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- MEDEDELING SECRETARIS -

Tijdens de laatste ledenvergadering heeft Alie Oostra te kennen gegeven dit 
jaar voor het laatst het penningmeesterschap op zich te nemen. 
Tot op heden is het ons niet gelukt een kandidaat te vinden voor deze post. 

Het bestuursprobleem is echter nog groter geworden. 
Per 1 junij.l. ben ik van baan gewisseld. Hierdoor kan ik veel minder tijd in 
de VKTV steken. Hoewel mijn voornemen was drie jaar in functie te 
blijven, voel ik mij genoodzaakt per 1 november het secretariaat neer te 
leggen. Omdat ik een bestuursfunctie naar behoren wens te vervullen - en 
daar geen tijd voor heb - zie ik ook af van andere activiteiten in het bestuur. 

lIET BESTUUR ZOEKT DUS ZOWEL EEN 
PENNINGMEESTER ALS EEN SECRET ~"::'"!-".~ 

Voor het voortbestaan van de VKTV 18 het van essentiee 
nieuwe kandidaten naar voren komen. Namens het bes,Wlltita. 
dan ook op, een actieve rol in de VKTV te gaan vervullen 
kandidaat te stellen voor één van deze functies. 

Voor meer infonnatie kunt u met Alle Oostra of mij kOl~_" 

ZATERDAG 2 NOVEMBER as. 
BEURS in "Het Trefpunt" te Voorthuizen 

van 10.00 tim. 12.00 uur, nadien ledenvergadering 

(tafelhuur ter plekke te voldoen) 



COLOFON 

Au Courant is het verenigingsor
gaan van de Vereniging van 
Kranten- en Tijdschriftenverzame
laars (VKTV) en verschijnt vier 
maal per jaar in de maanden 
maart, juni, okober en december. 
Abonnementsprijs inclusief 
lidmaatschap VKTV: f 40,m p.j .. 
Extra abonnementen f 25,- pJ .. 

REDACTIE 
Doeke Oostra en H.J.C. Bosman: 
Eindredactie en lay-out: 
Ron Grooten 

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

ADVERTENTIES 
leder lid mag een gratis adverten
tie, Courantje, 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. 0105118428 

Perm ingmeester 
Alie 005tra 
De Bosporus 6 
8303 WB EMMELOORD 
tel. 0527 698032 

leden: 
Otto Spronk; 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 15 FEBRUARI 
NR. 215 MEI 
NR. 3 15 AUGUSTUS 
NR. 4 15 NOVEMBER 

Artikelen en ingezonden brieven 
bij voorkeur uitgetikt/uitgeprint op 
een kolombreedte van 8 cm in een 
zo duidelijk mogelijk lettertype en 
eventueel voorzien van duidelijke 
illustraties. 

KRANTENDIENST 

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

Een ieder die afstand wil doen van 
dergelijk materiaal wordt verzocht 
kontakt op te nemen met de co
ordinator van de krantendienst: 

Jan de Wit 
Dode Nieuwstraat 20 
5211 EK 's-Hertogen
bosch 
tel. 073 6142393 

Commerciële aanbiedingen wor
den niet in behandeling geno
men. 

ADVERTENTIES 

Tarieven kader advertenties: 

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

f 75,
f 40,

f 25,-

Achterpag.: + f 10,-

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

"De weg uit de impasse" 

Veel intro's heeft uw voorzitter al 
gewijd aan het tekort aan leden die 
zich willen inzetten voor bestuur, 
redactie oflosse werkzaamheden. 
In dit nummer vindt u op verschil
lende plaatsen een vertwijfelde op
roep om de personele problemen op 
te lossen. Ik zou hier niet op ingaan 
wanneer ik niet heilig overtuigd was 
van het feit dat we genoeg leden 
hebben die onze kleurrijke 
vereniging inhoud 
kunnen geven. Tijdens de ledenver
gadering in november zal beslist 
worden hoe we een nieuwe weg 
kunnen inslaan. Het is daarom zeer 
belangrijk dat in Voorthuizen zo 
veel mogelijk VKTV' ers aanwezig 
zijn. We zullen niemand op de nek 
springen of een functie opdringen, 
dat hebben we nooit gedaan want 
alleen eigen initiatief is uiteindelijk 
iets waard. Maar we willen wel 
vele meningen horen en een 
realistisch beeld krijgen van de 
mogelijkheden op de korte en 
langere termijn. Alleen samen 
kunnen we uit de impasse komen. 
Tot ziens op 2 november. 

ZATERDAG 2 NOVEMBER 
Beurs in samenwerking met de 
Documentatiegroep '40 '45 in 
Voorthuijzen. Deze traditionele 
samenkomst wordt zoals elk jaar 
gecombineerd met een veiling en 
een algemene ledenvergadering. 
Ook worden de restanten van de 
krantendienst die dag voor een 
'habbekrats' van de hand gedaan, 
dus sla uw slag en kom ook! Neem 
uw 'handelswaar' gerust mee, op 
markt of veiling kunt u een en 
ander te koop/ruil aanbieden. 
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laatste deel: LIJST ELEKTRONISCHE KRANTEN IN NEDERLAND 
74. PlAS Monthly Newsletter 

Newsletter by the independent recordlabel: Play It Again Sam 
If you want to be added to the newsletter-mailinglist to receive the 
free PlAS Monthly Newsletter at your e-mail address, please write an 
e-mail with in the subjectline the magical word: SUBSCRIBE to: 
pias@dds.nl Here you can read the newest and backissues of our monthly 
newsletter 
URL: http://www.dds.nll-pias/letter.htm 

~Primeur Internet: 
~nternet jongerenkrant van Nederland: Primeur InterNet! 

URL: http://www.veronica.nVprimeur/ 
~ 

76. pro-ETIR 
Periodiek van de Electrotechnische Vereeniging. Studievereniging Fac. 
Elektrotechniek Technische Universiteit Delft Verschijnt 4x per jaar en 
is beschikbaar in papieren- en digitale vorm. 
URL: http://elektron.et.tudelft.n1I -etv/perio 

~ Propia Cures 
Amsterdams Studenten weekblad 
URL: http://muresh.et.tudelft.nllpcures/laatste/voorpagina.html 

78. psychologie & Computers 
Psychologie & Computers is een onafhankelijk kwartaal tijdschrift, 

uitgegeven door de Gebruikersgroep computerondersteunde 
Psychodiagnostiek, de Nederlandse Vereniging van Psychologen (NIP) en 
de Uitgeverij Swets & Zeitlinger 
URL: http://www.cs.rulimburg.nll-plugge/pencl 

79. et PVDA Vlugschrift ~ n blad voor sympathisanten en criticasters van de Partij van de 
Arbeid 
URL: http://www.pvda.nVvlugschr/vlugschr.html 

80. Radio Bulletin Electronica 
Tijdschrift van uitgeverij De Muiderkring 
URL: http://valley.interact.nl/av/comlmuiderkr/RB/RB950 lIhome.html 

81. RC-Bulletin 
Het RC-Bulletin wordt uitgegeven door het Rekencentrum van de TU Delft. 
Het is een zakelijk informatiebulletin bestemd voor iedereen die 
gebruik maakt van de diensten en faciliteiten van het Rekencentrum 
URL: gopher:/ / gopher. tudelft.n1l111tud/rekl alg/bul 

~otterdams Dagblad 
Selectie uit de wekelijkse pagina Digi@taal 

URL: http://mediaport.org/ _rdagbladlhtmllhoofd.html 

83. SARA Bulletin 
Dit bulletin bevat informatie over de soft- en hardware bij SARA. 
URL: gopher:/ /gopher.sara.n1l111archievenlsarbul 

84. SjoSji 
Tweewekelijks stripblad 
URL: http://valley.interact.nVav/ comlballoonlsjosjilhome.html 

85. Slaggaard 
Officieel orgaan Roeivereniging "De Delftsche Sport" 
URL : http://tudoms. tudelft.nll -hhoekstra/ dds.html 

86. Slagwerk magazine 
The Dutch Magazine for Drummers and Percussionists 
URL: http://valley.interact.n1Iav/MUSWEB/k18/SLAGWERK.html 

87. Spiegeloog 
Spiegeloog is het faculteitsblad van de Faculteit der Psychologie van 
de Universiteit van Amsterdam. Het verschijnt eens in de vijf a zes 
weken en biedt actuele info over activiteiten aan de faculteit alsmede 
over facultaire politiek en onderzoek. 
URL: http://info.psy.uva.nIlSpiegeloog/Spiegeloog.html 

90. Thabloid 
Blad voor informatica-studenten en medewerkers van de vakgroep 
informatica van de KUNijmegen. De Thabloid wordt uitgebracht door de 
studievereniging Thalia, de vereniging voor Informaticastudenten aan de 
KUNijmegen. ' 
URL : http://www.sci.kun.nVthalia/thabloid/Thabloid_nl.html 

91. Thinktank Magazine 
Thinktank Magazine is het officieele orgaan van het Thinktank netwerk. 
Hoofdredacteur: Xander Crone. Uitgever: Martin ten Cate 
URL : http://www.cyber.nllthinktanklttmag.html 

92. Tele-PC 
Elektronische versie van tijdschrift over PC communicatie. Bevat 
nieuws, rubrieken, testen, internet-specials, praktijkinforrnatie. 

Tele-PC is een uitgave van VNU Business Publications 
URL: http://vnu.ib.comltelepc/ 

93. TOM 
Omschrijving: De TOM is het electronische tijdschrift van de 
TimeWasters. De TimeWasters zijn een groepje voor het merendeel (ex) 
informatica studenten die graag hun tijd verdoen achter een computer, 
met name een die op het internet is aangesloten. 
URL: gopher:/ /gopher.win.tue.nl:70/111tue/tw 

De TOM is niet via ftp op te vragen, wel op drie andere manieren: 1. 
gopher, 2. e-mail naartom-request@win.tue.nl.3.mail naar 
timewasters-request@win.tue.nl met als subject TOMI0 (als u b.v. TOM 
#10 wilt opvragen). 

94. Unix Info 
UNIX [nfo, een vakblad dat zich voornamelijk richt op professionele 
computergebruikers 
URL: http://www.euro.net/sala/uilui.html 

95. Update WEBzine 
Online versie van Update magazine een 2 wekelijks blad van The Dance 
Connexion Holland over muziek & jongerentrends. Update WEBzine wordt 
uitgegeven in samenwerking met Cameo Media 
URL: http://www.cameo.nl:80/update/ 

96. UT Nieuws 
Weekblad van de Universiteit Twente 
URL: 
http://driene.student.utwente. nll utnieuws/ datallaatste/voorpagina.h tml 

97. v/h Nictoglobe 
v/h Nictoglobe is een onregelmatig verschijnend, electronisch verspreid 
Kunstmagazine. Eerste uitgave september 1989. Onderwerpen: Grafiek, 
Poezie, schilderkunst. Wordt uitgegeven in Amsterdam. 
Redactieadres: v /h Nictoglobe, Entrepotbrug 108, NL 10 19 JG, Amsterdam 
URL: http://www.xs4all.nll-ajaco/nicto.html 

98. De Verbinding 
Maandelijkse nieuwsbrief van het CAOS/CAMM Center. 
URL: http://www.caos.kun.nllverbinding/verbinding.html 

90 f eronica Blad 
~~line versie van het omroepblad van de Veronica Omroep Organisatie 

URL: http://www.veronica.nllVeronica/Biadi 

100. Vi MATRIX 
Het vakblad op het gebied van vastgoed informatie en Geografische 
Informatie Systemen (GIS) in Nederland en Vlaanderen. 
URL: http://bacchus.wirehub-.nll-vimatrixl 

101. Vital: Magazine for Electronic and Electroacoustic Music 
Engelstalig tijdschrift voor elektronische en elektro-akoestische 

muziek. Het verschijnt ook op papier. Redacteuren zijn Frans de Waard, 
los Smolders en Peter Duimelinks. 
URL: 
http://www. vpro.nVwww/ arteria/V20n W3/ Archief/ ArchiefTexten 

88. Super-online 
Super-online is een online informatiebulletin ter ondersteuning van het 102. Volgens Bartjens 
gebruik van supercomputers bij SARA. Super-online wordt uitgegeven door Blad van de Wiskunde Studievereniging DESDA, (Katholieke Universiteit 

SARA, Kruislaan 415, 1089 SJ Amsterdam. Nijmegen) 
URL: gopher:/ /gopher.sara.nV ll1archieven/superol URL: http://www.sci.kun.nlldesda/bartjens/volgens_bartjens.html 

89. SURFnet Bulletin 
SURFnet Bulletin is het kwartaalblad van SURFnet bv en bestemd voor de 
gebruikers van het SURFnet-netwerk. 
URL: http://www.nic.surfnet.nl/surfnet/bulletinl 

103. De Vonk 
Semi wetenschappelijk maandblad van de elektrotechnische 
studievereniging Scintilla. Verschijnt 10 maal per jaar 
Redactie: Ger Nijmeijer, Niels van der Eng, Niels Olij, Frank Cremer, 
Michiel Janssen, Mark üedenbaum pamck Tuin 
E.T.S.V. Scintilla, Universiteit Twente, Postbus 217, 7500 AE Enschede, 
tel. 053-892810, email: vonk@scintilla.eLutwente.nl 

URL: http://130.89.30.50/Committees/Vonkl 
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104. Vrouw & Kultuur 
Vier maal per jaar geeft Vrouw & Kultuur een Nieuwsbrief uit en twee 
maal een folder 
URL : http://dse.iaehv.nllcultuur/literatuur/vrouw/folder.html 

105. Wagenings Universiteitsblad 
Wekelijkse Engelstalige krant voor studenten en docenten in het 
agrarisch onderwijs. Bovendien verslagen van symposia, agenda's etc. 
URL: http://www.wau.nllwub/wsphome.html 

106. (Heat)Wave 
URL: http://sequell.riv.nl/heatwav~/default.htm 

107. Web 
Het Internet magazine 
URL: http://www.hub.nllkiosklweb/web.html 

108. Webber 
Jongeren magazine 

URL: http://riverlandl.riv.nllwebber/ 

109. W & I bulletin 
Informatie-tijdschrift voor de faculteit Technische Wiskunde en 

Informatica op de TU Delft: 
URL: http://www.twi.tudelft.nllTWl/Wlbulletin/Overview.html verschijnt 
( twee-wekelijks) 

110. Winkelnieuws 

Landelij k Secretariaat Wetenschapswinkels 
Sarphatistraat 147 
1018 GD Amsterdam 
tel. 020 - 525 5515/5510 
E-mailadres:LSW@SARA.nl (Irene van Eerd) 

Winkelnieuws is een elektronische nieuwsbrief voor medewerkers van 
Wetenschapswinkels in Nederland en verschijnt tien maal per jaar. 
Uitgave: Landelijk Secretariaat Wetenschapswinkels (I..sW) REDACTIE !ren 
van Eerd (LSW), Michiel Oele (Chemiewinkel UvA), Jan van Diepen 
(Wetenschap~winkel UT), Uesbeth van Wijk (CRI, Leiden) 
ABONNEMENT: U kunt zich abonneren door een bericht te sturen naar: 
listserv@nic.surfnet.nl met in de eerste regel het commando: SUBSCRIBE 

,,-::,,\W1NKELNlEUWS Voornaam Achternaam 

11 IJ Zanzi bar 
_~Zan;zib~ is een wekelij~se uitgave, behore~d ~ij het dagblad Trouw. De 

pagma IS bedoeld voor Jongeren en verschijnt Iedere zaterdag onder 
redactie van Romal1a Abels (romana@dds.hacktic.nl) en .ferry Goossens. 
U RL: gopher:// dds.dds.nl:70/111kiosklzanzibar 

112.Zeno 
Zeno is een tweemaandelijks tijdschrift dc'tt gaat over wetenschap, 
technologie en samenleving. In Zeno verschijnen artikelen, thema's, 
interviews, opinies, boekbesprekingen en columns 
URL: gopher:/ / dds.dds.nl:70/111kiosklzeno 

113. Zzone's Zmagazine 
In c'.zone's Zrnagazine vindt u kwaliteitsverhalen en -foto's van 
onafhankelijke Nederlandse publicisten over software, kunst, hardware, 
reizen en wet.enschap. Soms diepgaand, maar altijd interessant. 
Stichting Zzone zorgt dat elke lflaand een nieuwe aflevering verschijnt. 
URL: http://WW\v.zzone .. com/ 

~, Zie ook: Informatiediensten in Nederland: Uitgevers 
* Zie tevens: Newsleners, Journals anti Zines on WWW 

Dit overzicht wordt in CWlS-l'<'L verband onderhouden door: 
SURFnel: InfoServices (redactie: Koninklijke Bibliotheek) / 

Tel. 070 - 3140615 / nlmenu@is.konbib.nl 
Commentaar, fouten of vragen kunt u sturen naar. NLmenu@rug.nl 
Opname van tijdschriften en kranten in deze rubriek geschiedt door 
invulling van dit a.anmeldformulier. 

Samengesteld door: Wim Vogel/ Laatst herzien: 2 augustus 1995 

In memoriam 
Ulrik Nimmegeers (1942-1996) 

Vooral in een jaar waarin de VKTV het moeilijk heeft 
wat betreft het vinden van enthousiaste leden die iets 
voor de club willen betekenen, komt het veel te vroeg 
overlijden van een van die animators van het eerste uur 
extra hard aan. Ulrik Nimmegeers, journalist 
(oa Algemeen Dagblad) maar vooral onvermoeibaar pers 
en publiciteitsfanaat, volgde de heer Lowenhardt op 
als voorzitter van onze vereniging. In een tijd dat de 
VKTV vergaderde in rokerige zaaltjes wist hij een 
ieder voor zich in te nemen met aanstekelijk 
enthousiasme en gemeende interesse. 
Hoewel ordelijkheid bepaald niet zijn sterkste kant, 
en het uur van zijn aankomst nooit te voorspellen 
was, behoorde Ulrik tot het zeldzame slag mensen 
waarop niemand langer dan 3 seconden kwaad kon 
blijven. Sterker nog, de onvoorspelbaarheid vormde hij 
om tot een handelsmerk, met hem erbij had je het idee 
dat er iets te gebeuren stond. 
Het is bepaald niet toevallig dat de VKTV -kern 
verschillende malen naar Antwerpen afreisde. 
Natuurlijk, musea werden bezocht en markten afgelopen, 
maar minstens even belangrijk waren de uren 
in de Antwerpse binnenstad, en Ulriks geimproviseerde 
activiteiten als gids. Het tienjarig jubileum werd dan 
ook daar gevierd en niemand vermoedde dat we 
Uldk voor het laatst zouden zien. 

Het is moeilijk te verteren dat we tijdens een 
vergadering hem nooit meer aan de telefoon krijgen, 
om hem naar de plaats van handeling te loodsen. 
Dat hij ons nooit meer kan verrassen met een pak 
papier waarvan hij had onthouden dat het ons 
interesseerde. Dat we nooit meer een pint met 
hem kunnen drinken op een Antwerps terras. 
We mochten hem graag en we zullen hem missen. 

Klaas Komaat 
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KRANTENCURIOSA uit de verzameling van 
Louis Nierijnck (deel 25) 

Een zeldzame "proeve van een oranje-krant", 
een voorpagina met kwade koppen, de verkie
zing van Jean Marie Le Pen tot president 
van Frankrijk en een blad voor Belgische 
blowers •••• 

De illegale gestencilde zaterdag
avond editie van het "NIEUWS-BULLETIN" van 
7 april 1945 vertoont op de voorpagina een 
geknevelde HitIer op weg naar de galg. 

Onder het caricatuur de zin "Je 
allerlaatste tocht Adolf" (Jalta). Het 
nieuwsbulletin telt 8 pagina's en ik vermoed 
dat dit een uitgave is van het blad onder 
nr.526 uit het boek "Ondergrondse pers 1940-
1945 v~ L.Winkel, omdat daar sprake is van 
illustraties inl de ~ek-end edities. 

/ 

Een bijzonder stuk in de collectie! 
~T ZATERDAGAVONDEDITIE VAN HET 

i'~~E;UW§1i3'ULlETI 

I 
'I 

.1 

'! 

Volgens een opgave van de CCD cata
logus verscheen het ALGEMEEN WEEKBLAD bij J. 
Schuitemaker te Purmerend wekelijks sedert 
1855 en men verrngedt dat het blad in 1863 is 
gestopt met publicatie. 

Er zijn slechts enkele nummers van 
dit weekblad bekend, tenzij het archief van 
Purmerend daarvan veel meer bezit. Een be
waard gebleven nummer is dat van 18 november 
1863 (nr.464)met v~~r- en achterzijde gedrukt 
in oranjekleur" De voorkant vermeldt in witte 
letters 'Oranje Boven', terwijl aan de achter 
zijde de witte letters 'pro patria' door de 
oranje kleur zichtbaar ~±jn, De gehele bin
nenkant van dit nummer heeft de kleuren rood 
wit en blauw,met erin de witte getallen 1813 

• rnll..'YE 'M _ O?.A.'!lI-rn:STClJlIlWIT, ~ ~. "._ ~ 
~o. 464 "'e.:::cnde Jnnr.:n.nc:. ...., 1863, 

ALGEMEEN WEEKBL!R 
.<11-

\"~_nC::-I __ ""'.,.1I 

,'/ (---- .... ~-..""'~ 

J5 Cent.. 

OrAuJé-Nijl&&rij. (17l\uv.) ;Mn4. ~~~._*'~.~~~ ... ~ 
cm~·~~-:-~:=:==~~~d:=;i!'"-=-~:=--~~-:'S 
~~~I:=' ~ ~:::::;~/.d:: .. ~~ ~."'II~ ;"':~:;::~:.t' ~~ !.ij 
:~;",~.~~~-~:.~~~~,.3:::'",:"~'" ... bt:v-.v-
ohob_.,.""""""", ... cI~.TI""" ............ :""'~n.<,.w.rl<t.,ou""""~I."'."",,~~ 
::-·:'~~='~~i~~:r~::=::~_lá~~~~ 
...... .-- """'~"'" r-~'''' ...... ,~ .!dh .. ""'.."d.. ........ R!I>. """""'~ ........... ~,,_ 

1'1'1-1 """" ~, • ..,-,p..d ,h,,.,. ,...."'"'~ I"{"~. """""' ............ \.tl~ ~r (h,I,,,,,,,,,IoCI, oM. Ir 0.. •• all ._, 

. t~~~~if:tN ~:l~!:;~~ ~it~ 
-1863,ter 50-jarige herdenking van de bevrij

ding van het Franse juk. 
In mijn collectie echter is een 

"proeve van een oranje-feestcourant" van dit 
ALGEMEEN WEEKBLAD met nr. 464 en de vermel
ding 5de druk, 15 cent. Het heeft dezelfde 
kleuren als eerdergenoemd nummer,maar PRO 
PATRIA staat op de voorzijde en Oranje Boven 
aan de achterkant. Verder in de kop de ver-

melding: "Van dit weekblad zal de 10de jaar
gang in 1864 verschijnen in dubbel formaat". 
Deze tekst komt niet voor in het defintieve 
eerstgenoemde nummer. 

Een bijzonder collectors' item! 

I 
Onlangs kreeg ik een stukje moder~ 

ne pers curiosa in handen" HET BLAD van juli
aug.1995 (nr.6)is een maá'aelijkse "Gazet van 
de Belgische Cannabis Consumenten Bond 
(BCCB). Het vakantien~er beslaat 32 page, 
en bevat veel "blowende" artikelen en tal-
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rijke aanbiedingen van marihuana kweekmate
rialen,uittreksels uit de dagbladpers over 
arrestaties van hasjdealers- en gebruikers 
en advertenties van coffeeshops in Bergen op 
Zoom. 

De eindredacteur besluit zijn voor
pagina-artikel ~ls volgt : 

Dit I/afcantienummer /lan Hét blad is in Amster
dam tjedrukt. Als jullie het in handen krijtjen, be
tekent het dat wij (I/oor het eerst) sulcsesl/ol een 
ton ol/er de ljrens hebben tjesmokkeld . 
Voltjende maand /Ierschijnen We (eindelijk! hope
lijk!) op nOf} meer patjina 's. Misschien zells met 
een col/u en een binnenaffiche in I/ier kleuren. En 
zeker op 15 000 exemplaren. Wat We nu absoluut 
nodif} hebben? 8elf}ische adl/erteerders die hun nek 
durl/ell uitsteken. Rechters die /lrijspraak uitspre
ken. Politici die iets bef}Îl1IIe/i betjrijpen I/an de 
reële Wereld Waarin Wij lel/en. En I/ooral, stuff, I/eel 
stuff· 

Joeri Offeciers, 
Eindredacteur van Hét 

Heel bijzonder is de voorpagina 
van de "KöLNISCHE ILLUSTRIERTE ZElTUNG" van 
20 september 1930 waarop de bekende 'fUhrend 
köpfe der grossen parteien' in Duitsland 
worden afgebeeld. 

rll'N 1I1l:1!!" 
'J'<rn av Th. 

Niemand kijkt bepaald vrolijk •••• 
en waarom zouden ze ? 

c) The Golden peace Number t.g.v.het 
einde van de eerste wereldoorlog; 

d) no.17.791 van 3.6.1953:The Golden Re
print t.g.v.de kroning van de huidige 
Koningin Elizabeth. 

x x x 
In de meeste gevallen verscheen het blad 
met de belangrijke nieuwsfeiten eerst in 
de normale zwart-wit uitgave. Enkele dagen 
later werd hetzelfde dagblad uitgegeven in 
gouddruk. 

. Van het onder d) genoemde blad 
bezit ik tevens de eerste editie in Z'lli/W. 

De eerste Engelse krant die in 
gouddruk werd uitgegeven was THE SUN uit 
1838. De kroning van Koningin Victoria was 
hiervan de aanleiding. Het waardevolle 
origineel in mijn verzameling en aangeduid 
als 2e editie (eerst dus zw/w)dateert van 
6 juli 1838;het is de gouddruk uitgave, 
van de oorspronkelijke 28 juni 1838 editie. 

De helft van de voorpagina wordt 
ingenomen door een zw-w portret met eronder 
een fac-simile van haar handtekening. 

Het rode dagbladzegel komt voor or 
de derde pagina.Door het feit dat die 2e 
editie onmiddellijk was uitverkocht, ver
scheen ook een derde uitgave .. De grote 
vraag naar deze eerste gekleurde krant was 
de aanleiding tot de uitgave van nog meer 
herdrukken. In het Brits museum (Library) 
is zelfs een. 'twentieth reprint' aanwezig! 

Naast al deze 'her~'van de 
eerste weken na de kroning van Victoria, 
verscheen veel later nog een exemplaar dat 
te herkennen is aan het woord 'fac-simile' 

De Londense DAILY MAIL heeft in de aan de blanco achterzijde van het portret 
loop van haar bestaan sinds 1896 vier kran- en het feit dat het dagbladzegel al te 
ten in gouddruk uitgegeven. duidelijk op de voorpagina is aangebracht. 

Hieronder een lijst uit de collecti~ Minder zeldzaam is de op zilver-
van deze schitterende collectors' items: kleurig papier gedrukte uitgave van de 
a) no.357 van 23 .. 6.1897 The Golden Extra, DAILY MAIL teg .. v .. het jubileum van het ko-

uitgegeven ter gelegenheid van het dia- ningspaar George V en Mary. Dit blad ver-
manten jubileum van Koningin Victoria; scheen op 6 mei 1935 en voor zover ik weet 

b) no.1465 van 31.12.1900 t.gov.het begin is nergens ooit meer, volledig in zilver, 
van de 20ste eeuw; een dergelijke speciale uitgave verschenen. 
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In de verzruneling bevindt zich 
TEE FREETHINKER vol.III no.31 van 5-8-1883, 
8 blz@uitgegeven in Londen.dat twee jaar 
eerder werd opgerichte Het ateIstisch week
blad voert in dit nummer op de voorpagina 
boven de evengrote titel de nieuwskop "pro
secuted for Blasphemy". 

In de hoofding wordt vermeld dat 
de uitgever Foote tot een jaar gevangenis 
werd veroordeeld wegens godslastering;ook 
de eigenaar van het blad en de drukker erva 
kregen voor hetzelfde vergrijp enkele maan
den opsluiting. In augustus 1883 werd The 
Freethinker uitgegeven door een interim 
uitgever en drukker. 

Een aantal artikelen behandelt 
de tegenstellingen in de bijbel,waarbij 
wordt verwezen naar letterlijke passages 
uit dat boek@ Ik vraag me af of naar aanlei 
ding van sommige stukken uit de inhoud van 
het blad ook niet de "interim people" wer
den gearresteerd. Ene Symes besluit een 
bijdrage over misvattingen in de bijbel met 
"if you can worship the Creator of a world 
like this, you need not pretend to be 
squeamish" .. Een conclusie die voor sommige 
delen van de wereld ook nu nog kan genomen 
worden, lijkt me. 

PROSECUTED JOH BLASPHEMY. 

THt FR HINKER. 

Een andere uitroep "accept C 
Christ and be massacred"! 

Tussen vele advertenties met 
aangebOden literatuur over "freethinking", 
"Blasphemy" en "Was Jesus insane?" las ik 
ook een aankondiging die er eigenlijk niet 
in thuishoort en die aangeeft hoe goedkoop 
het was om Engeland te verlaten •••• 

LE 

I 
EMIGRA.TION.-United State., .cs lOs.; Oauad .. .cs. 

;Bl depooit Boourea BOl'th. Auotru.1in, ..eH.. Bond DhU~p for 
Pllrtionlnrü.-H. O. LeQ, EmigretioD Agent, Burlon..on.T.rent, __ 

Vorig jaar ik uit Parijs 
QUOTIDIEN van 2 april 1995 aangeboden. 

Het blad geeft het resultaat 
van verkiezingen die de dag voordien zouden 

z1Jn gehouden, waarbij Jean Marie LE PEN 
als 'president van Frankrijk' wer,d gekozen •• 

Een nachtmerrie die slechts een 
een ~én april grap was I En dat was de be
doeling van die uitgave. 

In de collectie is een extra editie 
van de LONDON GAZETTE van 21 nov.1813, ge
wijd aan de vlucht van de Franse legers in 
dat jaar. Het bericht uit Amsterdam dateert 
van 16 nov.1813 en vermeldt de namen van 
prominente personen waarvan verwacht kon 
worden dat zij in het voorlopig bewind in 
de hoofdstad zullen gaan voeren. 

J)ltImb. lG51~. ." '2329 

The LOilcloh Gazette . 
EXTR-lORDINAR'y. 

, .. _- . . 

Aan het eind van he~ artikel uit Am
sterdam in deze London Gazette, is opgeno
men een oproep aan alle ingezetenen met tot 
slot de uitroep ORANGE BOVEN! 

I - . ORANGE BOVEN. 

Holland' is' f~'ce !":"'The Allies ï\({vancc' upon 
Utrecht."':"':rhe Englis.h are invited.-The French 
fly on all siues.-The sea is open:-Trade rew 
vi.ves.-Pnrty spirit lias ceased.-What bas been 

~mfl"'red is forgiven imtl forgottcl1 -;\[en of con~ 

se.qucnce !inc:! ~ojlSlderaliól1~~e' ~Iled to . tbe <;iow 
vërtiinent.--::'J:'he GOvèrninen"tinviteS thc Prince to 
,tue .S·oY.<:refgntY. . ..:....w.; Jnr~ th~ . ..AlIte", ann' force 

t11è-.e.nemy·tó.sóe tor pc:nce.":"-The Îleople ~ to 
have a' .dar'ot n;ioièing,' at 'the publicexpense, 
without belngallowoo t~. p!un(]er;Ol: to commit 
~xif~xcëS5.""':E\'èi-y óne renders thanks to·God.-

1 :ÓI~_. ti~:s àre :~tü~:::~~: ~ol~n1 ".- .. ,.~'~ .. _ ... 
.,. "I:> . _ •• ,'. ',_. 

(WoPoor VoIi"AVOlqDl 
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COMPLEET? 

Als ik weer eens thuis kom met een tas vol 
aan winsten, word ik meestal begroet met de 
'optimistische' vraag: Mooi hoor, maar heb 
je ze nu compleet'? Mij bekruipt dan het 
gevoel dat deze, tegelij k enthousiaste, 
cynische en moedeloze, verbale expressie 
van mij n echtgenote over mij n verzameling 
geen antwoord behoeft. Slechts zo nu en 
dan kan ik haar vraag opgetogen 
bevestigend beantwoorden. Zij weet op dat 
moment echter ook al dat mijn 
verzamelwoede, en dus ook het woekeren 
met ruimte in ons huis, desalniettemin 
on verminderd doorgaat. 

Toch zijn er van die momenten dat ik heel 
even weet hoe moedeloos mijn huisgenoot 
zich vaak voelt. Dat zijn die korte perioden 
dat ik ook zelf radeloos van mijn eigen 
verzameldriften ben. Dit overkwam mij 
bij voorbeeld midden vorig jaar. 

Toen werd mij duidelij k dat de NSB niet 
alleen tussen december 1931 en mei 1945 
het grootste deel van de Nederlandse 
bevolking getiranniseerd heeft, maar het 
zelfs presteert om postuum mijn 
verzamelleven te verzuren. Mij was bekend 
dat de club van M ussert lange tij deen 
boerenweekblad heeft uitgegeven. Nou zijn 
boeren niet de grootste bewaarders en 
verzamelaars - en dit gold zeker zestig jaar 
geleden, toen zij vaak actief bijdroegen aan 
het verbinden van volk en bodem door 
kranten te hergebruiken als toiletpapier -
