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COLOFON 

Au Courant is het 
verenigingsorgaan van de 
Vereniging van I<ranten- en 
Tijdschriftenverzamelaars (V KTV) 
en verschijnt vier maal per jaar in 
de maanden maart, juni, okober 
en december. 
Abonnementsprijs inclusief 
lidmaatschap VKTV: f 40,- p.j.. 
Extra abonnementen f 25,- p.j.. 

REDACTIE 
Klaas Salverda, Doeke Oostra, 
H.J.C. Bosman en Ron Grooten 
(eindredactie en lay-out). 

POSTADRES REDACTIE 
Redactie Au Courant 
P/a Dr. Govaertsplantsoen 17 
B- 2387 BAARlE HERTOG 
BELGIË 

ADVERTENTIES 
leder lid mag een gratis 
advertentie, Courant je, plaatsen 
(max. 10 regels). 

BESTUUR 
Voorzitter 
Klaas Kornaat 
Voorstraat 41 
3134 HW VLAARDINGEN 
tel. 0104352041 

Secretaris 
Harold Makaske 
Van Naeldwijcklaan 95 
2651 GM BERKEL EN 

RODENRIJS 
tel. 010 5118428 

Penningmeester 
Alie Oostra 
De Bosporus 6 
8303 WB EMMELOORD 
tel. 0527 698032 

leden: 
U. Nimrnegeers; Brasschaat 
België, Otto Sprank; Rosmalen, 
W. Löwenhardt; Amsterdam 

POSTADRES VKTV 
POSTBUS 199 
2650 AD BERKEL EN 

RODENRIJS 

INLEVEREN KOPIJ 

De kopij zo ruim mogelijk voor de 
deadlines van de nummers inleve-
ren: 
NR. 1 
NR. 2 
NR. 3 
NR.4 

15 FEBRUARI 
15 MEI 
15 AUGUSTUS 
15 NOVEMBER 

Artil<elen en ingezonden brieven 
bij voorkeur uitgetikt/uitgeprint op 
een kolombreedte van 8 cm in 
een zo duidelijk mogelijk letterty
pe en eventueel voorzien van 
duidelijke illustraties. 

I{RANTENDIENST 

De krantendienst is een niet 
commerciële dienstverlening van 
de VKTV aan haar leden, waar
mee beoogd wordt te bemiddelen 
in kranten en tijdschriften en 
andere daarmee samenhangende 
geschriften en voorwerpen. 

Een ieder die afstand wil doen 
van dergelijk materiaal wordt 
verzocht kontakt op te nemen 
met de coördinator van de kran
tendienst: 

Jan de Wit 
Dode Nieuwstraat 20 
5211 EK 's-Hertogenbosch 
tel. 0736142393 

Commerciële aanbiedingen wor
den niet in behandeling genomen. 

ADVERTENTIES 

Tarieven kader advertenties: 

Hele pag. : 
Halve pag.: 
Kwart pag.: 

Achterpag. : 

f 75,
f 40,
f 25,-

+ f 10,-

Leden: 25% korting. 
Bij jaarcontract: 25% korting. 

Een trage start ... 

Na het verschijnen van ons 
jubileumnummer, en de vele 
positieve reacties als gevolg 
daarvan, viel er even een stilte 
in de VKTV -gelederen. Bestuur 
en redactie waren door ziekte 
tijdelijk uitgeschakeld, druk met 
andere werkzaamheden of 
gewoon bezig met alternatieve 
invulling van de vrije tijd. 
Daardoor komt "Au Courant" 
wat laat uit en slaan we een 
jaartje over wat betreft de 
vOOljaarsbeurs in Delft. Geen 
nood, in de komende maanden 
hebben we weer heel wat in 
petto. 
Een kwestie die al langer speelt 
maar die dit jaar echt dringend 
om een oplossing vraagt is een 
injectie met nieuw bloed in het 
bestuur van de VKTY. De jaren 
dat we steeds weer op de oude 
kern terug konden vallen lopen 
echt ten einde. Hierbij dus een 
oproep aan alle leden die 
enthousiasme koppelen aan de 
bereidheid ongeveer vier keer 
per jaar met bestuur en redactie 
wat zaken te regelen om zich te 
melden. De VKTV heeft het 
echt nodig. Dus kom uit die luie 
stoel, en bel één van de leden 
van redactie of bestuur! ! ! 

INHOUD: 
* "Het Beste" maandblad ..... 4-5 

* Dagbladen van de Noordwestelijke 
Verenigde Staten .............. 6-8 

* Krantencuriosa ................ 10-12 

* J oseph Pulitzer.. .............. 16-18 

* Het perswezen in 
Indonesië ......................... 22-26 
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BLOOMSBURY BOOK AUCTIONS 
(veilt een onafgebroken reeks van de 'London Gazette' van 1665 tot 1979, dus 314 jaargangen in 1450 
banden !!!!) 

Nog nooit werd een dergelijke complete set 
aangeboden. Het lot nf. 255, waarvan hieronder 
de beschrijving - het meest waardevolle in de 
catalogus - met een geschatte opbrengst van 
tussen E 10.000 en E 15.000, kon ik de dag vóór 
de veiling bekijken en dat heb ik uitgebreid ge
daan, althans voor zover dat mogelijk was en 
dan alleen de 17e eeuwse delen. 

Zoals gebruikelijk in de Europese pers van de 
17de en 18de eeuw werd het buitenlandse 
nieuws meestal uitgebreider en zelfs op de 
voorpagina gebracht. Daarom is onder meer 
die Engelse krant zo'n uitstekende ooggetuige -
hoewel gekleurd - van het voornaamste Neder
landse nieuws uit die periode. Op datum heb il( 
de prachtige in leer gebonden delen bekeken. 
De Engelse oorlogen - waarbij de Republiek 
betrokken was - met alle zeeslagen, de tocht 

via veiling verkregen: 

GROTE KOLLEKTIE COURANTEN 
uit 's GRA VENHAEGE 

EENMALIGE AANBIEDING TE KOOP 
TEGEN VERZAMELAARSPRIJZEN! !! 

2x 1737/1739 samen f25,-

2x 1740/1741 samen f25,-

lOx 1737 diversen tot 1790 voor f 100,-

30x 1737 diversen tot 1790 voor f250,-

(ook "Napoleontijd"-exemplaren ter beschikking) 

al deze aanbiedingen zijn in cl. porto. 
Ontvangst 3 dagen na betaling. 

Gelieve f25,-, n 00,- off250,- aangetekend te versturellnaar: 

A. Kreuzen 
Leeuwerikstraat 44 
1171 TZ BADHOEVENDORP 
tel: 020-6595138 

naar Chatham, de moord op de gebroeders De 
Witt, de belegering van Groningen, alles las ik 
op de bladzijden die uit die tijd zelf stammen ... 

Toen men tijdens de veiling met een bedrag 
van E 2.000 begon, dacht ik wellicht een kans te 
maken, doch het lot bracht f.: 32.000 (ongeveer 
f 100.000) op. Vanaf de nog redelijke f.: 8.000 
ging het bieden tussen een Japanner en een 
Amerikaan, welke laatste de eigenaar werd. 

Het was een enerverende veiling van een 
enerverende collectie kranten. Mijn echtgenote 
was overigens verheugd toen ze vernam, dat ik 
de 1450 banden niet had kunnen kopen! 

Louis Nierynck 

AANGEBODEN 

TIJDSCHRIFTEN UIT DE JAREN 
1946 - 1970 

Onder andere: Panorama, Life, Time, 
Belgische Zondags Vriend, De Post, 
Revue en Nieuwe Revu. 

A.C. Turkenburg 
Baambrugse Zuwe 17 
3645 AA VINKEVEEN 
Tel. 0297 261474 

k nk 

populair 
In juli van dit jaar heeft het NIPO in opdracht van de Stich

ting Speurwerk betreffende het Boek een enquête gehou

den onder 1185 personen. Het doel was vast te stellen 

welke vormen van ontspanning het meest populair zijn. 
De geënquêteerden konden kiezen tussen tv. boek, krant. 

bioscoop, museum, video of pc. Tv-kijken scoorde het 

hoogst met 59%, maar ook het lezen van een boek of krant 

bleek nog steeds populair, met respectievelijk 53&n 49%. 
Het werken met de pc is het meest aantrekkelijke' tijdver

drijf voor slechts 5% van de ondervraagden. maar de Stich

ting Speurwerk verwacht dat dit percentage de komende 
jaren zal toenemen.( 
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HET MERKWAARDIGSTE 
MAANDBLAD TER WERELD 
Twee ontwikkelingen hebben de 
laatste honderd jaar een grote 
invloed gehad op de kennisvergro
ting van de mens. 
In de eerste plaats het ver
dwijnen van het anafabetisme en 
in de tweede plaats het toenemend 
aantal bladen en boeken. 
Het gevolg hiervan is een over
vloed aan informatie, die onmo
gelijk nog is bij te houden. 
Als antwoord op deze problemen 
ontstond de "digest" - de samen
vatting - allereerst in Amerika. 
Een van de eerste Amerikaanse 
bladen die verkorte artikelen uit 
belangrijke bladen en kranten 
verzamelde en publiceerde was het 
blad "The Literary Digest", dat 
bestaan heeft van 1890 tot 1939. 
Het blad putte zijn informatie 
natuurlijk allereerst uit bronnen 
in eigen land, maar daarnaast 
werden er ook samenvattingen ge
geven van artikelen uit buiten
landse tijdschriften, waaronder 
vooral Duitse, Engelse en Franse, 
maar ook Russische kwamen regel
matig voor. 
Het doel van deze verkorte ofte
wel samengevatte artikelen bren
gende tijdschriften was "de beste 
gedachten van de beste schrijvers 
in een voor iedereen toegankelij
ke vorm te brengen". 

In 1922 begon daarom Dewitt Wal
lace en zijn vrouw Lila Acheson 
Wallace met een blad geheel ge
vuld met verkorte en samengevatte 
artikelen: "The Reader's Digest". 
De formule die Wallace hanteerde 
bleek weldra enorm aan te slaan. 
In korte tijd had het blad een 
oplage die vele malen groter was 
dan die van de tijdschriften waa
ruit de artikelen waren samenge
vat. 
Tussen haakjes: Wallace was de 
zoon van een presbyteriaanse pre
dikant, leraar in het midden-wes
ten van Amerika, aan een tot een 
kerkgenoodschap behorende acade
mie.Nog altijd kan men deze gods
dienstige ondergrond in The Rea
der's Digest terugvinden en dat 
verklaard ook de politiek rechtse 
houding van het blad, dat alles 

wat links is - in Amerikaanse 
ogen is dat al gauw - veroor
deeld. 
Het blad verschijnt wereldwijd in 
zo'n 15 landen met een 30-tal 
edities. De totale oplage is ruim 
28 miljoen per maand, waarvan 
alleen al in Amerika 16 miljoen 
worden verkocht. 
Over invloed.gesproken. 
In Nederland verschijnen er iede
re maand meer dan 415.000. 
Volgens de Amerikaanse schrijver 
Daniel J. Boorstin in zijn boek 
"Het Imago, of: Wat is er met de 
Amerikaanse droom gebeurd?" is er 
geen beter voorbeeld van de ont
binding van vormen en het toene
mende tweedehands karakter van 
on~e informatie, dan de opkomst 
van een blad als The Reader's Di
geste 
Want wat is het geval. Er worden 
meer "schimmen verkocht dan de 
materie zelf". De oplage van ver
korte artikelen en uitgeklede 
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boeken is veel groter dan de ori
ginele bladen en boeken en dat is 
een ontwikkeling die alleen maar 
tot droefenis kan stemmen. 
Waarom zou een schrijver een mooi 
boek schrijven of een goed door
wrocht artikel als er bladen zijn 
die alleen de uitgeklede en ver
schraalde inhoud publiceert. Het 
blijkt dat de mensen de verkorte 
en samengevatte artikelen prefe
reren boven het origineel. 
De schim is de materie geworden. 
Doordat de bladen waaruit The 
Reader's Digest zijn artikelen 
overnam steeds meer verdwenen, 
veranderde ook het karakter van 
het blad zelf. De redactie van 
de Digest begon nu zelf grote en 
uitgebreide artikelen te schrij
ven - of liet dat door anderen 
doen - om ze daarna aan te bieden 
aan bladen, terwijl het blad zelf 
een verkorte versie van het arti
kel opnam. 
Men liet artikelen verschijnen in 
bladen als The Saterdy Evening 
Post, The Ladies' Home Journal, 

-

om er twee te noemen, die geheel 
door de Digest werden betaald en 
waarvan dan het verkorte artikel 
verscheen. 
Het eerste artikel in The Rea
der's Digest, dat niet was ontle
end aan een ander blad verscheen 
in 1930. Een paar jaar later vol
gden de eerste "uitgezette" arti
kelen. 

Het gevaar van bladen met "hap
klare brokken", die dan ook nog 
politiek indoctrineren is veel 
groter dan dat men zich realis
eer. 
Niet allen dat men een eenzijdige 
kijk krijgt door de inhoud van de 
artikelen, door de verkorte en 
gekortwiekte vorm, men leest als 
het ware met oogkleppen op en dat 
was nooit de opzet van het terug
dringen van het analfabetisme . ' zoals dat ln het begin van deze 
eeuw werd gepropageerd. 

H.J.C. Bosman 
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DE DAGBLADEN VAN DE NOORDWESTELIJKE 
VERENIGDE STATEN 

Albany Democrat-Herald (onath) Albany OR 1859 21,100 CCC 
Anchorage Daily News (ochtend) (onafh) Anchorage AK 1946 55,200 MNG 
Anchorage Times, The- (avond) (onafh) Anchorage AK 1915 42,200 
Argus Observer (onafh) Ontario OR 1897 7,300 
Bellingham Joumal, The- (onafh) Bellingham WA 1890 21,100 Gan 
Billings Gazette, The- (onafh) Billings MT 1885 59,900 Lee 
Bozeman Daily Chronicle (onafh) Bozeman MT 1883 12,000 S-P 
Branding Iron (Univ. of Wyoming) Laramie WY 
Bremerton Sun, The- (onafh) Bremerton WA 1935 38,500 
Bulletin, The- (onafh) Bend OR 1903 19,600 WC 
Coeur d' Alene Press (onafh) Coeur d'Alene ID 1903 14,100 Hag 

Columbia Basin Herald (onafh) Moses Lake WA 1955 7,300 
Columbian, The- (onafh) Vancouver WA 1890 45,800 
Corvallis Gazette-Times (onafh) Corvallis OR 1862 12,500 Lee 
Daily (Univ. of Washington) Seattle WA 
Daily Astorian, The- (onafh) Astoria OR 1872 9,400 
Daily Chronicle, The- (rep.) Centralia WA 1889 14,900 
Daily Evergreen (Washington State Univ.) Pullman WA 
Daily Globe News (onafh) Auburn WA 1890 9,100 Don 
Daily Inter Lake, The- (onafh) Kalispell MT 1907 12,600 Hag 
Daily Joumal of Commerce (portland Business Today) Portland OR 1872 4,000 
Daily News, The- (onafh) Longview WA 1923 24,400 
Daily News, The- (onafh) Port Angeles WA 1916 12,200 McC 
DailyNews (onafh) Pullman WA 1981 8,800 
Daily News Joumal (onafh) Kent WA 1890 11,600 Don 
Daily Record (onafh) Ellensburg WA 1909 5,700 
Daily Record Chronicle (onafh) Renton WA 1890 10,000 Don 
Daily Rocket-Miner (dem.) Rock Springs WY 1880 7,400 
Daily Sitka Sentinel (onafl1) Sitka AK 1940 2,900 
Daily Tidings, The- (onafh) Ashland OR 1876 5,900 CCC 
Daily World, The- (onafh) Aberdeen WA 1901 17,700 Don 
Dalles Chronicle, The- (onafh) The Dalles OR 1890 5,200 SL 
Democrat -Herald (onafh) Baker OR 1870 3,100 WC 
East Oregonian (onafh) Pendleton OR 1875 12,700 
Enterprise (onafh) Livingston MT 1883 3,700 
Enterprise-Courier (onafh) Oregon City OR 1866 5,000 SL 
Fairbanks Daily News-Miner (onafh) Fairbanks AK 1903 18,500 
Garden Island, The- (onafh) Lihue Hl 1902 9,200 SL 
Grants Pass Daily Courier (onafh) Grants Pass OR 1885 16,200 
Great Falls Tribune (onafh) Great Falls MT 1887 36,300 Cow 
Havre Daily News, The- (onafh) Havre MT 1928 4,500 
Hawaii Hochi (Japanstalig) Honolulu Hl 
Hawaii Tribune-Herald (onafh) Hilo Hl 1895 19,700 Don 
Herald The- ( onafl1) Everett WA 1891 54,900 WP 
Herald and News (rep.) Klamath Falls OR 1906 18,500 S-P 
Honolulu Advertiser, The- (ochtend) (onafh) Honolulu Hl 1856 82,700 
Honolulu Star-Bulletin, The- (avond) (onafh) Honolulu Hl 1882 103,300 Gan 

