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Identiteit in grensregio’s 
omstreeks 1800

Begrensd 
beeldDe binding met een regio is een 

 belangrijk onderdeel van de identiteit 
van  personen en groepen. Dat was in het 
verleden  minstens zo belangrijk als te-
genwoordig. In het historisch onderzoek 
worden regio’s steeds meer beschouwd 
als dynamische sociale constructies. Het 
ontstaan en verschuiven van politieke 
grenzen had gevolgen voor de manier 
waarop regionale identiteiten werden 
gevormd en beleefd. Vooral in tijden 
van crisis stond de regio onder druk. 
Het tijdperk van de Franse Revolutie en 
de Napoleontische oorlogen was zo’n 
 crisistijd. In deze  bundel staat dat tijdvak 
centraal. De bijdragen richten zich op 
regio’s aan de randen van Nederland, met 
een nadruk op het  Gelders-Nederrijnse 
grensgebied. Ze behandelen uiteenlo-
pende  aspecten van identiteit en beeld-
vorming, van vroegmoderne kranten en 
 historiografie als dragers van identiteit, 
tot aan de  manier waarop individuen en 
groepen zich aanpasten. 
De grootste aandacht gaat daarbij uit 
naar de wijze waarop bestuurlijke en 
 sociale  elites zich positioneerden. 
De bundel sluit af met een bijdrage over 
de rol die  regionale verbanden spelen bij 
 partnerkeuze en huwelijksmigratie.
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Vroegmoderne kranten en regionaal besef
in het noorden van de Republiek, circa 

1740-1800
Joop W. Koopmans

De Republiek is een van de landen in Europa die al vroeg in de zeventiende eeuw 
beschikten over gedrukte kranten. Lang bleef dit een Hollandse aangelegenheid. In 
Amsterdam werd voor zover nu bekend in 1618 de eerste Nederlandstalige ‘cou-
rant’ uitgegeven en in de loop van de zeventiende eeuw volgden andere Hollandse 
plaatsen met de uitgave van een eigen nieuwsblad, respectievelijk Delft, Den Haag, 
Haarlem, Rotterdam en Leiden. Buiten Holland was er alleen in Arnhem vanaf 
1619 kortstondig een krant en vanaf 1658 kende ook Utrecht enkele kranten.1 In 
andere delen van de Republiek verschenen pas tijdens de achttiende eeuw langlo-
pende kranten op het toneel, achtereenvolgens in Groningen (1743), Leeuwarden 
(1752), Middelburg (1758), ’s-Hertogenbosch (1771) en Zwolle (1790).2 Wel kon 
het lezerspubliek in deze en naburige steden altijd al Hollandse kranten kopen. 
Gezien de snelheid van de in die tijd beschikbare transportmiddelen was dat uiter-
aard pas een of enkele dagen na publicatie mogelijk.

Voor alle vroegmoderne kranten in de Republiek geldt dat ze tot ver in de acht-
tiende eeuw hoofdzakelijk buitenlands nieuws presenteerden. Kranten waren ont-
staan uit geschreven brieven van kooplieden die elkaar vooral informeerden over 
zaken die in de Europese handelscentra speelden. Bovendien was de weergave van 

1  O. Lankhorst, ‘Newspapers in the Netherlands in the seventeenth century’, in: B. Dooley en S.A. Baron 
(red.), The politics of information in early modern Europe (Londen en New York 2001), 151-159; J.W. Koop-
mans, ‘“Unverschämte und Ärgernis erregende Nachrichten verboten”. Politische Einmischung in niederlän-
dische Zeitungen des 17. Jahrhunderts’, in: M. Welke en J. Wilke (red.), 400 Jahre Zeitung. Die Entwicklung der 
Tagespresse im internationalen Kontext (Bremen 2008), 123-138; A. der Weduwen, A., Dutch and Flemish news-
papers of the seventeenth century, 1618-1700 (Leiden en Boston 2017); E. Baakman en M. van Groesen, ‘Kranten 
in de Gouden Eeuw’, in: H. Wijfjes en F. Harbers (red.), De krant. Een cultuurgeschiedenis (Amsterdam 2019), 
20-45. Van de Arnhemse krant zijn exemplaren bekend tot oktober 1636. Zie J. Hemels, ‘Arnhemmers en hun 
kranten. Persgeschiedenis aan de Rijn, 1621-2001’, Arnhem De Genoeglijkste 24 (2004), 45-116, aldaar 52-53. Ar-
thur der Weduwen ontdekte een vroege Utrechtse voorloper uit 1623, zie zijn artikel ‘Utrecht’s First Newspaper 
Re-Discovered. Adriaen Leenaertsz and the Nieuwe courante uyt Italien, Duytslandt ende Nederlant (1623)’, 
Quærendo 46 (2016), 1-19, aldaar 7-11, 16. Met dank aan Arjen Dijkstra voor zijn opmerkingen bij een eerdere 
versie van dit artikel.
2  M. Schneider m.m.v. J. Hemels, De Nederlandse krant 1618-1978. Van ‘nieuwstydinghe’ tot dagblad (4e 
herz. druk; Baarn 1979), 58; J.W. Koopmans, ‘Bloei en beteugeling van kranten, 1700-1813’, in: Wijfjes en Har-
bers (red.), De krant, 46-85. Zwolle kende in 1780 korte tijd het Overijsselsch Bekendmakingsblad.

Begrensd beeld Binnenwerk.indb   55Begrensd beeld Binnenwerk.indb   55 16-07-2021   10:3616-07-2021   10:36



56	 joop	w.	koopmans	

binnenlandse aangelegenheden voor courantiers om verschillende redenen wei-
nig attractief. Ten eerste liet het meeste lokale en regionale nieuws zich doorgaans 
sneller mondeling dan via de kranten verspreiden, omdat deze hooguit drie keer 
per week verschenen. In de tweede plaats kon berichtgeving over politieke zaken, 
vooral van eigen stad en gewest, snel leiden tot censuur. De politiek was nog geen 
openbaar bedrijf en publiekelijk commentaar was niet gewenst. Marcel Broersma 
typeert om deze redenen de Leeuwarder Courant in de eerste decennia na haar op-
richting als ‘een krant in Friesland, maar geen Friese krant’.3 We kunnen dan ook 
voor de vroegmoderne tijd nog geen helder onderscheid maken tussen landelijke, 
regionale en lokale nieuwsbladen, al verschilden de diverse kranten in de Repu-
bliek natuurlijk van elkaar qua inhoud, oplage, verschijningsfrequentie, versprei-
dingsgebied en prestige. Pas toen de patriotten zich gingen roeren, in de jaren 1780, 
durfde een aantal Nederlandse courantiers zijn nek uit te steken door kleuring te 
geven aan het binnenlandse politieke nieuws en ook meer over de eigen regio te 
publiceren.4

Vanwege het voorgaande lijkt de vraag of vroegmoderne kranten in Nederland 
hebben bijgedragen aan de versterking van regionaal besef een anachronistisch ka-
rakter te hebben. Toch wordt in dit artikel deze vraag verkend aan de hand van en-
kele achttiende-eeuwse kranten in de noordelijke gewesten van de Republiek, om-
dat deze niet geheel verstoken zijn van regionaal nieuws. Bovendien bevatten zij 
veel advertenties uit het eigen gebied die licht kunnen werpen op het thema. Voor 
het gewest Stad en Lande (Groningen en de Ommelanden) betreft het de Gronin-
ger Courant,5 die in 1743 begon te verschijnen en de in 1787 gestarte Ommelander 
Courant. Ten aanzien van het gewest Friesland gaat het om de al genoemde Leeu-
warder Courant. Daarnaast komt de Friesche Courant in beeld, een nieuwsblad dat 
onder deze titel heeft bestaan in de periode 1795-1798. Om reden van haalbaarheid 
is verder gekozen voor enkele steekproeven, waarbij volledige jaargangen van de 
genoemde kranten, met intervallen vanaf de oprichting van circa tien jaar of min-
der, zijn doorgelicht.6 Teneinde zicht te krijgen op reguliere patronen is niet spe-
cifiek gelet op jaren met bijzondere gebeurtenissen. De perstransformaties als ge-
volg van de patriottentijd en de Bataafse revolte van 1795 worden echter niet uit 
het oog te verloren. Hieronder volgt eerst een nadere introductie van het thema en 

3  M. Broersma, Beschaafde vooruitgang. De wereld van de Leeuwarder Courant 1752-2002 (Leeuwarden 
2002), 85. ‘Fries’ hier in de betekenis van betreffende Friesland, niet Friestalig.
4  Hierover bijv. M. Broersma, ‘Constructing public opinion. Dutch newspapers on the eve of a revolution 
(1780-1795)’, in: J.W. Koopmans (red.), News and Politics in Early Modern Europe (1500-1800) (Leuven, Parijs 
en Dudley 2005), 219-235.
5  De eerste aflevering van deze krant was getiteld Geoctrojeerde Groninger Courant, daarna luidde de titel tot 
juni 1748 Opregte Nieuwe Groninger Courant, waarna ‘Nieuwe’ uit de titel verdween. Het woord ‘Opregte’ 
werd in 1787 weggelaten.
6  Dit zijn de jaargangen 1743-1744, 1753, 1763, 1773, 1783 en 1793 van de (Opregte) (Nieuwe) Groninger 
Courant; 1787-1788, 1793 en 1798 van de Ommelander Courant; 1752-1753, 1763, 1773, 1783 en 1793 van de 
Leeuwarder Courant en 1795-1798 van de Friesche Courant.
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daarna wordt de verbinding van het viertal Groninger en Friese kranten met hun 
regio onderzocht.

