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VERENIGING VOOR KRANTEN- EN TIJDSCHRIFTENVERZAMELAARS 

VARIA PERSHISTORICA 6 
Tussen schuyt:praetje en Fokke 
en Sukke. 
Samenspraken en andere volks
blaadjes in de 18e eeuw 

In aflevering 50 (een gouden ·jubi
leum; hulde aan Louis voor zijn 
enthousiasme en doorzettingsvermo
gen!) van Krantencuriosa uit de ver
zameling van Louis Nierynck in dit 
nummer van Au Courant treffen we, 
naast tal van andere lekkernijen, ook 
4 afdrukjes aan van z.g. samenspra
ken uit de jaren 1780: De zamen
spraak tusschen Jaap en Teunis, De 
vaderlandsche samenspraak tusschen 
Jaap en Teunis, Krelis en Louwen 
Diewertje en Grietje. 

De samenspraak (tweegesprek of 
dialoog) is al een heel oud literair
didactisch genre. Het ontstond meer 
dan 2500 jaar geleden bij de oude 
Grieken (m.n. Plato) als een manier 
om wijsgerige, polemische, literaire 
of andere vraagstukken te presente
ren en te bespreken. Het is in feite de 
oervorm van openbaar debat tussen 
voor- en tegenstanders, waarin 
tegengestelde opvattingen naar 
voren worden gebracht en beargu
menteerd , maar niet worden opge
drongen en er is meesta l ook geen 
winnaar. De toehoorder, de toe
schouwer, de kijker of de lezer moet 
zelf maar uitmaken wie er geli jk 
heeft, als beste uit de bus komt of de 
held of de verliezer is. 
Als eigentijdse voorbeelden van dit 
genre kunnen worden beschouwd 
de tv-programma's Het Lagerhuis en 
De achterkant van het geli jk, de inge
zonden stukken en de opiniediscus
sies in de pers, de debatten bij ver
kiezingen en b.v. de samenspraakjes 
van Fokke en Sukke in de NRC. 

Samenspraken in gedrukte vorm vin
den we al rond 1650, maar dat zijn 
dan nog losse, eenmalige geschrift
jes. Nogal eens zijn die samenspra
ken (denkbeeldig) gesitueerd in de 
trekschuit, want dat was een uitgele
zen plek om in alle rust urenlang van 
gedachten te kunnen wisselen over 
van alles en nog wat. Vroege voor
beelden zijn tSamenspraak voorge
vallen in het martschip, varende van 
Rotterdam op Dordrecht. . . etc , uit 
1660, en Schuyt-praatje gehouden 
tusschen een student, een 
Geldersman en een Vlaming ... etc, uit 
1666. 

Zo omstreeks het miclclen van de 18e 
eeuw verschijnen er voor het eerst 
samenspraken in afleve-ringen, als 
kle ine en goedkope weekblaadjes, 
bedoeld voor de gewone man, die 
het overigens waarschijnlijk niet zelf 
kocht maar het las (als hij kon lezen) 
of aan wie het werd voorgelezen in 
het koffiehuis, de herberg of de tap
perij. Een van de oudste exemplaren 
is de Samenspraak tussen Krelis en 
Wullem, twee boeren, over de tegen
woordige omstandigheden van tyd, 
uit 1744, waarvan 13 nummers 
bewaard zijn. 

1780: de pers wordt politiek 
In de jaren daarna verschijnen er hier 
en daar wel meer van dat soort 
blaadjes, maar ze maken pas echt 
opgang na 1780 en clan krijgen ze 
ook een duidelijk politiek karakter. 
De laatste twee decennia van de 18e 
eeuw waren zeer heftig door de poli
tieke strijd tussen Prinsgezinden en 
Patriotten en het uitroepen van de 
Bataafse Republiek in 1795 Die pol i
tieke woelingen zijn heel duidelijk 
ook terug te vinden in de pers uit die 
periode. . 
Tot 1780 was de Nederlandse pers -
in ieder geval op het terrein van bin
nenlandse en ook van lokale aange
legenheden - volstrekt a-politiek. De 
berichtgeving was in de regel uitvoe
rig en gedetailleerd, maar van een 
politieke standpuntbepaling was zeI
den of nooit sprake. 

Vanaf 1780/ 1781 maakt de politiek in 
zeer snel tempo haar entree op het 
pers toneel en ontstond een scherpe 
scheiding der geesten waarin men 
elkaar vaak met stevige scheldpartij
en te lijf ging. Naast de neutrale 
nieuwsbladpers , die er toen al sinds 
1618 was, en die bleef verschijnen, 
maar wel steeds meer gedwongen 
werd ook standpunten in te nemen, 
kwam er een afzonderlijke politieke 
pers tot ontwikkeling. In de grotere 
steden en sommige provincie-hoofd
steden , die al vele jaren een krant 
hadden, staken nu ook felle opposi
tiebladen en prinsgezinde bladen de 
kop op . Maar niet alleen daar. Ook in 
tal van kleine en kleinere plaatsjes, 
die tot dan toe geen krant hadden 
gekend , verschenen ze. Soms met 
titels waaruit weinig viel af te leiden, 
soms met namen die de richting dui
delijk weeraaven. 