(de beide dagbladen in Honolulu geven een gezamenlijke zondagseditie uit) 
ldahonian (onafh) Moscow ID 1911 8,800 
ldaho Press-Tribune (onafh) Nampa ID 1888 17,600 S-P 
ldaho State Joumal (onafll) Pocatello ID 1892 19,800 S-P 
Idaho Statesman, The- (onafh) Boise ID 1864 55,700 Gan 
Journal-American ( onafl1) Bellevue WA 1976 27,200 McC 
Juneau Empire (onafh) Juneau AK 1912 7,700 Mor 
Ketchikan Daily News (onafh) Ketchikan AK 1935 4,200 
Kodiak Daily Mirror (onafh) Kodiak AK 1940 2,800 
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Laramie Daily Boomerang (onafll) Laramie WY 
Maui News (onafu) Wailuku Hl 
Medford Mail Tribune (onafu) Medford OR 
Miles City Star (onafh) Miles City MT 
Missoulian (onaf11) Missoula MT 
Montana Kaimin (Univ. of Montana) Missoula MT 
Montana Standard, The- (onaf11) Butte MT 
Morning News of Southeastern Idaho, The- (onafu) Blackfoot ID 
News-Record (rep.) Gillette WY 
News-Review, The- (onaf11) Roseburg OR 
Northern Wyoming Daily News (onafu) Worland WY 
Observer, The- (onafu) La Grande OR 
Olympian, The- (onaf11) Olympia WA 
Oregon Daily Emerald (Univ. of Oregon) Eugene OR 
Oregonian, The- (onafu) Portland OR 
OSU Daily Barometer (Oregon State Univ.) Corvallis OR 
PeninsuIa Clarion, The- (onafh) Kenai AK 
Post-Register, The- (onaf11) Idaho Falls ID 
Press (onafu) Sheridan WY 
Ravalli Republic (onafh) Hamilton MT 
Rawlins Daily Times (onafu) Rawlins WY 
Register-Guard, The- (onafh) Eugene OR 
Riverton Ranger, The- (onafh) Riverton WY 
Sandpoint Daily Bee (onafu) Sandpoint ID 
Seattle Daily Joumal of Commerce (onaf11) Seattle WA 
Seattle Post-Intelligencer (ochtend) (onafu) Seattle WA 
Seatde Times, The- (avond) (onafu) Seattle WA 

(de beide grote dagbladen in Seattle geven een gezamenlijke zondagseditie uit) 
Shoshone County News-Press (onafu) Kellogg ID 
Skagit Valley HeraId (onafll) Mount Vernon WA 
South ldaho Press (onaf11) Burley ID 
Spokane Chronide (avond) (rep.) Spokane WA 
Spokesman-Review (ochtend) (rep.) Spokane WA 
(de beide dagbladen in Spokane verschijnen 's-zondags met een gezamenlijke editie) 

Star-Tribune (onafl1) Casper WY 
Statesman-Journal (onatn) Salem OR 
Tacoma News Tribune, The- (onafl1) Tacoma WA 
Times-News, The- (onafu) Twin Falls ID 
Tribune, The- ( dem.) Lewiston ID 
Tri-City HeraId (onafu) Richland WA 
United Chinese Press (Chineestalig) Honolulu Hl 
Walla Walla Union-Bulletin (onafl1) Walla Walla WA 
Wenatchee World, The- (onafu) Wenatchee WA 
West Hawaii Today (onafu) Kailua-Kona Hl 
World, The- (onafu) Coos Bay OR 
Wyoming Eagle (ochtend) (dem.) Cheyenne WY 
Wyoming State Tribune (avond) (rep.) Cheyenne WY 

(de beide dagbladen in Cheyenne verschijnen 's-zondags met een gezamenlijke editie) 

1881 
1900 
1906 
1910 
1873 

1876 
1904 
1905 
1867 
1905 
1896 
1891 

7,500 
15,200 
27,800 Ott 
4,200 

29,100 Lee 

17,500 Lee 
7,200 
8,100 

19,600 S-P 
4,400 
7,400 WC 

27,000 Gan 

1850 303,700 NNG 

1970 3,500 
1880 24,700 
1886 6,600 
1889 4,200 SL 
1889 4,000 
1867 68,600 
1906 6,700 
1966 4,800 Hag 
1894 6,500 
1863 198,800 Hst 
1896 225,500 

1897 
1884 
1968 
1881 
1883 

1914 
1851 
1907 
1904 
1892 
1888 

1869 
1905 
1968 
1878 
1867 

5,600 Hag 
16,400 
7,000 Cow 

44,900 Cow 
83,500 Cow 

36,800 
53,500 Gan 

104,100 
20,800 How 
24,000 
33,200 MNG 

15,700 
27,800 

7,300 Don 
15,700 SL 
8,800 

10,800 

Yakima Herald-Republic (onafu) Yakima WA 1903 40,000 RH 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
De groepen: 
CCC - Capital Cities Comm' s, New Y ork NY 
Don - Donrey Media Group, Las Vegas NV 
Hag - Hagadone Newspapers, Coeur d'Alene ID 
Hst - Hearst Newspapers, New York NY 
Lee - Lee Newspapers, Davenport IA 
MNG - McClatchy Newspapers, Sacramento CA 
NNG - Newhouse Newspapers, New York NY 
SL - Scripps League Newsp., CharlottesviIle VA 
WC - Western Comm's, Bend OR 

Cow - Cowles Media Co., Minneapolis MN 
Gan - Gannett Newspapers, Rochester NY 
RH - Harte-Hanks Comm' s, San Antonio TX 
How - Howard Publications, Oceanside CA 
McC - McClelland Newspapers, Longview WA 
Mor - Morris Comm's Group, Augusta GA 
Ott - Ottaway Newspapers Inc., Campbell Hall NY 
S-P - Swift-Pioneer Newspapers, Carson City NV-. 
WP - Washington Post, Washington DC 
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WILLIAM HOW ARD RUSSELL 
Op een grafsteen in de St. Paul's 
Cathedral te Londen staat te le
zen dat hier begraven ligt de 
eerste en de grootste oorlogsver
slaggever. 
Het betreft William Howard Rus
sell, de eerste verslaggever die 
speciaal werd uitgestuurd om een 
ooggetuige verslag te geven van 
een oorlog en wel de Krimoorlog 
(1853-1856) voor de Engelse krant 
The Times. 
Oe Krimoorlog betekende het begin 
van de echte oorlogsreportage, 
want voor die tijd werden door 
kranten-redacties te hooi en te 
gras stukjes uit buitenlandse 
bladen overgeschreven of brieven 
van officieren uit het oorlogsge
bied gepubliceert. 
Met het zenden door de hoofdre
dacteur van The Times - John oe
lane - van Russeli, werd de eer
ste poging gedaan het thuisfront 
te voorzien van echt nieuws van 
het front, gezien door de ogen 
van een "onafhankelijk" waarne
mer. 
William Howard Russeli was gebo
ren in Ierland op 28 maart 1820. 
Tijdens verkiezingen in Ierland 
in 1841 gebruikte hij een nog 
niet eerder toegepaste verslagge
ving: hij intervieuwde slachtof
fers die bij de eerste hulp van 
een ziekenhuis werden binnenge
bracht na gewond te zijn geraakt 
bij straatrellen. 
Zijn verslag van de geweldadige 
verkiezingsbijeenkomsten viel zo 
in de smaak dat hij als free-lan
ce-journalist werd aangenomen bij 
The Times. 
In februari 1854 vergezelde hij 
de Britse troepen, die via Malta 
naar Gallipoli werden vervoerd. 
Oe Krimoorlog verliep voor de 
Britten minder voorspoedig dan de 
slag bij Waterloo tegen Napoleon. 
Oe verslaggevin~ van de oorlog, 
die hij gaf in de krant, maar ook 
de brieven die hij schreef en die 
niet gepubliceert werden, zouden 
uiteindelijk de val van de rege
ring veroorzaken. 

Op analoge wijze zou later de 
verslaggeving van de Vietnam-oor
log de oorzaak worden voor het 
terugtrekken van de Amerikaanse 
troepen. 
Dat Russell bij de militairen 
niet geliefd was, wegens zijn 
scherpe en heldere verslaggeving 
van de fouten en blunders van de 
Engelse legertop, zal duidelijk 
zijn. 
Maar toch ging hij in september 
1854 mee met de troepen naar het 
schiereiland de Krim, gelegen in 
de Zwarte Zee. 
Het Britse leger ondervond de 
verschrikkingen van de Russische 
winter, net als later de Duitse 
legers tijdens de Tweede Wereld
oorlog. 
Oe legerleiding reageerde op de 
bijtende verslaggeving van hun 
onbekwaamheid, met de voor mili
tairen gebruikelijke holle fra
zen. 
Russeli zou met zijn artikelen 
het landsbelang in gevaar brengen 
en hij zou zelfs steun verlenen 
aan de vijand. 
Tijdens deze oorlog werd ook voor 
het eerst de fotografie gebruikt 
:.:;,,, ':;2elden vast te leggen, die 
echter door de toendertijd beno
digde apperatuur geen echte oor
logsbeelden opleverde. 
Op 25 februari 1856 werd door 
opperbevelhebber Sir Codrington 
de persvrijheid - wat betreft de 
verslaggeving van deze Krimoorlog 
- beperkt en hij was daarmee ge
lijk de eerste die de militaire
censuur instelde. 
Bij de Boerenoorlog zou Groot
Brittannië dankbaar gebruik maken 
van deze nieuwe instelling. 
Maar Wi1liam Howard Russeli had 
geen last meer van deze beperking 
voor zijn verslaggeving: de oor
log was voorbij. 

H.J.C. Bosman 

Bron: Artikel in NRC Handelsblad 
van 26 januari 1991 
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KRANTEN CURIOSA uit de verzameling van 

Louis Nierijnck (deel 24) 

Over Den Haag in de patriottentijd met 
een bijzondere miniatuur-uitgave, een 
nacht-editie, ongebruikelijke kolommen 
en een "topless titel"t 

De collectie Haagse kranten die 
ik niet zo lang geleden in bezit kreeg be
staat naast een tiental decoratieve speciale 
nummers t"g"v. geboortes, huwelijken en be
grafenissen van vorstelijke personen, uit 
enkele merkwaardige stukken, waarvan hieron
der een korte beschrijving. 

meling is 
17.17, van 

Het oudste stuk uit deze 
de 's-Gravenhaegse Courant 
Anthoni Pauw. 

ver za
uit 

No.1 van 1740 bevat direct onder 
de kop een omrande mededeling dat de ui~ge
ver 'nieuwe letters heeft laten snyden in 
syne Letter-Gietery om dezelve zo fraey en 
duydelyk te laten voorkoomen" en men zal 
"om de advertentiën in 't oog te laten val
len,met eene linie separeeren". 

Vrydaegfu CoUmllt. 

W'(!~~(!W'(?UiJ:(!w:=w;<l:<!"Ii);=~r.:r.~'r.:r.~(Wi);=(!&:iI:f!W:=<Wtl"êml:~ .. fl o"'~, I rol l.r rrf', "n'",II.&', rn.-.,:rl,k, 111 In ',rtnt'Rb I\rttlnett \"C'Morn I htb Ik dl' l.tllu~. V'Rf'T lTTff1:ietkru' {:o_- t1 fl r~,,', mrt dt'nlrl"'~nr, 'Ril <lit J'n,l ... tlrmu~n h.opmynt 1.iltfT·(i/rllfJ 0rrr. 1111"11'11 rnydtn en\·l'tTllhdi,e" ..... 1I nltll,.,r. ~ 
~ (drn, (lrc1rldv~ ul,('I r .... ry('n tln),h-1rk, ~I~ 'crn{'l!_yt "'11 I'''('rn h, ynor.o(>mrnl fn n:hQon dirtftWtn \'IIIl<t1'~ h t 1'1''' 'rT ',r" 
~ rj(lrrjn k'tll'r''',:d mtrl ktu"rrn ,hll in Drift' vo,;~r (ç.,rll'lflf1l' .brmk tl)<lr hrt minRI' 1:000TI'd frld. dr kder rallln~. ).Ir" ,ftl f( 
h' ulktnl, IIIJ ',mvT ~nlr.dl\l"'~ff'rn .. rm, t~n dl~tJt"I) kt "itl!'" "Ltuerlfbrork.ttt ,I'n de' .Ut:vrlrm/r ... NII die de. bi' totl,r '~l'1 ti ,,,oi·, Ir,,,,,d~rl)·) • I,,'t f"'<>( \~ tfnrn o;"~lItn. met fr nt ti"l!, tf~lr"Trn. ;) 

r.r.elJ'<)=!!ir.r.elJ'<):(!w.~t!>IIï):t!>IIï):~,/i):~,r.r.t!>llï)':~=~!!ir.r.t!>llï)':~ 

Uit datzelfde jaar vond ik een 
merkwaardig stuk: een miniatuur-uitgave van 
de "NA-COURAi\TT" (27-6-1740). Twee pagina' s 
vóór- en achterzijde - op de voorkant. Aan 
de achterkant dezelfde teksten,zodat bij de 
ver~ikale scheiding van het blad, twee lang
i'ierpige ~énkoloms miniatuur-lli tgaven ont
staan. Het "krantjetlgeeft een Reglement van 
de Lykstatie van koning Frederik Wilhelm. Onr 
der de titel de tekst "(NB. Deze werd voor 
niet medegedeeld)".Een gratis uitgave d'L\s! 

N" •• , 1/ 

HAEGSE 

Na·Coun.\NT. 

Nog steeds in 1740 bemerk ik op de 
achterkant van enkele nrs een "Project van 
Inschryvinge"met de aankondiging om alle 
jaargangen van de Haagsche kranten sinds 
1708 opnieuw te drukken en in gebOden ban
den met index aan te bieden. 

PROJECT .. VAN ,IKSCHRYVI'KG'E: 
D E\\'j'l dngelykS veele Geïi,teref[e~rdens in E''ffi~ifJ~;" Lega/tIl, Verkopil/!!.rn 

van Hu)'zen, umden, Obligo/mi, AjJojIingrn van aezelve, enz,. als ool: menin, 
vuldi~e andere zaaken, door, ADVERTEN,TIEN, in de HAAGSCHE CO Q. 
RAl\TEl'! van tyd tottyd bekendgemaakt, zig Qpdoen om diena te zoeken, 
cn 'e~ gebruI~ van tc maal:en, zo by wegen \"0 bC\1'yzen als aoderfims, en ook 
"errcnelde Llcflle,bbers dcr HISTORIE'KUNDE, zecrverl.allgcr. aUe defia('fjl~'~'c 
Courcnrtll. (beglnne~de van ?en4 Jun)' 1"08" al5 \1'anneer de cerlle door \1')'. 
lcn de~ Heer All/bom Pauw 'IS unregeeven ,) Compleet bl' een te hebben, om 
daar 1!lt de .aaneenrchmelmg der Gebeurtcnirlen, welke in die tulTchemyd in a\. 
le RyKen van Europai en Renbegzaam de geheeIe V"·ecreld ,door zyn 'voorgeval' 
len. ook.veele Authclluque Stukken aa')liaande de t)'ds om(landig~cden Onderban. 
d~ling~n cnBenilr.llge~·.y~· gewigtig~ \ érfchille~: voortS ook "eeIe n;tte Da;;"re, 
gillers' en Verhaalen van, Belceg~r1l1gcn) fl:1tallJes ~ M~chen, enz. ,geduurcnde 
d~n laadlen Oorlog,voorgevallen) -:vaar van 10 de Hilloriell; Bdchryvmgen; enz:' 
mets, dan alleen ~}', wegen yan"ulttrekCcI e~ afgebrooken, gevonden word, in 't' 
bre.ede t~ konnen,zlen, en dus van' de echtheid of onechtheid der byzondere Ge. ' 
fchiedeOlffen een onpartydlg oordeel te vellen, Is AII/b~ni tfr Groo/, Direacur, ' 

Volgens Sautyn Kluit is dit er waar
gebrek schijnlijk nooit van gekomen wegens 

aan belangstelling. Hoewel ik twee (bijna) 
identieke nummers heb van de NA-COURANT no. 
156 (29-12-1747)waarin in één er~an aan het 
eind het woordje 'van' is vergeten en dat in 
het dubbele nummer tweemaal is gebruikt. 
Dit kan echter wijzen op twee edities of op 
herstelling van een gevallen zetsel! 

In het no.140 van 21-
11-1740 verschijnt een 
mededeling dat de Ad
vertentiën niet meer 
op de"zyden der Couran 
ten worden geplaetst", 
nadat eerder reeds on
gebruikelijk op de voor 
pagina een smalle en 
een brede tekst werd 
gebruikt. 

Hieronder daarvan 
een voorbeeld 

Nog mooier, maar 
onhandiger, wordt het 
als de uitgever in 
plaats van die twee on
gelijke kolommen een 
derde smalle rand
ruimte voor de tekst 
benut - hetgeen natuur
lijk helemaal geen 
gezicht isl Er kunnen 
nauwelijks drie woord
jes in die kolom. 