Vorming van regionale identiteit en media

De psychologische duiding van de term ‘identificatie’ heeft betrekking op het ont-
staan en de versterking van gevoelens van eigenwaarde bij een persoon. Hoewel 
Sigmond Freud deze betekenis rond 1900 uitwerkte en koppelde aan individuen, 
mogen we aannemen dat het door hem gemunte verschijnsel voor alle tijden geldt 
en ook op groepen betrekking heeft.7 Vanaf vooral de negentiende eeuw zouden 
grote gemeenschappen van etnisch verwante personen in de westerse wereld de 
beschikking krijgen over een breed scala aan nationale symbolen en daarbij war-
me gevoelens ontwikkelen. Benedict Anderson toonde in zijn spraakmakende stu-
die Imagined communities (1983) overtuigend aan dat eigen media in de landstaal 
daarbij een belangrijke rol hebben gespeeld.8 Zij droegen bij aan de vorming van 
naties, niet alleen doordat zij ‘gemeenschappelijk bezit’ waren, maar ook doordat 
lezers van kranten en andere nieuwsperiodieken zich bewust werden van wat zich 
buiten hun gebied afspeelde. Hierdoor kregen zij materiaal aangereikt waarmee zij 
hun eigen regio konden vergelijken met en afzetten tegen andere gebieden.

Andersons ideeën over de constructie van naties en de rol van de media daarbij 
lijken evengoed en wellicht zelfs al eerder toepasbaar te zijn op lokale en regionale 
dan op landelijke schaal.9 In de vroegmoderne tijd voelden immers velen vaak een 
sterkere band met de eigen stad en streek dan met een groter geheel, tenzij samen-
werking in breder verband vereist was vanwege dreiging of oorlog. De Republiek 
is hiervan een sprekend voorbeeld. De particularistische gevoelens vierden hier 
hoogtij en zelfs in oorlogstijd was het moeilijk de Nederlandse gewesten op de-
zelfde lijn te krijgen doordat zij hun eigen belangen bleven nastreven. Binnen deze 
context moet de uitgave van eigen media, vooral kranten waarbij de naam van eigen 
stad of streek in de titel voorkwam, bij de inwoners van het betreffende gebied in 
momenten van herkenning en hoogstwaarschijnlijk ook trots hebben geresulteerd.

Hoewel er genoeg courantiers waren die algemene titels aan hun kranten ga-
ven, bijvoorbeeld Johannes Carolus, die in 1605 als eerste in Europa te Straatsburg 
begon met een krant getiteld Relation aller Fürnemmen und gedenckwürdigen 
Historien,10 is het zonder meer tekenend dat vele titels een geografische compo-

7   Men denke alleen al aan de duizenden treffers in Google bij het intypen van ‘nationale identificatie’ of 
‘national identification’.
8   De meest recente uitgave: B. Anderson, Imagined communities. Reflections and the origin and spread of 
nationalism (herz. ed.; Londen en New York 2006), 37-46.
9   Hierover bijv. M. Broersma en J.W. Koopmans (red.), Identiteitspolitiek. Media en de constructie van ge-
meenschapsgevoel (Hilversum 2010).
10  M. Welke, ‘Johan Carolus und der Beginn der periodischen Tagespresse. Versuch, einen Irrweg der For-
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nent zouden krijgen die de herkomst expliciteerde. Heette de oudste krant in de 
Republiek eerst nog Courante uyt Italien, Duytslandt, &c., na een fusie met an-
dere kranten in Amsterdam werd de titel een halve eeuw later alsnog Amsterdam-
se Courant. In andere Hollandse steden verbonden de krantenmakers de stads-
naam meteen of na veel kortere tijd dan in Amsterdam aan de eigen krant. Zo werd 
de Weeckelijcke Courante van Europa van 1656 al na twee jaar herdoopt in de 
Haerlemsche Courant11 en startten de kranten van Rotterdam en Leiden als Rot-
terdamse Zee- en Posttydingen (1666) en Ordinaris Leydse Courant (1686).12 Met 
zulke titels was de stedelijke herkomst voor iedereen direct duidelijk. Ook waren 
er kranten met een gewestelijke aanduiding, zoals de Delftse Hollandsche Histori-
sche Courant (1736) en de Zwolse Overijsselsche Courant (1790).

Naarmate meer steden in de Republiek een krant hadden, zal het voor pioniers in 
regio’s zonder zelfstandig nieuwsblad gemakkelijker zijn geweest de stedelijke au-
toriteiten over de streep te trekken toe te stemmen in publicatie. Ook al bleven de 
bestuurlijke elites huiverig voor ongewenste berichtgeving over hun activiteiten en 
wilden ze de pers daarom reguleren, alleen al het bestaan van een eigen krant zul-
len zij als gunstig hebben ervaren voor hun status. Hiermee stuwden zij hun stad 
en omgeving op in de vaart der volkeren, wat vervolgens weer hun groepsprestige 
verhoogde. Lezers zullen bovendien geraakt zijn wanneer zij hun stedelijke krant 
ver buiten de eigen stadsgrenzen te koop aangeboden zagen, of zelfs al doordat zij 
hierover in het colofon mededelingen aantroffen. Zo zag het Groninger publiek 
vanaf de vierde aflevering van de Opregte Nieuwe Groninger Courant in 1743 dat 
deze niet alleen in Groningen, maar ook in Amsterdam, Den Haag, Nijmegen, De-
venter en Zwolle verkrijgbaar was; een netwerk dat in aflevering negen bleek te 
zijn uitgebreid met Utrecht, Leeuwarden, Franeker, Harlingen en Emden.13

Een eigen krant gaf de stedelijke autoriteiten bovendien de mogelijkheid ruime 
bekendheid te geven aan verordeningen en bepalingen. Als het bijvoorbeeld ging 
om de aankondiging van belastingen of bepalingen over de openbare orde dan kon 
de stedelijke of gewestelijke bevolking via een lokale krant snel worden bereikt.14 
Bij het gunnen van een monopolie op de uitgave van een krant aan een startende 

schung zu korrigieren’, in: M. Welke en J. Wilke (red.), 400 Jahre Zeitung. Die Entwicklung der Tagespresse im 
internationalen Kontext (Bremen 2008), 9-122.
11  In 1664 ging deze krant verder als Oprechte Haerlemsche Courant, nadat courantier Abraham Casteleyn het 
recht had verworven als enige in Haarlem een krant te mogen uitgeven.
12  Koopmans, ‘Unverschämte und Ärgernis erregende Nachrichten verboten’, 129. 
13  Opregte Nieuwe Groninger Courant, 15-1- en 9-2-1743. In aflevering 14 (19-2-1743) kwamen Leiden, Delft 
en Haarlem erbij; in aflevering 18 (5-3-1743) Rotterdam, Enkhuizen, Sneek en Dokkum en in aflevering 28 (9-
4-1743) Alkmaar. Niet alle steden keerden in de colofons steeds terug, waaruit mag worden geconcludeerd dat 
de verkoop niet overal succesvol was. Na enkele maanden stopte de Groninger uitgever met het vermelden van 
verkooppunten buiten Groningen, waarschijnlijk uit ruimtegebrek en mogelijk ook omdat deze adressen intus-
sen voldoende bekend waren geworden.
14  Bijv. Opregte Groninger Courant, 27-2- en 3-8-1753; Leeuwarder Courant, 13-1773; Ommelander Cou-
rant, 4-3- en 7-3-1788.
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courantier en ook daarna hadden overheden de macht deze te verplichten zulke 
verordeningen te publiceren. Zo wordt in de Groninger Courant van 1 november 
1793 de publicatie van een mededeling van de Staten van Stad en Lande als volgt 
ingeleid:

Wy zyn van Hoger hand gelast aan onze Leezeren te communiceren, dat heden ter 
Staatsch Vergadering alhier is gearresteerd na volgende Publicatie.

Een dergelijke ondubbelzinnigheid, waarin zelfs tegenzin gelezen kan worden, 
was niet ongebruikelijk, maar meestal werden overheidsbepalingen zonder com-
mentaar in de kolommen opgenomen, als onderdelen van het nieuws.15

Niet alle Nederlandse courantiers hebben zich ook voortdurend de wet laten 
voorschrijven, zo blijkt uit een aantal gevallen van perscensuur dat in de Republiek 
aan de orde is geweest. Het is niettemin eveneens duidelijk dat de stedelijke auto-
riteiten begrepen dat een eigen krant gunstig was voor de stedelijke economie. Bij 
kritiek van buitenaf op de inhoud, bijvoorbeeld van buitenlandse vorsten, werd de 
betreffende courantier daarom vaak wel uit diplomatieke overwegingen op de vin-
gers getikt en soms verplicht tot rectificatie of bestraft met een tijdelijk verschij-
ningsverbod, maar vervolgens werd overgegaan tot de orde van de dag.16 De ste-
delijke magistraten wilden hun krant niet volledig aan banden leggen. Dan was het 
nog beter deze in andere handen te geven, zoals dat eind 1787, kort na de val van de 
patriotten, gebeurde met de tot dan toe patriotsgezinde Utrechtse Courant. Deze 
werd toen overgenomen door een orangist.17

Het mag duidelijk zijn dat de aanwezigheid van een eigen krant in een stad of 
streek met bovendien de eigen stads- of streeknaam verwerkt in de titel, slechts een 
van de vele mogelijke verklaringen kan zijn voor de vorming of versterking van re-
gionaal besef via de pers. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de inhoud 
van de krant daartoe een grotere bijdrage heeft geleverd. Om deze veronderstelling 
te toetsen volgen hieronder impressies van de al aangekondigde voorbeelden van-
uit de achttiende-eeuwse perswereld in het noorden van de Republiek.

Berichtgeving in de Groninger krant en de regio

Op 4 januari 1743 verscheen bij Jacobus Sipkes de eerste editie van de Geoctro-
jeerde Groninger Courant, een nieuwsblad van twee pagina’s waarbij de schrij-

15  Zie Ommelander Courant, 2-12-1788 voor een andere expliciete vermelding dat op last van hogerhand een 
overheidsdocument (premie voor de opsporing van de verdwenen predikant uit Eenrum) werd gepubliceerd. 
Mededelingen van overheden kwamen ook in de vorm van advertenties in de krant.
16  Bijv. J.W. Koopmans, ‘Om de lieve vrede? Buitenlandse invloeden op de Nederlandse censuur in de acht-
tiende eeuw’, in: Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis 11 (2004), 83-97, aldaar 92.
17  Dat was Johannes Olivier. P. van Wissing, Stokebrand Janus 1787. Opkomst en ondergang van een acht-
tiende-eeuws satirisch politiek-literair weekblad (Nijmegen 2003), 90.
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vende arts Nathan Remkes als redacteur in de arm werd genomen. Sipkes had aan 
het eind van het voorgaande jaar toestemming gekregen van zijn stadsregering een 
krant uit te geven. Hij moest de kopij vóór publicatie wel eerst laten controleren 
door de syndicus van Groningen.18 Dat was nogal uitzonderlijk in de Republiek, 
waarin sprake was van weinig preventieve censuur en doorgaans pas achteraf werd 
gereageerd op ongewenste berichtgeving.19

Sipkes en Remkes volgden in hun krant de al bestaande nieuwsbladen qua op-
maak. Dit betekende dat zij in twee kolommen het geselecteerde nieuws onder 
staatsnamen opnamen en vervolgens de verschillende nieuwsberichten in de zo-
geheten dateline koppelden aan steden waar deze berichten waren opgevangen 
of samengesteld. De eerste aflevering van de Groninger krant bevat nieuws uit 
achtereenvolgens ‘Turkyen’, ‘Italien’, ‘Switzerland’, ‘Courland’, ‘Duytschland en 
d’aangrenzende Ryken’, ‘Bohemen’, ‘Groot-Brittannien’, ‘Vrankryk’ en tot slot de 
‘Nederlanden’. Uit deze volgorde mag worden geconcludeerd dat de courantiers 
begonnen met plaatsing van het nieuws van veraf en langzamerhand toewerkten 
naar berichten van dichtbij. Per staatsnaam werd vaak ook weer eerst het oudste 
nieuws geplaatst, al was dit geen ijzeren wet. Zo zien we in deze aflevering als het 
gaat om het Duitse nieuws achtereenvolgens berichten uit Wenen (16 december 
1742), Dresden (23 december 1742), Dantzig (18 december 1742), Berlijn (26 de-
cember 1742), Mannheim (24 december 1742), Keulen (28 en 29 december 1742) en 
Altona bij Hamburg (29 december 1742).

De eerste aflevering van Sipkes’ krant bevat geen nieuws over de stad Gronin-
gen en haar omgeving. Wel is er op de achterzijde onderaan in de rubriek ‘Neder-
landen’ een bericht geplaatst onder de dateline ‘Groningen den 4 January’. Dit 
handelt echter over mogelijke Hollandse steun aan ‘de Koninginne van Ongarien’ 
– Maria Theresia – in de Oostenrijkse Successieoorlog. Geregeld werden laat bin-
nengekomen nieuwstijdingen op deze manier de vroegmoderne kranten binnenge-
smokkeld, zolang de ruimte dit toeliet.20 Hoewel zulke berichten de eigen stads-
naam in de dateline hadden, gingen deze veel vaker over het buitenland of andere 
gewesten van de Republiek dan over eigen stad of omgeving. De inhoud ervan 
heeft dus niet effectief bijgedragen aan de versterking van regionaal besef. Hooguit 
werd de lezer door het zien van de eigen stadsnaam in de dateline zich er meer van 
bewust dat hij de krant van zijn stad las. Uit een bericht met dezelfde datum als die 

18  B. Tammeling, De krant bekeken. De geschiedenis van de dagbladen in Groningen en Drenthe (Groningen 
1988), 19-27; C. Hoitsema, De drukkersgeslachten Sipkes-Hoitsema en de Groninger Courant. Bijdrage tot de 
kennis en ontwikkeling van het Noorden van ons land in verleden en toekomst (Groningen 1953), 82-107, 112-
117. Sipkes en Remkes bewaarden hun politieke commentaar voor hun maandblad De Groninger nouvellist, 
dat ook verboden is geweest. Zie H.J. Moes, ‘ “Politique Reflexien en vrye gedagten” in de stad Groningen. De 
politieke pers in de 18e eeuw’, Historisch Jaarboek Groningen (2005), 7-25.
19  Zie bijv. I. Leemans, ‘Censuur als onmacht. De omstreden Nederlandse publieke ruimte 1660-1760’, in: M. 
Mathijsen (red.), Boeken onder druk. Censuur en pers-onvrijheid in Nederland sinds de boekdrukkunst (Amster-
dam 2011), 45-58 en 181-184 (literatuur).
20  Zie ook bijv. Opregte Nieuwe Groninger Courant, 8-1- en 11-1-1743; 27-3, 29-5-, 9-6- en 12-6-1744.
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van de aflevering zelf – zoals hierboven het geval is – mocht de lezer overigens op-
maken dat zijn krant de hoogste mate van actualiteit nastreefde, wat kwaliteit sug-
gereerde. Wanneer dat besef bewust of onbewust doordrong en bleef hangen bij 
de lezer, dan was deze wellicht geneigd in positieve zin te oordelen over zijn eigen 
stadskrant, als waardevol onderdeel van de regionale infrastructuur.

In de loop van de jaren kwamen er wel berichten over eigen stad en streek in de 
Groninger krant terecht. Zo eindigt het nieuws in de Opregte Nieuwe Groninger 
Courant van 3 januari 1744 met een demografisch bericht over het aantal over-
ledenen in de stad Groningen in 1743. Dat waren er 935, van wie 428 ‘oude’ en 
507 ‘jonge’ personen. Daartoe behoorden twee jonge kinderen over wie de krant 
in april 1743 had gemeld dat zij waren overleden aan een voedselvergiftiging, een 
‘zeldzaam dog teffens ongelukkig geval’ dat stellig als schokkend is ervaren.21 Het 
is aannemelijk dat het nieuws over hun overlijden al vóór publicatie de stadsbevol-
king mondeling had bereikt en dat het bericht vooral is opgenomen om de uitslag 
van de sectie op de lichaampjes, die de stadsregering had gelast, breed bekend te 
maken. Bovendien zal redacteur Remkes, zelf medicus, dit belangwekkend hebben 
gevonden. Berichten over andersoortige lokale incidenten, bijvoorbeeld stadsbran-
den, zijn namelijk schaars.

De Groninger krant toonde af en toe aspecten van andere en meer algemene po-
litiek-bestuurlijke activiteiten van eigen gezagsdragers. Zo vermeldt de editie van 
17 januari 1744 de benoeming van een aantal militairen door burgemeesters en raad 
van Groningen en die van 11 februari één door de Ommelander Staten.22 In diver-
se afleveringen staan de namen vermeld van verkozen Groninger afgevaardigden 
naar de Staten-Generaal in Den Haag en generaliteitsinstellingen zoals de Raad van 
State en de Rekenkamer. Tevens wordt de komst van de stadhouder en zijn gezin 
naar Groningen gememoreerd.23 Wisselingen in de Groninger stadsregering waren 
eveneens een nieuwsonderwerp voor de krant.24 De bevolking bleef zo goed op de 
hoogte van wie haar politieke gezagsdragers en representanten waren.

Kerkelijk nieuws werd slechts mondjesmaat opgenomen in de Groninger krant. 
In 1743 betrof dit onder andere de vermelding van een goed verlopen bid- en dank-
dag op woensdag 20 februari, met een collecteopbrengst van 1480 gulden en 16 stui-
vers voor de gereformeerde armen. Verder ging het in de loop van de tijd vooral om 

21  Opregte Nieuwe Groninger Courant, 12-4-1743.
22  Zie ook bijv. Opregte Nieuwe Groninger Courant, 26-4-, 3-5- en 24-12-1743 (vergadering Staten van Stad 
en Lande), 3-3-1744 (over de eedsaflegging van een militair voor Gedeputeerde Staten van Stad en Lande), 26-5 
en 8-6-1744 (andere militaire aangelegenheden).
23  Bijv. Opregte Nieuwe Groninger Courant, 28-2-, 17-3- en 25-9-1744; ook (Opregte) Groninger Courant, 
23-2-1753, 23-2-1773, 28-2-1783. Op 7-8-1773 verscheen zelfs een Na-Courant van één pagina over het bezoek 
van de stadhouder van Groningen, met verder verslag in de volgende reguliere afleveringen van 10-8 en 13-8-
1773.
24  Bijv. (Opregte) Groninger Courant, 9-1-, 16-1- en 9-2-1753; 18-1-, 15-2- en 6-9-1763; 12-1- en 19-1-1773; 
10-1-, 17-1- en 11-2-1783; 11-1-, 22-1-, 12-2- en 19-2-1793. Voor de Ommelanden bijv. 22-11-1763 en 9-12-
1783.
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benoemingen van gereformeerde predikanten in de stad.25 Duidelijke trots over het 
Groninger verleden spreekt uit de aankondiging van een dankdag in 1753 vanwege 
het Gronings Ontzet in 1672.26 In de beeldvorming over Groningen bleef deze mijl-
paal in het voortbestaan van de Republiek natuurlijk een van ongekende hoogte.

