groningen 1848 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Wat is het regt gebruik der vrijheid, naar het Evangelie? Een woord aan mijne 
landgenooten, bijzonder aan de jongelingschap, naar Gal. V: 13. Door P. Hofstede de 
Groot, hoogleraar te Groningen 1848 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Welke zal voortaan de geest van het Ned. Onderwijzersgenootschap zijn? 
Redevoering, uitgesproken [...] te Utrecht, den 10 Augustus 1848 1848 Internationaal 
Instituut voor Sociale Geschiedenis 
 
Bedenkingen tegen de mededeeling van den minister van kolonien an de Tweede 
Kamer der Staten Generaal, omtrent den verkoop van landen op Java; door Dr. W.R. 
van Hoevell 1849 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
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Bedenkingen tegen de nota van Mr. B.W.A.E. Slote tot Oldhuis, lid van de Tweede 
Kamer der Staten Generaal over den verkoop van gronden op Java. Door J.D. van 
herwerden, resident op Java, met verlof in Nederland 1849 Koninklijke Bibliotheek 
Den Haag 
 
Bedenkingen van het collegie van diakenen der Nederduitsche Hervormde Gemeente 
te Groningen, tegen eenige artikelen van het ontwerp van gerevideerd algemeen 
reglement voor het bestuur der hervormde kerk in het Koninkrijk der Nederlanden 
1849 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Bezuiniging door vernietiging van hoogescholen, in het bijzonder van die van 
Groningen 1849 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Dankbare Hulde aan den Weledelen Zeer Geleerden Heer Dr. C. Guijot 1849 
Groninger Archieven 
 
De Academie van Groningen; hare grondslagen en regten en de gevolgen, welke uit 
hare opheffing zouden voortvloeijen. Door wijlen Mr. H.O. Feith, in leven raadsheer 
in des hove en curator der hoogeschool. Uitgegeven door zijnen zoon Mr. H.O. Feith, 
Advocaat 1849 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
De Middelen Tot Het Door Besproeijing Vruchtbaar Maken Van Heide- En Andere 
Woeste Gronden (ook naar de wijze van den Belgischen Ingenieur Kummer), In 
Verband Beschouwd Met De Kanalisatie In Drenthe, met een kaartje 1849 Groninger 
Archieven 
 
De Verandering van het rechtswezen. Brief aan Mr. Dirk Donker Curtius, Minister 
van Justitie, Ridder Grootkruis van de Orde van den Nederlandschen Leeuw 1849 
Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Euphronimus, of: Neerlands lager onderwijs naar de grondwet en het gezond 
verstand. Door Otto Ant. Spitzen, R.K. priester te Groningen 1849 Koninklijke 
Bibliotheek Den Haag 
 
Leerrede ter gelegenheid van het overleiden van Z.M Willem II en de 
troonsbeklimming van Z.M. Willem III, gehouden in de Hoogd-Synagoge te 
Groningen, op Zaterdag den 31sten Maart 1849; door S.J. van Ronkel, godsdienst-
oefenaar en prediker bij de Israelitische gemeente te Groningen en hoofd-onderwijzer 
aan de godsdienstige Israelistisdche armenschool aldaar 1849 Koninklijke 
Bibliotheek Den Haag 
 
Op den algemeneenen Dank- en bedendag, gehouden op zondag den 17 junij 1849 is 
in de Protestansche kerken, binnen Groningen gepredikt over de onderstaande teksen 
1849 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Staatsbelang en ouderzorg, of volksverredeling, door de verbetering der ligchamelijke 
opvoeding in huizen, aan hooge-en lagere scholen en in liefdadige gestichten. Door 
R.G. Rijkens 1849 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
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Toespraak tot de Groninger studenten van verschillende faculteiten die zich 
verbonden hebben ter bijwoning van afzonderlijke lessen bij de hoogleraar Pareau 
1849 Groninger Archieven 
 
Uitnodiging ter deelneming in eene instelling, ter eere van Wessel Ganzevoort  
1849 Groninger Archieven 
 
Verantwoording van Otto Ant. Spitzen, R.K. Priester te Groningen op een' 
naamloozen, open brief ter verdediging van den hoogleeraar en schoolopziener P. 
Hofstede de Groot 1849 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Verslag Van De Commissie Voor Cholera-Zieken Te Groningen, Omtrent Hare 
Werkzaamheden Gedurende Het Heerschen Dier Ziekte Aldaar, In Het Jaar 1849, 
opgedragen Aan Allen, Die Haar Op De Eene Of Andere Wijze Ondersteunden Ter 
Bereiking Van Het Doel, Dat Zij Zich Voorstelde. (Gedrukt Ten Voordeele Der 
Algemeene Armen.) 1849 Groninger Archieven 
 
Volgorde En Inhoud Der Feestgezangen, Bij De Gedachtenisviering Der Geboorte 
Van Jezus, op den 26 December 1849, des avonds te 5 uur, in de Martinikerk, te 
Groningen 1849 Groninger Archieven 
 
Voorlezing over den innerlijken rijkdom onzer Oost-Indische bezittingen, in verband 
met den oorsprong en den aard der zedelijke en maatschappelijke gesteldheid der 
bevolking van die gewesten; Gehouden te Onderdendam op den 5 Febr. en den 16 
April 1848, in de vergadering der Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen., door W.L. 
de Strurler, Ridder der Militaire Willemsorede en Oud-Majoor van het Indische Leger 
1849 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Voorstel over de verandering van de bijzondere scholen der tweede klassen van de 
stad Groningen in openbare 1849 Groninger Archieven 
 
Vrijmoedig woord aan de Hervormde Gemeente, over de toellichting van het 
gerevideerd algemeen reglement voor het bestuur der Hervormde Kerk, door een Lid 
der Synodse; Uitgesproken door A.P.A. de Cloux. Predicant te Losdorp 1849 
Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Aan den Tweede Kamer der Staten Generaal 1850 Groninger Archieven 
 
Academia Groningana, Dimidio Seculo XIXo. Commilitonibus, in solenne Hujus Anni 
Festum, Adumbravit Herm. Fred. theod. Fockens 1850 Koninklijke Bibliotheek Den 
Haag 
 
Academie-Preek ter godsdienstige wijding van het feest der Groningsche 
Hoogeschool, bij gelegenheid der inwijding van het nieuwe Academiegebouw; 
uitgesproken in de Nieuwe Kerk, op den avond voor het feest, den 24 September 1850, 
door W. Muurling, hoogleeraar te Groningen 1850 Koninklijke Bibliotheek Den 
Haag 
 
Afscheidsgroet van Mr. S. Reijnders. 28 September 1850 1850 Koninklijke 
Bibliotheek Den Haag 
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Beknopte verhandeling over het Pauperisme in Nederland, deszelfs oorzaken en de 
middelen, waardoor de voortgang van hetzelve kan worden gestuit. Door Mr. W. de 
Sitter, Advokaat bij het Provinciaal Geregtshof te Groningen 1850 Koninklijke 
Bibliotheek Den Haag 
 
Beschouwing van den toestand der Indische bevolking, in verband met de belangen 
van moederland en koloniën, door W.L. de Sturler 1850 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen 
 
Chronologisch-Alphabetische lijst van deelgenoten aan de Vereeniging van Oud-
Studenten bij de inwijding van het Nieuwe Akademie-gebouw te Groningen, in 
September 1850 1850 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
De Rekening Van Het Generale Zijlvest Der Drie Delfzijlen, Van Het Dorpster, 
Slochter En Scharmer Zijlvest, van Mei 1848 tot Mei 1849; Benevens De Cieringen 
Over Deze Zijlvestenijen, over het jaar 1849-50; De Aanmerkingen Deswegen Door 
Ingelanden En Karspel- Volmagten Aan Heeren Gecommitteerden Uit De 
Gedepuuteerde Staten Gemaakt, En De Beslissing Hierover Van Heeren 
Gedeputeerde Staten; Gevolgd Door Eenige Aanteekeningen Over De Zijlvestenijen 
In De Provincie Groningen 1850 Groninger Archieven 
 
De staatszorg voor de armen, als overeenkomstig met de beginselen van zedelijkheid, 
staatsregt en staatsbelang, tegen eenige bedenkingen verdedigd door S. Blaupot ten 
Cate 1850 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
De zending in China, volgens 't geen Dr. K. Gutzlaff, den 18 April 1850 daarvan te 
Groningen mededeelde. Benevens eenige woorden over de noodwendigheid der 
zending, vooral over die in China in onzen tijd. Door P. Hofstede de Groot 1850 
Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
De zingende Groinger jeugd op het Akademie feest. Acht liedjes voor tien cent, om 
aan 600 kinderen op de stadsbewaarscholen ook feestvreugde te verschaffen 1850 
Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Declamatorium, Ter Gedachtenis Van Den Hoogleeraar Mr. B.H. Lulofs 1850 
Groninger Archieven 
 
Dichtregelen voor het declamatorium, ter gedachtenis van den hoogleeraar Mr. B.H. 
Lulofs, bijeengebragt door Mr. A. Modderman. Te Groningen bij R.J. Schierbeek 
1850 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Dichtregelen, bij de inwijding van het nieuwe akademiegebouw te Groningen op den 
25 september 1850, uitgesproken door Mr. HA. Spandaw 1850 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen  
 
Een woord aan den weled. zeer gel. heer. R. eekma, Ned. Doct. te Hoogezand, door 
de aanwezige Studenten der Regtsgeleerde Faculteit van de Groningsche hoogeschool 
1850 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
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Een woord der waarheid en des vredes aan al mijne protestantsche medechristenen; 
of beantwoord der vraag: hoe er bij christenen van meer vrijzinnige begripen 
overeenstemming in de waarheid bestaan kan, als grondslag hunner onderlinge 
vereeniging der liefde. Door L.G. Pareau, hoogleeraar in de godgeleerdheid 1850 
Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen 
 
Eenige bijzonderheden betrekkelijk den admiraal de Ruiter 1850 Groninger 
Archieven 
 
Feestdronk met eene voorafspraak in den plat Groninger tongval. Voorgedragen bij 
gelegenheid van de inwijding van het nieuwe Akademiegebouw te Groningen, in 
September 1859. Door Mr. N. van Hassselt 1850 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Feestdronk van Mr. S. Reijnders,op den avondd van den 24 September 1850 1850 
Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Feestzang ter gelegenheid de inwijding van het nieuwe Academie-gebouw binnen 
Groningen in September 1850 1850 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Feestzangen, gedrukt en uitgestrooid ey (sic) den geconstumeerden optogt, gehouden 
door de boekverkoopers, boekdrukkers en boekbinders te Groningen, ter gelegenheid 
van de inwijding van het nieuw Akademiegebouw aldaar op den 25 September 1850. 
Alom te bekommen 1850 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Feestzangen, Ter Gelegenheid Van De Inwijding Van Het Nieuw Akademiegebouw te 
Groningen, Vervaardigd Door Mr. H.A. Spandaw, Prof. F.C. De Greuve, Mr. A. 
Modderman, Mr. S. Reijnders, J.J.A. Goeverneur, Dr. W. Gleuns, Jr., B. Kuitert, H. 
Ilpzema Vinckers, Dr. W. Hecker en Ds. H.C.C. Dronrijp Uges 1850 Groninger 
Archieven 
 
Gedenkschrift der inwijding van het nieuwe academiegebouw te Groningen in 
September 1850 1850 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen 
 
Geschiedkundige Aanteekeningen Omtrent Het Beleg Van Groningen in 1594, 
Benevens Een Uitvoerig Programma Van Den Gecostumeerden Optogt, Te Houden In 
Groningen Door Het Studenten-Korps In De Maand September 1850, Voorstellende: 
den Intogt van Prins Maurits en Graaf Willem Lodewijk Van Nassau enz. binnen 
Groningen den 24 Julij 1594. Met Eene Kaart Van Het Beleg. Uitgegeven door de 
Commissie tot regeling der Maskerade 1850 Groninger Archieven 
 
Godsdienstige feestgalm bij gelegenheid der inwijding van het nieuwe 
Academiegebouw te Groingen, den 25 September 1850 1850 Koninklijke Bibliotheek 
Den Haag 
 
Het Kuipersgilde nader toegelicht door M.D. Teenstra, Kiezcp in de Gemeente Ulrum 
1850 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Het voormalige en het tegenwoordige akademiegebouw te Groningen, en derzelver 
plegtige inwijding op 23-25 augustus 1614 en 25-28 september 1850. Met 
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afbeeldingen van beide gebouwen. Eene herinnering voor de feestvierenden 1850 
Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Kort Verslag van het Inwijdingsfeest van het Nieuwe Akademiegebouw te Groningen 
1850 Groninger Archieven 
 
Lijst Der Eigenaren, Berijders En Paarden, Ingeschreven Voor De Harddraverij, 
Welke Bij Gelegenheid Der Inwijding Van Het Nieuw Akademiegebouw Te Groningen 
Gehouden Wordt op Donderdag den 26sten September 1850 1850 Groninger 
Archieven 
 
Mr. B. Wichers en Ds. S. Blaupot ten Cate. Ziet toe wat gij doet! Een woord van 
herinnering bij de op handen zijnde verkiezingen van Leden der Tweede Kamer van 
de Staten Generaal en der Provinciale Staten van B. Eekma, Med. Doct 1850 
Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Nagalm der feestviering te Groningen, den 25 September, 1850, en volgende dagen, 
bij gelegenheid der inwijding van het nieuwe Academie-Gebouw; Dichtstuk van F.C. 
de Greuve 1850 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Op Den Algemeenen Dank- En Bededag, Gehouden Op Zondag Den 16 Junij 1850 in 
de Protestantsche Kerken, binnen Groningen, gepredikt over de onderstaande teksten 
1850 Groninger Archieven 
 
Open Brief aan den heer J.F. Zijlker, Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal, 
van B. Eekma, Ned. Doct. 1850 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Over het personeel der Rijks-en gemeentelijke Policie, door Mr. J.C.F. D'Aulnis, 
Substituut-Officier van Justitie te Groningen 1850 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Pius IX en de VIII december 189 1850 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
Proeve van een ontwerp van wet op het beleid der regering in Nederlandsch Indie 
1850 Koninklijke bibliotheek Den Haag 
 
Programma der maskerade op den 25e september 1850 1850 Groninger Archieven 
 
Programma van de feesten en plegtigheden, ter gelegenheid van de inwijding van het 
akademie-gebouw te Groningen. September 1850 1850 Koninklijke Bibliotheek Den 
Haag 
 
Programma van de Plegtigheden en Feesten, welke zullen plaats hebben ter 
gelegenheied van de overdragt en inwijding van het krachtiger hulp van de Provincie 
door de Stad Groningen opgericht Akademie -gebouw te Groningen, welke overdragt 
en inwijding door den Stedelijken Raad is vastgesteld op Woensdag den 25 September 
1850 1850 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Programma Van Het Declamatorium, Ter Gedachtenis Van Den Hoogleeraar 
Mr. B.H. Lulofs 1850 Groninger Archieven 
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Programma van het vuurwerk dat op den 27sten september vanwege de Ingezetenen 
der stad Groningen zal worden afgestoken 1850 Groninger Archieven 
 
Programma van het vuurwerk, dat op den 27sten September 1850 van wege de 
Ingezetenen der Stad Groningen zal worden afgestoken ter gelegenheid van Dce 
overdracht en inwijding van het nieuwe akademiegebouw te Groningen 1850 
Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Redevoering van den rector magnificus der Hoogeschool, den hoogleeraar Mr. J.H. 
Philipse, uitgesproken in de Martine Kerk bij gelegenheid der plegtige inwijding van 
het nieuwe academiegebouw 1850 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Request aan de Tweede Kamer der Staten Generaal, inhoudende: Bezwaren tegen de 
door de regering ingediende ontwerpen van wet nopens de scheepvaart 1850 
Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Twee voorstellen in het belang van de Nederlandsche bezittingen in Oost-Indië, door 
een geneesheer in Indië 1850 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Verhaal van de festiviteiten bij de overdracht en inwijding van het nieuw 
akademiegebouw 1850 Groninger Archieven 
 
Verslag van de commissie belast met de regeling van den gecostumeerde optogt ter 
gelegeheid van de inwijding van het nieuw akademiegebouw 1850 Groninger 
Archieven 
 
Verslag van de commissie, belast met de regeling van den gecostumeerden optogt, 
gehouden van wege de boekverkoopers, boekdrukkers en boekbinders te Groningen. 
Ter gelegenheid van de inwijding van het nieuw Akademiegebouw aldar in September 
1850. (Uitgebracht in de vergadering van het Boekverkopers-Collegie op den 14 
December 1850.) 1850 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Vijf en twintig jaren in de evangeliebediening: dankpreek gehouden den 13 Januarij 
1850, door M.A. Amshoff, predikant te Groningen 1850 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen  
  
Wederwoord aan de zich noemende studenten der regtsgeleerde faculteit van de 
Groningsche Hoogeschool, van B. Eekma, Med. Doct 1850 Koninklijke Bibliotheek 
Den Haag 
 
Woorden van Mr. A. Modderman, voor de koorgezangen, welke zullen worden 
uitgevoerd bij de feestelijke inwijding van het nieuwe Akademiegebouw, op woensdag 
den 25 September 1850, in de Martini Kerk 1850 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal 1851 Koninklijke Bibliotheek 
Den Haag 
 
Aan de Eerste Kamer der Staten Generaal 1851 Groninger Archieven 
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Aanwijzing der bestaande hoofdgereken in de heffin van het patentregt, waarin niet is 
voorzien bij het aangeboden wetsontwerp tot wijziging en aanvulling der wetten 
betrekkelijk dit middel, met voorstelen tot eene verbeterde heffing, door H. Evers, 
Cargadoor te Groningen 1851 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
Academie-Preek, Ter Godsdienstige Wijding Van Het Feest Der Groningsche 
Hoogeschool, Bij Gelegenheid Der Inwijding Van Het Nieuwe Academiegebouw; 
Uitgesproken In De Nieuwe Kerk, Op Den Avond Voor Het Feest, Den 24 September 
1850 1851 Groninger Archieven 
 
Album Der Deelgenooten Aan De Vereeniging Van Oud-Studenten Bij De Inwijding 
Van Het Nieuwe Akademie-Gebouw Te Groningen, September 1850 1851 Groninger 
Archieven  
 
Bij de viering van het vijftigjarig bestaan des genootschaps ter bevordering der 
Natuurkundige Wetenschappen te Groningen 1851 Groninger Archieven 
 
De armenverzorging in Nederland en het verschaffen van werk aan behoeftigen 
beschouwd, door Mr. W. de Sitter, advokaat bij het Provinciaal Geregtshof te 
Groningen 1851 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen  
 
De invoering der algemeene staatszorg voor het lager onderwijs in Nederland de 
dankbare herinnering der Natie waardig. Redevoering, uitgesproken door B. 
Brugsma, in de provinciale vergadering van schoolopzieners, onderwijzers en andere 
leden van het Nederlandsch Onderwijzers-Genootschap, op den 21 Junij 1851 te 
Groningen 1851 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
De kerkelijke en bijzondere instellingen van weldadigheid tegen de voorgedragene 
armwet verdedigd door C.H. van Herwerden, Chz. Theol. Doct. en Predikant te 
Groningen 1851 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
De mest-inrigting der stad Groningen, door Mr. B.D.H. Telegen 1851 Koninklijke 
Bibliotheek Den Haag 
 
De vijftigjarige herdenking van de staatszorg voor het lager onderwijs. Present-
exemplaar, door de Commissie van Onderwijs in Groningen aangeboden 1851 
Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Desiderata van het Bataviaasch Genootschap van kunsten en wetenschappen 1851 
Groninger Archieven 
 
Dichtregelen uitgesproken op het declamatorium vanwege de studenten 1851 
Groninger Archieven 
 
Een Woord Aan De Hervormde Gemeente Te `S Gravenhage, Over De Groninger 
Godgeleerden, En Hunne Bestrijding In "Den Nederlander." 1851 Groninger 
Archieven 
 
Een Woord Over Evangelische Opbouwing Der Kerke, Aan Al Mijne Protestantsche, 
Bijzonder Hervormde, Mede-Christenen; Of Beantwoording Der Vraag: Waarvan 
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Moeten Wij In De Hervormde Kerk Uitgaan? Van De Kerkelijke Leer, Bijzonder Die 
Van Gods Souvereiniteit? Of Van De Christelijke Prediking, Vooral Van Gods 
Genade? 1851 Groninger Archieven 
 
Eerste verslag van de algemeene vereeniging tegen het pauperisme bij de arbeidende 
klassen van den minder gegoeden stand 1851 Bibliotheek der Rijksuniversiteit 
Groningen  
 
Feestvreugde. Kinderliederen, om te zingen bij de viering van het halve eeuwfeest der 
eerste staatszorg voor het lagere onderwijs. Ten dienste der scholen in de Provincie 
Groningen 1851 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Gedenkschrift Der Inwijding Van Het Nieuwe Academiegebouw Te Groningen, in 
September 1850. Uitgegeven Door De Vereenigde Commissie ter regeling der 
Feesten. Met Eene Afbeelding Van Het Nieuwe Academiegebouw 1851 Groninger 
Archieven 
 
Gezangen welke zullen worden gezongen in de groote concertzaal te Groningen, op 
woensdag den 26 February 1851, bij d plegetige viering van het vijftigjarig bestaan 
van het Genootschap Ter Bevordering der Natuurkundige Wetenschappen 1851 
Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Het vijftigjarig bestaan van het Natuurkundig Genootschap ter bevordering der 
natuurkundigen wetenschappen, te Groningen, gevierd op den 26 Februarij 1851 te 
Groningen 1851 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Leerrede, over hetgene ook eenigzins gevorderden op de Christelijke loopbaan 
moeten in het oog houden, door Jacob Boon Predikant te Groningen. Bij gelegenheid 
der gedachtenisviering zijner vijfentwintigjarige Evangelie-bediening, uitgesproken in 
der A-kerk aldaar, den 17 Augustus 1851 1851 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Noodig Onderrigt Voor De Hervormde Gemeente Van 'S Gravenhage En Geheel De 
Nederlandsche Hervormde Kerk. Naar Aanleiding Van Het Woord Van Professor 
Hofstede de Groot Over De Groninger Godgeleerden 1851 Groninger Archieven 
 
 Ontboezeming bij de begrafenis van den hoogleeraar Mr. Th. van Swinderen; te 
Groningen op den 16 April 1851 1851 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Op Den Algemeenen Dank- En Biddag, Gehouden Op Zondag Den 15 Junij 1851 in 
de Protestantsche Kerken, binnen Groningen, gepredikt over de onderstaande teksten 
1851 Groninger Archieven 
 
Op Den Gedenkdag Der Kerkhervorming, Gehouden Op Zondag Den 2 November 
1851, is in de Protestantsche Kerken, binnen Groningen, gepredikt over de 
onderstaande teksten 1851 Groninger Archieven 
 
Overzigt Van Het Declamatorium, 1 1851 Groninger Archieven 
 
Prospectus van het Gedenkschrift de inwijding van het nieuwe Academiegebouw te 
Groningen in September 1850, uitgegeven worden de namens de Vereenigde 
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Commissie uit den Raad der Stad, de Curatoren en den Academischen Senaat, door 
Dr. E.J. Diest Lorgion 1851 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Reunie en academiefeest. Schetsen en mededeelingen door den schrijver van Ons 
Dorp 1851 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Vreugde-Liederen Voor De Groninger Jeugd, Op Het Verlossings-Feest Van Den 
28sten Augustus 1672. De Zuivere Opbrengst Dezer Liederen Zal Dienen, Om Op 
Den Feestdag Het Genot Der Armenkinderen Te Verhoogen 1851 Groninger 
Archieven 
 
Antwoord aan den heer B.C. Heskamp R.K. Priester. Naar aanleiding van zijn eerw. 
"open brief". Door C.P.L. Rutgers, Predikant te Groningen. Ten voordele van het 
Groene Weeshuis te Groningen 1852 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Bij gelegenheid van ’s Konings bezoek aan 't Instituut voor Doofstommen. Hulde Aan 
Den Koning, bij Hoogstdeszelfs eerste plegtige intrede binnen Groningen, op den 22 
April 1852 1852 Groninger Archieven 
 
Bijlage tot "De Groene Wees" of noodige toelichting op eenige aantekeningen van 
H.B. Heskamp, Roomsch-Katholiek Priester. Door C.P.L. Rutgers, Predikant te 
Groningen 1852 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
De heerlijkheid der Evangeliebediening. Dankrede bij hare vijfentwintigjarige 
vervulling den 14 december 1851, gehouden door P. Hofstede de Groot, hoogleeraar 
te Groningen 1852 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
De hoofddirecteuren van het instituut der doofstommen te Groningen aan de 
ingezetenen der stad Groningen 1852 Groninger Archieven 
 
De Koning leve! 1852 Groninger Archieven 
 
De meeningen van Mr. G Groen van Prinsterer c. s., tegenover die van Mr. J.R. 
Thorbecke, Mr. J.P.P. Baron van Zuylen Nyevelt, en E.W. van Dam van Isselt en 
anderen, over het lagere onderwijs, bescdheiden getoetst in 't belang van den staat 
aan de ondervinding. Eene bijdrage voor de school- en huiselijke opvoeding; 
uitgegeven ten voordeele van het gesticht voor verwaarloosde kinderen te Groningen. 
Door R.G. Rijkens 1852 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Den Koning Heil! 1852 Groninger Archieven 
 
Dr. Doedes aanval op Prof. Hofstede de groot beschouwd en toegelicht door Dr. 
L.S.P. Meijboom, predikant te Groningen. Eene uitvoerige recensie van "De 
Groninger school in haren strijd" 1852 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Dr. L.S.P. Meijboom, predikant te Groningen, aan Dr. J.I. Doedes, predikant te 
Rotterdam. Na het ontvangen zijner drie brieven 1852 Koninklijke Bibliotheek Den 
Haag 
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Drie Brieven. Een Over De Onfeilbaarheid Der Apostelen. Een Over De Godheid Van 
Den Zoon Gods. Een Over De Uitdelging Der Schuld Door Het Bloed Des Kruises. 
Aan Dr. L.S.P. Meijboom, Pred. te Groningen 1852 Groninger Archieven 
 
Eenige aanmerkingen, op het werkje van den predikant C.P.L. Rutgers, getiteld: "De 
groene wees, schetsen en mededeelingen betreffende het Diakonie-kinderhuis, der 
Nederlandsche Hervormde Gemeente te Groningen." Door B.C. Heskamp, R.K. 
priester te Groningen 1852 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Geschiedkundige beschrijving van het gasthuis van de diakenie der Nederduitse 
hervormde gemeente 1852 Groninger Archieven 
 
Heil den Koning 1852 Groninger Archieven 
 
Heil den Koning den beschermer van alle weldadige instellingen van Nederland  
1852 Groninger Archieven 
 
Het beginsel der Groninger School in strijd met de wereld, of welke zijn de beginselen 
der Groninger School? Door een lid der Hervormde Kerk 1852 Koninklijke 
Bibliotheek Den Haag 
 
Hoe en waardoor zich in de menschlijke geest de vrijheid openbaart en ontwikkelt 
1852 Groninger Archieven 
 
Hulde aan den Koning 1852 Groninger Archieven 
 
Lied Bij De Komst Van Zijne Majesteit Den Koning, 1852 1852 Groninger Archieven 
Memorie ter verdediging van het bestaande reglement op de herziening en 
instandhouding der Floreen-registers in Friesland 1852 Groninger Archieven 
 
Ontwerp van wet op het armbestuur met de memorie van toelichting 1852 Groninger 
Archieven 
 
Open brief aan den heer H.H. de Haan, Lid van de Gedeputeerde Staten der 
Provincie Groningen, of korte verhandeling over het afmaken zoo van zieke, 
verdachte als gezonde runderen, ter stuiting der longziekte, door B. Eekma, Med. 
Doct. 1852 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Open brief aan den weleerwaardigen Heer C.P.L. Rutgers, over zijn eerw. brochure 
getiteld "Bijlage tot de Groene Wees, enz." Door B.C. Heskamp, R.K. Priester te 
Groningen 1852 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Opleiding Tot Zelfstandig Inzigt In Het Christendom. Leiddraad bij Academische 
Lessen En Gesprekken Met Niet-Godgeleerden, Tegenwoordige En Vroegere 
Studenten 1852 Groninger Archieven 
 
Over Gützlaff, Bij De Treurmare Van Zijnen Dood 1852 Groninger Archieven 
 
Over het nut der gymnastische oefeningen 1852 Groninger Archieven 
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Prof. Hofstede De Groot En De Eenheid Der Nederlandsche Hervormde Kerk 1852 
Groninger Archieven 
 
Programma Van De Plegtige Intrede Van Z.M. Den Koning Op Den 22 April 1852 
1852 Groninger Archieven 
 
Programma Van Het Vuurwerk Hetwelk Zal Worden Afgestoken Bij Gelegenheid Van 
Het Verblijf van Z.M. den Koning binnen Groningen 1852 Groninger Archieven 
 
Wat is des evnageliedienaars werk? Leerrede over 2 Cor. 5: 19.21, ter gelegenheid 
van zijne intrede als leeraar in de hervormde gemeente van Groningen op Zondag 
den 2 November 1851, des avonds in de Martinikerk, uitgesproken door L.S.P. 
Meijboom 1852 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Welkomst-Groet Aan Z.M. Den Koning Der Nederlanden, Ter Gelegenheid Van 
Hoogstdeszelfs Bezoek In Het Instituut voor Doofstommen te Groningen. 23 April 
1852 1852 Groninger Archieven 
 
Welkomstgroet aan Z.M. den koning der Nederlanden 1852 Groninger Archieven 
 
Zeer eerwaarde heer Peters, hoofdonderwijzer aan het instituut voor doofstommen 
1852 Groninger Archieven 
 
De algemene kerkeraad der Ned. Hervormde Gemeente te Groningen heeft op 
Woensdag den 13den April 1853 besloten, een Z. Maj. in te dienen het navgolgende 
adres 1853 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
De Eerste Van De Drie Brieven Van Dr. Doedes Beschouwd 1853 Groninger 
Archieven 
 
Op den 335sten verjaardag der Hervorming, 31 October 1852. Door P. Boeles Junir, 
Pred. bij de hervormden te Pingjum en Zurich 1853 Koninklijke Bibliotheek Den 
Haag 
 
De Invoering Der Pauselijke Bisschoppen In Nederland. Herinneringen, 
Toelichtingen, Mededeelingen En Raadgevingen Voor Nederlandsche Protestanten 
En Catholieken 1853 Groninger Archieven 
 
De voordeelen der geprojecteerde inpoldering van een gedeelte der Lauwerzee, 
aangetoond en toegelicht door Mr. A.J. van Rooijen, Lid der Prov. Staten van 
Groningen, te Onderdendam 1853 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Een aandenken aan mijnen overleden vader. Kerkelijke toespraak, in mijne weekbeurt 
aan den avond van 1 Febr. 1853. Door M.A. Amshoff, Predikant te Groningen 1853 
Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Geachte Geloofsgenooten! 1853 Groninger Archieven 
 
Gezet tot eene proeve in het letterzetten 1853 Groninger Archieven 
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Herinnering aan de Feestviering in het Burger-Weeshuis, honderd jaren na de 
vestiging van het Rotgers Fonds den 28 Februarij 1853 1853 Groninger Archieven 
 
Herinnering aan den weledelen zeer geleerden heer L.A. de Rochefort 1853 
Groninger Archieven 
 
Het eigenaardige der Roomsch-Catholieke en der Protestantsche kerk. Reis-
herinneringen, medegedeeld door P. Hofstede de Groot 1853 Koninklijke Bibliotheek 
Den Haag 
 
Het Onderwijs, Een Voorwerp Van De Aanhoudende Zorg Der Natie. Redevoering, 
Ter Opening Der Algemeene Vergadering Van Het Nederlandsch Onderwijzers 
Genootschap, Gehouden Te Zwolle Den 5 Augustus 1853 1853 Groninger Archieven 
 
Iets over de formulieren van eeredienst bij de Hervormde Kerk in Nederland. Een 
woord tot de gemeente 1853 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Kinder-redding 1853 Groninger Archieven 
 
Korte memorie van toelichting van het adres uit Winschoten, aan de synode der 
Nedrl. Hervormde Kerk, bij hetwelk de Synode wordt verzocht, om "eenen 
herderlijken brief aan de predikanten in de Provincie Groningen uit te vaardigen, 
waarbij hun weleerw. ernstig worden aangemaand, om zich in het vervolg van alle 
openbare bemoeijingen met staatkundige aangelegenheden, en bijzonder van die der 
verkiezingen te onthouden". Opgesteld door een hervormd dorpsleeraar 1853 
Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Oratio de theologia futura, evangelio-catholica 1853 Groninger Archieven 
 
Proeve van vordering in het letterzetten door Israel van Furth 1853 Groninger 
Archieven 
 
Proeve van vordering in het letterzetten door Jacob Wensing 1853 Groninger 
Archieven 
 
Proeve van vordering in het letterzetten door Marcus Izaak Zon 1853 Groninger 
Archieven 
 
