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redacteuren tot en met de professionele journalistiek over de volle breedte van na circa 1870.
Een systematische kwantitatieve inhoudsanalyse
in perioden van tien jaar, met overzichtelijke grafiekjes van de onderwerpen die aan de orde kwamen en de veranderingen die zich daarin hebben
voorgedaan en over de herkomst van het nieuws.
Daarnaast vele kwalitatieve dwarsdoorsneden
van de ‘representatie van de werkelijkheid’ zoals
die door de LC werd geboden. En last but not least,
weet Broersma uit allerlei hoeken en gaten ook
nog een aardig aantal lezers ten tonele te voeren.
Bij alle waardering en bewondering resteren
er twee punten die mij intrigeren. ‘Beschaafde
vooruitgang’ was onmiskenbaar missie en credo
van de LC en dat de krant daaraan een stevige bijdrage heeft geleverd, wordt zeer aannemelijk gemaakt. Maar hoe groot die bijdrage was kunnen
we uiteindelijk slechts gissen. Bevordering van
vooruitgang was niet het monopolie van de LC .
Tal van andere instituties en organisaties hebben
daar stevige steentjes aan bijgedragen: geleerde
en letterkundige genootschappen, leesgezelschappen, het onderwijs, het bibliotheekwezen,
kiesverenigingen, vakorganisaties en kerkelijke
verenigingen. Zou Friesland er nu wezenlijk anders uitzien zonder 250 jaar Leeuwarder Courant?
Of anders geformuleerd: hoe uniek was de LC
eigenlijk?
Binnen de Friese context zal die vraag wel
nimmer afdoende kunnen worden beantwoord.
Maar wellicht kan een deel van het antwoord ooit
gevonden worden door de uitkomsten van vergelijkend onderzoek naar de rol van vergelijkbare
kranten in andere delen van Nederland. Anders
dan de Arnhemsche, de Vlissingsche, de Kamper en
de Opregte Haarlemsche Courant, die in de negentiende eeuw kortere of langere tijd een stevige
landelijk politieke invloed hadden, is de Leeuwarder Courant nimmer aan Frisia ontstegen. Maar
dat was ook het geval met andere regionale kranten. Veel van de interne en externe omgevingsfactoren van de LC die Broersma gedetailleerd
schetst, lijken – door de oogharen bekeken – niet
wezenlijk te verschillen van die van bijvoorbeeld
de Zwolsche, de Nijmeegsche, de Middelburgsche,
de ’s-Hertogenbossche en de Groninger Courant.
Stuk voor stuk generaties lang familieonder-
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nemingen, met een sterke positie op de regionale
lezersmarkt, onderworpen aan enigerlei vorm
van toestemming van (lokale) overheden, gouvernementeel georiënteerd en neutraal in de berichtgeving. Ook aan die kranten zijn de ontwikkelingen in de journalistieke cultuur en praktijk
vast niet voorbijgegaan en de uitgevers zullen,
naast commerciële overwegingen zeker ook wel
ideële ambities hebben gehad, hoewel misschien
niet zo geprononceerd en consistent als bij de LC .
Ik zal van Broersma niet verwachten dat hij
zo’n vergelijkend onderzoek maar eens snel bij
de kop pakt. Maar ik hoop wel dat anderen die
handschoen opnemen. Met Broersma’s studie
als toonzettende opmaat en voorbeeld, kan dat alleen maar een verdere verrijking van het vakgebied opleveren. Wat mij betreft liever vandaag
dan morgen.
René Vos

Rob Hartmans
De Groene van 1877. Geschiedenis van een dwars
weekblad
Amsterdam ( Mets & Schilt) 2002, 464 p.,
e 35, isbn 90 5330 351 0
Rob Hartmans karakteriseert de Groene Amsterdammer als een ‘dwars weekblad’ en daarmee is
niets te veel gezegd. Vanaf zijn oprichting in 1877
wilde het lijfblad van de progressieve intellectueel een stimulerende rol spelen in het politieke
en culturele debat. Dat deed het met kracht van
argumenten, maar ook met retorisch geweld. ‘Zo
de hamer niet baatte, nam hij de moker ter hand’,
schreef J.A. Levy over de eerste hoofdredacteur
Jan de Koo. En hetzelfde kan worden gezegd van
diens nazaten bij het weekblad; al was ook het
floret een geliefd strijdmiddel.
De Groene was én is in alle opzichten een
‘auteurskrant’. Tal van grote namen uit de journalistiek en de literatuur werkten mee: Henri
Wiessing, Frederik van Eeden, Victor van Vriesland, Sem Davids en Martin van Amerongen, om
er een paar te noemen. Het zijn uiteenlopende
persoonlijkheden met afwijkende opvattingen.
Ze hebben echter gemeen dat ze een intellectuele inslag paarden aan een groot schrijftalent. De
Groene wilde diep graven, maar scherpzinnige