De Groninger universiteit, een belangrijke instelling voor het imago van de 
stad, komt een enkele keer in de onderzochte nieuwskolommen voor. In bijvoor-
beeld de jaargang van 1744 wordt op 5 mei het overlijden gemeld van de Gronin-
ger hoogleraar en rechtsgeleerde Johannes Barbeyrac, die twee dagen tevoren op 
71-jarige leeftijd was gestorven.27 Op 7 december 1793 bleek de bloei van een bij-
zondere plant in de universitaire hortus voor de courantier het vermelden waard. 
Cultureel nieuws in dezelfde jaargang van 1793 is er verder in de vorm van een be-
richt, in maart, over de examens die de Groninger predikant Henri Daniel Guyot 
zijn doofstomme leerlingen afnam (afb. 1) en één in juni over de demonstratie in 
het Foxholstermeer bij Hoogezand van een instrument voor de redding van zee-
varenden.28

De geografische herkomst en positie van de Groninger krant werd de lezer via 
het nieuws ook nog op andere manieren duidelijk. In zijn eerste aflevering van 4 ja-
nuari 1743 riep Sipkes kooplieden op hem per post door te geven welke schepen de 
Sont waren gepasseerd, zodat hij daarvan lijsten in zijn krant kon opnemen. Sipkes 
kwam deze toezegging in vele edities na.29 De Groninger lezers zullen ongetwijfeld 
de namen van Groninger schippers en schepen hebben herkend. In de onderzochte 
jaargangen staan verder vele vermeldingen van schepen die vertrokken uit of aan-
kwamen in Groninger havens.30 Familieleden en vrienden bleven zo via hun krant 
op de hoogte van de scheepsbewegingen van hun dierbaren in de zeevaart. Zulke 
persberichten zullen zowel de betrokkenheid van de Groninger bevolking bij het 
wel en wee van personen afkomstig uit hun regio hebben vergroot als de band tus-
sen de krant en haar lezers hebben versterkt.

Al met al bleef het politiek-maatschappelijke en kerkelijk-culturele nieuws over 
Groningen en de verslagen met een Gronings perspectief niet meer dan een frac-
tie van het totale aantal nieuwsberichten in de Groninger Courant tijdens de acht-
tiende eeuw. Op basis hiervan mag men slechts een geringe invloed op regionale 
identiteits- en beeldvorming verwachten. Maar met het nieuws is nog niet de ge-
hele krant besproken.

25  Opregte Nieuwe Groninger Courant, 22-2-1743; ook bijv. (Opregte) (Nieuwe) Groninger Courant 17-9- en 
1-10-1743; 12-10-1753; 12-9- en 3-10-1783; 28-6-1793.
26  Opregte Groninger Courant, 21-8-1753.
27  Een voorbeeld van de benoeming van een hoogleraar aan de Groninger Universiteit in Opregte Groninger 
Courant, 1-2-1763 (aankondiging van diens oratie: 22-4-1763); ook bijv. Groninger Courant, 4-10-1793.
28  Groninger Courant, 15-3- en 18-6-1793.
29  Bijv. Opregte Nieuwe Groninger Courant, 23-4-, 26-4- en 30-4-1743.
30  Bijv. Opregte (Nieuwe) Groninger Courant, 7-1-, 17-1-, 28-1-, 20-3-, 31-3-, 3-4-, 10-4-, 17-4- en 21-4-1744; 
ook bijv. 29-4- en 16-8-1763; 12-2- en 2-3-1773.
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Groninger advertenties in de Groninger krant

Na de nieuwsberichten trof de lezer vanaf de eerste aflevering van de Groninger 
krant op de achterzijde advertenties aan, geplaatst over de volle breedte van de 
pagina. Zo waren ze goed te onderscheiden van de rest van de inhoud.31 Om een 
krant winstgevend te maken of de winst te vergroten waren Nederlandse couran-
tiers al vroeg in de zeventiende eeuw begonnen met het plaatsen van advertenties.32 

31  Geoctrojeerde Groninger Courant, 4-1-1743.
32  Schneider m.m.v. J. Hemels, De Nederlandse krant, 78-84; A. Pettegree, The Invention of News: How the 
World Came to Know about Itself (New Haven en Londen 2014), 299-307; J.W. Koopmans, ‘Research in Dig-

Afb. 1  Bericht over de afname van examens aan de doofstomme leerlingen door Henri 
Daniel Guyot (1753-1828) in de Groninger Courant van vrijdag 15 maart 1793. Het naar hem 
genoemde doveninstituut was opgericht in 1790. Exemplaar Universiteitsbibliotheek Gronin-
gen (foto Dirk Fennema, Haren).
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Het is begrijpelijk dat ook Sipkes hierin meteen meeging en probeerde zoveel mo-
gelijk commerciële uitingen in zijn krant op te nemen. Zijn eerste viertal adverten-
ties in de aflevering van 4 januari 1743 is geheel afkomstig uit de stad Groningen. 
De bovenste is een advertentie van de Groninger tabakskoopman Jan Pot, geves-
tigd in de Folkingestraat. Deze had verschillende kwaliteiten tabak in de aanbie-
ding. De tweede is de aankondiging van de openbare verkoop van de molen en het 
huis van Gerrit Lucas, in de herberg van Gerrit Hulshof aan de Nieuwe Weg. De 
derde betreft de verkoop van een schip door de weduwe van Abel Clasen, op dat 
moment nog gelegen in de Zuiderhaven van de stad. Ten slotte volgt een adverten-
tie van Sipkes over De kleine Almanach van Parys voor 1743, die niet alleen ver-
krijgbaar was bij een Amsterdamse boekverkoper maar ook bij hemzelf. Zijn adres 
vermeldde Sipkes niet, waaruit valt op te maken dat hij dit algemeen bekend ver-
onderstelde.

In volgende jaargangen nam het aantal advertenties toe en bleven deze voorna-
melijk afkomstig van Groningers, hoewel niet uitsluitend. Zo bevat de eerste afle-
vering van de Opregte Groninger Courant van 1744 (3 januari) in totaal zeven ad-
vertenties: vier uit Groningen – waarvan twee van Sipkes – en één uit Hoogezand, 
en daarnaast twee uit respectievelijk Leiden en Amsterdam, in beide gevallen van 
boekverkopers.33 In de eerste aflevering van 1753 (2 januari) is in vergelijking met 
de eerste editie van 1744 sprake van een verdubbeling naar veertien advertenties, 
waarvan ditmaal drie afkomstig waren van Sipkes zelf. Verder betreft het openbare 
verkopingen van huizen en landerijen, partijen hout, geslacht vlees en een schoon-
maakmiddel. In dit geval kwamen alle advertenties uit de stad Groningen en om-
geving (inclusief Noord-Drenthe), behalve één uit Leeuwarden. Een bijzondere 
‘bekentmaking’ in genoemde aflevering is het verlies van een streng parels met een 
gouden gespje in de Oude Boteringestraat te Groningen. De vinder kon het sieraad 
bij de drukker brengen en dan een beloning tegemoetzien.

In de volgende decennia nam het aantal ‘bekentmakingen’ opnieuw toe. In de 
eerste aflevering van 1763 (4 januari) – intussen een uitgave van Synko Hoitsema – 
is vrijwel de gehele achterzijde – dus de helft van de krant – gevuld met adverten-

itized Early Modern Dutch Newspapers and the News Value of Advertisements’, in: B. Klesmann, P. Schmidt 
en C. Vogel (red.), Jenseits der Haupt- und Staatsaktionen. Neue Perspektiven auf historische Periodika (Bremen 
2017), 95-111, ook gepubliceerd in J.W. Koopmans, Early Modern Media and the News in Europe. Perspectives 
from the Dutch Angle (Leiden en Boston 2018), 119-137; A. der Weduwen en A. Pettegree, News, Business and 
Public Information. Advertisements and Announcements in Dutch and Flemish Newspapers, 1620-1675 (Leiden 
en Boston 2020); idem en idem, The Dutch Republic and the Birth of Modern Advertising (Leiden en Boston 
2020). Het onderzoek naar advertenties in vroegmoderne Nederlandse kranten staat verder nog in de kinder-
schoenen en is beperkt tot enkele casestudies, zoals S.A.C. Dudok van Heel, ‘Ruim honderd advertenties van 
kunstverkopingen uit de Amsterdamse Courant 1712-1725 in: Jaarboek van het genootschap Amstelodamum 69 
(1977), 107-122; E. de Roo e.a., ‘Weyerman-advertenties in de periode 1720-1745’, Mededelingen van de Sticht-
ing Jacob Campo Weyerman 11 (1988), 81-91; M.G.A. Schipper-van Lottum, ‘Kant, passement, galon en franje. 
Advertenties en berichten in de Amsterdamse Courant 1672-1764’, Textielhistorische Bijdragen 40 (2000), 45-58 
(met dank aan Sjoerd Haverkamp).
33  De twee andere advertenties uit Groningen betreffen de verkoop van een woonhuis en van tuinzaden.
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ties, die van 1773 (1 januari) de volledige achterpagina en die van 1783 (3 januari) 
is zelfs voorzien van een extra vel, zodat bijna drie pagina’s een commercieel ka-
rakter hadden. De eerste aflevering van 1793 (4 januari) heeft twee bladzijden met 
advertenties en bovendien zijn hierin de marges met advertenties gevuld, wat een 
veel toegepaste oplossing was bij ruimtegebrek.34 De vele advertenties uit Gronin-
ger dorpen in alle genoemde edities tonen aan dat de Groninger krant tevens het 
platteland bediende en zeker wat betreft de advertenties als regionaal medium kan 
worden aangemerkt.