Verdediging der leerwijze, gevolgd op het instituut voor doofstommen te Groingen. 
(Uitgegeven van wege de hoofddirectie van genoemd instituut.) 1853 Koninklijke 
Bibliotheek Den Haag 
 
Volgorde Der Gezangen, Te Zingen Op Het Godsdienstig Muzijkfeest, Dat Plaats Zal 
Hebben Op Den Tweeden Paaschdag, Des Avonds Te 5 uur, In De Martini Kerk 1853 
Groninger Archieven 
 
Voorstel Van Den Heer Mr. B. Tideman. Nota betrekkelijk het ontwerp tot 
Inpoldering in den Dollard 1853 Groninger Archieven 
 



 263 

Vrijwillige Inschrijving Tot Dekking Van Het Te Kort In De Diakoniekas 1853 
Groninger Archieven 
 
De arme man 1854 Groninger Archieven 
 
De blokkade van Delfzijl in 1813-1814: eene voorlezing gehouden in de vergadering 
van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afdeeling Groningen, op den 6 november 
1854 1854 Groninger Archieven 
 
De oude matroos 1854 Groninger Archieven 
 
Proeve mijner vordering in het letterzetten door Israel van Furth 1854 Groninger 
Archieven 
 
Proeve van vordering in het letterzetten door Jacob Wensing 1854 Groninger 
Archieven 
 
Proeve van vorderingen in het letterzetten door Jelle de Jager 1854 Groninger 
Archieven 
 
Brief van een voormalig kweekeling van het instituut voor doofstommen te Groningen 
aan den heer Mr. R.T. Guyot 1855 Groninger Archieven 
 
De afsluiting van het Reitdiep bij Wetzinge in verband met de verbetering van die 
Rivier voor de groote scheepvaart 1855 Groninger Archieven 
 
De eerste Groninger loodsboot: dichtstuk 1855 Groninger Archieven 
 
Emancipatie der slaven: bijdrage tot eene nadere beschouwing van den 
tegenwoordigen toestand der kolonie Suriname 1855 Internationaal Instituut voor 
Sociale Geschiedenis 
 
Feestwoord ter gedachtenisviering zijner vijfentwintigjarige Evangeliedienst, 
uitgesproken te Hoogezand, den 5 augustus 1855, naar aanleiding van 2 Kor. 4:1 
1855 Groninger Archieven 
 
Instructie voor de (gemeente)-ambtenaren belast met de surveillance wegens de 
belasting op den Wijn en de Sterke Dranken in de Gemeenten der Provincie 
Groningen 1855 Groninger Archieven 
 
Leerrede over Lukas II vs. 29 en 30 gehouden den 14 januarij 1855 1855 Groninger 
Archieven 
 
Pieter Iding’s proeve van vordering in het letterzetten 1855 Groninger Archieven 
 
Proeve van een ontwerp voor het waterpassen van- en het waarnemen der 
waterstanden in de provincie Groningen 1855 Internationaal Instituut voor Sociale 
Geschiedenis 
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Verslag van de werkzaamheden der commissie voor cholera-zieken te Groningen in 
het jaar 1855 1855 Groninger Archieven 
 
Bezoek aan de Waldenzen gebragt in 1856: eene toespraak in de 
Predikantenvereeniging der provincie Groningen, den 30 september 1856 1856 
Groninger Archieven 
 
Bombardement uit het oorijzerbastion op de hernieuwde oorlogsverklaring van J.J. 
Bange, em. ev. luth. predikant te Sappemeer 1856 Groninger Archieven 
 
Collatierecht en landstractement: beschouwd naar aanleiding van een over die te 
Warfhuizen gevoerd geding 1856 Groninger Archieven 
 
Gelegenheids-regelen op den 1 november 1856 uitgesproken bij den feestelijken 
maaltijd van het Boekverkoopers-collegie te Groningen 1856 Groninger Archieven 
 
Mededeeling van de Staats-Commissie over eene verbetering en vereeniging der 
scheepvaartkanalen in dit gewest aangaande het verslag der centrale afdeeling over 
haar Rapport van den 16 Julij, welk Verslag is uitgebragt in Uwe zitting van de 7 
October jl. 1856 Groninger Archieven 
 
Nota’s van de heer Commissaris des Konings in de Provincie Groningen, benevens de 
Verbetering van de Kanalen in deze Provincie, in verband beschouwd met de plannen 
in die nota’s vervat, door G.A. Vennema 1856 Groninger Archieven 
 
Reglementaire bepalingen wegens de belasting op den Wijn en de Sterke Dranken in 
de gemeenten der provincie Groningen 1856 Groninger Archieven 
 
Scheepvaartkanalen in de Provincie Groningen Rapport der commissie over eene 
verbetering en vereeniging der scheepvaartkanalen aan de staten van dit gewest 1856 
Groninger Archieven 
 
Wederwoord: dichtregelen naar aanleiding van het vaarwel aan de oorijzers door J.J. 
Bange 1856 Groninger Archieven 
 
Beschouwingen van sommige door de Staten der Provincie Groningen vastgestelde 
ontwerpen ter algemeene verbetering der scheepvaartkanalen in de provincie 1857 
Groninger Archieven 
 
De wenschelijkheid en uitvoerbaarheid van de totstandkoming van een korteren 
waterweg tusschen de Veenkoloniën eenerzijds en de Woldstreken en een gedeelte van 
het Hoogeland, inclusief de zeehaven van Delfzijl, anderzijds 1857 Groninger 
Archieven 
 
Eene klacht van A.J. Brassinga, over zijne behandeling als openbaar lager 
onderwijzer te Saaxumhuizen, door den gemeenteraad van Balfo: eene bijdrage tot de 
geschiedenis van het openbaar lager onderwijs sedert de invoering van de wet op het 
lager onderwijs in 1857 1857 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 
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Iets over de Scheepvaart en Afwateringskanalen in de provincie Groningen door H.A. 
Wijnne 1857 Groninger Archieven 
 
Missive van de Kamer van Koophandel en Fabrijken te Groningen, d.d. 22 Junij 
1857, No. 36, betrekkelijk de verbetering der Kanalen in de provincie Groningen, 
gerigt aan de Commissie uit den Raad 1857 Groninger Archieven 
 
Nadere toelichting van de Beschouwingen van sommige door de staten der provincie 
Groningen vastgestelde ontwerpen ter algemeene verbetering der scheepvaartkanalen 
van H. Oortwijn door de staatscommissie ter zake van de verbetering en vereeniging 
der scheepvaartkanalen 1857 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 
 
Opmerkingen op de nadere toelichting der Staats-commissie van mijne 
Beschouwingen van sommige door de staten der provincie Groningen vastgestelde 
ontwerpen ter algemeene verbetering der scheepvaartkanalen in de provincie van den 
Heer H. Oortwijn 1857 Groninger Archieven 
 
Rapport van de Commissie uit den Raad der gemeente Groningen en Missive van de 
Kamer van Koophandel en Fabrijken betrekkelijk de verbetering der Kanalen in de 
Provincie Groningen 1857 Groninger Archieven 
 
Rapport van de Commissie uit het Collegie van Overste Schepper, Zijlvesten en 
Scheppers van het Termunter zijlvest benoemd op hunnen gewonen waarsdag van den 
5den november 1856, over het verbeteren van den waterstaat in dat zijlvest 1857 
Groninger Archieven 
 
Redevoering over eene algemeene verbetering der scheepvaartkanalen in de 
provincie Groningen, gehouden bij het Genootschap ter bevordering der 
Natuurkundige Wetenschappen te Groningen, den 4den Maart 1857 1857 Groninger 
Archieven 
 
Verslag aan den Raad van de centrale Comissie der afdeelingen, waarin is 
onderzocht en behandeld het in de Raadsvergadering van den 11 Julij 1857 
uitgebragt Rapport van de Commissie uit den Raad, betrekkelijk de voorstellen ter 
verbetering van de Kanalen in de provincie Groningen Rugtitel: Over afwatering en 
scheepvaartkanalen 1857 Groninger Archieven 
 
Adres aan de beide kamers der Staten-Generaal ingediend door de commissie 
benoemd door den raad der gemeente Winschoten ter bevordering van de belangen 
van Winschoten tot en bij het aanleggen van eenen spoorweg in de provincie 
Groningen aansluitende aan de Hannoversche Westbaan 1858 Groninger Archieven 
 
De nieuwe kerkelijke reglementen uitgevaardigd door de algemeene synode der 
Nederlandsche Hervormde kerk, verzameld en met een uitvoerig register voorzien 
1858 Groninger Archieven 
 
Scheepvaartkanalen in de Provincie Groningen Rapport der commissie over eene 
verbetering en vereeniging der scheepvaartkanalen aan de staten van dit gewest, 
benevens de daarop genomene besluiten der staten van den 21 en 22 october 1856 
1858 Groninger Archieven 
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De Gedeputeerde Staten, de kosterij-goederen en het Kollegie van Toezigt in de 
provincie Groningen: een woord van waarschuwing en opwekking aan de leden der 
Hervormde Kerk 1859 Groninger Archieven 
 
Eerste leerrede na het overlijden zijner geliefde echtgenoote, den 1859 Groninger 
Archieven 
 
Godsdienstige toespraak bij de terugkomst der Groninger schutterij gehouden den 11 
september 1834 in de Martinikerk: aangeboden ter gelegenheid van de 
vijfentwintigjarige feestelijke herinnering dezer terugkomst 1859 Groninger 
Archieven 
 
Hunsingo: beschouwingen over en raadgevingen ten aanzien van dat waterschap 
H.W. Wierda 1859 Groninger Archieven 
 
Missive van eenige heeren predikanten in de provincie Groningen aan de HH. 
Gedeputeerde Staten dier provincie, betreffende de inkomsten der kosterijgoederen, in 
verband met de tegenwoordige scholen van lager onderwijs 1859 Groninger 
Archieven 
 
Programma van de Algemeene Landbouw-Tentoonstelling te houden door de 
verschillende landbouw-instellingen in de provincie Groningen 1859 Groninger 
Archieven 
 
Rede uitgesproken ter gelegenheid van de godsdienstige inwijding van het weeshuis 
der Hervormde gemeente te Groningen den 17 october 1859 1859 Groninger 
Archieven 
 
Eenige beschouwingen over de gemeente-accijnsen door de Vereeniging van 
handelaren te Groningen 1860 Groninger Archieven 
 
Feestrede uitgesproken den 12 september 1860 ter gelegenheid van de reünie te 
Groningen 1860 Groninger Archieven 
 
Lijst van schilderijen van levende Nederlandsche meesters, waarvan de 
tentoonstelling zal plaats hebben van wege het Kunstlievend Genootschap, ter 
aanmoediging en bevordering van teeken- en schilderkunst, onder den naam: Pictura, 
te Groningen 1860 Groninger Archieven 
 
Opkomst, bloei en verval der pauselijke magt in hoofdtrekken 1860 Groninger 
Archieven 
 
Rapport van de commissie uit het collegie van overste schepper, zijlvesten en 
scheppers van het Termunter zijlvest, benoemd op hunnen buitengewonen waarsdag 
van den 12 april 1860 1860 Groninger Archieven 
 
De Groninger trompet, of Nuttig en vermakelijk allerlei voor iedereen 1861 
Groninger Archieven 
 



 267 

Het beginsel der moderne theologie, zooals het is voorgesteld door een van hare 
nieuwste woordvoerders, beoordeeld 1861 Groninger Archieven 
 
Over de licht- en schaduwzijde van ons tegenwoordig lager schoolwezen: rede bij de 
inwijding der nieuwe school te Winsum 1861 Groninger Archieven 
 
Lijst van schilderijen 1862 Groninger Archieven 
 
Rapport van de commissie uit den algemeenen kerkeraad rakende het onderzoek, "of 
het Groene Weeshuis een goed zij van den kerkeraad of van de diakonie of van welken 
anderen aard ook" 1862 Groninger Archieven 
 
Arrest van het provinciaal geregtshof te Groningen ter zake de benoeming van een 
predikant te Niekerk en Vliedorp 1863 Groninger Archieven 
 
De blokkade van Delfzijl in 1813-1814 1863 Groninger Archieven 
 
De stichting der gemeente door Jezus van Nazareth: voorlezing gehouden den 12den 
december 1862 1863 Groninger Archieven 
 
Jezus leeft: leerrede op den eersten Paaschdag den 5 april 1863 in het Fransch 
uitgesproken 1863 Groninger Archieven 
 
Het Jeruzalem dat boven is 1863 Groninger Archieven 
 
Brief van den jood Nathan Benjamins, soldaat bij het leger der noordelijke staten van 
Noord-Amerika, aan zijn oom Mozes Hamburger te Groningen 1864 Groninger 
Archieven 
 
Brijf van Kees, dij met zien vrou naa 't akedemiefeest west had, an zien vrund Jaap 
1864 Groninger Archieven 
 
De ontwikkeling van den geest op het gebied der wetenschap :toespraak bij de 
uitreiking der diploma’s aan de doctores honoris causa ter gelegenheid van het twee 
en een halve eeuwfeest der Groningsche hoogeschool den 15 september 1864 1864 
Groninger Archieven 
 
Het christendom de bron van volkswelvaart: toespraak bij de godsdienstige 
herdenking van de herstelling van Nederlands volksbestaan in november 1813 1864 
Groninger Archieven 
 
Ontwikkeling en vooruitgang des geestes op het gebied der godsdienst: academische 
leerrede gehouden bij den aanvang der lessen den 25 september 1864 1864 Groninger 
Archieven 
 
Toespraak tot opening van de Predikanten-vereeniging, gehouden den 29 september 
1863 1864 Groninger Archieven 
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Verhaal der Provinciale Groninger Courant van de Feestviering bij gelegenheid van 
den tweehonderdvijftigsten verjaardag van de Hoogeschool te Groningen, gehouden 
den 13den, 14den, 15den, 16den en 17den September 1864 1864 Groninger Archieven 
 
Vorm en wezen in de godsdienst: bij gelegenheid van het Paaschfeest, 1864 1864 
Groninger Archieven 
 
De heffing der provinciale opcenten op de grond- en personele belasting in de 
provincie Groningen 1865 Groninger Archieven 
 
De keuze van een predikant: een bescheiden woord aan den algemeenen kerkeraad 
der Nederd. Hervormde gemeente te Groningen 1865 Groninger Archieven 
 
De wet: eene toespraak 1865 Groninger Archieven 
 
Een vrijmoedig woord aan de Eerste Kamer der Staten Generaal over het 
wetsontwerp regelende de uitoefening der geneeskunst 1865 Groninger Archieven 
 
Het moderne Christusbeeld, een teeken van onzen tijd: ter nadere beschouwing aan 
den evangelischen christen voorgesteld 1865 Groninger Archieven 
 
Inwijding van het nieuwe Beursgebouw op vrijdag den 9 junij 1865 1865 Groninger 
Archieven 
 
Roomsch-katholiek, oud-protestantsch of modern? Bij gelegenheid van den 
Hervormingsdag 1865 Groninger Archieven 
 
"Ik schaam mij het Evangelie van Kristus niet": intreê-rede gehoudente Groningen 
den 4 november 1866 1866 Groninger Archieven 
 
Antwoord op de brochure "De verordening op den hoofdelijken omslag in de 
gemeente Groningen van den 2 december 1865 getoetst aan het beginsel van eene 
evenredige belasting" 1866 Groninger Archieven 
 
Cholera-regulatief, aanbevolen aan geneeskundigen, gezondheidscommissiën en het 
publiek 1866 Groninger Archieven 
 
Dankrede na veertigjarige evangeliedienst, den 16 december 1866 1866 Groninger 
Archieven 
 
Dat God bewaart is wel bewaard: eene ware geschiedenis 1866 Groninger Archieven 
 
De bijzondere finantieële regtsbetrekking tusschen een aantal kerkelijke gemeenten in 
de provincie Groningen en de staat, ontwikkeld uit de geschiedenis van het onderhoud 
harer kerkelijke gebouwen en van de bezoldiging harer leeraars, onderwijzers en 
kosters, in verband met het regt van collatie 1866 Groninger Archieven 
 
De botsing eener tijdelijk heerschende wetenschap tegen het eeuwig Evangelie 1866 
Groninger Archieven 
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De ontwikkeling der schepping, of De heerschende-wet in de natuur 1866 Groninger 
Archieven 
 
De verordening op de heffing van eene directe belasting bij wijze van 
hoofdelijken omslag in de gemeente Groningen van den 2 december 1865 1866 
Groninger Archieven 
 
Een koninklijk priesterdom: leerrede ... uitgesproken den 4den november 1866 bij 
gelegenheid der bevestiging van dr. L. de Geer tot predikant te Groningen 1866 
Groninger Archieven 
 
Losse gedachten over de tolheffing 1866 Groninger Archieven 
 
Louis Gerlach Pareau: een levensbeeld 1866 Groninger Archieven 
 
Studeeren en studeeren is twee: toespraak, gehouden ter opening der academische 
lessen 1866 Groninger Archieven 
 
Verslag over den veestapel in het Westerkwartier der provincie Groningen 1866 
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 
 
Wat is de kerk van Christus? Rede uitgesproken bij gelegenheid van bevestiging van 
ds. B.C.J. Mosselmans te Groningen den 6 mei 1866 1866 Groninger Archieven 
 
De wereldtentoonstelling te Parijs uit een christelijk oogpunt beschouwd: leerrede 
den 29 september 1867 uitgesproken: met eenige bijvoegsels 1867 Groninger 
Archieven 
 
Een brief van een oud-Groninger aan zijn Groninger vriend: een woord over den 
kerkelijken strijd onzer dagen 1867 Groninger Archieven 
 
Eene zeer ernstige vraag aan de heeren O. Baron van Wassenaer Catwyck, jonkh. 
Van Loon, M. Cohen Stuart, jkh. Van Weede van Dijkveld, G.J. Vinke, L. Tinholt en 
F.H. Gagnebin, uitmakende het comité tot voorbereiding der algemeene bijeenkomst 
van leden en vrienden der Evangelische Alliantie, betreffende twee beschuldigingen 
ingebragt tegen den hoogleeraar P. Hofstede de Groot 1867 Groninger Archieven 
 
Eenige mededeelingen omtrent de cholera-epidemie en de werkzaamheden der 
cholera-commissie te Groningen in het jaar 1866 1867 Internationaal Instituut voor 
Sociale Geschiedenis 
 
Bevordering van eene goede instandhouding van het kadaster is de medewerking van 
het publiek in zijn eigen belang noodig 1867 Groninger Archieven 
 
Groningen op reis naar Dordt? Een antwoord aan den schrijver van: "Groningen op 
reis naar Dordt?: Drie vragen op de aanstaande kerkelijke verkiezing" 1867 
Groninger Archieven 
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Oratio qua collegarum, proximo anno defunctorum Ludovici Gerlachi Pareau, 
Nicolai Mulder, Jacobi Baart de la Faille, memoriam recoluit habita 1867 Groninger 
Archieven 
 
Waarhenen zijn de modernen op reis? 1867 Groninger Archieven 
 
Aandoenlijk verhaal van hetgeen den braven jonkheer Mozes overkwam, toen hij met 
zulke edele bedoelingen van Haarlem naar Groningen gereisd was 1868 Groninger 
Archieven 
 
Blijft in hetgene gij geleerd hebt! 1868 Groninger Archieven 
 
De hulde aan Jezus toegebragt en toe te brengen, bijzonder door ons Nederlanders: 
leerrede den dag na het feest van Heiligerlee uitgesproken 1868 Groninger Archieven 
 
De moderne hemel: met een orthodox bijwoord: aan den schrijver van 
De orthodoxe hel 1868 Groninger Archieven 
 
De orthodoxe hel: met een modern bijwoord 1868 Groninger Archieven 
 
Afscheidsrede, uitgesproken den 8 november 1868 in de Martini kerk te Groningen 
1868 Groninger Archieven 
 
Heiligerlee en de ultramontaanse geschiedbeschouwing: toespraak gehouden ter 
opening der academische lessen 1868 Groninger Archieven 
 
Kritiek van het afscheidswoord van J.W. Straatman, gesproken bij het neerleggen 
zijner evangeliebediening als predikant bij de Vereenigde Doopsgezinde gemeente te 
Groningen 1868 Groninger Archieven 
 
Opwekking aan alle openbare onderwijzers in Nederland voor de verkiezing van 
leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op den 22 januarij 1868 1868 
Groninger Archieven 
 
Programma voor de Algemeene Tentoonstelling van Vee, Werktuigen en 
Voortbrengselen van Land- en Tuinbouw op donderdag 18, vrijdag 19, zaterdag 20 
en zondag 21 junij 1868 te houden bij Groningen 1868 Groninger Archieven 
 
Rare reize van Groningen naar Winschoten der vereenigde schutterijgezelschappen 
en weerbaarheid bij gelegenheid van de eerste steenlegging voor 't monument van 
graaf Adolf van Nassau te Heiligerlee: en als toegift: Mijn vaderland 1868 Groninger 
Archieven 
 
Vaderland en koning: zangen voor de feestviering van het herdenken aan Oranjes 
glorie, bevochten op de vlakte van Heiligerlee den 23 mei 1568 1868 Groninger 
Archieven 
 
Voorstel door den hen Heer S. van Houten gedaan aan den kerkeraad der Vereenigde 
doopsgezinde gemeente te Groningen: en de daarover met genoemden kerkeraad 
gewisselde stukken 1868 Groninger Archieven 
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Arrest van het Prov. Geregtshof van Groningen, gewezen den 27 April 1869 in zake 
de Ommelander Kas 1869 Groninger Archieven 
 
De echtheid onzer evangeliën 1869 Groninger Archieven 
 
De persoon van Jezus Christus: voorlezing 1869 Groninger Archieven 
 
Godsdienstige rede, uitgesproken ter gelegenheid van de inwijding van het 
kerkgebouw der Nieuw-gevestigde Hervormde gemeente in De Wilp, den 29sten 
november 1868 1869 Groninger Archieven 
 
Het voorstel der regering tot wijziging van de armenwet beoordeeld 1869 Groninger 
Archieven 
 
In naam des konings! 1869 Groninger Archieven 
 
Maskerade 1869: intocht van Johan III Sobiesky van Polen binnen Weenen in het jaar 
1863, [in] Groningen 22 september 1869 1869 Groninger Archieven 
 
Naar aanleiding van den preêk op nieuwjaarsdag van dit jaar (1869) in de Nieuwe 
kerk te Groningen 1869 Groninger Archieven 
 
Plechtige viering van 't derde eeuwfeest der overwinning bij Heiligerlee op den 23 
mei 1868: verslag van de werkzaamheden der hoofd-kommissie belast met de regeling 
daarvan en het stichten van een nationaal gedenkteeken op het voormalig slagveld, 
benevens opgave van de fondsen daartoe bijeengebracht 1869 Groninger Archieven 
 
Quam habuit Guilielmus Hecker 1869 Groninger Archieven 
 
Verslag van het comite uit de Vereeniging ter bevordering van de 
spoorwegaansluiting 1869 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 
 
De synode der Hervormde Kerk in 1870 en de doopsformule: advies in 
de Groninger Predikanten-vereeniging den 31 mei 1870 gegeven 1870 Groninger 
Archieven 
 
De synode van 1870 en art. 62 van het algemeen reglement der Hervormde Kerk: 
antwoord aan J. Douwes 1870 Groninger Archieven 
 
De toekomst der vrouw 1870 Groninger Archieven 
 
Duitschland en Nederland: rede uitgesproken bij gelegenheid der overdragt van het 
rectoraat der hoogeschool te Groningen 1870 Internationaal Instituut voor Sociale 
Geschiedenis 
 
Practische beschrijving van de wijze van reiniging, vuilnisverzameling en 
mestbereiding te Groningen: met 1 plt. en beschrijving van de inrigting der vuilnis-
verzamelplaats: benevens eenige algemeene opmerkingen over de reiniging der 
steden 1870 Groninger Archieven 
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De Ommelander Kas 1871 Groninger Archieven 
 
De ontleedkunde: de hoeksteen voor den tempel der geneeskunde 1871 Groninger 
Archieven 
 
De waarde van het vergelijkend onderzoek voor de beoefening der plantenkunde: 
redevoering ter aanvaarding van het gewoon hoogleeraarsambt aan de Hoogeschool 
te Groningen, den 23sten september 1871 uitgesproken door P. de Boer 1871 
Groninger Archieven 
 
Die Anatomie: der Grundstein zum Tempel der Medicin 1871 Groninger Archieven 
 
Jan de Witt en zijne buitenlandsche politiek tijdens den vrede van Westminster en de 
Noordsche kwestie, (1653-1660) 1871 Groninger Archieven 
 
Liberale politiek op historischen grondslag 1871 Groninger Archieven 
 
Parijs, eene waarschuwing, ook voor Nederland: toespraak tot de gemeente gehouden 
op den 25 junij 1871 1871 Groninger Archieven 
 
Wat zullen de 32 gemeenteraden met de gelden der Ommelander Kas doen? 1871 
Groninger Archieven 
 
Afscheidswoord uitgesproken in de academische godsdienstoefening den 29sten 
september 1872 1872 Groninger Archieven 
 
Beschouwingen over eenige punten van beklemregt 1872 Groninger Archieven 
 
Blijdschap in God bij de herdenking van Nederlands bevrijding uit het juk van Spanje 
1872 Groninger Archieven 
 
De uitkomsten van de wetenschap der taalkunde: eene voorlezing gehouden aan de 
keizerlijke hoogeschool te Straatsburg, 23 mei 1872 1872 Groninger Archieven 
 
Een woord over de vraag: welke zijn de deugden, welke de gebreken der synodale 
vertaling van het Nieuwe Testament?: in de Predikantenvereeniging van de provincie 
Groningen den 10 september 1872 uitgesproken 1872 Groninger Archieven 
 
Groningen’s ontzet in 1672, godsdienstig herdacht: gelegenheidsrede, uitgesproken te 
Groningen den 28 augustus 1872 1872 Groninger Archieven 
 
Het karakter der onafhankelijke theologie: redevoering bij de aanvaarding van het 
hoogleeraarsambt aan de Groninger Hoogeschool, uitgesproken den 23sten 
november 1872 1872 Groninger Archieven 
 
Het regt der Hervormden te Groningen op de gasthuizen en het weeshuis 
gehandhaafd: Provinciale Groninger Courant 1872 Groninger Archieven 
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In Oetmiening ien 'n jachtwaide: 'n vertelsel ien de Grönninger toal 1872 Groninger 
Archieven 
 
Jubelrede op het tweede eeuwgetijde van Groningens bevrijding, den 28 augustus 
1872 uitgesproken in de Martinikerk aldaar 1872 Groninger Archieven 
 
Tabellarisch overzigt der watertolheffingen in de provincie Groningen 1872 
Groninger Archieven 
 
De wetenschap van het zedelijke leven: redevoering ter opening 
zijner academische lessen uitgesproken 1873 Groninger Archieven 
 
Dichtregelen bij de plechtige onthulling van het monument te Heiligerlee den 23 mei 
1873 uitgesproken 1873 Groninger Archieven 
 
Gedenkboek van Heiligerlee: de onthulling van het monument te Heiligerlee 1873 
Groninger Archieven 
 
Memorie, ten betooge dat het niet noodig is, bij het opruimen van den dam te Nieuwe 
Pekela, een verlaat met twee schutkolken te bouwen 1873 Groninger Archieven 
 
Studie van taal- en letterkunde als propaedeusis: toespraak tot opening der 
propaedeutische lessen in het Grieksch en Latijn gehouden te Groningen den 23 
september 1873 1873 Groninger Archieven 
 
Geen scheuring in de Nederlandsche Hervormde Kerk!: een waarschuwend woord uit 
de kerkgeschiedenis 1874 Groninger Archieven 
 
Het Nederlandsch Zendelinggenootschap: open brief aan dr. A.W. Bronsveld, 
redacteur der Stemmen voor waarheid en vrede 1874 Groninger Archieven 
 
Jezus Christus, komende in de wereld: kerstprediking 1874 Groninger Archieven 
 
Oratio de Civitate Atheniensi poetices patrona quam habuit C.M. Francken ; addita 
est brevis narratio eorum, quae Academiae per annum MDCCCLXXIII-
MDCCCLXXIV prospera et adversa evenerunt 1874 Bibliotheek der Rijksuniversiteit 
Groningen 
 
Aan den Raad (van de gemeente Groningen) 1875 Groninger Archieven 
 
Advies door kerkvoogden der Ned. Herv. gemeente van Groningen, gegeven aan de 
gecombineerde vergadering van kerkvoogden en notabelen aldaar, betreffende de 
vraag: Is de synode der Nederl. Herv. Kerk bevoegd tot regeling van het beheer der 
kerkelijke goederen? 1875 Groninger Archieven 
 
De zamenstelling en de waarde van den compostmest en de ier der gemeentelijke 
vuilnisstoep te Groningen scheikundig onderzocht en toegelicht 1875 Groninger 
Archieven 
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Nog iets over "de Sporen": inhoud: De Missouri, Kansas en Texas Spoorweg-Mij. en 
het Comite tot bescherming van de rechten en belangen der obligatiehouders: de 
Chicago en Northwestern Spoorweg-Mij en een Comite tot bescherming van de 
rechten en belangen der aandeelhouders: de Union Pacific Spoorweg-Mij en de 
kennis van den correspondent van het Algemeen Handelsblad 1875 Internationaal 
Instituut voor Sociale Geschiedenis 
 
Practijk en theorie der rechtswetenschap 1875 Bibliotheek der Rijksuniversiteit 
Groningen 
 
Verzameling van stukken betreffende de invoering van een provinciale hoofdelijke 
omslag in de provincie Groningen 1875 Groninger Archieven 
 
Centralisatie van hooger onderwijs 1876 Groninger Archieven 
 
De Groniger Hoogeschool: negental hoofdartikelen van de Groninger Courant: 
uitgegeven ter gelegenheid van de behandeling der wet op het hooger onderwijs in de 
Tweede Kamer 1876 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 
 
De Groninger Hoogeschool: openbare brief aan de leden van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal 1876 Groninger Archieven 
 
De ontwikkeling der nieuwere physiologie: redevoering bij de aanvaarding van het 
hoogleeraarambt aan de Groninger Hoogeschool, uitgesproken den 27 januari 1876 
1876 Groninger Archieven 
 
De zamenstelling en de waarde van den compostmest en de ier der gemeentelijken 
vuilnisstoep te Groningen: scheikundig onderzocht en toegelicht door J. Ariëns 
Kappers 1876 Groninger Archieven 
 
Het christelijk onderwijs, kortelijk uitgebreid in vragen en antwoorden 1876 
Groninger Archieven 
 
Het Groningen der toekomst, de hoop harer universiteit Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen 
 
Het vijf-en-zeventigjarig bestaan van het Natuurkundig genootschap te Groningen, 
feestelijk herdacht op Vrijdag en Zaterdag den 25 en 26 Februari 1876 1876 
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 
 
Onze scheepvaart. Onze zeelieden en passagiers. Een beroep op het Nederlandsche 
volk 1876 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 
 
De historische beoefening der Nederlandsche taal: toespraak gehouden 9 october 
1877 ter opening zijner colleges 1877 Groninger Archieven 
 
Een viertal gedichten: uitg. ten voordeele van H. Belgraver en zijn ongelukkig gezin 
1877 Groninger Archieven 
 
Gedachtenisviering van vijftigjarige evangeliebediening 1877 Groninger Archieven 
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Geschiedenis van de gemeenten oude en nieuwe Pekela 1877 Groninger Archieven 
 
Het professoraat in de Nederlandsche taal en letterkunde: rede uitgesproken bij de 
aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Leidsche universiteit 1877 Groninger 
Archieven 
 
Hooger onderwijs in Grieksche taal, letterkunde en oudheden: toespraak bij de 
aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Rijksuniversiteit te Groningen 1877 
Groninger Archieven 
 
Nieuwe denkbeelden op het natuurkundig gebied 1877 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen 
 
De Keesiade: een heldendicht, door verschillende dichters: naar een oud handschrift 
voor 't eerst in druk gegeven, zonder aantn 1878 Groninger Archieven 
 
De noodzakelijke beteekenis der Heilige Schrift: leerrede over 2 Tim. 3:15-17, 
uitgesproken 30 juni 1878 Groninger Archieven 
 
De plaats der aardrijkskunde in het systeem der wetenschappen 1878 Groninger 
Archieven  
 
De samenhang van logica en ethiek 1878 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen 
 
Het kerkelijk professoraat: rede bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt in de 
godgeleerdheid, van wege de Nederlandsche Hervormde Kerk, in de universiteitstad 
Groningen den 31sten mei 1878 gehouden 1878 Groninger Archieven 
 
Kerk, kerkleer, kerkrecht. Rede ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt in de 
godgeleeerdheid, van wege de Nederlandsche Hervormde Kerk, te Utrecht, den 18 
November 1878, uitgesproken 1878 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 
 
Over de wetenschappelijke beoefening der moderne talen: toespraak bij de opening 
zijner lessen, gehouden op vrijdag den 27 september 1878 1878 Groninger Archieven 
 
