
De oprichting van het persbureau Associated Press 

Tien man, die op dat moment de zes belangrijkste kranten uit New Vork vertegenwoordigden, 
zaten rond de tafel in de kantoren van de New Vork Sun in de vroege ochtend van een dag in 
mei 1848. Ze waren al meer dan een uur in overleg en al die tijd hadden zij zitten bekvechten. 
Sommigen wilden best samenwerken, sommigen lagen ronduit dwars, sommigen waren 
onbezorgd, en sommigen hadden grote zorgen. 

Zij vertegenwoordigden de krantenwereld van 
New Vork en er was nog nooit een kamer groot 
genoeg geweest om ze allemaal bijeen te 
krijgen. Ieder had normaal gesproken zo zijn 
eigen belangen. 

James Gordon Bennett was er met zijn 
assistent, Frederick Hudson, namens de New 
Vork Heraid. Mr. Webb was er met zijn 
hoofdredacteur, Henry Raymond, van de 
Courier & Enquirer. Gerald Hallock and Hale 
vertegenwoordigden de Journalof Commerce, 
Horace Greeley van de New Vork Tribune, 
Moses Beach, uitgever van de New Vork Sun, 
en Eustace en James Brooks van de New Vork 
Express completeerden de tien in overleg 
bijeen. 

Samenwerking 
De bijeenkomst was het resultaat van de 
pogingen van Hale over de periode van enkele 
maanden om de elkaar sterk beconcurerende 
uitgevers van New Vork samen te brengen. Hij 
en Bennett waren erg blij met het resultaat dat 
was voortgekomen uit een poging tot 
samenwerking waarvan het initiatief al een jaar 
eerder had plaats gevonden, Hale was tot het 
besef gekomen dat er een zekere 
samenwerking tussen de belangrijkste kranten 
in New Vork kon ontstaan, door ieder te laten 
bijdragen aan een fonds dat kon worden 
gebruikt om in samenbundeling alle lezers van 
de New Yorkse kranten te laten profiteren van 
een bredere covering van alle grote en 
belangrijkste gebeurtenissen in de wereld. En 
juist nu op het hoogtepunt van zijn campagne 
voor de samenwerking was hij doodmoe en 
ziek. Hij wist van te voren dat het moeilijk zou 
worden de persbaronnen hun onderlinge 
tegenstellingen te laten vergeten in het belang 
van deze gemeenschappelijke zaak. Maar hij 
zat erbij in de vergadering en sprak over 
nieuws, de problemen en zijn uiteindelijke 
voorstel. En er was genoeg nieuws om over te 
praten. In Europa waren er revoluties aan de 
gang en andere broeiden. Op het thuisfront 
was de oorlog met Mexico net voorbij, maar de 
trommels roffelden al weer voor een nieuwe 
presidentiele campagne voor de oorlogshelden 
Zachary Taylor en Winfield Scott. De anti-
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slavernijbeweging groeide met de dag, de 
Mormonen vestigden zich uit de wildernis van 
Utah op de oevers van Salt Lake en vanuit 
Chicago schoven de spoorwegen langzaam in 
de richting van het Westen. Maar, behalve 
Hale en Bennett, waren de hoogste bazen van 
de New Yorkse pers wantrouwend en 
tegendraads. Hale had zijn plannen uitgelegd 
en bespeurde duidelijk tekenen van weerstand. 

Monopolie 
De rivalenuitgevers waren niet erg blij geweest 
met de verhalen in de Heraid en Journalof 
Commerce over de pogingen tot 
samenwerking. Het wierp kritische vragen en 
zelfs ontstemming tot woede op. James 
Watson Webb luisterde ongeduldig naar de 
plannen en schuifelde onrustig met zijn voeten, 
hij had Hale nog niet vergeven -of vergeten -
dat die het haven nieuws monopolie had 
doorbroken met zijn zeilbootperiode hieraan 
voorafgaand, en hij zou zeker Bennett nooit 
vergeven dat die de ongeschreven wet van de 
krantenwereld had doorbroken met de uitgave 
van een penny paper, dat de lezers veel meer 
gaf dan waarvoor zij betaalden. Zijn Courier & 
Enquirer zou zich nooit aansluiten bij een 
samenwerkingsverband waarin Bennett en zijn 
Heraid ook vertegenwoordigd was. Hij 
beschuldigde Hale en Bennett van het 
klaarstomen van een plan dat veel te kostbaar 
was en dat zij nu bezig waren onder valse 
voorwendselen ook anderen voor de rekening 
te laten opdraaien. 

Boos, keerde hij zich naar Henry Raymond 
voor ondersteuning, maar zag dat Raymond's 
aandacht naar Hale werd getrokken, die de 
onderbroken uitleg van zijn plannen voortzette. 



Hale bracht geduldig een ander aspect en 
probleem van het plan onder de aandacht van 
de aanwezigen. De situatie met het nieuws dat 
per telegraaf binnen kwam, was hoogst 
gecompliceerd. Iedere krant regelde het 
verkrijgen van dit nieuws onafhankelijk en 
betaalde daardoor aan de 
telegraafmaatschappij het volle pond. Er was 
echter maar een enkele kabel beschikbaar 
voor alle kranten in New Vork en het 
telegraafstation lag bovendien ook nog aan de 
overzijde van de Hudson rivier, aan de New 
Jersey kant. De kranten kregen maar 15 
minuten per stuk beschikbaar op de telegraaf
faciliteiten en behalve de eerste gebruiker had 
ieder ander pech gehad. Die moesten wachten 
tot zij ook aan de beurt kwamen. Bovendien 
het nieuws werd hardop voorgelezen vanaf de 
morsetikker aan de vertegenwoordiger van de 
ontvangende krant en natuurlijk werd dat 
nieuws mee afgeluisterd door de wachtende 
concurrentie. 

Betalen 
Tevens zaten de telegraafmaatschappijen 
elkaar onderling ook in het vaarwater en zij 
berekenden iedere cent, die zij maar konden 
waar maken. Nieuws over de telegraaflijnen 
was al erg kostbaar, en Hale waarschuwde 
voor nog hogere kosten. Het was alom bekend 
dat de telegraafmaatschappijen zelf ook 
nieuws vanuit hun verschillende kantoren 
verkochten aan iedereen die maar wilde 
betalen, hoewel dat nieuws eigenlijk exclusief 
door de verslaggevers van de kranten was 
vergaard. Hale had zelfs uit betrouwbare bron 
vernomen, dat er heimelijke plannen bij de 
verschillende telegraafmaatschappijen 
bestonden om zelf nieuwsagentschappen op te 
zetten en dat nieuws dan aan iedereen die 
maar wilde betalen te gaan verkopen. De 
gevaren hiervan waren duidelijk, zonder 
overheidstoezicht zouden de 
telegraafbedrijven het vrijwel onmogelijk 
maken dat er ander nieuws dan dat van 
henzelf over de beperkte kabelfacil·iteit zou 
worden verzonden. De kranten zouden worden 
gedwongen hun hoogst belangrijke taak van 
een eigen nieuwsgaring moeten loslaten, het 
nieuws zelf zou op deze wijze worden 
teruggebracht tot pure commerciële en 
waarschijnlijk onbetrouwbare handelswaar. En 
ook nog door buitenstaanders gepresenteerd 
voor een take-it-or-Ieave-it prijs. Terwijl Hale 
zijn pleidooi afsloot, werd Webb door zijn 
bekwame assistent Raymond apart genomen 
en door hem overtuigd van de wijsheid van het 
voorstel tot samenwerking van Hale. 
Overigens werd assistent Henry Raymond drie 
jaar later de oprichter van de beroemde New 
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Vork Times. Enkele minuten later keerde de 
oude slimmerik van de Courier & Enquirer 
terug aan tafel, het gevecht was over en een 
pact werd gesloten. 

N ieuwsgarende 
En zo werd in mei 1848 in de kantoren van 
The New Vork Sun de eerste echte 
samenwerkende nieuwsvergarende 
organisatie geboren. Het concept was beperkt 
en eigenlijk egoïstisch, er was absoluut niet de 
gedachte opgekomen andere kranten dan de 
betrokken zes New Yorkse kranten te ook 
bedienen. Eigen nieuwsgaring werd toen nog 
niet echt gezien als een belangrijke dienst 
voor het grote publiek. Hooguit om de verkoop 
van de eigen kranten te stimuleren. Maar het 
begin was er tenminste, de organisatie kreeg 
de naam The Associated Press. 

Snel 
Frederick Hudson en Henry Raymond werden 
aangewezen de organisatie op poten te zetten. 
Als eerste besloten zij de stoomboot Buena 
Vista uit Halifax te charteren om alle schepen 
vanuit Europa tegemoet te varen, al het nieuws 
dat die meebrachten te verzamelen en weer 
snel terug te brengen naar Boston, waar het 
meest noordelijk gelegen telegraafstation was 
gevestigd. Ook begonnen zij scherpe 
onderhandelingen met F. O. J. Smith, de 
directeur van de Boston-New Vork Telegraaf 
Maatschappij. Die realiseerde zich dat het 
telegraafverkeer enorm zou gaan toenemen en 
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kwam met een contract voor aantrekkelijke 
prijzen in het gebruik van de telegraaflijnen. 
Henry Raymond bedacht dat er kosten te 
besparen vielen wanneer het verzamelde 
nieuws ook aan andere kranten buiten New 
Vork zou worden aangeboden. The 
Philidelphia Public Ledger en de 8altimore Sun 
werden de eerste afnemers van de nieuwe 
dienstverlening, hoewel zij geen leden van The 
Associated Press waren. Over de 
telegraaflijnen zoemde het verzamelde nieuws 
van de Goldrush in Californië oostwaarts, de 
eerste presidentiele verkiezingscampagne 
werd door AP-nieuwsagenten gevolgd en 
doorgeseind, President Polk wilde Cuba van 
Spanje kopen voor een enorme som geld, de 
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opstandelingen van Garibaldi in rode hemden 
vochten tegen de Fransen, de koning van 
Pruisen Wilhelm I werd erfelijk keizer van 
Duitsland. Nieuws vanuit de hele wereld kwam 
snel en efficiënt in de Amerikaanse kranten 
terecht. Het eerste persbureau in 
samenwerking was een groot succes 
gebleken. Maar de man die alles bedacht had, 
David Hale, kreeg een maand na de 
bijeenkomst in de kantoren van de New Vork 
Sun een hartinfarct. Hiervan knapte hij weer 
een beetje op, maar in januari 1849 overleed 
de pionier van de samenwerkende 
nieuwsgaring. 

(Riek Brown, vertaling Otto Spronk) 