Hoewel het in deze tijd nog ongebruikelijk was overlijdensadvertenties te plaat-
sen, kon dergelijke informatie wel worden afgeleid uit allerlei andere berichten.35 
Zo staat in de Groninger Courant van 3 januari 1783:

Een iegelyk die schuldig is aan Wylen Reinder Scheltens en vrouw; word verzogt 
daar voor betaling te doen aan Schelto Scheltens, thans wonende ten Huize van zyn 
overleden Ouders aan de Kremer Ryp36 in de Gekroonde drie Vyzels.

Meestal vielen zulke gegevens te halen uit advertenties over nalatenschappen en 
verkopingen door weduwen, kinderen of daartoe gemachtigden. Laatstgenoem-
de aflevering van de Groninger krant bevat daarnaast diverse aankondigingen van 
vooral plaatselijke loterijen.

Voor de beantwoording van de vraag hoe vroegmoderne kranten mogelijk heb-
ben bijgedragen aan de vorming van regionaal besef zijn de advertenties de be-
langrijkste sleutel. Vanaf hun opname in de pers heeft hierin veel meer dan in het 
nieuws de eigen regio centraal gestaan. De lezers zagen in advertenties vele voor 
hen bekende namen van personen, straten en dorpen uit de omgeving voorbijko-
men. Als deze al niet bij hen bekend waren dan zorgden zulke mededelingen voor 
een toename van hun kennis over eigen stad en streek. Oplagecijfers zijn in dit ver-
band niet eens zo interessant, aangezien het bekend is dat kranten veelvuldig wer-
den doorgegeven en de inhoud ervan ook weer mondeling werd verspreid – met 
daarbij zonder twijfel vaak de mededeling dat de gemelde informatie ontleend was 
aan de krant.37

34  J.W. Koopmans, ‘Anything but Marginal. The Politics of Paper Use and Layout in Early Modern Dutch 
Newspapers’, in: idem, Early Modern Media, 138-169.
35  Eind 1794 begon in de Ommelander Courant de gewoonte persoonlijk getinte familieberichten in de krant 
op te nemen. Zie vanaf de editie van 3-4-1794. De eerste rouwadvertentie had in maart 1793 in de Oprechte 
Haerlemsche Courant en in mei 1793 stond de eerste in de Leeuwarder Courant; Broersma, Beschaafde vooruit-
gang, 52.
36  De ‘Kremer Ryp’ lag tegenover het A-kerkhof in Groningen.
37  Het ging waarschijnlijk bij de Oprechte Groninger Courant circa 1745 nog slechts om ongeveer 600 exem-
plaren. De bekendste Hollandse kranten hadden toen al wel oplages van een aantal duizenden exemplaren. Tam-
meling, De krant bekeken, 22. Kranten lagen in allerlei openbare gelegenheden zoals herbergen en koffiehuizen. 
Een enkel exemplaar bereikte hierdoor al snel ongeveer veertig mensen. Zie bijv. B. Clarke, From Grub Street to 
Fleet Street. An illustrated history of English newspapers to 1899 (Aldershot 2004), 55.
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De Ommelander als regionale concurrent

Toen Oranjegezinde Groningers zich wilden afzetten tegen de Groninger Cou-
rant, die tijdens de jaren 1780 in patriots vaarwater was terechtgekomen, zorgden 
de Ommelander Staten in het najaar van 1787 voor de oprichting van de Omme-
lander Courant. De eeuwenoude dualiteit van – en rivaliteit tussen – Stad en Om-
melanden was nu ook in de pers zichtbaar. De Ommelander werd al spoedig van-
uit de stad Groningen – maar wel vanaf een Ommelander terrein38 – aangestuurd, 
door uitgever-redacteur Leonard Bolt. Hij moest de nieuwe krant tweemaal per 
week laten verschijnen en voorzien van het Ommelander wapen, een herkenbaar 
symbool dat beschouwd kan worden als een uiting van de regionale identiteit (afb. 
2). De opdrachtgevers wensten verder de Groninger prijzen van graan en die van 
andere streekwaren in de krant aan te treffen, een opdracht waaraan Bolt trouw 
voldeed.39 Evenals de Groninger Courant beschouwde de Ommelander ook Dren-
the, dat te weinig inwoners had voor een rendabele eigen krant, als haar achterland. 
In de eerste aflevering van 9 oktober 1787 werd dit meteen duidelijk gemaakt via 
de mededeling: ‘Het aan ons gezondene uit het Landschap Drenthe, zullen wy, in 
onze eerstvolgende plaatzen.’ Hieruit valt op te maken dat er Drentse nieuwsleve-
ranciers waren die graag informatie over hun gewest in de noordelijke pers opge-
nomen zagen. Dat impliceert tegelijkertijd de aanwezigheid van Drents regionaal 
besef.

De Groningers en Drenten kregen voortaan de mogelijkheid te kiezen uit twee 
kranten van eigen bodem en konden natuurlijk ook beide kranten volgen en steu-
nen. Dit gold voor zowel het lezende publiek als de adverteerders. Gezamenlijk 
hadden de beide kranten uiteraard een groter bereik dan de Groninger Courant al-
leen. Zo is het opvallend dat er in de maand oktober 1787 amper overlap is in beide 
kranten qua advertenties.40 Deze sterkere positie van de eigen pers in de noordelij-
ke regio moet hebben betekend dat ook haar bijdrage aan de vorming van regionaal 
besef in zowel Groningen als Drenthe toenam, al valt dit uiteraard niet in cijfers uit 
te drukken. Veel advertenties uit Drenthe trokken de Groninger kranten in deze 
tijd niet meteen. Vanaf 10 oktober 1787 tot het einde van deze maand bevatten zij 
alleen een paar aankondigingen van het Aduardergasthuis over de verkoop van on-
roerend agrarisch goed in Drenthe.41

38  Tot december 1788 staat Hoogkerk, waar Bolt ook een drukkerij had, als plaats van uitgave vermeld in 
de krant. De komst van de Ommelander Courant werd geadverteerd in de Leeuwarder Courant, 10-10-1787.
39  Tammeling, De krant bekeken, 30-38; Hoitsema, De drukkersgeslachten Sipkes-Hoitsema, 107-112. In de 
titel van de Groninger Courant en haar voorgangers stond het wapen van de stad Groningen. In latere jaargangen 
nam Bolt ook de Amsterdamse prijzen op, zodat vergelijking mogelijk werd.
40  Adverteren in meer kranten betekende uiteraard hogere kosten, die niet alle adverteerders zich konden 
permitteren. In deze beginperiode kan het gebrek aan overlap ook het gevolg zijn geweest van de politieke kleur 
van de kranten. Van de meeste adverteerders zal echter niet achterhaald kunnen worden of zij Oranjegezind of 
patriots waren.
41  Groninger Courant en Ommelander Courant, 23- en 30-10-1787.
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De Ommelander Courant startte in de jaren 1780, waarin het door de patriotse 
politieke druk gewoner werd het nodige Nederlandse nieuws te plaatsen. Hierin 
volgde Bolt meteen de andere kranten in de Republiek. De Ommelander Courant 
was anders gezegd een nieuwe Nederlandse krant, ontstaan als gevolg van zowel de 
landelijke politieke crisis als de lokale politieke verhoudingen. Het eerste nieuws 
met Groningen in de dateline liet echter op zich wachten tot de editie van 23 ok-
tober 1787, een bericht over het herstel van de politieke orde in de stad. Hiermee 
moesten de lezers voorlopig tevreden zijn, tot 22 januari 1788 toen Bolt de namen 
van de Ommelander afgevaardigden in de generaliteitsinstellingen bekendmaakte. 
Kennelijk wilde hij zich in deze politiek gezien nog steeds turbulente tijd van zui-
vering en repressie niet branden aan de stedelijke en provinciale politiek en hield hij 
zich op de vlakte, zoals de courantiers vóór de jaren 1780 altijd al hadden gedaan. 
Wel bevatte de Ommelander Courant vanaf het begin een flink aantal ‘bekentma-
kingen’, zij het aanvankelijk minder dan de gevestigde Groninger Courant. De re-
latie tussen deze advertenties en de regio was niettemin identiek en daarmee ook de 
hierboven veronderstelde uitwerking wat betreft de versterking van regionaal besef.

