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COLOFON: 
Au Courant is het verenigingsorgaan van de 
Vereniging van Kranten- en Tijdschriftenverzamelaars (VKTV) 
en verschijnt vier maal per jaar in de maanden maart, juni, 
oktober en december. 
Abonnementsprijs inclusieflidmaatschap YKTV: f 40,-/jaar. 
Extra abonnementen: f25,-ljaar 

-

REDAKTIE: 
Klaas Kornaat, HJ.C. Bosman, Doeke Oostra. 
Eindredaktie en lay-out: Ron Grooten 

POSTADRESREDAKTffi: 
Redaktie Au Courant 
p/a Kastelein 12 
B-2387 BAARLE-HERTOG 
Tel: (0032) 14699545 
BELGffi 

INLEVEREN KOPIJ: 
De kopij zo ruim mogelijk voor de deadlines 
van de nummers inleveren: 
or.1 15 FEBRUARI 
or.2 15 MEI 
or.3 15 AUGUSTUS 
DrA 15 NOVEMBER 
Artikelen en ingezonden brieven bij voorkeur op diskette 
(WP of WORD voor DOS) of uitgetikt/geprint op een kolom
breedte van max. 9 cm. in een zo duidelijk mogelijk letter
type en liefst voorzien van illustraties. 

BESTUUR: 
Voorzitter: 
Klaas Kornaat 
Voorstraat 41 
3134 HW VLAARDINGEN 
Tel: 010/4352041 

SEKRETARIAAT: 
postbus 3040 
2301 DA LEIDEN 
Panl Kleiu 
tel/fax: 071/5224512 

- e-mail: vktv@pLnet; internet adres: 

http://home.pLnet/ -vktv jhome.html 

ISSN UI'. 0920-4180 

--

PR & BEURZEN: 
Jan de Wit 
Dode Nieuwstraat 20 
5211 EK 's-HERTOGENBOSCH 
Tel: 073/6142393 

KRANTENDIENST: 
De krantendienst is een niet-commerciële dienst
verlening van de VKTV aan haar leden, waarmee 
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 coordinator van de krantendienst: 
Jan de Wit 
Dode Nieuwstraat 20 
5211 EK 's-HERTOGENBOSCH 
Tel: 073/6142393 
Commerciële aanbiedingen worden niet 
in behandeling genomen. 

ADVERTENTIES in AU COURANT: 
leder lid mag een gratis advertentie 
(Couran(je) plaatsen (max. 10 regels). 

Tarieven kader advertenties: 
Hele pag: f75,
Halve pag: f 40,
Kwart pag: f25,
Achterpag: + f 10,-

Leden: 25% korting 
Bij jaarkontrakt: 25% korting 
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EEN MOEIZAME DOORSTART 

Veel is gezegd en geschreven over de personele problemen waar de 
VKTV mee kampte. Herhaalde malen moesten noodkreten in 'Au 
Courant' worden geplaatst om leden tot actie te bewegen. Deze 
'onderbezetting' heeft ertoe geleid dat u enkele maanden uw 
lijfblad heeft moeten missen. Bestuur en redactie hebben de zaken 
op een rij gezet, taken opnieuw verdeelt en een poging gedaan de 
toekomst van de VKTV veilig te stellen. We zijn daarin, naar onze 
bescheiden mening, geslaagd. 
We hopen dat de overgang, de moeizame doorstart, om het industri
eel jargon van de laatste jaren te citeren~ resulteert in een 
nieuw elan. Het heeft even geduurd, maar u kunt in 1997 weer vier 
kloeke uitgaven van 'Au Courant' verwachten, evenveel bruisende 
activiteiten en een aantal samenkomsten bij grote evenementen, 
zoals de Boekenmarkt in Deventer. Verder zijn we, in de geest van 
de tijd, vertegenwoordigt op Internet, een initiatief van onze 
nieuwe secretaris Paul Klein. Heeft u iets spectaculalrs te 
melden, aarzel niet het hem te laten weten, de techniek staat 
voor niets. 
De moeizame omschakeling van de laatste maanden was tevens nodig 
doordat Doeke en Ali Oostra definitief een punt hebben gezet 
achter hun VKTV-activiteiten. Hun tomeloze inzet VOOl

r en onver
moeibaar propageren van de VKTV heeft onze vereniging gebracht 
waar zij nu is. Het spreekt vanzelf dat we bij gelegenheid 
uitgebreid zullen stilstaan bij hun verdiensten voor de VKTV, 
hier alvast onze welgemeende dank voor alles wat zij de afgelopen 
jaren hebben gedaan. 

Bob van Beets (1928-1996) 

Moesten we onlangs het overlijden melden van oud-voorzitter Ulrik 
Nimmegeers, in deze 'Au Courant' hebben we de droeve plicht stil 
te,staan bij de dood van Bob van Beets, lid van het eerste uur en 
een van onze meest markante collega-verzamelaars. Zijn collectle 
was legendarisch en een ieder die hem kende wist dat hij met Bob 
te maken had met een gedreven man, met grote liefde voor het 
onderwerp. Zijn kennis van zaken en historisch besef waren groot 
en hij verscheen dan ook regelmatig in de vaderlandse pers als 
promotor van de krant als schatkamer van de geschiedenis. 
In zijn domein in Zandvoort bewaarde hij duizenden dagbladen. Hij 
was daar ooit mee begonnen, zo zei hij, omdat hij postzegels maar 
niks vond. Gelukkig maar, want het 'krantenkabinet' bevatte vele 
toppers, vooral uit zijn favoriete periode 1930-1945. Het was hem 
een doorn in het oog dat er, in de uitgevers- en museumwereld. zo 
weinig met origineel materiaal wordt gewerkt. In 'Het Parool' 
(1989) zei hij daarover 'In Engeland gebeurt dat wel, terwijl 
ze je hier als een particuliertje met een onbekende naam beschou
wen Deze uitspraak is wel kenmerkend voor Bob Van Beets, 
fanatiek verzamelaar, teleurgesteld dat niet iedereen zijn 
enthousiasme deelde. 
Bob was niet altijd de vrolijkheid zelf. Vooral de laatste jaren, 
toen hij na de dood van zijn vrouw alleen verder moest, verviel 
hij wel eens in sombere overpeinzingen. Wanneer hij de VKTV-dagen 
bezocht kwam er echter altijd een positief gevoel doorheen, het 
besef dat hij met geestverwanten tenminste serieus over zijn 
gekoesterde kranten kon praten. Tijdens de jublleumdag in 
Antwerpen liet zijn gezondheid hem al gedeeltelijk in de steek. 
Het was de laatste keer dat hij aanwezig was, we zullen hem als 
vaste waarde in onze club missen. 

Klaas Kornaat 
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PERSBERICHT 

Amsterdam, mei 1996 

NIEUWE WERKUITGA VE NEDERLANDS PERSMUSEUM VERSCHENEN 

Nederlands 

Persmuseum 

Onlangs heeft het Nederlands Persmuseum een "Overzicht van de archieven van het Nederlands Persmuseum" 
uitgebracht, waarin de in het museum berustende archieven uitgebreid staan beschreven. Hiermee is wederom een 
belangrijke collectie van het museum ontsloten. Het museum bewaart archieven van journalistieke organisaties als 
de Nederlandse Dagbladpers, Stichting Pers Unie, maar ook het archiefje van de krantenbezorgersvereniging " 
Onder Ons" uit Haarlem. Tevens liggen er persoonsarchieven opgeslagen, onder andere van de vroegere NRC
hoofdredacteur en hoogleraar perswetenschap Maarten Rooij, van Groene-journalist Sem Davids en van Gerda 
Brautigam, die werkzaam was bij Het Vrije Volk. De inventarislijsten gaan vergezeld van een korte inleiding met 
gegevens over de betreffende organisatie of persoon. De werkuitgave telt in totaal ruim 200 bladzijden en is 
voorzien van illustraties en een register. Het is hiermee een bruikbaar handvat voor een ieder die pershistorisch 
onderzoek wil verrichten. 
Het Persmuseum hoopt met het uitbrengen van de werkuitgave ook te bereiken dat meer mensen de weg naar het 
museum weten te vinden om er archieven onder te brengen. De bewaaromstandigheden zijn er optimaal en zoals 
de werkuitgave laat zien is de kennis in huis om archieven op gedegen wijze voor het publiek toegankelijk te 
maken. 

De werkuitgave kan besteld worden bij het Nederlands Persrnuseum, Crnquiusweg 31, 1019 AT Amsterdam. Te1. 020-6685866. Van 
de eerder verschenen werlruitgaven is Lijst van publikaties gedrukt in de periode voor 1800 berustend in het Nederlands Persrnusemn 
(1992) nog verkrijgbaar. Van Satirische tijdschriften (1848-1940) (1900) is een geheel herziende uitgave in de maak. 

Overzicht van de archieven van het Nederlands Persmuseum- werlruitgave 3 (Nederlands Persmusemn, Amsterdam), ISBN 90-
73735-05-X, 206 p., gen!., reg. Kostprijs fI5,-. 

Amsterdam, september 1996 

Nederlands 

Persmuseum 

WERKUITGAVE "SATIRISCHE TIJDSCHRIFTEN 1848-1940" DOOR NEDERLANDS 
PERSMUSEUM IN TWEEDE HERZIENE DRUK UITGEBRACHT 

De eerste werkuitgave van het Nederlands persmuseum, "Satirische Tijdschriften 1848-1940" is enige tijd 
uitverkocht geweest. De thans gereed gekomen herdruk is een grondig herziene versie van de eerste editie. Zo zijn 
de lijsten van de bij het Persmuseum bewaarde nummers van de diverse satirische bladen geheel gecontroleerd, 
waar nodig verbeterd, een aangevuld met alle nieuw verworven exemplaren. Om de gebruikswaarde van de 
werkuitgave te vergroten is een "Chronologie" toegevoegd, waarin de besproken tijdschriften zijn gerangschikt 
naar datum van eerste verschijnen. Voorts werden de inhoudelijke beschrijvingen van enige tijdschriften verbeterd 
of aangevuld. Een beschrijving van het zeldzame tijdschrift De Vlinder, gèillustreerd vliegend blad, waarvan 
onlangs meerdere nummers werden verworven, is in deze editie opgenomen. Tot slot zij nog vermeld dat deze 
tweede druk vele nieuwe illustraties bevat. 

Rene Vcgt - Satirische Tijdschriften 1848-1940 - StichtiilgBet Nederlands Persmuseum Weriruitgave 1 (Amsterdam 19962) 
ISBN 90-73735.06-8, 115 p., geill. 
Levering tegen kostprijs: fI2,50.; incl. verzendkosten: fl7.50 te bestellen uitsluitend bij 

Het Nederlands Persrnusemn 
Cruquiusweg 31 
1019 AT Amsterdam 
tel: 020-6685866 
fax: 020-6654181 
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KRANTENCURIOSA uit de verzameling van 

Louis Nierijnck (deel 26) 

Over een zeldzame Middelburgse krant, een 
patriottenblaadje, de rijksdagbrand, een 
onleesbare krant, een vals Frans bericht 
en •• ~. een motto voor journalisten I 

In deze reeks artikelen over kran
tencuriosa uit mijn verzameling probeer ik 
in elke Au Courant enkele bladzijden met zo 
sumier mogelijke informatie te wijden aan 
merkwaardige produkten van de Pers met een 
zo duidelijk mogelijke afdruk van die krant 
Het is niet de bedoeling langdradige be
schrijvingen te geven van één krant! "Vlot 
gelezen, vlot bekeken en er soms hartelijk 
om gelachen" zei eens iemand tegen mij. 

Het doet me echt genoegen dat men 
de rubriek met een knipoog leest, maar toch 
met interesse, getuige de reacties die ik 
regelmatig ontvang. 

E~n van die lezers was mijn goede 
vriend Bob van Beets, die helaas op 25 ok
tober jl plotseling overleed;de dag dat ik 
zijn laatste brief - die hij twee dagen 
eerder had geschreven - in mijn brievenbus 
kreeg. Er blijft een prettige herinnering 
aan hem en zijn omvangrijk krantenkabinet! 

Voor zover ik in eerste instantie 
kon nagaan in mij bekende jaargangen van 
van Kolm's (naderhand van zijn weduwe Kok) 
"Wekelijksche Nieuws-Bode" (later "Reizen
de Nieuws-Bode" e.a.)verscheen er slechts 
eenmaal een extra editie met andere titel 
van zijn blad, nl de "Nieuws-Tijdingen"met 
berichten over het oproer in Brussel in 
aug.1830. Deze uitgave had geen vignet. 

Onlangs kreeg ik echter twee extra
uitgaven in handen, nl DE EXTRA NIEUWS-BODE 
van 5 aug 1830 en het EXTRA NIEUWS UIT 
PARIJS, beide exemplaren met het nieuws 
van de juli revolutie aldaar met een be
schrijving van de vreselijke onlusten in 
die stad in de eerstgenoemde extra uitgave 
terwijl het andere het aftreden van Karel X 
en de benoeming van nieuwe koning Louls
Philippe bekendmaakt. 

Zoals bekend ontstonden die onlusten 
doordat Karel X vier ordonnanties uitvaar
digde, waarbij o.aode zo sumier toegestane 
persvrijheid helemaal werd afgeschaft en 
waartegen zovele journalisten in opstand 
kwamen. 

Hé'l bijzonder zijn de extra Nieuws
Bodes omdat ze niet het normale vignet ver
tonenjhet nr van 5 aug toont een enorme 
postruiter met trompet,terwijl het andere 
een gravure van een postkoets in de titel 
heeft. Hieronder de afbeeldingen : 

Dt: EXTRA' 

l\i'IE U "7 S -B'OD E. 

Donder- dal;, 

Augustus. 

18 30. 

IS 30. 

,_ PARTJ!. din ~tfm AuguS/us. De n~te \'~n den afstond nn K onil1!; 
~~rt1 cn den vu"pMn, w~nT\ an de HCrlO,l \"R Orl,anl gi,'tcren in 
z~)"e aanspraak, ~I) ?C opening \'3n de 1\'~I~oYendt nrgacterir.~. ge
l"'Ë heeft, &em .. kt, n aan den sellocmdtll "cnog gerigt. en gcd."-
tee 'en~ UIt /{ambtlUlJ!ct. ~ A u;::us:us., Dc?-ei'ç luidt .1s \ ol"t: 0 

, ."M~Jn ,!,cef., Ik ben al .. ,te diep gmorlcn door de rampen, die" 
~I·n. 'olk drulken ,of hetzelve ZOUllcn kannen b .. dreigen) d..tn d:Jt 
Ik ~Jot naar eell middel zouden hebben omgezien, om dczeh'e ,oor 
t: Komen. Ik beb dus bet bes~uit ,ge!lomen. om ,fst,nd ",n' de 

B
kr00n Ie doen, tin gunste ,'all mijllen kl<in~c .. n. J", HUT". ran 

o:dtûur. . .;) 

Tegenwoordig heeft Z01:/at elke bad
plaats tijdens de zomermaanden een dan re
gelmatig verschijnend nieuwsblad ten behoe
ve van de toeristen. 