Toespraken gehouden bij de inwijding der Remonstrantsche gemeente te Groningen 
op ... 28 juli 1878 1878 Groninger Archieven 
 
Anna Roemers Visscher: letterkundige studie 1879 Groninger Archieven 
 
De rijksdag te Spiers, 19 april 1529: gedachtenisviering, gehouden te Groningen, 20 
april 1879 1879 Groninger Archieven 
 
Het raadsel der ervaring: rede, uitgesproken bij de overdracht van het rectoraat aan 
de Rijksuniversiteit te Groniningen, den 16 september 1879, 1879 Internationaal 
Instituut voor Sociale Geschiedenis 
 
Friedrich Carl von Savigny: toespraak ter herdenking van den honderdsten jaardag 
zijner geboorte gehouden den 21sten februari 1879 1879 Groninger Archieven 
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Toespraak gehouden te Groningen 19 october 1879 naar aanleiding van het 
overlijden van den heer en mevr. Korteweg B.C.J. Mosselmans 1879 Groninger 
Archieven 
 
Toespraak ter opening der reünie van oud-studenten der Groningsche hoogeschool 
den 22 september 1879 gehouden 1879 Groninger Archieven 
 
Leerrede over Joh. 5:35 ter nagedachtenis van wijlen den weleerwaarden heer Ds. 
R.J. Sybrandi, in leeven leraar der Chr. Geref. Gemeente te Houwerzijl en Zoutkamp, 
overleden den 26 november 1879 1880 Groninger Archieven 
 
Rapport du jury de l'exposition internationale d'orfèvrerie, d'argenterie, de bijouterie, 
de joaillerie, d'horlogerie, ainsi que d'outillage pour la fabrication de ces divers 
objets, tenue à Groningue du 13 juillet au 1er août 1880 1880 Groninger Archieven 
 
Verslag der jury voor de internationale tentoonstelling van gouden en zilveren 
werken, edelgesteenten, uurwerken en de werktuigen tot de vervaardiging en 
bewerking van het genoemde, gehouden in het rijksuniversiteitsgebouw te Groningen 
van 13 juli-1 augustus 1880 1880 Groninger Archieven 
 
Afscheidsrede bij het neêrleggen van het hoogleeraarsambt aan de universiteit te 
Groningen den 19 september 1881 1881 Groninger Archieven 
 
De verhouding van den staat tot de prostitutie 1881 Groninger Archieven 
 
De volksverbeelding in het rijk der taal 1881 Bibliotheek der Rijksuniversiteit 
Groningen 
 
Feestliederen voor ijsvereenigingen: op vereerend verzoek der directie van de 
Groninger IJsvereeniging vervaardigd 1881 Groninger Archieven 
 
Ommelander Jagtregten 1881 Groninger Archieven 
 
Rede ter inwijding van het kerkgebouw der Hervormde gemeente te Over 't Schild, 
gehouden den 8sten augustus 1880 1881 Groninger Archieven 
 
De verhouding van den staat tot de prostitutie 1881 Internationaal Instituut voor 
Sociale Geschiedenis 
 
Wet van den 28sten juni 1881 (Staatsblad no. 97) tot regeling van den kleinhandel in 
sterken drank en tot beteugeling van openbare dronkenschap 1881 Groninger 
Archieven 
 
Regten der gemeente Groningen op en in de stads-veenkolonien 1882 Groninger 
Archieven 
 
Volk en staat. Redevoering ter opening zijner colleges, uitgesproken 1882 
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 
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Vooruitgang en natuurwetenschap. Redevoering den 19den September 1882 
uitgesproken, bij de overdracht van het Rectoraat der Rijks-Universiteit te Groningen 
1882 
 
Zondagsrust: toespraak bij de eerste algemeene vergadering der Nederlandsche 
Vereeniging tot bevordering van zondagsrust te Utrecht 28 april 1882 1882 
Groninger Archieven 
 
De dubbele standaard in verband met den toestand van ons muntwezen 1883  
Groninger Archieven 
 
De eisch der waarheid in den dienst van theologie en kerk: toespraak bij den aanvang 
zijner lessen te Utrecht gehouden en bij de uitgave aan zijne vrienden te Engwierum, 
Scherpenzeel, ’s-Gravenhage en Groningen opgedragen 1883 Groninger Archieven 
 
Het Kerst-evangelie: leerrede over Matth. 1:22, 23 1883 Groninger Archieven 
 
Zult gij wel evangeliedienaren worden? 1883 Groninger Archieven 
 
Aan de Sint Maartenstoren bij Groningens Academiefeest 1884 1884 Groninger 
Archieven 
 
Apolloos weghwijser door de feesten des LIVsten lustri der wijdtvermaerde Groninger 
Hooge Schoole staende te vieren den XVen - XXsten van Herfstmaend in 't jaer O.H. 
MDCCCLXXXIV waerin, beneffens aenwysinghen en prognosticatiën voor elcken dag 
der feesten, vervat sijn vele vermaeckelijcke en leerijcke propoosten van gheleerde, 
poeetsche en andere fraeye gheesten 1884 Groninger Archieven 
 
Het persoonlijk karakter der leerstellige godgeleerdheid 1884 Groninger Archieven 
 
Opmerkingen gemaakt naar aanleiding van het door de heeren H.W.J. Sannes, A.G. 
Bodaan en A. Moll aan den minister van justitie aangeboden ontwerp van wet tot 
regeling van het notarisambt 1884 Groninger Archieven 
 
Reglementeering der prostitutie 1884 Groninger Archieven 
 
De oorzaken der Malaise 1885 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 
 
In donkere tijden: leerrede over Psalm 4:7 1885 Groninger Archieven 
 
In hoever kunnen wij, uit het uiterlijk van den mensch, inzonderheid gelaat en hand, 
de gesteldheid zijner innerlijke hoedanigheden bepalen? 1885 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen 
 
Keur op de Watermaling onder het Waterschap Oldambt 1885 Groninger Archieven 
 
De volksregeering in het constitutioneel stelsel. Rede, bij de aanvaarding op den 
16den September 1885, van het hoogleraarsambt in de faculteit der rechtsgeleerdheid 
aan de Rijksuniversiteit te Groningen, uitgesproken 1885 Internationaal Instituut voor 
Sociale Geschiedenis 
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Wet van den 28sten juni 1881 (Staatsblad no. 97) tot regeling van den kleinhandel in 
sterken drank en tot beteugeling van openbare dronkenschap 1885 Groninger 
Archieven 
 
Belastinghervorming en bezuiniging 1886 Internationaal Instituut voor Sociale 
Geschiedenis 
 
De continuiteit in den ontwikeling der natuurkunde 1886 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen 
 
Het boekverkoopers-college te Groningen in de jaren 1860-1885: toespraak 
gehouden 30 dec. 1885 1886 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 
 
Oordeelt een rechtvaardig oordeel. De bestrijding van F. Domela Nieuwenhuis en het 
socialisme, door J.G. de Vries 1886 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 
 
Richting en beleid der Liberale Partij 1886 Internationaal Instituut voor Sociale 
Geschiedenis 
 
Wachter, wat is er van den nacht? Zangen des tijds 1886 Internationaal Instituut voor 
Sociale Geschiedenis 
 
De Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederduitsch Gereformeerde Kerken 
(doleerenden) in hunne overeenstemming en in hun verschil 1887 Groninger 
Archieven 
 
Genealogische aantekeningen over de familie De Sitter 1887 Groninger Archieven 
 
Herinneringen van een gepensioneerd ambtenaar der Rijksbelastingen 1887 
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 
 
De Israelitische oudheid en de Pentateuchkritiek 1888 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen 
 
Een woord over gymnasiaal onderwijs 1888 Groninger Archieven 
 
Nederland en Oranje 1888 Groninger Archieven 
 
Proportioneele vertegenwoordiging geen "blauw ideaal" 1888 Groninger Archieven 
 
Dichtregelen ter opening der reünie van oud-studenten der Groningsche hoogeschool 
den 16 september 1889 1889 Groninger Archieven 
 
Gedenkboek van de Rijks Hoogere Burgerschool te Groningen 1889 Groninger 
Archieven 
 
Hoenderpacht 1889 Groninger Archieven 
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Résolutions des Bourgmestres et du Conseil de la ville de Groningue, Concernant les 
réfugiés, 1620-1728 1889 Groninger Archieven 
 
Twaalftal leerredenen 1889 Groninger Archieven 
 
Beantwoording van vragen betreffende de ambachtsscholen in Nederland: in 
vergelijkend overzicht bijeengebracht 1890 Internationaal Instituut voor Sociale 
Geschiedenis 
 
De regeering van koning Willem den Derden, Eerste aflevering 1890 Groninger 
Archieven 
 
De regeering van koning Willem den Derden, Tweede aflevering 1890 Groninger 
Archieven 
 
De regeering van koning Willem den Derden, Derde aflevering 1890 Groninger 
Archieven 
 
De regeering van koning Willem den Derden, Vierde aflevering 1890 Groninger 
Archieven 
 
De regeering van koning Willem den Derden, Vijfde aflevering 1890 Groninger 
Archieven 
 
De regeering van koning Willem den Derden, Zesde aflevering 1890 Groninger 
Archieven 
 
De regeering van koning Willem den Derden, Zevende aflevering 1890 Groninger 
Archieven 
 
De regeering van koning Willem den Derden, Achtste aflevering 1890 Groninger 
Archieven  
 
De regeering van koning Willem den Derden, Negende aflevering 1890 Groninger 
Archieven 
 
De regeering van koning Willem den Derden, Tiende aflevering 1890 Groninger 
Archieven 
 
Afscheidswoord, tot een aandenken geschonken aan de leden en begunstigers der 
Remonstrantsche gemeente te Groningen 1 maart 1891 1891 Groninger Archieven 
 
De economie en de feiten: Rede Groningen 14 Sept. 1891 1891 Internationaal 
Instituut voor Sociale Geschiedenis 
 
De waarde van Koch’s geneesmiddel tegen tuberculose 1891 Internationaal Instituut 
voor Sociale Geschiedenis 
 
De slag op de Mookerheide, 14 april 1574: rede gehouden bij de onthulling van het 
monument te Heumen op 14 april 1891 1891 Groninger Archieven 
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Het ware socialisme. Leerrede gehouden [...] te Groningen 1891 Internationaal 
Instituut voor Sociale Geschiedenis 
 
Intreerede uitgesproken te Groningen 2 augustus 1891 Groninger Archieven 
 
Nadere mededeelingen omtrent het niet-bestaan der tuberkelbacillen en de onwaarde 
en gevaren van Koch’s geneeswijze tegen tuberculose, enz. 1891 Internationaal 
Instituut voor Sociale Geschiedenis 
 
Verkeerd bijbelgebruik 1891 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 
 
De ontwikkelingsgang der Germaanse mythologie: redevoering, uitgesproken bij de 
overdracht van het rectoraat der Rijks-Universiteit te Groningen, den 20sten 
September 1892 1892 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 
 
Het laatste college-uur: rede op den 15den juni 1892 gehouden 1892 Groninger 
Archieven 
 
Matthias de Vries: ter nagedachtenis: toespraak ter opening zijner colleges 28 
September 1892 1892 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 
 
De Jezuieten. Eene rede 1893 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 
 
De ontwerp-plannen der Zuiderzeecommissie in verband met de werkeloosheid. 
Kritisch beoordeeld uit een technisch, financieel en economisch oogpunt. Met eene 
afbeelding van vergelijkende kultuurproeven 1893 Internationaal Instituut voor 
Sociale Geschiedenis 
 
De theorie van den organischen Staat en hare waarde voor onzen tijd. Rede op 18 
October 1893, bij de aanvaarding van het Hoogleraarsambt aan de Rijksuniversiteit 
te Leiden, uitgesproken. 1893 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 
 
In dagen van strijd: eene bloemlezing 1893 Groninger Archieven 
 
Aan de Staten der Provincie Groningen 1894 Groninger Archieven 
 
Album van den historisch-allegorischen optocht gehouden te Groningen 19 sept. 1894 
voorstellende de Reductie van Groningen in 1594 en hare zegenrijke gevolgen 1894 
Groninger Archieven 
 
Alcohol als volksdrank: debat tusschen den medewerker voor hyg[iène] van 
O[rdelijke] H[ervorming] en eenige drankbestrijders 1894 Groninger Archieven 
 
De drank-quaestie en de drinkgewoonten 1894 Internationaal Instituut voor Sociale 
Geschiedenis 
 
De werkkring van den Staat. Redevoering bij de aanvaarding van het 
Hoogleeraarsambt aan de Rijks-Universiteit te Groningen, den 10 Februari 1894 
uitgesproken 1894 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 
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Eenige opmerkingen naar aanleiding van de brochure "Na twaalf jaren" 1894 
Groninger Archieven 
 
Feestgeschenk bij de driehonderdjarige herdenking van de reductie van Groningen in 
1594: herinneringen uit den worstelstrijd met Spanje 1894 Groninger Archieven 
 
Over de factoren van de begripswijzigingen der woorden: redevoering, uitgesproken 
bij de overdracht van het rectoraat der Rijksuniversiteit te Groningen, den 18den 
September 1894 1894 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 
 
Toespraak ter opening der reunie van oud-studenten der Groningsche hoogeschool 
den 17 september 1894 1894 Groninger Archieven 
 
Beschouwingen over kanalisatie van Westerwolde 1895 Groninger Archieven 
 
Het tegenwoordig landbouwvraagstuk en de middelen ter oplossing 1895 
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 
 
Het socialisme en de Christen jongeling. Referaat gehouden den 16 November 1894 
[...] te Groningen 1895 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 
 
Graanrechten? 1895 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 
 
Waarom geen beschermende graanrechten? Een onpartijdig oordeel over een 
belangrijke quaestie 1895 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 
 
De familie Bernoulli in de geschiedenis der wiskunde 1896 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen 
 
Eenige practische opmerkingen over het teekenonderwijs 1896 Groninger Archieven 
 
Gesticht voor pleegzusters en toevluchtsoord voor meisjes te Groningen, 1846-1896 
1896 Groninger Archieven 
 
Kanalisatie van Westerwolde: repliek aan het bestuur en den deskundige der 
Vereeniging tot bevordering der kanalisatie van Westerwolde 1896 Groninger 
Archieven 
 
Verbleekte en enkele nog frissche rijmen 1896 Groninger Archieven 
 
Een dringend volksbelang: het grootste gevaar van onze munttoestand 1897 
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 
 
Eene vergadering van Burgemeesteren en Raad der stad Groningen in de lentemaand 
1787: een vaderlandsch tafereel 1897 Groninger Archieven 
 
Het weeshuis der Vereenigde Doopsgezinde gemeente te Groningen 1897 Groninger 
Archieven 
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Ik zal gedenken: rede uitgesproken aan den avond voor den 225sten gedenkdag van 
Groningen’s ontzet, 27 augustus 1897 in de Martinikerk te Groningen 1897 
Groninger Archieven 
 
Vaarver Naarsien 1897 Groninger Archieven 
 
Bijbelsch onderwijs 1898 Groninger Archieven 
 
Een ignobele strijd: open brief aan de Nederlandsche medici als antwoord op het 
ingezonden stuk van dr. Reilingh in het Medisch Weekblad van 12 november 1898 
1898 Groninger Archieven 
 
Eene proefzuivel boerderij te Hoorn 1898 Internationaal Instituut voor Sociale 
Geschiedenis 
 
Het geluk van den vrome 1898 Groninger Archieven 
 
Het tabl... Bouwst..., opgeleverd den 28en dag der 8e maand van 't j... d... w... L... 
5898, in de Mac... Soc... der Loge l'Union Provinciale, werkende in 't O... van 
Groningen 1898 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 
 
Oranje-boven: lied met pianobegeleiding 1898 Groninger Archieven 
 
Orthodox en evangelisch: een woord over den tegenwoordigen toestand der 
Hervormde gemeente in Groningen 1898 Groninger Archieven 
 
Rede ter gelegenheid van de aanvaarding der regeering door H.M. koningin 
Wilhelmina gehouden ... 31 augustus 1898 in de Martinikerk te Groningen 1898 
Groninger Archieven 
 
Vox clamantis: eenige beschouwingen over de voorgestelde facultatiefstelling van het 
Grieksch op de gymnasia 1898 Groninger Archieven  
 
Vreugdeklanken: een veertiental feestzangen (school- en volksliederen) voor 
Neerlands kroningsfeesten in 1898 1898 Groninger Archieven 
 
De toekomst van den onderwijzer 1899 Internationaal Instituut voor Sociale 
Geschiedenis 
 
Feestrede ter opening der Reunie van Oud-Studenten der Groningsche Hoogeschool 
den 18en September 1899 1899 Groninger Archieven 
 
Het wezen der straf. Redevoeringen uitgesproken bij de overdracht van het rectoraat 
der Rijksuniversiteit te Groningen, den 19den September 1899 1899 Internationaal 
Instituut voor Sociale Geschiedenis 
 
Onze drie kerken 1899 Groninger Archieven 
 
Onze laboratoria en de wetenschap: rede Groningen, 1899 Internationaal Instituut 
voor Sociale Geschiedenis 



 283 

 
Rapport van de commissie inzake het handelsonderwijs in Nederland 1899 
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 
 
Scheiding van Kerk en Staat. Een politieke eisch. Toegelicht door O. Schrieke 1899 
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 
 

’s-Hertogenbosch 

 

A.M.D.G. Quaestio momentosa 1813 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Amica defensio vicariatus ecclesiae Gandavenis Canonice et Legitime Electi 22 Julii 
1813 1813 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
De Burgers van ’s Hertogenbosch uit de slavernij verlost 1813 
Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
God andermaal zichtbaar de God van Nederland 1813 Koninklijke Bibliotheek Den 
Haag 
 
Herinnering aan den 18 november 1813 1813 Universiteitsbibliotheek Universiteit 
van Tilburg 
 
Lectori Benovolo 1813 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Leerrede over Jesaia LIV. 7,8 ter gelegenheid van Nederlands bevrijding (2e druk) 
1813 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Observationes 1813 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Aan de burgerij van ’s Hertogenbosch bij de verlossing der stad op den 26 van 
Louwmaand 1814 1814 Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Bij de verlossing van ’s Hertogenbosch 1814 Universiteitsbibliotheek Universiteit van 
Tilburg 
 
Burgemeesterschap der stad ’s Hertogenbosch 1814 Universiteitsbibliotheek 
Universiteit van Tilburg 
 
De opdragt van de oppermagt aan den prinse van Oranje 1814 Koninklijke 
Bibliotheek Den Haag 
 
Een waarschuwende Wenk (dl.2) 1814 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Een waarschuwende wenk aan alle Roomsch Catholieken in Nederland, ter zake der 
wederrechtelijke en scheurmakende daarstelling van eenen zoogenaamde doorstelling 
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van eenen zoogenaamden bisschoppelijken zetel te ’s Bosch, door wijlen der 
Franschen keizer 1814 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Helden-Zang tot opwekking aan de Saamverbonde burgers na de Bevrijding van Den 
Bosch, op den 26 Januarij 1814, aangeboden ter gelegenheid van het Feest der 
Verjaring, van de eheilzame gebeurtenis, door een Deelgenoot aan die belangrijke 
zaak 1814 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Heldenzang 1814 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Historisch berigt van de belegering en bevrijding van ’s Hertogenbosch, door A. 
Meijer, predikant der Luthersche gemeente aldaar 1814 Stadsarchief ’s-
Hertogenbosch 
 
Hoogst Belangrijke Tijding 1814 Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Kerkelijke redevoering 1814 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Kerkelijke Redevoering, gehouden bij gelegenheid der omwenteling in Nederland, en 
der gelukkige verlossing der Stad ’s Hertogenbosch, op den 2 van de belegeringen en 
bevrijding van voorgenoemde stad, door A. Meyer Predikant der Lutherse Gemeente 
te ’s Hertogenbsoch 1814 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Reglement op de Collecte van Stads Belasting te ’s Hertogenbosch 1814 Duthmala 
antiquariaat 
 
Reglement van orde voor de vergadering van de staten van Braband 1814 Brabants 
Historisch Informatie Centrum 
 
Reglement voor de Koninklijke School voor Nuttige en Beeldende Kunsten te ’s 
Hertogenbosch 1814 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Aan myne medeburgers te ’s Hertogenbosch 1815 Universiteitsbibliotheek 
Universiteit van Tilburg 
 
Algemeen reglement voor den inwendigen dienst der Maréchaussée 1815 Stadsarchief 
Breda 
 
Besluit betrekkelijk het Bestuur der Armen en Godshuizen van den 31 December 1814 
1815 Duthmala antiquariaat 
 
Dichtmatige Karakterschets van sommige Roomsch-Katholijke Geestelijken in de 
Meijerij van ’s-Hertogenbosch 1815 Duthmala antiquariaat 
 
Gedachten en Heilbeelden, opgedragen aan de Burgers en Inwoners der Stad ’s 
Hertogenbosch, Provincie Brabant door de gezamelijke Lantaarn aanstekers deze  
Stad, bij den ingang van het jaar 1815 1815 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Gezangen bij gelegenheid der viering van flora- of koppermaandag 1815 Koninklijke 
Bibliotheek Den Haag 
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Hulde zang aan den Beminden Souverein na de heugelijke aanneming des titels van 
koning 1815 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Lierzang op de gedenkwaardige overwinning La Belle Alliance 1815 Koninklijke 
Bibliotheek Den Haag 
 
Nederlands verlossing 1815 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Nieuw Jaars Herinneringen en Zegewensche, opgedragen aan de Burgers en 
Inwoners der Stad ’s Hertogenbosch, Provincie Brabant, door de gezamelijke 
Nachtwakers dezer Stad met ingang van het jaar 1815 1815 Stadsarchief ’s-
Hertogenbosch 
 
Stadgenooten 1815 Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Statistisch tafereel der provincie Braband: bevattende derzelver verdeeling in 
distrikten en kantons, namen der gemeenten, bevolking, de onderscheiden standen van 
dezelve, de godsdienstige gezindheden, huizen, onderdeeling van het mannelijk 
geslacht, hoeveelheid landerijen, aard van bebouwing ... op januarij 1815: op last der 
Heeren Staten van Braband gedrukt 1815 Stadsarchief Breda  
 
Vreugde zang voor het Nederlandsch volk 1815 Bibliotheek der Rijksuniversiteit 
Groningen 
 
Wilhelmus-lied Quatre-Bras 1815 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Aan mijne landgenoten. Bij de vereniging van zijne majesteit den koning der 
Nederlanden 1816 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Aan mijne landgenoten. Bij de verjaring van zijne Majesteit den Koning der 
Nederlanden, Groothertog van Luxemburg &c. &c. &c. Gedrukt op begeert van Zijne 
Excellentie den heere Gouverneur der Provincie Noord-Braband. En uitgesproken in 
den schouwburg van ’s Hertogenbosch, den 24 van oogstmaand 1816, door H. Kup 
1816 Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Bekendmaking 1816 Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Bij het Inwijdings-Feest van het vernieuwd gebouw van het gezelschap De Harmonie 
op den 21 Augustus 1816 1816 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
De Edelmoedigheid 1816 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
De inhuldiging des schouwburgs zinnebeeldige voorstelling 1816 Koninklijke 
Bibliotheek Den Haag 
 
De verlossing van ’s Hertogenbosch en van ons vaderland 1816 Koninklijke 
Bibliotheek Den Haag 
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In eene buitengewone consistoriale vergadering bij de Euangelisch-Luthersche 
gemeente te ’s Hertogenbosch, geghouden den 8 november 1815, is besloten tot 
oprigten een groeijend fonds, onder de zinspreuk: Et mihi et posteris 1816 
Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Leerrede Over Job I: 21b. Ter Gelegenheid Van Den Eersten Kerkgang Mijner 
Dierbare Echtgenoote Ida Alagonda Elisabeth Lohman, Na Hare verlossing van eene 
Dochter op den 24 Maart 1816, en een daarop gevolgd zeer gevaarlijk ziekbed van 17 
weken, terwijl het lieve kind op den 18 April, nog geene 4 weken oud, overleden was. 
Uitgesproken Te Garmerwolde, op Zondag morgen den 21 Julij 1816 Stadsarchief ’s-
Hertogenbosch 1816  
 
Lierzang bij de verjaring van den gedenkwaardigen veldslag van Waterloo 1816 
Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Publicatie. Burgermeesteren der stad ’s Hertogenbosch, doen te weten: dat dezelve 
tot voorkoming van alale ongeregeldheden, waar toe het verkleed gaan en loopen 
langs de straten veel al aanleiding geeft… 1816 Universiteitsbibliotheek Universiteit 
van Tilburg 
 
Reglement voor het kantoor van den notaris Petrus Henricus van Fenema, te ’s 
Hertogenbosch 1816 Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Vertus Felicitatis 1816 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Vrijmetselaars Gezangen 1816 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Aan de A.L. De Edelmoedigheid in het Oosten van De Bolk 1817 Stadsarchief  
’s-Hertogenbosch 
 
Bekendmaking 1817 Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Beweeg-gronden tot de hereeniging onzer afgescheurde broeders met hunne oude 
moeder de Katholijke Kerk 1817 Koninklijke bibliotheek Den Haag 
 
Getuig-Schrift van vlijt en naarstigheid op het instituut van opvoeding der Stad ’s 
Hertogenbosch 1817 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Lauwer-Takje opgedragen aan de saamverbondene der stad ’s Hertogenbosch 1817 
Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Nieuwe-Jaars Hel en Zegenwensch, Opgedragen aan de Burgers en Inwoners der 
Stad ’s Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, door de gezamelijke Klapwakers  
dezer Stad, bij den ingang van het jaar 1817 1817 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Octrooi van de hoog mogende heeren Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden tot 
het oprichten van een Roomsch Armen-Weeshuis te ’s Hertogenbosch in dat 12 
Februarij 1778, en Reglement op de adminstratie van hetzelve door den Magistraat 
der Hoofd-Stad ’s Hertogenbosch. Gearesteerd den 26 April 1779 1817 Stadsarchief 
’s-Hertogenbosch 
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Rapport der Commissie uit den Raad der Gemeente ’s Bosch betreffende de 
Watervrijmaking der Stad 1817 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Reglement bepalende de Wijze waarop het Gezag en de Magt, door de Staten van de 
Provincie Noord-Braband, overeenkomstig de Grondwet wordt uitgeoefend 1817 
Duthmala antiquariaat 
 
Reglement voor de Societeit opgericht onder den naam van muzijk en Redoute 
Kollegie te ’s Hertogenbosch 1817 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Vaderlandse uitboezeming bij de geboorte van Neerlands erfprins 1817 Koninklijke 
Bibliotheek Den Haag 
 
Vrienden-Zang Ter gelegenheid van de 65e verjaardag van den heere staatsraad 
gouverneur der provincice Noord-Braband, Mr. Carl Gerard Hultman, Gevierd 
binnen ’s Hertogenbosch, op den 10 July 1817 1817 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Aan zijne majesteit den Koning der Nederlanden 1818 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen 
 
Bekendmaking: Van wege Gecommiteerden tot den beleiden der stad ’s  
Hertogenbosch, zal, ... op dinsdag den twee-en-twintigsten dezer loopende maand 
Juny,.. publiek en voor alle man worden aangesteed, het verdiepen van eenige 
gedeeltens in de Buiten-Die 1818 Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Cas de Conscience. Cas van conscientie of Gewis-geval 1818 Koninklijke Bibliotheek 
Den Haag 
 
De hervorming, bijzonder in Nederland 1818 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
De Joseph van onzen tijd; of de schrijver der gedachten en droom, wegens den W. 
eerw. Heer T. de Jongh deken & c 1818 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Het ontwerp der maatschappij van weldadigheid 1818 Koninklijke Bibliotheek Den 
Haag 
 
Iets over de instelling van het illustre lieve vrouwe broederschap 1818 Koninklijke 
Bibliotheek Den Haag 
 
Op den 21sten Verjaardag van Prins Frederik der Nederlanden, Grootmeester 
Nationaal van de Orde der Vrije-Metselaren. Op den 28sten Februarij 1818 1818 
Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Psalm-loof bij het Lauwer-Takje 1818 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Publicatie. Burgemeesteren der stad ’s Hertogenbosch overwegende de 
noodzakelijkheid, dat er verordeningen tot het regelen van openbare verkoopingen 
van gemanufactureerde en andere nog ongebruikte goederen daargesteld… 1818 
Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
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Tafelzang. Aan den Vorst 1818 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Uitboezeming bij de oprigting der maatschappij van weldadigheid 1818 Koninklijke 
Bibliotheek Den Haag 
 
Aan mijnen vriend S. Reijnders, bij het verlaten der hoogeschool 1819 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen 
 
Aan mijnen vrienden, na het afsterven hunner waardige moeder Helena Louisa Blom 
1819 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen 
 
Extract uit het register der besluiten van de gesputeerde staten der provincie Noord-
Braband 1819 Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Huishoudelijke wetten voor het bestuur van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, 
Afdeeling ’s Hertogenbosch 1819 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Korte schets van het leven van Alexander den buikspreker 1819 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen 
 
Publicatie. Burgemeesteren der stad ’s Hertogenbosch, doen te weten: dat ten 
gevolge der wet van den 29 april 1819, bij ampliatie en alteratie der bestaande 
reglementen op stads belastingen,… 1819 Universiteitsbibliotheek Universiteit van 
Tilburg 
 
Reglement voor het Letterminnend Genootschap onder de zinspreuk: Tot Oefening 
opgerigt binnen ’s Hertogenbosch, dsen 2 November 1818 1819 Stadsarchief ’s-
Hertogenbosch 
 
SinterKlaas door J.M. van Beverwijk. Als eene bijdrage den 15 December 1819, 
voorgelezen in het Letterminnend Genootschap, Te ’s Hertogenbosch 1819 
Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Wetten van het muziek-collegie Tot Nut en Vermaakt te ’s Hertogenbosch 1819 
Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Aanmerkingen omtrent den nadeeligen invloed, welken het bij ons nog bestaande 
Fransche Wetboek van Strafvordering heeft op den eerbied voor den eed, door 
ongelijkheid in grondbeginsel; ten aanzien van bewijs door denzelven 1820 
Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Bij de drie-en-twintigste verjaring van den Hoogeerw. grootmeester Nationaal, 
Frederik Prins der Nederlanden, op den 28sten Februarij 1820, p.s 1820 Stadsarchief 
’s-Hertogenbosch 
 
Burgemeesteren der stad ’s Hertogenbosch, Provincie Noord-Braband, in 
aanmerking genomen de dienstvaardige bereidwilligheid, door de nagenoemde 
beurtschipers van deze stad op Holland en vice versa,… 1820 Universiteitsbibliotheek 
Universiteit van Tilburg 
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Coupletten voorgelezen op het Feest, gegeven door de heeren officieren der tweede 
afdeling Nationale Infanterie, in Garnizoen te ’s Hertogenbosch, den 18 November 
1820. Zijnde de gedenkdag der Verlossing van Nederland en de verjaardag van H.M. 
de Koningin; ter gedachtenisviering van de eerste ontrolling der jongstverkregen 
vaandels van die afdeeling bij zulk eene plegtige gelegenheid 1820 Stadsarchief ’s-
Hertogenbosch 
 
De Zon-Eclips van den 7 september 1820, berekend naar de nieuwe ecliptische 
tafelen van J. de Kanter, Philz. Voor ’s Hertogenbosch. (Alsmede: eene zamenstraak 
over dezelve.) 1820 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Herinnering en Troostelijke Gedachten voor mij zelven aan den nacht tusschen den 8 
en 9 Januarij 1820. Bij het ziek-kraam-en sterfbed van mijne laatste innigst geliefde 
dochter en van hare twee zonen, door Mr. D. Luycx van Breugel 1820 Stadsarchief ’s-
Hertogenbosch 
 
Op de 25sten verjaardag van Prins Frederik der Nederlanden, Grootmeester 
Nationaal van de Orde der Vrije-Metselaren. Op den 28sten Februarij 1820 1820 
Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Redevoering ter nagedachtenis van Mr. Carl Gerard Hultman, in leven Staatsraad in 
buitengewoon dienst, Gouverneur der Provincie Noord-Braband, Ridder van de Orde 
van den Nederlandschen Leeuw, enz. enz. uitgesproken in het Departement ’s 
Hertogenbosch, der Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen, den 15 April 1820, door 
Mr. I.F. Mauritsz Ganderheijden, Advocaat te ’s Hertogenbosch 1820 Brabants 
Historisch Informatie Centrum 
 
Reglement voor het muzyk-collegie onder de zinsspreuk: Tot nut en vermaak, te ’s 
Hertogenbosch 1820 Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Aan alle Roomsch-Catholijken, in het Koninkrijk der Nederlanden 1821  
Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Aan mijn vriend J. M. Margadant, en zijn gade N. F. de Lille, Op hun vijf-en-twintig 
jarig huwelijks-Feest den 6 November 1821 1821 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Bemoediging aan onzen geachten vriend Palier bij den dood zijner moeder, gade en 
kroost 1821 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Coupletten ter Viering van den Verjaardag der oprigting van het Letterminnend 
Genootschap Tot Oefening 1821 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Leerrede over het onderscheid tusschen den protestantschen en roomsch-katholieken 
godsdienst 1821 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Redevoering 1821 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
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Algemeen reglement op de invordering der stedelijke belastingen binnen de stad ’s 
Hertogenbosch. Gearresteerd den 5 december 1822 1822 Universiteitsbibliotheek 
Universiteit van Tilburg 
 
