
De geschiedenis van de krantenillustratie 

Iedere verzamelaar van historische kranten heeft wel eens een gedrukt logo of stadswapen in 
een oude krantentitel gezien. Daar zijn de drukkers/uitgevers en boekhandelaren/uitgevers al 
snel na de uitvinding van de drukpers -rond 1440- mee begonnen. 

Zo'n logo of stadswapen was eigenlijk niet 
meer dan een blok hout met een uitgesneden 
afbeelding of een gravure op metaal, veelal 
geplaatst tussen of naast de letters van de titel. 
En niet veel anders is het gelopen met de 
illustratie van het NIEUWS in de krant. Maar 
daar werd de illustratie gebruikt om hét nieuws 
te vertellen of om het nieuws te begeleiden in 
beeldvorm. Eigenlijk net als de hedendaagse 
nieuwsfoto of infographic in de krant. Lang niet 
iedereen kon lezen in de 17e eeuwen de 
illustraties vertelden ook een belangrijk deel 
van het verhaal. De eerste gedrukte 
nieuwsillustraties duiken al op in pamfletten, 
vlugschriften, "vliegende blaacjjes" en 
traktaten, veelal gelegenheidsuitgaven, nog 
voor de regelmatig verschijnende "Courante". 

Traktaat 
In Engeland is een traktaatje gevonden uit 
1607 met een uitgebreide illustratie van een 
grote vloedgolf in Wales. Na 1607 zijn vele 
pamfletten, traktaten en nfeuwsbrieven 
gevonden die zonder uitzondering rijk 
geïllustreerd zijn met houtsneden van 
uiteenlopende aard en onderwerp. Maar de 
publicaties die moorden beschreven en 
illustreerden met plaa~es waren immens 
populair, dat blijkt wel uit de in Engeland 
gevonden exemplaren. Een traktaaije uit 1613 
draagt zelfs de titel "Th ree Bloodie Murders". 
We mogen dus concluderen dat de 
sensatiepers er al heel vroeg bij was. In 
Nederland verschenen er in de 17e eeuw 
sensatiepamfletten na de onthoofding van Van 
Oldenbarneveldt in mei 1619 en in 1630 
verscheen het beruchte op rijm gestelde 
pamflet "Droevighe tijdinghe van de 
allergrouwelijckste moorderij, gheschiet door 
eenighe matrosen op 't schip Batavia". Kortom 
dus ook in Nederland alom belangstelling voor 
sensatie. Maar de echte eerste aanzet tot een 
geïllustreerde krant mag wel de "Swedish 
Intelligencer", uitgegeven in Londen 1632, 
worden genoemd. Er bestaat een uitgave van 
de "Swedish Intelligencer" met een uitgebreide 
beschrijving over de oorlogen van Gustavius, 
de koning van Zweden en -voor die tijd- rijk 
geïllustreerd met een portret, een 
overzichtsplan van de verovering van 
Maagdenburg, een tekening hoe de koning 
van Zweden met zijn leger over de rivier Lech 
het Koninkrijk Beieren introk en een tekening 
met slagveldoverzicht van de Slag bij Lutzen, 
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waar Gustavius is gesneuveld. Het portret, de 
verovering van Maagdenburg en de Slag bij 
Lutzen zijn afdrukken van gravures in 
koperplaten. De oversteek over de rivier Lech 
is een houtgravure. Er werden ook al blijkbaar 

. verschillende druktechnieken voor illustraties 
gehanteerd. Misschien zelfs wel in meerdere 
drukgangen. Bij de speurtocht naar de 
oorsprong van de gedrukte illustratie in de 
nieuwsmedia van toen, is moeilijk aan te geven 
waar het pamflet eindigt en de geïllustreerde 
krant begint. Naar alle waarschijnlijkheid komt 
die eer toe aan de "Mercurius Civicus, 
London's Intelligencer", die verscheen in 1643 
en in vrijwel iedere uitgave werden illustraties 
gepubliceerd over de Engelse Civil War. 

Illustreren 
Natuurverschijnselen lieten zich 
vanzelfsprekend prachtig illustreren in de 
toenmalige kranten, de belangstelling voor dit 
soort zaken was bijna net zo groot als voor de 
criminaliteit van dat tijdperk, in de uitgave van 
4 mei 1724 van de "London News" is een 
houtsnedengravure te vinden van een zonne
eclips. Gedurende de hele 18e eeuw duiken 
her en der in de verschillende Engelse kranten 
illustraties op. Noemenswaardig is de "Penny 
London Post" uit 1748 met een diagram van 
het openbare vuurwerk ter gelegenheid van de 
Vrede van Aix-Ia-Chapelle. 

In het begin van de 1ge eeuw gaven de grote 
zondagskranten uit Londen, de "Observer" en 
de "Sunday Times" regelmatig kranten uit die 
voorzien waren van illustraties. De "Sunday 
Times" bracht in de uitgave van 1 0 januari 
1806 een bijzonder mooie houtsnedengravure 
van het begrafenisrijtuig van Nelson. Een 
zeldzame, maar nog wel te vinden krant voor 
de verzamelaar. De "Observer" publiceerde ter 
gelegenheid van de verbanning van Napoleon 
naar Sint Helena in 1815 een gravure met een 
overzicht van dat eiland. Op 15 mei 1816 
verscheen er pas in de Rotterdamse Courant 
voor het eerst een echte nieuwsillustratie, in de 
vorm van een lijntekening van een Britse 
stoomboot De "Weekly ChronicIe" verscheen 
voor het eerst in 1836 en had als favoriete en 
veelvuldige illustratieonderwerp, hoe kan het 
ook missen, de misdaad. Prachtige gravures 
van moord en doodslag. Ook het politieke 
nieuws werd in Engeland rond 1830 in 
illustratievorm -veel mensen konden nog niet 



lezen- voor het grote publiek gepubliceerd. In 
Nederland verscheen, maar veel later in 1860, 
als eerste geïllustreerde periodiek het tijdschrift 
"Het Nederlandsch Magazijn" met een 
lithografische krijttekening van een 
krantenlezende persoon. 
Pas met het verschijnen van de "lIlustrated 
London News" in 1842 en een jaar later 
gevolgd door de "L' Illustration" in Parijs en de 
"lllustrierte Zeitung"in Leipzig werden 
illustraties in de krant of tijdschrift de 
normaalste zaak van de wereld. Maar wel nog 
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steeds in gravurevorm, de gedrukte 
PERSFOTO moest nog uitgevonden worden; 

(OUo Sprank) 

puntjévaneen 
sterkste wapen 

(Gravure Stadhuis :s-Hertogenbosch) 



13 Front page of the first issue of the Illustrated London News, 1842 • 

This was the first illustrated magazine of its kind in the world. It 
reports a terrible fire in Hamburg and illustrates it with an artist's 
impression taken from an old print in the British Museum. The fire 
had actually been photographed by Herman Biow, one of the first 
such uses of photography. At that time Biow's photographs could not 
have been reproduced, though they could have been copied by an 
artist as frequently happened later. 
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