Dat was vroeger ook het geval en 
één van de leukste krantjes vind ik DE EG
HONDSCHE BADBODE van 31 juli 1937, uit mijn 
verzameling. Het strand, de verrijdbare 
badhokjes en de bad~rs zelf komen allemaal 
voor in de zeer decoratieve kopl De CCD -
catalogms vermeldt enkele nrs uit 1902-1904 
en men vermoedt dat de uitgave véór 1910 
werd gestaakt. Dus duidelijk niet •••• 

1'llNSION .ZI!LOllNPi\S'" 

,-....... '''',-. ...... 
'" r .......... 1",""-""" I 

.. MUGGEN OM nu KAARS· 
'r_.~ .. ~ .. ",,t,~. 
"'_ ~ "'"""~ .... T-..-..I 
,t,.Io ~IW. t'UIk.IIIlfKr 

" 

1I .. ltI.rf~.(.pff .Il'i<hor,d 
\!JI"jIIMfN'L 

~Im VnJlr,II/JIR VAUI." 
v_~~,. . To~"-'~ 

Het Amerikaanse TYPE OF THE TIMES 
no.16 van 15 aug 1858 uit Cindnooti is een 
leuke taalkundige curiositeit. Het is een 
orgaan van de eens daar populaire beweging 
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/y-'f: IJ IIf' t~,~ a ,,'- ~ '="'/'/ 
, - , 
I 

i 
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A IOURNAL OF lHE IYR/lING AND SPElliNG REFORM. 

VUL, Xl. CJ;';Cll'~.:I.T1, Al'Gl'SI 16, loiiS. ~o. 16. 

T:-lE TYPE 0; THE T1M;S '. ~70~~~~:1:::;:~~~~l!a;;:;::!. .. ';~~c;t:t~u:~ 
IS V[1i!JfB1:l\ $t:'U.1I0:\,3L'i, DIH DOIIi' dClo r"'J ttun l ,;,Ild totS<tak I.lld I','ril.t-Ileh 

DY LONGLlTY BROTEJ:ERS, 1 lil .IQ!);' word :IA t.WJ :-;~ b] mhlU d oI.ll tb. 

lOOI TI_ III"'OlC~~~",".!::f.o\l."b ,..""'" Flnh, ':::: .. {:~ .. ;!;:::. th. ~jJ. flYl lClUU:U' to tlltD J~t· 

T~!.-~1,OO:l.,,.tM . .\Î1UV.'Q U. f'die io adu»e-e. 
';~ (lb.)~ tlnh.or four t'T ot>rll. 

1I'n1UUL'<'T. i) !'tlI.rt.Io~,!J,IlVr"'bh, t'kU,JJI!.rQMll 
lil", UH'" "]lu",I,;~fU. 

nehrenct ~tJ I:!l,l..:!.~ :0 &lbu ,I)ntl~. that b4J I;t' 

HptNt!r.1o.IÏfoIl, illliJf "u .llpbtbtl. by wnko. h WeJ 

JomI)M~.nuc4 Ih:n !:l flni"r 11) \$\«1 J'k;:itn rr"fuiy, 
tile 1Îphû·n lll't:J. L. tklstf'd,. 

EVfr! çJ.~ 1 :1", f:t.!.l,b. '])4t.kn.l u,tm tI') Ib\ü 
'.re Bouk Ac1verti.;Jers.-rl:! "Tnt (.t 'rot lvu all~ l(u e! 1;"1.: :'I::d or .. ciUt:!lI\t.1I wul~b ';'1ttl. 

~:~~:'nl;,t~,~E~Id:':~~: ~bu'~:::I~! :'~~:~~:ra"~.::: i:~: .~.~;~:~t~:~l:~;~~~tl: :: o~~~':o:t:~~~h:~; 
~: ~~;:~~~: .. ;I~:~~'II~:;::!':\:~::~~': ~:::. I'lIlO; Mh~r!, I)ur:l' ui)I~J 10 11um. art t1t;l~\t\l: 
tlr:~4. l .. r:!ih-r,~.~~u:..I\D~~ bllltt:tU,$:::')'II' onû;in !!:lOl' :tnr~r:u.t rOr'ibl p:llI'Hf,IO' UU-" 

'=";,§;e""""~""","","""""""""~"""'-ëi- Lir,' ut wb;c~ Ut ~,J ';UIOl:4l 10 lU<, ar. tUre,jl I1t-= .~ ,""I1(nd M:'.l. 
OHIO PHO!ttT1C ASSOCUnO]lt : The fJhO'HU{~ 'r'l4fn ma, ho InlrMlH'.d Inlo 

Al UUlIO.1, 0. . ~cho'll, ar.d ~~~tml~' wilb Nt.teMt! tO pbr-i-:al 
.dltf. lt, HJas, :: P • .ll. u:.rtm;, M \'ftll oU (~r tb. pUrpI"u of !.tmU.elUJ.! 

'Til. Sls.tu Stmi·.!Dllu..! mttliDI d Ih.Ohio fbo. (ultnu, 
mtlt: 4uoc<M;~ tQUUl'lW l>CtOI'dillC 10 'be u.ii or: w. nout. or llJ IM .... or ';VI al "" .bould, ~1lH 
lilt EIf(C\llt C01l1lilhtte. 'Tbe l>r~tlt!<!lIllnd 'Ç'iH ,..., bau .,~'" I.~Olt-:. Ibe fOtltld. we Irt:!;; Ot I~. 
Pre.tiJ.IH winS tl.butl\. :.Ir .• \. B"IVn.xll: Wh C3-lIt..! ,o.Und. we hu. IQ dt;. Ou or Ih. IiNI IIrpt iD 

die het phonetisch gebruik van de taal pro
pageerde. Op enkele pagina~s van het blad 
zijn de teksten in het phonetisch alfabetl 
Het maakt de inhoud echter practisch on
leesbaar. 

Het uit 43 letters bestaande 
'onleesbare' alfabet wordt elders in Type 
of the Times uit de doeken gedaan(?). 

&;{o 15, teM.} TIP 0. at T})fZ. 

TOE PRON&TIO ALPn.\8ET, .... ~ 0' 4tt kort uJ dt 4qfll:g ., 4l mq"'; Md 'WUIl. tG 

Th P'boflltle A1rb.1»1 C:':U1Ü.l!I or (orir·,I'ltu hl. Md wH p'(W~ G.f," f~r ebtltntl O' hiJ .ilo ""Ol 

!::!'~=~{~~~~~"(~tr:!d·:. b:i!:l ,1:j~~I~J~{ ::j ~ ~~ro~~::~~:~ ~ ~tn:TI:'::7~;Oi::k~ ,::: 
~:~~b~afh~'i~li:~::~~bi~~b':~::d:~~:;:;11t de IlItroJGkIt>il (riw bi (1 f~ad) tut. ftf'tt tdlloa or 
All Ib. !lId I.tt,," 1:1.", .. tb"b tI'lUl ,J,1H'et~ h~ ..-w'lu: 
t. Et a. a, flq, e., ('j)g ID& Ua t,'u ' Ol h b.&t \'Ull I l'ujuJlu \4 Poduil, th.y.bolÛll 

'"tl tMà ,b ou _ ~l .,...!!; _tt ..... ~ hau lItpt ~DtU. ,!>ti u IaJWJ ti) lti.l 090 uhe!., 

fi tJu )jv b'4 'tha! IbM CQDWf'd, ,,\lh ltim all'. ud tr .. I, (n • 
.- ~ '""" 4 .. ,.. dtt wbteh. DOÛ(>lI 1 C4«1f>ttb.~ ont,], IIco.hllg 

" eq nl frd :tI l,$ 11U aOQd.mln, bIJ ""nl. ~jD, tnUJ:UdlQt I.Dd l!~OOfJll. 
,titr tJJJh IJ, ,.uu "'uw ft ...... ' fllüniubt. to ûlllttl m.u 'b7 rtllK'uoP.) wUl WOl 

1hft4 pt>lhllrnt IIl&y ti \bll'lr rrh~: J.ll-<l it Ü11 
SE.R JOS SUIiLIU. huo UnJ In to muda dukaflu, u 119' \4 hu 

Bi m1ti-p bJ dt .. Voka.bqb.ri Of ~dllU." 'bwlt; '1f kllowDO..o (rUIl-é OntUDOD$ W oo.r 'i., bI loollitll 
lonfllk plIl>liJ'R h_n 10jtllUUlII [in d. p\lWJ~d. IlfoOlllbcu ltuulul>J .Ith Ci,ilh'19d VflJont&M~ 
mJ:~fI'1U It1aduStlJ'O'il S<lkliu, "pott led kult!"r," Itlg, 1btlO1\y time!, ,.., 'nI~nt uil ht rOt,\tUl. 
vu kn'l waàlo'\r widi. <4 ~<ln Ol' lviblld, In "10 ,hit 19. ol '.lp" preet.itqlloaa.' 1llI1ll1'D11 
dt TU &7 'IJ !Ard 100l, lUJ. dJ.\ b. dlpqrt4d diJ boy tb .. t1lf"!lIÛOQ 'Ir f4UU J.ulhon lolo tb. mee 
t!öunJ.40 .(er, wW &f wi4l1 1fTQII, ÀD4l Domini lUli o.r thlir \·olu!1t; MI bo". tla !\"R1U tlu.lliil.lh 
&.lid htrdu bi dfp4>DtIllll!4l DO!. tbt.)thi. Ely,lul.!'l I. ua" LO .Arl UJd lhw. t.d DO 

a. fq4tr ov $dkll, WOl .111t tiro 0'1 d. \.fft OT d, mIJl t~ Ja lWt 1lC'!l1l .. , t. Mth b q\Uoll!1td • ()Om~ 
I"<>t:t. MJl!llrolu e, 4.t Uu 9' E4rll de F~f'lt, ö po- p414'3t Jo,,;q .•••. , •• _ ••.•• lM b. lbu Îf booM up
.IJoI'l4a.t plaat e.t Jt>O. io Kort Soooi«i lIJ 0 uri Vit OB \l.J \11H'1ull Stock,to 1.taA1J.~ Ibt. :f'u:n, Of Lnr.~ 
I" It VOl ha Ilw.'d, lnn~d!l 0' tw'IIlil d.t bi In" mil dM"". 14 W (!I)ad'!I!lIl~ .. ale. 1lIt.ö 11"" 
obt4l1d hiJ. 1'l'IIt ImpnSoo.s Of d. w.tld, loOd h \Ji DOt nne. hit OrlgilUt 'lbO., ,od d1. Ia IL 
ll.I he p"l~rod d:d h. ln\ fDlUj tll~ O. 4.t wruld ~ll.l .. 8u1 t h4p luà ~, ln~IÜOH' Rnder, by oly 
""01 t\.l bt tTtlJ ~lIl.Gft.-t14 fom di, wu,l una tu tlu ... ortby Pr.'lu: 'rha P~ \J Optil, LOl! ~h, &oul. 
hmpti' el, hwil illotJ'!&til .... <tHa UriflVQ)IUlJ. frhcjl- I IIlo.-lt~ 10 a O<u·ha bi ,..".bllJJ ~.rtdl' A.dmlr. 
111* wIllid. au; in bl>-Itt S~kllgU,d IVO' WM o. de J bIJ wIl tbal elUlt4 .'he» .r" \hy d:llgbr, .... n •• l 

Het allereerste nummer van de zon
dagsuitgave van het dagblad 'Le National' 
uit Brussel is gedateerd 20 maart 1892. 

LE NATIONAL ILLUSTR:Ë;, telt acht 
bladzijden, waarvan 3 met een wekelijkse 
aflevering t ~1ichel Strogoff I van Jules Verne. 
De rest bevat eveneens wat lit~rair werk en 
slechts één kolom met een actualiteit:een 
mijnramp in Anderlues,waarvan op de achter
zijde de illustratie. 

Een pover begin eigenlijk,ware het 
niet dat de voorpagina de krantenverzamelaar 
moet doen watertandenl Die bladzijde ver
toont een krantenverkoper op een verhoog met 
een exemplaar van Le National Illustré in 
zijn hand en nog een aantal - alle met ver
schillende voorpagina's - aan zijn voeten. 
Het bakje met die eerste nummers dat rond 
zijn schouders hangt geeft een oplage van 
100.000 lezers aan I Hij wijst naar een soort 

E NATI NAL IL USTRÉ 

wimpel die duidelijk aangeeft dat Le Natio
nal Illustré slechts 5 centimes per exem
plaar kost. En dat alles ten aanschouwe van 
een enorme menigte op de achtergrond. 

Dat maakt dit oninteressante week
blad toch tot een apart collectors' item? 

DAGBOEK VAN EEN ROTTERDAMMER. 

Jan. 1943. Het nieuwe ministerie l!ek07.pn' ~ 

~ 3 Jan. Sinds liet drukken en ver~prejáen van, krant
Jes ~n .kranten st~e~g verbode~l is, zijn er veel minder 
poolJelieke vergajermgen. Er IS meer tevredenheid on
,der de menschen. Armoe komt ook daardoor niet meer 
I'oor, I)ie wil we te" wat er in dl' 'vpreld ".n de hánd 
ïs, kan· \;OOi ~el sïaifh~ts 'op, de bOl den 'lle' nieuwtjes 
gaan lezen. Smds de Inwerkmg-stelling van het dag
~Iad-\'erbod neemt het aantal krankzinnigen af. Ook de 
liefhebberij Voor 't, tweede-kamer-baantje is er af ...... 
te meer, nu er niet. meer voor besjollemd wordt. Het 
dagblad-verbod werkt echter zeer nadeeJig op het 
k~chel-a~nm.ak~n en andere nuttige werkzaamheden. 
\ oordeell~ IS t voor het Kerkbezoek. Sinds sommige 
kranten met meer verschijnen en enkelen schrijvers den 
nek is gebroken, zitten de J{erk~n weer 1'01. 

uir \\UiLTJEL'S WEE.V(eL~DQ 
(&-1- 199..;) ~ 

Hoe weduwe de Rbnde deerlijk werd 
mishandeld,zy dwongen haar zelfs de bovenste 
rok uit te trekken,waarby de barbaaren vier 
zakjes met geld ontdekten waarvan zy werd 
beroofd. Een oude Jufvrouw van 80 Jaaren die 
bij haar inwoonde, en welke sedert eenige 
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'Het get'a1 der 'booden 'VarY de voorgaatl<!e wcek is ,112. ' 
. ' .:' Vao elders meldt meD hee volgende. 