Op de volgende pa
gina daarvan een m9del 
met het nr. 28 van 
1741. 
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In 1787 plaatst Jacobus Bellamy 
(onder pseudonym Zelandus)enkele gedichten 
in verscheidene nummers. 

Een misprijzend stuk over de 
journalist-patriot Wybo Fynje wil ik de lezer 
niet onthouden. Het werd opgenomen in de 
courant van 24-2-1787. 

,*"; '*~,* 
. ~Î'·.r' ~ "~ .'.~. I ':I." '",,', .: r I ;' ,", f.' .. 
. ,', . '. , '". _ NOTAV,?OR: wyno FYNJE ... "', . I';! i,i ,', 

,.; Ho ho WYbotje, ho ho l!~efeltje» Jy- bellt weel' lall ,het hol
Ion, Itebbe~ de fi.n4rciI:ilIIlIl,,)loel!~n ,mtt eell W" dallT gy CCII ys
feJrke !try" tecl!'~nJ,?b~lI\ Ie, ~ebbel3. 011 uw lUI~e,rch !lur .t,>, 
den, U in 4c Comoill!:. 390 111 ,dg !logcil icfcllÎttcnl,è'heb J" IIc 
gou4c. JJ'. w,clgeden; Wybotje?,:-b~!:>jy ',qr.ook;zoo~e~ haten 
'maà~eá ~ ,eli /leoben '€Ik jr!1l rync,l,lilrtfqLllj:a ook getlmlirellt'd? 
zeg\fyoolJc ~ wvc1 zoo dst waar"h" ~~n. wcn{çlW H"~ gekrenkte 
ilmCeDpa~Il~lh,' ~è~IW:. ~II ~At hy .weelter gdl.ootc~mq!1i w.ord~lJ. 
, Dit 'f.y Kl!noeg VOOI' dlt,nim" ;v.clIlJc .il!:.,I!lll4c,ijrl:lOu4 'u met 

. tullui'gekhée4èn \uli:C llÎeer op i,çI9vf.'my~)vrY, 'I&f lrlt:'er geco 
Cdr 4II~Ed€l~i~;. ·,lë_d~r:,ee~(I.cilJ !lliné~ ;'t, fCll7nt~liIilt uiV eenillfte 
dOèlWH,h óDl,~e StudeDt~IA.~eeg~ilel~II!14~re.n op, te,zctten. !I1aér 
IIY ~l ,moo)' in. ItclÎaa 11 d, zy'l» 1'IIaa~'.God'. verpOede, dct'cevolgell,g 
die ~er' v-lil 'te :dugten,~'\aD',: WIlDt 8l!0t.: het;,i(er~e~ vQor~l' ~o. l'le 
,Ic' op JJet 4etll(bc~4 ~an vGrqittcn én h~e padhn leen meéAer 
z)'Dde JOlli!: llé6tÜII',':" ,": .. 'I',:i· "<'·i;·,", },,' ;.' '''''''' "''''' 
, e~DJ~!d:rt~ ~:~tt1/,i4vt~i~é~tt~~~~:?t~~~ra~t, géwe~~.b. 

, . ,:.~. "\'.'~, .,4,:. ~,ÇIV.lS LEYD~NS.IS •. 
'. ..,L,ey~n,,~l~/?·8r~~/ ;."," " .. ,~),., ,,\ 

Het 'eerste nummer van de 
HAAGSCHE COURANT verscheen op 10 april 1795, 
merkwaardig genoeg nog onder de titel 's
Gravenhaagsche Courant met bovenaan in het 
midden, in een krans, een vignet met de woor
den "De Souvereiniteit des Volks vertoont 
zich in vollen luister". Het nr.2 werd dus 
de Haagsche Courant. 

,iEL pOWW, V ~:::~~~~~:OE 
0 

E" SC 1I AP. '., '.t_,!~:io:I ..• ,: 

:Jt <OUVEIlElNITElT ':;" .. - ,- -

In' " ' . '~ De,,'~ c:ü,û ';t.Á Nir{ :/!; ~2 
·",,':.I~v~"!!!M(]~Clm"l v·o'.rlJCS \~' ".." , .• Ii· 

1'11 1. d f< , ...•.. ::~~t>'~ 
, "il VEltTOONT 1,1ell Ir{. "~ g 0 .!J 

~~J V·OI.LEN LU~~~'r.R~ \t",' ~ ~ ~ ~ 
,YI'#IVIYIy I'<I'<\~"'. <5.', fi Z 

I~\" "'" . :,.~g:~ 
, , ' ' . . ..ol( 0 " 

·OOlJO.'n.A N NES ti E'O)l OOT E NZO b N E;N. ~~gfi 
.. '.. ! . I.t. I 

""";! i. 'y~(:)'r,l!d"g iden :ïö.~pril ) 1~5i; c • ~ H ~ 
nET "!:~~~'!'!l.' :J1.:~:lit·, D~lI. ;B;ATA~ f'{J:,CIiB~'-,~ ~rii~.~b.:>. , ~ ~~~ 

"~VAhR.DE ~LANf)G~jqOOTEN I rUim&- ":1dè-n; n.i~tt~· ;"'W1" t;lcn 'on~ op nklllV 10 Q~i UI] IQ ~ 
, " ... " gC(dllHlolcn r«-.h! htrlld..J '- op mn cI$ch "~II u I OII1~e .!!.,!. ~ " ""Th$, "', cdfl'Ik!"'&,~ de I\clTlmo ' d'cs·'torJc., aklmoedigo n11.J.~enoolm. btuve t>l1fgt'tcn nl,', 11.1l~CI ;:; ~::t ~ " 'lItm::k f1cüt

l 
ud \lte tn"nr! .WtMdnh~,j~ Uo ',tICII tkr Ye"'ttikkl('~l' 'yn du, Vllrlf hy - e ::t.h~ 

lr :' " nlC Ichtr&~rbp"clh' 'IUd r1c:gdil flr~t!ncpt!n lé,~; . ~tt'ho:l"'t.~~~.!:tfl"g,.,b,~1 ~~~i"h'~~~~al,~eÜ~;';: t~~!~ o."'_~ tio')j 
. .; .l~.n.tcl~f\I. ~ . .7-("I(t dWr óll1.C ~~~L'l~\'\I1r.' .. ~ I .... ~.;~t V " 

dr,,\:~t.cqn,\~:'}'IfIH_g".r(·lel1 ,t~I~1 ,~Itl~c' ~p',..:~ne ,Iedlf w1 de \'f)(lfIlJam~ rlklt!co lau OC)l. vrc!kH huwcr IIUJ ~ :"", • 

Een ander bijzonder stuk 
(want de verzameling zat er vol mède)is de 
HAAGSCHE EXTRA-COURANT van 1 maart 1796 met 
een "topless" engel die een bazuin blaast 

v l-.L I h,lIl',llJ, V R Y UI,UV,,'lJROED 'E'H\SClJAP.·' 

Voor Ding,d,s den I ,Mnart J 796: 

Wc~~e,,, hel nurgerfecst,' .Int op "allitnanden' IJ IOdcrdng den 3 deezêr ZQI, 
plaats hcbhen. ter p'legcnheid der cerCle R}'eó"komst der. Nationaale 

. , Vergadering gehollden den Ille dezer alhier in den Hage, 

'HE T T1I'6ElJE ,.1 AAR DER lJA'I'AAF3CIIE rRTf/BID. 

Dee1.e nXTRA.cqUlLANT wordt ,ayr den gewoon'en prys uitgege~Y,en. " 

DItOI!lH!15! . , • 
VOl.!.: \'An NI':Dl:IILAtfO!, SATAArSCIlE I' 5, Een Dlrctle\.ll',llynJc de Burget..( J,'''' ruu, 

I 6. Fen Ikrm/, Ie Pnnl; {\t;I~~C'nd'.l een flanier , 'tt~n,1p 

Je heuchl~lrc rhl: rlndd.\~ v('rrch~cnert zyntir!, np ::~~~I:d:~t'rl,':: I~;;i:~:~~?~~"effff :hlt~" 1'-

en dat ter gelegenheid van de "optogt van 
het Burgerfeest" • 

Van het opvallend vignet in de 
krant uit Den Haag met de woorden "toege
W'Jd aan waarheid en gezond verstand" (zie 
Curiosa deel 23)zat nu ook een aantal num
mers in de verworven verzameling, waarbij 
enkele zeldzame exemplaren. Om te beginnen 
het nr.19 van 14-5-1796 met naast de norma
le aanduiding van de drukker Joh.de Groot, 
"voor Rekening en VerantvlOording van de Bur
gers Quint Ondaatje en L.C.Vonck". Zij 
werkten echter niet lang máde met de z.g. 
zaterdag-editie van de Haagsche Courant, 
:.~~:~::'~l'~fr::':: i~:i'·~ .. ~"f.::2[q.!:~;·ri j' :I:~-!t~~71l}3~Ji~:H';~:~}t:\~~:~:;[i~ï~~il~:)~'~f'i~~~J~~(;~ 
ltu~",.u.'I,. ~""" _ .... Ar.l,,,,, .. <k:bo~ IJk~1 ""ult., '" ~~ .1<'4 I •. , ,-u .><u 4.:tu. IU&Iool.o ,'I,oilu, lI~O~u. J., ('..lot." 1',,1,1/. "'cl"", •• ,.,. 
oI.o,.! ..... .,.,....1). 14...1l1 _ "'1"'1, w ..... ~qJ ..... ",.wh I~'ID."" .... ",.,. Nh", ll ... IhtJ'~' R •• ,,,,, .t/",,/, 1/'1"' • .1... u.,,,. 7,'ft. ll!"J 

:;tH~·~:t ~'!.~ bui::i'1 ~;'~~~~·i:'::14~.:;;;.;;}':.I!J:' ~~ i~~~j":':'~"':j,~':~;~,'~~' ;~'·ï':"~·~,~:~ttt é;~'~~/;:';': ~:\,~.;: 
~:.::~.::.:n~~('!~;'1,tl~r~::'!~:'~ ... ~!~~j,t:"'t,;,~,I.' ;:-Uo.l'~;~ k/lV,uIl:, Vr"" N"~ .. Io>I. • 

WclhC reeds op 9 juli 1796 namen zij afscheid 
van de lezers;beiden werden vervolgd wegens 
lasterl Dat zeldzame nummer van 9 juli drukt 
naast de officiële aanklacht, ook een plei
dooi van beide heren af voor de vrijheid 
van de drukpers. 

.COURANT~ 

Tussen de schitterende Haagse 
stukken vond ik een ongewoon kleine uitgave 
van 9 oktober .1799 met een "gewigtige tyding 
van heden Nagt", Het formaat v~n dit 'avond
blad' is slechts 19x13 cm en hèt verscheen 
als "byvoegzel". Het belangrijk bericht be
treft de Engels-Russische inval in Noord
Holland. 
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GELTKB.E1D, rRTElFID, BROEDERSCfUP, 
, Aa. '799-

lt ~ v- ,.: e· ~ 'z 'E l.. 

HA.\GSCHE C01J]L4.l~T. 

,dc:n 9 'oaober. 

HET ,r~..oE ':IdJlI. .DJ:.JI. ~.JT..I.4'SC7lE. Jrll.TRJlID. 

R AGE ,9 OOnbel", 'Na.h~t afdrukken van, onie 
Courant omvangen wy, heden NagttU:ilnder· 

fuande gcwlgrige tydi~g: ",' ',', , ',', ' 

"In Tm HóofclS'.wimiH'in' J~ ,'BE VER wrK. 
den' B DRoÓ" 17,'99, ij!!!, royfdeJaà,r. 

De' ;~dj~~~i'-G~~i~al Rlli: 
',- ":' :Aan' .. " '- _' 
'Dm Commandant der Slad 

JL1.dRLEM. 
' ... '.' 

De 'Generaal enChcf,gelMt 'my ti ':te fchryven. 
-de nodige orders tç fi:dlen.' dat zoo Mun van de mo
biele Gin'dc ,Nationale 'IliU Haarlem ,onverwyld nnllf .de 
Bevc~k marchël'fj:n • .ren 'CI,'nde, EngeJrelie, -en' Rl!&
,fifc~~K.rygsgevangcitcn ,te eiicoo:eere!1:. ~n den:,1ifge
lopen ljagt ,heeft" de :v yOld,:~~eszelfi; pofitlen, v~r!iI[~; 
'~~~t\1tk.~p, ~e .meren: ~~.Irn~~lre .l_21y~ r~ 

,L'BEVE .,'0'& 'RE:PUBLIEK.~ 
'< Was :gete/mid I 'R A. A-F:-

, " 

"HAAGSCHE 
";1 ;)''1 

, CO{jR,ANT~ 
"D,t N';'li/i'(q y ~,lYrii f;:il~ 

, ' 

". . ,.: , ' 

,',- , ',vIl V' DA/ar"' : :,: 
, " '-

De buitengewone uitgave van 22 
:lov.verschijnt met een 'Proclamatie van de 
Prins van Oranje. Van de dag erna heb ik een 
blad van dezelfde drukkers onder de simpele 
titel "OFFICIEELE TYDINGEN met de mededeling 
dat de Prins onderweg is naar Nederland. 

OFFICIEELE TYDIJS'GEN 

··Sr-~['NII"'~. d:"!1 N(J;ur'.;!r. f"bf<v'~'.~Joe~ de'llg',:~~eláe"o;vC'er;:'~='\ 
lh·Jeu :.\'onti."::~"O l:; X \'~:mru:: IJl.";. lie1,!(~l:u:n~..t!J •. " ,.Y.:.itrliUti,;r,.' n~'IJJ u W";J 'lg!1 

~ hu GI"!Vo.~m~mcm u~· offidel~ tipm.~ bt.'!::,· . :UT/!." ;i:d ratfs .i'û.::.."ff,itn uwe," Z"':Ut'l UI" 
mtr.. C:1,(')f een ~l:::f.tte 1::.rl hou ~~'x~t t.:Nlr ,101:!''/;1o1#'' ~."f"t1r·.' En bt!li:rlK,. dar :jlt .CI 
de l':.il!-tC~rC~t! rd:e?~r.--. obt ~f \\'er!(.:jj"~~ etne flry/lt."1 mA:'. /~ .. lUtr :J ':,fJ ti.tI {/a.i::·i.:nn. 
En:~d'~::c \juUt ;celitnJ:.: n:!.3r o~;::c h.;l\·em in rd#n :r'1i4.:Jw t."ffft",~h";rrr"'J 1""lr;uf L:I.',d. 
de ~uonh.te fn 0:1 om"! Ir.u~~ is. :':lDl!elio- 'tr,Jar,!J gUIrt . ., ... ·lrJ. 11'.0101' Ulfoj ma l~i .. ·.:'a{J 
men', VO'Crencie Hoeren, w.pcnen en e.;lHlni· etJ rrtcn&fr: Jl"bntn, .:.on oJ!s ~.::: .. {.., )'an 
'tie (,"f1 wdke orm:l;!.i(Hi'.':oor ZY:'\!E. HOuc. /JtcTl~~'UI in fflJ ,"w,'JJIJtJ:J II! .'1re.~·M. 
HE.ll'! len Ht,l"t" PHIJ\C!!. VA:'\ OR.\N. . 
JE tN N,l.S~:.t; word,' ~c"o!~.i." «""~~u v~r;;e~n mC:d!~I:~;r~n~~t C:o;:~SJ 

.I-lo"t:,)(\· ... :l.rtkr \-=n ·Tlolfe!'~";. EXCï_'"l', tlrl eent'n ,:w'lr Jc' w,'lIk'l'.:l.:mlh~!d V:IQ 

.Dtn :':. .Y{JI'lmbtr d':lo1. b<t .-\LGE:\Ir.c..,,-: Bt?S i Ulll. ondcnèh,c?", 

"DI! G .. nrrn:.1 Ullon ~.\\'t.!::.n TS DJ: ten~.bml(':"'~!,:'I'/:'~.;·"',",'",\',o'F':,~:Js',s,ii.'~','oni!; 
L/\:\DAS ÎJ l!1!ter te Roa;:rd:lln :un~ko. I,.. .... .. IJ 

mC!l, en ~cit heóen pOir ~C'l:lt te. Capelle- ~ ... ,,?c. OPIr-..nd. clie in den Ho.,.~ is \..'it:;e
en ysre:lmonce, wurop de f~îehrn, èie op" bormn. !\'f!,lpnee:. de:'! :\ûi~. beè(t mij I!e, 
Dorrirccbt W1ren getro~kcn, die Stad verb. dwon[E'il yoor te oo-zenbiik den lerel oer 
Ie en z:icb we';cr rnr Ct>f'CUm herre O;ldei.Prc.i':~wrt nnr GOrtum, OTC'l' re bren .. 
·b~bc.n.".~. .. ""ven ~~ gij kunt wiJ:L\ ie ::Wcu. dil' geen 

uiulcl- jg~, er doen toekomen, Ik =! ~ 
Ho.,rdkW':l~it!' Wn Ldjden. ,oon~ met 'deulH:ll te expeoiel!fCn (OC 

Dffl =3 J.VD'lImJ,er 181S_ het oogenb11k. nn' mijne teru~oml~ la den 
• n ne Gen""",; Of. Jo:-:CIl Is Ri"" o~ H-" i"","k" Ik ",,, ..,blj b<icto,,,,,. 
LeyOC1l Remm'~heert.en htd"t...aW.=r EiJil. boord ..... Honderd duitmd lfl'W m1l'Cbeert-a op Oe 
kMrtier gefCStl;d, fa und cp beden edI. ge. ljucl (aqqr 'Wtlit- ,.~~) en zullen H~!J:mtl. 
dccite v:.m riJn 11;!1;;:Tkorpl~DIW' Alphen~ '01U. v~llig ,thllcu -regen·:ille fuv:fieo vun drn vl.md.. 
·.!icll op·mollJtD \":UT Wocrdtn lIIetRtr te ti]:;).. "Van w·W! d:u Ik weder k~ nodige ik tl, 
.rlJ1,"'. .... ".. -:- - ~." • .M:i}n6efr.è.crr Mm. 'tf1lIfe.·Gemeenre iJl ord;r 

Tot slot nog een tweetal interessante 
Haagse kranten die zich in de verzameling 
bevonden. 

Het nr.31 van 13-3-1815 heeft aan het 
einde van de 2e pagina een eigenhandig ge
schreven en ondertekende conformverklaring 
van de drukker Gossé met ernaast de onder-
e0J~ VM~~G. ~n.wt~~ ~ 'jr 
'~rf @e.r4'-Á~ ;)~I~ ~ 
1-t<~7 d!l-~ ,*c-v:..p-t~ ~n~p'k';;1,~i'r-> 
GW7:;:')..n-, 4rtf~.A-,; .. tA~~L!.t&-:; -
J;1-~~fLA;" I) V;~ .. //-lftiS-

t'-&{t(jl(~-O \, 
'" 

tekende legalisatie 
provincie W.lt Hoen 
Hoen?'). 

van de ambtenaar van de 
(Familie van Pieter 't 

In de Haagsche Courant nr.85 van 29 
mei 1809 wordt de opdracht van Koning Lode
wyk Napoleon opgenomen, dat van elke krant 
drie exemplaren aan de Koninklijke Biblio
theek moeten worden afgestaan. Ik neem aan 
dat de in dit artikel genoemde stuhlten 
daarvan deel uitmaken omdat ik nergens 
op de bladen een dagbladzegel heb aange
troffen. Verder zijn de kranten ook niet 
afkomstig van de geplande herdruk (zie 
hiervoor)wan~nergens in de geboden delen 
werd een index aangetroffen. 

L 0 D E W'Ir n: N ,\ POL EON. Jo" Je {rati, Go., In ,~ 
dl C~"l1iluti, Ju XQn;III'Y(1 t Koning "Il'~ Holland t Conntll3- ~ t 

bI, •• n Fu.~ryk. >ij .. 
Hot We'g,veo,l Llch .. m goedg.xcurd hebbende d. voor·.: .. 

;!r:,t duor On! dennrCDII gcdull t t-
He.,hen Wy beaot~D CD bctluÎru: "" c 
1. 'Vorden ~c,rrtJ(cerd de DlVoljlcnde bep.lIolt'cu. .~ ~ 
Art •. I. X_'P le:clyk. welke. rooit! Bo~k of PJlntWerk., !:;i c:: 

11o~fe Platcn t Purtniten, Llnd. tI\ Zeekaanca, ef del'~c'" b4 1 
I :i~cl1 t dOB' dcn druk. het publiek.. wil .. n~il!dell t z.at"ver '\l ~ c 
pllit zyn .. dllfvan dri~ E::umplaren UD deo Boekverltoper '" ~ 1 
Vin dca KORiQg cu der KODloklyke BibUothe:clr. vracbtvry .: -:;-e 
Inclczcuden: VlO de bock. CD plntwerUD gullen (Wilt Exem .. ~ ~ .c 
IJI.reD Uloeten iogenaaid. cn 4~R t'x~mplllr gebendcD &yo ~ ~::: 
ia CCIi bdv'·',lDd. g ;;:.. 

1. Alle eoonfuien of Uit!cveu van Mand. Werken of Co) ... 

Da~hhden , boe ollk a:cnumd, tullen wode Ilc600dn tYa. Kl • 

i Sf de nH~5Ye VlD alk ftulr of nummer, dUfvan aao boven· u ;; 
i rcm.lrlen Boekverkoorerdrie exemphren-te docotoekomen. ~ '; 
'! 3 G:tOC pubJièke Verkopiagco VlD Backen, ?rell t :l1t!r.::; ;;.. 

ken , lo,(~ Preukunst t SChihlerycll, Teek~DiDgeD I en In .:~ ~ 
I ~et ~lC")mecn al w~t tot de l{tlofien en WctlmCcharpct\ "',e- ~ .... 
I trekkt\'1~ beeft. wnrvao een C,udogus o( NaamI)'!! Jfe.:1ru.,<.{ p. ~ 

I
h, zuilen io c:eni~ NieuIl9'Splp!~r vermogen tè worden :1 .. 0: ~ ~ 
2ckl':lodigd t VQor el aleer in"e.lyh due Caulo)("u)(eo tl:::l N 
~almlysten :t.,o ~emeld~n· J\'lt;kverknper Slllhm ZyD ID~e. ~ ~ 

I zonde~ . de. echlC~r t dit C.ataIOIZl1~r~Q of Nllrnly~ten VlO ~";:-! 
. V:rl;oo~inltcrn VlO I"tlt"te 'vovrwerpeo 110 dele iozenJ.io& !t: ~-; 
I niet on1envnrpen tulll;'Q ZYIl.· .. ~..'! ! 4. Van alle herdrukken t o.f werken t welke ondr.tr nieuwe H ~ ~ 

I 
tirel.t, bet 2.)' /eehtel of by gedeel l::ll. het publiek worden";.~ ~ 
uagehoden, zullen mede, ah hoven. dil: cxempIar!!D ~~ ~:; 

, maeten worden Îogc&onden. . ' '. .,0 !; :; 
j 5. GC'Dt der bovengcilocm-ie !l1nlillul~eD mo~en R'l"Jrrlen .~ ~ :' 
,ulrli:e~eveo. ddoah.Qrcll' .. 0 de fem~lJ.: ln~enJIQg volduo .'E is: :.: 
I IV; ook ral t mu uittooderlog der vervoliJe ~gL:.!.c.~D of ~ ... ~ 
nummer/! VlD hel by Arr. a vermelde, Jcone RaDiltODd11!1og a: ~-ri 

! durViD in eeala:e COöflolon. W~ek" of D.~hbdc:n, mOl!;en e c ~ 
\ ,e(cbJedeo. daD VlD do zolkeo, welke in de .Kor.iekl~'ie :=..G 
COOFlo(en. vermeld werden. ontvlogen. te Z1D, zullende: .... :: ~ 
~:::':::::Ile:t.tla de iCzeDd~u [C;,'iHU vunrekt~D ten b:ylt.e ~,~ ~ 

Een schitterenàe collectie Den Haagl 

'. ~ " .. _ en in nut te hooden." 
:. ~cûe14 lrer;!fItfJ ~amt" dl Illlm -" WIil1"lTTtde .. em-'" (wordt vervolgd) 
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Mensen 

Tweejaarlijkse bijeenkomst van oud·leden van de AJC (Arbeiders·jeugdcentrale), voor de oorlog de jeugdafdeling van de SOAP (Sociaal·democratische arbeiderspartij), die na de oorlog 
opging in de PvdA: 21 aug~stus 1994, op de Paasheuvel in Vlerhouten, vanouds de plek waar de socialistische jongeren hun manifestaties hielden. FOTO BERT VERHOEFF 

'verbluffende informaliteit' 
"" on R~~r cnf'i~~'-,.Ijf'UI'~"u'"",I'I"~";""· 

De nachtmerrie van menig journalist, hier eentje van Trouw, 
als de fotobijschriften worden verwisseld! 

Het campagneteam op het partijbureau in Amsterdam, ter voorbereiding Vgn het laatste /ijsttrekkersdebat 
voor de Tweede-Kamerverkiezingen van 3 mei 1994: tweede van rechts PvdA-lijsttrekker Kok, achter hem 
partijvoorzitter Rottenberg. Om hen heen tekstschrijvers, voorlichters en adviseurs. FOTO SERT VERHOEFF 
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vervolg van AC 3-'95 

LIJST ELEKTRONISCHE KRANTEN IN NEDERLAND 

20. CRI Bulletin 
Het CRl-bulletin is een maandelijkse uitgave van het rekencentrum van 
de Rijksuniversiteit Leiden. In dit tijdschrift vindt u artikelen over 
alle facetten van computergebruik. Er wordt regelmatig aandacht besteed 
aan de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening. 
Maandelijks vipdt u in het CRl-bulletin een bijdrage van de 
Universiteitsbibliotheek van de Rijksuniversiteit Leiden, Boek & byte 
genaamd Hierin wordt aandacht besteed aan electronische ontwikkelingen 
op bibliotheekgebied. 
URL : gopher:1 10asis.LeidenU niv.NL:70/111.cril.bulletins 

21. Cyclus 
On-line versie van het verenigingsblad van de Nijmeegse Studenten 
Vereniging De Cycloop 
URL: h ;tp:1 I vm. uci.kun. nl/-cycloopl cycl us. html 

22. paily Planet 
~agelijkse nieuwsbrief. Gratis uitgave van Planet Internet en gebaseerd 

op openbare doch ongecontroleerde bronnen op het net. Verschijnt iedere 
werkdag na 12.00 u. Redactie en samenstelling: Francisco van Jole. 
Email: fvjole@pLnet 
U RL: http://www.pLnetiarchief/daily/laatste.html 

23. Datum 
Datum is een internationaal tijdschrift voor innovatieve ontwikkelingen 
in theater, performance, media, beeldende kunst en literatuur. (Niet 
raadpleegbaar met Mosaic) 
URL: http://www.xs4all.nl/-datuml 

24. Dealer Info 
Dealer info - nieuwsbrief voor de vakhandel. Dealer info geeft 
onafhankelijke informatie over de ontwikkelingen in het verkoop kanaal, 
de distributie en de marketing van computers en software 
URL: http://www.euro.netlsala/dealer/index.html 

25. Delta 
Wekelijkse krant van de Delftse Universiteit. Sins 18 augustus 1994 
elke week on-line 
URL: http://muresh.et.tudelft.nl/ deltallaatste/voorpagina.html 

26. E-Nieuws 
14 daagse publikatie van de Faculteit Electrotechniek TU Delft 
URL: http://olt.et. tudelft.nVusr21 navel/wwwdirl e-nieuws/index.html 

27. E-Scene 
Het online webzine voor studenten van de School van 
Comm unicatiesystemen 
URL: http://www.hvu.nV -jwaarts/ 

28. ECNC Newsletter 
Nieuwsbrief van the European Centre for Nature Conservation 
URL: http://www.ecnc.nVdoc/ecnc/issue4.html 

29. EGO-2000 , 
EGO 2000 is het tijdschrift en de catalogus van EGOSOFT, de zaak op het 
gebied van mind machines en andere (elektronische) middelen tot 
bewustwording en transformatie 

9
URL : http://www.euro.netlsala/ego/ego2000.html 

30. indhovens dagblad 
RL: http://dse.laehv.nVmedia/krantenlecll 

31. EMI Magazine 
Muziek nie lWS. Een uitgave van EMI Music Holland 
URL: http://www.riv.nVemilmagazine/default.htm 

32. EP-Journaal , 
EP-journaal is een internationaal samenwerkingsverband van 

toonaangevende elektronica vakbladen 
URL: http://valley.interact.nl/av/comlmuiqerkf/EP _jour/hoqle.html 

33. Erasmus Intern 
Erasmus Intern is een veertiendaags intern informatieblad voor 
medewerkers van de Erasmus Universiteit Rotterdam 
URL: gopher:/ /gopher.eur.nVIl1Pubs/interni 

34. Erasmus Online 
Erasmus Online is een intern voorlichtingsblad op het gebied van 
informatisering en automatisering aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam. 
URL: gopher:/ /gopher.eur.nl:70/111Pubs/online 

35. Filmhuis krant 
Krant met alle films die maandelijks in' het Filmhuis Delft draaien. 
Verschijnt maandelijks 
URL: http://www.twi.tudelft.nVLocal/FilmhuisDelfti 

0inancieele Dagblad , 
Jant met aandacht aan de financiele en economische ontwikkelingen in 

binnen en buitenland, maar ook aan politieke en culturele 
gebeurtenissen. 
URL: gopher:/ /dds.dds.nl:70/111kiosklfin-dag 

37. De Financiële Kant 
Financieel blad. Redactie: BDO CampsObers: belasting adviseurs. 
Moneyview Nederland: onafhankelijke research-instelling voor geld- en 
verzekerings-zaken. Verschijnt 5 x per jaar. 
URL: http://www.x.xlink.nVfinkanti 

~, 

38.) De GAY krant 
/Óe home page van De GAY Krant 

URL: http://www.bart.nV -megateV gaykrantI 

39. GreyNet's NewsBriefNews 
TransAtlantic in association with GreyNet, Grey Uterature Netwerk 
Service, produces and distributes in printed, email, and gopher format 
a quarterly newsletter entitled: "NewsBriefNews". 

~
RL: gopher:/ /gopher.konbib.nl:70/111greynetlnewsletters 

40. e Groene Amsterdammer 
eerlands oudste, kleinste, armste en dapperste weekblad is on Hne te 

lezen in de kiosk van de Digitale Stad 
CRL: http://www.dds.nV -groene/ 

41. Hogeschoolblad 
Tweewekelijks nieuws- en opinieblad van Rijkshogeschool Uselland 
Deventer 
URL: http://www.rhij.nl/hgblad/blad.htm 

42. 1 & 1 Online 
Tijdschrift Informatie & Informatiebeleid van uitgever Otto Cramwinckel 

URL: http://www.cram.nl/crarnlienilhome.html 

43. IlO Vivat 
Orgaan van de Studievereniging Informatica Inter-Actief (Universiteit 

Twente) 
URL : http://wwwbeno.cs.utwente.nVlnterActief/commissies/vivati 

44. The Inferno Zine 
The most terrible of all magazines / Editor: Arnoud 'Mjollnir' 
Helmantel (arnoud@stack.urc.tue.nl) 
URL: http://www.dse.iaehv.nVmedia/krantenlinferno/ 

45. INTERACT : European Platform for Interactive Learning 
Quarterly journal. Interact is a new initiative from a group of 
educational institutions and companies in the Netherlands, with a 
strong interest in interactive media. 
URL: http://valley.interact.nVav/edu/interactihome.html 

46. InterAUTO 
HET Automagazine op Internet 
URL: http://www.grand.nVinterauto/ 

~7. I terNetKrant 
I terNetKrant is een door een aantal vrijwilligers gemaakte 
samenvatting van de nieuwsberichten uit verschillende Nederlandse 
dagbladen. Het accent van de InterNetKrant ligt op het binnenlandse 
nieuws. De samenstellers streven er naar in de loop van elke werkdag 
een aflevering uit te brengen. 
URL: http://www.cca.vu.nV I/VU/Nieuws/lnterNetKrant 
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48. Internet Marketing Digest 
Internet Marketing Digest is een tweewekelijkse elektronische 
nieuwsbrief over het Internet met aandacht voor commerciële 
toepassingen in het algemeen en voor marketing- en 
communicatie-toepassingen in het bijzonder. 
URL: http://www.informatiebank.nl:80/digest/indexnl.htm 

49. IPM Bulletin 
Integrated Pest Management. (IPM) assures galns in agricultural 
productiviy and protects natural resouces, while emphasising 
environmental sustainability and human resouce development. IPM 
techniques frequently reduce the use of poUuting substances, 
maintaining pest populations at an acceptible level and encouraging 
natural regulating mechanisms. "IPM Working" tries to cover as broad a 
spectrum of IPM ideas as possible. It should be stressed that the 

opions voiced are those of the au thor concerned and not those of the 
IPMWG. We welcome contributions from readers from all countries, and to 
advance our interactive role, encourage responses and suggestions to 
both the articles published, and the newsletter itself. 

URL : http://www.bib.wau.nl/ipmnet/ 

50. KB Publiek 
Dit nieuwsbulletin wordt speciaal samengesteld voor de gebruikers van 
de Koninklijke Bibliotheek. U wordt regelmatig op de hoogte gehouden 
van allerlei ontwikkelingen in de bibliotheek die het weten waard zijn. 