De navolgende lijstjes zijn zeker niet 
compleet, maar geven wel een aardi
ge indruk. 

Aan de zijde van de Prinsgezinden 
verschenen onder meer: de 
Ouderwetsche Nederlandsche Patriot 
(ondanks de naam fel orangistisch), 
De Post naar den Neder-Rhyn (tegen
hanger van de Post van den Neder
Rhyn), De s-Gravenhaagsche 
Courant', De Prinslyke Courant, De 
Geldersch-Historische Courant 
(Zaltbommel) , De Brielsche Courant, 
De 's Gravenzandsche Courant en 
De Politieke Kruyersknecht, voortge
zet als de Harddraaver van Staat 
(tegenhanger van de Politieke 
Kruyer). 

Aan de kant van de Patriotten ver
schenen onder meer: De post van 
den Neder-Rhyn (Utrecht; van de 
beroemde Pieter 't Hoen), De 
Noordhol-landsche, later de Diemer
of Watergraaf-meersche Courant, De 
Zuidhollandsche Courant (Woerden), 
De Politieke Kruyer, De Friesche 
Patriot )Leeuwarden), De Courier van 
Europa, De HolJandsche Historische 
Courant (Delft), De Zutphensche 
Courant en De Vaderlandsche 
Courant (Buiksloot) 

En verder verschijnen op het persto
neel dan ook nog b.v. de Goessche 
Courant, de Goudasche Courant, · de 
Schoonhovensche Courant, de 
Courier van den Neder-Waal (Tiel) en 
de Nederlandsche Courant (Alkmaar) 
waarvan ik de politIeke i-ichting n iet 
ken. 

Tientallen samenspraakjes 
Naast al die grotere en kleinere oude 
en nieuwe kranten, die voora l 
bedoeld waren de bovenlagen van 
de bevolking die konden lezen en 
zich een abonnement konden per
mitteren, zien we in de jaren 1780 
ook een sterk opkomst van de 
samenspraakjes en van een hele 
reeks kleine weekbJaad jes. Die 
waren niet alleen veel goedkoper 
(meestal een halve stuiver), zodat 
ook de gewone man ze kon betalen, 
maar ze hadden de vorm van mak
kelijk leesbare verhaaltjes, in simpele 
volkstaal en in de regel wervende 
titels die nieuwsgierig maakten. Maar 
ze hadden wel degelijk een politiek 
karakter en een politieke boodschap 
en ze waren dan ook bedoeld om 
patriottistische propaganda te maken 
onder de gewone man (en vrouw). 

Over de oplage is niets bekend. Ik 
neem aan dat er van e lk blaadje niet 
meer dan een paar honderd exem
p laren werden gedrukt en verkocht, 
vaak aan koffiehuizen, herbergen en 
tapperijen waar de gewone kwam 
om ze lezen of waarschijnlijker: om 
ze te laten voorlezen, want weinigen 
konden toen lezen. Ze zijn betrekke
lijk zeldzaam. Van sommige zijn er 
ergens wel een paar jaargangen jaar
gang bewaard gebleven, van andere 

slechts enkele losse exemplaren. Ze 
veranderden ook nogal eens van titel 
of uitgever. Het waren kennelijk 
geen blaadjes om te bewaren en in te 
binden, zoals gelukkig met veel 
andere kranten wel het geval was. Er 
is ook weinig over bekend en weinig 
over gepubliceerd. Bij Sautijn Kluit 
vinden we er enkele wat uitgebreider 
beschreven: De Politieke Praatvaar 
en Praatmoer, Snapper en Snapster 
(1873) en Krelis en Louw (1878). 

Ook de volgende lijst is niet uitput
tend , maar het geeft een aardige 
indruk van het brede assortiment aan 
titels van samenspraken en verwante 
blaadjes uit de jaren 1780en 1790. 

De Algemene Mercuur of Tyding
brenger, Het Antipoliek Halspelster
tje, De Bataafsche Burgeres en Boer, 
De Bataafsche Flap-uit, De Bataaf
sche Praatvaar, de Bataavsche Bab
belaar of Zotskap, De Blaazende 
Nieuwspost, de Boerencourant, Brief 
van Diewertje aan Grietje, De 
Britsche Staatkundige, Diewertje en 
Grietje, De Domkop, De Faam of 
Lugtbodin, De Goede vrienden of 
Zamenspraaken tusschen Hendrik en 
Cornelis, De Haagsche Correspon
dent, Hercalyt en Democryt, Her
nieuwde Samenspraak tusschen 
Louwen Krelis, De Incroyable Bab
belaar, De Incroyable Spion, Janus en 
Janus Verreezen, De Jonge Argus. De 
Jonge Zot, De Koddige Bataavsche 
Spion, Louwen Krelis, Nassausche 
en Pruissische Couriers in 
Compagnie, De Nederlandsche 
Burger, Nederlandsche vreugde
Courant , De Nieuwe Babbelaar of 
Oude Bataaf, Nieuwe Bataafsche 
Vrouwe Courant, De Onvelwachte 
Courier, De Oude Hollandsche 
Babbelaar of Zotskap, De Politieke 
Blixem, De politieke Donderslag, de 
Politieke Praatmoer, de politieke 
Praatvaar, de politieke Snapper, De 
Politieke Snapster, De Post van de 
Helicon (Post van den Hel), De revo
lutionaire Snuffelaar, de 
Revolutionaire Vraägal, De Samen
spraak tusschen Styntje en Tryntje, 
Staatkundige Samenspraak tusschen 
een Burger en een Boer, de vader
landsche Samenspraak tusschen Jaap 
en Teunis, De Vrije Burger, Weekblad 
voor den zoo genaamde gemeene 
man, De Welmeenende Raadgever, 
Zamenspraak tusschen een Bataaf en 
een Boer, De Zot. 

De samenspraken verschijnen tot ver 
in de 1ge eeuw, maar ze krijgen dan 
een ander karakter en richten zich 
vooral op vragen van godsdienstige 
aard. Na de afschaffing van het dag
blad-zegel in 1869 ontstaat er ook 
een uitgebreide volkspers die de rol 
van de samenspraakjes als eigenstan
dig politiek communicatiemedium 
grotendeels overneemt. Lange tijd 
vinden we ze nog wel terug als 
rubriekje in een aantal satirische bla
den. 
In de tweede helft van de 1ge eeuw 
verschijnt in het befaamde b lad 
Asmodée wekelijks een samen
spraakje tussen Peperman en Willem 
Drieling en in het vanaf 1870 uitge
geven blad Uilenspiegel (van de fa. 
Nijgh & Van Ditmar die ook de NRC 
uitgaf) treffen we regelmatig tweege
sprekjes aan tussen Jan Bramsen (= 
de politicus J. Heemskerk Azn) en 
Doris Punt, tot medio 1873 in gezel
schap van een leeuwtje aan een 
riem, dat de personificatie is van 
Isaac Jacob Lion, de hoofdredacteur 
van het ·Dagblad van 's Gravenhage 
en Zuid-Hollançl. 
Rond 1900 raakt het genre in 
onbruik, maar sinds een aantal jaren 
is de traditie weer in ere hersteld 
door de NRC, eerst met de discussië
rende wereldbolJetjes en daarna in 
het dagelijkse tweegesprekje van 
Fokker en Stukke. 

René Vos 

Een wel heel kostbare voorloper van de 
krant werd in Duitsland tijdens de 
Stuttgarter Antiquariatsmesse 2002 
aangeboden voor 2400 Euro! 

Warhafftige newe zeittung von dem Türcke(n), 
welliche eyn gefangner Türck zu Wien, auff die 
Fragstuck, so hierin(n) begriffen, geantwort. Mit 
groBem Titelholzschnin. 4 nno BIL Ohne Ort und 
Drucker, 1532. € 2400,
Apponyi 1,254; Sammlung Kertbeny 462; nicht bei 
ORBI II,1. Seltene Zeitung. Auf dem Titelblatt ein 
grosser Holzschnitt, einen türkischen Reiter in Kriegs
riistung darstellend. Enthält 35 kurze Fragen und meist 
noch kürzere Antworten über die Stärke des türkischen 
Heeres, und die weiteren Absichten der Türken, "ob 
er auff Wien zu ziehen wird", "ob er die prucken zu 
Esseck hab stehen lassen", etc. Durchgehender Was
serrand. 

Antwerpen is museut.fl kwijt , 
door Ba~ de Klerk 

Met het verdwijnen van het dagblad
museum is Antwerpen sinds kort een merk
waardig museum armer. De immer in kran
tenmotief geklede museumeigenaar besliste 
eerder dit jaar om zijn museum in hartje 
stad te verkopen. Maar écht stoppen doet 
hij niet, want zijn uitgebreide, historische 
krantencollectie bracht hij over naar de 
Antwerpse randgemeente Aartselaar. 

"Het huis was uiteindelijk veel te klein ge\'{or
den voor mijn collectie kranten. Vergeet niet dat 
We zijn gegroeid uaar28.00Q bezoekers per jaar. 
Omd,lt bet hier in de buurt ' de laatste jarenveël 
drukker is geworden, hadden veel bezoekers 
parkeerproblemer;. En daar js geen sprake van 
in de Qudestraat in Aartselaar, waar vahaf 1 
nClVel'Ilber mijn cólleètie te bekijkèh tal!", . zegt 
George Blommaert. 
rn een aan de 