De Commi$lie vaD ~ewapende Burger. Corps ter .expe.di,tlç der ~ili,ta!re 
Z laken in H!,lIaod, door bet D~claracoir der CorpCeD •. omcrc,nt· ~e (<;h;I. 
verhasling op dt:ll 3Jen July, aan Hun Et!. Gc. Mog. ell !\e)yktydig aap. 
liet ·publiek vootgeJraileo, de icce!!ltie e.c ',begeerte van del:e1v~vroo. 
meo ·hebbende. v~Jmeefld &ich verrlig~. die ileiluame oogmerken. ;t(l 
'veel in. h3ár is. ,tc ··locvQrderec :Z)' vermeend wel te '1l1t:cr hierrÖe ver. 
pligt cè z)'o, daar ltJi hetzelve. Declaratoir crk~od eo b~fchou .. d als ecp 
:"ettigen eigenaartig gevoig der .aél:~ \an Verbintenis, onder de mees~ 
Leden der gcoiapl'Jd~ COfP~. tot (cnadelollsOclJiog d~r zull;eo " die, uit 
boofde vaD. h~t -P3tTiortislllus, iA .ongdegènhçid moglen geraaiceo. aIo
,gegaan. 10 deeze b-JfChouwiog .en hicrby in acljt oeemende dC-QDgeloof. 
Iyke, ja lot God om wraak fchreeuweade Gcbcorceoi.fcn io d'lez<:' ReplI" 

.. bliek, waardoor u vedc ",ure en braave VaderlaD~e.rs !aD ~lInne.Goe .. 
-deren b~roofJ en tOC de uicc,Oe armoede gebrate zyn ,.ule Dimmer dQor 
,wdgelntenciooeer.de Me~e. Vaderlaoder~ ,kunnen verlaat.eo. wor.d~o l ~~. 
dincl de .gemelde .comml${je by cleete alle dezulke. d,,~ meer of mlD 10 
.dit,hmpuJig Lec ~"IcD, of .dMr. roof eo plundering ~aD hooDe Betie-. 
tingeo' ten .eepem~al ,beroofd ZY.O, omaao haar e~oe, ~o.,veel mooglyk, 
fpecifiq\Je opgav~ le,doen van de fchaJe',cn onheilen,: door \le·plundering 
:VlD 'eeo opgeruid woest Gemeen, of toomloo:ce en eervergeetc;ode MiJi. 
'uilen hun alngeduo, om tOC het noodig en verpli;;t gebruik te {hekken 
by de gewap~Dd~ CO'pl. iDg~volge het b~"u3lc DL'Çlaratoir, inhoudende: 

D~I zy, na de openbaare Aaàraoders oozet Vrybeid onoler,Gods zé. 
ge~ te zullen hebben belcugcl<l in hunoen euvelmoed, niet zullen uit el~ 
kaodcr gaan, ,maar byél:n blyvcD .. tot zo lange, dat z.y d~n éêa voor Je!l 
:ander .en alle gezameotlyk voor malka.adef op hun,· die hUDoe Vrouwen, 
tKiod~ren, NJbc/hande, of Goederen of de Per(oooen ,.Goederen 'of 
Familiëo vaD huune weldenkende,Medeburgereo f<logtcO aanger30d. beo 
l~dig4 of geplunderd hebben, of op buo, die by gebrek aan tydige voor· 

J P zor~, 

~yd door eene beroerte beilegerig is,wierd 
op den grond gesmeeten. Ey E:akl<::er Kerr.p heh
ben zy een Kind uit de ~ieg op straat ge
worpen. 

DE EOLLANDSCEE ~:r.t;U'.vS- 'JERTELD':::'R no 0 

29 van 21 July 1787 staat vol met d rgelijk 
berichten over roof, plundering en moord, 
begaan door de "schelmen die vliegen op de 
wenk van den rusUievenden Stadhouder lf • 

Een patriottistisch blaadje van 4 
pagina's vol ellende, uit het Amsterdam 
in bewogen tijden van de 18de eeuw. 

Eén van de meest gezochte nummers 
van de VÖLKISCHER BEOBACHTER is natuurlijk 
het nummer van 1 maart 1933 met het nieuws 
van de rijksdagbrand, waarin met grote kop 
de communisten daarvan de schuld wordt ge
geven g ~'leteen werden alle Marxistische kran· 
ten verboden. 

Een aanstootgevenja curiositeit uit 
de collectie ••• 1 

,Jdjt wirb rüctfid;t~{o~ 
~UM*!jAAj 

burdjgegriffen 
~ 

ft."""l/lIlfliirf't :l3ronbfliflro' ,.lnbrll ba8 :l'itl.{lJoYloQ!'I. 
b< Gil - Dr. ~lIl/(ill'Qtt nall !lrnt or~lIeli GIIJII119'· 

- ft(>ntnllltl'flllm .. ZJtanl>rll/ltr Uitbal/ti-
111. <l'lIlrt/1tllf"~ bt' 'rlllnt'IIIJf1'flflfll !nul 

- (3f1JoIrrflt !11ailnahlNtll giMn bIt !l:tt'lOrlflrll -
IOflllnUrllrlifrflfll OIbil<oeblltlm In .0"1/ - filUc 1111lul 

rtffl1j(n ;lCdruno," I><rb~/tn 

-----
Hieronder een bericht uit de Am_ 

sterdamse Courant no. 147 van 24-6-1815 
waarin de valse b~richtgeving door de r;an
sen: Napoleon's overwinning (I)in Waterloo! 

N EDE R L A N D E ~ 
i flRUS$EL • d~n !lOS/'" .rl/nij. Om om:n Ler.ers te dOûIt 
"Zien hoc het ftrll1~ volk in Frankrijk onnrellC de gcvee<h. 
t~1l va <len 15:hll cn 16~len mi~lom 'IVonIen. h~:l3t~1J 
'f{ij ons om hun her voll;:e-nde Tlulletin van Napo/tQ", 
1H~!lc IC deden. Wat a van de daarin vermeld!' vr.vr. 
fI~c1eu. uONden !-lel'NI\' van .i\lbuhr.a (SI/elw) hdlltaltl, 

. :dj, ~.al mcn lijlo{!'li,ik ,uit .!.en ovQriçltl1 inbou.d u!.! b(r.. 
! ,,~lve BuEctin opvlakl!Jl.'. 

TiL !: 0 lI. Po. riS c ti I! Ij r. i. i f r ii, 
I' AR-IjS, dr~ li,j~O. ten !l. ure. 

~·r.'rI' Pari}1 ~otrr Ri/sul Ol fio/llo,ne o;'(rce1!frtt:t, 
Jen 18tt'W, H; 7.'!OI"!j:;1S Uil 4 /Irt. 

.. Del) Jsüen Junij lJt'l-fC h~t Ft:in~c,hc tCg('f de tJ;'m· 
hrc Ilcforcccrd. i.~ Charl~roi liil1llclIgcrukt. "Cart' 1,500 
m30 ):cvnnltcn genolllon , 6 stuk.ken g.(!~thltt V,CtoVCfll,. 
cn vier Phiia,i$~he rcgil\lcnren vernielu; Wij hebben 
uer weinig VQlk vcrl/.'fcn. . 

" J)e l\larsc~aJk Hcnog v~u, Alhtif~ra. H~ct[ ~Irni!nlé· 
lhn (in SHv;je op, rle ;g,rc:nzcll" n/l, J);luJlhjll~.) ir:W~Il"
men. <Icn Vi,i., nrt 2,:1 JOO mail l;Cllood, en 600 man ge:" 
vange \I gCllonlcn, . 

,,'J)el! t6dci\ hc:~ft Z. M. de R.eizer eCllc knlnplcete 
ovcTwinnir.1\i op J~. \'creclii!l,le 'Engrl~l:hclI 'CII l'lllj~s~lI. 
gek'Jllllnallt.lçc,rll. d.nor LIJ,ru W("if(~io,,.,, tn. den Prin.s 
iJ/llchr,.. belu.lld· .' , , 

" 'foor &c;)"luiJ~;Ht a[.chrift; 

Van de te,lrijke dubbeltalige nieuv/s
en advertentieblaadjes uit de Franse jaren 
18'11-1813 in l~ederland, heb ik niet alles in 
mijn verzameling, maar het blad ADVER':'El:Tr~N 
;'.ANKOI';DIGIHGEj~ Eii BERIGTEN VAN DE STAD HID
DEL BURG (gevolgd door deze tekst in de Fran
se taal)nr. 72 van 11 september 1813, wel 
en deze krant komt niet voor in de CCD-cat. 
Ook in deZeeu'Nse al'chieven is van deze titel 
niets te vindenl Een uniek nummertje? 

Ao. IS ra. . 
.tI.. F P I .e HES; 
ANNONCES 

" 
'A,VIS DIVERS 

In LA {,Lu DE 

B E R 1 G T t ~. 
"·4/1 DE STAD 

MlD DE!. "B :0. uit G MlD DEL B U R G: 

D&PAllTUletiT 1>11$ "MUC1ru DI.I.'E1cAlIT.· VA" ot MONDEN DU SCHtt.Df. 
, w"hva'HNV.&·D8' YIODILIHHII... DfI&tll-nnncJVf1l VIJ.. .. wDoH,&OtO. 
U ,eUs.WkU.1:' 'II.~VISOIIl.J>; 'ot PI\O' I>IO,_.LE ONU&I\·'I\Eftc;T. 

V e 1t t&1,t't'" ~tIlt.Y 1"tM/ill 611 Ho oM et tMlr'"Plr ~ ~ ve1I én hm' trtfffl "HJk'I 1'>' 

h q.ritf. (I ptUCf'4 .. ~eo 64 &t4IJGU "" d.. U Wf W'\tih lfU ~ .., Cf IJ".. * 4. ,d.. 
b. Ift'll ~ ~IIH"" • :.'. _'. " sh_ (d!.M ulke _et.n ctt"un .... : 
C~_q,,"il et W .... t peIlT Nfit:1.rmr6cT6'a. ()ryt'",Ii""éa1bq~ltt_N~dfl'IC .. \gt:l~· 
~ l1 J'If~ ~ 4~ vrl .... fä. tf-uJffIÇtI#,..., en ft.U4' t:~è.I.r. tehr- .... ," " ~flI.) ~ hl' 
tnjfl "'1I'WlII II4."<lf., •• 4d Af ~ .. , pl_' k10 ln ..... Jtt, PC ~11 0' H\IIlf __ put,. wt'lt tI '&'?fk r. fi!'Q ""'1_ t~ p.,." •• ",fll'aJr ... '&.8IIl. • tit. ~uiaà~ ti) ~_ WdI. tf 10 ~u pz4LD 

Ahin CE Q\l1 JLqr, '. Wj,o. , 
~'Aft;",~ tsû ~ "NI ~ 4'18"'(111 km, ~ft. ~ ". DUt.t'fT ttE't' Ot1-N V.[)f...G1l~ 
~"'''titilM'ttrofN~e.DÛlM.tI·. 4t ~u Cd Mû. Alt. t. Dt)bl","'1"f1it1iJ ". r .... eM*'btf~ huM!' ft> 
~ p.i1It" ~'. GIf 10011$ MMf'fl ~ llllfi'Mri lllII1 toI~" .. k8"IB 1W1'~ b&wtJ* Ht 
~"'" lrc4 ~\W'fJ4 er.taLW:tt po\Jt k. ent4 Ut- f~ "'"' dt 'bd.l"" fNJlltI' IFIJ ~ tl!.ifm 'hUo "",, 

:'~:"~f~~!.e:...~~.4'!r~P"'f" CIi\~ ~~~~ W~~f'4~~~~:~, 
~ dl j,J&;' .... q,&.! bi p'4~ d. ~ HfI<t C01iIJml.~ .., ui b-Ih-. bir pli'n I"",," 1'~a MIiijUJM,. 

Cerra fWJ/11Dt 4*"'"1 If'OU !ha IMIU If ftw. 64 VQiJ ef(,. rtjtdfO fW4 PN 11"" oe, 'Wlk$ m$($IIn ~1'lfd. Of! dl f'1MJ;t4 

~ ~ rI. tUû~ . drall' VI' .. MbiI'1. ~. 0&lI Ht en" _t til 90&rdn~~ 
s. L~~4u.UW fA iaH U 1fit oe1W. ~~.1a.. Ihu 0'f~'p1'I: uJ l.o cid ~ ntl MIJ ~ SMUO' 

.. I~ Á.j!1r4. ..... Iftf le1 ~"ettB'&C'O. , tMrtt 0$'1 C41:!lW. pOHI b.t>~bn op pW/l'l ..... ~~ 
llIt1Ji* __ hl'itfH. l4t ....... ft I ... énX I'»1H!lbft1 ;1, .L. Di uptn.ttO vu &wa IJJ. h ~Mt op _ I eatm 
~ 3~ r~ I«t tilliU ,4offt'U '* 4m". ".lnw,. 
~ Ifl 1iHM4H .. ct" IHXU In, ,VOJM ,dftm.l, n l}O4 .. Nt éir tUt 6t txr"Ulft vu 6t (dl'w~.ftMlliW'l rtm' 
1~ .. nJ.rnfJtm'''C''tf{sift,. ,tut", di,~,,".I..IWk'IIlJtI YQUMJP.lulk;a4il~· 

..... Nef'i'll D$ft rflQflt ~ ... , 4ta.t •• vuc H: ~t N111it ,.tuJk. tlU1 ti. ~ ~ ... d'"1t filI@detr'ifta n~ ... 
IO~ PO"- r$'$'C ;tnt. ,~ Ibtn ltu rQ~ kI\.' 

+- 1.4 ,,~ lrHa-t &m td'el'" • 1DP'Mln, k p,tA,. h, ~dl ... li/t.e!J .... "'" 
peM' &nv ""'" ... t r_~ et N9 Q:('Itl~ "wllh· le.4TufIlf1I 4Jea It.tapi"; 
1iJ't'4 ~ _ltf l,!4a3 luf'Htl P"f 4tTt fV;J:do pu&Ue .~ .'-'1f1MP. 'i'9(llI' dra i "H"il.€l. 
PI lil ,. 4t ,.~ ti ... ~ •• " UI Q'I~ mlH" .. ,». f .. .....-~cIlf btl1.aic I'M vGt'ltn ., ftl).' 
-. ")e$ff1'll 4. n4""'~. Ik 00 .. fn mo4.i. ~Ur P'rélw fra 14 flKoWlI ~&tpt' ,"'herialf' 

, •• Ie hat.Prt&':flQt1 êlI bJ1d.dtJh9,'1 \t Ir'loWa "0 lijnt !lktll('&d. ka'Mmw." ti!. 4U'itlH Ielal 4t.wott· 
lAt,. ...'.,....... tffl~." doet .n.Uta1e"rea ~U.~~ "r~tt. 

d.'C4 FflRXtR.;' ct 08 di \'DMIB;I 4'~ '6~ LIl ~ llotd~ 9iQlI Mt zn..' 'ow t.X~ cnrClfh. ~flN'ft. ' • 
La Sou"Pre/., 1i'!'(lt'fuUt,. VHLbO _ 4I.·l')OOtl .. Pmr-m_u-MWtiVatt'* In&ll;t.J 

, rolLUlt. "'I- . .' ... _ .. re ~'Ir ~ R. 
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THE MEDIUM AND DAYBREAK van 12 
aug 1887 is een Engels weekblad gewijd aan 
spiritualisme. Het blad telt 16 pagina's. 

