
De Kamper Courant
en de vrijheid van drukpers

door Hermen Overweg.

De vrijheid van drukpers is een groot goed, dat in artikel 7
van de Grondwet vanouds zijn basis vindt. Tegenwoordig
weet iedereen weI ongeveer wat er met vrijheid van drukpers
wordt bedoeld. Daar zorgen de kranten met hun vrije nieuws
garing en vrijmoedige comrnentaren wei voor. De vrijmoediq
heid van vandaag dateert echter niet van het moment, dat de
vrijheid van drukpers (in 1815) in de Grondwet kwam. Let
terlijk verbiedt art. 7 van de Grondwet aIleen preventieve
censuur op de drukpers. Van een werkelijke drukpersvrijheid,
zoals 'daarvan teqenwoor'diq sprake is, kon men pas in 184~
spreken. En toen was de gemiddelde Nederlander noq zo diep
onder de indruk van de toestand van vootdien, dat hij slechts
aarzelend zijn nieuwe vrijheid van gedrukte meningsuiting
aanvaardde.
Wij willen een en ander nagaan aan de hand van de ge;
schiedenis van de Kamper Courant, een blad, dat gedurende
het grootste deel van zijn honderdjariq .bestaan (I836~1936)
een belangrijke positie innam in de gedrukte communicatie
van ons land. De Kamper Courant was in zijn beste 'jaren
geen locaal orgaan, hetgeen tot uitdrukking werdqehracht in
zijn .ondertitel: "Algemeen Nederlandsch Volksblad",· waar
aan toeqevoeqd het militante motto: "Recht riaar 't Doel".
Eigenlijk moeten we meer spreken over de redacteur-uitqever
K. van Hulst dan over de Kamper Courant. De moeilijkheden
met de (beperkte ) persvrijheid, die hij v66r 1848ondervond,
betroffen niet de Kamper Courant zelf, maar een soort van
nevenorgaan, "De Tooverlantaarn", waarin meer aan politic
ke rneninqsvorminq werd gedaan dan in de Kamper Courant
zelf. Doch laten we eerst - met het oog op het verdere ver
volg van het verhaal - iets vertellen over de stichting van
de Kamper Courant.
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In 1836 werd dit blad opgericht onder de naam "Kamper
W eekblad". N a' twee gratis verzonden proefbladen, op maan
dag 16 mei 1836 en in de week daarna op de dinsdag na pirik
steren, kwam 's maandags daaraanvolgend nummer 1 van het
weekblad van de pers, met aan het hoofd de mededeling dat
de uitgave zou geschieden ,:s Maandagsmorgens bij K. van
Hulst". Wellicht had men de maandagochtend als verschij
ningsdatum gekozen omdat op die dag de wekelijkse markt
werd gehouden, waar de boeren uit de wijde omgeving van
Kampen naartoe kwamen.
Toen de krant in 1838 twee keer per week ging verschijnen
werd de naam veranderd in "Kamper Courant". In de eerste
jaargangen van het blad spiegelt zich het rustige en tameliik
duffe leven in Kampen af. Van echte journalistiek is nog wei
nig te merken. Veel berichten worden, soms met enig com
rnentaar, uit andere bladen overgenomen.
Vooral de mutaties bij leger en vloot worden uitvoeriq ver
meld, wat voor Kampen - toen al een befaamde garnizoens~
stad, waar ook veel gepensioneerde officieren woonden
van veel betekenis was.
De stedelijke overheid was kennelijk weI tevreden over de
krant, want in 1844 verleenden b. en w. van de stad Kampen
aan Karel van Hulst het recht om zijn drukkerij voortaan
"Stads Boek- en Courant-Drukkerij" te noemen. Minder in
genomen scheen de overheid te zijn met de andere periodiek
vanVan Hulst: "De Staatkundige Tooverlantaarn of politie
ke Snelwaqen".
In 1845 werd in dit tijdschrift een artikel opgenomen, dat tot
titel had "Kritiek op de Troonrede". Dit artikel gaf aanleiding
tot strafrechtelijke vervolging, wegens majesteitsschennis.
Van Hulst werd voor de rechtbank gedaagd, doch weigerde
de naam te noemen van de schrijver van het artikel, zodat
hij zeIf voor de inhoud ervan aansprakelijk werd gesteId. Na
dat hij tot twee jaar gevangenisstraf was veroordeeld, ging hij
in hoger beroep bij het Hof van OverijsseI. Daar werd hij -
evenals voor de rechtbank - verdedigd door de Arnhemse
advocaat, mr. J. H. G. Bossevain, die, nadat zijn pleidooi was
afge1open, tenslotte verkIaarde zelf de schrijver van het artikeI
te zijn.
Het Hof ging niet op deze verklaring in en bevestigde het
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vonnis tegen Van Hulst. Pogingen om gratie voor hem te
krijgen mochten niet baten en zo werd hij op 20' oktober 1846
te Zwolle ingesloten. De publieke opinie was geheel op zijn
hand: men had respect voor zijn handelwijze.
Minder gunstig oordeelde men over zijn advocaat, die na de
insluiting van Van Hulst het volgende rijmpje op zijn voor
deur aantrof:

Bossevaintje
Klein villaintje
Citoyentje
Denk aan 't endjel

De verdere uitgave van de Tooverlantaarn werd na deze af
faire gestaakt. Karel van Hulst overleed op 13 maart 1877.
Bij zijn begrafenis werd o.m. het woord gevoerd door burqe
rneester S. H. de la Sabloniere (namens de Loge "Le Pro
fond Silence"), die de verdi ensten van Van Hulst op waar
dige wijze herdacht.

De gevolgen van de grondwetsherziening van 1848

Tot het midden van de vorige eeuw was de Kamper qemeente
raad een doorluchtig college van notabele mannen, die voor
hun leven zitting hadden. Zij waren niet rechtstreeks door de
burgerij gekozen, maar getrapt, via een kiescollege. Bij hun
vergaderingen werden geen burgers toegelaten, laat staan
vertegenwoordigers van de pers. De grondwetsherziening van
1848, die het stempel van Thorbecke draagt, bracht grondige
veranderingen in deze toestand. Thorbecke immers was van
mening:
"Openbaarheid is licht, geheimhouding duisternis. Publiek be
lang, publiek behandeld, trekt belanqstellinq, onderzoek, kun
de en bekwaamheid. Geheimhouding kweekt wantrouwen en
geeft aan ontevredenheid of beweging de gevaarlijkste wapens
tegen het bestuur in handen. Openbaarheid was steeds de
schrik aller slechte, de steun aller goede regering".1 Een uit
spraak. die heden ten dage nog niets van zijn actualiteit heeft
verloren.
De grondwet van 1848 regelde o.a. periodieke verkiezingen

1 "Over. plaatselijke begrooting", 1847.
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en openbaarheid van vergaderingen. Zij hield ook een op~
dracht aan de wetqever in voor het totstandbrengen van een
aantal organieke wetten. In 1850 kwam de Provinciale wet
en in 1851 de Gemeentewet. In deze wetten is eveneens voor
geschreven: openbaarheid van vergaderingen en periodieke
verkiezingen van raden en staten.
Dit betekent niet, dat ook alles in de openbaarheid kwam.
Ook vandaag bestaat hier en daar nog te vaak de neiging vele
zaken buiten de openbaarheid te houden, o.a. door het ver
gaderen met gesloten deuren en door het niet in de publiciteit
brengen van vele bestuurlijke voornemens en beslissingen, die
de burger direct of indirect raken. (Men zie ook: Leiding en
lijdelijkheid in de politieks en: Parlement en pers 3).