Algemeen Reglement op de Invordering der Stedelijke Belastingen, binnen de Stad ’s 
Hertogenbosch 1822 Duthmala antiquariaat 
 
Antonius van Alphen vicarius generalis apolstolicus diocesis buscoducensis dilectis 
suis in christo cooperaris Salutem in Domino! 1822 Universiteitsbibliotheek 
Universiteit van Tilburg 
 
Antonius van Alphen, vicarius generaal aostoliek van het bisdom van ’s Bosch, aan de 
onderhorigen van dit bisdom zaligheid in den heere 1822 Universiteitsbibliotheek 
Universiteit van Tilburg 
 
Bekendmaking 1822 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Gezangen voor de Tafel-Loge, bij de viering van het Geboorte-Feest van den 
hoogeerwaarden Grootmeester Nationaal Prins Frederik der Nederlanden, Op den 28 
Februarij 1822, p.s. 1822 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Instructie voor den architekt der stad ’s Hertogenbosch 1822 Universiteitsbibliotheek 
Universiteit van Tilburg 
 
Instructie voor secretarissen bij het bestuur of de regering der stad ’s Hertogenbosch, 
en geemployeerden ter stads secretarie 1822 Universiteitsbibliotheek Universiteit van 
Tilburg 
 
Publicatie. Burgemeesteren der stad ’s Hertogenbosch, doen te weten: dat door zijne 
majesteit den koning, bij hoogstdeszelfs besluit van 20 december 1822, no. 132, aan 
het bestuur dezer stad, bij de invoering van het nieuwe stelsel van ’s rijks belastingen 
1822 Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Reglement of keure der belasting op de bieren en azijnen binnen de stad ’s 
Hertogenbosch. Gearresteerd den 5 december 1822 1822 Universiteitsbibliotheek 
Universiteit van Tilburg 
 
Reglement of Ordonnantie, der Belasting op den Wijn binnen de Stad ’s 
Hertogenbosch 1822 Duthmala antiquariaat 
 
Reglement voor het beurtveer tusschen de stat Rotterdam en ’s Hertogenbosch 1822 
Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Uitboezeming 1822 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Aanneming in het Broederschap van het H. Hart van Jezus, volgens kerkelijke wetten 
opgerigt in St. Jakob's Parochie te ’s Hertogenbosch… 1823 Universiteitsbibliotheek 
Universiteit van Tilburg 
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Feestliederen ter tiende verjaardag van Breda's verlossing der Fransche 
overheersing op den 23 december 1823 1823 Stadsarchief Breda 
 
Feestzang bij het vierde eeuwgetijde van de uitvinding der Boekdrukkunst, Door J.M. 
van Beverwijk 1823 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Reglement of ordeonnantie der belasting op het binnen-en buitenlandsch gedisteleerd, 
binnen de stad ’s Hertogenbosch. Gearresteerd den 5en december 1822 1823 
Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Reglement of Ordonnantie der Belasting op de Boter binnen de Stad ’s 
Hertogenbosch 1823 Duthmala antiquariaat 
 
Reglement of Ordonnantie der Belasting op de Bouwmaterialen binnen de Stad ’s 
Hertogenbosch 1823 Duthmala antiquariaat 
 
Reglement of ordonnantie der belasting op de brandstoffen, binnen de stad ’s 
Hertogenbosch. Gearresteerd den 5 december 1822 1823 Universiteitsbibliotheek  
Universiteit van Tilburg 
 
Reglement of ordonnantie der belasting, op de bouwmaterialen, binnen de stad ’s 
Hertogenbosch. Gearresteerd den 5 december 1822 1823 Universiteitsbibliotheek 
Universiteit van Tilburg 
 
Reglement of Ordonnantie der Belasting, op het Voeder, binnen de Stad ’s 
Hertogenbosch 1823 Duthmala antiquariaat 
 
Reglement op de Dijk Proceduren voor den polder van Empel en Meerwijk, Kwartier 
van Maasland, Meierij van ’s Hertogenbosch 1823 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Schut-Reglement voor de Gemeente van Helvoirt 1823 Duthmala antiquariaat 
 
Ter Nagedachtenis van Jan Batist van der Wee 1823 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Uitboezeming, bij den dood van den eerwaardigen heer Wilhelmus van Goch 1823 
Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Verhaal der genezing van de zuster S. Clotildis 1823 Koninklijke Bibliotheek Den 
Haag 
 
Algemeen reglement of verordeningen van policie, voor de gemeente Waspik 1824 
Brabants Historisch Informatie Centrum 
 
Bekendmaking: Burgermeester en wethouders der stad ’s Hertogenbosch, gezien, het 
reglement voor het bestuur der stad, gearresteerd bij Konings belsuit van den 
Januarij 1800 vier-en-twintig… 1824 Universiteitsbibliotheek Universiteit van 
Tilburg 
 
Feestdichtregelen den bisschop van Curium gewijd 1824 Stadsarchief Breda  
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Huisduinen's slagtoffers der menschenliefde 1824 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Iets ter herinnering aan Jan Esdré 1824 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Instructie voor den Opziener en verdere Geëmploijeerden van Stads Lantaarn-
Verlichting te ’s Hertogenbosch 1824 Duthmala antiquariaat 
 
Jubeldicht, vervaardigd bij de gelegenheid des vijftigsten jaars, of bij het jubelfeest 
van de kloosterlijke professie van den zeer eerwaardigen heer Henricus van Rooy 
1824 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Jubelzang, toepasselijk op het honderdjarige jubelfeest van de instelling des aflaats te 
Kevelaar, gegeven door zijne heiligheid innocentius dsen XII, Paus van Rome. Aan de 
inwoneers der Stad 's Bosch, en aan alle Christenen geloovigen, den 4 Maart 1724, 
en geapprobeerd door den Hoogw. Heer P. Govaerts, V.A. 1824 
Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Lijkrede op het overlijden van zijne doorl. Hoogwaardigheid monsigneur, Joannes 
Baptista Robertus 1824 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Publicatie:De gouverneur der provincie Noord-Braband, berngt bij deze ter kennisse 
van de ingezetenen in dezleve provincie, dat het Zijne Majestewit bij besluit van den 
23 mei jl. no. 64, behaagt heeft te bepalen: dat de heffing den accijns op het gemaal 
[...] 1824 Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Reglement op het Slagten van Vee en het verkoopen van Vleesch binnen de Hoofdstad 
’s Hertogenbosch 1824 Duthmala antiquariaat 
 
Reglement voor den Polder Het Bossche Veld en mag gelegen nabij de Stad ’s 
Hertogenbosch 1824 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Reglement voor het bestuur der stad ’s Hertogenbosch 1824 Universiteitsbibliotheek 
Universiteit van Tilburg 
 
Gevallene natuurgenoten opte beuren, hen door godsdienst en zedelessen, zoo  
mogelijk, op het pad der deugd terug te brengen, en dezelve, eenmaal uit den kerken 
ontslagen en in vrijheid terug gekeerd [….] 1825 Universiteitsbibliotheek Universiteit 
van Tilburg 
 
Aan de vrouwen in Noord-Braband 1825 Universiteitsbibliotheek Universiteit van 
Tilburg 
 
Algemeen reglement en vrachtlijst voor de beurtschippers van en op de stad Heusden 
varende en voor de voerlieden van en op de stad Heusden rijdende en reglement en 
tarif van het bestellloon voor de bestelders en zakkendragers aldaar 1825 
Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Bij het vijf-en-twintigjarig examen van den schoolonderwijzer A. Beekhuis 1825 
Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen 
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Bloemen gestrooid door mejuffrouw F. van de Vaart, op het graf van Rosalie 
Wenckebach, Overleden te Zalt-Boemel, den 12 Februarij 1825 1825 Stadsarchief ’s-
Hertogenbosch 
 
Christelijke redevoering bij de plegtige feestvoering der heilige Anna 1825 
Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
De Klapwakers der Stad ’s Hertogenbosch, aan dezelver Burgers en Inwoners, bij den 
ingang van het Jaar 1825 1825 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Geheim No. 1. Divisie van Policie. Collegium Phylosophicum 1825 
Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Iets over den toekomenden staat der groote en kleine bisschoppelijk semenarien in 
België 1825 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Lijst der kunstwerken welke door liefhebbers en liefhebsters zijn tentoongesteld, bij 
gelegenheid van het uitdeelen der eerepenningen van de teken- en schilder academie 
1825 Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Publicatie 1825 Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Reglement omtrent de zamenstelling der Staten van Noord-Braband 1825 Brabants 
Historisch Informatie Centrum 
 
Reglement tot voorkoming en blussching van brand, voor de gemeente Someren 1825 
Brabants Historisch Informatie Centrum 
 
Specimen juridicum inaugurale de jure matrimoniali secundum veteres consuetudines 
sylvaducenses. Quod, supremo favente numime, ex aucroritate rectoris magniifici 
Jani Richardi de Brueys, jur. utr. doct. et prof. Nec non Amplissimi senatus academici 
consensu, et nobilissimae facultatis juridicae decreto, pro gradu doctoratus 
summisque in jure romano et hodierno honoribus ac privilegis in academia rheno-
trajectina, rite et legitime consequendis, eruditorum examini submittit Wilhelmus 
Cornelius van Heurn, sylva-dugensis. Die XV JUNII MDCCXXV, Hora II 1825 
Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Tweetal leerredenen 1825 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Bekendmaking 1826 Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
De Klapwakers der Stad ’s Hertogenbosch, aan de Burgers en Inwoners derzelve Stad 
bij den ingang van het Jaar 1826 1826 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Het gedrag van Jezus 1826 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Ingezetenen van Noord-Braband! 1826 Universiteitsbibliotheek Universiteit van 
Tilburg 
 
Inwoners van Noord-Braband 1826 Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
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Leerrede, ter aanprijzing van een christelijk werkdadig medelijden 1826 Koninklijke 
Bibliotheek 
 
Aan mijnen vriend M.L. Tijl bij zijne bevordering tot meester in de beide regten 1827 
Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen 
 
Antonius van Alphen vicarius apostoliek van ’s Hertogenbosch, aan deszelfs 
onderhoorige katholyken heit en zegen! 1827 Universiteitsbibliotheek Universiteit van 
Tilburg 
 
Beschrijving van de plegtigheden der Illuminatien plaatsgehad hebbende te ’s 
Hertogenbosch, op den 9n December 1827, bij gelegenheid van het afkondigen des 
Courcourdaadt mitsgaders van die seminarie te Heerlaar (onder St. Migels gestel), 
van Eindhoven, Oirschot, Gemert en Helmond 1827 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Bij het lijk van mijn zoontje Frederik George Willem Pape, Geboren den 5 Junij 1819, 
ontslapen den 28 Augustus 1827 1827 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
De Catholijke kerk, eene tegenstelling van het Rationalismus en valsche Mysticismus 
1827 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Ordonnantie waarnaar binnen de stad ’s Hertogenbosch zal worden geheven eenen 
belasting op de bieren en azijnen 1827 Universiteitsbibliotheek Universiteit van 
Tilburg 
 
Algemeen Reglement voor de stedelijke geadmitteerde beëedigde Werkers, Meters, 
Wegers, enz., te ’s Hertogenbosch 1828 Duthmala antiquariaat 
 
 Henricus den Dubbelden. Administrator Apostoliek van het voormalig bisdom van ’s 
Hertogenbosch, aan zijne medeherders en onderhoorige geloofsgenooten zaligheid in 
den heer! 1828 Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Huishoudelijke wetten van het departement der maatschappij tot nut van 't algemeen, 
opgerigt te ’s Hertogenbosch, den vijfden januarij 1800 negentien 1828 Stadsarchief 
’s-Hertogenbosch 
 
Programma eener prijsuitloving en tentoonstelling van voortbrengsels van schilder- 
en teekenkunst, door levende meesters, binnen de stad ’s Hertogenbosch, voor het 
jaar 1828 1828 Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Reglement der Maatschappij: tot verzachting van het lot van behoeftige 
kraamvrouwen en hare pas geboren kinderen, in de provincie Noord-Braband, 
opgerigt, in den jare 1828, met goedkeuring en onder bescherming van Zijne 
Majesteit den Koning 1828 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Anthonius van Alphen, vicaris general apostoliek van het bisdom van ’s Bosch aan 
deszelfs onderhoorige geloofsgenoten, zaligheid in den heer! 1829 
Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
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Episte pastorale brief van Bisschop Den Bosch 1829 Gemeentearchief Waalwijk 
 
Herderlijke brief 1829 Stadsarchief Waalwijk 
 
Inwijding van de vernieuwde kerk der Evangelisch-Lutersche gemeente te ’s 
Hertogenbosch 1829 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Reglement ter Voorkoming en Blussching van Brand, in de Gemeenten ten Platten 
Lande der Provincie Noord-Braband 1829 Duthmala antiquariaat 
 
Reglement van het onderlinge lijfrenten-fonds voor gehuwden en ongehuwden uit den 
meer- en minvermogenden stand 1829 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Reglement voor de koninklijke school voor de nuttige en beeldende kunsten te ’s 
Hertogenbosch 1829 Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Reglement voor het Beurtveer eener Volks-Schuit door de Zuid-Willemsvaart van ’s 
Hertogenbosch op Maastricht en Vice Versa 1829 Duthmala antiquariaat 
 
Reglement voor het Beurtveer van ’s Hertogenbosch op Maastricht en Vice Versa & 
Tarief der Vrachten, voor het Beurtveer van ’s Hertogenbosch op Maastricht en Vice 
Versa, langs de Zuid-Willemsvaart 1829 Duthmala antiquariaat 
 
Antonius van Alphen, aan zijne onderhoorige diocesanen, zaligheid in den Heer! 
1830 Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Antonius van Alphen, vicarius generaal apostoliek van het bisdom ’s Hertogenbosch. 
Aan zijne onderhoorige diocesanan zaligheid in den Heer 1830 
Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
De Hollandsche vrijwilligers, bij het uittrekken der onderscheidene korpsen 1830 
Koninklijke bibliotheek Den Haag 
 
De tweede afdeling van het hoofd-bestuur der Maatschappij ter bevordering van het 
godsdienstig onderwijs der slaven en kleurlingen in de kolonie suriname, aan de 
ressorteerende ingezetenen der stad en meijerij van ’s Hertogenbosch, mitsgaders des 
geheelen oostelijken deels van Noord-Braband 1830 Universiteitsbibliotheek 
Universiteit van Tilburg 
 
Leerrede over Psalm LXXII, vs. 15b 1830 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Memorie over den landbouw en de veefokkerij in het koningrijk der Nederlanden 
1830 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Ontboezeming bij den Opstand van Belgie 1830 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Reglement voor het beheer der bank van leening binnnen de stad ’s Hertogenbosch, 
gewijzigd naar het koninklijk besluit van den 31 oktober 1826 no. 132 1830 
Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
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Reglement voor het Beheer der Bank van Lening binnen de Stad ’s Hertogenbosch 
1830 Duthmala antiquariaat 
 
Vaderlandsche opwekkings-leerrede, naar aanleiding van psalm LXXXV: 9-14, ten 
betooge dat uit het onheil dezer dagen ons wat geluk moet geboren worden 1830 
Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Ampliatien en alteratien op het reglement op het gedestileerd 1831 
Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Antonius van Alphen, Vicarius generaal Apostolijk van het bisdom ’s Hertogenbosch 
aan zijn onderhoorige diocesanen zaligheid in den Heer 1831 Stadsarchief ’s-
Hertogenbosch 
 
Braband in oproer 1830 1831 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
De kroonprins der Nederlanden, Willem Frederik George Lodewijk, beschouwd en 
geregtvaardigd in zijne daden jegens Belgie 1831 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Henricus den Dubbelden. Administrator van het voormalige Bisdom van ’s 
Hertogenbosch, aan zijne medehoorders en onderhoorige geloofsgenoten zaligheid in 
den Heer! 1831 Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Hoera van het eerste Marsch-batalillon, der versting ’s Hertogenbosch 1831 
Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Jesus. Maria, Joseph 1831 Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Marschlied voor de Tirailleurs der Bossche Schutterij, bij hun vertrek naar de 
voorposten 1831 Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Noord-Brabands zegezang. Hulde aan de Bossche Schutterij (dichtstuk) door J.M. v. 
B. 1831 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Noord-Brabandsche gastvrijheid, een tegenhanger van het stukje: Noord-
Brabandsche lijdzaamheid 1831 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Noord-Brabandsche Lijdzaamheid 1831 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Reglement op het beheer der dijken en verdere waterkeerende of waterleidende 
werken der polders, behoorende onder het Hoog-Heemraadschap van Maasland 1831 
Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Twee verhandelingen, dichtstukken over onbebouwde gronden ’s-Hertogenbosch 
1831 Regionaal archief Tilburg 
 
Tweede memorie of vervolg over den landbouw en de veefokkerij in het Koningrijk 
der Nederlanden 1831 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 
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Zijne onderhoorige geloofsgenooten, zaligheid in den heer! 1831 
Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Antonius van Alphen, vicarius generaal apostoliek van het Bisdom van ’s 
Hertogenbosch. Aan zijne onderhoorige diocesanen, zaligheid in den heer! 1832 
Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
De Algemeene Bededag in Nederland (2 December 1832) 1832 Stadsarchief ’s-
Hertogenbosch 
 
Een woord van toespraak aan de Noord-Brabandsche schutterij (ten voordeele van 
hunne zieken en gekwetsten) 1832 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Henricus den Dubbelden, administrator apostolicus van het voormalige bisdom van ’s 
Hertogenbosch, Aan zijne medehelpers en onderhoorige geloofsgenooten. Zaligheid 
in den heere! 1832 Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Herderlijke brief, uitgevaardigd door de hoogwaardige heeren Henricus den 
Dubbelden, administrator apostolijk van het voormalige Bisdom van ’s 
Hertogenbosch, G, Hermans, vicaris generaal apostolijk der Noord-Nederlandsche 
distrikten van het voornmalige Bisdom van Ruremonde, A. Borret, vicaris generaal 
over de distrikten van Ravenstein en Megen, en J. van Hooijdonck, administrator 
apostolijk van het Hollandsch gedeelte van het voormalige Bisdom van Antwerpen; 
Waarbij Dispensatie wordt verleend, tot het gebruik van Vleesch en Vet en meermaals 
daags zijn nooddruft te nemen, op de Vrijdgen, Zaturdagen en andere Vastedagen, 
voor zoodanige plaatsen, welke door de cholera morbus mogten worden aangetast 
1832 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Iets over de nuttigheid van de godsdienst, als middel tot maatschappelijk gebrek 1832 
Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Ontwerp tot daarstelling eener brouwerij, op eene uitgebreide schaal, met de daaraan 
verbondene veehouderij in het groot, in de provincie Noord-Braband 1832 
Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Redevoering aan de Staten van Noord-Braband uitgesproken door den Gouverneur 
der Provincie 1832 Duthmala antiquariaat 
 
Reglement of Keure, volgens welke binnen de Stad ’s-Hertogenbosch, zal worden 
geheven de Belasting op het Gemaal 1832 Duthmala antiquariaat 
 
Reglement op het schoonhouden en reinigen der straten en goten, de stroom de dieze 
en haven binnen de stad ’s Hertogenbosch 1832 Universiteitsbibliotheek Universiteit 
van Tilburg 
 
Reglement voor de societeit de ware vriendschap te ’s Hertogenbosch 1832 
Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
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Speciale Bepalingen ter Verzekering van den rigtigen Opbrengst der Stedelijke 
Opcenten op den Rijks-Accijns van het Geslagt, binnen de Stad ’s Hertogenbosch 
1832 Duthmala antiquariaat 
 
Speciale bepalingen ter verzekering van den rigtigen opbrengst der stedelijke 
opgenten op den rijks-accijns van het geslagt, binnen de stad ’s Hertogenbosch 1832 
Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Uittreksels uit de aantekeningen van het verhandelde bij het Letterminnend 
genootschap, gevestigd te ’s Hertogenbosch, onder de zinspreuk: Tot Oefening 1832 
Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Aan alle onze onderhoorige zeer beminde katholijken 1833 Universiteitsbibliotheek 
Universiteit van Tilburg 
 
Aanspraak aan de Staten van Noord-Braband, gedaan door Jonkheer A.J.L. van den 
Bogaerde Gouverneur der Provincie, in de Vergadering van den 2 Julij 1833 1833 
Duthmala antiquariaat 
 
Antonius van de Laar, kanunnik van het kathedraal kapital van St. Jan. Vicaris 
Kapitulaar van het Bisdom van ’s Hertogenbosch, aan de geestelijkheid en de 
geloovigen van het bisdom, zaligheid in den heer 1833 Universiteitsbibliotheek 
Universiteit van Tilburg 
 
Den weleerwaarden heere W. Broes bij de viering van zijn vijfentwintigjarige 
evangelie-dienst in de Hervormde Gemeente van Amsterdam, den 3den van 
Sprokkelmaand, 1833 1833 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Extract uit het register der notulen van den raad der stad ’s Hertogenbosch 1833 
Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Leerredenen, bij gelegenheid der ordening en inzegening van twee kandidaten 1833 
Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Publicatie 1833 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen 
 
Publicatie, houdende heffing van opcenten op de hoofdsommen van den rijks-accijns 
op het gemaal; eene eigene plaatselijke belasting op het van elders ingevoerd 
wordende meel en gebak van belast graan, mitsgaders eene verhoogde plaatselijke 
belasting op de boer en steenkolen, gearresteerd den 31 julij 1833 1833 
Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Reglement van bestuur voor het gereformeerd burger-weeshuis, te ’s Hertogenbosch 
1833 Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Reglement voor de societeit te ’s Hertogenbosch, hare bijeenkomsten houdende in 
derzelver Locaal de Zwarten Arend 1833 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Sijnodale leerrede 1833 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
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Ter gelegenheid van het jubel-feest van onzen waarden broeder Adrianes van Hoften, 
gedurende vijf-en-twintig jaren lied van de Broederschap (of Societeit) De Harmonie, 
te ’s Hertogenbosch 1833 Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
De circulaire van den 26 julij 1832, bevattende eene lijst van geneesmiddelen tegen 
den aziatischen braakloop 1834 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Handboek voor eerstbeginnende in de Toonkunst volgens den Meloplaste 
tezamengesteld voor de Leerlingen der Koninklijke Muziekschool Te ’s 
Hertogenbosch door B.A. Fallee Directeur dezelve School 1834 Stadsarchief ’s-
Hertogenbosch 
 
Henricus den Dubbelden, administrator apostolicus van het voormalige bisdom van ’s 
Hertogenbosch, aan zijne eonderhoorige geloofsgenoten. Zaligheid in den Heere! 
1834 Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Hulde aan den ontslapen opperbevelhebber van Breda Jan Ernst Wildeman 1834 
Stadsarchief Breda 
 
Lijkrede op de plegtige uitvaart van den uitmuntenden zeer eerwaardsen 
hooggeleerden heer den heere Anthonius van gils, President aan het Seminarie van ’s 
Hertogenbosch te Herlaar, onder St. Michiels-Gestel, den 20 Junij 1834. 
Uitgesproken door den weleerwaardigen heer G. S. Wilmer, Professor der H. 
Godgeleerdheid aan voorgenoemd Seminari 1834 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Necrologie van den hoogwaardigen heer Antonius van Alphen, Vic. Gen. Apost. van 
het Bisdom van ’s Hertogenbosch 1834 Universiteitsbibliotheek Universiteit van 
Tilburg 
 
Reglement voor de maatschappij ter bevordering der toonkunst, onder de zinspreuk 
Het Volmaakt Accoord, gevestigd te ’s Hertogenbosch 1834 Universiteitsbibliotheek 
Universiteit van Tilburg 
 
Reglement voor het burger-weeshuis der Hervormde gemeente binnen de stad ’s 
Hertogenbosch 1834 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Aan zijne onderhoorige geloofsgenooten, zaligheid in den heere! 1835 
Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Handleiding tot het houden dser Registers en het opmaken der Akten van de 
Burgerlijken stand met voorbeeldeen, volgens het Nederlandscheboek, bijvonzer ten 
dienste van de ambtenaren van de burgerlijken stand opgesteld door Mr. C.J. van 
Heusen, Jz, Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw en President der 
Regtbank van eersten aanleg te Breda 1835 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Henricus den Dubbelden, administrator apostoliccus van het voormalige Bisdom van 
’s Hertogenbosch: aan zijne onderhoorige geloofsgenoten, Zaligheid in den Heere! 
1835 Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
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Op het jubelfeest der heeren W. van poor en H. palier, sedert vijf-en-twintig jaren 
leden der Societeit de Harmonie, te ’s Hertogenbosch, gevierd den 22 juli 1835 1835 
Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Reglement op de administratie der kerkelijke fondsen en de kosten van den eeredienst 
bij de hervormde gemeenten in de provincie Noord-Brabant 1835 Stadsarchief Breda  
 
Speciale bepalingen ter verzekering van den rigtigen opbrengst der stedelijke 
opgenten op den rijks-accijns van het geslagt, binnen de stad ’s Hertogenbosch 1835 
Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Bij den dood van mijn zoontje Frederik George Willem Pape, geboren te Heusden, 
den 5 April 1828, overleden aldaar den 31 December 1836 1836 Stadsarchief ’s-
Hertogenbosch 
 
Bijdrage ter bevordering van den zijdebouw in Nederland, door Jonkh. A. Martini van 
Geffen, wegens de Ridderschap Lid der Staten; Verificateur der Compatabiliteit van 
de provincieen Noord-Braband en Zeeland 1836 Brabants Historisch Informatie 
Centrum 
 
De Lantaarn-Aanstekers der Stad ’s Hertogenbosch, aan derzelver Burgers en 
Inwoners, bij den Ingang van het Jaar 1836 1836 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Henricus den Dubbelden, administrator apostolicus van het voormalig bisdom van ’s 
Hertogenbosch, aan zijne onderhoorige geloofsgenooten; zligheid in den heer! 1836 
Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Het behoorlijk eerbiedigen van de geloofs-formulieren der hervormde kerk in 
Nederland 1836 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Aan mijnen broeder bij het Feest zijner promotie 1837 Koninklijke Bibliotheek Den 
Haag 
 
Aan zijne onederhoorige geloofsgenoten, zaligheid in den heere! 1837 
Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Het ontwerp der maatschappij van Weldadigheid, toegepast op de provincie Noord-
Braband 1837 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Lijkrede op de plegtige uitvaart van den zeer eerwaardigen hooggeleereden heer 
Philippus van de Ven, President van het Seminarie van ’s Hertogenbosch on der St. 
Michiels Gestel, den 20 November 1837 uitgesproken, door den weleerwaardigen 
heer G.P. Wilmer, Professor der H. Godgeleerdenheid in voornoemd Seminarie, een 
Secretaris bij het Victoriaat Gen. Apost. Van ’s Hertogenbosch 1837 
Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Ontboezeming bij den dood van Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, 
Overleden den 14 October 1837 1837 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
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Prijsvragen, welke overeenkomstig art. 22 der wetten van het Provinciaal 
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Braband, aan de leden van 
het Genootschap worden mede gedeeld, om daaruit een keuze te doen ter jaarlijksche 
algemeene vergadering, die gehouden zal worden zaterdag den 7 julij 1838, des 
voormiddags ten tien ure, binnen’'s Hertogenbosch 1837 Universiteitsbibliotheek 
Universiteit van Tilburg 
 
Project-wetten van een op terigten Provinciaal genootschap van kunsten en 
wetenschappen in Noord-Braband 1837 Stadsarchief Breda  
 
Reglement van policie op de kanaal-dijken, binnen ’s Hertogenbosch 1837 
Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Rouw-Tafereel der jongste ramp van de gemeente Bokhoven, aan de rivier de Maas in 
de Provincie Noord-Braband, waarbij den 17 November 1837, veertien der 
vrouwelijke kunne en een man in de rivier de Dieze, tusschen het dorp Engelen en ’s 
Hertogenbosch zijn omgekomen 1837 Universiteitsbibliotheek Universiteit van 
Tilburg 
 
Zijne doorluchtige hoogwaardigheid Cornelius Ludovicus, baron van Wijkerslooth, 
heer van Schalkwijk Bisschop van Curium, in het Seminarie van Breda, den 10 
December 1837: ter gelegenheid der plegtige inwijding der St. Antonius Kerk, in 
voornoemde stad. Door den eerwaarden heer L. van Roosmalen R.K. Priester en 
rector aan het Collegium te Ondsenbosch 1837 Brabants Historisch Informatie 
Centrum 
 
De dure verpligting van leeraar en gemeente 1838 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Echo op Mr. C.P.E. Robide van der Aa's dichtregelen, Oproer en Priesterdwang 1838 
Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Eenige voorname bepalingen van het Nederlandsch Burgerlijk Wetboek, omtrent den 
Burgerlijken Stand, duidelijk en gemakkelijk voorgesteld en vergeleken met het 
Wetboek Napoleon, voor zoo verre de kennis daarvan als volstrekt noodzakelijk voor 
heeren ambtenaren van den burgerlijken stand, te beschowen is, met voorbeelden van 
eenige akten, door H.A.A. Boons, Kommies voor den burgerlijken stand, bij het 
bestuur van de Stad ’s Hertogenbosch 1838 Brabants Historisch Informatie Centrum 
 
Naamlijst der Roomsch Catholijke Pastoren, Rectoren Cappellanen en assistenten. 
Welke in de negen Decanaten des Bisdoms van 's Hertogenbosch en naburige Landen 
daaronder behorende, in bediening zijn in het laatste van den Jare 1838 1838 
Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Punten van Reformatie, opgesteld door 7 forname predikanten van ons Vaderland a 
1635, en nu met eenige bijvoeging op nieuw uitgegeven en verkrijgbaar gesteld door 
de Classis van Groningen, voor Opzieners en kerkenraadsleden, en voor allen die het 
heil van Sion en het heil hunner eeuwige en onsterfelijke zielen, en den welstand 
hunner huisgezinnen ter harte gaat en bezorgd door H. de Cock, Gereform. Leeraar 
onder 't Kruis 1838 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
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Reglement der Belasting op het Binnen- en Buitenlandsch Gedisteleerd, voor de Stad 
’s Hertogenbosch 1838 Duthmala antiquariaat 
 
Statuten van de naamlooze maatschappij tot invoering van de zijdeteelt in Noord-
Braband 1838 Brabants Historisch Informatie Centrum 
 
Verzameling van voorbeelden voor akten van den Burgerlijken stand, de meest 
verschillende gevallen denkbeeldig voorstellende, ten dienste van heeren ambtenaren 
van den burgerlijken stand, voorafgegaan van eenige bepalingen van het Burgerlijk 
Wetboek en opmerkingen, alle den Burgerlijken Stand betrekkelijk; Door H.A.A. 
Boons, kommies voor den Burgerlijken Stand, bij het bestuur der stad ’s 
Hertogenbosch 1838 Brabants Historisch Informatie Centrum 
 
Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid Cornelius Ludovicus, baron van Wijkerslooth, 
heer van Schalkwijk, Bisschop van Curium, in het seminarie van Breda, den 10 
December 1837: ter gelegenheid der plegtige inwijding der St. Antonius-kerk in 
voornoemde stad 1838 Stadsarchief Breda  
 
Betoog dat er uit de Commentarii de Bello Gallico van Julius Caesar volstrekt geen 
Bewijs kan worden getrokken, als of die Veldheer of zijn Krijgsoversten in Noord-
Nederland Oorlog zouden hebben gevoerd 1839 Duthmala antiquariaat 
 
Project-Reglement voor de Societeit Casino, te ’s-Hertogenbosch 1839 Duthmala 
antiquariaat 
 
Publicatie 1839 Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Reglement voor de Societeit Casino, te ’s Hertogenbosch 1839 Stadsarchief ’s-
Hertogenbosch 
 
Verslag van het bestuur der maatschappij tot invoering der zijdeteelt in Noord-
Braband 1839 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Bericht omtrent de inschrijving in eene negotiatie, ten bedrage van een honderd 
duizend gulden, rentende vier ten honderd, ten laste van het Amortisatie-Fonds der 
Stad ’s Hertogenbosch, ingevolge het besluit van den raad der gemelde stad, van den 
9 april 1840, goedgekeurd bij koninklijk besluit van den 17 mei 1840, no. 110 1840 
Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
De Inhuldiging der Nederlandsche vorsten, bijzonder van den Hertog van Braband, in 
verband beschouwd met dsie van den Koning der Nederlanden, door Jonkh. Mr. G.B. 
van Geffen 1840 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
De Torenwachters der Stad ’s Hertogenbosch, aan derzelver Burgers en Inwoners, bij 
den ingang van het jaar 1840 1840 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Ein Mort zur Zeit der Arbeiter Koalitionen 1840 Bibliotheek der Rijksuniversiteit 
Groningen 
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Mandement voor den vaste des jaars 1840 1840 Universiteitsbibliotheek Universiteit 
van Tilburg 
 