De inhoud bestaat vnl uit allerlei 
wonderlijke verhalen (getuigenissen?)zoals 
"a heavy table floated", "an apparation of 
the dying", "the use of evil", "the effects 
of healing power on spirits", e.a .. 

Het bevat ook een lang "in memoriam 
of Victor Hugo" en de advertenties zijn al 
even gelijkaardig_ 

A WEEKLV JOURMAL DEVOTEn 10 TlIt HISTORY. PHEflOIIENA, PHilOSOPIIY. AMD TEACHIMG$ OF 

SPIRITUALISM. 
E'TA .. lI1J.UUtD: .U .. ).!O;"'Tlrty-JClII"g, le.CS; AI 14 WlatY-AVAl!. 0, 18iO, 

[h.:wJtkU> f9& ~iJIl.UIlt:f A.tkU.b-l 

No. PO~.-VOL. XVIll) LONDON, AUGUST 12. 1887. [PAJÇ..l liD. 

Hauntings, Ghosts, Apparitions, the Spirit Voice. 
3.EA,,"CE l~ A. Hj,U~TED BoeSE. I' roet ,I rood bultby eubjt.et for tt/me time. Th.eflt "U Dot .. 

l.ruel, ol (u..rniWU IQ th. plU4, lO th"t h WM IItcèlUrl to 
Dur lh. Bum.,-Y01l1 ulnuk ia tla lh;DlnI rup«tie:g , roid oor M&l)Ç4 "lAn&Dg: ud upoa ft king 'lTal!.j)td tbat I 

lh. Cul,liI'. hOIll .. l>tÎAjt h.tlllt«J, bu broulJbt .,i'lÏdh to : .b(HI\d boM th, mt.tebu in Dl" }u.nJ Illld "rik. " light At tb, 
!Dy mlnd • uaCl(1 whkb I h!.d Lu,t JW tu ), boo.u wbieb ! liNt .,.mptom ol ,$.111 tOu,b t)tmfttlt. 1"1' ~t out tht liib!'!. 
wu Jeeûltdl1 hlllD1td; l1ld it hu ooeumd 10 mi tlut 10n I tod ",éU .tanding ia t.h. nut·t1oor (,,,nt f(X)f.n lu .h!.l~t 
wOIiJd Uk. 10 hno •• hon ~ut 0( ie (or ~oJAitil.,ion, I toW dukuu, at h Wd I. dnll nh'll1ollJp.\ witb so W()OQ. 
MpteltJJ,. u pb,nomfoa vUt ohf1n,d wWeb (anno! 160 IQ I WêJ'It to bu.'k oif Juu lo ,,"wuk tbat I IUD wrh.illg thu 

1» ln~:~iA~ t:!n~r.~d·d::;HlI had' touu I.ftttd th .. t vu ~:II po~~e!!t ~lI~b~r!~c tb. t~~ dm~ .~.,rS~~.ttrQ~~ 
wOlÜd tak, tht But .... Uäbl. op~rtuBh1 ot manu • .11. lne. ot rnpdl bd 'vu t>ttn tB lb. hOOM. Out lriud tu4 
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Eén van die advertenties betreft 
een pas verschenen boek, waarvan de tekst 
hieronder. 

~. Just arriv'ed 11'01111 .1.nwl'ica. 

RUMAN FACES. 'VHAT THEY MEAN . 
or HOW TO READ CHARACTER. 

Dy JOSEPH SIMMS, M.D., 
Au/hor of .. PhySlO(fnomy lUuslraltd; "r, Na/ure', Re.dali"ns oJ Characler," 

and ol nlnnerou.s po-pular ledufu. 

I. Charlemall'ne; 2: nos wen : 3. ClogAlese;. 4. Loek.; 6. Tnsmanlan; O.llyron 
7. ; 8. Ref. Rowl.nd Hili; 9. La~.ter; 10. Pau\ 1., Eooperor of 1Ius,!!,. 

3/- Paper; 4/- Cloth. (240 Illustl'ations .. ) 
J. BURNS, H~;' SOUTHAMPTÖi,l"R:O'w;W.C, 
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veranderde ook dikwijls van 'titelgravure' 
ik heb daarvan al een verscheidenheid in 
handen gehad. 

De afbeel·ding hierboven geeft daarvan 
een aardig voorbeeld met het nr. 351 van de 
2de jaargang, 17 november 1833. 

W~t dacht U van onderstaand motto 
voor journalisten dat in 1654 in het Engelse 
"Mercurius Nullus" werd gepubliceerd? 

Here's Newes that's false, and Newes that's troe, 
Here's Newes that's oId, and Newes that's new, 
Here's Newes that's good, and Newes that's bad, 
Here's merry News, and News that's sad: 
And here's presented to your view 
Newes lawful, and unlawful too: 
What shall I say? l've here in store, 
Such Newes as ne're was heard before. 

De RESOLUTE OBSERVER (19-1-1932)is 
niet zo maar een scheepskrantjhet verscheen 
alleen tijdens een 'Cruise Around the World' 
alb van de Resolute, van de Hamburg-American 
Line. Dit nr.10 werd alb gedrukt. 

RESOLUTE OBS 
~ PublishedonOOard 

durinó the Cruise 
Arouna !he World 

N-.IO HAMBURO.AM2RICAN UNL 
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Het bekende Franse dagblad LE 
CHARIVARI gaf niet alleen dagelijks een 
vure van bekende tekenaars, op pagina 3 maar 

® 
(W():rdt vervolgd) 
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OVER INLEVEREN GESPROKENu. 

Een begrip dat tegenwoordig nogal 
eens wordt gebruikt is "inleve
ren" - het met minder genoegen te 
moeten nemen. 
Of dat inlevern ook slaat op de 
hoeveelheid tandpasta die we ge
bruiken, weet ik niet. 
Trouwens weet u hoeveel tandpasta 
u per keer gebruikt, om nog maar 
te zwijgen over de vraag hoelang 
u met een tube do,et! 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
waren deze vragen van veel meer 
belang, zoals blijkt uit adver
tenties uit die tijd. 
Zo kwam ik in de Telegraaf van 29 
dec. 1941 - alles is dan al op de 
bon - een advertentie tegen van 
Medinos Tandpasta. 
Men adviseert te poetsen met 1 cm 
op de borstel. 
In 1943 - er is steeds minder te 
krijgen - adverteert Castella 
Tandpasta in de Dordrechtsche 
Courant, van 22 maart, met het 
advies om te poetsen met 5 mm op 
de borstel. Hierdoor is het moge
lijk om met 1 tube wel 124 keer 
tanden te poetsen. Wel na het 
gebruik de lege tube inleveren, 
want er bestaat dan al een groot 
tekort aan grondstoffen. 
Volgens gegevens in mijn bezit -
tijdens de oorlog door een fami
lielid bijgehouden - kostte in 
maart 1943 een tandeborstel op de 
zwarte markt f 2,50. In de winkel 
waren ze niet meer te koop, ter
wijl begin 1940 de prijs nog maar 
50 cent bedroeg. 
In diezelfde Dordrechtsche Cou
rant - maar dan van 2 dec. 1943 -
adviseert CastelIa Tandpasta om 
te poetsen met 2 mm op de bor
stel. 
uiteraard gebruikte tube met dop 
inleveren en dan maar hopen dat 
er een volle tube te koop was, 
met bon uiteraard. 
Aan het eind van de oorlog zal 
ook de levering van tandpasta -
of wat daarvoor door moest gaan -

wel gestopt zijn, vooral in het 
Westen van het land. 
Maar daarover zwijgen de adver
tenties. 

Oorlog en bezetting en de ge
volgen daarvan, aan de hand van 
een drietal advertenties. 

H.J.C. Bosman 

poetsen uit één tu~1 

c~tenli Tandpasta b wpefll 
,ztllnig ~ Per, keer gebruikt • 
slechts Ij millimetèr tOndPlUtc.., 
één tu.be is geJl.(leg VOOF 124 
maal tanden'poetsen! Eed pll'@o 
duet vnnDOBBELMAN! 

11 
rcl1uÎnmuJe TAIIDPA!T. 

UJ.I PÓd36t11 
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DUITSLAND KIJKT IN 'DER SPIEGEL' 

Rudolf Augstein en het Duitse geweten 

In het gedeelde Duitsland van 1946, toen de vier zegevierende 
machten (Verenigde Staten, Sovjet-Unie, Groot Brittanni~, 
Frankrijk) elk een brok van de verslagen natie 'beheerden', liep 
een jonge journalist rond met grootse plannen. Hij was een 
bewonderaar van Henry Luce, de geestelijke vader van het weekblad 
'Time'. Diens feilloze journalistieke instinct diende de 23-
jarige Rudolf Augstein als voorbeeld. 
Toen een Engels experiment om een ongecensureerd weekblad op de 
Duitse markt te brengen ('Diese Woche') mislukte, kreeg Augstein 
de kans om het met een aantal jonge Duitse enthousiastelingen te 
proberen. Zij werden gekscherend de 'Kindergarten' genoemd. Vader 
Augstein zei dat zoon Rudolf het nieuwe blad niet 'Das Echo' maar 
'Der Spiegel' moest noemen, en zo gebeurde het ook. Op 4 januari 
1947 verscheen het eerste nummer, dat 1 mark kostte. Een Oosten
rijkse diplomaat stond op de cover, geheel in de geest van de 
tijd 'met de hoed in de hand'. 
'Der Spiegel' ontpopte zich al snel als een journalistiek 
instituut, waar niemand omheen kon, en in de kern van de zaak was 
dit het werk van de zeer gedreven Augstein, die zuivere principes 
paarde aan een zekere autoritaire ijdelheid die kenmerkend is 
voor alle persbaronnen. Hij had geen enkel ontzag voor rangen en 
standen, sprak politici aan op hun daden en aarzelde niet zaken 
bloot te leggen die niet in de haak waren. 
Augstein besefte vanaf de eerste dag, dat wanneer hij de rol van 
'luis in de pels' wilde spelen, hij goed geinformeerd moest zijn 
en zich weinig missers kon permitteren. Hij nam een aantal 
specialisten in dienst om een documentatiesysteem op te zetten, 
het begin van een databank met een grote reputatie. Tot op de dag 
van vandaag is dit systeem, dagelijks behee~d en bijgewerkt door 
meer dan honderd mensen, het fundament waarop de betrouwbaarheid 
van 'Der Spiegel' rust. De Duitse 'Gründlichkeit' schijnt in de 
krochten van het 'Spiegel'-archief een eigen dimensie te hebben 
gekregen. 
Daarnaast hield Augstein vast aan ijzeren journalistieke princi
pes. Zo werd en wordt elk interview voorgelegd aan de man of 
vrouw die centraal staat, en krijgt een Spiegel-journalist geen 
kans uit te groeien tot 'sterreporter' , aangezien de auteurs van 
de meeste kolommen anoniem blijven. 'Der Spiegel' groeide zo uit 
tot een blad dat door iedereen 'toonaangevend' wordt genoemd, 
maar ook een zekere saaiheid kent door de gedegen aanpak, waarbij 
niet op een paar pagina's wordt gekeken. Want wanneer je een 
exemplaar ter hand neemt voel je letterlijk dat het hier gaat om 
een serieus tijdschrift. 
Het hoeft geen verbazing te wekken dat vooraanstaande Duitsers 
Augsteins blad niet altijd konden waarderen. Sommigen, zoals 
Franz Josef Strauss, ontwikkelden zelfs een ongekende Spiegel
haat, en het is bekend dat het weekblad de Beierse politicus 
regelmatig tot grote razernlJ bracht. De carriËre van Strauss 
werd in niet geringe mate geremd door de 'Spiegel'-affaire, het 
gevolg van een 'landverraderlijk' stuk van Augsteins leerling 
Conrad Ahlers (1962). 
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'Der Spiegel' had geschreven dat het Duitse Leger tijdens een 
NATO-oefening nogal slecht georganiseerd was en een opsomming 
gegeven van de zwakke onderdelen. Strauss liet als minister van 
Defensie de verantwoordelijke redacteuren arresteren. Augstein 
zelf zat 104 dagen in de cel maar het was Strauss die het veld 
moest ruimen toen bleek dat het verhaal van 'Der Spiegel' klopte. 
Het zou nooit meer goed komen tussen Strauss en Augstein, die 
niet aarzelde zijn opponent in de kolommen van het blad 'de grote 
bek uit Beieren' te noemen. 
Ook de relatie met Helmut Kohl, inmiddels de langst zittende 
bondskanselier, was en is bepaald niet goed. 'Der Spiegel' 
puqliceerde vooral in het begin van Kohls bewind zure stukken 
over diens gebrek aan kwaliteit. Nu blijkt dat Kohl niet is weg 
te branden, en hij het 'rioolblad' steevast negeert, krijgt de 
kolossale regeringsleider ook in de kolommen van 'Der Spiegel' 
wel eens een compliment toegeworpen, maar van harte gaat het 
niet. 
De lijst van aanvaringen met politici is lang. Rainer Barzei, net 
als Strauss een christen-democraat die graag bondskanselier wilde 
warden, zag zijn carriere gebroken door een Spiegel-onthulling. 
Maar ook Willy Brandt noemde 'Der Spiegel' in 1974 een 'Scheiss
blatt'. Hoewel Augstein duidelijk voorkeur had vaar een regering 
met de SPD konden ook de socialisten rekenen op meedogenloze 
stukken, wanneer zij het niet za nauw namen met de democratische 
spelregels. 
Dit bleek maar weer eens bij de affaire rond de steenrijke 
industrieel Friedrich Karl Flick (1982). Deze ondernemer uit 
Dusseldorf stortte geld in illegale verkiezingsfondsen (aan 
politici uit alle partijen behalve de Groenen), in ruil voor 
belastingvermindering bij de verkoop van aandelen. Vervolgens 
werden zijn giften weer fiscaal aftrekbaar gemaakt. Het ondoor
zichtige gesjoemel werd maandenlang in 'Der Spiegel' beschreven 
en elke zondag sidderde politiek Duitsland in afwachting van 
nieuwe onthullingen. 
Jaren later (1987) bleek dat er bij verkiezingen nog steeds van 
alles in het duister werd geregeld. Uwe Barschel, de ambitieuze 
minister-president van Sleeswijk-Holstein, verloor in sneltrein
vaart zijn reputatie als integer politicus toen uitkwam dat hij 
Z1Jn opponent met een lastercampagne had verslagen ('Barschels 
schmutzige Tricks'). De 'Spiegel'-scoop was compleet toen 
Barsehels lijk korte tijd later in een Zwitserse hotelkamer werd 
aangetroffen. De beerput ging open en de Duitse politieke elite 
moest zich weer eens verdedigen tegen een serie 'Spiegel'-
aanvallen. 
Daar bovengenoemde affaires, de lijst is verre van compleet, 
groeide 'Der Spiegel', en daarmee Rudolf Augstein, uit tot het 
geweten van de Duitse natie. Vriend en vijand in Duitsland maar 
ook daarbuiten spelden wekelijks de kolommen. De covers van het 
blad weerspiegelden de Duitse kijk op de na-oorlogse geschiede
nis. 'Der Spiegel' wilde de Europese 'Time' zijn, toonaangevend 
en trendbepalend. Tegelijk moest een ijzeren degelijkheid de 
kwaliteit van de stukken garanderen. 