Pas met de verslaglegging over de viering van de veertigste verjaardag van stad-
houder Willem V, op 8 maart 1788, kwam de regio Groningen opnieuw in het vi-

Afb. 2  Kop van de eerste aflevering van de Ommelander Courant van 9 oktober 1787, met 
daarin het wapen van de Ommelanden. Exemplaar Universiteitsbibliotheek Groningen (foto 
Dirk Fennema, Haren).
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zier. De redacteur van de Ommelander berichtte in zijn editie van 11 maart over 
de festiviteiten in het Noord-Drentse Zuidlaren, het Groninger dorp Grijpskerk 
en de stad Groningen. Anders dan bij de Groninger Courant, die eind 1787 met te-
genzin haar patriotse karakter had moeten laten varen,42 droop in de Ommelander 
Courant de Oranjegezindheid er bij dit nieuws af. Zo begint het bericht over de 
viering in Groningen met de volgende zin:

Groningen den 10 Maart. Eergister beleefden wy den blyden dag der Verjaaring van 
Neerlands	duurbaaren	erfstadhouder. Vreugd en Vernoegen was op het gelaat 
van alle weldenkende te lezen.

In volgende Ommelander edities werd de lezer ingelicht over het verloop van de 
festiviteiten in de rest van de Republiek.43 Opvallend hierbij is de mededeling dat 
de Ommelander Courant niet het bulletin over de viering in het Drentse dorp Vries 
zou plaatsen, omdat ‘het zelve ook voor de Groninger Courant was gezonden, en 
wy die Courant zo min zoeken te benadeelen, als die Leezers die de Groninger, en 
de Ommelander Courant houden, te verveelen, door het zelfde bericht tweemaal 
te laten leezen, het geen onlangs, ten aanzien van het bericht uit Zuidlaaren buiten 
onze schuld geschiedde.44 Het citaat lijkt eerder op een sneer in de richting van de 
concurrent – die het verslag uit Vries niet eens in zijn geheel had geplaatst45 – dan 
een gemeende vorm van collegialiteit. De beide kranten werkten namelijk ook bij 
andere onderwerpen niet complementair.46 Interessant is desondanks de impliciete 
bevestiging dat er overlap was tussen de lezers van de beide kranten. Dit blijkt op-
nieuw uit een mededeling in de Ommelander van 14 november 1788, waarin de re-
dacteur voor het verslag van de eedafname in Zuidbroek van de drost van de beide 
Oldambten, dat te laat was ontvangen voor de voorgaande editie, verwijst naar de 
Groninger Courant. Wel verzocht hij de ‘Zender van het zelve te onderzoeken, hoe 
het k[wam], dat desselfs Brief, gedagtekend, Zuidbroek den 3 November van den 
3 tot den 10 [wa]s onder weg geweest.’ Het is duidelijk dat Bolt niet opnieuw dit 
soort nieuws wilde missen, terwijl dit wel de concurrent bereikte.

42  Zie ook J.H.K. van der Meer, Patriotten in Groningen 1780-1795 (Assen 1996), 25, 43-44. 
43  Zie verder J.W. Koopmans, ‘De verjaardag van stadhouder Willem V in 1788 als politieke manifestatie in 
de pers’, in: Idem en W. Thomas (red.), Propaganda en spektakel. Vroegmoderne intochten en festiviteiten in de 
Nederlanden (Maastricht 2010), 93-115, aldaar 107-108. Anders dan ik hier suggereerde, kwam de Groninger 
Courant na de aflevering van 11-3-1788 in haar edities van 14-3- en 18-3-1788 nog wel met verslagen over de 
viering in Den Haag en het Drentse Rolde.
44  Ommelander Courant, 14-3-1788.
45  In de Groninger Courant, 11-3-1788 staat: ‘Het ontvangen berigt van Vries is te laat ontvangen om zulks 
geheel te plaatzen; zynde aldaar, gelyk als op de andere plaatzen, dien dag door het optrekken der Ingezeten 
gevierd.’
46  Zie bijv. hun afleveringen van 27-5-1788 waarin een plakkaat van eind 1787 van de Groninger autoriteiten 
over de verplichting zichtbaar een oranje versiersel te dragen opnieuw onder de aandacht wordt gebracht, omdat 
niet alle inwoners zich hieraan hielden. De onrust hield aan. Zie ook bijv. Ommelander Courant, 6-6- en 15-
7- (reclame voor oranjekleurige versierselen)en 29-8-1788 (viering verjaardag van echtgenote van de stadhouder 
in Slochteren).
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Hoewel de benadering van vooral het politieke nieuws verschillen kent, ging het 
bij beide Groninger kranten om dezelfde categorieën nieuwsberichten over en uit 
hun regio. Zo schonk ook de Ommelander Courant aandacht aan de viering van 
het Gronings Ontzet, de beroeping van predikanten en benoemingen van wereld-
lijke gezagsdragers, examens van de Latijnse school en het overlijden van belang-
rijke Groningers, bijvoorbeeld universitaire kopstukken.47 Beide kranten gingen 
begin 1795 vloeiend in Bataafs vaarwater verder. Dit betekende opnieuw een toe-
name van het binnenlandse nieuws, vooral door de vele overheidsafkondigingen.48 
Nader onderzoek in meer jaargangen zal gegarandeerd nuanceverschillen tussen de 
twee kranten aan het licht brengen. Het valt echter niet te verwachten dat deze een 
ander licht zullen werpen op de verbeelding van de Groninger regio en daarmee de 
mogelijke versterking van regionaal besef.

De Leeuwarder Courant en haar achterland

In de zomer van 1752 liet Abraham Ferwerda de eerste Leeuwarder Saturdagse 
Courant van zijn drukpers rollen, ruim negen jaar nadat Sipkes in Groningen met 
een nieuwsblad was begonnen. Deze nieuwe krant verscheen op de dag waarop er 
in Leeuwarden markt gehouden werd, een wekelijks evenement dat vele bezoekers 
uit de gehele provincie trok en dus een gunstig moment voor reguliere verkoop. 
Zo verzekerde Ferwerda zich bovendien van een gewestelijke verspreiding van zijn 
product. Zijn ondernemingsgeest blijkt tevens uit het gegeven dat hij vijf jaar later 
niet de Leeuwarder magistraat maar de Staten van Friesland om een octrooi ver-
zocht, wat deze hem gunden. Ferwerda verwierf hiermee het alleenrecht op de uit-
gave van een nieuwsblad in de gehele provincie. Nog in hetzelfde jaar, 1757, begon 
hij met een tweede editie per week, op de woensdag. Bij zijn overlijden in 1783 zou 
Ferwerda een florerende krant nalaten, die werd voortgezet door zijn erfgenamen, 
met zijn postume schoonzoon Doeke Ritskes Smeding als leidsman.49

De nieuwe krant van 1752 werd afgedrukt op vier pagina’s in quarto, een kleiner 
formaat dan het gebruikelijke in de Republiek. Eveneens afwijkend was het feit dat 
het nieuws niet zoals in de andere Nederlandse kranten via staatsnamen maar the-
matisch werd gepresenteerd, onder kopjes zoals ‘staat nieuws’, ‘negotie’, ‘ongeluk-
ken’, ‘kerkelyke zaken’ en ‘militaire bewegingen’.50 Dit betekende niet dat date-
lines geheel achterwege zouden blijven. Zo meldt aflevering drie van 12 augustus 
1752 onder ‘Leeuwarden den 11 Augusty’:

47  Bijv. Ommelander Courant, 19-8-, 2-9-, 5-9-, 16-9- en 23-9-1788; 1-1-, 11-1-, 15-2-, 2-4-, 31-5-, 4-10-, 
8-10-, 20-12- en 31-12-1793.
48  Laatste bevinding is gebaseerd op de jaargang 1798 van de Ommelander Courant.
49  Broersma, Beschaafde vooruitgang, 36-44.
50  Ibidem, 68.
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Voorleden Maandag is de Heer Grovestins Opper-stalmeester van H.K.H. de Princesse 
Gouvernante [Anna van Hannover] vertrokken na Dieren.
 Deze week hebben de Heeren Gedeputeerde Staten vergaderd geweest. Den 10 dezer 
Maand hebben de Heer Daniel Livius de Kempenaar als Grietman over Lemsterland en 
de Heer J. Hixenius als Monster Commissaris den eed afgelegd.
 By vrywillige Resignatie van de Heer Agent Johannes Verriet, is aangesteld tot Agent 
van ’t tweede Battaillon van ’t tweede Regiment Orange Nassauw, de Heer Bernardus 
Kalkenstein.

Met ook nog een bericht over de komst van een nieuwe hoogleraar ‘in onze Frie-
sche Universiteit’ te Franeker maakte de Leeuwarder Courant impliciet duidelijk 
naast het algemene nieuws enig regionaal nieuws te zullen plaatsen. In de afleve-
ring van 19 augustus werd de eerste ordonnantie van de stad Leeuwarden afge-
drukt. Op 26 augustus volgde een bericht over een dodelijk ongeval in Franeker. 
De eerstvolgende editie, van 2 september, bevat nieuws over de scheepsbewegin-
gen van een aantal Friese schippers. Door in vrijwel alle volgende afleveringen ook 
bijvoorbeeld nieuws over de botermarkt in Sneek, roggeprijzen in Leeuwarden, 
data van Friese Statenvergaderingen en hun aangenomen plakkaten, nominaties 
van magistraten in Friese steden, benoemingen van grietmannen, opbrengsten van 
collectes op bid- en dankdagen in Leeuwarder kerken of giften aan de armen op te 
nemen zorgde de Leeuwarder Courant voor een bescheiden maar toch permanen-
te stroom van berichten gerelateerd aan de eigen omgeving.51 Ook al ging het bij 
deze krant, evenals bij de Groninger kranten, om slechts een gering aandeel in het 
totale aantal nieuwstijdingen, de Friese lezers zullen ongetwijfeld het gevoel heb-
ben gehad dat zij ‘hun’ krant in handen hadden. Bij zogeheten ‘Na-couranten’ die 
over provinciale gebeurtenissen gingen, zoals die van 24 en 26 juli 1773 over het 
bezoek van stadhouder Willem V aan Leeuwarden, zal dit helemaal het geval zijn 
geweest.52 Opvallend in de jaargang 1783 is de plaatsing van enkele verslagen over 
de runderpest in Friesland, op 30 augustus ingeleid met: ‘Boosum den 29 Augus-
ty. De Kwaal, die onze kostelyke Runderen zo zwaar op zommige Plaatzen dee-
zer Provincie heeft aangetast, trekt de oplettenheid van allen, en maakt te recht by 
veele bekommering; (…).’53 Bij vooral het agrarische deel van de Friese bevolking 
moeten zulke rapportages veel losgemaakt hebben.