De eerste raadsverslaqen

Was de voorgeschreven openbaarheid vooral voor de over
heid een moeilijk te verteren zaak, het is ook opvallend dat
de pers ermee moest leren te leven en dat zij daardoor in deze
jaren blijkbaar vee! minder agressief het gebrek aan open
baarheid en openheid signaleerde dan vandaag. Zo vermeldde
de Kamper Courant van 3 augustus 1851 slechts dat de raads
vergadering gehouden was:
"Gister is de Stedelijke Raad met ongesloten deuren ver
gaderd geweest in de grote zaal van het oude Raadhuis".
Het volgende raadsverslag dat we tegenkomen is iets uit
voeriger:
"Ll. Donderdag is de nieuwverkozen Stedelijke Raad voor 't
eerst vergaderd geweest, onder voorzitting van de Heer
R. van Romunde, zijnde de Heer Burgemeester door onqe
steldheid verhinderd geworden ter vergadering op te komen.
Deze eerste bijeenkomst, in 't openbaar gehouden, had enkel
ten doel het onderzoek van de geloofsbrieven, welke dan ook
alle, met de vereischte stukken, in behoorlijke orde werden
bevonden. Er was meer publiek aanwezig dan, men bij deze
gelegenheid zoude verwacht hebben". (Kamper Courant,
12 oktober 1851).

2 Prof. Dr. H. Daalder: "Leiding en lijdelijkheid in cle politiek", inaug.
ora tie Rijksuniversiteit Lcidcn.
3 Dissertatie van Dr. N. Cramer.
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Soms vermeldt de krant slechts een enke1 besluit van de Raad:
"De Stedelijke Raad heeft in zijne bijeenkomst van 11.Zatur~
dag de H.B. N. van Berkum Bijsterbos Jr. en J. R Veen Valek
ingekozen. den eerste ais Secretaris van 't Gemeentebestuur,
den Iaatste ais Stedelijk Ontvanqer". (Kamper Courant, 4 no
vember 1851).
Of schoon er Iangzamerhand meer over de vergaderingen in de
krant kwam, bleven de mededelinqen beperkt tot weergave
van de voorstellen van b. en w., de ingekomen stukken, mis
sives van gedeputeerde staten en voorts wat de vroede va
deren in de onderhaviqc gevaIIen hadden besloten. Een en
kele opmerking kwam er soms bij, zoals bijvoorbeeid .,;dat de
Heer Bode geacht wenschte worden te hebben tegengestemd",
maar van een min of meer wcordelijke weer gave van wat de
raadsleden over de verschillende voorsteIIen hadden gezegd,
was echter nog geen sprake. De "raadsverslagen" stonden
tussen allerlei plaatselijke berichtjes onder de kop .Nieuws
tijdinqen" en kregen geen bijzondere aandacht.
Dat werd anders toen de Kamper Courant een concurrent
kreeg. Het is weI merkwaardig, dat in de sfeer van de particu
Here con curren tie een duidelijke vooruitgang in de openbaar
heid van overheidsbesluiten en hun hestuurlijke achtergronden
werd bevochten.
In Kampen werd naast de bestaande Kamper Courant een
"Nieuwe Kamper Courant" opgericht door W. R. Hauff, eeiI
bekwaam journalist maar evenzeer een bekwaam musicus: or
ganist van de Broederkerk en stadsbeiaardier. Een merk
waardig man, die altijd in de oppositie was en spreekbuis werd
van de niet-liberale Kampenaren (en dat waren er vee!).