Gedachten na het overleiden van mijn jongsten kind 1841 Stadsarchief ’s-
Hertogenbosch 
 
Henrici Riedel, Phil. Thor. Mag. Lit. Hum. Doct., in Gymn. Gron. IV Class. 
Praeceptoris, rectoris munere pro tempore fungentis, prolusio scholastica, habita die 
8 M. Julii CICICCCCXLI, De ingenio et moribus Agathonis Schneither, Phil. Theor. 
Mag. Lit. Hum. Doct. Gymn. Gron. Rectoris, defuncti die 20M. Maji CICICCCCXLI 
1841 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen 
 
Na Stratingh's begrafenis 1841 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen 
 
Reglement voor den keurmeester van tras en de molenaars van hetzelve binnen de 
stad ’s Hertogenbosch, betreffende rijks werken 1841 Universiteitsbibliotheek 
Universiteit van Tilburg 
 
Arrondissements regtbank van ’s Bosch. Dovalevrienden. Zitting van 10 Junij 1842 
1842 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Gedenkboek der Inhuldiging en Feesttogten van Zijne Majesteit Willen II 1840-1842 
1842 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Henricus den Dubbelden, bij de gratie gods en van den apostolischen stoel Bisschop 
van Emaus, vicarius apostoliek van ’s Hertogenbosch, aan zijne onderhoorige 
geloofsgenooten, zaligheid in den heer! 1842 Universiteitsbibliotheek Universiteit van 
Tilburg 
 
Henricus den Dubbelden, dei et apostolice sedis gratia eectus episcopus emausensis, 
vicarius apostolicus buscoducensis dilectissimo suo in christo clero tum seculari, tum 
regulari, salutem in domino! 1842 Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Het boekje Neêrlands schrikbarende ongevoeligheid en blindheid voor het ons uit 
Rome dreigend geestelijk oordeel 1842 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Reglement voor de Ridderschap der Provincie Noord-Braband 1842 Duthmala 
antiquariaat 
 
Wet van den 4den Julij 1842, betrekkelijk de overbrenging der onder de vroegere 
wetgeving ingeschrevene hypotheken en privilegien in de thans bestaande nieuwe 
registers 1842 Brabants Historisch Informatie Centrum 
 
Brabants Trouw 1843 Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Broederschap van het allerheiligste en onbevlekte Hart van Maria, opgerigt met 
goedkeuring van Z.D.H. den Bisschop van Emaus, Vicarius Apostoliek van ’s Bosch, 
in de Parochiale Kerk van St. Catharina te ’s Bosch, en vereenigd met het 
Aartsbroederschap van O.L.V. der overwinningen te Parijs 1843 Stadsarchief ’s-
Hertogenbosch 
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De bestemming van een christelijk bedehuis. Leerrede 1843 Koninklijke Bibliotheek 
Den Haag 
 
De Klapwakers der Stad ’s Hertogenbosch, aan dezelver Burgers en Inwoners, bij den 
ingang van het Jaar 1843 1843 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Instructie voor de Archivaris bij het Bestuur der Stad ’s Hertogenbosch 1843 
Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Instructie voor den Secretaris en de Geëmploijeerden bij het Bestuur der Stad ’s-
Hertogenbosch 1843 Duthmala antiquariaat 
 
Instructie voor den secretaris en de geemployeerden bij het bestuur der stad ’s 
Hertogenbosch 1843 Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Pleitrede over het wettig voortdurend Bestaan van het Domaniaal Tiendregt, 
bijzonder ten Aanzien der zoogenaamde Novaliën in de Provincie Noord-Braband 
1843 Duthmala antiquariaat 
 
Statistiek tableau der Polders in Noord-Braband 1843 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Wetten omtrent boedelscheidingen, van den 31 mei 1843. (Tot intrekking en 
vervanging van de eerste afdeeling van den zestienden titel van het tweede boek van 
het Burgerlijk Wetboek; alsmede van de artikelen 695, 696 en 698 van het Wetboek 
van Burgerlijke Regtsvordering.) 1843 Brabants Historisch Informatie Centrum 
 
Henricus den Dubbelden, door de gratie gods en des apostolischen stoels bisschop 
van emaus vicarius apostoliek van ’s hertogenbosch, aan zijne onderhoorige 
geloofsgenooten, zaligheid in den heer 1844 Universiteitsbibliotheek Universiteit van 
Tilburg 
 
Kort overzigt der aanwending van kapitalen in den landbouw 1844 Koninklijke 
Bibliotheek Den Haag 
 
Ontwerp van wet tot vaststelling eener buitengewone belasting op bezittingen en eene 
daarmede gepaardgaande vrijwillige leening, zoo als hetzelve is aangenomen door de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal, den 1 Maart 1844 1844 Brabants Historisch 
Informatie Centrum 
 
Wenken over de oorzaken van achter- en vooruitgang in den kleinhandel 1844 
Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Aan zijne onderhoorige geloofsgenoten, zaligheid in den heer! 1845 
Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Beredeneerd overzigt der landbouwkundige schriften, betrekkelijk de Provnicie 
Noord-Braband, door Dr. C.R. Hermans. (Uitgegeven door het Provinciaal 
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Braband.) 1845 Brabants 
Historisch Informatie Centrum 
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Een woord van Robert Blum tot zijn gemeente, gesproken op de dag van de inwijding 
der Duitsch katholijke gemeente te Breslau op den 19 Jan 1845 1845 Groninger 
Archieven 
 
Eene korte Beschrijving van Zevenbergen en van de Verwoesting aldaar door een 
Windhoos den 19den Augustus 1845 aangerigt 1845 Duthmala antiquariaat 
 
Het Novaal tiendregt van het Domein in Noord-Braband gehandhaafd 1845 
Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Specimen historico-juridicum inaugurale de jurisdictione cum civili, tum criminali 
scabinorum sylvadugensium; quod favente summo numine, ex augtoritate regtoris 
magnifici GeorgII Guilielmi Vreede, Jr. Rom et HOd. Doct. et Prof. Ord nec non 
amplissimi senatus academici consesu et nobilissimae facultatis juridicae decreto, pro 
gradu doctoratus summisque in jure romano et hodierno honoribus ac privilegiis in 
academia rheno-trajnectina rite et legitime conseequendis, eruditorum examini 
submittit Chrisitnus Joannes van Beresteyn, Sylvaducensis. Ad diem XVII M. 
Decembris anni MDCCCXLV, Hora II 1845 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Zangen, gezongen bij gelegenheid der uitreiking eener Eerebelooning aan Jacobi 
Schmidt en Maarten Appel, wegens het met levensgevaar redeen uit het water van 
twee jonge lieden; in de vergadering, gehouden den 14 November 1845 van de 
afdeling Werkendam der Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen 1845 Stadsarchief ’s-
Hertogenbosch 
 
De wedstrijd der Handboog-Schutterijen te ’s Hertogenbosch, op den 1 Julij 1846 
1846 Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Een woord aan land eigenaren, Dijk- en polder-besturen 1846 Internationaal Instituut 
voor Sociale Geschiedenis 
 
Handboek voor Dijk- en Polderbesturen in Noord-Braband, bevattende al hetgene 
wat nog verbindende is en men bij de uitoefening van het beheer behoort te weten 
1846 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Henricus den Dubbelden, door de gratie gods en van den H. Apostolischen stoel 
Bisschop van Emaus, (In partibus infidelium) Vicarius Apostoliek van ’s 
Hertogenbosch, aan zijne onderhoorige geloofsgenooten, zaligheid in den heer! 1846 
Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Joannes Zwysen, door de gratie gods en van den H. Apostolischen stoel Bisschop van 
Gerra, coadjutor van het vicariaat apostoliek van ’s Hertogenbosch, byzonderbelast 
met het geestelyke beheer der Districten Grave, Ravenstein en megen, aan zijne 
onderhoori 1846 Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Nieuw-Jaars-Wensch van de Asch- en Vulnislieden, der Stad ’s Gravenhage. Bij den 
aanvang van het jaar 1846 1846 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
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Ontboezeming van de gezamelijke klapwakers der residentie bij den aanvang van het 
jaar 1846; eerbiedig opgedragen aan Z. M. Den Koning, aan alle hoofdregeerders 
van staat en stad, en verder aan alle ingezetenen van 's Gravenhage 1846 
Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Reglement op eht bestuur van het Algemeen Slagthuis en de keuring van het 
Slagtvleesch te ’s Hertogenbosch van den 16n April 1878 1846 Stadsarchief ’s-
Hertogenbosch 
 
Reglement op het beheer der dijken en polders, in Noord-Braband 1846 Stadsarchief 
’s-Hertogenbosch 
 
Statistiek houdende alle fabrijken, trafijken en verdere aan peilen visitatie der 
ambtenaren van 's Rijks Belastinjg onderworpene panden, te ’s Hertogenbosch, Door 
G.N. van Achterberg, Commies 3 Klasse en Commies Roeyer bij ’s Rijks Belastingen 
te ’s Hertogenbosch 1846 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Verzint eer gij begint! Een hartelijk woord aan mijne landgenooten, over de in ons 
vaderland heerschende ziekte, genaamd: landverhuizing 1846 Koninklijke 
Bibliotheek Den Haag 
 
Aan zijne onderhoorige geloofsgenooten 1847 Universiteitsbibliotheek Universiteit 
van Tilburg 
 
De Levensgeschiedenis van Maarten van Rossum, voornamelijk met betrekking tot de 
tegenwoordige Provincie Noord-Braband met eene nauwkeurige aanwijzing van zijn 
verblijf en zijne verrigtingen in dezelve, door Mr. J.D.W. Pape, Phil. theor. Mag. Litt. 
Hum. et Juris Utr. Doctor 1847 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
De tusschenpoozende koortsen, welke gedurende het voorjaar en den zomer van het 
jaar 1847 te ’s Hertogenbosch geheerscht hebben, waargenomen door Dr. M.J. 
Godefroi 1847 Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Leerrede over hebr. IV: 9. UItgesproken op zondag den 25 April 1847, ter 
gelegenheid van het afsterven van den Heer J.H. van Ade., ouderling der Christelijke 
afgescheider gemeente, en president van de comissie der bijzondere school eerste 
klasse, te ’s Hertogenbosch, door H. de Cock V.D.M. te Appingendam (Voor rekening 
en ten voordelen der Christelijke school te ’s Hertogenbosch.) 1847 Stadsarchief ’s-
Hertogenbosch 
 
Aan den Koning 1848 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Bijdrage tot eene nadere kennis van de gebrekkige waterlossing en het ontworpen 
kanaal van uitwatering der boven-maaspolders 1848 Koninklijke Bibliotheek Den 
Haag 
 
Bijdragen over het in onzen tijd hoogst gewigtig nut, dat er in ons land van de 
verloren gaande mest kan getrokken worden 1848 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
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Catalogus der Voorwerpen van de Loterij ten behoeve der Vereniging van de H. 
Vingentius van Paulo, te ’s Hertogenbosch 1848 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
De vijfde junij 1848. Een woord aan katholieke en niet-katholieke Nederlanders 1848 
Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Eenige bedenkingen op het ontwerp van gewijzigde grondwet van het koningrijk der 
Nederlanden 1848 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Feestrede bij gelegenheid der vergadering van de afdeeling des Nederlandschen 
Zendeling-Genootschaps: ’s Hertogenbosch, aldaar gehouden den 15 junij 1848; 
door J. Th. Endtz, medebesturend lid des genootschaps en predikant te Helmond 1848 
Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Hang den Koning! Eene stem uit het volk 1848 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Henricus den Dubbelden, door de gratie gods en van den H. Apostolischen stoel 
Bisschop van Emaus, (In partibus infidelium) Vicarius Apostoliek van ’s 
Hertogenbosch, aan zijne onderhoorige geloofsgenooten, zaligheid in den heer! 1848 
Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Het leger en het programma van de meerderheid van het ministerie 1848 Koninklijke 
Bibliotheek Den Haag 
 
Memorie betrekkelijk het ontworpen kanaal van uitwatering der Boven-Maaspolders 
en de landen in de omstreken van ’s Hertogenbosch, benevens toelischting en 
wederlegging van het "overzigt van den gebrekkigen staat der waterlossing van de 
maaspolders enz., door Mr. J.B.H. van de Mortel 1848 Universiteitsbibliotheek 
Universiteit van Tilburg 
 
Overzicht van den gebrekkigen staat der waterlossing van de maaspolders en van de 
landen in de omstreken van ’s Hertogenbosch; in verband met het Nut van het 
geprojecteerde kanaal van uitwatering en inundatie, tusschen Grave en 
Geertruidenberg; door Mr. J.B.N. van de Mortel, voorzitter der commissie van 
belanghebbenden in het gemelde kanaal. Met een kaartje 1848 Brabants Historisch 
Informatie Centrum 
 
Overzigt van den gebrekkigen staat der waterlossing van de maaspolders en van de 
landen in de omstreken van ’s Hertogenbosch 1848 Koninklijke Bibliotheek Den 
Haag 
 
Overzigt van den gebrekkigen staat der waterlossing van de Maaspolders en van de 
landen in de omstreken van ’s Hertogenbosch; in verband met het Nut van het 
geprojecteerde Kanaal van Uitwatering en Inundatie, tussen Grave en 
Geertruidenberg;door Mr. A. B. N. van de Mortel, voorzitter der comissie van 
belanghebbenden in het gemelde kanaal. Met een kaartje 1848 Stadsarchief ’s-
Hertogenbosch 
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Rapport der Commissie tot onderzoek der Lokalen van de Provinciale Bibliotheek 
enz., gedaan door den Heer Bestuurder Jonkh. Mr. H. F. de Grez 1848 Stadsarchief 
’s-Hertogenbosch 
 
 Tweede stem uit Pella 1848 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Vertoog betrekkelijk de uitgiften van gemeentens- en heidegronden in Noord-
Braband. Eene bijdrage tot verklaring der charters en octrooijen, houdende 
zoodanige uitgiften door of van wege de voormalige Hertogen van Braband. Pleitrede 
door Mr. A. F. Mauritsz Ganderheijden, ’s Rijks Advokaat in Noord-Braband 1848 
Brabants Historisch Informatie Centrum 
 
Volksverlichting en beschaving 1848 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Voorschriften ten gebruik der Scholen in het Departement Braband 1848 Stadsarchief 
‘s-Hertogenbosch 
 
Aan zijne onerhoorige geestelijkheid en geloofsgenotoen, zaligheid in den heer! 1849 
Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Berigt en consideratien betrekkelijk het ontworpen kanaal van uitwatering en 
inundatie van Grave naar Geertruidenberg, uitgebragt onder dagteekening van 25 
mei 1849, no. 1030, door wijlen den hoofd-ingenieur van den waterstaat, Den Heer A. 
de Geus 1849 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Bijdrage tot de kennis der Nederlandsche Oost-Indische bezittingen 1849 Koninklijke 
Bibliotheek Den Haag 
 
Brief van het Collegie van Regenten over de godshuizen en dsen armen te ’s 
Hertogenbosdch aan het Stedelijk Bestuur aldaar over de Fondsen van het 
Grootziekengasthuis 1849 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
De dood des konings 1849 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Feestrede over openb. III, vs. 11b, ter viering van het tweehonderdjarig bestaan der 
hervormde gemeente te Waalwijk 1849 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Henricus den Dubbelden, door de gratie gods en van den apostolischen stoel 
besschop van Emaus, (in partibus infidelium) Vicarius Apostoliek van ’s 
hertogenbosch, aan zijne onderhoorige geloofsgenooten, zaligheid in den Heer! 1849 
Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Herinnering aan den Heer A. de Geus, Hoofd-Ingenieuer van ’s Rijks Waterstaat,enz. 
1849 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Losse gedachten 1849 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Nadere beschouwingen over de noodzakelijkheid tot den aanleg van den kanaal  
van uitwatering, van Grave naar de oude Maas, in Noordbrabant 1849 Koninklijke 
Bibliotheek Den Haag 
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Nadere beschouwingen over de noodzakelijkheid tot den aanleg van een kanaal van 
uitwatering, van Grave naar de Oude Maas, in Noordbrabant; door Mr. J.B.H. van 
de Mortel, Voorzitter van de commissie van Belanghebbenden in het geprojecteerde 
Kanaal van uitwatering en inundatie, van Grave naar Geertruidenberg 1849 Brabants 
Historisch Informatie Centrum 
 
Onderzoek naar den oorsprong, de bestemming en den eigendom van het Groot 
Gasthuis te ’s Hertogenbosch en naar het regt van beschikking over de inkomsten van 
hetzelve, in antwoord op den brief van het collegie van regenten over de godshuizen 
en den armen aan het stedelijk bestuur aldaar 1849 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Proeve van een ontwerp van wet op het beleid der regering in Nederlandsch Indië 
1849 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen 
 
Reglement voor de Societeit Casino te ’s Hertogenbosch 1849 Stadsarchief ’s-
Hertogenbosch 
 
Rouwzang op den dood van zijne majesteit Willem II 1849 Koninklijke Bibliotheek 
Den Haag 
 
Tweetal leerredenen gehouden bij gelegenheid van de toewijding der nieuwe 
kerkgebouwen in de Hervormde gemeente te Aarle-Rixtel en Helmond 1849 
Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Waar verhaal van het Springen der IJzere-stoomboot Jan van der Arkel No 2. Te ’s 
Hertogenbosch, den 28 October 1849 1849 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Wien God bewaart, die is wel bewaard 1849 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Aanmerkingen op de vrijmoedige beschouwingen tegen het afstaan van de tinmijnen 
op Banka aan de particuliere industrie 1850 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Aanmerkingen op “De vrijmoedige beschouwingen tegen het afstaan van de tinmijnen 
op Banka aan de particuliere industrie” 1850 Internationaal Instituut voor Sociale 
Geschiedenis 
 
Antwoord aan den Weleerw. Heer A.W. Byvoet op zijn Nalezing der Jongste Schriften 
betreffende het Groot Gasthuis te ’s Hertogenbosch 1850 Duthmala antiquariaat 
 
Het Groot Gasthuis te ’s Hertogenbosch 1850 Duthmala antiquariaat 
 
Het Groot Gasthuis. Eene nalezing der jongste schriften over hetzelfde onderwerp. 
Door A. W. Bijvoet, R. C. Priester en Leeraar in het Seminarie te St. Michiels-Gestel 
1850 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Weldoen. Eene voorlezing van P.R.D. Ten voordele van hen, die door den jongsten 
watersnood, in Noordbrabant in nood verkeeren 1850 Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit Groningen 
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Antwoord aan den Weleerw. Heer. A.W. Bijvoet op zijne nalezing der jongste 
geschriften betreffende het groot gasthuis te ’s Hertogenbosch door Mr. N.F. Sassen 
1851 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
De strijd der partijen in de Nederlandsche hervormde kerk van het kerkelijk standpunt 
beschouwd 1851 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Een woord n.a.v. de beschouwingen en de beoordelingen der zoogenaamde 
Groninger school 1851 Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen 
 
Henricus den Dubbelden, door de gratie goeds en van den apostolischen stoel 
Bisschop van Emaus (r.p.i.), Vicarius Apostoliek van ’s hertogenbosch, aan zijne 
onerhoorige geloofsgenooten, zaligheid in den heer! 1851 Universiteitsbibliotheek 
Universiteit van Tilburg 
 
Het navigatie-kanaal: toegeligt en verdedigd 1851 Internationaal Instituut voor 
Sociale Geschiedenis 
 
Het Batig Saldo op de inkomsten van de overzeesche bezittingen van het Koninkrijk 
der Nederlanden 1851 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Plan eener trapsgewijze emancipatie der slaven in de Nederlandsche West-Indische 
kolonien 1851 Koninklijke bibliotheek Den Haag 
 
Reglement van Orde voor de Provinciale Staten. Instructie voor de Gedeputeerde 
Saten van Noord-Brabant 1851 Duthmala antiquariaat 
 
Schets eener wet op het lager en middelbaar onderwijs. Door Mr. C.J. van Heusden, 
vice president van het provinciaal geregtshof voor Noordbrabant 1851 Koninklijke 
Bibliotheek Den Haag 
 
Algemeen Reglement voor de Hervormde Kerk in het Koningkrijk der Nederlanden 
1852 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Bepaalde werkzaamheden voor de Plaatselijke besturen in Noordbrabant door Joh. J. 
Vermeulen, vroeger geemplogeerde bij het Distrikt Comissariaat voor het 2e Distrikt 
1852 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
De pennenvruchten van een paar oude Indische oudgasten 1852 Koninklijke 
Bibliotheek Den Haag 
 
Het Groot Gasthuis te ’s Hertogenbosch. Nieuwe Proeve Eener Nalezing van 
Schriften Betreffende dit Gesticht 1852 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Het wettelijk armwezen, of De verschillende gevoelens over de hoofdpunten eener 
wetgeving op het armenbestuur, voorgesteld en overwogen 1852 Koninklijke 
Bibliotheek Den Haag 
 
Joannes Zwijsen, door de gratie gods en van den H. Apostolischen Stoel Bisschop van 
Gerra (i.p.i.), Vicarius Apostoliek van ’s hertogenbosch, aan zijne onderhoorige 
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geloofsgenooten, zaligheid in den heer! 1852 Universiteitsbibliotheek Universiteit van 
Tilburg 
 
Reiskaart van ’s Hertogenbosch naar Schiedam per stoomboot 1852 Stadsarchief ’s-
Hertogenbosch 
 
Vergadering van den 10den en 28 sten juni van den Gemeenteraad 1852 Stadsarchief 
Breda 
 
Verhandeling aan mijne mede-protestanten tot eensgezindheid, naar aanleiding van 2 
Korinthen 13: 11b. Uitgesproken op den 31 Oktober 1852, De Gedenkdag der 
kerkhervorming, in de Nieuwe Kerk te ’s Hertogenbosch, door M. J. Struick Cr., 
Predikant Aldaar 1852 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Allegorie bij de Inwijding van den Nieuwe Schouwburg te ’s-Hertogenbosch 1853 
Duthmala antiquariaat 
 
Beknopte Geschid-en Aardrijkskundige Beschrijving van de Stad ’s Hertogenbosch, 
met plaatjes. Door J. Doorenweerd 1853 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
De banken van leening ook tafelen van leening of lombarden genaand, derzelver 
oorsprong en vesting in Brabant, vooral te ’s Hertogenbosch, door R.A. van Zuilen, 
JR, Ambtenaar ter Stads Secretarie te ’s Hertogenbosch 1853 Stadsarchief ’s-
Hertogenbosch 
 
De Nederlandsche Handelsmaatschappij in verband met onzen Oost-Indischen handel 
1853 Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
De Nieuw Aangekomen Oliekoop Te Amsterdam, Om De R.K. Priesters Van 
Nederland Radikaal Te Genezen. Een Gesprek 1853 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Oranje en Nederland een; of beantwoording van de vraag: Behoort de geschiedenis 
van het Huis van Oranje tot het opvoedend element der nederlandsche jeugd? 1853 
Koninklijke Bibliotheek Den Haag 
 
Sire! Met den meest verschuldigden eerbied en de bewustheid van tot 
uwer Majesteits getrouwste onderdanen te behooren 1853 1853 Groninger Archieven 
 
Algemeen reglement voor de parociale ekerkbesturen in het Bisdom van ’s 
Hertogenbosch 1854 Universiteitsbibliotheek Radboud Universiteit Nijmegen 
 
De Klapwakers der Stad ’s Hertogenbosch, aan dezelver Burgers en Inwoners bij den 
ingang van het jaar 1854 1854 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
De Lantaarn-Vulders der Stad ’s Hertogenbosch, aan derzelver Burgers en Inwoners, 
bij den ingang van het Jaar 1854 1854 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
De plechtige intocht te ’s Hertogenbosch, van de Scheepsschutters van het Koninklijk 
Gilde onder de zinspreuk: Ter Bevordering van Nederlands Weerbaarheid, 
terugkomende van den Wedstrijd, welke door het Koninklijk Scherpschutters-Gild: 
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Tot Oefening en vermaak, te ’s Gravenhage op den 3n Juny 1854 werd gegeven met 
den behaalden Eersten Prijs 1854 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Een woord bij gelegenheid der hertstelling van het Miraculeuze beeld van O.L. Vrouw 
van ’s Hertogenbosch, door een R.K. Pr. 1854 Universiteitsbibliotheek Radboud 
Universiteit Nijmegen 
 
Heffing eener belasting op het aanteekenen van goederen met beurtschepen 
verzonden en verordening op de invordering dier belasting. Bekendmaking 1854 
Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Verordening op de beurtveren te ’s Hertogenbosch 1854 Stadsarchief ’s-
Hertogenbosch 
 
Verslag der vereeniging van de H. Vincentius van Paulo te ’s Hertogenbosch 1854 
Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Vlugtige Blik op het Schrift van mr. Versfelt over het Waterschap van Grave naar den 
Amer 1854 Duthmala antiquariaat 
 
Algemeen Reglement voor de Besturen der Parochiale en andere Katholyke 
instellingen van liefdadigheid in het Bisdom van ’s Bosch 1855 
Universiteitsbibliotheek Radboud Universiteit Nijmegen 
 
Blik op ’s Hertogenbosch, zijne geschiedenis en tegenwoordigen toestand. Met eene 
kaart van de omstreken der stad 1855 Universiteitsbibliotheek Radboud Universiteit 
Nijmegen 
 
Nederig offer aan de H. Maagd Maria, bij het tweede plegtig bezoek, gebragt aan 
haar wonderbeeld, de Zoete L,-V,- van Den Bosch, den 31 Julij 1855 1855 
Universiteitsbibliotheek Radboud Universiteit Nijmegen 
 
Reglement van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in 
Noord-Brabant 1855 Brabants Historisch Informatie Centrum 
 
Tweede plegtig bezoek gebragt aan het wonderbeeld der Moeder Gods Maria, de 
Zoete L.-V. van Den Bosch, door de studenten van het Bisschoppelijk Seminarie (1e 
afd.) van ’s Hertogenbosch 1855 Universiteitsbibliotheek Radboud Universiteit 
Nijmegen 
 
Verordening op de koepokinenting te ’s Hertogenbosch 1855 Stadsarchief ’s-
Hertogenbosch 
 
Verordening op het verkoopen van roggebrood te ’s Hertogenbosch 1855 Stadsarchief 
’s-Hertogenbosch 
 
Vlugtig overzigt der Verzamelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen in Noordbrabant, Ten dienste der Leden van het Xde 
Landhuishoudkundig Congres, te houden den 19-23 Junij 1855 te 's Hertogenbosch, 
door Dr. C.R. Hermans 1855 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
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Oratio de Utilitate lioterarum antiquarum,, quam habuit J.F.H. Wolters, Phl. theor. 
Mag. Litt.. Hum. Dr. quum conrectoris munus solemniter auspicaretur 1856 
Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Plaatselijke verordeningen van ’s Hertogenbosch tegen wier overtreding straf is 
bedreigd 1856 Universiteitsbibliotheek Radboud Universiteit Nijmegen 
 
Reglement voor de Ilustre Lieve Vrouwe Broederschap seder MCCCXVIII Gevestigd 
te ’s Hertogenbosch 1856 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Twee toespraken bij gelegenheid der prijsuitdeeling aan de Leerlingen van het 
Gymnasium te ’s Hertogenbosch, in 1854 en 1856. Door den Curator Mr. F.J.E. van 
Zinnicq Bergmann, Raadsheer in het Provinciaal Geregtshof van Noordbrabant. 
Gevolgd van de Oration Inauguralis de Utilitatie Literarum Antiquarum, quam 
Habuit J.F.H. Wolters, Phil. Theor. Mag. Litt. Hum. Dr. Ao. 1856 1856 Stadsarchief 
’s-Hertogenbosch 
 
De Dwaling van het Protestantisme bewezen 1857 Universiteitsbibliotheek 
Universiteit van Tilburg 
 
De Gaz-Laantaarnaanstekers der Stad ’s Hertogenbosch, aan dezelver Ingezetenen, 
bij het intreden van het jaar 1857 1857 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
De Morgenwekker, aan zijne geeerde Begunstigers der Stad ’s Hertogenbosch, bij 
den aanvang van het jaar 1857 1857 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Hulde aan de nagedachtenis van wijlen den Edelmogenden Edelachtabaren Heer Mr. 
A. G. Verheijen, Oud-Lid der 1ste en 2de Kamer van de Staten-Generaal, Oud-
Burgemeester van de Stad ’s Hertogenbosch, Kommandeur der orde van den 
Nederlandschen Leeuw, aldaar overleden den 12 Julij 1857. Door R.A. van Zuijlen 
Jr., Commies ter Stads Secretarie 1857 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Programma voor de Eerste Provinciale Tentoonstelling van Nijverheid, te houden te 
’s Hertogenbosch, Augustus 1857 1857 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Prospectus van de op te rigten maatschappij tot verveening en ontginning van woeste 
gronden, onder den naam van Helena-veen in Noordbrabant en Limburg 1857 
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 
 
Reglement gezelschap onder de zinsspreuk: "Tot algemeen welzijn der Mr. Looijers, 
Mr. Schoen en Laarzenmakers," te ’s Hertogenbosch 1857 Stadsarchief ’s-
Hertogenbosch 
 
Verslag der vereeniging van de H. Vincentius van Paulo te ’s Hertogenbosch 1857 
Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Verslag van den Toestand der Gemeente ’s Hertogenbosch over 1856 1857 Duthmala 
antiquariaat 
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De Klapwakers der Stad ’s Hertogenbosch, aan derzelver Burgers en Inwoners, Bij 
den ingang van het Jaar 1858 1858 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Eenige opmerkingen betrekkelijk de Java koffijveilingen 1858 Internationaal Instituut 
voor Sociale Geschiedenis 
 
Instructie voor de wegwerkers op de rijks en provinciale wegen in de provincie 
Noordbrabant 1858 Brabants Historisch Informatie Centrum 
 
Reglement voor het Bisschoppelijk Seminarie, (eerste afdeling) 1858 
Universiteitsbibliotheek Radboud Universiteit Nijmegen 
 
Verslag der vereeniging van de H. Vincentius van Paulo te ’s Hertogenbosch 1858 
Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Broederschap van de heilige familie, Jesus, Maria, Joseph, kerkelijk opgerigt, in de 
kerk der Eerw. Paters Redemptoristen te ’s Bosch, onder aanroeping van den H. 
Joseph aan God toegwijd 1859 Universiteitsbibliotheek Radboud Universiteit 
Nijmegen 
 
De klapwakers der Stad ’s Hertogenbosch, aan derzelver Burgers en Inwoners, bij 
den ingang van het Jaar 1859 1859 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
De Torenwachters der Stad ’s Hertogenbosch, aan dezelvers Burgers en Inwoners, 
Bij den ingang van het Jaar 1859 1859 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Reglement voor de provinciale Griffie van Noord-Brabant 1859 Brabants Historisch 
Informatie Centrum 
 
Aan de Vlaanderen en de Vlamingen. Dichtregelen uitgesproken bij gelegenheid van 
het VI de Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres, gehouden te ’s 
Hertogenbosch in September 1860, door D.J. Den Beer Poortugael, Ridder van de 
Militaire Willemsorde, Lid van de Maatschappij van Letterkunde van Leyden,van het 
Historisch Genootschap te Utrecht gevestigd, en Corresponderend Lid van ’t 
Batavlaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen 1860 Stadsarchief ’s-
Hertogenbosch 
 
Beantwoording der vraag: Welke verbeteringen zijn wenschelijk in het algemeen 
polderregt in Noordbrabant? Door J.F. Boogaard, Ridder der Leopoldsorde van 
Belgie, Commies bij de afdeeling Waterstaat van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken. Aan wien de, door het Provinciaal Genootschap van Kunsten 
en Wetenschappen in Noordbrabant, uitgeloofde gouden medaille, in de 
bestuursvergadering van 1 Junij 1860 is toegekend 1860 Brabants Historisch 
Informatie Centrum 
 
Beantwoording der vraag: welke verbeteringen zijn wenschelijk in het algemeen 
polderregt in Noordbrabant? door J.F. Boogaard, Ridder der Leopoldsorde van het 
Departement bij de afdeweling Waterstaat den uren de door het provinci 1860 
Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
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Broederschap der Onbevlekte Ontvangenis van de Allerheiligste Maagd Maria, met 
toestemming Zijner Doorluchtige Hoogwaardigheid J. Zwijsen, Aartsbisschop en 
Apostolisch Administrator van ’s Hertogenbosch, opgerigt den 28 Octob 1860 in de 
St. Josephs-Kerk te ’s Hertogenbosch 1860 Universiteitsbibliotheek Radboud 
Universiteit Nijmegen 
 
De Klapwakers der Stad ’s Hertogenbosch, bij den ingang van het Jaar 1860, aan 
derzelver Burgers en Inwoners, bij den ingang van het Jaar 1860 1860 Stadsarchief 
’s-Hertogenbosch 
 
Diep betreurenswaardig ongeluk, voorgevallen met de stoomboot van Capelle op 
Rotterdam, genaamd "De Langstraat,", bij terugkomst van haaren pleziertogt welke 
zij naar Rotterdam op den tweeden Pinksterdag 1860, had ondernomen, waarbij 45 
menschen zijn verdronken 1860 Brabants Historisch Informatie Centrum 
 
Gewijzigd reglement van het Provinciaal genootschap van kunsten en wetenschappen 
in Noordbrabant 1860 Stadsarchief Breda 
 
Heilwensch van den Morgenwekker, aan de Ingezetenen der Stad ’s Hertogenbosch, 
bij den aanvang van het jaar 1860 1860 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Hertog Jan I van Brabant 1860 Duthmala antiquariaat 
 
Uitboezeming bij gelegenheid van het verongelukken der stoomboot "de Langstraat." 
1860 Brabants Historisch Informatie Centrum 
 
Verordening ter regeling van het openbaar lager onderwijs binnen gemeente "s Bosch 
1860 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
De Gas-lantaarnaanstekers, aan de Ingezetenen der Stad ’s Hertogenbosch, bij den 
aanvang van het jaar 1861 1861 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
De Stokers der Gaz-Fabriek aan de Ingezetenen der Stad ’s Hertogenbosch bij den 
Aanvang van het jaar 1861 1861 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, te ’s Hertogenbosch 1861 Stadsarchief 
’s-Hertogenbosch 
 
Verslag der te ’s Hertogenbosch gevestigde Commissie voor de noodlijdenden door 
den Waterramp in Gelderland en Noordbrabant 1861 Duthmala antiquariaat 
 
Weldadigheid Dichtregelen, door een neefje van Jan de Rijmer uitgesproken bij de 
uitvoering der ’s Hertogenbossche rederijkerskamer "Tollens", ten voordele der 
overstroomden, in de Schouwburgzaal der societeit Casino, op den 31 januari 1861 
1861 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
De oorsprong van het tiendregt en het regt van collatie in Nederland 1862 
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 
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Een woord ter Inleiding tot de lijdensprediking. Gesproken te ’s Hertogenbosch, den 
25sten Februarij 1862. Door B. C. J. Mosselmans 1862 Stadsarchief ’s-
Hertogenbosch 
 
Eenige Opmerkingen omtrent de Pleitrede van Jhr. Mr. Louis Verheyen, advocaat te 
's Hertogenbosch, in zake van den heer Karel Francois Cornelis Baron van Hemert 
tot Dingshof, bewaarder der hypothekeken van het kadaster te Amsterdam, door 
W.L.J. Spoor Inspecteur der Registratie en Domeinen, te ’s Hertogenbosch 1862 
Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Gezangen bij de gelegenheid prijsuitdeling op de openbare School voor Kosteloos 
Lager Onderwijs te ’s Hertogenbosch, op zaterdag den 1en Augustus 1863 1863 
Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
 Heilwensch van de Morgenwekker P. Desmensen aan zijne geëerde Begunstigers 
1863 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Het kruisteeken in de negentiende eeuw 1863 Universiteitsbibliotheek Universiteit 
van Tilburg 
 
Korte en Gemeenzame Antwoorden op de meest Gewone Bedenkingen tegen de  
Godsdienst 1863 Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Negendaagse oefening ter eere van drie HH. Japansche martelaren van de Societeit 
van Jesus Paulus Mike, Joannes de Goto, Jacobus Kisai 1863 Universiteitsbibliotheek 
Radboud Universiteit Nijmegen 
 
Onderwijs!!! Petitie!!! Open brief aan den raad der gemeente ’s Hertogenbosch 1863 
Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, te ’s Hertogenbosch 1863 Stadsarchief 
’s-Hertogenbosch 
 
De Torenwachters der Stad ’s Hertogenbosch, aan derzelver Burgers en Inwoners, bij 
den aanvang van het Schrikkeljaar 1864 1864 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Onsterfelijkheid door Mr. C.J. van Heusden 1864 Brabants Historisch Informatie 
Centrum 
 
Twee open brieven 1864 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, te ’s Hertogenbosch 1864 Stadsarchief 
’s-Hertogenbosch 
 
Zegenwensch van den morgenwekker R. van Grinswen, aan Zijne begunstigers, bij 
den aanvang van het jaar 1864 1864 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Aan mijnen zeer eerwaarden en geliefden broeder A.M. D. Van Gooth, ter 
gelegenheid zijner eerste plegtige mis op Donderdag den 17den Augustus 1865 1865 
Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
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De Klapwakers Der Stad ’s Hertogenbosch, aan derzelver Burgers en Inwoners, bij 
den ingang van het jaar 1865 1865 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
De Voorpotingen op de Wegen en de Heffing van Plantgeld 1865 Duthmala 
antiquariaat 
 
Drie opene Brieven aan Particeps, schrijver van "De ongelukkigen van het klooster 
van St. Agatha" 1865 Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Het leven, naar de hedendaagsche wereldbeschouwing. Door Mr. C.J. van Heusden 
1865 Brabants Historisch Informatie Centrum 
 
Over het gezag der Kerk. Leerrede uitgesproken bij de sluiting van het Provinciaal 
Concilie, gehouden te ’s Hertogenbosch van 24 September tot 5 October 1865; Door 
Theodorus Brouwer, kamerheer van Z.H. Pius IX, kanunnik van het metrop. kapitel 
van Utrecht en afgevaardigde bij het provinciaal concilie, deken en pastoor van 
Arnhem 1865 Universiteitsbibliotheek Radboud Universiteit Nijmegen 
 
Promotie der leerlingen den 28sten julij 1865 Toespraak gehouden door J.H.F. 
Wolters 1865 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Rationalisme en liberalisme beschouwd in hunne beginselen en gevolgen en hunne 
verhouding tot de katholieke kerk. Door A.V..G.. Schrijver van "het Christendom en 
de Staat in onzen tijd." 1865 Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
 Zegenwensch der Gaz-Stokers te ’s Hertogenbosch aan de ingezetenen der stad, bij 
den aanvang van het jaar 1865 1865 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Feestrede op het vijftigjarig-bestaan van het Seminarie van ’s Hertogenbosch, (Eerste 
afdeling) uitgesproken bij de plegtige prijsuitdeeling den 22 augustus 1865 1866 
Universiteitsbibliotheek Radboud Universiteit Nijmegen 
 
 Heilwensch van den morgenwekker aan zijne Begunstigers, bij den aanvang van het 
jaar 1866 1866 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Plaatselijke verordening tegen wier overtreding straf bedreigd, in de gemeente 
Hedikhuizen 1866 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, te ’s Hertogenbosch 1866 Stadsarchief 
’s-Hertogenbosch 
 
Aan de geestelijkheid van het Bisdom van 's Bosch 1867 Universiteitsbibliotheek 
Universiteit van Tilburg 
 
Aan de zeer eerw. dekens, de wel eerw. heeren Pastoors en rectoren van kerken en 
kapellen van het bisdom van 's Bosch 1867 Universiteitsbibliotheek Universiteit van 
Tilburg 
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Acta et statuta synodi dioecesanae Buscoducensis: primo post restitutam in 
Neerlandia hierarchiam ecclessiasticam, anno 1867 1867 Universiteitsbibliotheek 
Radboud Universiteit Nijmegen 
 
De Vrijmetselaars. Wat zijn ze? Wat doen ze? Wat willen ze? Door Mgr. de Segur 
1867 Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Een woord aan mijne protestantsche vrienden en landgenooten over de uitwendige 
herstelling der St. Janskerk te ’s Hertogenbosch 1867 Universiteitsbibliotheek 
Radboud Universiteit Nijmegen 
 
Novene en Litanie der heilige martelaren van Gorkum alsmede de afzonderlijke 
Litanie van den H. Leonardus van Veghel Kerkelijke goedgekeurd. Tweede druk 
(Eigendom) 1867 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, te 's Hertogenbosch 1867 Stadsarchief 
’s-Hertogenbosch 
 
Brief van Mgr. Dupanloup, Bisschop van Orleans, lid der Fransche Academie, over 
de aanstaande algemeene kerkvergadering, vertaald door A. Duffels, s.j. 1868 
Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
De Aartsbisschop en de Bisschoppen van Nederland aan de hun toevertrouwde 
geloovigen, zaligheid in den Heer! 1868 Universiteitsbibliotheek Radboud 
Universiteit Nijmegen 
 
De Christelijke school. Een woord tot de katholieke ouders. Door A. van Gestel, S.J. 
1868 Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
De Nederlandsche hervormde kerk en de moderne theologie, in verhouding tot 
elkander door Mr. C.J. van Heusden 1868 Brabants Historisch Informatie Centrum 
 
Feestlied bij het vijftig-jarig priesterschap van zijne doorl. hoogw. Mgr. Joannes 
Zwijsen, aartsbisschop van Utrecht en apost. admin. van ’s Hertogenbosch 1868 
Universiteitsbibliotheek Radboud Universiteit Nijmegen 
 
Iets over de Bouwherstelling der St. Janskerk te ’s Hertogenbosch, met de verklaring 
van het beeldwerk des voorgevels, enz. 1868 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Mandement van het Nederlandsch Episcopaat over het Onderwijs, uitgevaardigd in 
het jaar 1868 1868 Universiteitsbibliotheek Radboud Universiteit Nijmegen 
 
Pauperisme en Christendom of de noodzakelijkheid van christelijk onderwijs voor de 
kinderen der armen. Door A. van Gestel, S.J. 1868 Universiteitsbibliotheek 
Universiteit van Tilburg 
 
Rechtsgeding gevoerd voor het kantongerecht van Waalwijk, ten aanzien der vraag of 
geneeskundige behandeling van armen al of niet is aan te merken als verhaalbare 
onderstand ingevolge de armenwet. Bijdrage tot oplossing van bovengemeld 
geschilpunt en leidraad tot behandeling van armenzaken voor het kantongerecht. 
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Door J.F. Jansen, burgemeester van Drunen 1868 Brabants Historisch Informatie 
Centrum 
 
Schets van de landhuishouding der Meijerij: herinneringen 1868 Internationaal 
Instituut voor Sociale Geschiedenis 
 
Wat hebben de kiezers te wachten van eene Tweede Kamer, naar de zin der regering 
gekozen? Eene vraag ter beantwoording aan de kiezers gesteld op 22 januarij 1868 
1868 Brabants Historisch Informatie Centrum 
 
De middeleeuwse munten te ’s Hertogenbosch geslagen 1869 Brabants Historisch 
Informatie Centrum 
 
De Roggiade. Een heldendicht van Pasquino. Megedeeld door H. 1869 Stadsarchief 
’s-Hertogenbosch 
 
De spoorweg Nijmegen-Arnhem met de overbrugging van de Waal en de Rijn 1869 
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 
 
Geen kruis geen kroon 1869 Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
III. Ontwikkeling of schepping 1869 Brabants Historisch Informatie Centrum 
 
Ontwerp tot den aanleg van een buurtspoorweg ter verbinding van de Langestraat en 
haren waterweg de Oude Maas te Drongelen met den staatsspoorweg en aansluitende 
lijnen te Tilburg 1869 Brabants Historisch Informatie Centrum 
 
Reglement van orde voor de Provinciale Staten. Instructie voor de Gedeputeerde 
Staten van Noord-Brabant 1869 Brabants Historisch Informatie Centrum 
 
Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, te ’s Hertogenbosch 1869 Stadsarchief 
’s-Hertogenbosch 
 
Zegenwensch van De Gas- Lantaarnaansteker van het Gas-Fabriek te ’s 
Hertogenbosch, aan de ingezetenen bij den aanvang van het jaar 1869 1869 
Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Zegenwensch van den Morgenwekker, aan zijne begunstigers bij het intreden den jaar 
1869 1869 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Aan de leden der vereering van het H. Sacrament. Novene, ter eere van het H. Hart 
van Jesus, beginnende op H. Sacramentsdag, 1870 1870 Universiteitsbibliotheek 
Radboud Universiteit Nijmegen 
 
Heilwensch van den Morgenwekker, aan zijne Begunstigers, bij den aanvang van het 
jaar 1870 1870 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Herman de Ruyter, naar uitgegeven en onuitgegeven authentieke documenten 1870 
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 
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Zegenwensch van De Gas- Lantaarnaansteker van het Gas-Fabriek te ’s 
Hertogenbosch, aan de ingezetenen bij den aanvang van het jaar 1870 1870 
Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Christelijke beschouwing van de jongste verkiezing voor den gemeenteraad te ’s 
Hertogenbosch. Leerrede over Lukas XII: 13-15, uitgesproken 30 juli 1871, door H. 
Pierson, Pred. te 's Hertogenbosch 1871 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
De Kiezersvereeniging Noordbrabant en de Kiesvereeniging Nederland of het 
Katholiek ’s Hertogenbosch tegenover Liberalisme 1871 Duthmala antiquariaat 
 
De ’s-Hertogenbossche wekker bij de verkiezingen, No. 1 1871 Brabants Historisch 
Informatie Centrum 
 
De ’s-Hertogenbossche wekker bij de verkiezingen, No. 2 1871 Brabants Historisch 
Informatie Centrum 
 
De ’s-Hertogenbossche wekker bij de verkiezingen, No. 3 1871 Brabants Historisch 
Informatie Centrum Den Bosch 
 
De ’s-Hertogenbossche wekker bij de verkiezingen, No. 4 1871 Brabants Historisch 
Informatie Centrum Den Bosch 
 
De ’s-Hertogenbossche wekker bij de verkiezingen, No. 5 1871 Brabants Historisch 
Informatie Centrum Den Bosch 
 
De ’s-Hertogenbossche wekker bij de verkiezingen, No. 6 1871 Brabants Historisch 
Informatie Centrum Den Bosch 
 
De ’s-Hertogenbossche wekker bij de verkiezingen, No. 7 1871 Brabants Historisch 
Informatie Centrum Den Bosch 
 
De ’s-Hertogenbossche wekker bij de verkiezingen, No. 8 1871 Brabants Historisch 
Informatie Centrum Den Bosch 
 
De ware zin der uitspraak van het Vaticaansch Concilie over het onfeilbaar 
leeraarsambt der pausen, door Dr. Conrad Martin, Bisschop van Paderborn. Uit het 
hoogduitsch vertaald door J. Verheyen, o.c. 1871 Universiteitsbibliotheek Universiteit 
van Tilburg 
 
Rozen en lelien. De Christenvrouw bij de bekering der Nederlanden. Door J.C.A. 
Hezenmans 1871 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, te ’s Hertogenbosch 1871 Stadsarchief 
’s-Hertogenbosch 
 
De historische ontwikkeling der grondwet beschouwd in het licht der geschriften van 
Mr J.R. Thorbecke 1872 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 
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De liberale partij in Nederland: in haar wezen en beginselen, in haar strekking en 
doel, als antwoord op de vraag: mag een katholiek bij die partij zich aansluiten?: 
opgedragen aan den Katholieken Kring te 's Bosch 1872 Universiteitsbibliotheek 
Radboud Universiteit Nijmegen 
 
Neerlands driehonderdjarige onafhankelijkhied feestelijk herdacht. Feestrede in de 
Nieuwe Kerk der Ned. Herv. Gemeente te ’s Hertogenbosch uitgesproken door Dr. 
J.K. Koch. Met de daarbij gezongen liederen 1872 Brabants Historisch Informatie 
Centrum 
 
Zegenwensch van den Morgenwekker N.M. van Dee N.Z., aan zijne begunstigers bij 
den aanvang van het jaar 1872 1872 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Een blik op Noordbrabants materielen vooruitgang en politische ontwikkeling sedert 
1813. Eene rede, in de algemene vergadering van het provinciaal Noordbrabantsch 
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen te ’s Hertogenbosch, op den 4den Julij 
1872 uitgesproken door Mr. G.W. Vreede, hoogleeraar te Utrecht. Met een woord 
over de nieuwe crisis in Nederland.-Nog een kreet uit Indie.- Aan wien de schuld? 
Wat te doen? 1873 Brabants Historisch Informatie Centrum 
 
Toespraak van de president in de vergadering van "De Katholieke Kring" te ’s 
Hertogenbosch, den 9 Januarij 1873 1873 Universiteitsbibliotheek Radboud 
Universiteit Nijmegen 
 
Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, te ’s Hertogenbosch 1873 Stadsarchief 
’s-Hertogenbosch 
 
Verslag der vereeniging van de H. Vincentius van Paulo te ’s Hertogenbosch over 
1847-1872 1873 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Broederschap onder den titel van "De heilige martelaren van Gorcum" Kerkelijk 
opgerigt den 13 Mei 1874, en gevestigd in de kerk van den H. Joannes Evangelist, te 
’s Hertogenbosch, in welke kerk een altaar aan de vereering van den H. Leonardus 
van Vechel is toegewijd 1874 Universiteitsbibliotheek Radboud Universiteit Nijmegen 
 
De Bossche Schoolkwestie 1874 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Dichtregelen ter gelegenheid den Zilveren Echtviering van den WEJ. Heer en 
Mevrouw Van Gulick-Bax van Dongen 1874 Universiteitsbibliotheek Universiteit van 
Tilburg 
 
Gebed tot onze lieve Vrouwe 1874 Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Open brief aan den Heer H. Pierson, predikant te ’s Hertogenbosch of De Bossche 
Schoolkwestie, beschouwd in het licht der waarheid en der werkelijkheid door de vier 
openbare hoofdonderwijzers alhier 1874 Universiteitsbibliotheek Radboud 
Universiteit Nijmegen 
 
Programma der Uitgeloofde prijzen, bij de Algemene Tentoonstellingen van 
Landbouw en Nijverheid te houden door de Afdeeling ’s Hertogenbosch, der 
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Noordbrabantsche Maatschappij ter bevordering van nijverheid, onder bescherming 
van Z.M. Den Koning, op 19-25 Junij 1855, ter gelegenheid van het Xe Nederlansch 
Landhuishoudkundig Congres, te 's Hertogenbosch 1874 Stadsarchief ’s-
Hertogenbosch 
 
Toespraken gehoudsen in de vergadering der Illustre Lieve-Vrouwe-Broederschap te 
’s Hertogenbosch op den 21sten October 1874 bij installatie van Jhr. Mr. P.J. Ridder 
van der Does de Bije tot Archivaris honorair dier instelling 1874 Stadsarchief ’s-
Hertogenbosch 
 
Aan de weleerw. heeren Pastoors en rectoren van kerken kloosters en gestichten van 
't Bisdom ’s Bosch 1875 Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Akte van toewijding aan het H. hart van Jezus 1875 Universiteitsbibliotheek 
Universiteit van Tilburg 
 
Bijdrage tot de handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen in Noord-Brabant. Over het jaar 1875 1875 Brabants Historisch 
Informatie Centrum 
 
De ’s-Hertogenbossche Honden-Penningen door Jonkhr. M.A. Snoeck 1875 
Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Een woord aan den heer Daniel Duyser, door het bestuur der kiesvereeniging "recht 
voor allen" te Heusden 1875 Brabants Historisch Informatie Centrum 
 
Gids voor Katholieken op den weg des huwelijks 1875 Universiteitsbibliotheek 
Universiteit van Tilburg 
 
Het tonnenstelsel voor Bergen op Zoom en andere gemeenten, door H.B. Kaufman, 
med. et art. obstetr. doctor 1875 Brabants Historisch Informatie Centrum 
 
Ontmanteling der Vesting ’s Bosch 1875 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Ontmanteling der Vesting ’s Hertogenbosch: Verslag der Commissie ingesteld 
krachtens ’s Konings Magtiging van 6 maart 1875 1875 Duthmala antiquariaat 
 
Ontmanteling van ’s Hertogenbosch, door N.H. NIerstrasz, Kapitein dser Genie 
(N.A.), Ingenieuer van de Ned. Zuid-Ooster Spoorweg-maatschappij (met eene kaart) 
1875 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Vereeniging "De Katholieke Kring" te ’s Hertogenbosch, Verslag der Vergadering 
van 1 December 1875 gewijd aan de nagedachtenis van Mr. Joannes Baptista Van 
Son 1875 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, te ’s Hertogenbosch 1875 Stadsarchief 
’s-Hertogenbosch 
 
Zegenwensch van Den Morgenwekker J. Veltman aan zijne begunstigers bij den 
aanvang van het jaar 1875 1875 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
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Wat zal er worden van de Noordbrabant-Limburgsche Peel? 1876 Stadsarchief ’s-
Hertogenbosch 
 
Zegenwensch van de Gaz-Lantaarnaansteker, van de Gaz-fabriek te ’s 
Hertogenbosch, aan derzelver Burgers en Inwoners bij den Ingang van het jaar 1876 
1876 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Zegenwensch van De Morgenwekker G. Hekker, aan hare begunstigers, bij den 
aanvang van het jaar 1876 1876 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Zegenwensch van Den Morgenwekker J. Veltman aan zijne begunstigers, bij den 
aanvang van het jaar 1876 1876 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
De Watervrijmaking van ’s Hertogenbosch en Het plan van het gemeentebestuur van 
februari 1877. Eene voordracht gehouden in de Vergadering der Natuurkundige 
Vereeniging te 's-Bosch, den 28sten Maart 1877, door N.H. Nierstrasz, Ingenieur der 
Nederlandsche Zuidooster Spoorweg Maatschappij, met een tekening van het ontwerp 
van het Gemeentebestuur 1877 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Leve Jesus, onze liefde! en Maria, onze hoop! 1877 Universiteitsbibliotheek Radboud 
Universiteit Nijmegen 
 
Octrooi van de hoog zogende heeren Staten-Generaal der verenigde Nederlanden tot 
het oprichten van een Roomsch Armen Weeshuis te ’s Hertogenbosch, van hetzelfde 
door den magistraat der Hoofd-Stad ’s Hertogenbosch 1877 Stadsarchief ’s-
Hertogenbosch 
 
Plan tot Watervrijmaking van 's Hertogenbosch en een gedeelte der landen tusschen 
de Zuid-Willemsvaart en de rivier de Dommel door A. Keurnaar, ingenieur van ’s 
Rijks Waterstaat. (Met eene kaart) 1877 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, te ’s Hertogenbosch 1877 Stadsarchief 
’s-Hertogenbosch 
 
Voorbereiding tot een gelukkig huwelijk 1877 Universiteitsbibliotheek Universiteit 
van Tilburg 
 
De Zoete-Lieve-vrouw van ’s Hertogenbosch, door den Eerw. Pater H. van Krugten, 
Redemptorist; Bij gelegenheid der plegtige krooning 1878 Universiteitsbibliotheek 
Radboud Universiteit Nijmegen 
 
Zegenwensch van De Gaz-lantaarnaansteker van de Gaz-Fabriek te ’s 
Hertogenbosch, aan derzelve Burgers en Inwoners, bij den ingang van het jaar 1878 
1878 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Zegenwensch van Den Morgenwekker J. Veltman, aan zijne begunstigers, bij den 
aanvang van het jaar 1878 1878 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
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Plantgeld bij wijze van plaatselijke belasting voor het genot van beplantingen op de 
bermen van openbare wegen. Overgedrukt uit de Noordbrabanter 1879 Brabants 
Historisch Informatie Centrum 
 
Programma der Feesten te geven te ’s-Hertogenbosch ter gelegenheid van het XXXIII 
Nederlandsch Landhuishoudkundig Congres 22-26 Juni 1879 1879 Stadsarchief ’s-
Hertogenbosch 
 
Reglement van de Broederschap van den H. Paus en Martelaar Cornelius opgericht 
in de Parochiale-kerk van den H. Abt Antonius te Bokhoven, den 3 November 1858, 
door Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid Msgr. Joannes Zwijsen, Aartsbischop van 
Utrecht en Apostolischen Administrator van ’s Hertogenbosch 1879 Stadsarchief ’s-
Hertogenbosch 
 
Uittreksel voor de Kunstlevende Leden van het Reglement der Liedertafel "Oefening 
en uitstpanning" te ’s Hertogenbosch 1879 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Verslag van het verhandelde op het XXXIIste Nederlandsch Landhuishoudkundig 
Congres, Gehouden te ’s-Hertogenbosch, van 20-24 Juli 1879 1879 Stadsarchief ’s-
Hertogenbosch 
 
Getuigen en redden: open brief aan den weleerwaarden heer H. Piersen te Zetten 
1880 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 
 
Naamlijst der leden van de Societeit Casino te ’s Hertogenbosch 1880 Stadsarchief ’s-
Hertogenbosch 
 
Nieuwe overwegingen over het H. Sakrament des Altaars 1880 
Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Nota door den heer Mr. Vos de Wael, afgevaardigde van Noordbrabant ter Eerste 
Kamer zijnen medeleden aangeboden. Voorkomende in "De Noordbrabanter" van 21 
en 22 Januari 1880 1880 Brabants Historisch Informatie Centrum 
 
Proeve eener tactische behandeling van de Nederlandssche krijgsgeschiedenis, 
toegepast op de bestaande organisatie van het leger. De landing der Engelschen en 
Russen in Noord-Holland 27 Augustus 1799. Door A.O. Rehm, kapitein 1880 
Brabants Historisch Informatie Centrum 
 
Redevoering over Jan van Heelu en Held van zijn Gedicht, Jan I, Hertog van Brabant 
1880 Duthmala antiquariaat 
 
Verslag aan de commissie uit de besturen en ingelanden der polders van der Eijgen 
en Empel en Meerwijk omtrent het waterbezwaar dier polders en de middelen ter 
verbetering van dien toestand 1880 Brabants Historisch Informatie Centrum 
 
Bedevaartsgezangen voor de processie van Oss naar Kevelaar doormengd met 
verscheidene gezangen dienstig voor het genootschap "De heilige familie" en de 
congregatie van O.L.V. 1881 Universiteitsbibliotheek Radboud Universiteit Nijmegen 
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De provinciale reglementen van Noord-Brabant volledig verzameld door Mr. Alphons 
van Rijckevorsel. Advocaat-procureur te ’s Hertogenbosch. Eerste supplement. 
Reglement van Politie op het gebruik der openbare wegen 1881 Brabants Historisch 
Informatie Centrum 
 
Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, te ’s Hertogenbosch 1881 Stadsarchief 
’s-Hertogenbosch 
 
Zegenwensch van de Gaz-Lantaarnaansteker, van de Gaz-Fabriek te ’s 
Hertogenbosch aan derzelver Burgers en Inwoners bij den Ingang van het jaar 1881 
1881 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Antwoord aan den heer E.L. Jacobson Lzn., Lid der Firma Wed. Boas & Jacobson 
1882 Duthmala antiquariaat 
 
Plaatselijk Reglement op het Beheer van der Kerkelijke Goederen en Fondsen van de 
Nederlandsche Hervormde Gemeente te ’s-Hertogenbosch 1882 Stadsarchief  
’s-Hertogenbosch 
 
Reglement voor de het genootschap H.Kindsheid in Den Bosch 1882 Stadsarchief 
Waalwijk  
 
Verslag aangeboden aan Z.M. Den Koning door het Hoofdbestuur der Algemene 
Watersnood-Commissie in Noord-Brabant zijner verrichtingen van 31 December 
1880 tot 28 Januari 1882 1882 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Heilzame raadgevingen aan Katholieke ouders 1883 Universiteitsbibliotheek 
Universiteit van Tilburg 
 
Het Mariakind of Handboekje ter bedevaart naar O.L.V. van Lourdes 1883 
Universiteitsbibliotheek Radboud Universiteit Nijmegen 
 
O.L. Vrouw van den Bosch en hare Broederschap 1883 Universiteitsbibliotheek 
Radboud Universiteit Nijmegen 
 
Plichten der gehuwden 1883 Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Reglement voor de Societeit de Harmonie te ’s Hertogenbosch opgericht den 6 
Januarij 1763 1883 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
700! Leve ’s-Hertogenbosch 1884, Brabants Historisch Informatie Centrum Den 
Bosch 
 
Beschrijving van het Huldeblijk door ingezetenen van Noordbrabant der Regeering 
aangeboden naar aanleiding der wet van 26 Januari 1883 (Staatsblad No. 4.) tot 
verlegging der Uitmonding van De Maas 1884 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Geschiedkundige Verhandeling over het Groot Gasthuis te ’s-Hertogenbosch 1884 
Duthmala antiquariaat 
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Cesar Timmermans voor 't Gerechtshof te ’s Hertogenbosch 1885 Stadsarchief ’s-
Hertogenbosch 
 
De Bevoegdheid van den Raad van State. Proefschrift ter verkrijgen van den graad 
van Doctor in de Rechtswetenschap aan de Rijks-Universiteit te Leiden, op gezag van 
den Rector Magnificus Dr. G.D.L. Huet, Hoogleeraar in de Faculteit der 
Geneeskunde, voor de Faculteit te verdedigen Op Maandag, 11 Mei 1885, des 
namiddags te 3 uren, door Godefridus Franciscus Maria van Hugenpoth tot Aerdt, 
geboren te 's Heerenberg 1885 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Een Zevenhonderd-Jarig Feest(overdruk Eigen Haard) 1885 Duthmala antiquariaat 
 
Feestgids ter gelegenheid van het 700-Jarig bestaan der Stad ’s Hertogenbosch. Van 
17 tot 23 Juli 1885 1885 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Feestmarsch met Bosch volkslied voor piano en zang ad libitum ter gelegenheid van 
700 jarig bestaan der stad 's Hertogenbosch 18-23 Juli 1885 woorden van H. de Raaf 
opgedragen aan den Sulachtf Heer Burgermeester Jhr. J.J.J.S.M. van der Does 
Willebois 1885 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Historische optocht ter gelegenheid van het 7e eeuwfeest der Stad ’s  
Hertogenbosch 1885 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Huishoudelijk reglement der Broederschap "De Eerewacht van het H. Sacrament, " 
Gevestigd in de Cathedraal van St. Jan ’s-Hertogenbosch 1885 Stadsarchief ’s-
Hertogenbosch 
 
Plantgeld als plaatselijke Belasting en Onderhoud van Gemeente-Wegen te Haaren 
1885 Duthmala antiquariaat 
 
Programma der Feesten ter gelegenheid van het 700 Jarig Bestaan der Stad ’s 
Hertogenbosch 17-23 juli 1885 Duthmala antiquariaat 
 
Reglement van het Provinciaal genootschap van kunsten en wetenschappen in Noord-
Brabant 1885 Stadsarchief Breda 
 
Reorganisatie der Muziekschool gemeente ’s Hertogenbosch 1885 Stadsarchief ’s-
Hertogenbosch 
 
Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, te ’s Hertogenbosch 1885 Stadsarchief 
’s-Hertogenbosch 
 
Zaaksvorming. Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor in de 
Rechtswetenschap aan de Rijks-Universiteit te Leiden op gezag van den rector 
magnificus Dr. G.D.L. Huet, hoogleraar in de faculteit der geneeskunde, voor de 
faculteit te verdedigen op maandag 20 april 1885, des namiddags ten 3 ure door 
Constant Auguste Joseph van Sasse van Ysselt, geboren te ’s Hertogenbosch 1885 
Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
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Een woord tot onze Landgenoten ook met het oog op aanhangers van het socialisme, 
van algemeen kiesrecht, van werklieden-en werklozenbonden, enz.enz. door Sintjan 
van den Bosch (schrijver van: Het Hart God's voor Noord-en Zuid-Nederland) 1886 
Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Manualoe continens ea que rituale roman observanda praescribit in administratione 
quorumdam SS. Sacrementorum, maxime exeuntium, ad usum cleri dicecesis 
buscoducensis. De mandato mi ac revmi domini Adriani Godschalk, Episcomi 
Buscoducensis, etc. editum 1886 Universiteitsbibliotheek Radboud Universiteit 
Nijmegen 
 
Rapport betrekkelijk de verbetering der afwatering van landerijen 1886 Brabants 
Historisch Informatie Centrum 
 
Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, te ’s Hertogenbosch 1886 Stadsarchief 
’s-Hertogenbosch 
 
Voorwaarden waarop water geleverd wordt door de Waterleiding der Gemeente ’s 
Hertogenbosch 1886 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Bond van Officieren der Schutterij in Noord-Brabant Programma van den 14den 
Provincialen Schietwedstrijd te houden in de Vuchtsche Heide nabij ’s Hertogenbosch 
op 25 en 26 Juli 1887 1887 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
De leggers der openbare wegen en voetpaden, in het licht beschouwd der op dit punt 
bestaande Nederlandsche jurisprudentie, in verband met het eigendomsregt, naar 
aanleiding van een geschil met het gemeentebestuur van Schijndel. Met goed recht 
gehandhaafd 1887 Brabants Historisch Informatie Centrum 
 
Uittreksel voor de Kunstlevende Leden van het Reglement der Liedertafel "Oefening 
en uitspanning" te ’s Hertogenbosch 1887 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, te ’s Hertogenbosch 1887 Stadsarchief 
’s-Hertogenbosch 
 
Burengerucht 1888 Duthmala antiquariaat 
 
Circulaire van de Commissaris der Koningin Noord-Brabant betreffende gegevens 
"gedwongen winkelnering" d.d. 26 juli 1888 1888 Stadsarchief Breda 
 
Feest-Cantate 1888 Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Het Reglement voor de Kamers van Koophandel en Fabrieken met aantekeningen 
voorzien en bijgewerkt tot november 1888. Door W. van Sas Commies ter Gemeente-
Secretarie te 's-Bosch 1888 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Huldeblijk 1888 Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Jubellied 1888 Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
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Reglement der Vereeniging "Dr Katholieke Kring, te ’s Hertogenbosch 1888 
Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, te ’s Hertogenbosch 1888 Stadsarchief 
’s-Hertogenbosch 
 
Bulletin van de "Noordbrabanter" 1890 Universiteitsbibliotheek Universiteit van 
Tilburg 
 
De Zangvereniging te ’s Hertogenbosch. Odysseus 1890 Stadsarchief ’s-
Hertogenbosch 
 
De Zangvereniging te ’s Hertogenbosch. Samson et Dalia 1890 Stadsarchief ’s-
Hertogenbosch 
 
Floriatentoonstelling 31 Augustus 1890, den verjaardag van H. H. Prinses 
Wilhelmina, in de societeit Casino te ’s Hertogenbosch. Programma en tekst der 
zangstukken 1890 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Verzameling van Reglementen en besluiten betrekkelijk waterstaat, waterschappen, 
enz. voor de provincie Noord-Brabant. Uitgegeven onder toezicht van C.J.J. Daniels, 
Commies ter Provinciale Griffie van Noord-Brabant. Chef der afdeeling waterstaat 
1890 Brabants Historisch Informatie Centrum 
 
Zangvereniging van Gemengd Koor ’s-Bosch (Lid van den Bond van Gemengde 
Zangv. in Nederland) Directeur M.A.R. Ogier. Das Lied van der Glocke. Der Rose 
Pilgerfart. Woensdag 2 mei 1890 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Aanstippingen van Jocris met kanttekeningen 1891 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Daniel in de Leeuwenkuil of de droom van den Langen, in drie afdelingen. Wijze: de 
Maliebaan 1891 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
David en de Reus of die zich verheft zal vernedert worden 1891 Stadsarchief ’s-
Hertogenbosch 
 
Er uit! Er in! 1891 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Geduld overwint alles. Wijze: Heb maar vijf minutjes geduld 1891 Stadsarchief ’s-
Hertogenbosch 
 
Het derde eeuwfeest van den H. Aloysius 1891 Universiteitsbibliotheek Universiteit 
van Tilburg 
 
Klaaglied der Bossche Burgers 1891 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Niet Dolleerend! Wijze: Doleeren 1891 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Proclamatie 1891 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
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Programma Floralia-Tentoonstelling en Tekste der zangstukken voor de te houden 30 
Augustus 1891 in de Societeit Casino te ’s Hertogenbosch ter viering van de 
verjaardag van H.M. Koningin Wilhelmina 1891 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Volgt mijne woorden maar niet mijne werken. Verlengstuk van Blauwbaard en van 
Solberstein 1891 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Aan de geestelijkheid van het Bisdom van ’s Bosch 1892 Universiteitsbibliotheek 
Universiteit van Tilburg 
 
Aan de oud leerlingen 1892 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Antonius van de Laar, kanunnik van het kathedraal kapital van St. Jan. Vicaris 
Kapitulaar van het Bisdom van ’s Hertogenbosch, aan de geestelijkheid en de 
geloovigen van het bisdom, zaligheid in den heer 1892 Universiteitsbibliotheek 
Universiteit van Tilburg 
 
De Rijks Hoogere Burgerschool te ’s-Hertogenbosch, gedurende de eerste 25 jaren 
van haar bestaan, 1867-1892. Gedenkschrift, uitg. ter gelegenheid der plechtige 
herdenking van het 25-jarig bestaan der inrichting op 19 September 1892, 1892 
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 
 
De Wandbeschildering van A.J. Derkinderen (over de Bossche schilder) 1892 
Duthmala antiquariaat 
 
Enquete geneeskundige raad 1892 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Influenza en Microbe. Voordracht gehouden in de Februari vergadering van de 
afdeling ’s Hertogenbosch en omstreken der Nederlandse Maatschappij tot 
bevordering der Geneeskunst, door Dr. M.J. Godefroi 1892 Stadsarchief ’s-
Hertogenbosch 
 
Lijkrede op zijne doorluchtige hoogwaardigheid Monseigneur Adrianus Godschalk, 
Bisschop van ’s Hertogenbosch. den 8 Januarij 1892 uitgesproken door Dr. G. van 
Zinnicq Bergmann, Professor aan het Seminarie te Haaren. Met aantekeningen 1892 
Universiteitsbibliotheek Radboud Universiteit Nijmegen 
 
Regelement voor de Societeit Casino, te ’s Hertogenbosch in zoals het is gewijzigd in 
de algemene vergadering van de 31 mei 1892 1892 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Statuten van de Naamlooze Venootschap "Het Algemeen Noordbrabandsch 
Werklieden-Fonds", gevestigd te ’s Hertogenbosch 1892 Stadsarchief ’s-
Hertogenbosch 
 
Uittreksel van het Reglement der toneelvereeniging "Olympia" te is Hertogenbosch 
1892 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Verslag van de verichtingen der Provinciale Hagelsnood-Commissie in Noord-
Brabant, van 1891-1892 1892 Brabants Historisch Informatie Centrum 
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"Uit den Beginsel" naar aanleiding der besprekingen over de Rijkskweekschool te ’s 
Hertogenbosch door Mr. Alphons van Rijckevorsel 1893 Stadsarchief ’s-
Hertogenbosch 
 
Beknopt Overzicht van Derkinderen's Wandschildering te ’s-Bosch 1893 Stadsarchief 
’s-Hertogenbosch 
 
De Bossche Waterleiding kwestie A.M.L. Sassen. Directeur der Gemeente 
Waterleiding van ’s-Hertogenbosch 1893 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Reglement der vereniging van Gemeente-Secretarissen, Gemeente-Ontvangers en 
Ambtenaren ter Secretarie in de Provincie Noordbrabant 1893 Stadsarchief ’s-
Hertogenbosch 
 
Het recht van voorpoting op de kanten der openbare wegen in de voormalige Meierij 
van ’s-Hertogenbosch, door Jhr. Mr. A. Sasse van Ysselt, Rechter in de 
Arrondissements-Rechtbank te ’s-Bosch 1894 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Mgr. Adrianus Kamp een levensschets door G.A.M. v.d. Kant. Vice Praef. Disc. Sem 
1894 Brabants Historisch Informatie Centrum 
 
Regelen der Zusters van Liefde, gevestigd te ’s Hertogenbosch, onder de banaming 
van Dochters van de H.H. Maria en Joseph. Kerkelijk goedgekeurd 1894 
Universiteitsbibliotheek Radboud Universiteit Nijmegen 
 
Verslag omtrent de Oude Gemeente-Archieven in Noord-Brabant, uitgebracht aan 
Heeren Gedeputeerde Staten dier provincie door Mr. A. C. Bondam, Archivaris in 
Noord-Brabant 1894 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Waterschap "de Beneden Aa" gelegen onder de gemeenten ’s Hertogenbosch, Den 
Dungen, Berlicum en Rosmalen 1894 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
De Zangvereniging te ’s Hertogenbosch. Concert 11 Februari 1895 1895 Stadsarchief 
’s-Hertogenbosch 
 
De Zangvereniging te ’s Hertogenbosch. Samson 1895 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Feest-Cantate 1895 Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Gewisselde Stukken in Zake de meerdere kosten van de eerepoort aan den 
Vuchteruitgang c.a 1895 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Na vijf-en-twintig jaren! Eenige bladzijden naar aanleding van de Protestmeeting te 
's Hertogenbosch, 22 september 1895. Door Triofilus 1895 Stadsarchief ’s-
Hertogenbosch 
 
Necrologie van wijlen den hoogwaardigen heer Anthonius van Alphen, IJcarius 
Generaal Apostolijk van het Bisdom van ’s Hertogenbosch 1895 Stadsarchief ’s-
Hertogenbosch 
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Reglement T.O.G. 1895 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Reglement van de Aartsvereeniging der eeuwigdurende aanbidding en van het 
Liefdewerk der arme kerken gevestigd te Rome., en van de gebruiken der vereeniging 
in Nederland 1895 Universiteitsbibliotheek Radboud Universiteit Nijmegen 
 
Scheepvaartkanaal van de Zuid-Willemsvaart over Tilburg en Oosterhout naar den 
Amber met zijtak naar Breda 1895 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Vereeniging De Katholieke Spaarbank. Statuten vastgesteld in de vergadering van 13 
December 1893, gewijzigd in die van 15 Februari 1894 en nader gewijzigd en 
vstgesteld in die van 30 April en 28 Juni 1895 1895 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Officiele Feestgids en Reglement voor het groot Internationaal Kegelconcours, 
uitgeschreven door de Kegelvereniging "Oefening en Uitspanning" te ’s 
Hertogenbosch en te houden in de Liedertafel aldaar op 27,28,29 en 30 juni 1896 
1896 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Ontwerp-reglement voor den R.K. Onderwijsbond in het bisdom ’s-Bosch 1896 
Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Relgement voor societeit "de Zwarte Arend" te ’s Hertogenbosch 1896 Stadsarchief 
’s-Hertogenbosch 
 
Feestgids bij de viering van het Vijftigjarig Bestaan der Vereniging van Goud- en 
Zilversmeden Confererie " St. Eloi" te ’s Hertogenbosch, op 5 en 6 December 1897, 
in de versierde bovenzaal van het Café Restaurant, " 't Parlement", van de Heeren 
1897 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Handboekje voor hoofd-ingelanden van het waterschap ter bevordering der 
verbetering van den waterstaatstoestand in het Noord-Oostelijk deel van Noord-
Brabant 1897 Brabants Historisch Informatie Centrum 
 
Reglement voor de Societeit Casino te ’s Hertogenbosch zoals het is gewijzigd in de 
Algemene Vergadering van den 12n juni 1897 1897 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Tentoonstelling van Noordbrabantsche nijverheid ’s Hertogenbosch, 17 juli-1897-
september. Officiele Catalogus 1897 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Tentoontellings March. Opgedrargen aan het Feest-Commite der Tentoonstelling van 
Noord-Brabantsche Nijverheid te ’s Hertogenbosch 17 Juli-5 September 1897 Voor 
Piano door M.J. Ogie Luit Kapelmeester 1897 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Programma voor het Plechtig "Te deum". De Allerhoogste toegezongen, uit 
dankbaarheid voor- en ter gelegenheid van de aanvaarding der Regering Door Hare 
Majesteit Wilhelmina Koningin der Nederlanden, bosch, den 31 Augustus 1898, te 11 
1/2 ure des voormiddags 1898 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
R.K. Werk Liedenbond te ’s-Hertogenbosch. Feestvergadering ter herdenking van 
H.M. de Koningin te houden in de groote zaal der Liedertafel, op zondag 2 October 
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1898, anvang der avonds ten 7 1/2 uur (met welwillende medewerking van de weled. 
Heeren Willem Deckers (bariton) en Jos Defais (tenor), en de r Harmonie, St. 
Gregorius, der Jongelingen congregatie Parochie St. Pieter) 1898 Stadsarchief ’s-
Hertogenbosch 
 
Genealogie der Familie Mosmand te ’s Hertogenbosch. Met eenige aantekeningenen 
wapenkaart 1899 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
 
Holland and the Hollanders ('s-Hertogenbosch) 1899 Duthmala antiquariaat 
 
Protestantendag 1899 Universiteitsbibliotheek Universiteit van Tilburg 
 
Reis van de eerste Zusters der Congregatie van de Zusters der H. Maagd genaamd 
het Gezelschap Jesus Maria Josef, van ’s Bosch naar Tomohon (eiland Celebes) 1899 
Universiteitsbibliotheek Radboud Universiteit Nijmegen 
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Bijlage A Methode 
 

Introductie 

Voor dit onderzoek is een kwantitatieve inhoudsanalyse uitgevoerd. In het inleidend 

hoofdstuk ging ik reeds in op de motivatie voor een systematische en kwantitatieve 

aanpak. Deze methode maakte het mogelijk om een representatief beeld te bieden van 

de mate waarin eventuele vernieuwingen in de berichtgeving optraden. Bovendien 

sloot de methode aan bij recent onderzoek, in het bijzonder van Marcel Broersma naar 

de Leeuwarder Courant.382 Waar mogelijk heb ik de lijn van Broersma en anderen 

gevolgd, maar omdat zij een andere vraagstelling hanteerden, moest ik regelmatig zelf 

methodologische knopen doorhakken. In deze bijlage ga ik in op die keuzes. 

 

Een handmatig uitgevoerde kwantitatieve inhoudsanalyse 

Er zijn grofweg twee manieren om een systematische, kwantitatieve inhoudsanalyse 

uit te voeren: een analyse met codelijsten en een linguïstische analyse.383 Een 

inhoudsanalyse met behulp van een codelijst gebeurt handmatig door één onderzoeker 

of een team van getrainde codeurs. De lijst met in te vullen variabelen wordt de 

codelijst of het codeerschema genoemd.384 Bij een linguïstische benadering wordt de 

tekst geanalyseerd op basis van syntactische en semantische modellen. Dit kan 

handmatig, maar gebeurt tegenwoordig in toenemende mate met behulp van 

geautomatiseerde text mining software.385 Mijn keuze viel op handmatig coderen met 

behulp van codelijsten, vooral omdat het een beproefde methode voor pers(historisch) 

onderzoek is. Bovendien nam mijn begeleider José de Kruif de taak op zich de 

bruikbaarheid van text mining software voor pershistorisch onderzoek te toetsen.386 

 Er kunnen vier methodologische fases in een handmatige kwantitatieve 

inhoudsanalyse met codelijsten worden onderscheiden.387 Deze komen 

achtereenvolgens in deze bijlage aan bod. Ten eerste is er de selectie van het 

onderzoekscorpus, waarbij de gebruikte selectiecriteria en inventarisatiemethode 

                                                
382 Broersma 2002. 
383 Van Cuilenburg et al. 1992 138-141, Mackenzie Owen 1998 7 -10, Wilke 2000 85. 
384 Howitt et al. 2007 295-301. 
385 Zie bijvoorbeeld: Stubbs 1983 1, Renkema 1987 242-271, Baeza-Yates en Ribeiro de Araâujo Neto 
1999 1, Juola 2003, Wester et al. 2006 142-148. 
386 De opzet van dit onderzoek wordt gepresenteerd in De Graaf en De Kruif 2006. 
387 Van Cuilenburg et al. 1992 145-149. 
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uitleg behoeven. Ten tweede de constructie van de codelijst. Hiertoe behoren de 

vraagstukken: welke variabelen zijn opgenomen in het onderzoek en hoe zijn ze 

geoperationaliseerd? Ten derde is er het daadwerkelijke veldwerk, waarbij met name 

de betrouwbaarheid van de coderingen een rol speelt. Ten slotte komen de 

verwerking, analyse en presentatie van de data aan bod. 

 

Onderzoekscorpus  

Selectiecriteria 

In de inleiding ging ik in op de heikele vraag: wat is een pamflet? Omdat de 

pamfletcatalogi doorgaans als bron dienen voor pamfletonderzoek gaf ik de voorkeur 

aan een definitie die alle publicaties in de catalogi omvatte. Tot het pamflet rekende ik 

daarom alle gedrukte niet periodieke publicaties die betrekking hadden op een actuele 

kwestie. Idealiter had ik alleen pamfletten geselecteerd die in ’s-Hertogenbosch en 

Groningen waren gedrukt, maar het was niet altijd duidelijk uit welke plaats een 

pamflet afkomstig was. Ik heb daarom in enkele gevallen pamfletten op basis van 

inhoud en titel meegerekend tot de lokale productie. 

 

De definitie van het medium krant is minder omstreden dan die van het pamflet. 

Kranten zijn periodiek (minstens twee keer per week) gepubliceerde nieuwsbladen 

met een verscheidenheid aan artikelen over actuele zaken. Ik heb alle kranten 

geselecteerd die in de steden ’s-Hertogenbosch en Groningen werden gedrukt in de 

periode 1813-1899. 

 Tot de berichtgeving in de krant rekende ik alles behalve de commerciële 

ruimte. Advertenties, waaronder ik ook de geboorte- en overlijdensberichten rekende, 

nam ik dus niet mee in het kwantitatieve onderzoek.388 Als meeteenheid hanteerde ik, 

anders dan Broersma en Van Vree, het aantal artikelen en niet het aantal centimeters 

dat een artikel aan ruimte innam in de krant, omdat anders de vergelijking met 

pamfletten spaak liep. Hoewel ik een andere meeteenheid heb gebruikt, is er een grote 

mate van correlatie tussen mijn gegevens en die van Broersma. Dit is ook niet 

verwonderlijk, aangezien de meeste artikelen in de krant de gehele negentiende eeuw 

uit een paar regels bestaan. 
                                                
388 Net als Van Vree en Broersma maakte ik onderscheid tussen de commerciële advertentieruimte en 
redactionele ruimte (Van Vree 1992 101-103, 108 noot 23 en Broersma 2002 16-17). Het 
standaardwerk over de ontwikkeling van advertenties in de negentiende-eeuwse krant is Een eeuw 
Adverteerkunde (Van Heusden 1962). 
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Inventarisatie van de bronnen 

Omdat ik me uitsluitend richtte op de pamfletproductie in twee Nederlandse steden 

was het in principe mogelijk om de volledige productie te analyseren. Een probleem 

hierbij was dat de pamfletproductie slechts in beperkte mate is geïnventariseerd. Ik 

besprak dit punt reeds in de inleiding en in hoofdstuk 2. Een belangrijke bron voor de 

meeste onderzoeken naar pamfletten waren tot nu toe de diverse pamfletcatalogi.389 

Voor mijn onderzoeksperiode waren vooral de catalogi van Knuttel en Van Alphen 

relevant, met respectievelijk een beschrijving van de pamfletcollecties van de 

Koninklijke Bibliotheek te Den Haag en van de Universiteitsbibliotheek van 

Groningen. Ik ben echter niet alleen afgegaan op de beschikbare catalogi, maar heb 

tevens archiefonderzoek gedaan in de diverse rijks- en gemeentearchieven in ’s-

Hertogenbosch, Groningen, Breda en Assen, alsmede in de verzamelingen van het 

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en de universiteitsbibliotheken van 

Tilburg en Nijmegen.  

Archiefonderzoek was nodig, omdat de gebruikte catalogi maar tot 1854 

liepen. Maar ook in de periode voor 1854 bleken de archieven veel publicaties te 

bevatten die niet in de pamfletcatalogi waren opgenomen. Van de pamfletten in mijn 

onderzoek uit de periode 1813-1853 stond 33,6% van de Groningse en 71,7% van de 

Bossche pamfletten in geen enkele pamfletcatalogus vermeld.390 Het is opvallend dat 

de publicaties die wel in catalogi waren opgenomen vaker landelijk en politiek van 

aard waren dan de pamfletten die er niet in stonden. 

Ik wilde een zo compleet mogelijk beeld schetsen van de pamfletproductie in 

beide steden. Hoe compleet dit beeld is geworden blijft de vraag. In ieder geval kan 

op basis van mijn inventarisatie geconcludeerd worden dat de catalogi allesbehalve 

compleet zijn. Aangezien ik in het laatste jaar van mijn onderzoek nog geregeld 

nieuwe pamfletten tegenkwam, valt het te verwachten dat ook op mijn inventarisatie 

de nodige aanvullingen kunnen worden gemaakt. Een aanwijzing dat het niet is gelukt 

om alle Bossche en Groningse pamfletten te vinden is grafiek 2.7 waarin de 

Groningse pamfletten uit de periode 1830-1869 zijn weergegeven (hoofdstuk 2). Het 
                                                
389 Tiele 1858-1861, Soetbrood Piccardt et al. 1862, Rogge 1862-1865, Van der Wulp 1866-1868, 
Broekema 1892, Petit 1882-1934, Van Someren 1915-1922, Van Alphen 1944, Knuttel 1978 (oorspr. 
uitg. 1889-1920), Polak-Suetens 1983, Zijlstra 1994, Huiskamp et al. 1995.  
390 Het aandeel ‘nieuwe’ pamfletten lag in Groningen lager omdat de pamfletten uit de 
universiteitsbibliotheek van Groningen in de Van Alphen catalogus zijn opgenomen (Van Alphen 
1944). 
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wegvallen van de pamfletcatalogi Van Alphen en Knuttel is duidelijk zichtbaar. 

Grafiek 2.8 met de Bossche pamfletten laat een meer natuurlijk en geleidelijk verloop 

zien. 

Het probleem met de inventarisatie van negentiende-eeuwse pamfletten is dat 

er weinig aanknopingspunten zijn voor het vinden van nieuw materiaal. De archieven 

bieden vaak wel de mogelijkheid digitaal te zoeken op criteria als titel en plaats, maar 

in hun inventaris is het mediumtype pamflet (nog) niet onderscheiden. Ik hoop dan 

ook dat dit onderzoek en de bijgeleverde bijlagen aanleiding zullen zijn voor verdere 

inventarisaties en aanvullingen op mijn corpus. Archieven zouden hieraan kunnen 

bijdragen door pamfletten als mediumtype structureel vindbaar te maken in hun 

inventaris. Alleen zo kunnen we tot een steeds vollediger beeld komen van dit 

veelzijdige massamedium. 

 

De inventarisatie van de kranten leverde minder problemen op dan die van de 

pamfletten, aangezien alle stadsarchieven reeds beschikten over een compleet 

overzicht van de uitgegeven kranten en hun huidige vindplaats. Enkele kranten 

konden niet gebruikt worden voor de kwantitatieve analyse. Vanwege het 

digitaliseringproject Databank Digitale Dagbladen van de KB waren drie jaargangen 

van De Noord-Brabander (1839, 1879 en 1883) en vijf jaargangen van de Nieuwe 

Noordbrabander (1853, 1854, 1863, 1864 en 1869) niet beschikbaar voor onderzoek. 

Van de Groningse krant De Vlinder waren helemaal geen jaargangen beschikbaar, 

alleen wat losse nummers die ik vanwege de representativiteit van het onderzoek niet 

mee kon nemen in de kwantitatieve analyse. Dat zou namelijk de aselecte steekproef 

doorkruisen. Ik heb De Vlinder wel in mijn proefschrift besproken wanneer dat 

relevant was, maar de krant is in de kwantitatieve analyse buiten beschouwing 

gelaten. 

 Het aantal artikelen dat in de periode 1813-1899 werd gepubliceerd in 

Bossche en Groningse kranten was dusdanig hoog dat het nodig was een steekproef te 

trekken. Net als Broersma onderzocht ik voor elk decennium één steekproefjaar (de 

jaren eindigend op een 3). Deze tienjaarlijkse steekproef noemde ik in dit proefschrift 

steeds ‘steekproef A’. Steekproef A leverde te weinig artikelen op om in ieder jaar de 

gewenste statistisch verantwoorde uitsplitsingen te maken. Vooral de lokale en 

landelijke nieuwscategorieën bleven mijns inziens onderbelicht. Ik breidde het 

onderzoek daarom uit door voor elk decennium tevens de jaren eindigend op een -4 en 
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een -9 mee te nemen. Ik onderzocht in die jaren alleen het landelijke en lokale nieuws 

en liet alle buitenlandse berichten buiten beschouwing. Deze steekproef noemde ik in 

dit boek steeds ‘steekproef B’. 

Voor alle onderzochte jaren gebruikte ik de steekproefmethode constructed 

week sample. Zoals ik in het inleidende hoofdstuk al aangaf, liet ik mij hierin leiden 

door Broersma die zich baseerde op onderzoek van Riffe, Aust en Lacey. Zij 

onderzochten wat de beste manier was om een representatieve steekproef 

krantenartikelen te trekken en kwamen tot de conclusie dat een constructed week 

sample de meest betrouwbare resultaten opleverde. Deze steekproefmethode houdt in 

dat voor ieder jaar zes nummers – steeds een andere dag van de week verspreid over 

een jaar – van elke krant worden onderzocht.391 Omdat dit een moderne methode is 

wordt er geen rekening gehouden met kranten die drie, vier of vijf keer per week 

verschijnen. Broersma bedacht daarvoor een oplossing die ik ook heb gebruikt: in de 

jaren met drie nummers per week werden twee constructed weeks genomen, zodat er 

toch zes nummers geanalyseerd konden worden.392 Bij kranten met vier of vijf 

nummers per week werden willekeurige nummers ter aanvulling gekozen, zodat er 

ook van die kranten zes nummers werden onderzocht. 

 

De constructie van de codelijst 

De lijst met onderzoeksvariabelen is de ruggengraat van iedere kwantitatieve 

inhoudsanalyse. De codelijst is zowel de kracht als de grootste zwakheid van een 

inhoudsanalyse. Teksten lenen zich moeilijk voor rigide indelingen en toch liggen 

juist die indelingen ten grondslag aan een succesvolle inhoudsanalyse. De 

betrouwbaarheid van de data hangt sterk af van de betrouwbaarheid van de 

codelijst.393 

In mijn onderzoek ging het vooral om de onderzoeksvariabelen onderwerp, 

genre en functie. Wat was de beste manier om deze variabelen te onderzoeken? Moest 

ik bijvoorbeeld een uitgebreide onderwerpindeling gebruiken die ruimte liet voor 

nuance of was het beter om een meer globale indeling te gebruiken waarmee ik de 

trends en verschuivingen kon illustreren? Op dergelijke vragen is geen objectief juist 

                                                
391 Riffe et al. 1993. 
392 Broersma 2002 16. 
393 Een probleem dat bijvoorbeeld wordt aangekaart in Van Cuilenburg et al. 1992 145-149, 151-154 en 
Howitt et al. 2007 295-301. 



 348 

antwoord te geven. Het maken van een codelijst komt altijd neer op een reeks 

subjectieve, maar weloverwogen keuzes. 

Ik heb dit betrouwbaarheidsprobleem in de eerste plaats getracht te 

ondervangen door indelingen van anderen als vertrekpunt te nemen voor mijn 

codelijst. In de hoofdstukken 3, 4 en 5 ging ik in de introductie steeds in op de 

indeling van de onderzoeksvariabelen en noemde ik de literatuur waarop de 

indelingen zijn gebaseerd. Voorafgaand aan het echte veldwerk deed ik bovendien een 

pilot van drie weken die ik gebruikte om de codelijst en werkdefinities zoveel 

mogelijk aan te scherpen, categorieën te verduidelijken, te schrappen en toe te 

voegen.394 Over de vraag in hoeverre ik erin ben geslaagd om een eenduidige en 

duidelijke codelijst te construeren, ga ik verderop in deze bijlage in, in de paragraaf 

betrouwbaarheidsvraag. 

 

Het veldwerk 

Het veldwerk vond plaats in de diverse archieven die zijn doorzocht. Ieder pamflet en 

krantenartikel werd als aparte uiting beschouwd. Voor iedere uiting werd met behulp 

van de codelijst een zogenaamde case in de database ingevuld. Meestal werden de 

gegevens direct in Excel ingevoerd, maar soms was er een tussenstap op papier. 

Tijdens het veldwerk werd de database in Excel steeds nagekeken op fouten en 

ontbrekende waarden en waar nodig opgeschoond. 

Een groot deel van het veldwerk heb ik zelf gedaan en daarnaast heb ik met 

een team van codeurs gewerkt. Over een periode van drie jaar hebben naast mijzelf 

zes codeurs meegewerkt met het onderzoek: Paul van Hooft, Frank Douma, Arjan van 

Kranenburg, Sarah Zomerdijk, Marianne Somers en Anne Marije Punt.395 Deze 

codeurs waren op verschillende tijden betrokken bij het onderzoek en hebben, een 

enkele uitzondering daargelaten, niet samen in het archief gezeten. Zij hadden de 

instructie om gedurende het veldwerk niet met elkaar te overleggen. 

Iedere codeur kreeg een training van ongeveer twee weken voordat hij of zij 

zelfstandig ging coderen. De codeurs werkten veelal op locatie in het archief en 

hielden een eigen database bij die we periodiek integreerden met het hoofdbestand. 
                                                
394 Deze pilot is niet meegenomen in het onderzoek omdat de codelijst steeds veranderde. De pilot 
diende alleen om een beeld te krijgen van de knelpunten in de methode. 
395 Paul van Hooft is promovendus aan de Universiteit van Amsterdam. Frank Bouma studeerde aan de 
Rijksuniversiteit Groningen, Arjan van Kranenburg aan de Hogeschool van Den Haag, Sarah 
Zomerdijk aan de Hogeschool van Amsterdam, Marianne Somers aan de Avans Hoge School en Anne 
Marije Punt aan de Hogeschool van Den Haag. 
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Het gebruik van meerdere codeurs had twee voordelen. Het scheelde tijd en vormde 

tevens een cruciale controle op de betrouwbaarheid van het onderzoek. Het werken 

met meerdere codeurs maakte het namelijk mogelijk een betrouwbaarheidsanalyse uit 

te voeren. 

 

Betrouwbaarheidsvraag 

De betrouwbaarheidsvraag die eerder bij de constructie van de codelijst de kop op 

stak, komt opnieuw naar voren wanneer wij kritisch naar het veldwerk kijken. Wie 

garandeert dat codeurs hetzelfde verstaan onder bijvoorbeeld het genre van de 

reportage? En waar de één de primaire functie van een tekst als opinie beoordeelt, ziet 

een ander misschien wel expressie als voornaamste functie. Teksten zijn van nature 

voor interpretatie vatbaar. De methode van de inhoudsanalyse houdt hier rekening 

mee, juist omdat ze gebruikmaakt van het intuïtieve vermogen van codeurs om 

betekenis te geven aan een tekst. Dit zou als voordeel beschouwd kunnen worden ten 

opzichte van meer rigide methodes, zoals computergestuurde 

tekstanalyseprogramma’s, maar het heeft ook een nadeel. Als zou blijken dat codeurs 

te vaak een andere uitleg aan een uiting geven komt de betrouwbaarheid van de 

resultaten in gevaar.396 

Dit betrouwbaarheidsprobleem heb ik getracht te ondervangen door een 

duidelijke codelijst met herkenbare – op basis van een pilot aangescherpte – 

variabelen en een gedegen training. Maar hoe succesvol waren deze pogingen om de 

betrouwbaarheid te waarborgen? Deze vraag kan beantwoord worden met behulp van 

een intercodeursbetrouwbaarheidsanalyse, ook wel Interrater reliability of Cohen’s 

Kappa genoemd. Deze analyse geeft antwoord op de vraag hoe betrouwbaar een 

inhoudsanalyse is geweest door de resultaten van verschillende codeurs te vergelijken. 

Het gaat daarbij om de berekening van de interne validiteit; de 

intercodeursbetrouwbaarheidscoëfficiënt geeft aan in hoeverre de redeneringen 

binnen het onderzoek goed zijn opgezet en uitgevoerd. Het is, kort gezegd, de mate 

waarin de verschillende codeurs tot hetzelfde antwoord komen bij het beoordelen van 

een tekst. Let wel, dit zegt maar weinig over de externe validiteit van de resultaten. 

                                                
396 Van Cuilenburg et al. 1992 151-154, Baarda en De Goede 1997 134-138, Den Boer 2005 291-302. 
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Daaronder wordt verstaan of de resultaten ook de werkelijkheid weerspiegelen. Het 

antwoord hierop is in deze studie subjectief en kan dus niet berekend worden.397 

De betrouwbaarheid van het coderen is berekend door een substeekproef van 

kranten en pamfletten door alle codeurs te laten coderen.398 De resultaten zijn 

ingevoerd in een aparte database in SPSS, waarop het programma vervolgens een 

kappa score tussen de 0 en de 1 berekende. Als grondregel in de sociale 

wetenschappen wordt een score onder de 0.6 als onvoldoende ervaren (al zijn er ook 

veel onderzoekers die pas een score boven de 0.7 of hoger als voldoende rekenen). De 

meest gezaghebbende beoordeling is die van Landis en Koch uit 1977.399 

 

Cohen’s Kappa score (0-1) Interpretation 

< 0 No agreement 

0.0 — 0.20 Slight agreement 

0.21 — 0.40 Fair agreement 

0.41 — 0.60 Moderate agreement 

0.61 — 0.80 Substantial agreement 

0.81 — 1.00 Almost perfect agreement 

Bron: Landis, J. R., Koch, G. G. 1977 The measurement of observer agreement for categorical data 

Biometrics volume 33 pp. 159-174. 

 

De uitkomst van de betrouwbaarheidsanalyse van de substeekproef was een kappa 

van 0.94, wat dus ruim voldoende betekent. Vermeldenswaard is dat de kappa 

aanzienlijk lager uitviel, namelijk 0.81, zonder de ‘harde’ codes waar weinig 

misverstand over kon bestaan (zoals titel, uitgever, prijs, datum, aantal pagina’s, et 

cetera). Maar dit leverde nog steeds een ruim voldoende kappa score op. Er mag dus 

worden gesteld dat het coderen betrouwbaar gebeurde; de verschillende codeurs 

(waaronder ik zelf) waren het doorgaans eens over de in te vullen code. 

 

Databewerking, analyse en presentatie 

Bewerking en analyse 

                                                
397 Van Cuilenburg et al. 1992 150, Baarda en De Goede 1997 134-138, Wester et al. 2006 134-140, 
Howitt et al. 2007 298. 
398 De substeekproef om de codeursbetrouwbaarheid (kappa) te berekenen telde 1.401 krantenartikelen 
en 121 pamfletten. Een duidelijke uitleg van de berekening wordt gegeven door Van Cuilenburg et al. 
1992 150. Ik heb bovendien de tutorial Interrater reliability van SPSS gebruikt. 
399 Landis en Koch 1977 159-174. 
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Voor de bewerking en analyse van de data heb ik gebruikgemaakt van het programma 

SPSS. Ik voorzag de gegevens van kenmerken, maakte onderscheid tussen nominale, 

numerieke en schaalvariabelen en gaf ze herkenbare labels. Tevens voerde ik 

hercoderingen uit wat leidde tot nieuwe variabelen. Een voorbeeld hiervan is de 

nieuwe variabele ‘burgerjournalistiek’. Ik rekende hiertoe door particuliere burgers 

gepubliceerde publicaties die verschenen onder de eigen naam en voor de eigen 

verantwoordelijkheid, dus niet namens de overheid, een partij, vereniging of groep. 

Anonieme stukken telden niet mee. Aangezien dit in de praktijk een wat lastig 

onderscheid bleek te zijn, heb ik de percentages van deze variabele alleen tentatief, als 

indicator van een trend, beschouwd. Een tweede hercodering was het terugbrengen 

van de pamfletgenres tot drie genreclusters.400 Het merendeel van de hercoderingen 

betekende alleen een versimpeling van de indeling. De variabele ‘herkomst bericht’ 

kende bijvoorbeeld een onderverdeling ‘lokaal stad’ en ‘lokaal omliggend gebied’, die 

ik in een nieuwe variabele samenvoegde onder de noemer ‘lokaal nieuws’. 

SPSS bood een schier eindeloze mogelijkheid aan bewerkingen waar ik 

dankbaar mee heb geëxperimenteerd. In de praktijk bleek het het meest inzichtelijk 

om de data per medium en tijdvak te presenteren. De grafieken en tabellen zijn 

gebaseerd op frequentietabellen en kruistabellen met een uitsplitsing naar periode en 

mediumtype, waarbij ik standaard een significantietoets uitvoerde.401 De mogelijkheid 

om variabelen te filteren, met elkaar te vergelijken, groepen toe te kennen en nieuwe 

variabelen te creëren maakte het mogelijk om snel antwoord te vinden op vrijwel alle 

vragen die het materiaal opriep. Het werken met een database en het uitvoeren van 

een kwantitatieve inhoudsanalyse is dus een zeer vruchtbare methode gebleken om 

antwoord te geven op pershistorische vragen. 

 Elke methode heeft uiteraard zijn beperkingen en dat geldt ook voor deze. Een 

SPSS bestand wordt gestuurd door de data die een onderzoeker invoert. De keuzes 

vooraf konden tijdens het veldwerk en erna niet bijgesteld worden en dat was soms 

een nadeel. In mijn codelijst had ik bijvoorbeeld twee variabelen over de herkomst 

van een bericht opgenomen. Ten eerste een onderverdeling in lokale berichten uit de 

stad, lokale berichten uit de provincie, nationale en internationale berichten. Ten 
                                                
400 Waarbij ik liederen, gedichten, dialogen, prenten en nepdocumenten hercodeerde tot de categorie 
‘Verstrooiende genres’. De verhandeling, gedrukte redevoering en open brief rekende ik tot de 
‘Betogende genres’. Verslagen , proclamaties, programma’s en beschrijvingen rekende ik tot de 
‘Beschrijvende genres’. 
401 Ik heb ook geëxperimenteerd met andere kruistabellen, bijvoorbeeld op plaats en medium, maar de 
kruistabel op periode bleek het meest relevant voor dit onderzoek. 
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tweede noteerde ik de plaats van herkomst, bijvoorbeeld Zwolle of Düsseldorf, in een 

tekstveld. Deze plaatsnamen maakten het mogelijk om later te hercoderen naar 

provincie en land, zo dacht ik aanvankelijk. Technisch gezien klopte dit wel, maar het 

bleek te tijdrovend om de vele duizenden plaatsnamen op te nemen in het 

programmeerveld voor de geautomatiseerde hercodering. Een handmatige 

hercodering was nog de beste optie, maar zou eveneens te veel tijd in beslag nemen. 

Uiteindelijk heb ik daarom afgezien van het maken van variabelen met daarin de 

provincie- en landnaam. Achteraf gezien was het dus praktischer geweest een 

variabele op te nemen, waarbij voor de Nederlandse berichten de provincie en voor de 

internationale berichten het land ingevuld moest worden. Dit voorbeeld illustreert de 

voornaamste beperking van geautomatiseerde bewerkingen: de vooraf geconstrueerde 

codelijst, waarbij rekening gehouden moet worden met alle eventualiteiten, mogelijke 

vragen en uitkomsten van het onderzoek. 

Een tweede beperking bleek toen ik een factoranalyse wilde gebruiken om 

mijn data te reduceren. Met behulp van een factoranalyse kan een uitgebreide lijst met 

antwoordcategorieën teruggebracht worden naar een kleinere lijst van onderliggende 

verklarende dimensies (factoren). Een fictief voorbeeld: wanneer ik onderzoek heb 

gedaan naar ‘Redenen om geen auto te kopen’ en in de antwoordenlijst staan zowel de 

variabele ‘duur’ als ‘prijzig’, dan zal een factoranalyse idealiter achterhalen dat deze 

twee variabelen dezelfde dimensie dekken. Op basis van de uitslag van een 

factoranalyse kunnen deze twee categorieën dan samengevoegd worden, zodat een 

vereenvoudigd en nauwkeuriger beeld ontstaat. Ik heb met behulp van factoranalyse 

mijn uitgebreide lijst met 38 onderwerpcategorieën onderzocht om zo te komen tot 

een ingedikte lijst met onderliggende factoren. Maar uiteindelijk kwamen er weinig 

bruikbare categorieën uit, omdat er te veel factoren werden onderscheiden om tot een 

zinvolle indeling te komen. Een factoranalyse bleek voor dit onderzoek dus geen 

geschikte analysemethode om te komen tot een vereenvoudigde indeling. Ik hield 

vooraf met deze mogelijkheid rekening en had daarom uit voorzorg in de codelijst een 

versimpelde indeling met onderwerpcategorieën opgenomen.402 

 

Presentatie van de data 

                                                
402 Zie over factoranalyse: Den Boer 2005 248-263, Howitt et al. 2007 262-264. Een factoranalyse van 
de variabelen ‘genres in de krant’ en ‘pamfletgenres’ leverde eveneens geen bruikbare resultaten op. 
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Alle kwantitatieve verschillen die ik in de tekst noemde, waren significant. De meeste 

kwantitatieve data in dit proefschrift zijn weergegeven in grafieken en een enkele keer 

in tabellen. Grafieken hadden de voorkeur, omdat tabellen met percentages in mijn 

optiek een nauwkeurigheid suggereren die geen enkele inhoudsanalyse kan 

waarmaken. Dat die precisie een illusie is, geldt misschien wel dubbel voor historisch 

onderzoek, aangezien we afhankelijk zijn van de publicaties die bewaard zijn 

gebleven. Het is bij de pamfletten ook nog eens onduidelijk hoe volledig de 

inventarisatie is geweest. Het gaat in dit onderzoek daarom om trends en niet om 

harde onomstotelijke cijfers. Uitweidingen over die procent toename/afname in dat 

jaar, zijn minder relevant dan de algemene lijn. Om dezelfde reden heb ik bijna steeds 

gewerkt met afgeronde percentages en niet met cijfers achter de komma.403  

Niet alle gegevens bleken geschikt om met behulp van tabel of grafiek te 

tonen. Toen ik de herkomst van het nieuws trachtte weer te geven in tabellen en 

grafieken werd dit een onoverzichtelijke reeks plaatsnamen. Ik heb er daarom voor 

gekozen deze informatie in landkaarten te verwerken. De landkaarten die zijn 

opgenomen in hoofdstuk 3 tonen de herkomst van alle binnenlandse en lokale 

berichten die ‘regelmatig’ in de krant stonden. Als grens is hiervoor aangehouden dat 

de plaats in minimaal twee van de zes nummers per jaar moest terugkomen. Deze 

kaarten zijn getekend door Arjan van Kranenburg die eerst een kaart van Nederland in 

de negentiende eeuw schetste, vervolgens de database met plaatsnamen koppelde aan 

het programma Google Earth en de resulterende kaarten vervolgens op een kaart van 

negentiende-eeuws Nederland projecteerde. 

Ten slotte bleef een aantal onderzoeksgegevens onbenut. De inhoudsanalyse 

leverde een dermate grote hoeveelheid data op dat een selectie gemaakt moest 

worden. Van de beschikbare data besprak ik die onderzoeksvariabelen die het meest 

relevant waren voor de beantwoording van de onderzoeksvragen. 

 

 

                                                
403 De functiegrafieken van de krant in hoofdstuk 5 zijn de enige grafieken waarbij decimalen zijn 
opgenomen. Ik heb hiervoor gekozen omdat de meeste functies anders een ‘nul’ score zouden laten 
zien, dit zou ten onrechte suggereren dat deze functies helemaal niet voorkwamen. 
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Bijlage B Codelijst 
Mediumtype 
1 Krant 
2 Pamflet 
  
Naam van het medium  
Tekst 
  
Datum  
Dag/maand/jaar  
  
Jaar  
Jaar  
  
Plaats van verschijnen  
Tekst 
  
Uitgever  
Tekst  
  
Verschijningsinterval titel  
Tekst 
  
Prijs 
Numeriek  
 
Prijs overige informatie 
Tekst  
  
Aantal bladzijden    
Numeriek  
  
Formaat blad 
1 Plano 
2 Folio 
3 Quarto 
4 Octavo 
99 Anders 
  
Bron  
Tekst 
  
Paginanummer  
Numeriek 
  
Ondertekend  
1 Ondertekend 
2 Niet ondertekend 
3 Pseudoniem 
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4 Initialen 
 
Functie 
1 Informatie 
2 Opinie 
3 Expressie 
4 Kritiek 
5 Mobilisatie 
6 Amusement 
 
Genre - Krant 
1 Nieuwsberichten 
2 Overheidsmededelingen 
3 Serviceberichten 
4 Opiniestukken 
5 Ingezonden stukken 
6 Reportages 
7 Feuilletons 
8 Interviews 
9 Afbeeldingen 
99 Overig, krant 
 
Genre - Krant (uitgebreid) 
1 Nieuwsbericht 
2 Recensie 
3 Reportage 
4 Interview 
5 Profiel/necrologie 
6 Achtergrond 
7 Nieuwsanalyse 
8 Commentaar 
9 Opiniestuk 
10 Ingezonden brief 
11 Column 
12 Feuilleton (verhaal, gedicht, lied, fictief gesprek) 
13 Prent 
14 Foto 
15 Essay/geschiedverhaal 
16 Rectificatie/mededeling krant 
17 Publicatie overheid 
18 Beurs, marktprijzen 
19 Scheepvaartberichten 
20 Verslag vergadering 
21 Burgerlijke stand, benoemingen 
22 Weerbericht 
23 Service (uitslag loterijen, programma theater, e.d.) 
24 Sportverslag 
25 Verslag toneel/muziek etc. 
26 Buitenlands overzicht 
27 Beursoverzicht 
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28 Persoverzicht (van Nederlandse krantenberichten) 
29 Moppen, spreuken, puzzels, weetjes 
30 Strip 
31 Dam/schaakrubriek/postzegels 
32 Kameroverzicht 
33 Programma 
99 Overig, krant 
 
Genre – Pamflet 
1 Lied 
2 Gedicht 
3 Verhandeling 
4 Gedrukte redevoering 
5 Verslag 
6 Proclamatie 
7 Programma/Lijst 
8 Open brief 
9 Dialoog 
10 Beschrijving/instructie 
11 Afbeelding 
12 Nepdocumenten (testamenten, lijkredes) 
99 Overig, pamflet 
 
Onderwerp 
1 Politiek  
2 Elite 
3 Militair 
4 Economie sociaal 
5 Economie en handel 
6 Religie 
7 Feesten, herdenkingen 
8 Cultuur 
9 Ongelukken, brand en rampen 
99 Overig 
 
Onderwerp (uitgebreid) 
1 Politiek 
2 Misdaad 
3 Wetenschap en techniek 
4 Literatuur en poëzie 
5 Feesten en gedenkdagen 
6 Muziek- en toneelvoorstellingen 
7 Cultuur (algemeen) 
8 Media 
9 Jacht en (sport)visserij 
10 Sport 
11 Economie en handel (de 'harde' economie) 
12 Sociaal economisch ('zachte' economie) 
13 Religie 
14 Geschiedenis 
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15 Landbouw/veeteelt 
16 Scheepvaart 
17 Ongelukken, branden en natuurrampen 
18 Weer 
19 Natuur en milieu 
20 Gezondheid 
21 Onderwijs 
22 Infrastructuur 
23 Juridisch (uitspraken, wetswijzigingen) 
24 Human interest, fait divers 
25 Koningshuis 
26 Benoemingen en ontslagen 
27 Reizen van politieke actoren 
28 Wetenswaardigheden rond elite 
29 Militair 
30 Puzzels 
31 Service 
32 Vergadering 
33 Post 
34 Collectes/schenkingen 
35 Demografie 
36 Sterfgeval 
37 Zeden/moraal (niet religieus) 
38 Verenigingen 
99 Overig 
 
Actoren 
1 Lokale elite 
2 Niet-elite lokaal 
3 Nationaal koningshuis 
4 Nationale elite 
5 Niet-elite nationaal 
6 Internationaal koningshuis 
7 Internationale elite 
8 Niet-elite internationaal 
9 Er is geen duidelijk actor aan te wijzen 
  
Verslaggebieden 
1 Lokale verslaggeving, stad van uitgave 
2 Lokale verslaggeving, omliggend gebied 
3 Nationale berichten 
4 Internationale berichten 
5 Geen duidelijk verslaggebied 
 
Gebied van herkomst bericht  
Tekstblok 
 
Overgenomen bericht  
0 Ja 
1 Nee/niet bekend 
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Overgenomen bericht uit  
1 Krant nationaal 
2 Pamflet nationaal 
3 Krant internationaal 
4 Pamflet internationaal 
5 Tijdschrift 
6  Redevoering 
99 Anders 
 
Vergezeld van prent of afbeelding  
0 Ja 
1 Nee 
 
Reactie 
0 Ja 
1 Nee 
 
Reactie op  
1 Krant nationaal 
2 Pamflet nationaal 
3 Krant internationaal 
4 Pamflet internationaal 
5 Tijdschrift 
6  Redevoering 
99 Anders 
 
Debatcode 
Tekst  
 
Auteur lokaal of niet-lokaal  
1 Lokaal, stad 
2 Lokaal, anders 
3 Niet lokaal 
99 Onbekend 
 
Auteur elite of niet-elite 
1 Elite 
2 Niet-elite 
99 Onbekend 
 
Eigenschappen auteur  
1 Journalist 
2 Correspondent 
3 Redactie 
4 Eigenaar/uitgever 
5 Overig ‘behorende tot mediabedrijf’ 
6 Politieke actor (overheid) 
7 Industriële actor 
8 Kerkelijke actor 
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9 Juridische actor 
10 Actor uit (hoger) onderwijs 
11 Overig 
99 Onbekend 
 
Geïntendeerd publiek  
1 Expliciet wordt er geen specifiek publiek aangesproken 
2 Andere auteur wordt aangesproken 
3 Burgers van de stad 
4 Inwoners van de regio 
5 Katholieken 
6 Protestanten 
7 Nederlanders 
8 Liberalen 
9 Socialisten 
10 Antirevolutionairen 
11 De lokale overheid 
12 De nationale overheid 
13 Lezers van dit artikel/pamflet 
14 Redactie/uitgeverij/drukker 
15 Collega's/vakgenoten 
99 Overig 
 
Codeur 
Tekst  
 
Aantekeningen 
Tekst 
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Summary 
Journalism in motion. The transformation of newspaper and pamphlet content 

(Groningen and ’s-Hertogenbosch 1813-1899) 

 

Introduction 

The nineteenth century is often regarded as a period of renewal for Dutch journalism. 

There are many reasons for this, among which the abolishment of special laws and 

taxes concerning the press, the rise of a larger potential public due to 

sociodemographic changes and the international new journalism trend. Research on 

the developing press has focused mainly on the growth and professionalization of the 

newspaper industry, while the changes in news content have seldom been the main 

topic of discussion. 

Studies that did focus on news content mostly aimed at the newspaper and left 

other media out of the picture. There is something to be said for focusing on the 

newspaper since it became the primary mass medium for news and debate. But it does 

leave the question how other media fared in this time of ‘new journalism’. 

Specifically, what happened to the newspapers predecessor, the pamphlet? For 

centuries the pamphlet had been an important news medium, but its development 

during the nineteenth century largely remains in the dark. The possibility of cross-

media influence has also been understudied. Another matter is that of periodisation: 

when did changes occur and were they sudden shifts or gradual trends? A final issue 

that remains unresolved is that of regional differences. Some studies suggest that the 

journalistic changes took place simultaneously everywhere in the Netherlands, while 

others warn that there might have been differences between the regions. 

The central question of my research is therefore how news content 

transformed in nineteenth century pamphlets and newspapers. This shift in content is 

considered on three different levels: topics, genres and functions. Several sub 

questions were addressed, concerning periodisation, regionality and remediation. 

When did changes occur? Were these shifts sudden or more gradual? Was the 

development of news content a national phenomenon or were there regional 

differences? Finally there is the question of remediation: how did the two media relate 

to each other? Are there traces of intermedial influence and did the pamphlet develop 
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differently than the newspaper - like modern day theories on remediation would 

suggest? 

I have aimed to resolve these questions with use of a quantative content 

analysis of newspaper articles and pamphlets from the cities of ’s-Hertogenbosch and 

Groningen. Taking traditional differences within the Netherlands into account, these 

two cities were chosen respectively as an example of a city in a southern, mostly 

Catholic region and of a northern, mostly protestant region. Using constructed week 

sampling, I have selected a sample of 30.627 newspaper articles from the available 

fifteen newspapers published in ’s-Hertogenbosch and Groningen during the years 

1813-1899. 

The nineteenth century pamphlet production remained for the most part 

uncharted. The most useful catalogues for my research – Knuttel and Van Alphen - 

describe only the period until 1853. I have therefore made my own inventory, both of 

the pamphlets produced before and after 1853. Interestingly, the catalogues turned out 

to be somewhat incomplete in their description of the pamphlet production of 1813-

1853: 33,6% of the pamphlets from Groningen and 71,7% from ’s-Hertogenbosch 

were not mentioned. My own inventory is probably also far from complete, however, 

it has resulted in a large and diverse sample of 1.947 pamphlets published in ’s-

Hertogenbosch and Groningen in the period 1813-1899. 

The content analysis was performed by a team of coders, including myself, 

categorizing the content using a list of thirty-five research variables, of which the 

most important ones concerned topic, genre and rhetorical function of the article or 

pamphlet. The other variables were mostly used to provide checks and contextual 

information. 

 

Topics in the newspaper 

The early nineteenth century newspaper contained mostly foreign, political, 

economical and – up until the defeat of Napoleon at Waterloo – military news. The 

economical news consisted for a large part of practical information, price lists and 

market information. Increasingly, social aspects of the economy were discussed as 

well. The political news was quite diverse in nature, encompassing news on 

legislation, government proclamations as well as gossip on the life style of the rich 

and politically powerful. 
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In 1829 new topics were introduced in the newspaper, beginning with growing 

attention for the political debate. Before then, sensitive political issues - such as the 

discrimination of Catholic citizens and the demands of the liberal opposition - had 

been actively avoided. Now, more and more newspapers broke protocol and began 

actively reporting on – and contributing to – the political upheaval. In the years 1830-

1840 newspapers also started to publish on other matters such as, culture, agriculture, 

religion, human interest, crime, accidents and disasters. 

In the years after 1829 the newspaper paid more and more attention to national 

and local affairs, while, in constrast, in the years 1813-1829 most of the newspaper 

contained foreign news. After 1869 the percentage of domestic news again increased 

rapidly, finally surpassing the amount of foreign articles.  

 

Genres in the newspaper 

Throughout the nineteenth century we can also perceive a small but distinct shift in 

the genres used in newspapers. The early nineteenth century newspaper consisted 

almost in its entirety of three genres. Roughly 80% was made up of news articles, 

12% of government proclamations and 8% of service messages. The news article was 

by far the most prominent genre, and remained so during the nineteenth century. The 

percentage of service messages was also quite constant. The only ‘old’ genre that lost 

terrain was the government proclamation, diminishing from 12% to 1%. 

 Although their sum percentage is modest, several new genres came into use 

during the nineteenth century. From 1815, three new genres slowly found there way 

into the newspaper: the report, opinion piece and letter. In 1829 the use of these new 

genres increased. Shortly thereafter, the feuilleton was introduced, albeit on a very 

modest scale. The other new genres became more and more established and 

specialized subgenres came into existence, such as the reportage, review, column and 

featured article. 

 After 1869 there was a sudden increase of new genres, doubling their 

collective percentage from 5% to 10%. Especially the feuilleton became more 

prominent, encompassing a large number of other genres such as, songs, poems, and 

fictive dialogues, which mixed news with entertainment in one fashion or the other. 

 

Functions of the newspaper 
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The functional shift has been studied in two different ways. First of all the rhetorical 

function of individual articles and pamphlets was analysed during the coding phase of 

the research. Secondly I have looked at the political role of both media. 

The early nineteenth century newspaper had a distinctive informative function, 

which stayed quite constant during the century. Approximately 90% of the newspaper 

consisted of informative articles. Only a small percentage of articles had a different 

goal. In the years up to 1829 they were mostly mobilising government proclamations 

that sought to get the public to perform one action or another, such as applying for 

military service. In the years after 1829 the percentage of mobilisation dropped, while 

the amount of persuasion (mostly opinions and criticism) increased substantially. In 

1869, there was another shift when opinion and criticism made way for emotion and 

entertainment. 

 

Congruently, I examined the political role of the newspaper. The newspaper of 1813, 

was a close ally of the government, publishing government proclamations and 

relaying practical information. As such the role of the newspaper could be described 

as gatekeeper. At the same time, the newspaper also functioned as a screen, ignoring 

all news that could damage confidence in the government, projecting an image of 

national peace and tranquillity while in fact opposition against government policy was 

growing in power. 

 In the cities of ’s-Hertogenbosch and Groningen this changed when 

newspapers started to become politically active in 1829. It began with newspapers 

that backed the opposition. They criticised government policy and spoke out against 

corruption and misuse of power. These newspapers had a distinct watchdog function, 

providing a check on the power of politicians and bureaucrats. As a reaction to the 

rise of an opposing newspaper press, pro-government newspapers became politically 

active as well, defending government policy and attacking in turn the opposition and 

its newspapers. Journalists became politically active while politicians began 

exploiting journalism to reach their goals. The newspaper became a signpost for its 

readers, telling them how to think on current affairs, endorsing policy and elaborating 

on the arguments of favoured politicians.  

 In the second half of the century this process of mediatisation of politics 

became even more apparent when political leaders stood at the head of their own 
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newspapers. The rise of political parties was strongly linked to the rise of a partisan 

press, both strengthening the other. 

 

Periodisation of Dutch new journalism 

Most historians consider the year 1869 as the most important journalistic turning point 

of the nineteenth century. And for good reason: the abolishment of special taxes on 

newspapers in 1869 transformed the newspaper industry almost overnight. With the 

heavy taxes gone, newspaper journalism became a potentially lucrative business. 

Editors and publishers could now fully exploit other factors, such as the increased 

wealth, free time and education level of the Dutch, several technological innovations 

that cut back production costs and a freer political and legislative climate. And 

indeed, the newspaper market expanded substantially. 

But if we look at the changes in content, most happened much earlier than 

expected: in 1829 and thereafter (roughly until 1840). This is usually seen as a time of 

political awakening in the Netherlands. 1829 was a year when the political opposition 

reached a boiling point; as a result Belgium declared independence in 1830. These 

events corresponded with the introduction of new topics, genres and functions in the 

newspaper. These new elements became even more prominent in the years 1830-

1840, after which the trend stabilised.  

In the 1869 the content changed again when sensationalism and entertainment 

were added to the newspaper. News on crime, accidents, disasters and human interest 

became more numerous. The genre of the feuilleton was well suited for this new 

popular approach. Not surprisingly, the rhetorical analysis shows a sharp increase of 

the function entertainment. 

 

Regional differences in Dutch new journalism 

Most studies in the field of journalistic history concern either the larger national 

newspapers, or the newspapers in one specific region. I studied the content of news 

media in two Dutch cities to distinguish between regional and national trends, aiming 

to see to what extent Dutch new journalism was regionally variable. 

 The content analysis shows a remarkable similarity between the two cities. 

The data of both cities also correspond to a large degree with the results of Marcel 

Broersma’s content analysis of the Leeuwarder Courant, which further supports the 

conclusion that journalistic trends were in fact national trends. This high degree of 
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similarity between news content is quite remarkable since there were still so many 

other cultural, economical and political differences between regions in the 

Netherlands.  

Two exceptions are the transformative periods directly after 1829 and 1869. 

The changes in 1829 were much more apparent in ’s-Hertogenbosch than in 

Groningen. In ’s-Hertogenbosch the oppositional newspaper De Noord-Brabander 

was founded. This newspaper quickly adopted new topics, genres and functions, more 

or less forcing the other newspaper in town to change as well. But the boundaries of 

what was allowed by government and church were quickly reached. In the years 

1830-1839 the newspaper was censured. In 1845 the government again intervened 

when it pressured a troublesome editor-in-chief to stop his political reporting. Both 

interventions led to a subsequent drop in the use of new topics, genres and functions.  

In Groningen new elements were introduced in a slower pace, but because 

there were no interventions, it was a more steady change as well. New topics, genres 

and functions became more established year after year. Also, politicians sought the 

support of newspapers more openly and without resorting to legal pressure. This 

resulted in strong and stabile partnerships between publishers and politicians. 

After 1869 there were again differences between the two cities, once more 

concerning politics and journalism. In Groningen, the newspaper press became a tool 

for the developing political parties. Politicians made extensive use of the persuasive 

powers of the newspaper press, building support among its readers. Publishers gained 

readers by selling their newspapers to the political backers of a certain politician. 

In ’s-Hertogenbosch the Catholic Church actively undermined the creation of 

a Catholic partisan press. In 1895 a group under the leadership of a local priest even 

founded a (short lived) newspaper actively opposing the leader of the Catholic 

members of parliament. Because of this, ’s-Hertogenbosch did not have much of a 

partisan press at the end of the century, while Groningen did. 

 

Pamphlet and newspaper, a question of remediation? 

Studies that addressed Dutch new journalism focused mostly on the newspaper. The 

term however implies a broader meaning, namely that of a larger journalistic 

transformation. The development of the pamphlet during the nineteenth century 

shows that in fact a large transformation also took place in other media.  
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 First it must be observed that the pamphlet by no means stopped appearing. 

An inventory of pamphlets from ’s-Hertogenbosch and Groningen show a slight 

decrease in the amount of titles produced, but certainly no sudden halt. At the end of 

the century large numbers of pamphlets were still published. However, there was no 

introduction of new topics, genres and function, but instead a diminishment of sorts. 

The pamphlet that was well known for its diversity, in fact lost many of its 

characteristics during the nineteenth century. 

 The early nineteenth century pamphlet was still a very diverse medium that 

differed greatly from the newspaper. Many topics were discussed with use of a myriad 

of genres. Especially popular were pamphlets on local affairs, which accounted for 

approximately half of all pamphlets published. Festivities, politics, disasters and the 

economy were the topics discussed most often. There were many genres, such as 

songs, poems, fictive dialogues, open letters, written speeches, arguments, reports, 

programs and instructions. Most pamphlets were persuasive in nature, among which 

the emotional were most popular. But there were also many informative and 

entertaining pamphlets. All in all the pamphlet production consisted of a multitude of 

publications of a very diverse nature. The political role the pamphlets played was 

equally diverse, serving as a signpost and gatekeeper for government and church, as a 

platform for citizens that wanted to be heard, and as a political watchdog for those 

who wanted to use its public nature to address injustices in the public arena. 

Collectively the pamphlet production encompassed most political views and therefore 

functioned as a mirror on society, providing a constantly changing, somewhat 

distorted picture of current affairs. 

Slowly the amount of topics, genres and functions decreased. After several 

decades the pamphlet was still used in great numbers to add to the political and 

religious debate. But many topics that previously were ubiquitous could no longer be 

found in the pamphlet. For instance, when there were several large floods in the 

landscape surrounding ’s-Hertogenbosch, there were no pamphlets to bemoan the fact, 

address the plight of the victims or sing the praise of rescuers. After 1869 it was the 

newspaper that gave attention to these matters. Disasters, miraculous news stories, 

natural phenomenon and news on wars became conspicuously absent in the pamphlet 

production. It was now more and more about life in the city, reporting on festivities, 

local politics and the activities of cultural and political clubs.  
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Also the more inventive genres, such as fictive dialogues, fake testaments, 

dream stories, all but vanished. For a long time these inventive and entertaining 

pamphlets, also encompassing poems and songs, had been the dominant form of 

presentation. But increasingly, pamphlets with an argumentative structure, such as 

open letters, arguments and written speeches, became more prominent. In the last 

three decades a final group became larger and larger: the descriptive genres, such as 

the report, program and instruction. This ‘new’ pamphlet resembled the modern day 

leaflet or brochure. Often they were published by a political or cultural club and given 

away freely, which offers another striking difference with the highly profitable 

medium of old. 

Among these differences it is not surprising that the function and role of 

pamphlets changed as well. In the years 1830-1869 the persuasive nature changed, the 

emphasis on emotions became less in favour of more rational opinion and critique. In 

the years 1869-1899 the informative nature increased. The pamphlet grew to become 

more and more a gatekeeper for political and cultural clubs, allowing them to 

communicate directly with their own members. However, at the end of the century the 

pamphlet was still a platform for debate and watchdog journalism. Its open nature 

enabled citizens to speak their mind and - when necessary - expose a political scandal. 

 

The multi-media approach also leads to a different question: to what extent was there 

influence between the media? Modern theories on remediation suggest that 

journalistic renewal is often based on characteristics of older media. The nineteenth 

century newspaper and pamphlet press certainly fit the picture. Many so called new 

topics, genres and functions were in fact well established traits of pamphleteering, for 

instance: news on disasters, accidents, crime, miraculous events, culture, human 

interest, political and religious debates; the genres of the reportage, opinion piece and 

feuilleton; the rhetorical persuasive and entertaining functions.  

Also in line with modern remediation theory, the pamphlet lost many of its 

characteristics when the newspaper adopted them, while retaining others. At the end 

of the century the most important role of the pamphlet was filling the gaps left by the 

newspaper: providing an open platform for citizens, serving as a medium for 

watchdog journalism and acting as a means for political and cultural clubs to inform 

and mobilize their members.  
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The theory that the innovations in the newspaper were in fact inspired by the 

pamphlet remains unproven, although there is some direct evidence to support this 

claim. The newspaper De Noord-Brabander was one of the first to introduce new 

topics, genres and functions. The editor-in-chief, as well as most founding members, 

was a well-practised pamphleteer. In fact, several of the first articles were complete 

copies of pamphlet texts. However, the extent of remediation between pamphlet and 

newspaper can only become clear when the role of other media, such as magazines, 

books, and almanacs is researched as well. 

 

Journalism in motion: a transformation of the news content 

The systematic study of nineteenth century news content gives a fresh perspective on 

some long held assumptions about Dutch new journalism. New topics, genres and 

functions were indeed introduced in the newspaper press, although often on a 

relatively modest scale. Most changes happened quite earlier than expected: in the 

years after 1829 until roughly 1840. The changes after 1869 had a distinctly different 

character, increasingly mixing entertainment and news. In the period directly after the 

turning points 1829 and 1869 there were some regional differences, mostly related to 

the political stance of the newspapers, but overall both cities developed along the 

same lines. 

Although the nineteenth century was a time of newspaper diversification, the 

pamphlet during this time lost its characteristic diversity. This could be explained in 

terms of remediation: modern theories predict that newer media take over 

characteristics of older media, forcing the older media to adapt and change in the 

process. Although it remains unproven that this was the case with pamphlets and 

newspapers in the nineteenth century, there is some evidence that supports this theory. 

Many so called new elements in the newspaper were in fact long established 

pamphleteering traits. This raises the question to what extent ‘new journalism’ was in 

fact ‘old journalism’ in a different setting. Future study in which not only newspapers 

and pamphlets, but also other media are taken in to account, will shed light on this 

matter, resulting in a greater understanding, not only of nineteenth century new 

journalism, but of the journalism we study and practice today. 

 
 