Evenals bij de Groninger kranten waren het bij de Leeuwarder Courant de ad-
vertenties die de verbinding van de krant met de regio het meest zichtbaar maak-

51  Deze bevindingen zijn gebaseerd op de jaargangen 1752, 1753, 1763, 1773,1783 en 1793. Zie ook Broersma, 
Beschaafde vooruitgang, 86.
52  Voor het bezoek aan Groningen was in volgende reguliere afleveringen van augustus toch ook veel aandacht 
in de Leeuwarder Courant.
53  Ph.H. Breuker, De Greidhoeke. Lân en minsken fan 800 oant 1800 en letter (Leeuwarden 2012), 366 (noot 
906). Hier worden de stukken in de Leeuwarder Courant van 30-8, 24-9 en 25-10-1783 toegeschreven aan Eelco 
Alta en van 3-9 (dit moet zijn 6-9, zie de bijlage van deze zaterdagkrant) en 10-9-1783 aan Petrus Camper. Beide 
mannen rivaliseerden op het terrein van de veepestbestrijding.
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ten. Volgens Broersma wisten de Friese adverteerders die voorheen hun waren in 
de Opregte Groninger Courant hadden aangeprezen, in 1752 de Leeuwarder Cou-
rant spoedig te vinden. Doordat de Friese Staten in latere jaren Ferwerda boven-
dien dwongen zijn advertentietarieven laag te houden, stimuleerden zij de Friezen 
te blijven adverteren in de Leeuwarder.54 Mede hierdoor werd deze krant in Fries-
land het regionale uithangbord bij uitstek, tenminste voor de zaken en producten 
waarvoor de krant als medium werd benut. Hoe dan ook, de komst van de Leeu-
warder Courant in het noorden van de Republiek betekende dat de Opregte Gro-
ninger Courant de mogelijkheid werd ontnomen uit te groeien tot een medium dat 
via de advertenties een overkoepelend ‘noordelijk’ regionaal besef had kunnen be-
vorderen.55

Het aantal advertenties nam bij de Leeuwarder Courant in de loop van de de-
cennia enorm toe. Van de vier pagina’s van de eerste aflevering van 1753 (6 januari) 
was alleen de laatste nog maar voor driekwart commercieel gevuld. Tien jaar later 
begon het jaar met een zaterdageditie (1 januari) waarvan al op twee van de vier pa-
gina’s alleen maar advertenties stonden. Bovendien was er toen ook een eerstvol-
gende woensdageditie (5 januari) gevuld met ruim één bladzijde bekendmakingen. 
In 1773 bestond de eerste zaterdageditie (2 januari) uit acht pagina’s, waarvan vijf 
en een kwart met advertenties. De vier pagina’s van de eerstvolgende woensdag-
editie (6 januari) had toen twee bladzijden met advertenties en bovendien waren 
de marges van de twee nieuwspagina’s ermee gevuld. In 1783 begon het jaar met 
een woensdageditie (1 januari) van ook al acht pagina’s, waarvan vijf bestonden 
uit advertenties. In de eerstvolgende zaterdagkrant (4 januari) stonden zes van de 
acht bladzijden vol met mededelingen en bovendien waren alle kantlijnen ermee 
gevuld. Tien jaar later (2 en 5 januari 1793) was het beeld ongeveer hetzelfde. Het 
overgrote merendeel van de advertenties betrof in alle genoemde jaren Friese za-
ken en producten. Dit relatief grote deel van de krant gaf de Leeuwarder Courant 
toch wel het karakter van een Friese krant, meer dan alleen een krant uit Friesland.

De Friese couleur locale werd vóór 1800 in de Leeuwarder Courant nog niet zo 
zeer geïntensiveerd door de aanwezigheid van Friestalige teksten. Enkele vroe-
ge voorbeelden zijn niettemin vooral te vinden in de jaargang 1777, waarin onder 
andere op 30 augustus wordt geadverteerd voor een welkomstekst aan de ‘Heeg-
heden; Willem	de 5de; zyn wyf en be[r]n. Op har Steatelyke Oonkomst ta Ljou-
wert’ (Hoogheden … vrouw en kinderen. Op hun statige aankomst in Leeuwar-

54  Broersma, Beschaafde vooruitgang, 39, 42.
55  In oktober 1787, de eerste maand van de Ommelander Courant, was er amper overlap in advertenties tussen 
enerzijds de beide Groninger kranten en anderzijds de Leeuwarder Courant. Alleen verkopingen van onroerend 
goed bij de kastelein Marten Froon in Nietap bij Leek komen in alle drie kranten voor. Verder staat tweemaal in 
de Ommelander Courant (23- en 26-10-1787) een personeelsadvertentie voor een persoon ‘om in Vriesland als 
Boekhouder te dienen’ en is er in de Groninger Courant (9- en 12-10-1787) een tweetal advertenties te vinden 
voor geschriften van de Harlinger Johannes Mecima, maar deze apotheker verbleef tijdens zijn schrijven bij A. 
van der Tuin in de Stoeldraaierstraat te Groningen.
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den). In de editie van 10 september 1777 staat een advertentie voor een zeilerslied 
dat te koop was ‘for in Doebeltje op Schrieuwpompier’ (voor een dubbeltje op 
schrijfpapier). Hoewel in volgende edities nog een aantal andere Friestalige adver-
tenties volgde, bleef dit vooralsnog uitzonderlijk.56 Toch zullen ook deze, samen 
met bijvoorbeeld Nederlandstalige advertenties voor boeken over Friese geschie-
denis, een regionaal gevoel hebben opgeroepen, nog voor de constructie van de 
Friese identiteit in de negentiende eeuw.57

Vanaf de jaren 1780 plaatste de Leeuwarder Courant weliswaar meer berich-
ten over de Republiek, maar zij bleef zich neutraal opstellen. De patriotten legden 
deze houding echter uit als orangistisch, zeker toen de krant de politieke spannin-
gen in Friesland buiten de nieuwskolommen hield. Het verlies van de patriotten in 
1787 werd daarentegen breed uitgemeten en de Oranjes zagen zich vervolgens als 
vanouds op handen gedragen. Na de omwenteling van begin 1795 kozen de Erven 
Ferwerda echter eieren voor hun geld en gingen zij mee in de Bataafse retoriek van 
‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’.58

Een krant voor het Friese volk

In het revolutiejaar 1795 kreeg ook de Leeuwarder Courant te maken met een re-
gionale concurrent, acht jaar later dan de Groninger Courant overkwam. In het 
late voorjaar begonnen de revolutionair Matthijs Koon en de Leeuwarder druk-
ker Johannes Seydel met hun Friesche Courant, een patriots blad dat is verschenen 
van 3 juni tot 5 september 1795 en 2 maart 1796 tot 17 mei 1798. De korte onder-
breking hield onder meer verband met het verbod vanwege het radicale karakter 
van het nieuwe blad. De formele reden waarom het Friese Hof van Justitie dit pu-
blicatieverbod oplegde was dat de Friesche Courant het monopolie van de Erven 
Ferwerda – die daarom ook geprotesteerd hadden – op de uitgave van een krant 
had geschonden. Het octrooi van de Leeuwarder Courant werd echter na enkele 
maanden opgeheven, zodat de Friesche Courant weer kon verschijnen. De uit-
gever uitte meteen zijn ongenoegen over het eerdere verbod. Hij meldt onder meer 
in zijn aflevering van 2 maart 1796:

(…); zo aanvaarden wy wederom met verdubbelden yver het drukken en uitgeeven 
der Friesche Courant, waar van wy door een willekeurig Bestuur, (het welk den diep 
vernederden en zuchtenden Patriot haatlyk en bespotlyk ten toon stelde, terwyl het den 

56  Met dank aan Philippus H. Breuker. Al in o.a. Leeuwarder Courant, 20-9-1755 wordt geadverteerd voor 
een Friestalige publicatie. Zie ook A. Feitsma en R. Bosma (red.), Frysk út de 18de ieu. Teksten en fragminten II 
1744-1762 (Groningen 1960), 166 en III 1763-1779 (Groningen 1961), 130-137.
57  Hierover bijv. G. Jensma, Het rode tasje van Salverda. Burgerlijk bewustzijn en Friese identiteit in de ne-
gentiende eeuw (Leeuwarden 1998). 
58  Broersma, Beschaafde vooruitgang, 93-107.
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Orange-vriend en Aristocraat tot hunnen aanhang maakte, en verhefte) eenen gerui-
men tyd, ten believe en voordeele van een voor den Patriot zo aanstootelyk Prulschrift, 
de Leeuwarder Courant, verstooken zyn geweest (…)

Tot de redacteuren behoorden onder meer Cornelis Godschalk, Reinier Dibbetz 
en de doorgaans onder pseudoniem schrijvende Gerrit Paape.59 De krant werd in 
Friesland op diverse plaatsen te koop aangeboden en daarbuiten in de stad Gro-
ningen.60 Ook de Friesche Courant opende vaak met buitenlands nieuws, maar het 
binnenlandse nieuws zou domineren. De afleveringen van 1795 werden uitgegeven 
in quartoformaat en varieerden tussen de vier en acht pagina’s. In 1796 koos de uit-
gever voor een veel groter folioformaat, wat mogelijk meer indruk maakte.