----
Twee jaar geleden heeft Augstein de scepter overgedragen aan 
Stefan Aust, maar zoals het een ijdele persmagnaat betaamt 
bemoeit hij zich nog nadrukkelijk met de inhoud van 'zijn' 
tijdschrift. De speciale uitgave rand zijn 70-ste verjaardag 
(1993) was slechts gedeeltelijk als een afscheid bedoeld. Ondanks 
de lavende waarden die daarin te vinden waren, bleek toen al dat 
de beste jaren van Augstein en 'Der Spiegel' voorbij waren. 
Belangrijke Duitse denkers als Grass en Enzensberger verweten 
Augstein dat hij, door het koppig vasthouden aan starre denkbeel
den, niet in staat was tot een evenwichtig oordeel over het 
nieuwe, verenigde Duitsland. De trein, waarvan Augstein machinist 
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was, bevond-' - zT~vo 1gens Gras's op het -~verkeerde spoor-. En zens=-------
ber-ger- voegde daar-aan toe 'Der- Spiegel-Ieser- wird nicht 
orientiert, sonder-n desorientier-t'. 
Een nieuw verschijnsel is in elk geval dat 'Der- Spiegel' voor- het 
eer-st in het bestaan ser-ieuze concUrrentie heeft gekr-egen van het 
blad 'Focus' uit Munchen. In het begin deed men schamper- over
deze Beierse imitatie, maar nu de oplage van 'Focus' groeit (ruim 
800.000) en die van 'Der Spiegel' daalt (een miljoen) wordt men 
zenuwachtig. Het onaantastbaar geachte instituut van Augstein 
vertoont scheuren en men moet snel op zoek naar een nieuwe scoop 
om de r-eputatie op te poetsen. 
Hoe de toekomst er- ook uitziet, de vijftig jaar-gangen van 'Der
Spiegel' vormen voor de historisch geinteresseerde een bron van 
onschatbare waar-de. Verpakt in soms wat saaie, maar- meestal 
indrukwekkende covers, hebben Augstein en zijn mannen, letterlijk 
en figuur-lijk, gezor-gd voor een zeer gewichtige er-fenis. 

Klaas Kornaat 

Naast de genoemde 'Spiegel-Spezial' (1993) en aflever-ingen van 
het tijdschrift zelf heb ik artikelen van de volgende jour-nalis
ten als br-on gebr-uikt : Ben Knapen (1981), Adrie Boxmeer (1987), 
Jos Klaassen (1987) & Co Welgr-aven (1997). 
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krant had echter weinig verstand van -krOlltenexploitatie en-had voor het verkrijgen van een behoorlijk 
~~ rendement, de advertentiekolommen tegen een vast bedrag verhuurd aan 'Aneta', dus aan Berretty. 

Aangezien noch de regering noch het 'groot-kapitaal' blij waren met de verschijning van dit blad en 
Berretty geen .ruzie met deze twee machten wilde, raakt hij al spoedig in onmin met de leiding van de 

~ 'Indische Courant'. 
oo! Om bovenstaande reden en het feit dat hij de hoofdredacteuren niet kon dwingen zijn eigen artikelen op te 

nemen, richtte D. W. Berretty het gei7lustreerde weekblad 'De Zweep' op. Zoals de naam al aangaf 
striemde dit blad op grove wijze tegen eenieder die het met Berretty niet eens was. Naast het vele goede 
werk dat hij heeft verricht, kwam steeds de factor van zijn eigenbelang om de hoek kijken. Nu die zulke 

~ proporties had aangenomen, werd hij in een uitvoerige brochure openlijk aangeklaagd door H. C. 
~ Zentgraaff· 
Z De gouverneur-generaal stelde zelfs een onderzoekscommissie in naar deze zaak. De conclusie was dat --= slechts een enkele klacht bewezen werd geacht. 
~ Het monopolie van 'Aneta' werd bedreigd toen de radio nieuws ging verspreiden. In Indië werd de 
Z 'Nirom ' opgericht en 'Aneta' sloot onmiddellijk een verdrag met deze omroepmaatschappij. Hierin werd 
o bepaald dat 'Aneta' het voornaamste nieuws in verkorte vorm tegen vergoeding aan de 'Nirom' zou 
== leveren, die dit nieuws uiteraard veel eerder kon brengen dan de dagbladen, die het nieuws van 'Aneta' 
00 hadden gekocht. Steeds meer overeenkomsten werden el' gesloten tussen de 'Nirom ' en 'Aneta " waarbij de 
~ dagbladen steeds de dupe waren. 
o Berretty beheerste volledig het machtsspel van verdeel en heers, wie hem gunstig gezind waren kregen 
S speciale nieuwsdiensten en degenen die tegen hem waren, bemerkten alras zijn tegenwerking. Op 22 
~ december 1934 kwam hij om het leven toen het beroemde KLM-toestel 'De Uiver' neerstortte. 

~ VIII DE ONTWIKKELING VAN DE NIET-NEDERLANDSE KRANT ---
Z /tl de negentiende eeuw kon er nog nauwelijks gesproken worden van een 'inheemse pers'. De }il-----

i 
Indonesische talen uitkomende bladen, werden uitgegeven dool' de Nederlanders en werden geredigeerd 
dool' Chinerzen. 
Met de verschijning in 1855 van een Javaans blad -De 'BrmOltalli' (aallzegger) geheten- begint ill wezen 

•• de geschiedenis vall de specifieke Illdonesische pers. Deze krant werd dool' de firma Harteveldt en co in 
1 ~ Soerakarta uitgegeven en had het uitsluitende karakter van nieuwsblad en Meld het Solosche hof op de 
~ ~ hoogte van hetgeen zich in dit verband in de verschillende lallden afspeelde. 
li ~ In 1864 verscheen eveneens in Soerakarta de 'Djoeroemartani' (berichtgever) en welk blad werd 
JJ el uitgegeven dool' de firma 'De Groot Kolff en co'. Deze krant genoot overigens de dubieuze eer het eerste 

inheemse blad te mogen zijn met ene persdelict. 
De bladen 'Darmowarsito' (deugdzaam onderricht) en 'Retno Dhoemilah' (schitterend ju weel) kwamen in 
respectievelijk 1879 en 1895 eveneem in de vorstenlanden uit. De 'Retno Dhoemilah' stond in de aanvang 
onder redactie van F.L. Winter en werd naderhand geredigeerd door de Indonesiër Wohidin Soedrio 
Oesodo (de bekende dokter Djawa). 
Wormser merkt nog op dat de Indonesische bladen steeds hebben uitgemunt dool' schoonklinkende namen 
die het kraktel' van het betreffende blad bedoelden aan te gevell. 
De belangrijkste krant van Midden-Java was de 'Danno Kondo', uitgegeven in 1903 en onder redactie 
staande merkwaardigerwijs van twee Chinezen. Daarnaast verschenen el' in Midden-Java ook nog de 
'Djawi KOlldo' en 'Djawi Hisworo'. 
DI'. G. W.I. Drewes merkt in zijn verhandeling 'De inlandse pers, kol. studieë 1934 deel 1 ' op, dat de 
oude Indonesische bladen veeleer ouderwets didaktisch dan modem instructief van kraktel' waren; zij 
waren van meel' belang uit literair en cultuur-historf.sch gezichtspunt, dali uit het oogpunt van 'joumalis
tiek. 
In wezen olltstond het 'Indonesisch perswezen' pas ill 1906 en wel dool' de opheffing van de preventieve 
censuur en werd van toenemend belang toen onder meel' de 'Volksraad' was gesticht. G. W.J. Drewes 
merkt in dit verband nog het volgende op: 'Het gehele cresendo van de Indonesische pers wordt uitstekend 
weergegeven dool' de benamingen die achtereenvolgens de voorkeur hadden '. 
In eerste aanleg heette de krant De Stel' (Binlan), de Zon (Mata hari) en de Lamp (Pelita). Vervolgens 
wilden de bladen in hUil benaming duidelijk aangeven dat zij meel' het kraktel' hadden van nieuwsblad; 
zoals de 'Pedoman' (kompas) en de 'Penoentoen' (leidsman). Daama brak de periode aan van het 
toenemend strijdlustig karakter van de Indonesische bladen en werden namen gebruikt als: 'De wereld in 
beweging' en 'Het strijdperk del' verstandigen '. 
In Soerabaja werden dool' middel van de communistische beweging de volgende bladen uitgebracht: Soera 
Merdika (vrije woord), Soeara Rajat (stem des volks) en Soeara Bekelai (stem van de strijd). 
Opmerkelijk is volgens Wormser de visie van de Indonesische spe~ialist op krantengebied M. Tabrani. In 
een brochure 'Om wapen, de nationaal Indonesische pers en hare organisatie' geeft hij zijn mening over 
de situatie van de Indonesische pers in het jaar 1929. Deze Indonesische specialist stelt 'dat de berichtge
ving van ollze Indonesische pers zowel primitief als onbetrouwbaar is, omdat zij verricht worden dool' 
personen die veelal de benodigde geschiktheid en bevoegdheid missen, om deze te controleren '. Het 
Indonesische perswezen is Iliet de weerspiegeling van onze maatschappij aldus Tabrani en dit wordt mede 
veroorzaakt dool' de volgende omstandigheden: 
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- Er is weinig variatie in de voorkomende rubrieken, terwijl er bovendien vele ontbreken. Rubrieken als: 
kunst en letteren, handel, wetenschap en techniek komen niet voor en dit als gevolg van het feit dat de 

Indonesische samenlving nauwelijks de beschikking heeft over goed onderlegde journalisten en 
publicisten. 
- Uitsluitend die personen die behoren tot de 'leidende elite' van onze nationale beweging hebben enig 

contact met onze pers. 
- Het ontbreken van een bewuste middenstand in onze maatschappij vormt een grote handicap voor een 

voortgaande ontwikkeling van onze pers. 
- De onzekerheid over de hoogte van de inkomsten vormt voor elke directie een beletsel voor het 
aanbrengen van de noodzakelijke verbeteringen in het blad, dit nog afgezien van de onzorgvuldige en 

systeemloze administratie. 
- Wat het technische aspect betreft, is er sprake van een absolute afwezigheid van vakopleidingen, met als 

EENIGE DER VROEGERE EN 'l'EGENWOORDlGE OOS'r.INDISCHE NIEUWSBLADEN 
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gevolg: ongeschoold personeel, slechte arbeidsverdeling, onpraktische en onhygiënische lokaliteiten. 
- Kleine oplage, veel wantbetalers, weinig advertenties en lage lonen. 

In de revolutietijden van 1926 en 1931 werd de toon van de Indonesische pers heftiger van aard en dit 
heeft mede geleid tot de invoering van de 'Persbreidel in 1931 '. 
Wat de Indonesische pers betreft heeft het zogenaamde 'Aziatisch Réveil invloed gehad op het verande
ringsproces van het karakter en de vormgeving van deze pers. Er werden volksverenigillgen, in een later 
stadium politieke partijen en vakorganisaties, opgericht en daarvan gaf de pers uiting. De leeslust van het 
Indonesische pbuliek nam ill de loop van de jaren slerk toe en dit gaf aanleiding tot de oprichting van 
tientallen blaadjes. De inhoud van deze blaadjes gaf aanleiding tot de onderscheiding -volgens de 
Nederlandse begrippen althans- in extremistische en kalmere bladen. De extremistische bladen werden 
naar de toen geldende maatstaven weer onderverdeeld in communistische en en socialistische. Deze bladen 
verschenen eerst op Java en naderhand over de gehele archipel. Zij publiceerden vele artikelen over de 
vrijheid en zelfstandigheid van het land. De nationalistische bladen waren in zekere zin democratisch, 
maal' hielden veelal vast aan eigen denkbeelden en in die tijd veelal gekaraktiseerd met niet-democratisch. 
Gesteld kan worden dat de Indonesische pers in de eerste dertig jaren van deze eeuw in een 'sturm und 
drang'-periode heeft verkeerd. 
Alhoewel het technische en commerciële aspect nog vele tekortkomingen vertoonden, heeft de journalistie
ke kant zich bewust gunstig ontwikkeld, zo stelt Wormser en dit moge blijken uit de navolgende feiten. 
- Vele bladen schonken meer en meer aandacht aan politieke en godsdienstige vraagstukken, alsmede de 

vakbeweging. 
- Begin 1939 voerden alle bladen een actie voor de invoering van een 'Indisch parlement', dit onder meer 

ter versterking van de band tussen Nederland en Indonesië, en zij deden dit in fatsoenlijke tennen. 
- Alle bladen schreven begin 1940 met grote voldoening over de benoeming van prof. Djajadiningrat tot 

waarnemend directeur van onderwijs. 
- Vele bladen schonken geregeld aandacht aan de jeugdbeweging en de wens te komen tot oprichting van 

een bond van Islamitische-Indonesische jeugdorganisaties. 