~URL: gopher./ /gopher.konbib.nl:70/111kbinfo/actueel/publiek 

5 J. De Konteener 
Schoolkrant van het Lorentz Lyceum Eindhoven 
URL: http://www.dse.nl/onderwijs/voortgezet/lorentz/ 

52. Lan Magazine 
Een computer magazine van !DG 
URL: http://193.6 7 .146.1I!DG/id&-op_msc/laILhome.html 

53. Unk Magazine 
De online uitgave van Unk magazine, het tijdschrift voor BDI- en 
BU-studenten. Unk is een uitgave van studentenvereniging Fictive 
Faculty, Amsterdam. 
URL: http://metro.turnpike.net/metro/meulie/Unk/linkO.htm 

54. M-Nieuws 
Het M-nieuws verschijnt tweemaal per maand (behalve in de vakantie) en 
is een uitgave van de Faculteit der Mijnbouw en Petroleumwinning, 
Mijnbouwstraat 20, 2628 RX Delft. Redactie: Mw. M.j.M. Ammerlaan, tel. 
015-781423 
URL: http://www.mp.tudelft.nl/mnieuws/Totover.html 

55. MacWorld 
Een computer magazine van lOG 
URL: http://193.67.146.1I!DG/id&-op_msc/machome.html 

56. Media Exposure's Nieuwsbrief 
URL : http://www.riv.nl/media/ 

57. Mediamatic Magazine 
Mediamatic focuses on understanding what's going on with our culture 
rather than boring you with the latest corporate mergers Of 

technological breakthroughs. It is a magazine for literate people. 
URL : http://mmwww.xs4a\l.nl/Magazine/Magazine.html 

58. Medium 
Medium is een tweemaandelijks tijdschrift dat op de eerste plaats 

gemaakt wordt voor en door studenten Communicatiewetenschap aan de 
Universiteit van Amsterdam. Medium is opgericht in 1986 en maakt 
sindsdien deel uit van de studievereniging van Communicatiewetenschap, 
te weten Mercurius. 
URL: http://valley.interact.nlI av /kiosk/ medium! 

59. Milieudefensie 
Maandblad. Redactieadres: Damrak 26, 1012 IJ Amsterdam E-mailadres: 
redactie@foenl.antenna.n1 
URL: gopher:/ /dds.dds.nl:70/111kiosk/rnildef 

60. Millenium 
Tijdboek van de Kunstgroep Lage Landen 
URL: http://www.dds.nl/kiosk/millennium! 

61. Movie : de interactieve nImgids 
van VZW Tele-Une Videotex Services 
URL: http://www.GlobaIXS.nlImovie/ 

62. NEDER-L - Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek 
Tijdschrift gemodereerd door B. Salemans 
Ud worden? Stuur een e-mail bericht aan listserv@nic.surfnet.nl met 

subscribe neder-l voornaam achternaam 
Een bericht voor NEDER-L stuur je aan e-mail: neder-l@nic.surfnet.nl 
Het archief is te vinden op URL: 

gopher:/ /HEARN .nic.sURFnet.nl: 70/ 1111. %20LISTSERVs%20public% 
RN.nic.SURFnet.NUNEDER-L 

63. Net 
Het Internet magazine van lOG 
URL: http://193.6 7 .146.l/lOG/id&-op_msc/ nechome.html 

64. Net Info 
Net Info - magazine voor internet-gebruikers 
URL: http://www.euro.net/sala/nilindex.html 

65. NETNIEUW 
Netnieuw. Elektronisch tijdschrift van SURFnet bv. NetNieuw is bestemd 
voor lokale gebruikersondersteuners en gevorderde netwerkgebruikers. 
URL: http://www.nic.surfnet.nl/surfnet/netnieuw/netnieuw.html 

66. Network 
Nieuwbrief van Swets 
URL: http://www.swets.nl/network/network.html 

67. New Community 
The journal of the European Research Centre on Migration and Ethnic 
Relations 
URL: http://www.ruu.nl/ercomer/journal.html 

68. Nieuwsbrief Coordinatie Collectievorming & Gemeenschappelijke 
Onderwerpsontsluiting 
De Nieuwsbrief Coordinatie Collectievorming & Gemeenschappelijke 
Onderwerpsontsluiting is een gezamenlijk initiatief van de stuurgroep 
Coordinatie van Collectievorming (CVC) en de stuurgroep 
Gemeenschappelijke Onderwerpsontsluiting GOO. De nieuwsbrief biedt 
informatie over beide terreinen van landelijke samenwerking tussen 
bibliotheken. 

URL: gopher:/ / gopher.konbib.nl:70/111kbarchiefl cvcgoo/ cvcgoo 

69. Nieuwsbrief Bibliotheek KUB / Excerpta Informatica 
adres: Bibliotheek KUB, jola van Luyt, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg, 
013-663223 (vanaf 10 oktober 013-4663223), e-mail: jola.vanLuyt@kub.nl 

Inhoud: Nieuwsbrief over de informatiediensten die de bibliotheek van 
de Katholieke Universiteit Brabant kan verlenen aan personen en 
organisaties buiten de universiteit. De bibliotheek richt zich met name 
op organisaties in de zakelijke dienstverlening en op 
overheidsinstellingen, met informatiediensten op het gebied van 
economie, toegepaste informatica (Excerpta Informatica), sociale 
wetenschappen, rechtswetenschappen en de Europese Unie. Enkele diensten 
zijn: online databases (KUBgids), literatuuronderzoek en snelle 
documentleverantie. 
Verschijningsfrequentie: Vier maal per jaar, in januari, april, juli en 

oktober. 

Verspreiding: Op papier onder relaties van de KUB-bibliotheek, en 
elektronisch via e-mail en de Nedbib-l discussielijst (zie het 
archief). Raadpleging via WWW is in voorbereiding. Aanmelding bij 
jola.vanLuyt@kub.nl 

70. Nieuwsbrief Nedernet Online Services 
Nieuws van Nedernet Online Services 
URL: http://www.nedernet.nl/beheer.html 

71. NLUUG en NLNET NIEUWSBRIEVEN 
NLnet, een Nederlandse Internet-provider voor de nietacademische 
wereld, brengt een nieuwsbrief uit die nu ook via het net te lezen is. 
In de nieuwsbrief staan, naast NLnet-nieuwtjes, ook onderwerpen voor 
die voor een breder publiek interessant zijn, zoals een artikel over 
'Crypotologie', URL's en boekbesprekingen. De NLnet nieuwsbrief is te 
raadplegen op verschillende manieren. 

Via WWW op het adres: http://www.nl.net/newsletter/index.html 

Via gopher op het adres: gopher.nl.net kies het menu-item: 
Nieuwsbrieven 

72. Aktieblad NN 
NN - Nornen Nescio - is een onafhankelijk politi~k blad dat 
tweewekelijks verschijnt. 
URL: http://www.dds.nl/kiosk/nnlindex.html 

~ NRC Handelsblad 
1ebpagina's van het dagblad NRC Handelsblad (sinds 1 juli 1995) 

URL : http://www.nrc.nl/ 
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JOSEPH PULITZER 

In de categorie "merkwaardige 
bladen" behoorde zondermeer thuis 
het weekblad "Oe Uitkijk", dat 
als illegaal verzetsblad aan het 
eind van de oorlog was begonnen. 
Dit blaadje - met een formaat van 
19 bij 27 cm - werd gedrukt op 
een soort courantenpapier en be
stond uit een samenraapsel van 
korte stukjes, mopjes, wetens
waardigheden en politieke be
schouwingen. 
Op de achterste pagina stonden 
"de beste van de week" - geteken
de moppen uit weekbladen, zonder 
bronvermelding. 
Hoofdredacteur van deze uitgave 
was de heer N.F. Heerkens. 
Voor zover ik mij kan herinneren, 
was het omslag altijd groen ge
drukt en zat het blad vroeger ook 
in de leesmap, die wij iedere 
week kregen. 
In het hierbij afgebeelde num
mer - van zaterdag 5 oktober 
1968, 24e jaargang, no. 40, stond 
een interessant artikel dat we 
hierbij overnemen. 

VIERENTWINTIGSTE JA.-'.,,;AiVG No. 40 ZATERDAG 5 OKTOBER 1968 . 

TIJDENS DE BEZETTfl\G VEHSCHENEN ALS fLLEGAAL VEHZETSDLAD 

Hoofdreu.o.clie; N. F, H!'l'r~f'!PI. 

Adru vaa redactie 1.'11 adulinlilrllilf': 

KenBuparL 2, HuprklU 

Teleluon 17009-21703 
Giro 13908B 

AI.HlDnl.lmenllprij, 11. 5.85 pnr kwartaal 
(lluiteulaud ti. 7.-) - 50 ceut pel week 

Voor advertentiel: 
Bureuu VIlD Vliet, Zaodvport 

~.~i.t~~55~'. ~745(4 ~j~:~ 
" :. '~\' 

Joseph Pulitzer 

burg geronseld om tijdens de Ame
rikaanse Burgeroorlog in het le
ger der noordelijken te dienen. 

Krantenmagnaat kwam als soldaat 
naar de VS 
In zijn jeugd zag het er voor 
Joseph Pulitzer waarlijk niet 
naar uit dat hij het als Ameri
kaan nog eens tot krantenmagnaat 
en bezitter van twintig miljoen 
dollar zou b~engen. 
Hij was op 10 april 1847 als 
tweede zoon van arme ouders in 
het dorpje Mako ter wereld geko
men. Joseph en zijn oudere broer 
moesten zo vlug mogelijk geld 
zien te verdienen. Maar zelfs met 
heel hard werken viel er niet 
veel te verdienen in het arme 
Hongarije van de vorige eeuw. 
Toen Joseph zeventien jaar was, 
besloot hij het in het leger te 
proberen. 
Hij wilde op eigen benen staan 
omdat hij wist dat zijn ouders 
hem niet meer konden onderhouden. 
Hij meldde zich voor de dienst in 
het Oostenrijks-Hongaarse leger, 
maar werd uitgelachen. Dacht hij 
nu werkelijk dat ze zulke zwakke 
jongetjes in het leger konden 
gebruiken? Toch liet hij de moed 
niet zakken en ging naar het 
Franse Vreemdelingenlegioen, dat 
heel wat minder kieskeurig was, 
maar Joseph toch ook niet wilden 
hebben. Pulitzer stak vervolgens 
over naar Engeland om het daar 
eens te proberen. Hij wilde en 
zou beroepssoldaat worden, hoewel 
hij eigenlijk niet wist waarom. 
Maar ook de Britten vonden Joseph 
ongeschikt voor de militaire 

Eens per jaar bereikt ons uit de dienst. 
VS het bericht dat er weer Pulit- Toen zette hij het idee soldaat 
zerprijzen zijn toegekend. Oe te worden maar uit zijn hoofd en 
daarmee begiftigden hebben zich reisde als werkend passagier aan 
dan verdienstelijk gemaakt als boord van een vrachtschip naar de 
schrljver. journalist of op het Duitse havenstad Hamburg. Daar 
terrein van de muziek. richtte hij zijn eerste stappen 
Deze fel begeerde onderscheidin- naar een café. 
gen werden ingesteld in het jaar Hij trof er een Amerikaan, die 
1911 en bewaren de herinnering Joseph een paar glazen bier aan-
aan een Hongaarse emigrant, die bood. Aangezien de jonge Hongaar 
in zijn nieuwe vaderland een gro- niet tegen bier kon, was hij 
te carriére in de krantenwereld spoedig dronken. 
maakte. Toch was hij er gearri- En zie: de Amerikaan bleek een 
veerd als beroepssoldaat. onder ronselaar van het Amerikaanse 
de invloed van veel bier te Ham- leger te zijn. Joseph plaatste 
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ZIJn handtekening onder een stuk 
papier, dat de man hem voorhield 
en daarmee was hij sa 1 daat. I n. de 
VS werd hij ingedeeld in een re
giment, dat hoofdzakelijk uit 
geronselde en geëmigreerde Duit
sers bestond. 
Aan het einde van de Amerikaanse 
Burgeroorlog werd Pulitzer ont
slagen. Hij zocht een half jaar 
naar werk en kreeg verschillende 
baantjes, die hem te weinig op
brachten om behoorlijk te leven. 
Maar na ongeveer drie jaar werd 
hij aangesteld als Amerikaans 
correspondent van een Duitse 
krant. In die functie verdiende 
hij boven verwachting goed en men 
was tevreden over hem. In zijn 
vrije tijd studeerde hij hard, 
weldra werd hij in journalisten
kringen bekend. 
In 1878 trouwde hij met Kate Da
vis. een ver familielid van Jef
ferson Davis, die van 1853 tot 
1857 minster van Oorlog van de VS 
was geweest. 
Mede door het doortastend optre
den van zijn vrouw, kocht hij een 
dagblad. de St. Louis Expres, dat 
op het punt stond te verdwijnen. 
omdat men voor het blad bijna 

geen belangstelling meer had. 
Pulitzer kreeg de krant voor 2500 
dollar en had nog 2700 dollar 
over Dm het bedrijf weer op gang 
te bt-engen. 
Hij wierp zich geheel op dit werk 
en reeds na drie jaar noteerde 
zijn boekhouder 45.000 dollar 
winst per jaar. 

Naar New York 
Pulitzer werd een vermogend man, 
maar het noodlot stak een spaak 
in het wiel. 
De hoofdredacteur van zijn krant 
schoot een advocaat dood in een 
hevig gevecht. begonnen door de 
advocaat, die verontwaardigd was 
over een door de hoofdredacteur 
geschreven artikel. De rechtbank 
sprak de hoofdredacteur vrij, 
maar de lezers richtten zich nu 
tegen Pulitzer's dagblad, omdat 
zij de partij van de advocaat 
kozen. 
Joseph vond het daarom verstandi
ger om St. Louis te verlaten en 
vestigde zich te New York. Daar 
kocht hij in 1883 het dagblad 
"The World" en betaalde daar 
liefst 346.000 dollar voor, niet 
ineens, maar in zes jaarlijkse 
termijnen. Na die zes jaar had 
hij zoveel aan die krant ver
diend, dat hij ook nog de machti
ge wolkenkrabber kon kopen waarin 
de krant was gehuisvest. Toen 
moest hij echter zijn werk neer
leggen. Hij was te zwak geworden 
voor het jachtige en zware leven 
in het Amerikaanse krantenbe
drijf. 
Op 29 oktober 1911 overleed Pu
litzer te Charleston. Hij liet 
twee miljoen dollar na voor een 
opleidingsinstituut voor journa
listen aan de Columbia Universi
teit. Ook werden de Pulitzer
prijzen ingesteld, die ieder jaar 
dienden te worden uitgereikt. 
Ze houden de naam levend van een 
geronseld soldaat, die het wist 
te brengen tot een kranteneige
naar met een vermogen van twintig 
miljoen dollar. En dat bedrag was 
in 1911 meer waard dan nu. 

De zoon van Pulitzer erfde het 
krantenbedrijf, maar aangezien 
hij niet zo geestdriftig~voor de 
krant was als zijn vader, werkte 
het bedrijf al spoedig met g~ote 
verliezen en het werd daarom ver
kocht, luttele jaren na de dood 
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van de man, die dit bedrijf groot 
had gemaakt. 

Tot zover het artikel in "Oe Uit
kijk". 

Wat betreft het waarheidsgehalte 
van dit artikel heb ik zo mijn 
twijfels. vooral wanneer men het 
boek "HEARST. kranten, presiden
ten en vrijbuiters in Amerika" 
van Dr. Hans Hermans, dat uitge
geven werd in 1961 door H.P. Leo
pold. er naast legt. 
In dit boek b.v. werd Joseph Pu
litzer geboren uit welgestelde 
ouders in Hongarije, die hem een 
goede opvoeding gaven. Hij ging 
weg omdat hij - na de dood van 
zijn vader - met zijn stiefvader 
niet overweg kon. 
Ook de minder sympathieke kanten 
van Pulitzer komen in dit boek 
aan de orde. 
Ook hier wordt weer bevestigd dat 
het lezen van een enkel artikel 
of een enkel boek niet altijd de 
waarheid naar voren brengt. 

H.J.C. Bosman 

UIT DEN OUDEN TIJD 

In de "Nederlandsche Staatscou
rant", van 11 april 1823, stond 
het onderstaande stukje: 

"Maandag 11. is eene vrouw ui t de 
gemeente 4nappes, arrondissement 
Rijssel. van een kind bevallen, 
dat twee hoofden, vier armen en 
vier beenen, doch slechts eenen 
romp heeft; een der beide hoofden 
heeft eenige teekenen'van leven 
gegeven". (Journal de Paris). 

Oe tegenwoordige Staatscourant is 
toch eigenlijk maar een saai 
blad, wanneer men het vergelijkt 
met dat van vroeger. 

N. J ii~3' 

NEDER-

GEEN LIJKJES MEER 

Het Groninger Dagblad liet zich onlangs wel 
erg kennen. De redactie ontving een brieF 
met daarin een platgeslagen insekt. "Kunt u 
mij vertellen wat voor beest dit is" Is het 
schadelijk?", vroeg een lezer in de 
begeleidende brief. 

Via de kolommen van de krant verbood de 
redactie hem nog meer van dergelijke lijkjes 
op te sturen: "Wij willen met klem bena
drukken, dat aan zo'n platgedrukt insekt niet 
veel meer te herkennen is. Bovendien kan 
het opsturen van dode dieren, of dat nu 
insekten zijn of anderszins, schadelijk zijn 
voor onze gezondheid", aldus het Groninger 
Dagblad. 

DE LEESTAFEL IN AMSTERDAM 

De heer E. Veldkamp uit Velp ergert zich 
over de leestafels in de cafés en de 
media redactie van Trouw vond het onlangs 
nodig het volk kond te doen van dat 
wapenfeit .. Als kranten-snuffelaars lezen we 
graag even mee: 

Hij beproefde de leestafels van de 
hoofd sted e I ij ke horeca -g e I eg e n h ed e n 
Scheltema en Américain, en het resultaat 
viel tegen. "De ambiance van Scheltema is 
best aardig en de koffie is er goed. Maar 
Trouw noch NRC Handelsblad was op het 
aandoenlijke leestafeltje te vinden. Ik moest 
het doen met het Nieuws van de Dag, Het 
Parool en de Volkskrant", meldt Veldkamp. 

"De leestafel van Américain is om te zien 
een stuk imposanter, maar het leesaanbod is 
nauwelijks groter. Het Algemeen Dagblad 
was ook hier aanwezig. Maar 001< hier geen 
Trouwen NRC Handelsblad. Ik heb de - dure 
- koffie snel afgerekend en ben linea recta 
naar mijn oude stekkie teruggekeerd: café 
Zilver aan het Rembrandtsplein . Daar zijn 
alle kranten van links tot rechts in veelvoud 
aanwezig en het is er nog gezellig ook" . 

BESLISSERS LEZEN GOED I<AANTEN 

ST AA TS- COURANT. Beslissers in het bedrijfsleven en in 
overheidsdienst lezen allemaal aandachtig de 

Yrijdog, dm /I LIprIl. krant. Deze conclusie trekt het Cebuco uit 
een onderzoek onder beslissers. Ondanks 

..,..,...,,,.--,,_,..---,.:::D';;"'" C!':.::!.!!..!'!:!'"'' ....... '''''''f,~'''' "'" .. ooH h,/ .. , ,,"10. hun drukke bestaan nemen ze ruim de tijd 
"." t~~~ ... ~I~~elu""l~~; ~~:de;!'~~~~,~,be v,~.t;~~." C~~~ln:':MO! .:e~~:~!~~ ... lp~~~!.~.~J~:"I.~m::u.'!e. ;~!,::~e~:.}ff~:;~' ... D~.~~~r~v .• !lJ~!. voo r de kr a n t, a I dus het 0 n d e rz oe ks b u r ea u 
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dat ten dienste van de Nederlandse 
uitgevers staat. 

Doordeweeks wordt 37 en in het weekeinde 
58 minuten aan het krantlezen besteed. Dat 
is beduidend meer dan het gemiddelde. 
Opvallend is ook dat ze niet alleen het 
redactionele deel goed lezen maar ook de 
advertenties zorgvuldig doornemen. "Vooral 
die op beslissers zijn gericht komen goed 
over", aldus het Cebuco. 

Deze waarnemingen lijken een dooddoener, 
maar zijn juist veelzeggend, omdat de 1,3 
miljoen beslissers die ons land telt, weer 
relatief weinig televisie kijken. 

DE NATTE KRANT 
Jenever moet je aandachtig drinken. Daartoe 
strekt niet alleen kennis van de historische 
achtergrond van Nederlands gedistilleerd, 
zoals te vergaren via de gelijknamige Atlas, 
die sinds enige tijd via een aantal slijterijen 
in de handel is gebracht. Maar wist u dat we 
in Nederland ook een café De Natte Krant 
kennen? 

Het etablissement, want daarmee wordt De 
Natte Krant meer recht gedaan, is te vinden 
in de Hoogstraat van Weesp. Uiteraard 
wordt in deze hoofdstad van het gedis
tilleerd van Nederland (of klimt die VlnV-er 
uit Schiedam nu in de pen?) de echter 
Weesper VOC-jenever gepresenteerd. 

Hoe het proeflokaal aan zijn naam komt 
vermeld de Atlas niet. Maar dat zal de 
uitbater van De Natte Krant vast wel willen 
vertellen als we er eens een glaasje naar 
binnen slaan. Kunnen wij er niet een keer de 
jaarvergadering houden? 

Klaas Salverda 

~ommêlmàrkt 
In Grijkpskerke voor 
restauratie kerk 
. ' , 

ÖRIJPSKERKE • Zaterdag wordt een' 
rommelmarkt en bazaar in Grijpskerke 
gehouden ten bate van de restauratie 
van de hervormde kerk. Naast vele ac-. 
tlvltelten. zoals volksdansen. mos-' 
!'Je1maaltljd, demonstraties en het 
draaiorgel. Is er , waarvan de opbrengst' 
Ook ten goede komt van verloting waar
van de opbrengst ook ten goede komt 
van waarvan de opbrengst ook ten goe
de komt van, waarvan de opbrengst ook 
ten goede komt van waarvan de op
brengst ook ten goede komt van . waar
van de opbrengst ook ten goede komt 
van waarvan de opbrengst ook ten goe- . 
de komt van , waarvDn de opbrengst 
ook ten goede komt van , waarvan de 
opbrengst ook ten goede 'komt van de 
restauratie. De evenementen beginnen 
om 9.00 uur in de morgen. 

BRABANTIA NOSTRA 
De uitgeverij Brabantia Nostra van ons lid 
Kees Coenders, beter bekend van het 
Generaal Maczek Museum, bestaat dit jaar 
25 jaar. Namens het bestuur wil il< hem van 
harte feliciteren met dit feit. 

Eind vorig jaar verscheen bij deze uitgeverij 
het boel< Waarom ben je niet ondergedoken? 
van Rut van de Pol. In dit boek wordt een 
zeer persoonlijke beschrijving van de 
Nederlandsche Arbeidsdienst gegeven, 
Verzamelaars van tijdschriften uit de 
bezettingstijd kennen deze organisatie 
vanwege het blad Vorming, De lezer van dit 
tijdschrift krijgt de indruk dat De 
Nederlandsche Arbeidsdienst uit louter 
nationaal-socialisten bestond, In diverse 
publicaties van na de oorlog is gepoogd dit 
beeld recht te zetten, want de verplichting 
tot aanmelding bracht een grote 
verscheidenheid aan arbeidsmannen samen. 
De nationaal-socialistische vorming ten spijt, 
waren de kampen zelfs vaak haarden van 
verzet. Voor de verzamelaars van Vorming 
geeft het boekje, 92 pagina's, van Van de 
Pol een goede indruk van deze andere kant 
van het leven in de Arbeidsdienst, 

Auteur: Rut van De Pol 
Titel: "Waarom ben je niet ondergedoken?" 
ISBN: 90-6949-031-5 
Prijs: f 40,-
Te bestellen: Tel. 076 5651837 

(1(, Coenders) 

HM 

WELKE OORLOG? 

Wat is antiek? Vaak 
worden mensen afge
scheept met nieuwe prui
len, die voor veel geld 
aangesmeerd zijn. De 
burger die onderstaande 
advertentie in de Via Via 
plaatste dacht een graantje 
mee te pikken van 
publiciteit rondom' de 
oorlog'. 

• Koets van porselein met 4 paarden, van voor de 
oorlog, made in GOR, f 100,' Zeer lichl beschadigd 
070-3213217 

Maar ja, het combineren 
van geschiedenis en aard-
rijkskunde blijft een ., 
gecompliceerde bezigheid. 
Welke oorlog zal hij 
bedoeld hebben? 
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EEN 

GAZETTE 
VAN 

ANTWERPEN 

============================================ 
Als inleiding van dit artikel 

een stukje Antwerpse persgeschiedenis in een 
notedop. 

De oude WEKELYCKE TYDINGHE (1629-
1631)van Abraham Verhoeven werd via zijn 
zoon Izaak en na diens overlijden aan zijn 
schoondochter Catharina Hamers overgedaan en 
kwam tenslotte in handen van een andere 
Antwerpse gazettier Willem Verdussen. Deze 
gaf de krant verder uit onder de titel 
'EXTRAORDINARIS POST-TYDINGHEN' 9 zoals 
Izaak' s wedu\'1e het blad al had omgedoopt in 
1637. 

In 1691 verscheen het blad onder 
de ti tel ANTWERPSCHE DIJNSDAEGHSCHE (VRY .. 
DAEGHSCHE)POST-TYDINGHE en werd in 1695 door 
Jacob Verdussen (zoon van Willem)overgedaan 
aan Hendrik Aertsen. 

x x x 
Waarschijnlijk was het nieuws uit 

de uit Antwerpen afkomstige kranten in de ' 
noordelijke nederlanden zo in trek, vooral 
op het platteland (v.d.Meulen in 'De Cou
rant')dat men er in Amsterdam al vroeg brood 
in zag om ze opnieuw te drukken en. uit te 
gevent niet alleen onder de Antwerpse titel 
maar met woordelijke overname van de inhoudl 

Later werd zowel in Amsterdam aTs 
elders zelfs plaatselijk nieuws toegev'oégd .. 

Het betrof dus niet een incidentele 
uitgave; jarenlang verschenen in de noordelij 
nederlanden diverse Antwerpse kranten! 

Het oudst bekende nummer is de 
ANTWERPSCHE VRYDAAGSCHE POST-TYDINGE nr .. 28 
van 8 april 1707 uitgegeven te Amsterdam bij 
J.Brouwer. Een 2e nr.uit 1707 (no 65 van 16 
augustus)dat zich in de bibliotheek van de 
Leidse Hoogeschool bevindt, vermeldt "Na de 
copy van Antwerpen by Henricus Aertssens op 
de Eyermerkt inde Parnassus Berg". 

Een 'Dingsdaegsche' uitgave, nr 22 
van 15 maart 1712 werd te Amsterdam gedrukt 
bij Jacobus van Egmont, Boekdrukker op de 
Regeliers Breestraat, In de Nieuwe Drukkery" 
In dit nummer wordt vermeld "dese Courant is 
gedrukt na de Origineele Copye, of Jacobus 
van Egmont zal 50 gulden voor den Armen ver
beuren, indien der iemant is, die hem kan 
beweysen dat zij niet na de Origineele Copye 
is gedrukt"" . 

Volgens v.d.Meulen is er in 1742 
nog sprake van deze Amsterdamse "Antwerpse 
krant" ft 

In Den Haag verscheen een 
GAZETTE VAN ANTWERPEN bij Cornelis van 
Zanten en daarvan bevindt zich één exemplaar 
(nr 19 van 8 maart 1729)in het gemeente-ar
chief te 's-Gravenhage en in het Pers~eum 
o.a. nr. 99 van 12 december 1730. Ik ben de 
gelukkige bezitter van het nr .. 9 van 1 febr" 
1729-
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Van de NI~dE GAZE1TE VAN 
ANTWERPEN uit 1772 verschenen te Rotterdam 
bij Reinier Arrenberg slechts 3 nummers die 
in het gemeentearchief aldaar berusten. 

Op 17 nov.1772 verandert 
deze titel in ANT'tlERPSE GAZETTE met nr" 4 en 
verschijnt tot 11 juli 1806 en waarvan een 
kompleet stel in bezit is van het Rotterdams 
gemeentearchief. 

Sautyn Kluit schrijft in 
zijn bijdrage 'Gazette va.~ Antwerpen' (maart 
1869)dat in 1739 ook in Haarlem een Gazette 
van Antwerpen verscheen by lzaak van 
Hu1...1tenroy .. 

Om het nog ingewikkelder 
te maken noteert v .. d"Meulen dat in Den Haag 
en Rotterdam naast bovenstaande titels ook 
nog "Ant'IJerpsche Posttydingen" werden uit
gegeven. Een jaartal wordt echter niet ge
noemd en voor zover bekend bestaan hiervan 
geen exemplaren .. 

Si:lds dus tenminste '{anaf 
1707 tot een eeuw later (1806) verscheen in 
verschillende nederlandse steden een 
Antwerpse krant! 

(L"M .. C"Nierijnck) 

Het lijkt erop dat een slimme 
Zweedse uitgever een schitte
rende vondst gedaan heeft. 
In Stockholm verschijnt sin'ds 

het begin van dit jaar een dag
blad onder de titel Metro, dat 
gratis wordt verspreid onder de 
reizigers in de ondergrondse 

van de Zweedse hoofdstad en in 
de treinen op de lokale netten 
rondom de stad. 

Metro is een echte krant, met 
echt nieuws, dus geen adverten
tieblaadje en de oplaag is bijna 
net zo groot als die van het 
grootste Zweedse dagblad, 
Dagens Nyheter. 

De inhoud van Metro is erop 
berekend gelezen te kunnen 

worden in de gemiddeld twintig 
minuten die een metro-rit 
duurt. Het gaat zowel om lokaal 
en landelijk, als om wereld
nieuws. 

Er werken bij Metro maar 14 
journalisten. Er wordt heel veel 
materiaal van het Zweedse 
nationale nieuwsbureau 
gebruikt. De pagina-opmaak 
gebeurt op Apple; de distribu
tiepunten worden beschikbaar 
gesteld door het spoorwegbe
drijf. 

Misschien iets voor de NS. Ster
ker, echt iets voor de NS: in 

Nederland zou de gemiddelde 
beschikbare leestijd vast een 

stuk hoger liggen, als je de ver
tragingen meetelt ... 
Bron: World Wide Printer, 
Internationaal, 

nummeqj 4 '95; 

tel. 00-49711444005; 
fax 00-497 114 15299. 

WAT ZIT ER BIJ DAT TIJDSCHRIFT? 
Het wachten op de trein in het Victoria 
station te Londen heb ik deze zomer eens 
nuttig gemaakt met het wat nauwkeuriger 
bekijl<en van het aanbod aan tijdschriften in 
de W. Smith kiosk aldaar. 

Het aanbod is daar nog veel groter dan de 
bekende massa in de kiosken van de 
Nederlandse stations. 

Het is echter niet de gigantische hoeveelheid 
die mijn aandacht trok, maar de 
verscheidenheid aan gratis bijsluiters, 
waarvan ik hieronder een beperkte (I) 
opsomming geef, die in sommige gevallen 
lachwekkend overkwamen: 

STAMP MAGAZINE (Free Dutsch block of 
stam ps - de fl 1,60 berg lelie) 
NEEDLE CRAFT (instruction book) 
CLASSIC STITCHES (free scissors) 
PRACTICAL PARENTHING (baby fresh pack) 
PC-DIRECT (free disc) 
TREASURES OF THE EARTH (free boxes of 
gemstones) 
MOTHERS & BABY (free teething) 
CELEBIRTY HAIRSTYLES (free hairpin) 
SMART DOG (free pack of lamp & ricel) 
ALL ABOUT CATS (free pack of cat-foot) 
GOLF MONTHL Y (free golf bali) 
AMATEUR PHOTOGRAPHER (free film) 

ARTISTS & ILLUSTRATORS (free pan of St. 
Petersburg colour) 
WHAT VIDEO (with screwdriver) 
PENTHOUSE (free nude poster) 
TROUT FISHERMAN (free leaderscontainers) 
ANGLING FREE (tackle box) 
SEA ANGLER (with a hook sharpener) 
HEALTHY EATING (free 58 calories bar) 
OUR BABY (with tybe of drapolene cream) 
THE GREAT OUTDOORS (free sitzmatl) 
STILLWATER TROUT ANGLER (free fly box) 
PERFOMANCE PORTFOLIO (free video) 
MOBIL AND CELLPHONE MAGAZINE (free 
hairband) 
FREE PUZZLES (with ballpen) 
CLASSIC (free opera CD) 
HI-FI CHOICE (free tape) 
COURSE ANGLING (with rod rest) 
COARSE FISHING (with tree bait box) 

Zoals elders hebben onderwerpen als 
'computers', 'motoring' , 'comics' en 
'woman's magazines' de overhand. Iedereen 
vindt wel iets van zijn gading, hoewel ik 
tevergeefs naar een algemeen verzamel blad 
zocht: philatelie was de uitzondering. 

•. 
Overigens een leuke bezigheid tijdens een 
wat langer oponthoud in een stationl 

• 
Louis Nierynck 
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Ç.!) Voor wat betreft de tijdschriften, dag- en weekbladen werd bepaald dat op elk nummer de naam en 
~ woonplaats van de drukker moest worden vermeld, evenwel met uitzondering van de in Nederland 
tS gedrukte tijdschriften. Voorts moest een exemplaar twee uren voor de uitgifte afgegeven zijn aan het 

hoofd van het plaatselijk bestuur en dat, behoudens dispensatie van de gouverneur-generaal, elk artikel 
dat geen 'bloote' nieuwstijding of aankondiging bevatte, door de schrijver moest zijn ondertekend. 
De ondertekende beantwoording van persoonlijke aanvallen, gissingen of beoordelingen moesten in 
principe in het eerstvolgende nummer of de eerstvolgende aflevering van het tijdschrift waarin het was 
verschenen, kosteloos worden opgenomen. 
Het reglement omvatte ook de strafbaarheid van misdrijven en overtredingen door middel van de drukpers 
begaan. De straffen strekten zich uit tot gevangenisstraf, boete, beslag en verbeurdverklaring van het 
betreffende drukwerk. Ofschoon al deze strenge bepalingen scherp werden bekritiseerd door de Staten
Generaal, werd deze wet niettemin toch afgekondigd en die door Thorbecke werd betiteld met 'Gewrocht 
der duisternis '. 
Als gevolg van de vrij algemene afkeuring van deze wet, kwam bij ordonnantie van 22 juni 1858 een 
zogenaamde authentieke interpretatie, waarbij de bepalingen van het reglement voor de buiten 
Nederlands-Indië gedrukte werken enigszins werden venacht. Niettemin behield de regering genoeg 
middelen om eventuele 'uitspattingen der pers' tegen te gaan en dit naast haar recht tot uitzetting en 
internering. Wellicht als gevolg van de strengheid van de bepalingen zijn zij zelden toegepast. Onder 
andere tegen 'De Soerabaja Courant', omdat de uitgever in 1869 had geweigerd het vereiste exemplaar 
aan de autoriteiten voor goedkeuring toe te sturen. Verder tegen 'Het Indisch Vaderland', dat felle 
artikelen publiceerde tegen het Drukpersreglement. Talrijker waren de vervolgingen evenwel tegen 
journalisten en wel op grond van het oude Wetboek van Strafrecht. 
Voor de ontwikkeling van de drukpers in Nederlands-Indië is het reglement dan ook geen ernstige 
bedreiging geweest en in de praktijk genoot deze dan ook een grote mate van vrijheid. Het zou evenwel tot 
1906 duren voordat de censuurbepalingen uit de Drukperswet werden geschrapt. De preventieve censuur 
werd opgeheven, maar een repressieve werd in het Wetboek van Strafrecht geregeld dool' het opnemen van 
de bepaling dat de uitgever binnen 24 uur na de verschijning van een drukwerk een door hem 
ondertekend exemplaar aan de autoriteiten moest toesturen. Deze bepaling had echter weinig effect. 

In 1931 werd een ordonnantie tot beteugeling van de persuitspattingen uitgevaardigd, 'De persbreidel' 
genoemd, die de gouverneur-generaal de bevoegdheid gaf, na vooraf gaande waarschuwingen, de 
verschijning van een blad te verbieden. Deze ordonnantie werd toegepast op vijf Hollandse en 24 
Indonesische dagbladen. 
Bij Koninklijk Besluit van 21 september 1900 was trouwens bepaald dat de gouverneur-generaal de 
bevoegdheid had om de invoel' van 'gevaarlijk' geachte buitenlandse drukwerken te verbieden. 
Zoals ook hierna zal blijken bleef, ondanks pogingen tot venachting, de Indische overheid derhalve 
beschikken over krachtige machtsmiddelen tegen de pers, ook al bestond die van af het midden del' 
negentiende eeuw niet meer uit een soort 'staatscourant' in één plaats. 
Voordat de ontwikkelingen van de kranten in enkele andere steden aan bod komt, zal eerst met die in 
Batavia worden verdergegaan. 

" Q 

\'\1; h"1 "'I <'I,,(·"IIIIU(,r Cr""fT) W11 ugt U d~,.r nu v~n! 
C~Djl~ .I~. wIj D.luna"".n .. ~H'YJ:(lI lierst d"M,I\er 
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III VERDERE ONTWIKKELING VAN HET NIEUWSBLAD IN BA TA VIA 

In Batavia kwam eerst in 1851 het 'Batavisch Advertentieblad' uit en in 1852 werd dat vervangen door de 
'Javabode'. In 1857 kwam het tot de oprichting van het 'Bataviaasch Handelsblad'. De door W. Bruining 
opgerichte BAT advertentieblad mocht het nieuws slechts uitsluitend ontlenen aan de 'Nederlandse 
staatscourant' en de 'Javasche Courant'. 
In 1852 ging Bruining een overeenkomst aan met onder meer Van Dorp en dat had tot gevolg dat zÜn 
blad werd opgeheven en werd vervangen door de op 11 augustus 1852 verschünende Java-bode; Bruining 
was de drukker van dit blad, Van Dorp de uitgever en W.J. van Haren Norman leverde het papier. Het 
blad kwam op elke woensdag en zaterdag van de week uit. In het zevende nummer werd vermeld dat er 
reeds 400 intekenaren waren. Deze krant verschilde in aanleg weinig van de 'Javasche Courant'; de in 
Indië gevoerde politiek kwam nooit ter sprake, hoofdartikelen waren volkomen onbekend en de inhoud 
bestond voornamelük uit breedsprakige ingezonden stukken. Dr. C.H. Wormser venneld in zÜn boeiende 
verhandeling getiteld 'Journalistiek op Java', de volgende in 1852 in de Java-bode verschenen 'primeur'. 
Het gaat om een ooggetuige-verslag van het bezoek van de gouverneur-generaal aan de eerste spoorweg 
op Java, waarvoor concessie was aangevraagd door ir. Deeleman. Deze spoorweg bestond uit 'een üzeren 
rail, die op houten paaltjes rustte en over deze rail reed een karretje op twee wielen achter elkaar. Dit 
karretje werd in evenwicht gehouden en werd getrokken en geduwd door twee karbouwen of door twaalf 
Indonesiërs, aan elke kant de helft. Er was plaats voor 54 passagiers, doch de uitvinder was er zeker van 
dat het vervoermiddel nog groter kon worden gemaakt, omdat de praktijk al had uitgemaakt dat één buffel 
deze trein heel gemakkelük kon trekken. Züne excellentie betuigde ZÜn hoge tevredenheid over deze 
uitvinding en heeft waarschünlük bÜ deze eerste proefrit die hÜ meemaakte, een extra biddag laten 
houden. 
Toen in 1858 Ritter zÜn werkzaamheden staakte, voerde Tollens alleen de redactie en werd Van Dorp zelf 
drukker van de krant en enig eigenaar. Bruining stichtte per 2 januari 1858 een eigen blad 'Het 
Bataviaasch Handelsblad', dat werd geredigeerd door H.J. Lion. Tussen beide kranten (mtstond een 
levendige polemiek. 
Aangezien Lion de voortdurende neiging had vrijwel elke handeling van het gouvernement sterk te 
bekritiseren, was aan een veroordeling niet te ontkomen. HÜ kreeg een gevangenisstraf van anderhalf jaar 
opgelegd, waarvan hÜ evenwel slechts twee maanden uitzat, aangezien hÜ zo ziek werd, dat hÜ 
toestemming kreeg voor herstel naar Nederland te vertrekken. In 1864 keerde hÜ terug naar Nederlands
Indië waar hÜ na korte tijd weer correspondent werd aan het 'Bataviaasch Handelsblad' om uiteindelük 
weer de leiding van dit blad op zich te nemen. 
De Java-bode verging het minder goed en in 1865 was de situatie zo verslechterd dat Van Dorp het 
'Bataviaasch Handelsblad' suggereerde om een fusie aan te gaan. Lion weigerde dit evenwel, bang als hÜ 
was voor het teloorgaan vall het liberale karakter van zÜn krant. HÜ adviseerde de Java-bode om een 
einde te maken aan de conservatieve gedachten vorming. Van Dorp honoreerde dit advies met de 
benoeming in 1866 van J. van Gennep, een overtuigd !:[;b'';''~:" tot redacteur en onder zÜn leiding kwam 
het inderdaad tot een belangrijke verbetering. 
In 1866 werd Batavia een derde nieuwsblad rük en wel het 'Bataviaasch Handelsblad', dat werd 
uitgegeven door Bruining, die zÜn contract met Lion niet wilde verlengen. 
Als COllrad Busken Huet in 1868, als opvolger vall Gennep, redacteur van de 'Java-bode' wordt, waren in 
Batavia drie elkaar fel beconcurrerende nieuwsbladen. Busken Huet was in Nederland een belangrüke 
tegenstallder van de persvrijheid en een groot voorstander vall de invoering van het preventieve censuur in 
Indië. Met financiële steun van het conservatieve kabinet ging hÜ naar Indië om aldaar de strijd aan te 
gaan met de zogenaamde 'vrüzinllige pers '. ZÜn arbeid als hoofdredacteur ving hÜ aan met een 
verhandeling getiteld 'Wenschen en tegenstrijdigheden', waarin hÜ een algehele hervorming in de pers 
aankondigde. 
De Java-bode kwam toen twee keer per week uit en de inhoud bestond hoofdzakelük uit mailberichten, dat 
wil zeggen met de mail aangevoerde Nederlandse-en buitenlandse berichten; de rest van de uit acht 
pagina 's bestaande krant werd gevuld met scheeps- en handelsberichten. 
Dit betekende niet dat beide redacteuren W.L. Ritter en L.J.A. Tollens geen kwaliteiten bezaten. Onder 
hun leiding beleefde de 'Javabode' een voorspoedige periode en tot 1858 was deze krant het enige niet
officiële nieuwsblad in Batavia. Bovndien dreven de 'schone letteren' aldaar toentertijd bÜlla geheel op 
hun activiteiten. 

Eerst op 1 december 1869 kwam de krant dagelüks uit en de gewone nummers telden veelal vier pagina's. 
Busken Huet zelf schreef niet zoveel in de -in een twaalftal rubrieken onderverdeelde- Java-bode, maar 
maakte gebruik van medewerkers en nog vaker nam hÜ artikelen over uit de vele binnen- en buitenlandse 
bladen die hÜ las. 
De büdragen van Huet beperkten zich tot de rubrieken hoofdartikelen en mengelwerk, waarin ziJn literaire 
en niet-literaire artikelen werden weergegeven. Verdere wetenswaardigheden over het verloop van het circa 
vier-en-een-half jaar durende redacteurschap van Huet bÜ de Java-bode, staan uitstekend beschreven in 
de brochure 'De Negentiende Eeuw', maart 1980' (Zie ook onder 'Het Algemeen Dagblad van 
Nederlandsch Indië'). 
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In 1873 stichtte Busken Huet een eigen dagblad: 'Het Algemeen Dagblad van Nederlandsch Indië'. Twee 
jaar later wilde hij graag repatriëren, maar vond geen koper voor zijn dagblad. Zijn neef L'ange Huet 
was evenwel bereid hem als redacteur op te volgen en wel tegen een inkomen van zeshonderd gulden per 
maand. 
De nieuwe redacteur was niet alleen verantwoordelijk voor de financiële administratie, maar ook voor de 
inhoud van de krant en het tijdig verschijllen er van. Het belangrijkste nieuws werd geput uit de laatste 
met de mail aangekomen Nederlandse en buitenlandse kranten en tijdschriften. Vanuit Parijs behield 
Busken Huet een sterke greep op zijn blad en hierin publiceerde hij een reeks van hoofdartikelen, 
Europese- en Parijsche brieven, literaire kritieken en essays. 
L'Ange Huet was verplicht alle bijdragen vanuit Parijs ongewijzigd te plaatsen en dit is hem op een 
bepaald moment duur komen te staan. 
In dit dagblad, van 27 november 1885, plaatste Busken Huet een 'Europese brief' waarin hij zich in zulke 
denigrerende termen over het koningshuis uitliet, dat L'Ange Huet hiervoor voor de rechter moest 
verschijnen. Alhoewel tijdens de rechtszitting overtuigend werd aangetoond dat lIiet L'Allge Huet, maar 
Zijll neef in Parijs voor deze brief verantwoordelijk was, werd hij niettemin veroordeeld tot een 
gevangenisstraf van drie maanden, die in hoger beroep werd gereduceerd tot één maand; het was hem 
verboden om gedurende deze maand iets voor de krant te schrijven en bovendien was hij verplicht om acht 
uur per dag met andere gevangenen gedwongen arbeid te verrichten. Deze straf was veel zwaarder dan die 
opgelegd was aan P.A. Daum, een jaar later in 1887. Na zijn straf te hebben uitgezeten keerde hij weer 
terug als redacteur van het 'Algemeen Dagblad'. Nadat Busken Huet op 1 mei 1886 was overleden, leek 
het een kwestie van tijd dat deze krant ter ziele zou gaan en inderdaad op 31 december 1886 was het 
zover. 
Hoe verging het echter de Javabode? 
In het begin van deze eeuw ging de 'Java-bode' in eigendom over aan de makelaarsfirnw Van Heusden 
en Mees en wel gedurende het tijdvak 1899 tot 1906, onder de uitstekende leiding van hoofdredacteur 
C.A. Kruseman. 
Uit de boedel van deze finna kocht N. Metzelaar de 'Java-bode' en dit kwam in technisch opzicht deze 
krant bijzonder van pas. Aangezien goede hoofdredacteuren in Indië nogal schaars waren, moest ook de 
'Java-bode' het vele jaren achtereen het in dit opzicht met krachten van middelmatig niveau doen. In de 
twintiger jaren van deze eeuw evenwel beleefde deze krant onder het vakkundig leiderschap van Metzelaar 
een grote bloeiperiode. 
lil 1934 verhuisde de Koninklijke Drukkerij De Unie, die de uitgave van de 'Java-bode' venorgde naar 
het voor die tijd ultramoderne gebouw aan de Molellvliet. Daar werkte H. C. Zentgraafj, die tot 
hoofdredacteur was benoemd en Metzelaar werkte voort aan de groei van het voornaamste dagblad in 
Batavia. 
De finna Bruining en co. deed in 1879 een vergeefse poging een krant onder de naam 'Telegraaf' uit te 
brellgen en eell zelfde lot was beschoren teil aanzien van de uitgifte van het 'Bataviaasch Halldelsblad' 
door de firma Ogilvie en co. Het jaar 1885 bracht de geboorte van het 'Bataviaasch Nieuwsblad' ell wel 
onder het bekwame redacteurschap van Daum sr., die onder het pseudoniem 'Maurits' een serie Illdische 
verhalen publiceerde in het toen zeer geavanceerde naturalistische stijl en die ook nu nog herdrukt 
worden. Daum werd als redacteur opgevolgd door J.F. Scheltema en deze leverde scherpe kritiek op de 
opium-politiek van de regering, hetgeen hem als hoofdredacteur op drie maanden cel kwam te staan. 
In 1908 werd F.H.K. Zaalberg tot hoofdredacteur benoemd. Zaalberg trad in 1888 in diellst bij de 
uitgevers Van Kolff en co. en doorliep daar alle rangen vanaf adressenschrijver, kende het krantenbedrijf 
dus door en door en was bovendien een goed journalist. Zaalberg was Indo-Europeaan en zijn 
werkzaamheden als hoofdredacteur waren mede gericht op de morele en maatschappelijke verheffing van 
de 'Indo'. Hij streed in heftige bewoordingen met de regering om tot gelijke behandeling op elk terrein 

van de 'Totok' en de 'Indo' te komen. Onder Zaalb;rg werd 'Het Bataviaasch Nieuwsblad' het officieuze 
orgaan van het Indo-Europeesch Verbond, voor welke partij hij in 1924 zitting nam in de Volksraad. Na 
een derde hoofdredacteurschap - van 1919 tot 1926 - werd hij opgevolgd door R.J.H. Ritman, terwijl 
Molenaar directeur werd. 
Omstreeks 1895 ging de firma Ernst ertoe over om een krant, 'Algemeen Advertentieblad' geheten, gratis 
te verspreiden en dit blad werd een groot financieel succes. Na de opheffing van deze finna werd dit blad 
overgenomen door de uitgevers Albrecht en co. en werd de oorspronkelijke naam omgedoopt in de 
'Indische Courant'. Deze naam werd gehandhaafd tot 1900, in welk jaar het blad werd herdoopt in 
'Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië'. Het 'Nieuws' heeft zich in eerste instantie onder het 
hoofdredacteurschap van K. Wijbrands en vervolgens onder dat van H. Mulder en Th. Koemans 
voorspoedig ontwikkeld. 
Dit dagblad heeft zich kunnen handhaven tot 1942. De eerste redacteur van dit dagblad, Vermeulen, werd 
opgevolgd door Karel Wijbrands, die werkzaam was geweest bij de 'Sumatrapost' in Medan. Door zijn 
scherpe en vlijmende sarcastische artikelen kreeg Wijbrands grote macht en hoofdzakelijk hierdoor kreeg 
'Het Nieuws' de status van de krant met het grootst aantal abonnementen. Wijbrands' macht steunde 
voornamelijk op het afbreken wat hem niet beviel en hij was op zijn best als hij de vele rotte toestanden 
bestreed, doch het minst nobel als hij personen aallviel. Hij gebruikte genadeloze methoden om zijn 
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persoonlijke vijanden te attaqueren en om deze reden werd hij herhaaldelijk veroordeeld wegens laster, 
belediging en hoon. 
Heel Indië las 'Het Nieuws', zowel ambtenaren als particulieren. In de eerste plaats .om te lezen, wie 
Karel Wijbrands nu weer te grazen had genomen en om de felle niemand ontziende hoofdartikelen. 
Eén van de onverzoenlijke vijanden van Wijbrands was D. W. Berretty, directeur van het persbureau 
'Aneta '. Berretty kon Wijbrands wel goed partij geven, omdat hij de berichtgeving van de bladen, dus ook 
van 'Het Nieuws', in handen had. Beiden hielden evenwel zorgvuldig rekening met elkaar, want 'Het 
Nieuws' kon het niet zonder de berichten waarvan 'Aneta' monopoliehouder was. Wijbrands daarentegen 
wist te veel van Berretty 's particuliere leven dan dat deze het zich kon permitteren onverschillig te staan 
ten aanzien van hetgeen Wijbrands over hem zou kunnen schrijven. Karel Wijbrands overleed op 27 mei 
1929 als gevolg van een auto-ongeluk. 
In 1938 werd dr. Wormser mede-eigenaar van het blad van Karel Wijbrands. 

In 1922 werd door de Europese vakverenigingsleiders de 'Indische Courant' opgericht. Dit blad opereerde 
zeer onafhankelijk en ontleende de kracht aan de steun in geldelijke bijdragen, abonnementen en 
advertenties van de diverse vakverenigingen. Dit blad kon het desnoods doen zonder de Aneta
telegrammen van het persbureau 'Aneta', dat opgericht was door en onder leiding stond van de zeer 
invloedrijke persoon 'Berretty'. Deze begreep alras dat deze krant een blijvende dreiging zou kunnen 
betekenen voor zijn persbureau. 
In wezen was deze krant het orgaan van de 'Suikerbond' en van alle andere werknemers, zowel in 
overheidsdienst als in de particuliere bedrijven. De leiders van de 'Indische Courant', die van 
kranten exploitatie weinig verstand hadden, moesten om het blad rendabel te houden, uiteindelijk 
gedwongen de adveltentiekolommen voor een vast bedrag verpachten aan 'Aneta', dus aan Berretty. 
De regering en het groot-kapitaal waren van stollde af aall weinig ingenomen met de verschijning van dit 
blad, dat steeds -en niet altijd in gekuiste taal- opkwam voor de belangen van de particuliere werknemers 
en de ambtenaren. 
Berretty had allermillst belang bij een conflict met deze twee grootmachten en kreeg dus al zeer spoedig 
grote onenigheid met de directie van deze krant. Hij begreep wel dat hij de hoofdredacteuren Iliet kon 
verplichten om artikelen van zijn hand op te nemen. Om deze en nog andere redenen richtte hij het 
gei1lustreerde weekblad 'De Zweep' op. 
'De Zweep' maakte een ieder die het met Berretty niet eens was voor rotte vis uit. 'De Zweep' bracht 
Berretty veel geldelijk voordeel ell hij zag voorts dat hij de dagbladen kon dwingen dit blad onder de 
abonnees van die bladen te verspreiden. 

IV ONTWIKKELING VAN HET NIEUWSBLAD IN SOERABAIA 

Soerabaia is de stad, waar het eerste particuliere nieuwç/Jlrul IW'selleell; in 1836 werd aldaar a~llgel'allgell 
met de produktie I'all het 'Soerabajaseh Ilieuws- ell advertentieblad'. 111 juli 1835 verzocht C.F. Smith aan 
de toenmalige gou I'emeur-gelleraal J. C. Bavo om ;11 Soerabaia één keer per week eell advertentieblad te 
mogen uitgeven. Dit I'erzoek werd in maart 1836 ingewilligd ollder de volgende voorwaarden: 
- In het blad mag niet anders worden opgenomen en aangekondigd dan te Soerabaia, of in de omtrek 

plaatshebbende vendutiëll, het veltrek ell de aankomst van schepen, geboorte-, huwelijks- en 
sterfgevallen en sooltgelijkell. 

- liet biad za/ onder toezicht staall vall de re.l:.:ent vall Soerabaia. 
- De in dit blad te plaatsen adl'ertentiën zullelI onderworpen Zijll aall het zegelrecht. 
- De betali11g VOOI' het plaatsen vall advertentiëll zal geschiedell volgens het tarief van 's lands drukkerij. 
Het I'erzoek in 1836 om er 'mengelingen' (gemengd nieuws) aan toe te voegen, werd in maalt 1837 vall 
de hand gewezen. Tot 1853 bleef de krant een advertentieblad, daarna werden ook nieuwsberichten 
opgenomen en werd de naam gewijzigd in 'Soerabajasch nieuws- en advertentieblad'. 111 deze periode 
werden de l'erlzoudi11gen in de Indische maatschappij, zowel door de tekst in de kranten als door de 
adl'er1e11ties uitstekend weergegeven. Alhoewel de typografische I'erzorgillg van de annonces veel te 
wensen OI'erliet, liet de inhoud ervan aan duidelijkheid niets te wensen over. llieronder volgelI een paar 
I'ool'beelden: 
- Vel/dutie, 

Op 5 december a.s. zal voor de toko vall Be/u'elld worden verkocht: db'erse tokogoederen, glaswerkell, 
enz., zoomede precies te 9 ure eene slavin, ge1laamd Rosalie, oud 21 jaar, zijnde compleete lijfmeid, 
gebakmaakster ell in het kooken niet onervaren, zijnde dezelve intusschen uit de hand te koop. 
Mede zal op regtelijk gezag worden verkocht een lijfeigene, zijnde compleete huis en lijfiollgen, be/word 
hebbende aan Frederik Ko/mus. 

- Te koop. 
Eene familie slaven, bestaande uit 5 koppen, ais een moeder, oud 29 jaren, drie dochters, oud 12, 8 en 
4 jaren ell eell zoon, oud 2 jaren. Te bevragen bij J. G. Brinkhuijsen. 
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- Dankbetuiging. 

De Jal'aan Slalllat betuigt Zijll meester, dell heer WanllOfJ, zijne dankbaarheid voor de gegeven vrijheid 
uit de slavemij van zijnen vader en hem, hopende dat zijn vorige lotgenoten dezelfde milddadigheid mag 
te beurt vallen door de medewerking van het publiek. 

- Verloren!!! 

Eene Europeesche dame en vier kinderen, wier kleederen gemerkt zijn met de initialen C.D.S. 
Die daar inlichtingen vall kunflen geven, wordell verzocht hetzel}'e te doen, bij den uitgever dezer. 
Zegt het voort!!! 

lil januali 1853 verschee1l in Soerabaia een tweede orgaan: 'De Oostpost' genaamd. 
In het midden mil de vorige eeuw zag men ook i1l Soerabaia eell toenemellde neiging tot openbare 
ged~clztenvon~,ing groeien door middell'a11 de drukpers, zij het meer met het doel om persoonlijke grieven 
te Illten ell pm'ate belangell te verdedigen, dali om oppositie te plegen tegen de bestaande orde van zaken. 
In 'De Oosfpost' werden door de verantwoordelijke redacteur ell door au deren, onderwerpen vall lokaal 
belang of vall persoonlijke aard dikwijls op zowel humolistische als op Vi1l1lige wijze behandeld. Een 
politieke k/ellr of strekking kon aan dit blad, dat vier keer per week verscheen niet worden ontleend . " althans met tot omstreeks 1857. . 
'De Oostpost' begon in oktober 1857 klitische verhandelingen te publiceren en zelfs over de handelingen 
mn de regeling. Deze houding kall als een eerste voorzichtige stap in de richting vall een vrije 
dagbladpers worden beschouwd. 
De redactie stoelde haar dappere houding op het feit dat eell hooggeplaatste koloniaal ambtenaar de 
melling was toegedaan dat men de handelingen vall de regeling kritisch kon beoordelen, omdat de 
gOIll'erneur-generaalniets kon ondernemen tegen eell redacteur, die eerbied betaal/de voor de openbare 
orde ell 11Isl. 

Belallglijke 'leaders' die in 'De Oost post , in de loop vall 1858 verschenen waren: over kolonisatie, de vrije 
ell gedwongen suikercultuur, opiumpacht, monopolie der Nederlandsche handelmaatschappij. In 1859 
verscheuen ollder meer de volgeIlde artikelen: het beginsel der koelie-ordonnantie; een pleidooi voor de 
de oprichting van middelbare scholen in Nederlands-Indië en idem voor die van een spaarbank; voor de 
afschaffing van de slavernij; voor de instelling van een gemeentebestuur. 
Vanaf september 1859 begon de krant kwalitatief achteruit te gaan; 'de leaders' verdwenen en De 
Oost post daalde weer af tot het niveau vall een advertentieblad. 
In 1864 deelde de toenmalige uitgeefster (De firllla Thieme, Kolff en Co.) mee, dat deze krant niet meer 
dagelijks, doch nog slechts drie maal per week zou verschijnen. Een verdere achteruitgang was niet te 
keren en op 11 november verscheen dan ook het laatste Ilummer vall 'De Oostpost'. 
In 1861 werd toestemming verleend om in Soerabaia een derde Europees dagblad uit te geven en wel 
onder de titel 'De Nieuwsbode ' en waarin twee keer per week telegrafische en andere tijdingen werden 
opgenomen. 
Intussen was uit het 'Soerabajasch Nieuws- en Advertentieblad', de 'Soerabajasche Courant' ontstaan, die 
in eerste aanleg drie maal in de week uitkwam. Dit blad bevatte slechts nieuwstijdingen en officiële 
bekendmakingen en verscheen sinds eind 1859 vier maal per week. 
Door het gebrek aan eigen nieuws waren de Soerabiaische krantenuitgevers, waaronder de 'Soerabajasch 
Courant', omstreeks het midden van de negentiende eeuw wanhopig als de post van de West (dat wil 
zeggen van uit Batavia en Semarang) niet op tijd arriveerde of dat de mail van overzee sterk vertraagd 
was. Er was sprake van grote naijver tussen de verschillende uitgevers, aangezien men graag de eerste 
wilde zijn, van het weergeven van één of ander voorval. 
De 'Soerabajasche Courant' ontwikkelde zich tot 1894 bijzonder voorspoedig en dit onder de 
voortreffelijke leiding van H.E. Eijsell. Na zijn plotselinge overlijden in 1894 werd deze krant evenwel 
geliquideerd en voortgezet onder de titel van 'Nieuwe Soerabaja Courant' en welke naam tot het eind toe 
gebleven is. Dr. W. T. Schimmel kocht alle aandelen van deze krant op en Ed. van Ghert is onder zijn 
bewind jarenlang met de hoofdredactie Vall de krant belast geweest. 
'De Nieuwsbode ' bracht reeds vall de aanvang af geregeld hoofdartikelen, die evenwel dikwijls 
overdrukken waren uit andere bladen en wel vooral uit de 'Nieuwe Rolterdamsche Mailcourallt'. Het 
binnenlandse nieuws werd overgenomen uit het 'Bataviaasch Handelsblad', alsmede uit de in Semarallg 
uitkomende kranten. 
Uit journalistiek oogpunt gezien stond de redactie voering van het blad op een niet al te hoog peil, 
aangezien de inhoud van de kolommen stoelde op de gevoelens van hen, die geïnteresseerd waren in het 
voortbestaan van de krant en wier meningen gegrond waren op eigenbelang. De hoofdartikelen waren 
dikwijls in heftige bewoordingen gesteld, waarbij dikwijls de openbare diensten of bijzondere personen 
werden aangevallen. De straf volgde echter vrijwel direct op deze zonde. Zo werd J.J. Nosse, die 
verantwoordelijk was voor een scherp gesteld stuk jegens de overheid, door de regering in 1864 uit 
Nederlands-Indië gezet. De uitgave van het blad werd op 1 oktober 1869 gestaakt als gevolg van de 
omstandigheid, dat zulke 'pikante' artikelen werden opgenomen, dat de abonnees één voor één bedankten 
en dit ondanks het feit dat men in die tijd op het terrein van platvloerse verhalen wel het één en ander 
gewend was. 
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CHINESE DRUKKUNST 

De uitvinding van de Duitser Gu
tenberg - het drukken met losse 
letters - heeft de Westerse we
reld op een ongelofelijke manier 
veranderd en is te vergelijken 
met de opmars van de computer in 
onze tijd. 
Echter de drukkunst was al veel 
ouder, want voor Gutenberg werden 
er al Z.g. blokboeken gedrukt, 
waarbij de hele pagina - afbeel
dingen en letters - uit één blok 
hout werd gesneden. 
Helaas voor het Westen: de hele 
uitvinding van het drukken is een 
Chinese uitvinding, die al vóór 
het begin van onze jaartelling 
werd gebruikt, 
Het drukken met losse letters 
werd voor het eerst toegepast 
rond het jaar 1045, door de Chi
nees Pi Sjeng. Hij gebruikte klei 
waarin de tekens werden uitgesne
den, waarna ze hard werden gebak
ken. 
Deze lettertekens waren zo dik 
als een muntstuk, dit in tegen
stelling met onze losse letters, 
die op staafjes stonden en van 
een lood-legering waren gemaakt. 
Van de gebakken klei-letters kwa
men de Chinezen op hout en later 
ook op metalen letters. 
Een andere Chinees Wang Tsjen 
verbeterde het maken van houten 
letters en sneed uiteindelijk 
zestigduizend karakters, waarmee 
in 1298 al een nieuwsblad werd 
gedrukt. 

~Uo."'-.··"-"· . , . 
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XI' AN RIBAO 

Via de Mongolen - die in 1259 
Polen en in 1283 Hongarije ver
overden en op het punt stonden 
heel Europa aan zich te onderwer
pen, wat niet gebeurd is door de 
dood van de grote Khan - is de 
drukkunst vermoedelijk in het 
Westen terecht gekomen. 
Gelukkig hadden wij - via een 
aantal omwegen - het Romeinse 
alfabet overgenomen, hoewel in de 
tijd van Gutenberg de gotische 
uitvoering in zwang was, waardoor 
het snijden en gieten van een 
onvoorstelbare hoeveelheid ver
schillende tekens, zoals bij de 
Chinezen, niet nodig was. 
De Europese talen konden, met 
kleine aanpassingen, allemaal 
door dezelfde letters worden ge
drukt en dat was er de oorzaak 
van dat de boekdrukkunst zo'n 
enorme vlucht kon nemen. 

Voor wie meer wil weten over deze 
uitvinding en nog vele andere, 
die in China begonnen zijn, mag 
ik verwijzen naar het boek van 
Robert K.G. Temple "CHINA, 3000 
jaar uitvindingen en ontdekkin
gen", dat uitgegeven werd door 
Van Holkema & Warendorf en dat 
een samenvatting geeft van een 
hele serie Engelse boeken over de 
techniek van het oude China, een 
levenswerk van Joseph Needham. 

H.J.C. Bosman 
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• Darling Market 
".w".'Now··" .. elk weekend beurzen! 

Darling Market is een attractie voor het 
hele gezin en bestaat uit vier onderdelen 
die samen één geheel vormen 

- de Wereldmarkt waar 400 vaste 
ondernemers vanuit de hele wereld 
hun waren aanbieden; 

- Horeca Plaza waar 23 restaurants 
allerlei wereldse lekkernijen aanbie-
den; . 

- Darling Kids, een voor Europa unieke 
kinderspeelstad; 

- Darling Expo, met zijn 5.000 m2 een 
beurzencentrum waar publiek en 
exposanten elkaar op ontspannen 
wijze kunnen ontmoeten. 

Darling Expo organiseert: 

11 & 12 mei: HET VERZAMEL WEEKEND: 300 kramen gevuld met grote, kleine, bijzondere 
of bizarre verzamelingen. Alle verzamelingen vindt u bij het verzamelweekend. 

15 & 16 juni: INT. CD-, PLATEN- en BOEKENBEURS: Tienduizenden cd's, lp's, boeken, 
tijdschriften, stripboeken etc. etc. van collector items tot de laatste nieuwtjes. 

fl. 90,· per kraam (3,60 x 0,90 meter) per weekend! incl. BTW 

Deelnemen is simpel. Vul de bon in en stuur hem op of fax hem. Stort het volledige deelnamebedrag op 
bankrekeningnr. 65.69.62.054 o.v.v. Verzamel en/of CD/PLATEN/BOEKEN. Bij betaling per giro kunt u het 

bedrag overmaken op girorekeningnr. 60000 van de ING-bank te Den Haag o.v.v. bankrekeningnr.: 
65.69.62.054 o.v.v. Verzamel en/of CD/PLATEN/BOEKEN. U ontvangt dan een bevestiging van deelname. 

Of bel voor meer informatie: 070 - 319 49 02 
-----------------------------------------------------------------------------------------~--
Ja, ik wil deelnemen aan het VERZAMEL WEEKEND en lof de INTERNATIONALE CD-, PLATEN-, en BOEKENBEURS 

met ............ kra(a)m(en) à fl. 90,- per weekend inclusief B.T.W. De afmeting van een kraam is 3,60 x 0,90 meter. 

Naam 

Adres 

: Dhr./Mw ......................................................................................................... . 

: •••••••••••• 1· ........................................................................................................... . 

Postcode/woonplaats : ........................................................................................................................ . 

Telefoonnummer ......................................................................................................................... . 

Ik denk op de beurs te gaan staan met de volgende produkten: 

Datum 