Gevolqen van de concurrentie

Jarenlang was de (HberaIe) Kamper Courant aIIeenheerser op
het plaatselijke journalistieke· erf. Hooqstens ondervond zi]
wat concurrentie van de "Provinciale Overijsselsche en Zwol~
sche Courant", die een Kamper correspondent had.
Toen verscheen plotseling de "Nieuwe Kamper Courant'ivan
W. R. Hauff, die een duchtig en vrijmoedig concurrent werd
van K. van Hulst, redacteur van de Kamper Courant. Opval
lend is, dat sinds het optreden van Hauff de raadsverslaqqe-
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vertj in Kampen voorgoed veranderde. Reeds in het proef
nummer van 20 dec~mber 1867 kondigde Hauff aan, dat "aan
de geabonneerden binnen Kampen woonachtig, bovendien
voorzover wij daarin niet verhinderd worden (l) zoo spoedig
mogelijk na elke vergadering van de gemeenteraad, een kort
verslag van het in die vergadering verhandelde, gratis uitqe
reikt zou worden".
En zo verschijnt in de Nieuwe Kamper Courant van 14 januari
1868 het eerste min of meer volledige raadsverslag. Het was
vrij uitgebreid en in notulen-vorm geschreven. Commentaar
van de verslaggever staat er niet bij evenmin als opmerkingen
over de publieke be!angstelling b.v.
Het verslag scheen vee! bijval te oogsten, want toen de krant
op 12 februari voor de tweede keer een bijblad met het raads
verslag uitreikte, bleek de oude Kamper Courant dit voor
beeld te volgen. Zij kwam een dag later ook met een dergelijk
bijblad. Opvallend was daarbij, dat beide verslagen bijna
woordelijk gelijk waren. De initiatiefnemer, de Nieuwe Karn
per Courant, bleek niet erg ingenomen te zijn met deze na
aperij en ook niet te begrijpen hoe haar concurrent aan dit
verslag kwam. Op 15 februari schrijft Hauff: "De schrijver
van dat verslag wordt door de uitgever van dit blad gesalari~
eerd; heeft de uitgever van de Kamper Courant getracht te
pronken met de veeren, die zijn concurrent betaald heeft? Of
heeft de schrijver van ons verslag, die reeds eenmaal als een
weerhaan bekend is gemaakt, nog niet geleerd, dat er geen
hatelijker individu te vinden is, dan een man "bij wi en het
doe! (het geld - H.O.) de middelen heiliqt", - en zijn ver
slag ook aan de Kamper Courant tegen betaling gegeven? In
het eerste geval mogen wij den uitgever der Kamper Courant
niet prijzen, die nimmer te voren zulke uitvoerige verslagen
Ieverde van gemeenteraadszittingen, en daarrnee welligt ook
zal eindigen, wanneer de uitgever van dit blad zijn schrijver
niet meer salarieert. In het laatste geval: zouden wij dan niet
met minachting neerz ien op een suppliant, die niet aileen twee
bladen van verschillende rigting dient, maar zijne eigenen
partij een daad pleegt, die zoowe! zijn amphibie-achtiq gestel.
aIs de Iaagste drijfveer zijns harten openbaart".
Wie was deze eerste Kamper raadsverslaggever? Na enig
zoeken ontdekt men dat het een zekere W. Bolman is geweest,
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die in de Boven Nieuwstraat 227 woonde, waar hij een "extra
notariele en [udicieele praktijk" uitoefende. De relatie tussen
de heren Hauff en Bolman schijnt niet bijzonder goed geweest
te zijn. Bolman wordt niet door Hauff ter verantwoording ge~
roepen maar in de krant te kijk gezet.

Een lessenaar in de raadzaal

Bolman spuwt daarna zijn gal in de Kamper Courant. Hij
schrijft een uitooeriq inqezonden stuk, waarin hij de hele cor
respondentie met zijn uitqeoer bloot legt.
Daaruit is te lezen, dat hij kwaad is omdat zijn raadsverslag
door Hauff werd besnoeid. In dit raadsverslag had hij n.l.
uitgebreid dank gebracht aan het Kamper gemeentebestuur:

"Op verzoek van den Uitgever eigenaar van de Nieuwe Karn
per Courant, mijmet de redactie van dat blad belast hebbende,
heb ik mij tevens verbonden om, als snelschrijver, de raads
vergaderingen te gaan bijwonen, ten einde aan abonnes een
verslag, van het daarin verhandelde te kunnen uitreiken. Zon~
der lessenaar evenwel zou mijne schrijfkunst mij weinig baten.
Daarom verzocht ik H.B. Burgemeester en Wethouders mij,
door het plaatsen van een zoodanig voorwerp, in de moqelijk
heid te stellen het gezegde doe! te bereiken. Daaraan werd op
eene zeer heusche wijze gevolg gegeven en die lessenaar zelf
op een nog geschikter punt geplaatst dan ik bij gegevene
vergunning, had durven aanwijzen. Toen ik j.I. Dinsdaq voor
het eerst de raadsvergadering bijwoonde, voor het eerst mijns
leven als snelschrijver optrad, en daarna het verslag voor de
pers gereed maakte, was ik. 'k erken het gaarne, niet vrij van
vrees, dat, de nieuwheid en het ongewone van het werk, de
oorzaak van eenig verzuim zou zijn, immers alle begin is
moeijelijk en hoe ligt ontsnapt dan iets aan de aandacht, wat
meer ervarenen zullen opmerken en vermelden".

De heer Bolman leert in het vorenstaande iets over zichzelf.
Met name, dat hij van de nieuwe persvrijheid, die de basis
voor zijn arbeid vormde, niet veel had begrepen. Hij voelde
zich geen vrije nieuwsgaarder, die tip zijn rechten kon staan.
Veeleer was hij - zonder zich er zelfs voor te schamen - het
kleine mannetje, dat dankbaar is wanneer de hoge heren hem
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de gelegenheid geven zijn werk te doen. WeI een verschil rriet
zijn opdrachtqever Hauff.
Zo bang is Bolman voor de hoge heren, dat hij Hauff in de
steek .laat - .voor zover hem dat contractueel maar mogelijk
is - omdat deze hem niet in de gelegenheid stelt de hielen
van de hoge heren te likken. Leest u slechts, hoe hij het slot
van zijn - geschrapte - bespieqelinqen lid eindiqen:

"Ziedaar Waarde lezers! ons eerste verslag van het verhan
delde in de Raadsvergadering. Niet aan ons de eer, maar (ian
H.H. Burqemeester en Wethouders onzer gemeente, die weI
ZQO goed hebben willen zijn ons een Flinke lessenaar in de
raadsvergaderzaal te plaatsen, en rneer dan onze wenschen
hebben vervuld, en wiens voorkomendheid ons alzoo in de ge~
legenheid heeft gesteld dit verslag te leveren. Wij brenqen
daarom die Heeren daarvoor volgaarne onze openlijke hulde
en dank toe. Overtuigd echter dat deze onze eerste poging,
door het nieuwe en ongewone van het werk blijken van on
voIledigheid en zeer wei mogelijk ook van onjuistheid zal op
leveren, verzoeken wij H.H. Leden van de Raad en ook U
lezers, deze proeve met toegeefIijkheid te beoordelen, de ver
zekering qevende dat wij, gedachtig aan het spreekwoord "al
doende leert men" ons zuIlen beijveren de waarh eid daarvan
hoe langer hoe meer te staven".
Hij beschrijft voorts hoe hij het verslag dinsdagavonds meteen
uitwerkte en in gedeelten naar de zetterij zond. Tevergeds
wachtte hij die avond op de drukprod. Toen hij deze de vol
gende middag pas kreeg, zag hij dat het slotwoord aan de le
zers ontbrak.
"Daarover ontevreden, las ik dat stuk ijlings over, verbeterde
'hier en daar een enkele drukfeil en zond het onmiddellijk te
rug en verlangde daarbij als verantwoordelijk redacteur, uit
drukkelijk de plaatsing van het gestelde slotwoord, belovende
revanche te zullen nernen voor des uitgevers willekeurige da
den."

De wraak van een verslaqqever

Bolman's revanche bled niet uit. Doch laten we - nog altijd
in dat zeIfde ingezonden stuk vail Bolman in de Kamper Cou
rant - eerst zien wat Hauff antwoordde. Hij is minder uitvoe-
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rig dan zijn verslaggever en schrijft een zakelijk briefje:
"Het slot wordt niet geplaatst. U hebt UEd. verbonden boven
de partijen te staan; het publiek heeft met een geplaatsten les
senaar niet nodig; deze zaak heeft UEd. per missive aanqe
vraagd en moet. dus ook langs dien weg worden dank gezegd,
zoo UEd. die noodig oordeelt. Mij gaat zulks niet aan, zoo min
als de lezers. 'Wat de verantwoordelijkheid betreft, die slaat
op de redactie van het hoofdartikel en het bericht van den
Raad en niet op aanhangsels van lof en dankbetuiging; dit
laatste hoort bij geene raadsverhandeling. Eindelijk wat
UEds. verontschuldiging betreft en het "hierna beter", dat is
zo belagchelijk voor het publiek, dat mijn krant er door in de
grond zou worden getrapt. Immers, een Redacteur die beter
schap belooft, kan geen hoofd zijn van 't geen in het proef
numrner gezegd wordt: "de voorlichter der natien".
Het slot van Hauff's brief luidt:
,:t Is dan ook met het oog op UEds. zelf erkend onvermogen
dat ik bij deze UEd. moet berigten, det ik het Woensdaq
nummer van April e.k. zal overgeven in handen, die bekwamer
zijn, om op staatkundig gebied te spreken, en op stedelijk ge~
bied onafhankelijk te blijven, terwijl ik UEd. met den laatsten
Junij van dit jaar 1868 ontsla van alle verdere medewerking
aan mijn blad, en dus op dien datum onze overeenkomst re
ken, geheel ten einde te zijn, zonder hernieuwd te worden.
Een Redacteur, die slechts op "revanches" bedacht is, kan
niet onpartijdig zijn!"
Er volgen dan, zo lezen we verder in het ingezonden stuk,
wederzijds brieven, o.m. over deurwaarders, en tenslotte
schrijft Hauff:
,.Ik ben tevens gelnformeerd, dat bij de verplichting, zoo lang
het contract duurt, Llwerzijds een hoofdartikel te leveren, ik
dat niet behoef te plaatsen en zoo ik er een uittreksel uit neem,
of zelf eerr hoofdartikel schrijf. de verantwoordelijkheid van
Uwe schouders af is. Wanneer er nu niet wat anders wordt
geleverd dan pauperisme zal ik mij daarnaar gedragen.

UEds Dienaar,
W. R. Hauff.

(P.S.) En als loontrekkende en als christen is UEds. houding
niet te verdedigen.
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Bolman vraagt aan de redacteur van de Kamper Courant om
"zijn lezers deze feiten rnee te delen opdat het openbaar wor
de hoe de beide christelijke deugden dankbaarheid en be
scheidenheid beloond worden en ieder gewaarschuwd zij om
het rijp en groen, dat voortaan in de Nieuwe Kamper Courant
als hoofdschotel wordt opgedischt, niet onvoorwaardelijk als
het product uit mijne keuken aan te nernen". Hij vraagt zijn
"Collega-Redacteur" tenslotte: "Voor eerie verdediging van
mijne houding als loontrekkend christen verzoek ik in Uwe
volgende nummers een plaatsje".

Als Hauff zijn hele correspondentie met Bolman bij de con
current in de krant ziet, reageert ook hij met een ingezonden
stuk in de Kamper Courant (6 februari). .
Hij vertelt daarin, dat hij Bolman heeft leren kennen, toen
deze wat drukwerk bij hem bestelde:

"Het karakter van den man die sints vier weken een hoofd
artikel schrijft in den Nieuwe Kamper Courant, en nu ter
stond een veteraan op dit gebied amicaal "Collega-Redacteur"
noemt, kan niet eerlijker worden geschetst dan met even aan
te stippen, dat hij de Uitgever van een courant, waarin hij
zelf meewerkt, in de Kamper Courant tracht ten toon te stel
len terwijl hij op 't zelfde ogenblik in het blad zijner rnede
werking een "Ingezonden" stuk tegen genoemde Kamper Cou
rant schriftelijk GOEUKEURT, en dus tegelijk werkt aan
twee tegenover elkaar staande en gelijktijdig verschijnende
Couranten", Hi] vervolgt: "Een Redacteur, die particuliere
correspondentie tusschen hem en den Uitgever onder oogen
van het publiek durft te brengen, verraadt niet aileen zijn vol
slagen gebrek aan wellevendheid tegenover dat publiek, 't
welk hij denkt voor te lichten en te beschaven met zijne artie
kelen maar bewijst tevens, welk een gevaarlijk individu een
Redacteur is, die niet weet wat hij moet zwijgen en zeggen,
terwijl hij toch meerdere malen stukken onder oogen krijgt,
die beslist geheim moeten blijven ... "
Bolman neemt wraak door, zoals reeds bleek, aan de uitgever
van de Kamper Courant een afschrift van zijn raadsverslag
te sturen. Hij komt daar later rond voor uit, getuige het inqe
zonden stuk, dat hij, nadat het verslag in de Kamper Courant
is verschenen, aan deze krant zendt:
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"Rectificatie.

Mijnheerde uitgever!

In het bijvoegsel van Uw b1ad van Donderdag j.1. zie ik ge~
lijke misslag als men zegt dat door mij begaan is, in het door
mij, voor de Nieuwe Kamper Courant, gemaakte vers1ag van
het verhandelde in de laatste Raadsvergadering. Dewij1 de
uitgever van dat blad mij zoowel een ex. van dat verslag als
van de Courant, hoezeer die schriftelijk gevraagd hebbende,
onthoudt, kan ik mij van mijn misslag niet overtuigen - maar
die ook niet rectificeren, omdat ik de plaats niet kan aan
wijzen, waar ze - begaan zijnde -, te vinden is. Ik verzoek
U dus door de p1aatsing van deze regels, zoowel de lezers
van Uw blad, als, zoo nodig, die van de Nieuwe Kamper Crt.
mede te delen, dat in de plaats van het laatste gedeelte van
het door de Heer Engelenberg gesprokene ... " enz.

De raad bemoeit zich ermee

De verhouding tussen beide kranten is sinds deze affaire niet
best meer. De Nieuwe Kamper Courant bevat bijna elk num
mer scheldkanonnades op de Kamper Courant. Deze laatste
reageert daar nauwelijks op en schrijft op 24 juli 1868:

"Wij zijn niet gewoon te antwoorden op al de aanvallen,
waaraan wij van de Nieuwe Kamper Courant blootstaan, al
ware het maar alleen omdat kwaadaardiqe nijd blijkbaar de
moteur is tot al die aanvallen, zodat het publiek he1ang er
volstrekt niet bij betrokken is."

De Nieuwe Kamper Courant houdt echter niet op haar con
current "duf, ouderwets en onverteerbaar" te noemen. Nog
eenmaal reageert de Kamper Courant daarop:

"Wij worden van tijd tot tijd door vrienden en be1angstellende
lezers van ons b1ad opmerkzaam gemaakt op artikeltjes in de
Nieuwe Kamper Courant, tegen ons blad gerigt. Dankbaar
voor de welwillendheid, die men ons toont door ons op die ar~
tikeltjes te wijzen, moeten wij eens en vooral verklaren, dat
wij geen lust hebben om op a1 die artikeltjes, die geschreven
worden om op ons te schelden - tot zeIfs voor landverra
del's! --'- te antwoorden, en dat wij onze lezers ook te goed
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achten om hen telkens bezig te houden met de zotteklap van
een nijdigen concurrent".

Ondanks alle strubbelingen gaat Bolman toch door met het
schrijven van raadsverslagen voor beide kranten. Het lijkt wel
of Hauff hem niet kwijt kon.
Ook de raadsleden bemoeiden zich met deze kwestie en zo le
zen we in de Kamper Courant van 2 april 1868 het volgende
agendapunt:

" ... VI. Schriftelijk voorstel van het raadslid den heer Stibbe,
om een gesalarieerd verslaggever van het verhandelde in de
raadsvergadering te benoemen".
Enige weken later wordt dit voorstel - nadat het is aange~
houden - in de raad behandeld. De Kamper Courant van
30 april 1868 maakt uitgebreid melding van het behandelde.
Een van de raadsleden, de heer Hoek, "blijkt het met den ge~
achten voorstellen geheel eens te zijn, doch vreest dat het
voorstel op veel bezwaren zal afstuiten. Hij heeft gehoord dat,
om doel te treffen, een stenograaf nodig zou zijn."

Het raadslid Valk bracht in het midden dat "men te Zwolle
ook geen stenografen heeft en het daar toch ook zeer goed
gaat". Hij ZQU een benoeming wel willen zien, tenzij men het
aan' de courantiers wenschte over te laten met toekenning van
een jaarlijkse qratificatie." (sic!)
De heer Stibbe zette nog uiteen, dat hij met zijn voorstel niet
direct een stenograaf had bedoeld, maar "een officieel ver
slaggever, opdat het publiek bij meerdere concurrentie in ver
slag en zou weten wat de waarheid was."

Zonder enig protesterend commentaar geeft de redactie deze
opmerkingen aan haar lezers door. WeI een bewijs, dat zij
nog weinig van haar grondwettelijke vrijheden had beqre
pen!
Burgemeester De la Sabloniere, die tevens lid van' de raad
was, verklaarde tegen het voorstel te zuIIen stemmen, .miet
omdat hij tegen de publiciteit verdeeld is, maar hij ziet de
noodzakelijkheid niet in om de stedelijke kas met uitgaven te
belasten, wanneer een courantier uit eigen belangstelling in
de behoefte voorziet, en deze door het plaatsen van een Iesse
naar enz. de middelen heeft bekomen om daartoe te geraken."
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Tenslotte dringt de heer Stibbe er op aan zijn voorsteI aan te
nernen, "want", zo zegt hij, "wanneer er nu meer verslaqqe
vers optreden en de verslaggevers van beide kranten varieren,
wie moet het publiek dan geloven? Als mijn voorstel wordt
aangenomen is die vraag opqelost".

Het voorstel wordt echter met tien tegen vier stemmen ver
worpen.

De Nieuwe Kamper Courant heeft het nog ongeveer tien jaar
uitgehouden. Dan schijnt Hauff er genoeg van te hebben en
vertrekt uit Kampen, getuige o.a. zijn advertentie in de Karn
per Courant van 24 juli 1879:

"Wie iets van mij te vorderen heeft en nog geen opgaa£ zond,
gelieve die opgaa£ alsnog te doen voor den 1sten Augustus.
Maar wie mij iets verschuldigd is, betale dar ook voor dien
datum. In beide gevallen ten kantore van de Heer Mr. G. H.
van Ketwich Verschuur, Procureur te Zwolle."
Hauff verkocht zijn krant aan de .Fa. Zalsman in Kampen, die
er een "Christelijk~Historisch Weekblad" van maakte. Onder
die naam heeft de kraut' het nog een kleiri jaar uitgehouden.

Op 1 juli 1880verschijnt in de Kamper Courant hetvolgende
bericht:
"De uitgave der Nieuwe Kamper Courant, die ongeveer een
jaar geleden in een christelijk-historisch weekblad werd ver
anderd, en sedert dien tijd het licht zag bij den heer G: Ph.
Zalsman alhier, is voorlopig gestaakt."
Daarrnee was de Kamper Courant weer alleenheerser gewor:'
den op .het Kamper journalistieke erf: een positie, die zij tot
het midden van deze eeuw zou behouden.
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