gezien, gehoord, gelezen

126 |

t m g — 6 [1 ] 2 003

gedachten moesten ook leesbaar, en als het even
kon uitdagend, worden verwoord. Zo fileerde
muziekcriticus Matthijs Vermeulen in 1910 het
spel van een vermaarde violist in even treffende
als dodelijke bewoordingen. De man speelde ‘met
vette, glanzige, welgedane, glibberige breed-uitgestreken toon’ en ‘zelfgenoegzame, tevredenschommelende, smakelijk-wiegende ritmiek’.
In de beste traditie van de liberale openbaarheid wilde de Groene meewerken aan pluriforme
meningsvorming, al had het een sterke voorkeur
voor meningen die minder courant waren. Zijn
hele bestaan was het vooruitstrevend en daarmee
vaak een luis in de pels van de gevestigde elites.
In de tijd van Jan de Koo steunde de Groene de
radicale liberalen, in de eerste decennia van de
twintigste eeuw neigde het naar het socialisme
om na de Tweede Wereldoorlog in steeds linkser
vaarwater te belanden. Tijdens de Koude Oorlog
betuigde het, als enig algemeen-cultureel tijdschrift, sympathie voor het communisme. Omdat het een keuze in het Oost-Westconflict vermeed, leverde dit hem het verwijt op een fellowtraveler te zijn. Met name voormalig medewerker
Simon Carmiggelt haalde meerdere malen fel uit
in Het Parool.
De jaren na 1945 krijgen van Rob Hartmans
verreweg de meeste aandacht. Archiefmateriaal
was nauwelijks voorhanden en de jaargangen
voor 1918 nam hij uit tijdsoverwegingen niet
door. Dat is jammer, want het was interessant geweest iets meer te weten over de opstelling van de
Groene in een periode waarin het socialisme opkwam en het liberalisme nieuwe oplossingen
zocht om de maatschappelijke problemen het
hoofd te kunnen bieden. Zo meldt Hartmans dat
het blad veel aandacht schonk aan ‘sociale misstanden’. De auteur, die zijn eigen mening vaak
niet verbergt, noemt in één zin ‘de mensonterende huisvesting’, de ‘beestachtig lange werktijden’, de ‘schandalig lage lonen’, de ‘gevaarlijke
en ongezonde arbeidsomstandigheden’, de ‘nog
altijd welig tierende kinderarbeid’ en de ‘gedwongen winkelnering’. Dat is opmerkelijk.
Maar wat de Groene precies schreef, wordt niet
duidelijk.
De aanpak en omvang van Hartmans’ studie
valt in twee delen uiteen. Voor 1945 steunt hij

voornamelijk op de leggers en werkt hij bepaalde
onderwerpen (van na 1918) uit. Wel is het boek
nogal caleidoscopisch; een systematische inhoudsanalyse had meer informatie kunnen geven over zowel de inhoud als de stijl van de
Groene in de afgelopen 125 jaar. Na de oorlog concentreert Hartmans zich meer en meer op de
werkwijze van de (kleurrijke) redacteuren en de
verbeten conflicten die zij in eigen kring en buiten de deur daarover uitvochten. Af en toe lijkt
het een soap vol ‘massieve betonzeikers’ en
maakt zich een lichte verbijstering van de lezer
meester.
Verreweg de interessantste hoofdstukken
van het boek behandelen de jaren zeventig en
tachtig, toen de Groene zich ontwikkelde tot een
actiecentrum. Volgens redacteur Max Arian
moest het blad een ‘levendig zenuwcentrum van
de linkse beweging’ worden. De journalistiek
moest ‘onderdrukkende structuren’ blootleggen
en zo bijdragen aan de hervorming van de samenleving. Deze houding kwam tot uiting in de
inhoud, die steeds meer in het teken kwam te
staan van actiegroepen tegen van-alles-en-nogwat in eigen land en communistische bevrijdingsbewegingen in verre buitenlanden. Zoals
Hartmans prettig ironisch opmerkt: ‘Zieken,
gekken, criminelen, drop-outs en zelfs terroristen zijn in de eerste plaats slachtoffers van de kapitalistische maatschappij en worden net als
vrouwen, kinderen, werkende jongeren en studenten onderdrukt door het establishment van
middelbare mannen met gevestigde belangen.’
De slachtoffers van het kapitalisme krijgen in de
Groene alle aandacht. Relativering ontbreekt:
‘Het leven is geen lolletje en zolang er nog mensen zijn die uitgebuit en onderdrukt worden, is
het zondig om te streven naar ontspanning en
schoonheid.’ Van een auteurskrant werd de
Groene een medewerkersblad. Mooi schrijven
was onbelangrijk en zelfs verdacht; het ging om
inhoud. De redacteuren hadden een dagtaak aan
het vertalen van de onleesbare stukken van allerlei actievoerders naar enigszins begrijpelijk
proza.
Maar ook de bedrijfsvoering raakte doortrokken van het linkse gedachtegoed. Op de redactie
heerste anarchie, die werd vergroot doordat alle
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personeelsleden, van de jongste bediende tot een
oudere redacteur met een gezin, hetzelfde (armzalige) salaris verdienden. Dat wekte op den duur
wrevel. Ook de directie ontkwam niet aan het revolutionaire elan. Toen de adresseermachine in
1972 van ouderdom bezweek en directeur Van
Leeuwen een hypermodern apparaat wilde kopen, stuitte dit op fel protest van redacteur Maarten van Dullemen. Hier was geen sprake van een
logistiek, maar van een politiek probleem. Als
abonnees nu vrijwillig op woensdagmiddag
adresbandjes typten en het blad verzendklaar
maakten, zou de band tussen lezer en blad aanzienlijk worden versterkt. Het ideaal van de
Groene als zenuwcentrum van al wat links is, zou
zo weer een stapje dichterbij komen.
Halverwege de jaren tachtig werd de teloorgang van het revolutionaire ideaal pijnlijk duidelijk. Elkaar beloerende redacteuren vulden het
stuurloze weekblad met lectuur die steeds meer
uit de tijd raakte. De Verlosser kwam in de persoon van Martin van Amerongen die op organische wijze – zonder conflicten, maar met veel gezag – het woekerende onkruid uit de kolommen
verwijderde. Gelijkhebberigheid maakte weer
plaats voor liberale openheid; een onderwerp
werd weer van meerdere kanten bezien. Artikelen moesten diepgravend zijn, maar ook aantrekkelijk opgeschreven. In zekere zin was de cirkel
daarmee rond. Nog immer was de Groene vooruitstrevend, maar het blad was ook weer salonfähig.
Rob Hartmans schreef een mooi portret van
een oud en respectabel weekblad, dat met zijn
abonneeaantallen immer op de rand van de afgrond balanceerde, maar door zijn excentriciteit
altijd een baken in het Nederlandse perslandschap was.
Marcel Broersma

Ansje van Beusekom
Kunst en amusement. Reacties op de film als een
nieuw medium in Nederland, 1895-1940
Haarlem (Uitgeverij Arcadia) 2001, 344 p.,
e 27,95, isbn 90 66130 172
Al in 1998 verdedigd als proefschrift, en ook al
weer twee jaar geleden in een gewijzigde han-
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delseditie uitgekomen, is dit een late bespreking.
Onterecht, want niet alleen geeft deze studie een
idee van de stand van zaken op het gebied van de
Nederlandse filmgeschiedschrijving, het is ook
een prettig leesbare toevoeging daaraan.
Ansje van Beusekom beschrijft het debat
over het nieuwe verschijnsel film zoals dat in de
Nederlandse pers werd gevoerd. In haar analyse
gaat zij uit van de tegenstelling kunst versus vermaak. De periode 1895-1940 is verdeeld in zes
perioden. De gekozen periodisering wordt echter
niet expliciet verantwoord. Zo lijken de cesuren
1907 en 1915 gebaseerd te zijn op de internationale vakliteratuur, terwijl de Nederlandse bioscoop- en filmcultuur juist opmerkelijk afwijkt
van de situatie in het buitenland. Het aantal bioscopen en bioscoopbezoekers bleef gedurende
de hele periode relatief laag en bovendien kwam
er geen echte filmindustrie van de grond. Het is
daarom niet geheel terecht Duits, Frans of Amerikaans onderzoek zonder meer te extrapoleren
naar de Nederlandse situatie. Aan de andere kant
is het door gebrek aan lokaal onderzoek onvermijdelijk om dergelijke buitenlandse studies te
gebruiken voor het invullen van witte plekken,
maar dan zou dit behoedzamer en liefst ook explicieter moeten gebeuren.
Ook andere keuzes die in dit onderzoek gemaakt zijn, worden niet uitdrukkelijk toegelicht.
Het accent op de grote steden, en dan voornamelijk Amsterdam, is misschien te verklaren uit het
gebrek aan literatuur over ‘de provincie’ (p. 25),
maar is wel van invloed op de reikwijdte van dit
boek, zodat enige reflectie daarop wenselijk was
geweest. Het brede scala aan besproken kranten
en tijdschriften is waarschijnlijk niet integraal
voor de duur van 45 jaren doorgenomen, wat de
vraag oproept hoe de steekproeven zijn uitgevoerd. Ten slotte blijft de sociaal-culturele dynamiek van de besproken critici onderbelicht, evenals grote categorieën als ‘het bioscoopbedrijf’ en
het publiek.
De opbouw van het boek is helder. Binnen de
gekozen perioden schetst Van Beusekom steeds
een kort historisch decor, waarin de ontwikkeling van het bioscoopbedrijf centraal staat. Vervolgens bespreekt zij de gevarieerde opinies over
film en kunst in kranten, tijdschriften en brochu-