DE MALEIS-CHINESE PERS 

Het eerste Chinese dagblad kwam uit in 1852 en was in feite de Chinese uitgave van het 'Semarangsch 
Nieuws- en Advertentieblad'. De eerste Chinese bladen verschenen in de Maleise taal, stonden onder 
Nederlandse supervisie en werden gelezen door uitsluitend Chinezen. 
Womlser vermeldt in dit kader de volgende bijzonderheden. 
In 1856 verschenen er in Soerabaja de volgende twee kranten: de 'Soeratkabar Behasa Melajoe', 
uitgebracht door Führi en de 'Bin tang Oe/ara' (noordster), die geredigeerd werd door Roorda van 
Eijsinga in Rotterdam. In Semarang verscheen van 1860 tot 1911 de 'Selompret Malajoe' (Maleise 
trompet),' dit blad werd uitgegeven door Van Dorp en het was geschreven in Chinees Passar-Maleis. In 
Batavia kwam het in 1869 tot uitgave van de 'Matahari' (zon) en de 'Bintang Barat' (stel' van het 
westen). 
Al deze bladen waren bestemd voor zowel de in Indië geboren Chinezen (Peranakan 'sJ als de in China 
geboren (Singkeh 'sJ. 
Het eerste zuiver Maleis-Chinees nieuwsblad was de 'Perniagaän '. Dit blad kwam uit in Batavia en was 
bedoeld als tegenhanger van de 'Bin tang Betawa '. Dit laatstgenoemde blad werd geredigeerd dool' de 
Europeaan 'Kieser', die el' dikwijls voor de Chinese samenleving beledigende artikelen in afdrukte. 
Vooraanstaande Chinezen hadden hier genoeg van en besloten tot oprichting van een eigen drukkerij, 
alwaar de 'Perniagaän' werd vervaardigd (de 'Bintang Betawa' dolf uiteindelijk het onderspit). In 1930 
werd de naam van deze krant gewijzigd in 'Siang Po '. 
In 1921 werd in Batavia de 'Sin Po' opgericht en verscheen zowel in een Maleise als in een Chinese editie 
(voor het eerst in Cllinese karakters). Vermeldenswaard is voorts dat de aandelen van deze krant in 
handen waren van het personeel. Het derde blad van Chinese origine dat in Batavia tot uitgave kwam, 
was de 'Keng Po'. 
De stad Semarang beschikte eveneens over drie Malies-Chinese dagbladen en wel de 'Warna Wasta', voor 
het eerst uitkomend ;n1902 en later verschijnend onder de naam 'Djit Po'; 'Djawa Ten Gah', opgericht 
in 1909, en tenslotte de 'Mata Hari'. Deze laatste krant droeg in de aanvang de naam 'Merdika' 

_ (l'!ijheid), doch deze naam moest om politieke redenen naderhand worden gewijzigd in 'Mata Han '. Dit 
blad behoorde overigens begin veertiger jaren tot de grootste van de aall het Nederlandse gezag loyale 
kranten. 
Ook Soerabaja had aanvankelijk de beschikking over drie dagbladen, te weten de 'Bin tang Soerabaja', de 
'Perwarta Soerabaja' (1900) en de 'Sin TIt Po'. 
In de stad Bandoeng is nimmer een Chinees dagblad verschenen. 

In het begin van de twintigste eeuw was de Chinese krant in feite niet anders dan een Maleis dagblad en 
voornamelijk geredigeerd dool' Maleise journalisten. 
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&iVerschijnsel 'Aziatisch Révèil' heeft de Oosterse pers ni~t alleen doen veranderen in de zin dat er een 
scheiding ontstond tussen de Indonesische-Maleise en Chinees-Maleise pers, het heeft bovendien het 
onafhankelijke karakter van de Chinese pers sterk doen bevorderen. De Chinese pers bleef in haar 
ontwikkeling de Indonesische pers voorshands ver voor. 
Aanvankelijk kenmerkte de inhoud van de Chinese kranten zich ook door plaatstelijk belang, maar van 
lieverlede begonnen de redacteuren aandacht te besteden aan specifieke Chinese belangen en aan zaken 
die het Chinese moederland betroffen. In de Chinees-Maleise pers begon zich voorts een tweedeling af te 
tekenen en wel een richting die het Chinees-Nationalistische karakter ondersteunde en een richting die 
meer geënt was op de omstandigheid van de Chinezen die Indië als hun vaderland hadden gekozen. De 
strijd tussen deze bladen was veelal zeer heftig en kenmerkte zich door minder fraaie persoonlijke 
aanvallen. 
Aan het eind van de dertiger jaren stonden de Chinese bladen wat het journalistieke niveau betreft, op 
nagenoeg gelijke hoogte als dat van de Westerse bladen. De berichtgeving werd niet alleen verstrekt door 
'Aneta', maal' ook dool' de eigen correspondenten in Indië, Europa en China. El' werd daarbij in woord 
en beeld veel aandacht geschonken aan de sport. 
Wonnser wijst el' nog op dat de Chinese kranten, de Chinese samenleving belangrijke diensten heeft 
bewezen op politiek en sociaal terrein. De Chinese pers heeft zich wellicht op een enkele uitzondering na, 
steeds loyaal getoond ten aanzien van het Nederlandse gezag. 
De inrichting van de Chinees-Maleise bladen voor wat de administratie betreft, was reeds in het begin van 
de twintiger jaren sterk verbeterd en de inkomsten van advertenties en de abonnees zorgden voor een 
redelijke stabiliteit. 
In 1940 waren er drie zuivere (edities in Chinese karakters) Chinese dagbladen en wel de 'Thien-Sing', de 
'Yit Po' en de 'SM Po'. Voor een ovenicht van een aantal in het begin van de twintiger jaren verschenen 
Chinese en Indonesische bladen wordt verwezen naar bijlage 1, terwijl in bijlage 2 in het jaar 1930 in 
Batavia verschenen bladen zijn opgenomen. 

SLOTBESCHOUWING 

Tot het midden van de negentiende eeuw bestond in Batavia de Indische pers uit niet meer dan één krant 
onder staatstoezicht. Hierna ontstonden in meer plaatsen meer dagbladen. De relatie met het gezag werd 
gekenmerkt dool' conflicten. Men kan zeggen dat de negentiende eeuwse pers gedomineerd werd dool' 
uitzonderlijke enkelingen als Busken-Huet, Dawn en Brooshooft, voor wie -in termen van culturele 
nalatenschap- in de twintigste eeuw geen evenknieën bestonden. De belangrijkste twintigste eeuwel', 
Berretty, moest het hebben van Berlusconi-achtige kwaliteiten. 
In het begin van de twintigste eeuw was de nieuwsvooniening in de Indische kranten, zowel uit het 
moederland als uit het buitenland, zeel' onvolledig en door de trage en gebrekkige verbindingen zeer laat. 
De dagbladen hadden voorts weinig abonnees en adveltellties, en leden daardoor een droevig bestaan. 
Gedurende de twintiger en dertiger jaren onderging het krantenwezen in Indië op het vlak van de 
nieuwsvooniening alsmede op journalistiek en administratief terrein, een grondige verandering. 
De Europese dagbladen in Nederlands-Indië -dus ook die in Batavia uitkwamen- hadden ook in de 
twintiger en dertiger jaren van deze eeuw uitsluitend slechts betekenis als nieuwsblad. Weliswaar 
bestonden el' ten aanzien van de dool' de regering genomen maatregelen soms meningsverschillen, doch 
deze waren zelden van principiële betekenis. Daarbij waren deze kranten geen politieke partij-organen, wat 
weel' als consequentie had, dat zij voor de dekking van de kosten voor het grootste deel waren aangewezen 
op de advertentiekolommen. 
Het aantal abonnees van de in Batavia verschenen dagbladen was uiteraard veel lager vergeleken met dat 
vall de in Nederland opererende nieuwsbladen. Niettemin konden de grootste in Batavia uitkomende 
dagbladen bogen op een aantal van zes- tot tienduizend abonnees. In vroegere jaren was elk dagblad 
verplicht de telegrammen te betalen, maal' sinds de oprichting op 1 april 1917 van h(Jt 'Aneta-Persbureau' 
dool' W. Ben'etty, was dit niet meer nodig, aangezien dit bureau zich ten doel had gesteld om dool' middel 
van een eigen radio-installatie ontvangen telegrammen tegen een bepaald tarief aan de verschillende 
nieuwsbladen door te geven. 
Eind dertiger jaren was de Indische pers haal' kindeniektes te boven gekomen. De beruchte 'tropenstijl' 
behoorde tot het verleden, het journalistieke niveau kon zich goeddeels meten met dat van de wereldpers 
en inhoudelijk, zowel kwalitatief als in vorm, was de Indische pers gelijkwaardig geworden aan de 
Westerse. Dit gold eveneens voor de snelheid, volledigheid, betrouwbaarheid, bekwaamheid en wijze van 
uitgave. Sinds 1939 hadden de vijf voornaamste dagbladen in Batavia, Bandoeng en Batavia de 
beschikking over een telexapparaat. 
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De verdere voornitgmig van iiullë en de snelle verbetering van de dagblade1l zelf brachten een enonne 
opleving in het advel1elltiewezell te weeg. Vele grote Nederlandse ell buitenlandse adverlelltiebureaus 
opellden filialen in Indië e1l de Indische blll{le1l verschenen adverlenties uit de gehele wereld. 
In 1941 telde Indië verschillellde Nederlandse dagbladen, waarvan de volgende zevell grote(re) op Java: 
'De Javabode' e1l 'Het Bataviaasch Nieuwsblad' in Batavia, 'Het Soerabojaasch Handelsblad' ell 'De 
Indische Courant' in Soerabaia, 'De Locomotief' en 'Het Algemeell Handelsblad' in Semarang eIl 'Het 
Algemeen Indisch Dagblad De Preangerbode' in Bandoeng. 
Sumatra kende slechts twee, in Medan verschijnende, belangrijke dagblade1l: 'De Deli Courant' eIl 'De 
Sumatra-bode '. 
Voorls verschenell er op Java en de andere eilanden eell groot aantal plaatselijke dagbladell, hoofdzakelijk 
gericht op het plaatselijke nieuws eIl de plaatselijke verspreiding. 
Tenslotte wordt nog opgemerkt dat als gevolg van het betrekkelijk geringe aantal Europeanen en de 
Nederlandse taal beheersende Indonesiërs, de oplage niet omvangrijk was. Geell enkel dagblad in Indië 
kende ooit ee1l oplage van meer dan tienduizend abonnees. 
Wat de Maleis-Chinese pers betreft kan gesteld worden dat deze journalistiek gezien -zowel wat betreft 
hoofdartikelen als berichtgeving- eind dertiger jaren het Westerse niveau had bereikt. Alhoewel en in de 
loop van de dertiger jaren belangrijke verbeteringeIl zijn opgetreden, heeft de Indonesische pers onder het 
Nederlandse gezag nooit de volle wasdom weten te bereiken en behield zij onder meer op het vlak van de 
nieuwsvoorziening een grote achterstand. Journalistiek geziell beperkten de m1ikelen zich veelal tot 
beschouwingen over politiek, vakbeweging, religie en sporl (voetbal). 

BESTUDEERDE LITERATUUR 

I. Bandoeng: Jubileumuitgave, 1931 
2. G.H. von Faber: Oud Soerabaill, 1931 
3. Gedenkboek van Nederlands-Indië, 1898-1923 
4. Gei1lustreerd handboek mn Insulinde, 1910 
5. W.A. van Helsdingen: Daar werd wat groots verricht, 1941 
6. Indië: Tijdschrift, zesde jaargang, aflevering 3 en 4, 1922 
7. Indische Lel/eren: eerste jaargang, nr. 3, september 1986 ell zesde jaargang, nr. 3, september, 1991 
8. P.A. vall der Lilh: Encyclopedie vall Nederlandsch-ltUJië, ± 1900 
9. R. "an der Mel/len: De Courant, ± 1885 
JO. De negentiellde eeuw, documentatieblad, vierde jaargang nr. 1, maart 1980 
11. J.H. Ritman: Journalistieke herinneringen, 1980 
12. Gerard ter Morshuizen: P.A. Daum, 1988 
13. J.J. de Vries: Jaarboek vall Ba/avill en omstreken, 1927 
14. Dr. C. W. WOl7l/Ser: journalistiek op Java, ± 1945 
15. Yearbook of the Netherlands Eost-Indies, 1920 
16. Dr. C. W. Wonnser: Drieëndertig jaren op Jm'o 
17. Newspaper Press Directory 1895 

BIJLAGE 1 

Gegevells olltleend aall: Yearbook ol t!le Neatllerlallds, Editioll 1920 

n ~ n n t n " i n: 
lIet Nieuws vnn den Dng voor Ned.-Intlit! 
[jn~n\'iansch Niell\\:shlnll 
llntu\'innsch llollddsblad 
J anI Bode . ." . 
I\dvcdelllie Dode 
(Id Indische Le\'en. 

'\ D" B""ic,' 
V l'ij:~innin!5 \V Cl'" I.lad 
I)l' T .. "iL . 

HtS C 111 H )' a 11 g : 
I)c Locolllo! ier. 
I (cl Dagblad 
I.>c Bcweging 

, a tSo ti I' a b tI .r a : 
S'.Il'l'lIlHljalls<:h I (an..lI,Jsl,I,"r 
Nieuwo Soe"aLaja COIIl'lInt 
Suc .. ahajaasch NicllwsbluJ 
\ V cell blad VOUI' I ndi!! . , 

al Balldoong: 
!' .. eangel' Bode., . , . 
I)c Bandocngci' 

/ 

l\lgclllec,\ Landbull\\'W('cllbl"d 
}a,'a PosL , , . . . . . 

al Buj('cllzo"g: 
l\l'chipclpos( . .. . " .. 

. . ",' 

"0111' Ned.-llldiU 

" 

llnily 

.' 
twil:c " wcek 

wecldy , . 

daiiJ ' 

" 
wc "'dy 

dail.)' 
daily 

" , .... ccldy 

daily 

wccld.)' 

" 

(wice a \\'Cc:'ll 

@ - VERENIGING VOOR KRANTEN- EN TUDSCHRIFTENVERZAMELAARS -



·H [ f) jol, j a I< a d n : 
1\ln(nnlln tlaily 

Djol,ja. Vooruit 

al SOli I' a I, a l' t a : 
NiclI\vC Vurslcnialldcli daily 

Dc WeldIC,'. \Vccld.)' 

a I Malllllg: 

J "",,'s Adl'cl'(clllic['l"d (wiec a \Vcck 

al 1< è d i I' i: 
l(cdil'isc"c COIII'UIII duil,)' 

uI 1\1. c ti ti 11: 

SUlllnll'a I'usl daily 

Deli COllI'anl 

al I',adung: 

1)" I'"dllnge<' dail,)' 

SlIlIIafl'(I Bode 

al Sa b(lllg: 

SldHlngsdl NicuwsLlud " Il\'k,: a II'ccl. 

al I( (I I I a I' a dj a: 

Ni("I\\'~lllad \,(.lOI' Aljch, Iwice a \\'l'l,l, 

u I j\ I a c u s s a I' : ------
j\ 1 aeassn Ill'sehe CUll,'alll Jail,)' 

Dugblud Celebes, 

ut B u ti J i e I' 111 a s i '~ : 
Dorneo's Advc,.{'cnlie['lnd t,,'icc 11 wcek 

al A,"[,oi"a: 
1\1111.011 \ruol'ui(- (wiec a II'cel, 

1'1'1'/1,,7'('111./ (//'1'1',11'/'\'1 //1 (/ lI'"lil": I"II!I"I','I/! : 

a I: BaCal'in: 
Sin Po dail,)' 

/'cl'lIiagnHII 
NCl'tdja 

n ( SC 1II a 1~ t\ 11 g: 
\VllI'lIl1 \Val'(;I, daily 

1 )jall'u TClIgah 

af SOlIra l>a,)'lI: 
PC\VlU'(\\ Sucl'Illu,ja dai),)' 

O\~(ocsan Ililldia 
Th)iocn 'HilIc 

uI Ba "doollg: 
I(aoclll 1\1ocda tlail,)' 

a I 1\1 cd all: 
Andalus Jail.}' 

a I I' ti ti 1111 g: 
Sinal' Slnllalt'a . Jail.\' 

Oc!ucsan l\lclajoe 

a (. j\ 1 :; C u 8 s a I' : 

Sinn,' Mnlalam'i duil,)' 

... ,Thc duily pupc,'s ,'cccive llooi"1I0\\'9 r"Onl Iho cntit·c Dukh E-osl.)lIdics, 
lIolI"lId nlld Ihe O"jcnt (i.c, Sillgnpo.'e, Pcnnllg, Cnk'uthl, 13umbn.)'. 
Tol<Îu IIII!t Shnllghai) Ly IllCHIIS .or the pl'OSS LlIl'ellll .. Andu" (AI. 
gemeen Nicuws· &: TcI/'g,'allrllgcnlschnl')' csl'ablishcd at \V di,)I','cdclI 
ill 1917, which 1,,'c8s Lut'euII, [,e~idc~ ils Iocnd I?fficc uI \V cllel'l'edel1, .IHw 
h,'ulH:h. U/liCl'S Ht Bnhtviu, Thc I1 "gll~ {IIHI SUlIl'ullo1.)'ll. 

This hureau "Iso supplies lloc pl'ess in 'l 1 ollllnJ;"ilh nc\l's floUlIl lloc 
DulcI, Eusl·llldics nlld tlte OI'ic"I.' 111 Ihe 'WUI' 1'111111'" 'H ",ill "pen 
" tc/"g""ph sc,'vice LchveclI ]01'''"' IJ,c ,Dulcll Engl·llldil's iIJut Iluiluml. 

~ VERENIGING VOOR K:RANTEN- EN TUDSCHRIFTENVERZAMELAARS -



-

BIJLAGE 2 

Gegeve/ls O/II/eelld aall: Jaarboek val! Batavia ell omstrekell, 1927 
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PilI'n[)ntul1 J7. 
Tiiiiwonglmlll 25~ 
Peljenongall 68. 
De 13rec. 
Mo/ellv/iet=005t 8. 

Goenocng Sjlhûri 46. 
Ruygrok &. Co., l3atavia. 
Petjcnongûn 72. 

Volhslcdllur. 

Salelllbn 9. 

VillûlMII 17 . 
Unirlilûn 17; 

Vrijzinnigcn Bond) '" nll}'Kl'o/UX~o. 
jvld/~T;c"~.-

1311l(ang Ilindin .. .. 
Palldji PoesLahil .. .. 
Sin Po .... 

UnieIlIuIl 17. 
Volksiectulll'. 
Pintoe Besar 7 I. 

H a I f ni iI il n Cl c / ij k ~ c h ePe rio die ken. 

, ' CullllurLond. (tvlededcelillgcn vun den Bond van 
ClIlllllll'~gcëlllployeerdcnln Ned."lndië). 

D~uilllec!\ cnnisgcvi ngen. ... ." ... ... ... 
V. LOllldHlizen, Lnnn de Ricll1er 6. 
noofdLureou ,;. I I" en Uitvoerrcch" 

ten en A~cijnzen. 
Douo/le OrgilnJl. (Bonds= en ViI!<blod voor de 

In .. en Uitvoerrechten en Accij~zeli)... ... Indonesische DruldH!rlJ. 
Indisch Aviclllturu. (Geïllustreerd orgaan Villl 

de Ned ... Ind. Pluimvec=vereeniging} .. t' ... Baloe Toelis 17. 
Indische Boerderij. (Geïllustreerd tijdschrift, ge .. 

wijd Mln de bclnllgen van denldeinen lalld", 
en 1.uinbouw" het [oJd<en vun pluimvee, enz.) I\olf(& Co. 
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· .. Imji.~~I; Ü~u~'(II\l;lldig Tijdsch-rift. (Orgunn del' 
véreciligillg vnll Bouwl<lllldigen in Ned ... llld.) l.nnll T rivelli J~ of Huygrol{ .5< Co. 

I\nlholicl< SchooIbind VUil Ned."lnd. (Orgaan 
vnlt dell l<.ntholieken OnderwiJzersbond)... I\nol, Lnan T rivelli 25. . 

Ollze Slem. (Ol'gaall vûn het Indo"Europeesch 
Verbond) ... ... ... Gnllg Chaulnn 54. 

Tijdschrift voo I' Notill'isûlllbt, Venduwezen en 
nscnûl recht. (Uitgegeven door de Ned."lnd. 
Notaris vel'ecniging)...... .1'.... Uniclélilll 17. 

Mil a 11 del ij k s c h ePe I' i 0 die k e ;1. 

Europeescbe. 

BcslulII'sglds voor Inlnndsche Ambtellill'cn. 
13esluursllleded~elingen Vnn de Vereeniging vnn 

Gezngvocrders en Stuurlieden in Neder,. 
londsch" Illdië. ... 

I3Iflildje vóor het Volkscredietwezen. ... 
Deutsche Wncht. 
Pilmlnnd. (Mûondblad voor Pillllllieuws in Ned ... 

Indië).... '" ... ... ... .. . 
Grafisch Tijdschrift. ................. . 
Indisch' Tijdschrift vûn het Recht. (Orgnûn der 

Ned .• Ind. Juristen Vereeniging)~... .. ..... 
De Indische Voortstuwer. (Periodiek Villl de ver .. 

ecniging van Schecpswerlduiglmndigell). 
Inler=Occnn. (Engelsch) ... 
I<.oloninl;! StudF~n. . .. 
De Lnlldsdicllnar. (Orgaall van den Bond van 

Burgerlijk Personeel bij de Departementen 
"'lil Algemeen Bestuur, de daaronder ressor'" 
tccl'ende diensttakl<en en de Hooge College' s 

I\operberg, L~t11\ Wiechert I,. 
Nool'dwijl< 1'5. 
Centrale g,as. 
Noordwijk 6. 

P~tjenollgan 68. 
I\olff IX Co. 

Unielûiln 17. 

V. LOllkhuyze~l, Loûn de Rlerner 6 .. 
Petjenongan 72. 
l\olff <I( Co. 

in Nederlamlscll= Indië).... ... ...... Indonesische Druld{erIJ. 

Mmmdblod \lmi de Vereeniging van Hoogere 
ÀlllblcllMCIl. ....... .. 

Medcdceiingcil von den Dienst der VolI<sge .. 
zondheid. ... . .. 

lvlinjnl<. (Officieël Orgaan van de Vereeniging van 
geëmployeerden bij de Petroleum"industrie) ... 

Overzicht vnn de Maleisch"Chine~sche en Chi" 
neesche Pers. ... '" ... 

Orgnilll van den Ned.= Ind. Apothel<ers .. Assislen .. 
teil BOlld. ... . 

Phnnnûceutisch Maandblad. 
Sprol<l<el ingelI. 

Sri Poesl~J<û en !3i1lai Poestal<a. . .. 
Ma/cische. 

Villillooll '). 

Hoofdbureau van den Dienst der 
VolI<sgezolldheicl. 

Ruygrol< .5< Co., Batavia. 

Volkslectuur. 

J ovasche Boel<hûndel. 
Javasclle Boeldllllldei. 
Lindèteves. 

VolI<slectuur. 

A n der ePe rio cl i ek e n. 

Djawa. (uitgnve van het Invil" Instituut, driemooII" 
. clelijl<s). ... ... ... ... ... I\olfr IX Co. 

Getlleeillebind. ... ......... Gelllcente=Secretarie. 
Genecslwllclig Tijdschrift voor Ned."lndië. (uil" 

gegeven door de Ver. tot Bevordering der 
Geneeskundige Wetenschappen in N. 1., 
omcgellniltig). '" ... ." '" ... ... ... Javasche BoeldHlIlclel. 

Ilandelingell von de;) VolI<srnacl.... ... .... ... VolI<srilads=Secretûrie. 
Tijdschrift voor Indische Tnal"" Land", en Vol" 

kelllwnde. (clriemaandelijl<s). ~ ... ... ... I\on. Bat. Gen. van 1\. en W. 
I\cr!<blad vûn de Gereformeerde I<'er\<en in Ned ... 

Oost::Indië. ... ... ... ... Jnvastrant 44· 
lYIededec1ingen vnll de Middellstands vereeniging 

"Biltilviû". ... Dl'uld{l~,:ij Emminl<. 
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lvliLleTlwl geil der G ru p pi-'N1cdcrTIinCliS-ClJ,;;lil-diën
dcr llClICll Helvetischen Gesellschnft (2,;mnnl1" 
dclijl<s). 

Provinciual 13lud. (Officieel Orgaall voor de Pro .. 
vincie). 

-------

BIJLAGE 3 

l~olff eX Co. 

Provinciehuis. 

111 ZVII jl/ 1931 verselltl/IeI' boek getiteld 'A short history of jO/lmalism 1/1 the Dll/ch East I"dies', ventukt 
G.M. VOII Faber eell Illdelillg vall.de 111 Illdill voorkomellde Nederlandse dagbladl!ll, olldenclleldell tiaar· 
grootte vall de oplage ell waarbij "ii de volgeIlde drie robriekelI "allleerl: 6000 tot 9000 abO/wees, 3000 
tot 6000 abol/I/ees ell 250 tot 3000 aboill/ees. 
Naar de m611illg vall dr. Womtser gold de ve17l1elde illdelillg "iet llIeer voor liet jaar 1940 en. "ii komt voor 
dit jaar tot de volgel/de indeling (volgorde is willekeurig). 

A. 6000 tot 9000 abol/llees 
1. Javabode Batavia 
2. AID de Peal/gerbode Balldomg 
3. Soerabqjaasch llalldelsblad Soerabqja 
4. De Locomotief Semarollg 

B. 3000 tot 6000 abol/llees 
1. Bataviaascll Nieuwsblad Batavia 
2. Nieuws vall dell dag Batavia 
3. Algemeel/ Hal/delsb/ad Sellwrallg 
4. l/1disclle Courallt Soerobajci 

C. 250 tot 3000 abolll/ees 
1. De Koerier Batavia 
2. MataralIl Djocja 
3. N. Vorstenlal/de/l Soerakarla 
4. Oost lloekbode Malallg 
5. De Malal/ger Ma/al/g 
6. liet NoordelI Semaral/g 
7. Deli Courallt Medall 
8. Sumatra Bode Padal/g 
9. Sumatra Post Medall 
10. Makassaarsclle Coural/t Makasser 
11. Nieuwe Soerabaja Coural/t Soerabqja 

liet totaal vall alle oplagen wordt door hem op circa tachtigduizelld gesteld. Bij eet! geschat aalltal 
Europese gezilwe/I til gelleelllldoll6sil! ill 1940 vall zevelltigdllizeJld, zOl/dell er zo 'ti z.estigdtlizelld op teil 
krallt geabo/l/leerd Zijll geweest. De resterellde IW;lItigdtlizelld warelI l"dol/es;sclle ell Cltiflese abolil/ees. 

Tot slot /let volgend overzicht van de in Indië uitkomende kranten aan het einde van de 
negentiende eeuw (vermeldt iJl 'Tlte Newspaper Press Directory 1895). 

I 
Taw". 

DATA VIA (POl" 
IOO,IJOO) •• , 
" ... 

'fiUc. I"'\lccl. 
.}nva. .. Dotlo... , .• DAlly 
HnlHIp.l!'tbln<l 
l'mnbritn Iletnwl 
Dintäug Bnmb 

I 
Town. 

BA~rAnANo 

" " 

Titl.. lRoued. 
/llompret lIlolayO<! ... Trl.,.,ldy 
Locomotlof ... .., Dally 
'folofoon '0' .. 0 0' 
Zontngablad... ..; Weoklr 

Town. 
BOlmAOA~A 
BOl!lnAlLUlTA. .00 

TiUo. h.ued. 
Pembrlta B.br"" ... Dolly 
Nleu". V.r.t<on· 

landeD '" ; .. TrI·wkly 
1Irooon""DI. • .. BI'wkly 

u .0' 
IIinllin Olo,"ln " 
llintil1Jl Dntnwi{'l ... tt 

lInllll.l.iJl.II (SUil' 
II.r ElI.}... .., We"klr 

Hct OlulerwijR t, 
Cournut DemillgGoc ti 

" " SORhAn.'TA 
/loerjn Soemlrat .. , " 
Cournnt .. , .. , Dal1y 
NicuwAcivertcntlnhlncl " 
IInn,I.I.blnd ..." 
Bingtnng 80orob"YR. " 

SUMATRA~ ETC. 
TO\1'I1. 

". 
PnODOLJ!'fOO .0_ 

DJOKDJOKAnTA 
'rEOAL 

Djn,,1 Kand. ..." 
Nieuw •• " Advorl4ln· 

U.blod 
Motarom ... 
Adrertentleblod 

Tille. . Town. 
r.\OASfi 

'1'ltl •• 
NloulY 1"II.ng.eb ""mlle.hl.II 

".uell. 
... Tr'"wkly. l' ARAU.\lIIDO (DUTen U U .... "A) W.Bt Iudicr 

8urlnnrno '"~ .. , 
Nieuwe Courant , .. 
Ellmparclal 

l.suell. 
... DI·wkl, 

I 

I " I DELt •• , ,.. ... 
, MAl'AS'AlI (CELEnES) 
! 

Humutri\ Courant 0 •• 

r.litA Kotj!"1 
AdvertenUebl.d 
Dell Courant .. , ... 
Mnkllfisnrsoho Couraut 
Weekblad 

::: Bi.:';kly. 
.... 

." 
" 

: ,'" 

Do Vrymocdlso 
Do Wekker 

CURACAO ". .... " 
,'u ", 

'.' 
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MEERDAN TIENDUIZEND -BEZOEKERS IN GENEVE 

De jaarlijkse !FRA Expo wordt steeds meer een 
ontmoetingsplaats voor klanten en leveranciers om 
te praten over nieuwe technologische 
ontwikkelingen in de dagbladwereld. 
De Expo van de IFRA die dit jaar van 14 tot 17 
oktober in Genève werd gehouden, was 
overzichtelijk in een grote hal georganiseerd. De 275 
standhouders zijn er steeds meer op uit om bij te 
praten met hun (potentiële) klanten en laten steeds 
minder "in het echt" apparatuur zien. De expo was 
dan ook een groot succes met meer dan tienduizend 
bezoekers. 

Innoveren 
-- -~--

Volgens lFRA voorzitter Mich~el. Ringi~r v.an de 
gelijknamige Zwitserse uitgever IS InnOvatIe met het 
sterkste punt van dagbladen. Hij typeert .de 
dagbladwereld als "een door taal en techniek 
beschermde bedrijfstak in een mondiale omgeving". 
Ringier roept de bedrijfstak op om te innoveren: IINu 
wordt de krant nog op papier gedrukt, met de ~and 
bezorgd en kan deze nog zonder elekt~omsche 
hulpmiddelen worden gelezen, ~ dat kan met lang 
meer duren." Ringier roept persfabrikanten ~m postpress 
leveranciers daarom op om de apparatuur met groter en 
duurder te maken, maar sneller, kleine: en .goedk.oper. 
Ringier verwijst daarbij naar de ontwikkelingen m de 
pre-press, waar de technologie in hoog tempo wordt 
vernieuwd en waarbij de kosten dalen._---

De IFRA noemf oe-ontwikkeling van digitale camera's 
"een bomming business" waarbij de software steeds 
belangrijker wordt. Op de IFRA Expo waren meer dan 
tien leveranciers van digit. camera's vertegenwoordigd. 
Dit soort elektronische camera's werd voor het eerst 
massaal toegepast tijdens de Olympische Spelen in 
Atlanta van dit jaar, zo bleek uit een presentatie van het 
nieuwsagentschap AP. Volgens AP kan al zes minuten 
na de opname een full-colour foto beschikbaar zijn voor 
de aangesloten redakties. De grote snelheid m~ het 
bijvoorbeeld mogelijk dat het ochtendblad Trouw In de 
gehele oplage van de maandageditie kon openen met 
een kleurenfoto van de gouden volleyballers. 

Nederlandse inbreng. 
De Nederlandse opkomst was kleiner dan in 
voorgaande jaren, maar alle dagbladconcems waren wel 
vertegenwoordigd. Uit gesprekken met persleveranciers 
bleek dat Perscombinatie zich serieus onënteert op ai 
koop van een nieuwe pers op een nieuwe lokatie in 
Duivendrecht ter vervanging van de MAN pers aan de 
Amsterdamse Wibautstraat. 

Extra editie. 
De IFRA '96 in Genève duurde vier dagen. Op elke dag 
werd een speciale editie van één van de vier dagbladen 
uit Genève uitgebracht met het laatste nieuws van de 
expositie en het congres. Eén van die kranten is Le 
Nouveau Quotidien die de eerste dag voor zijn rekening 
mocht nemen. Met deze aanpak volgt de IFRA de lijn 
van de Amerikaanse zusterorganisatie. Op de 
Amerikaanse evenknie van de Expo, de NEXPO in Las 
Vegas, werd dit jaar ook elke dag een speciale krant 
voor de bezoekers uitgegeven. 

Bron: Grafisch weekblad, Nov. '96 
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Tooi ik met mUn ruIlDCD, 

}:u mijn windn ,linG((~ rokt. 
To~ dIJ toroutran&l;u. 
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Miniatuurkranten uit de collectie van Werner L~wenhardt 

Miniatuurkranten werden Sinds 1881 vaak gebruikt voor reclame
doeleinden. Aan het eind van de 19de eeuw was de mogelijkheid 
ontstaan om fotografische verkleiningen te produceren en in serie 
af te drukken. In genoemd jaar verschijnt het tijdschrift 'Eigen 
Haard' met een mini-eerste nummer en maakt zo meteen indruk op 
het publiek (prijs per kwartaal/franco per post F 1,30). 
Het idee zal zijn ingegeven door de kranten en bladen die eerder 
op klein formaat werden uitgegeven om de kosten te drukken. Een 
voorbeeld hiervan is het 'Utrechts Nieuws- en Advertentieblad', 
dat driemaal per week verscheen (10x18 cm) bij de drukkerij J van 
Boekhoven in de Domstad. 

Als promotie werd bijna altijd een complete krant in miniatuur 
afgedrukt. Voorbeelden hiervan zijn 
. The weekly telegraph' (1913/7x9,5 cm), 'Het nieuwsblad voor 
Neder land' (Transvaa 1 nummer /7x9 cm), ' Rot terdamsc h Nieuwsb 1 ad' 
(7x9 cm) en het 'Utrec hts Nieuwsbl ad' (1955/9x 12 cm). 
Het conservatieve blad 'The Times' gaf in 1958 een dundruk
minikrant (16 pagina's) uit en doen dit in 1973 weer (32 pagi
na's), maar nu met een primeur: kleurenadvertenties voor Volvo 
en Piccadilly sigaretten. 
In 1985 verschijnt een promotiefolder van 'De Volkskrant' met een 
krantenjongen op de cover. Wanneer men dit vergelijkt met ons 
eigen beeldmerk, dat ook in 85 werd ontworpen denkt men : toeval 
of plagiaat ? Het zal wel toeval zijn, vooral als men de vele 
voorbeelden ziet van het gebruik van dit thema in de reclame. 
De 'Couranten-venter' werd trouwens ook vaak als hoofdrolspeler 
gebruikt in een humoristische voordracht, een soort cabaret 
'avant Ie lettre'. Actuele zaken en de serieuze dagbladen werden 
in een spotrijm op de hak genomen. 

In 1990 verscheen een 'Staatsloterij Courant' (15x21 cm). Het is 
toch niet aan te nemen dat dit geschiedde uit overwegingen van 
zuinigheid. Hoewel~ de directeur L.A.M. van Gastel is van Zeeuwse 
oorsprong, dus wie weet vond hij het uitkeren van de hoofdprijs 
al duur genoeg .... 
Minikranten zijn ook op vele wenskaarten te vinden, soms zelfs 
als opgevouwen snipper, kunstig verwerkt in een driedimensionale 
voorstelling (ziè de reclame voor een kop Bouillon). 
Uit de vele exemplaren die zich in mijn collectie bevinden blijkt 
dat door de jaren de minikrant zeer populair is geweest als 
promotie-object. Een klein maar fijn verzamelitem, dat als grote 
voordeel heeft dat men voor opslag geen loods nodig heeft. 

" Wa Lowenhardt 
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WHITEHALL 
THREAT OF 
PAY STRIKE 

lIJass disruplion b~' 
Civil Servants 

OFFICES' LON008: ~T,U.LJS STREET, E.C. 
i. I'AIU.5:. J~, IH}E Lt.FAYETTE, 

ALL PURE SUSTENANCE. 

PURE CONCENTRATED 

~nICIHAl, HANOSOME, LIGHT, AHO OURABLE. 

Gekündjgt - wegen 
dhrer langen Haare 

[(;WT 80 soldiers on 
FlIEES h 

.. KILLERS drug c arges 
•. ~.~ each year 

&~~~B ~~o;:~~ ~~:;:~'~i;~7! 
. '1~i;~~ ~i~~:f:;~~;;:; 

AS i,~~:~:i!:~~~~:~;;;~,~ ~;:;::F1~.r~~ ;:~~:- ... ~~~~.-:! 
... "" 'b_ ~., t, ..... , """"'" .. ,~ .... "L ... ..t 
,.,- ""<"TI" ro' ... ...-.n t",:" .. ~":<n t~ 
G? .. ",,,-,, ••• =:,\I>..u~>rj.,,..,-i 

W,'l<ç~1I 1"n~. ·~.n_~1 ~tr..!l 1\.1 
.,.."."" t~. &c-u.b ).(",,"~lI. :!ol ON \'.\ T 
'i"TII J~.t.t »U', ... d >:>i "''-'-<.'Ul-.~.".. 
:~~~::~ " .. ;et 1»"., ... !cr ... .,~ ".....,-. .td 

r.. ~'''HI",,.,Iu1I'''''' ",I',.! >? "ho 

~'::;';~:""!1 r;;,~ ."'";.~" ~ ~'""2:J 
s.,....",,,- n"V1j •. .,..~",-!I" .. L.U~ 
p'><d ~~ p., lott ...... tt ::rJ .......... 0 ..... 

----I"\ .... n ol~. 

~::f~~~i~~ 
~.~~~~ ~~§.~~J4 
~"EXT 'ilT.EK !_"'T..:',..."",:-=~",--'=-=~" ~::S~~~==_ 
',.:~(~ I~·~~: ~(~_~ER 1_ M 'ol 

i:l!'~!~~~' ~,~~~) t_~ .. =.=~~C,.:,~.~;~.§,;--,~ ,.~,,",~,~[--~,~_':·,.:"f .. -.:.~; .. ~ _.~.~:~,.~.L.:;.;.~:".~ .... ;.:.~~_;.~.~.~ .• :I,.~,= •. ~.~.~.·.:,:"'.::-•. ~.-",:~ .. o_.:~_.:.~.O'::.';'·" __ ~~~ ~~]J~~i~~ ~~~{~:~ C~~" ~~:~~~~:: ;,~::~:c~~:_ 

~O. 1, Sc ;1ICICI\"gano. ;f:\lll'lO IRaf). 

rtbikbtnrltnb (ail 
Protes tan tsche 

·P,,··""' ... I'I·-I"·~·"·"-~' r.....-., .. ".../U& .o:. •• k,,,"V ~""", ... I r ....... 

Gemeenten t'e Amsterdam. 
Af, ..... tI •• l'Il""'fI'I··.,..· .. ~1 
~w. ..... _"'.la ...... \.o •• U ..... Iu. 

OF THE 

- VERENIGING VOOR I<:RANTEN- EN TUnSCHRIFTENVERZAMELAARS 



Tougher pay~ 
pricc con trol 
to COllIe 

UTRECHTSe" 
~~~ ~Ul..,.r-:.. 

De Algerijnse rebellen 
worden fel bestookt 

262 9 16 23 30 

27 3 10 17 24 31 

[ng. L. A. M. van Gastel, directeur Nederlandse Staatsloterij: 

"JE KUNT ONS BESCHOUWEN ALS 
EEN LEVERANCIER VAN FORTUIN" 

MAA~T "\990 

!lNHO~ 
I DE NEDERLANDSE ! 
. STAATSLOTERIJ f 
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Tiny tabloid is set to be our record 

by ANDREW DOUGLAS 

D~~;tJBhll~~~f~~b\i~ll~d 1~61~7~,~çm 
ûrcgllil. USA. 

Spo!nking frorll Vljs:sjng.~n in the 
Nelhcrlllnd:; Mr Nicrynck ~ilid: "I dis
covered in ;10 old BeigirlIl ne ..... ~r,lper 
colleclorll' mflga7ino! thnl Ihis tcc~m.l 
hnt! 10 go 10 The Ultre Stant.fnrd In 
Tor(luny! 

"I tl(lughllhi'i IÎny wJlerlms item 
(or (9 hut woultl nol ~II il fOf a (100 
IlOW!" 

Slories fnlm hj .. numhcr IW(I b~\Jc 

~~~:~~,~~~,:~f\~ :)~e~~R~~aV~fnl~:~îJ 
ex peel a h'Hlk. 

A ~rokc~womnJl (or Ihe OuÎnnc$s 
Honk of n~'t'ord~ :-nid Ihev wert' kt'en 
In verify dcl!lH~ of11le LiÎIh! Sinn
dimt. 

"Wc wllll:!ln\hkr it for t'nlr~' inlo 

',i' ' . 

. ,r , \, .. :, .~. "', 

De ,Courantenventer: ' 
·~e:,;:'w~@·~.~~j'~~,:,!, ~,~~~@~e:~~~~" 
., .. ' 'IE:i~]TjE;ïn:",:,' ". 

::,piopi::;,::,':' 
'. ,~5cerit. :' 

"I" ' :',', ';',!,:('<', ,>,: ~I," 

; ': ,,' :". '! .':.:.'i: ';';~':',<~~:',,;,,":~~~i:,j\;?;:; ,i,." /:;;1i;: ,". 
"'f" '".',.:r. 'D.":V.I;rlt;\Q~~N:iN~EN~\· ',.' ", ':.' 

Oude K!Jk-in.:t .)qlst,laQ.t '6C,'I:OGkhlli~' b1lt,dp, bl,~I:l'. 
Ul.tgc\'Cl' 'van 1100nool· ou il\1U1.I~kworkl:\\l,' 

~---' -,-~-~~~,~-'~' )-!=') ~"---
II1II Hold the front pagel Comparing hls polonllal record bremklrtg n_WBpaper wUh Tha 
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!llwn who ruhli~hed thh tin)' 
ncw~r:lrer Will! Ihi~ TIUC]IHly 
hn~ ,1n unl;lealcn wmld rcwnJ." 

Beurs Voorthuizen, 2 november U. 

Die werd gehouden op een zeer koude herfstzaterdag in 
Voorthuizen, tezamén met de Documentatiegroep 
'40-'45. 
Sommige leden van de VKTV hadden er hun dubbele, 
speciale, aparte, kortom tentoonstellingsexemplaren 
uitgestald. Een echte "snuffelmarkt" waar je soms na 
lang bladeren tussen de exemplaren net dat ene krantje, 
tijdschrift ofboek boven water kreeg. De prijzen waren 
acceptabel en de plastic tasjes waren bij de bezoekers 
dus allen goed gevuld. Voor alle belangstellenden was 
er nog een gratis aandenken in de vom van een "75-
jarige Volkskrant" -herinneringsspeldje via ons lid Otto 
Spronk Na afloop werd er door de VKTV voor de 
leden nog een kopje soep en een broodje aangeboden. 
In de daarop volgende vergadering werden de 
taakverdelingen voor de toekomst besproken en het 
plan voor 1997 uiteengezet. 
We blijven een club die probeert om voor ieders gading 
een algemene interesse op te wekken middels AU 
COURANT en de diverse bijeenkomsten gedurende het 
jaar, zoals deze succesvolle beurs in Voorthuizen, 
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Acción Buenos Aires 1944 
Acción Comodoro Rivadavia CB 
La Acción NogoyaER 1912 
Amanacer NavarroBA 
Ambito Financiero (fin.-econ.) Buenos Aires 1976 67,000 
Los Andes MendozaME 1882 58,000 
El Andino MendozaME 1968 2,100 
La Arena Santa Rosa PA 1933 11,000 
Argentinisches Tageblatt (Duitstalig) Buenos Aires 1889 
El Argentino Carlos Casarès BA 1887 
El Argentino Gualeguaychu ER 1911 7,200 
Annenia (Anneenstalig) Buenos Aires 1931 
Arrecifes Arrecifes BA 
El Atlantico Mar del Plata BA 1938 20,000 
Boletin Oficial de la Republica (regering) Buenos Aires 1893 
Buenos Aires HeraId (Engelstalig) Buenos Aires 1876 16,000 
La Calle Avellaneda BA 
La Calle Concepción del Uruguay ER 1944 
La Calle Rio Cuarto CD 1953 6,000 
La Campaiia de Chivilcoy Chivilcoy BA 
La Capital Mar del Plata BA 1905 32,000 
La Capital Rosario SF 1867 80,000 
La Capital Salta JU 1867 80,000 
La Capital San Rafael ME 1916 
La Capital Santa Rosa PA 1893 
El Censor BragadoBA 1909 6,000 
EI Censor del Oeste Buenos Aires 
El Chubut Trelew CB 1975 
La Ciudad Avellaneda BA 1959 
La Ciudad Nueva Rio Grande SC 
El Civismo Buenos Aires 1916 
Clarin Buenos Aires 1945 480,000 
El Comercio San Rafael ME 1920 
Comercio y Justicia Córdoba CD 1939 10,000 
Concordia Concordia ER 1980 
Convicción Buenos Aires 1978 
Córdoba Córdoba CD 1928 18,000 
Crisól Victoria ER 1947 
Cronica Buenos Aires 1963 
Cronica Comodoro Rivadavia 1962 7,000 
Cronica del Noa Salta SA 
El Cronista Carlos Casares BA 1950 
El Cronista Comercial (fin.-econ.) