
 

 

 

Geschiedenis van de krant 
Hoe is het allemaal ooit begonnen? 

 
In 1618 verscheen de eerste krant, afkomstig van het woord courant. Door de verbetering van de 

techniek, het aantal lezers en adverteerders heeft de krant in de 19e eeuw gouden jaren gekend. 

De eerste Nederlandse krant verscheen in 1618. Een naam heeft  hij nog niet. Er staat boven : Courante uyt 

Italien, Duytslandt etcetera.  Een simpel blaadje, aan één kant bedrukt, A4 groot, maar er was grote behoefte 

aan.  

Voor die tijd hoorde je het nieuws van rondreizende handelaren. Vaak oud nieuws dus. En hoe betrouwbaar 

was het eigenlijk wat zij vertelden? Nu werd het nieuws door een krantenuitgever verzameld , gedrukt en 

verkocht. Met echt courant, lopend,  nieuws. Van dat woord courant komt ook ons woord krant. 

In de 19e eeuw, dus na 1800, groeiden de oplagen van kranten. Dat kwam vooral door de techniek die het 

mogelijk maakte sneller en in grotere aantallen te drukken. Kranten werden goedkoper. Er kwamen steeds 

meer lezers……… en adverteerders. De uitgevers van kranten beleefden gouden jaren. 
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