dus nam ik mij voor mijn ambitie te 
minimaliseren tot 1 exemplaar. Dit leek mij 
haalbaar en redelijk, zeker als ik een beetje 
gedocumenteerd de markt op zou gaan. 
Omdat ik de Haam van de krant kende, 
stapte ik de bibliotheek van mijn werk 
binnen en zette mij achter de computer op 
zoek naar meer gegevens. Hoopvol typte ik 
de naam Boerenstrijd in en wachtte op 
antwoord van de centrale 
bibliotheekcomputer (PICA). Jawel, de 
krant was bekend en bleek op 1 oktober 
1935 voor het eerst als weekblad 
verschenen te zij n tot en met ... september 
1936. Maar ze hebben toch veel langer een 
boerenweekblad gehad?, dacht ik. Oh, het 
is voortgezet als De N ationaal
Socialistische Landpost. Mmm, nu moet ik 
dus eigenlijk twee exemplaren zien te 
bemachtigen. 

Even kij ken wat over dit periodiek bekend 
is. Eh, wat lees ik hier ... : 'Voortgez. als: De 
Ploeger'. Zucht..., zo blijf je typen en 
houdt de computer je van je eigenlijke 
werk. Het was zomer en dus rustig, daarom 
las en typte ik lustig verder. Er ontstond 
echter wel langzaam maar zeker een 
evenredig verband tussen mijn 
gemoedstoestand en het hete zomerweer, 
want de computer was gestaag mijn 
verzamellust aan het verstieren. 

De Ploeger, Strijdblad voor volk en bodem 
jan. 1939 - november 1940. Nee hè ... ? 
'Voortgez. als: Het Boerenfront, Strijdblad 
voor volk en bodem.' NSB -Boerenleider 
Roskam had zich wellicht iets te laat 
gerealiseerd dat deze zoveelste titel te 
weinig nationalistisch was of in Vlaanderen 
of Zuid Afrika tot grote verwarring kon 
leiden, want het tweede nummer doopte hij 
alweer om tot: Het Nederlandsche 
Boer·enfront. Dat ook deze naam hem maar 
kort kon bekoren, blij kt uit de verandering 
een paar nummers later eind decem bel' 
1940.De krant werd voortgezet als: 
Agrarische Post, Hoofdorgaan van het 
Nederlandsch Agrarisch Front. 

Terwijl ik mijn ambitie door deze 
titeldraaierij in rook zag opgaan en bedacht 
ik dat er nooit, nee nooit, meer een boer bij 
mij moet aankloppen met een klaagzang 
over gedraai in het overheidsbeleid 
(aanpassen mestnormen etc.), spuugde de 
PICA-computer alweer nieuwe informatie 
uit. Agrarische Post hield weliswaar maar 
liefst 10 maanden, jawel bijna een jaar, 
dezelfde titel, maar moest vervolgens door 
het leven als Boer en Erf. Dit duurde twee 
maanden, waarna het, volgens de computer, 
verscheen in elf verschillende edities als: De 
Landstand in ... (provincienaam) . Ik kon 
mijn ogen niet geloven, was de ha,rde schijf 
op hol geslagen of waren die nationaal
socialisten nog gekker dan ik al dacht'? En 
alsof dat nog niet genoeg was, liepen 
destijds ook nog twee andere tijdschriften 
van de pers: De Landstand voor de 
Visschers en De Jonge Landstand. 

Kortom, deze NSB - titelgekte noodzaakte 
mij de verzamelactiviteiten aan te scherpen. 
Hoewel mijn echtgenote een andere mening 
heeft, beschouw ik het als overmacht. Kan 
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ik er wat aan doen dat die nazi's hun 
duizendj arige visie niet op kranten" en 
tij dschl'i rten titels toepasten? 

Ik zoek dus 20 verschillende titels en hoop 
dan dat de opmaak van de bladen alleen is 
gewijzigd bij het veranderen van de naam. 
Hoewel ik van enkele titels nu een 
exemplaar in bezit heb, weet mijn 
omgeving dat de frustratie nog groot is. Om 
de lieve vrede maar te bewaren, wordt mij 
de laatste tij d na een 'boeren vangst' nooit 
meer gevraagd: Heb je die kranten nu 
compleet? 

Harold Makaske 

P.S. Mochten lezers exemplaren in de 
aanbieding hebben dan houd ik mij 
aanbevolen. Met name De Ploegel' zoek ik 
nog voor mijn studie naar de uitgeverij 
NENASU. 
Tel. 010 5118428 

. , 
.hen. ,,1 

)g klein w~ 
bal van die mu- Maar van 1.11/ .&1 niet 
heb erg veel ge- te schame.1. Ir, oor die 
'1 Harry Verbeke. mensen veel bewonlJ.,-,~ng." 

N n 
beste 
k 
I 
AMSTERDAM· ln Noorwegen le
zen tweemaal zoveel mensen 
een krant als in Nederland. De 

'", Noren zijn daarmee de beste 

nputers. 
Foto ANP 

's land ijzelt, 
,at precies is. 
.ie documen· 
eeld stormen 
itzenden. En 
m we aan 
in de grillen 
nkelijk wor· 
jeugd." 
~r zeker van 
ion in een 

voorziet. 
kun je al 

It luisteren 
aal kijken. 

iS niet gede
t Weer Ka· 
legde waar· 
ok niet per
aar bij grote 
je hel wel 

n handbe· 
et het \X/eer 

krantenlezers ter wereld. Op el· 
ke 1.000 inwoners kopen er 600 

dagelijks een krant. In Neder· 
land zijn dat er )09 per 1.000, 
Het maakt hierbij niet uit of de 
kranten los worden gekocht of 
dat er een abonnement op is ge
nomen, 

Dit blijkt uit cijfers van de we· 
reldorganisatie van kranten, de 
FIEI. Nederland zit net onder de 
Europese top. japan staat met 
576 kranten per 1.000 inwoners 
tweede op de wereldranglijst. 
Zweden en Finland volgen met 
ieder 464 en Zwitserland is vijf· 
de met )65. 

De hoogste oplagen van kran
ten worden bereikt in Japan: een 
totaal van 7Z miljoen. De Ver· 
enigde Stalen volgen met 58,2 
miljoen en Rusland met )0 mil· 
joen, 

Het aantal titels heeft het afge· 
lopen jaar nauwelijks wijzigm. 
gen ondergaan. In de Verenigde 
Slaten en de landen van de Euro· 
pese Unie vielen 26 kranten 
weg. In Spanje en Oostenrijk 
werd de keuze groter, in Portugal 
kwamen er zelfs vier nieuwe 
kranten op de markt, • 

Uit het FIEJ·rapport blijkt dat 
de Oost-Europese markt nog 
sterk in beweging is. In Rusland 
daalde hel aanlal verkochte kran· 
ten tussen t99t en 1995 met 7t 
miljoen exemplaren, Cijfers over 
krantenverkoop in China 
ontbreken. ANP 

Ut: !lo~, .' 

Knarsetandena 
(Bakker) en ik 
Ik bedoel: een 
Wimbledon wir 
maal gesproke, 
in de vijftig jaar 
dat we daar ni 
zijn." 

Zelf heeft 
geen tennisb,. 
"Ik pas niet e 
rokje," heeft 7 

OS bezo 
HILVERSUM ~ 
Nederland r 
dat gemiddei 
was er zelfs t 
van de Neder 
Van de Olyn 
Nederland. P 

TheTk 
AMSTERDAM 
elke werkda( 
Dat gebeurt 
18.)0 uur te 
ruim opgèvat 
muziek. Er" 
wachten aebt> 
denraces. 

U1RECHr'; De ó.ieuw 
eerste larige speelfih 
van dei" Oest, opent 
tember heit Nederland 
tival in Utrecht. Geel 
actrice bij het RO Th., 
terdam. speelt de hoc 
Letland doen lanis Re: 
tienjarige Arys AdamsL 

Tijdens de fIlmdagen 
de tv.dramaproductie 
yoursjvoor never van \ 
Oest in première. De' 
moeder is een dag na de' 
re in Utrecht ook te zien 
de opening van het 8e Fi 
val Zeeland in Middelbut 

FINANCIËEL OVERZICHT 1995 
========================== 
Inkomsten: 

contributicgeldcn: 
Pers Lage Landen: 
rente 
schcnkingen, oude ms., klok 
beurzcn en veilingcn 

NLG 
NLG 
NLG 
NLG 
NLG 

6,050,00 
69.00 
94.88 

131.90 
286,00 

totaal NLG 6,631. 78 

Uitgaven: 

drukkostcn Au Courant 
porti en fotokopieën 
Kamer yan Koophandel 
YKTV klokken 
vcrzekcring Dcn Haag 
batig saldo 

NLG 
NLG 
NLG 
NLG 
NLG 
NLG 

3,468.00 
726.67 

61.00 
157,50 
142.31 

2,076.30 

NLG 6,631.78 
============ 

Aangeboden: RHYTME, maandblad voor Jazz, 
dans en amusementsmuziek 
jaargangen 1956 tot en met 1961 
in goede staat op een enkel 
nummer na compleet: tegen het hoogste bod 

W. Kuchlin - teL NA 18.00 UUR 079 - 3168968 

"Aangeboden: LIFE, Time (eind jaren 40/begin 50), 
Toeristen/Kam-peer & Autokampioen (40-46), 
De Prins (ingebonden 1906: f 25) 
de losse nummers kosten 
tussen de 1,50 en 4 gulden per stuk 

A Turkenburg: Baambrugse Zuwe 17,-
3645 AA Vinkeveen 

Te koop gevraagd: 
Wildwest-boekjes van 'Crazy West' 

G. Twaalfhoven - tel 0297 - 288777 

Aangeboden: Zeldzame nummers Provo & Provocaties, 
verzameling (Amerikaanse) foto-jaarboeken, eerste 
nummers Tros Kompas en Elseviers Magazine, 
verder: Mannen onder Elkaar, Gandalf, Twen/Taboe, 
Tirade, Podium: een kleurrijke jaren zestig-verzameling. 
Liever geen verkoop van losse nummers: 
redelijke prijzen 

Gezocht: Provo, nummer 12 

1. Hoogerwerf : 0167 - 565869 
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HAAGSCHE COURANT DINSDAG 23 JANUARI 1969 

Zelfs voor d.e Koningin is het tegtmwoQrdig nogal maei!.ijk om een hulp in de huishouding te 
vinden. Was het l10g niet zo lang g~leden een hele eer mn tot het hofpersoneel te behoren, 
opperhofmaarschalk mr. R. J. E. M. van Zinnicq Bergmann heeft aUe pogingen om uit de 

omgeving van Soestd.ijk werkneemsters aan 
te trekken maar opgegeven. Hij probeert nu om personen uit de noordelijke 
provincies te' krijgen. 

VM'ige maand werd er inverscheidÈme Frie5e dagbladen een advertentie VOiJ:!" een hulp in 

de keuken geplaatst. Men kreeg er maar een paar reacties op. De werkende vrl}uw van 

vandaag raakt niet meer onder de indruk van de glamour ",an een baan in het Kllninklijk 

Paleis. Ze wil een goed salaris en behoor! ijke sociale voorzieningen. 

Koningin Jul1ana en prins Bernhard, probeerden al in 1964 aan deze wensen tegemoet te 
komen door akkoord te gaan met een CAO voor het hofpersoneel, de salarissen stegen 
toen met 70% tot de minimumschaal voor rijksambtenaren. Onlangs gingen ze nog een 
SJtap verder, door de circatwinti.g personeelsvertrekken drastisch te moderniseren. De 
souterrain- en zolçiez:kamers ~ in de'linkse Soestervleugel voor de lakeien en in de rech
ter Ba.arnsevleugeL,voor de. kamer- .en ke,uk enmeisjes .. - .werden allemaal van een zit
hoekje en een eigen douche voorzien. Bovendien liet het Koninklijk Paar de' aparte man
nen- en de ap3lrte vrouwenrecreatiezaal met radio, tv, een bi,ijart en een sjoelhak uitrus
ten .. Gasnheer en gastvrouw :z,ijn; in. de vrije. uren een wat oudere lakei en de juffrouw van 
de linnenkamer, die ·ook de vertrouwensfigu ren van het hafpersoneel zijn, . 

Het paleispersoneel werkt in ploegen beurtelings van 7 uur 's morgens tot 3 uur 's middags 
en de volgende dagtot 10 uur 's avonds, Maar op hoogtijdagen wordt het uiteraard wat 
later, Op' ieder. momen(van. d.e: dag ûjn;er voor het ·Koninklijk Paar. buiten de hofdignita-
rissen in dienst: . 

4 lakeien; :I koks;. 3keukenmeisjes; 3 kamermeisjés;' 3·telèfonistes;' 4 'werksters; 3 onder
houdswerklieden; 2 typistes;. 4 chauffeurs en een wisselend aantal tuinmannen. 

, HUIl directe chef is de altijd in rok geklede huismeester van Paleis Soestdijk. die over de lo
pende gang van zaken iedere ochtend eEin bespre~ing met:. de ;Koningin voert, Haar wordt 
dan onder meer het menu van chefkök A. C. van der Linden ter goedkeuring voorgelegd. 
Als er geen gasten zijn mag daar 
nooit snep of een dessert op staan, 
maar als voorafje altijd' een kaas-

'., schotel en toe wat vrUichten. 

Voor en vlak na de oorlog beschikten 
. de Koningin en de Prins over zo 

weinig paleispersoneel. dat de Ko
ningin zelf de <:leur opendeed en 
de Prins alle telefoontjes aannam. 

l"'U zorgen komenllt.l~Je" er voor 
· dat vrouwelijke gasten in hun lo
geerkamer een schaaltje bonbons 
en een fles.ie van hun favoriete 
parfum en de heren een doos met 
hun eigen merk sigaret
ten en 'sigaren vinden, De opper, 
hofmaarschalk hóudt. een boe.k' bij 
waann precies Staat wat ·de· gas
ten var, het Koninklijke Gezin 
lekker en wat zij niet lekk~r_ vin~ 
den,' De secretarissen van hef KC;: 

>,ninkIijk 'Paar mOeten· daar - dis-
· crèei naar inforinèren;', dat: alles 

. .';, om bij voorbeeld' te' voorkomen, 
dat koning Boudewijn op een in
tiemdinertje de door hem zo ver, 

:;-

afséhuwde spruitjes krijgt voorge
zet. 

---~ -~-

Jli~' 1.".' .de, ~.Îik"~ 
~.·Pälêl •. :Soe' •. Û~· 

~~ftita:~î8_30·jàu. 
\.·k~S~"löli..DI:~_g. .. . .. ,. ~ ... ".. "'. :It 1... .... .."_ 

-.-=:-', '··te::Hèlifm iibHwml~er Palei 
- ,', '}~~~~jtc.:., . . . . 

:;-:Werksters, keuken- en kamenneÎs
il.., jes, die niet in het paleis wonen 
:::'; . krijgen een ·.aanvangssalaris· van 

:1 350 in de maand. Intern perso
. cC; neel verdient minder, Een ·bos-

'. De keuken in het so~terram van paleis SlIestdijk, aangelegd in 1938, we~ sindsdien nau~elijks meer ver~n
derd. Op gas- en koJenfomuizen maakt chef-kok Van der Linden, geassisteerd door :z ko~ en 4. keukenmeis, 
jes de verrukkelijkste. diners klaar •. 

': ,. . wachter van de Koningin gaaf 
per maànd .met een salaris van-
ongeveer f 700 naar huis, de op' 
perhofmaarschalk, de opperstal, 

;.,,; meester, de oppernQutvester en 
de particulier-secretarissen van 

. de 'Koningin ende. Prins verdie, 
nen ·ongevèer· )2000 per maand. 

• '.:' ." o •• " 

In·. noodzakelijke gevallen mag hef 
· hofpersoneel niaximaa.l"f10 voor 
·een avondmaaltijd' declareren. 
mits -.men in .het bEizit van .. een 
restaurantbon . is. Chauffeurs en 
rècheroheU1"s, . diè.langer dan acht 
uur OP' een· vaste ,standplaats ver
blijven mogen r.3 aan consump
ties' uitgeven. De' chauffeurs krij-

door' 
JOSHÁGERS 

. gen daarnaast' een maandelijkse 
toeslag van 1'50 Op hun salaris, 
maar ze 'mogen .geen fooien aan" 
pakken .. ' Ook 'schnabbelen is voor 
hen evenals voor hetoiTerl.ge-liof
personeel ;zonder • toestemming 
van' de Koningin' verboden. 
.. . 

Het ,paleispers.oneeI krijgt niet de 

kans om ':1' de- kantjes.af te lo

pen . .Plichtsverzuim kan volgens 

de. CAO . worden gestraft met 

werk zonder :uf ·tegen lager loon I 

gedurende màximaal 6· uur.An· 

derzijds is Voora:lde Prins gul in 
het geven· van vrije middagen als 

iemand voor iets erg zijn best 

heeft gedaan. 

Het is de bedoeling· dat aUe266 
pèrsoneelsleden van de vorstin 
nog dit jaar door het rijk zullen 
worden' overgenomen,"waardoor 
hun salaris nog meer. zal worden 
verbeterd: maar' ondan.1{s de ho
gere lonen ziet het ernaar uit 
dat de Koningin het in' de toe
komst met minder personeel zal 

. meeten doen:, Wat overigens wel 
begrijpelijk is als men bedenkt, I 
dat . de Amerikaanse president. 
die veel meer officiële verplich~ 
tingen heeft, in het Witte Huis, 
maar over een staf van 300 per
soneelsleden beschikt. 

D. Kisman 
Doeienstraat 68 
2282 NZ Rijswijk 
070/3998849 

Een artikel in verband met de specifieke verzameling van 
de heer Kisman. Hij verzamelt namelijk personeels
advertenties algemeen, zijn interesse gaat niet alleen uit 
naar de advertentie op zich, maar ook naar de arbeids
voorwaarden en de diverse soorten beroepen. 
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Al Chaab (Arab.) ("Het Volk") 
Horizons (Frans) 
Joumhouriya (Arab.) ("De Republiek") 
Le Matir! (Frans) 
ArI~Nasr (Arab.) 
El MoudJahid (Frans) 
La République (Fnms) 
Beuill. 

Algiers 
Algiers 
Oran 
Algiers 
Constantine 
Algiers 
Oran 

L' Aube Nouvelle (Frans) Cotonou 
Bulletin de I' Agence Béninoise de Presse (Frans) Cotonou 
Journal Officiel de la République Populaire du Bénin (Fr.)(reg.)(W) Porto Novo 
Ehuzu (regering) Cotonou 
Burkima li'aso 
Bulletin Quotidien (Fnms)(iegering) 
Dunia 
Notle Combat (Frans) 
L'Observai.eur (}"rans) 
Sidwaya (Frans)(rege1'Îng) 
Gambia 
The Gambian (Engels)(3pw)(regering) 
Garnbia News Bulletin (Engels) 
Gambia Onward (Engels)(3pw) 
Gambia Outlook (Engels)(3pw) 
The Gambia Times (Engels)(4pw)(people's Progr. Party) 
The Senegambia SUll (Engels)(W) 
The Torch (Engels)(3pw) 
The Worker (Engels)(Gambia Labour Congress) 
~:;lJilma 

Advallce (ElIge1s)(Jpw) 
lJaily Gwpltic (Engels) 
T'he Echo (Engels) 
Ghanaian Times (Engels) 
The Minor (Engels) (weekend) 
People's Evening News (Eugels) 
The Pioneer (Engels) 
The Weekly Spectator (Ellgels) (weekend) 
iGuiNDéc 
Horoya (Frans) (regeringspartij) 
<Guïm"c Hissmn 
No Pi nlcha (Pmt.ugees)( njgei Ïilg)(:l pw) 
Voz da Guiné (Portugees) 
!h;();OlriUMst 
FmteulÎlé Matin (Frans) 
Ivoire Dirnallche (Frans)(zondag) 
L 'Ivoir Soir (Frans) 
JOlllnal des Amis du Progrès de I' Afrique Noire (Frans)(5pw) 

Eoletim InfolTnativo (Porlugees)(W) 
Boletim Oficial (Portugees)(W) 
Nos Lut'1 (Portugees)(W) 
Unidade c Luw (Portugees)(W) 
Voz di Povo (porlugees)(W) 
Kml!enH~RI 

Ouagadougou 
Ouagadougou 
Ouagadougou 
Ouagadougou 
Ouagadougou 

Banjul 
Banjul 
Banjul 
Banjul 
Banjul 
Banjul 
Banjul 
Banjul 

Accra 
Accra 
Accra 
Accra 
Accra 
Accra 
Kumasi 
Accra 

Conakry 

Bissau 
Bissau 

Abidjan 
Abidjan 
Abidjan 
Abidjan 

Praia 
Praia 
Mindelo 
Praia 
Praia 

Limbe (vm. Victoria) 
Limbe (vm. Victoria) 

1962 

1963 
1991 
1963 
1965 

1959 

1973 
1984 

1974 

1958 

1939 

1964 
1971 
1987 

CmnelOon O[lilook (Engels)(Jpw) 
{'mlle lOon '!'imes (Engels)(Jpw) 
C:WICIOOII Tliuune (Engels & Yaoundé 1974 

Gazelle (Frans)(?pw) Douala 

80.000 

70.000 

80.000 
392.000 

70.000 

12.000 

1.500 

2.000 

1.000 

200.000 

100.000 

60.000 
100.000 

13.000 

6.000 

90.000 
75.000 

7.500 
12.000 
50.000 
15.000 
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Liberia 
The Bong Crier (Engels)(W)(regering) Gbamga City ............ 
Daily Listener (Engels) Monrovia 3.500 
The Daily Observer (Engels) Monrovia 12.000 
The Express / Sunday Express (Engels) Monrovia 
Footprints Today (Engels) Monrovia 
Liberian Age (Engels) Monrovia 4.000 
The Liberian Inaugural / Sunday People (Engels)(2pw) Monrovia 
Liberian Star (Engels) Monrovia 3.500 
The New Liberian (Engels)(regering)(4pw) Monrovia 
Libië 
Al Fajr Al-Jaheed (Arab.)(regering)("Nieuwe Dageraad") Tripoli 
Al Jihad (Arab.) Tripoli 
Mali 
Bulletin Quotidien de la Chambre de Commerce et de 

l'lndustrie du Mali (Frans) Bamalco 1936 
L'Essor - La Voix du Peuple (Frans) Bamako 1949 40.000 
Marokko 
Al Alam (Arab.)("De Vlag") Rabat 1946 50.000 
Al Anbaa (Arab.) Rabat 1970 15.000 
Al Bayane (Frans & Arab.)(comm.) Casablanca 5.000 
At Ittihad (Arab.) Rabat 1977 25.000 
Al Maghrib (Frans) Rabat 1977 15.000 
Al Massira Al Khadra (Arab.) Casablanca 
At Mithak Al Watani (Arab.) Rabat 1977 15.000 
Al Mouharir (Arab.) Casablanca 
Al Seyassah (Arab.) (2pw) Casablanca 
Asharq Al-Awsat (Arab.){Marok. ed. van Saoedisch dagblad) Casablanca 1985 10.000 
Awat Asharq (Arab.) Casablanca 1983 20.000 
Le Matin du Sahara et du Maghreb (Frans) Casablanca 50.000 
Maroc Soir (Frans) Casablanca 1908 50.000 
Le Message de la Nation (Frans) Casablanca 
L'Opinion (Frans) Rabat 1946 60.000 
Maurefanië 
Ach-Chaab (Arab. & Frans) Nouakchott 
Niger 
Le Sahel / Le Sahel Dimanche (Frans) Niamey 1973 5.000 
Nigeria 
Amana (Hausa) Ikeja (Lagos) 
Daily Express (Engels) Ikeja (Lagos) 1938 
Daily Nation (Engels) Owerri 
Daily Sketch / Sunday Sketch (Engels) Ibadan 1964 64.000 
Daily Star / Evening Star / Weekly Star (Engels) Enugu 1970 
Daily Times / Evening Times / Sunday Times (Engels) Ikeja (Lagos) 200.000 
Gaskiya (Hausa) Ikeja (Lagos) 
Gaskiya Ta Fi Kwabo (Hausa)(3pw) Kaduna 
The Guardian (Engels) Ikeja (Lagos) 
Imole Owuro (Yoruba) Ibadan 
Isokan (Yoruba)(W) Ikeja (Lagos) 
Lagos Weekend (Engels)(W) Ikeja (Lagos) 1965 300.000 
National Concord / Sunday Concord (Engels) Ikeja (Lagos) 1980 200.000 
New Democrat (Engels) Kaduna 1983 70.000 
New Nigerian / Sunday New Nigerian (Engels) Kaduna 1966 
The Nigerian Call (Engels) Calabat 
Nigerian Chronicle / Sunday Chronicle (Engels) Calabar 1974 
Nigerian Herald (Engels) Ilorin 1973 20.000 
Nigerian Minor (Engels) Onitsha 
Nigerian Observer (Engels) Benin City 1968 
Nigerian Standard / Sunday Standard (Engels) Jos 1972 100.000 
Nigerian Star (Engels) Port Harcourt 
Nigerian Statesman / Sunday Statesman (Engels) Oweni 
Nigerian Tide / Sunday Tide (Engels) Port Harcourt 1971 
Nigerian Tribune (Engels) Ibadan 1949 
PMB Independent (Engels) Ibadan 
The Punch / Sunday Punch / Financial Punch (Engels) Ikeja (Lagos) 1976 
Satellite / Sunday Satellite (Engels) Enugu 
Today / Sunday Today (Engels) Kaduna 
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The Triumph / Sunday Triumph (Engels) Kano 
West African Pilot (Engels) Ikeja (Lagos) 

Le Soleil du Sénégal (Frans) Dakar 
Siena Leone 
Advance (Engels)(2pw) Bo 
Daily Mail (Engels) Freetown 
Sunday Flash (Engels)(W) Freetown 
We Yone (Engels)(W) Freetown 
Togo 
Joumal Officiel du République du Togo (Frans)(regering) Lomé 
La Nouvelle Marché (Frans) Lomé 
Tsjaad 
Bulletin Quotidien du Chad (Frans) N'Djamena 
Info Chad (Frans) N'Djamena 
Tunesië 
L' Action (Frans)(soc.) Tunis 
Al Amal (Arab.)(soc.) Tunis 
La Presse (Frans) Tunis 
As Sabah (Arab.)("Echo") Tunis 
Le Temps (Frans) Tunis 

ALGERIJE 

NIGER 

Kaduna Kano 

• J\!1. • C'eR Jos 

:t.1 

26.000 

40.000 

1931 750.000 

1961 10.000 

1.500 

50.000 
50.000 

1936 40.000 
90.000 

1975 42.000 

Limit 

TS.IAAD 

• I • f#fJ 

~ 

\,' 
~ ., 
~ \ CENTR. AFR. REP. 
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DE TIEN 
JOURNALIST 

1 Q Gij zult alle communicatie 
middelen open houden voor 

botsende en afwijkende meningen, 
teneinde het zedelijk karakter 
van onze vrije samenleving te 
versterken. 

2 Q Gij zul t geen andere goden 
hebben buiten uw' lezers, die 

van alle aspecten van actuele 
problemen op de hoogte gehouden 
zullen worden. 

3 _ Gij zul t niet valselijk han .. 
delen met uw lezers, door 

het aannemen van gunsten in ruil 
voor een welwillende berichtge
ving over speciale belangen en 
evenmin door het kleineren van 
minderheidsopvattingen. 

l+_ Gij zult advertentiewezen en 
berichtgeving gescheiden en 

onafhankelijk houden; hieraan 
zult ge zowel op weekdagen als op 
de Sabbath indachtig zijn. 

5 _ Gij zul t uw vader en moeder 
eren door handhaving van het 

Amerikaanse beginsel: scheiding 
van kerk en staat - in welke sa
menleving zich dir probleem ook 
moge voordoen. 

6 _ Gij zul t niet doden - maar 
gij zult wel alle heilige 

huisjes omver trappen en geen on
derwerp te precair vinden om te 
lijf te gaan. 

7 _ Gij zul t verslag noch dis 
cussie over zelfs de meest 

"omstreden" vraagstukken van onze 
tijd vervalsen uit angst adver
tenties of lezers uit een specia
le belangengroep kwijt te raken. 

E3m Gij zult nimmer zonder nader 
onderzoek op eigenbelang ge

richte mededelingen van organisa
ties aannemen die voorgeven ob
jectieve feiten te verstrekken. 

VAN DE 

~_ Gij zult geen valse getuige 
nis of ook maar eenzijdige 

getuigenis afleggen; gij zult het 
democratische beginsel van open 
debat en vrije keus uit onderling 
verschillende interpretaties in 
stand houden. 

10 _ Gij zul t uwer concurrenten 
markt niet begeren door u 

ten koste van de objectiviteit te 
richten tot bepaalde groepen van 
lezers. 

Aldus de New Yo~kse ~abbijn Elmer 
Berge~ in een toesp~aak voor stu
denten te Washington. 

* 
In een gebedenboek, uitgegeven op 
last van de Gene~ale Synode de~ 
Ge~efo~mee~de Kerken in Neder
land, staat de volgende voorbede: 
"Bewaar ons volk voor verderfe
lijke voorlichting en ontspan
ning. Geef dat allen, die door 
middel van pers, radio, televisie 
of op andere wijze het volksleven 
beinvloeden, zich van hun verant
woordelijkheid bewust mogen ZlJn 
en dat Uw gaven in Uw dienst wor
den besteed". 

In hoeve~~e bovenstaande heden 
nog van kracht is - beter gezegd 
nog toegepast wo~dt - mag een 
ieder voo~ zichzelf bepalen, maa~ 
dat e~ veel waars in steekt lijkt 
me duidelijk. 

Gevonden in het boek "De krant is 
een meneer". samengesteld doo~ 
Wim J. Simons, uitgeve~ij Heij
nis. 

H.J.C. Bosman 
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Na de venlw4jning ww 'De Nieuwsbode' en 'De Oosipost' bleef alleen de 'Soerabajasche Courant' over 
en ,ût cle.r,e krant ontstond op 2 januari 1866 het 'Soerabajasch Handelsblad' (veertiende jaargang), dat 
zich tegen het einde van de vorige eeuw, onder leiding van H. G. BarteMs en daarna onder die van 
respectievelijk M. vall Geuns, J. G. Boonen en H. C. Zentgraafj, ontwikkeld heeft tot Soerabaia 's leidend 
dagblafl. 

Eén vall de bekendste redacteuren uit de aauvangsperiode was de gewezen eerste luitenant J.H.J. Elberg, 
die de vraagstukken van de dag op degelijke wijze naar voren bracht. Hij was evenwel één van degenen 
die als slachtoffer viel van het 'drukpel'N'eglement'. Op 13 maart 1872 viel hij op minder zachtzinnige 
wijze het hoofd van het plaatselijk bestuur aan en dat was de assistent-resident Nolthenius. Deze diende 
tegen Elberg een aanklacht in wegens laster en waarbij Elberg veroordeeld werd tot een jaar 
gevangenisstraf en een boete van vijfhonderd gulden. 
Na zijn straftijd uitgezeten te hebben zette hij zijn journalistieke arbeid bij het dagblad 'De Locomotief' 
voort. Door het plaatsen van een roman vall 'Gerard Keiler' ('gederailleerd') en door tal van andere 
geschriften vall deze autelll~ trachtte de nieuwe redactie het 'Handelsblad' aantrekkelijker te maken. 
In juli 1874 aanvaardde J.A. Vilkens, die als schrijver al een goede naam had, de redactie en onder zijn 
leiding verschenen er van 1874 tot oktober 1888 tal van pittige hoofdartikelen. Vilkens evenwel, hoe 
bekwaam journalist hij ook was, was niet ill staat het verval vall zijn blad tegen te gaan. Slechts met zeer 
veel moeite werden de maandelijkse drukkosten bestreden. Ondanks een reorganisatie werd kort daarop de 
krant op een publieke veiling te koop aangeboden. De firma gebr. Donker en Co. kocht de krant op voor 
een bedrag vall slechts f 2.225, ~-. 
Vilkells werd als redacteur ollder meer opgevolgd door H. G. Bar/eMs en deze gelukte het langzamerhand 
dit verval op te heffen en haar tot één van de grote Indische dagbladen te maken. In augustus 1900 werd 
hij als redacteur-directeur opgevolgd dool' M. vall Geulls en wel tot 1913. Van Geuils verdedigde steeds de 
belangen van Soerabaia en het achterland. Hij vocht jarenlang illtemief voor de aanleg van een haven en 
zag uiteindelijk zijn streven met succes bekroond. 
In 1885 werd in Soerabaia 'Thieme's Nieuw Advertentieblad' opgericht, dat in 1909 werd omgedoopt in 
een dagblad 'Soerabaiasch Nieuwsblad'. Uiteindelijk werd ook dit blad opgeheven en ingelijfd bij het 
'Soerabqjasch Handelsblad '. 

V ON1'WIKKELING VAN HET NIEUWSBLAD IN BANDOENG 
Van de z.even in de vorige eeuw in Java opgerichte kranten, die tot de Japanse aanval op Java 
versdlenen, is 'Het Algemeen Indisch Dagblad de Preangerbode' de jongste telg. Deze krant verscheen alti 
één blaadje voor het eerst op 6 Juli 1896 in Bandoellg en wel één keer per week. Oprichter van het blad 
was de redacteur J.H.L.Bo van Meeverden en het werd uitgegeven door de firma .l.K. de Vries en Co. De 
firma Vall DO/p en Co. had in die tijd een drakkerij in de 'Bergoesa Balldoeng' en meende dat er in deze 
plaats nog ruimte was voor een tweede krant, maar niet in het Nederlands doch in het Maleis gesteld. Zij 
bood één van haar employées, Jaft Fmbicius (die later bekend zou worden als auteur van diverse Indische 
toneelstukken) de leiding vall haar filiaal aan, met als opdracht een Maleise krant uit te geven. 
,fi'rdnicius stelde dat uitgifte van een Maleis dagblad in de Soendalallden, waar nagenoeg uitsluitend 
Soendanees werd gesproken, niet wenselijk was en adviseerde de directie tot het stichten vall een 
Soendanees blad. De directie stemde hiermee niet in, waarop Fabricius ontslag nam en 'De Preangerbode' 
opkocht en !log steeds als weekblad werd uitgegeven ouder de naam 'Preangerbodenieuws- en 
a(b'ertcniieblad voor de Preanger regelltsdtappen Banjoemas en Bagelen '. De firma De Vries bleef 
uitgel~fstef~ maal' samen met Fabricius. 
'Jijt 1902 werkte Fabricius als directeur en redacteur aan deze krant; hij moest toen wegens ziekte naar 
fiollwu[ tewgkeren en verkocht de 'Preangerbode', die eigendom werd van het filiaal van de finlla Kolff 
en Co. ill Bandoeng. 
I. {lorkink werd in 190(j beheerder van deze krant eu 1'11. Stafkens trad op als hoofdredacteur. In 1913 
kocht Vorkillk het filiaal van de firma Koljj' en Co. en daarmee dus ook de 'Preallgerbode'. In april /921 
wenl WorlIlser venmtwoonlel(jk directellr~hoofdredacteur van 'De Preallgerbode' en in 1922 alleen 
directeur. Als hoofdredacteur tmden achtereenvolgens in dienst: B. Daum, C. Acrayé, mr. dr. A. Goole 
en sinds 1936 B. Sluimers. 
Ondet mulere 'Het Bataviaasdl Nieuwsblad', 'De Javabode' en 'Het Nieuws vall den Dag' hebben 
Iwdllluldelijk gepoogd door uitgave van een Balldoeng~editie, de monopoliepositie van 'Het Algemeen 
indisch Dagblad de Preaugerbode' (A.I.D. te ondermijnen, hetgeen niet is gelukt. Hetzelfde lot was 
lJesdwren voor audere bladen als 'De Indische Telegraaf' en de 'Preangerpost'. Vele andere gevaren 
heeft' het 'Algemeen Indisch Dagblad' eveneens overwonnen, zoals haar positie gedurende de zogenaamde 
revolutionaire tüd (1926)0 
In het kort wordt hieronder weergegeven van hetgeen Dr. Wormser in zijn eerder vermelde boek hierover 
verhaald. 
;r,!de rel'olutiouaire fJeriode braken er tal vanstakingeIl uit ouder het Indonesisch personeel van grote 
IHXjlijr.?1.le1LZo.-_ook bij !IlJ1.A.I.D. Op een nacht werd Dl' . . WOl1llser door twee 'inandoers' er van in kennis 
g?sield dat voor de volgende ochtend in !l1Ldrukkerij en zetterij een algemene staking was afgekondigd. Na 
Ql~!l!jddellijktelefonisch overleg van de directie metl'erwey. directeur van Kolf( en Co. ill Batavia. werd 
IJf§1Q(!I.fl . vier autobussen aL te huren en hienllee tweehonderd gescllOolde zetters en drukkers uit zijn en 
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andere bedrijven naar lJandoeng over te brengen. Na een tocht van ZO'1l tweehonderd kilometer door de 
bergen, arriveerden de 'hulptroepen' tegen acht uur, waarna zij door het Europese personeel direct aan 
het werk werden gezet aan de handzetterij en aan de persen. 
De redactie had de kopij -waarin het uitbreken van de staking, de getroffen maatregelen en het verzoek 
aan de lezer voor deze keer genoegen te willen flemen met een kleinere krant en latere bezorging- reeds 
persklaar liggen. Aangezien ook de bezorgers in staking waren gegaan. kwam de postdirecteur te hulp met 
een extra bestelling voor uitsluitend de krant. Niet lang na acht uur vroegen drie 'communistische' 
stakingsleiders om een onderhoud. hetgeell ten kantore werd toegestaan en in welk gesprek zij de volgende 
drie eisen stelden: illStelling van een raad uit het personeel, die naast de directie het beheer zou voeren 
over het bedriif. vervolgens 100llSverhoginfL!!1l tenslotte dat het recht van benoeming en ontslag van het 
personeel bij de 'raad' zou berusten. 
Deze eisen werden zonder meer van tafel geveegd, waarop de stakingsleiders door de achterdeur 
vertrokken. Via een gedrukte circulaire werd aan het stakend personeel meegedeeld dat zij tot 's middags 
twaalf uur de tijd hadden opnieuw aan het werk te gaan of anders ontslagen zouden worden,· niemand 
kwam opdagen. Tegen de stakers die 'een voorschot' hadden en dat waren er velen, werd een civiele 
vordeting ingediend en bij de drie 'communistische' leiders werd beslag gelegd op alles wat zij hadden. De 
staking was binnen een week verlopen en had twintigduizend gulden gekost. 
Niet lang daama brak er een opstand uit over geheel West-Java en werd zelf het telefoonkantoor in 
lJatavia door de opstandelingen bezet. De zogenaamde Iwofdleider. ir. Soekamo, stond een paar maanden 
later terecht voor de landraad in lJalldoeng. Als één van de hoo{dgetuigell was Kiewit de Jonge 
(regeringsgemachtigde voor A.Z.) opgeroepen. die bij binnenkomst op ir. Soekanw afliep en hem de hand 
drukte. Deze gebeurtenis werd diezelfde avond in hei 'Algemeen Indisch Dagblad' vermeld, waama de 
gehele pers in verzet kwam tegen zijn aanblijven als regeringsgemachtigde. Zonder succes, hij werd 
gehandhaaffl" 

Het 'Algemeen Indisch Dagblad' behoorde tot de viel' grote dagbladen, die over de gehele Indische 
archipel werden verspreid. De drie andere waren: 'De Javabode', 'Het Soerabajasch Handelsblad' en 'De 
Locomotief'. 
Het 'Algemeen Indisch Dagblad' heeft zich daadwerkelijk ingezet voor de groei van lJalldoeng en onder 
meer geijverd voor de vestiging van het Departement van Oorlog, het Depmtement van Verkeer en 
Waterstaat, het hoofdbureau van de Staatsspoorwegen en idem van dat van de P. T. T. in deze stad. Het 
'Algemeen Indisch Dagblad' heeft ook bijgedragen tot de stichting van de Jaarbeurs, de Technische 
Hogeschool en de Gasfabriek. 
Het 'Algemeen Indisch Dagblad de Preangerbode' tenslotte was de enige Indische krant die zowel in een 
ochtend- als in een avondeditie verscheen. 

VI ONTWIKKELING VAN NIEUWSBLAD IN SEMARANG 

111 het jaar 1852 stichtte P.J. de Groot in Semanmg een nieuwsblad op onder de naam 'Semarangsch 
Nieuws- en Advel1elltieblad'. Uit deze krant ontstond in 1863 het dagblad 'De Locomotief' en wel bij 
gelegenheid van de aan de Nederlandsch-Indië Spoorwegmaatschappij verleende concessie voor de aanleg 
van een spoorwegverbinding tussen Semarmlg en de Vorstenlanden. Deze krallt was, en bleef tot het 
einde toe, het belangriJkste dagblad ill Midden-Java. Meer dan vijftig jaren lallg was dit blad de ethische 
richting toegedaan en wel onder de bekellde Iwofdredacteurel1 IJroosJwojl, Vier/wui, Dallm, Van 
Kesteren, Stokvis eli Lievegoed (van 1904 tot 1915). Zij allen zagen als doelstelling: de intellectuele en 
maatschappelijke verheffing van de Indonesiër en met als einddoel 'zelfbestuur van Indië'. Veel vall het 
navolgende is ontleend aan het eerdergenoemde boek van C. W. Wonnser. 
Van Kesteren verliet Indië in 1877 en werd opgevolgd door J. W. T. Collen Staart. Stum1 beschouwde 
zichzelf als uiterst links-liberaal en zag als zijn roeping: 'Indië voor te bereiden en op te voeden tot op 
zichze(f staan'. In deze geest redigeerde hij dan ook deze krant tot 1880. In dat Jaar volgde de eerder 
genoemde P.A. Daum, eelt jaar tevoren bij het blad ill dienst getreden, hem op. Op 1 januari 1883 liep 
Daum over als hoofdredacteur Flaar 'Het Indisch Vaderland'. Deze naam droeg de krant llog maar kort. 
Het was eigenlijk de Sellwrangsche Courant, de oudste vall de stad, opgericht ill 1843. Na het verschij
Ilen vall 'De Locomotief' kwijnde zij echter steeds mee!' weg. Hij bracht het blad tot bloei, maar na twee 
jaar -in 1885- kreeg zijn krant een verschijningsbod opgelegd, dat definitief bleek. De belangrijkste reden 
van Justitie om tot deze actie over te gamt was het vermelde in de 'Indische Mail' -de wekelijkse Indische 
actualiteitenrubriek ill 'Het Indisch Vaderland', vml 23 september 1885. Hieri" schreef Daum onder 
meer: 
- Op een verandering ten goede door onze regering durven wij niet te hopen, de energie is er uit, in 

Nederland en ill Indië. 
- Komt er geen gouvememelltskoffie genoeg, dan uitbreiden maar de cultuur, dat is het meest eenvoudige 

en het kost geen moeite en hoofdbrekens. 
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DAGBLAD DE LOCOMOTIEF 
DiTecteur-BC'~fdTedlJ.cteur: 

W. G. N. DE KEIZER. 

HET ABOXXElfEXT KOST: 

'"OOR ?'EDERL.~N"DSCH-IXDIE per kwartaal f 10.
. pe'r maand" 3.50 
VOOR HET BUITE~L.~"D (incl. porti) per kwartaal" 18.50 

Mer.. abonneert zich voor een vol kwartaal. 
Abonnement moet bij .. an\"ang van den termijn betaald ",orde!!. 

---_. __ ._-_ .. _-- -._-----------,-......,,,......,-,---_ . 
.-:J?''';i, -

fHll'flnemr-Q"n'lih&l. V&n jhr. mr. 
.A. W. L. Tjarda van Starkenborgh Btachouwer. 

11. ",. . 

ij Die Gaat: 
Goed 

Hij Die Kwam: Ci.i 
Volbracht welke 

Indië's 

Gepoogd een 

met Eere Taa k 
te Wachh'D Staat-

Hedenmorgen heeft de schei.dende L3ndvoogd, jhr. m r. B. C. 
de Jon g e, in den Volksraad bestuur van Nederlan±:cll· 
In:Uë overgedragen aan zijn jhr. mr. A. W. L. 'f j a j". 
cl ., van Sta l' ken b 0 r g t ach 0 uwe r. 

Zijne Excellenti.e De Jonge sllll'ak daarbij de volgende re:'e· 
,ro~j:i1~ guit: 

Mijnheer de Voorzitter, leden .aD. den VolksraaJ, 
Nu wij in buitengewone zittillfi'zijn samengekomen, teneinde 

de bestuursoverdl'acht te kunneD'doen nlaats hebben, m_ogo al· 
lereerst gewag worden gemaaklivan de bliide omstandigheid, 
,,'ac'.rdoor deze plechtigheid tot in lengte van tijd gekenmerkt 
:;:11 bliiven. Nop; klinken de jui~h'onen na., welke "erden aange
heven bij de ontvangst van het heuglijk bericht omtrent de ver· 
loving van Hare Koninklijke Hoogheid Pri.nses Juliana, en, 
vereenigd als wij hier zijn, zal wel ieder de diepe beteekenis van 
deze ~ebeurteni.s beseffen en dankb<"ar ziin voor de sol1ool1e toe· 
tOill3t, welke zij voor Vorstenhma en Rijk opent. 

Toch mogen wij onze gedachten thans niet van het verleden 
afwenden en er zou dan ook voor imij alle aanlei.dinp," zi5n om te 
pogen het resultaat van de achter ons liggende bestuu!"speriode 
vast te stellen, ware het niet, dat'i.n de pas afgesloten g,ewone 
zitting van dezen raad de posi.tie van Nederlandsch-Indië op 
zoo grondige wiize is behandeld en Î1l beschouwill'{ genomen. 
dat in de gevoerde di.scussie~ wel e.Jn zeer volledig en nauwkeu· 
ri.g beeld kan worden gevonden val' wat er in deze maatschappij 
is omgegaan, welke bezwaren zij 11: ",ft ondervonden, en welke 
wenschen zij thans koestert. 

ADVERTEN 

Ad't'"e!'~en~ie~ f 0.50 per re i 
reg~is. DU pls:ltsine o"t"e'r d~ 
hè! è.uèbe!e ge\"'o!"uerd en zoo 
rabat. 

Fa!1li~icwbe!'ichten ! 5.- 'P€'1 
regel n:ee"r 50 cent. Y ('tIgE'nde 

'-oor p!:aatsingen in dt' Z:ltc 
Het bedrag' der ndxt"rte-ntie:;l 

d~n ,\,,\)lè:l3Tt. Aanbit!ding va] 
10 uur. 

Hij die ging na blijmoedig volbrachte 
. jhr. mr. B. C. de Jonge. 

I Uit geldt \\"d ~dl('t'eer:=t uw collè~~ dat brengen. Dat ~ 
,zidi ':--lJ~l:~ SL'lIijHb:l'lI· tL'gCIlLl\'Ql' d~ l'1.'!.:ee-' kv:aamheid en 

rin;.: ~:cld('. ll'n':ijl het toch E'\"fnz('€-r Indië op goed.e 
's Laud.s. bt'l~lIl:":' \'Ul)l' OlJ~èn hield 31s de re- ni<èuwen Land", 
g(', . .'rin~ da t m~~l~l1lk te dl)en. welkom ~oe. Pt 

\~an- ~r0ut belang bij de samen,n'l'king de bede toeYoe~ 
\"all Voli\.sl·:lad t:>ll regeerlng is lIet ~tipt in moge leiden e~ 
acht nem('!l van de staatsrechtelijke ver- "i!.s ... h:i~.g:ve," 

I llûud:n~e:l. Dez ... ~ lJi~den l:!eli?:J'pr,hpili "-·A ........ 



- Wat de bekwaamheid van de bestuurders, dat wil zeggen de gouverneur-generaal en zijn adviseurs in de 
Raad van Indië betreft, er is maar één conclusie mogelijk en wel dat zij als collectief niet meer waard 
zijn dan de eerste de beste geschikte administrateur van een onderneming: 'om te besturen' in Indië 

gelijk thans geschiedt, kunnen wij gouverneur-generaal Van Rees zeer goed missen. 
Daum werd in augustus 1886 veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf als zijnde 'schuldig aan smaad 
jegens Konings verlegenwoordiging in Nederlands-Indië en aanranding van dienst waardigheid en gezag'. 
In hoger beroep bracht het hooggerechtshof de straf echter terug tot één maand. 
In 1887 trad bij 'De Locomotief' iemand in dienst, die van 1877 tot 1880 bij de er ziele gegane concurrent 
had gewerkt: mr. Pieter Brooshooft. Eén van de beste journalisten die Indië ooit heeft gekend en 
misschien wel de belangrijkste, schrijft Rob Niewenhuis. In talloze artikelen poogde hij de Nederlanders 
tot een meer ethische, minder op eigen win gestoelde politiek jegens Indië te bepraten. Aanvankelijk 
zonder succes. In 1904 verlrok hij naar Nederland, teleurgesteld, maar korl daarna zou de 'ethische 
politiek' -de term was aan hem ontleend- een kwarl eeuw lang officieel beleid worden. 
Lievegoed was hetzelfde ideaal toegedaan gedurende negen jaren en hij werkte naast figuren als Karel 
Wijbrands en Zentgraaf/' die weliswaar een geheel andere politieke denkwijze waren toegedaan, maar 
eveneens mannen van een geheel andere geestesgesteldheid. Lievegoed vocht met 'de degen' en het viel 
dan ook voor hem niet mee om zich tegen aanvallen met een 'mestvork' te moeten verdedigen. Hij was in 
wezen zijn tijd ver vooruit, maar toen in het jaar 1926 de zogenaamde 'Extremisten' zich roerden, keerde 
de publieke opinie zich tegen hem en dit had grote invloed op het blad 'De Locomotief', dat zowel wat 
betreft het aantal abonnees als de adverlentie-opbrengsten sterk omlaag ging. 
Lievegoed verliet Indië en werd in zijn functie opgevolgd door de Bandoengse correspondent van het blad, 
W. G.N. de Keizer, een allround journalist. Zijn politieke overluiging was echter conservatiever van aard. 
Wormser werd in 1929 eigenaar van 'De Locomotief', met dien verstande dat De Keizer de helft van de 
aandelen van Wormser kon terugkopen. In 1939 legde De Keizer zijn functie neer en verkocht zijn 
aandelenbezit aan Wormser. Vanaf die datum stond deze krant onder dezelfde directie als het 'Algemeen 
Indisch Dagblad' in Bandoeng en het 'Algemeen Handelsblad' in Semarang. Als hoofdredacteur werd 
Goudoever benoemd, voordien hoofdredacteur van 'Het Nieuws van de dag'. 'De Locomotief was het 
eerste Indische dagblad dat met drie bijlagen uitkwam, respectievelijk gesteld in de Javaanse taal, de 
Chinese taal met Chinese karakters en de Arabische taal met Arabische karakters. 
In 1924 werd door Berretty in Semarang 'Het Algemeen Handelsblad voor Nederlands-Indië' opgericht, 
welk blad als concurrent van 'De Locomotief' kon worden beschouwd. Reden voor de oprichting van dit 
blad was de omstandigheid dat A.J. Lievegoed weigerde het door Berretty geredigeerde blad 'De Zweep' te 
verspreiden. 
In 1934 kochten Wormser en De Keizer gezamenlijk alle aandelen van dit blad en in 1939 werd Wormser 
alleen-eigenaar van zowel 'De Locomotief' als van 'Het Algemeen Handelsblad'. Dit laatste blad maakte 
een bloeiende periode door onder de hoofdredactie van P. Scheepers. 

VII DE LEVENSLOOP VAN D. W. BERRETTY 

Een korle beschrijving van de levensloop van de persoon D. W. Berretty, die in de twintiger en dertiger 
jaren zo'n grote invloed heeft uitgeoefend op het perswezen in Indië, lijkt hier op zijn plaats. 
Berretty begon zijn loopbaan als postklerk in Batavia en werkte vervolgens gedurende drie jaar als 
corrector en reporter bij het 'Bataviaasch Nieuwsblad' en drie jaar bij de 'Javabode'. Op 1 april 1917 
richtte hij het 'Algemeen Nieuws en Telegraafagentschap Aneta' op en dit was het eerste Indische 
persbureau. In 1919 wordt hij agent van het grote Engelse nieuws, bureau Reuter, voor Nederlands Oost
Indië. Vervolgens sluit hij contracten af met de Nederlandse pers voor het leveren van Indisch nieuws, 
alsmede telegramcontracten met de Hollandse en Indisch PTT en met de Indische dagbladen. Tenslotte 
gaat hij overeenkomsten aan met grote buitenlandse persbureaus zoals Trans-Ocean in Berlijn en Domei 
in Tokio. Door het afsluiten van al deze contracten verkreeg hij het monopolie van de buitenlandse 
berichtgeving voor Indië. 
Berretty onderhield zeer goede contacten met de hoogste regeringsfunctionarissen, die hem dikwijls 
hielpen als zijn machtswellust en verkwistende aard hem tot daden bracht, die de naam van Aneta kwaad 
berokkenden. In 1924 reorganiseerde en splitste hij zijn bedrijf in drie NV's, waardoor de belangensfeer 
weer sterk werd vergroot. De volgende mach/szet van Berretty was het willen beheersen van de 
adverlentiemarkt en wel via de opgerichte NV 'Aneta reclamebedrijf'. Hij wist onder meel' te bereiken dat 
verschillende bladen hun advertentiepagina 's tegen een vast bedrag tel' beschikking stelden aan 'Aneta '. 
Door al deze manipulaties verkreeg Berretty een enorme voorsprong op alle andere reclamebureaus. 

In 1922 werd door de Europese vakverenigingsbesturen de 'Indische Courant' opgericht en dit blad 
steunde, voor wat betreft de inkomsten, op geldelijke bijdragen, abonnementen en adverlenties van de 
aangesloten vakverenigingen. Aangezien de 'Indische Courant' het in principe kon stellen zonder Aneta
telegrammen, zag Berretty onmiddellijk in dat dit blad een bedreiging voor 'Aneta' was. De leiding van de 
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Duitsch-Amerikaansche Spanning 
ter Zee 

-~ . 

'. ·.··"Leni:f~grad·· .nog steeds oms. ingeld:' 'D~itsëlie Verliezen 
de. Lncht 

Duitsche niet 
1.,: 

'-', 

Mos k o·u, 7 Sept. (Reut"rr.· 
dens aanvallenopvljand"lIjke 

Washingtons Houding tegenover 
Provocaties i 

Soviet-Iuchtmachthoven Odessa uiterst 
Actief 

den hebben onze piloten 75 v~~~~~e;;:lIJJ~~~~:~~n~ 
,llegtulgen 'Vernietigd, terwijl' 

Het "Greer"-incident Hritsche Reacties 

,. 1· d 7 September (Reuter). 

'. 
Mos kou; 7 Sept. (Reuter). De ,adnvulling 

000 nazi-vllegtulgen hun graf 
gevonden aan de.' toegangswegen 
Lenlngrad: [)eze verklaring werd 
legd door den .. gedecoreerden 
l'lloot Titarenko, 
omroep vahult Léllingrad op, 

. :il. T1tarellko was één van de 
die vlade radio. tot de geheele 
,Unie spraken. 

van het Soviet-communiqué çlat te middernacht werd 
uÎtgegeven luidt: lINo een hevigen strijd tegenqen 
vijand in bepaalde sectoren van het centralefrónt~N,ierp 
een eenheid

l 
ge.comma. ndeerd door kameraa. d.· .. Los . .-ev'<1 Hij verklaarde:. "In antwoord 'ceroepen, ·dlè maarschalk- . , 

Ouitsche eenheden over een grooten afstand ten.ig. De;z:e lof heeft gedaan op de 

h . d b d' b d I h' -c1edigers 'Van LenIngrad een el ezette ne ewoon ep aatsen erizes oogten .. piloten 'met nog, grooter 
Vier vijandelijke vliegtuigen werden neergeséhotendoor Hmer en zijn ,bende. Wjj zullen 

'd d h 'd V f . ahd meedoogenlooze slagen toelbrè,lgeirtl een geconcentreer geweervuur van eze een eI:· i.j-. en.hein ver!,letlgen". . '. 

tig mitrailleursn.esten l zeven pantserwagensl zes ·tànksl 
zeventien mijnenwerpers, vijftien kanonnen~ w;o:vier 
vèrdragendel werden vernietigd. De vijand verloQr< niet 
minder dan 1500 officieren en manschappen aandooden -
en gewondedl. ·we divisie ·van· t !pa,anScrle 

zond H ,Lt·,·l:e. r .een 
generilai·.F .r.,än·C,e·or';vl· nnln;" 

. . . ", vertrouwen 'In' de· "' 

N 'e w Y 0 r k, 7 Sept. (Renter) . JDIe L 0 n ale n, den Amerlkaanschen 
. d telJ dat De .aanv op d 

Zondagsbladen veron ers en, I torpedoboatjager "Greer" bespreken 
Roosevelt's beSluit om morgen een ta.- schrijft de D a 11 y Tel e g rap h a n d 

te honden, werd Ingegeven door \M 0 r n i. n g Pos t In een hoofdartikel 
op de G ree r. De bladen getiteld: "Het Gevaar van de Nieuwe 

• .;.....;._-'-'~=.;.;....,...:.:... __ ...;..~--'lpu.bli"eel'en vetgedrukt de jongste ont- Wereld", dat de gebeurtendis er n:~~ 
... t h t· . gelijk toe zal bijdragen e ope 

wikkelingen met betrekking to e m- meenlng In de Vereenlgde 'Staten de' 
cident met de G ree r e~ houden beteekenis te ,doen begrijpen van de 
zich met allerlei veronderstellmgen be- Waarschuwingen, die door Ma c k e n
zig voor wat betreft hetgeén de Presl- zie Kin g In zijn redevoering van 
dent zal zeggen, De terzake gepubli- Donderdag j.l .. werden geuit. Ik 

.. .' t Deze gebeurtenis 'heeft de Amer a-
ceerde hoofdartikelen ZIJ11 van mge 0- " die zich ver van de slagvelden 
gen aard en wljzen duidelijk op ,.ilen ~:~den, iets gegeveu om zeer ernstig 
werisch de opwindende aspecten van. het over na te denken en zal mogelijk hel
Incident' op den acchtergronil te houden" . pen net gevoel, dat nog geenszins bij 

alle Amerikanen Is uitgeroeid, te doen 
Amerika en Palestina verdwijnen, dat hun eigen veiligheid 

niet beïnvloed kan worden door den 
t (Re t ) afloop van dezen strijd op leven en 

C i in " i n n .. t i, 7 Sep . u .er. dood omdat zij" beschermd worden door 
In een boodschap aan het jaarlljksche de ondoordringbare barrieres. die de 
congres van den Zionisten-bond van •. rena omgeven. Dit Is Inderdaad niet 
Amerika, verklaarde President ~e- d st 
velt: "In wezen verschilt de b~~lg;ng: de, meenlng en houding van e mee e 
van palestina niet van de bedrelgmg van Amerikanen of van hun regeerlng, doch 

Zware Duitsche Verliezen, . alsmede de 
van de Spa:amiche ·~twflllgers ~ll1nt:.gltF-iI'), 

M 0 i;k 0 u 7. Sept. (Reuter). Het Mos kou, 7 Sept .. iaellter). lnhet rle·zÓu brellgen. 

U-boot buitgemaakt 
, dit lanil". Met voldoening, aldus voeg:de er zijn nog steéds velen, die zichzelven er 

'de hesident hieman toe, merkte hij 'op, ... an 'trachten te overtuigen, dat dit ten 
dat het gêvaar voor Palestina, dat een slotte Engelands oorlog Is en niet de 
p~' maanden terug .niet gerln~w:erd hunne. Het Is die gevaarlijke opvat
geacht op dit tijdstip In a&!lZIelrlijke 'Ung 'welke 'Mackenzie Klng op zulk een 
mate ~s weggenomen", kracl,t1ge wlloo heeft getracht uit de 

"omnlllD1q1!-é van de Soviet dat te mid- hedenmiddag uitgegimn Russische èom-. in zijn tel~~aflSch tanty..~ord 
clemacht werd uigegeven meidt: He- munlqué wordt" gemeld,:cdát. de 'l!,tiSêi~ nerde Franco era8.l\, dat tot -de 
# duurden de heVig<i.lievecliten tegen sche troepen in den 'àfgéloopên nicht velen behopre,!, dlé .deeln.amen 
'. .. , den strijd tegen .denVIj~nd .aanhetge,- Spaansehe. revolutie, terwijl hij Non-Discriminatie 

"wereld te helpen". 

• 

·iileip,jjaD,d,~i:'s·het .i<ih<#e"fro]1t voort, heele front voortzette!'!..": . .. ..:.. zijn .vertrouwenUitsyrak in- een ~.\ ,ite~· h:""''';':=;;="",.",,=='7.''======; , .., 'De . M.a n.c.h e s t.e rG)la T·d i a n 
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