Hoewel de Friese overheid enige tijd alleen de Friesche Courant haar aankon-
digingen gunde, zou er een gebrek aan advertenties en inkomsten zijn geweest.61 
Toch ging begin 1797 het aantal afleveringen in de week omhoog van twee (op 
woensdag en zaterdag) naar drie (op dinsdag, donderdag en zaterdag). Het tota-
le aantal pagina’s per week steeg hierdoor op de korte termijn van zes naar acht. 
Kenmerkend voor de Friesche Courant was haar sterke gerichtheid tot het ‘Volk 
van Friesland’.62 Het werk van de Friese politici in zowel Den Haag als het eigen 
gewest werd steeds uitgebreid uit de doeken gedaan. De plaatsing van ingezonden 
brieven en gedichten suggereerde bovendien een sterke band met de achterban. 
Voor in ieder geval die groep zal de Friesche Courant de binding met Friesland 
hebben versterkt. Maar dit geldt misschien evengoed voor de tegenstanders van 
de krant, want die werden erdoor opgeschud en uitgedaagd te reageren. Ook hier 
werkte het conflict dus identiteitsvorming in de hand. In 1798 legde het Uitvoe-
rend Bewind van de Bataafse Republiek de Friesche Courant een publicatieverbod 
op, omdat er sprake zou zijn geweest van staatsgevaarlijke berichtgeving.63 Koon 
en Seydel omzeilden het verbod door onder de titel Bataafsche Leeuwarder Cou-
rant verder te gaan.

Afsluiting

De vroegmoderne kranten in het noorden van de Republiek lijken op verschillen-
de manieren te hebben bijgedragen aan de bevestiging of versterking van regionaal 

59  J. Kuiper, Een revolutie ontrafeld. Politiek in Friesland 1795-1798 (Franeker 2002), 82, 148-149; Broersma, 
Beschaafde vooruitgang, 55-56 (aldaar ook het citaat).
60  Als Friese verkooppunten worden onder de titel in een aantal afleveringen genoemd: Leeuwarden, Harlin-
gen, Franeker, Sneek, Bolsward, Dokkum, Heerenveen en Holwerd (en verder ‘alom in Friesland’).
61  Broersma, Beschaafde vooruitgang, 56. Nader onderzoek hiernaar is gewenst. Er zijn ook afleveringen met 
een groot aantal advertenties. In 1796 zijn er bijv. af en toe gratis bijvoegsels die voor de helft uit advertenties 
bestaan.
62  De extra aflevering van 7 mei 1796 werd ook aangekondigd als bestemd voor ‘ieder weldenkend Vrije Fries’.
63  Broersma, Beschaafde vooruitgang, 106.
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besef, ondanks het gegeven dat het meeste nieuws in deze kranten betrekking had 
op de verre buitenwereld. Hierboven is aangetoond dat vooral in de advertenties 
de eigen regio centraal stond en dat deze de band tussen de krant en het eigen ge-
bied het duidelijkst tot uitdrukking brachten. Voor veel lezers van de Groninger, 
Ommelander en Leeuwarder Courant zijn waarschijnlijk deze annonces zelfs de 
belangrijkste reden geweest een van deze kranten te kopen. Voor het internatio-
nale en buitengewestelijke nieuws konden zij immers evengoed Hollandse kran-
ten lezen. Het geringe aantal nieuwsberichten over eigen stad of streek drong on-
getwijfeld ook mondeling wel door, zonder dat daarvoor de krant nodig was als 
bron. Bij de Friesche Courant, die van de vier bestudeerde het meest de gehecht-
heid met het eigen gewest benadrukte, zal de politieke overtuiging van de lezer de 
belangrijkste reden zijn geweest ervoor te kiezen. Maar dit blad verscheen dan ook 
in een politiek turbulente tijd die dwong tot keuzes. Met deze krant zitten we bo-
vendien in een periode waarin de gewestelijke soevereiniteit ter discussie kwam te 
staan en romantische ideeën over de natie een rol begonnen te spelen. Opvallend 
zijn bijvoorbeeld advertenties in de Friesche Courant die nadrukkelijk zijn gericht 
‘aan het Friesche volk’.64

Via de aangereikte voorbeelden is verder impliciet duidelijk geworden dat het 
tempo waarop nieuws in de vroegmoderne tijd bekend werd, eveneens regiona-
le bewustwording in de hand moet hebben gewerkt. De snelheid waarmee nieuws 
een plaats bereikte, bepaalde namelijk in hoge mate het perspectief van de vroeg-
moderne nieuwsverslagen, beduidend meer zelfs dan tegenwoordig. Gezien de 
aanwezige transportmiddelen kon een krantenlezer veel eerder over nieuws van 
dichtbij dan van veraf worden geïnformeerd. Hierdoor moet de distantie tot het 
nieuws van veraf niet alleen in temporele maar ook in emotionele zin – de nieuws-
beleving – groot zijn geweest.65

De uitwerking van nieuwsberichten uit en over Groningen en Friesland die 
Groningers en Friezen in andere kranten dan die van eigen gewest oppikten, bij-
voorbeeld de Hollandse, is in deze bijdrage buiten beschouwing gebleven. Maar 
hiervoor geldt evengoed dat zij zullen hebben bijgedragen aan regionale bewust-
wording en de eventuele bevestiging gevoelens van eigenwaarde. Zulke berichten 
waren immers indicatoren voor wat andere streken als interessant of belangrijk 
vonden van een bepaald gebied. Dit is echter een geschikt onderwerp voor ver-
volgonderzoek.

64  Zie bijv. Friesche Courant, 24-10-, 14-12- en 16-12-1797.
65  Dit valt goed te illustreren met de weergave van het nieuws over de aardbeving in Lissabon van 1 november 
1755, dat pas na een maand in Groningen doordrong. Zie J.W. Koopmans, ‘Groningen en het tempo van inter-
nationaal nieuws. Een vergelijking van kranten uit de 18e eeuw, toegespitst op berichten over de aardbeving en 
tsunami van Lissabon (1755)’, Historisch jaarboek Groningen (2011), 36-51, aldaar 47-50.
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Summary

From the second half of the eighteenth century onwards, the inhabitants of the 
northern provinces of the Dutch Republic had their own newspapers at their dis-
posal. The province of Stad en Lande (Groningen) boasted the (Opregte) Gro-
ninger Courant (from 1743 onwards) and the Ommelander Courant (1787); in Fri-
sia the Leeuwarder Courant (1752) and Friesche Courant (1795) were published. 
This article deals with the question to what extent these newspapers might have 
stimulated feelings of being connected with the own region among their regional 
audiences. It will be argued that initially the news content of the newspapers were 
no cause for stirring much feeling of regional belonging, as most of the news arti-
cles were on foreign matters. The papers published hardly any news on the region. 
This changed during the final decades of the eighteenth century. From that mo-
ment, the northern press contributed increasingly to its readers’ knowledge of de-
velopments and events that happened in or were relevant to their own surround-
ings. This regional colouring of the newspapers’ content was achieved mainly in 
two ways: on the one hand through the advertisements and announcements that 
entrepreneurs and private persons from the own region published, and on the oth-
er through notices published by local and provincial authorities. In other words, 
from all the items published in the newspapers of Groningen and Frisia, advertise-
ments and announcements had the greatest impact on the generation of knowledge 
of the own area, and subsequently on the involvement of its audience with affairs 
within their own region.
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Identiteit in grensregio’s 
omstreeks 1800

Begrensd 
beeldDe binding met een regio is een 

 belangrijk onderdeel van de identiteit 
van  personen en groepen. Dat was in het 
verleden  minstens zo belangrijk als te-
genwoordig. In het historisch onderzoek 
worden regio’s steeds meer beschouwd 
als dynamische sociale constructies. Het 
ontstaan en verschuiven van politieke 
grenzen had gevolgen voor de manier 
waarop regionale identiteiten werden 
gevormd en beleefd. Vooral in tijden 
van crisis stond de regio onder druk. 
Het tijdperk van de Franse Revolutie en 
de Napoleontische oorlogen was zo’n 
 crisistijd. In deze  bundel staat dat tijdvak 
centraal. De bijdragen richten zich op 
regio’s aan de randen van Nederland, met 
een nadruk op het  Gelders-Nederrijnse 
grensgebied. Ze behandelen uiteenlo-
pende  aspecten van identiteit en beeld-
vorming, van vroegmoderne kranten en 
 historiografie als dragers van identiteit, 
tot aan de  manier waarop individuen en 
groepen zich aanpasten. 
De grootste aandacht gaat daarbij uit 
naar de wijze waarop bestuurlijke en 
 sociale  elites zich positioneerden. 
De bundel sluit af met een bijdrage over 
de rol die  regionale verbanden spelen bij 
 partnerkeuze en huwelijksmigratie.
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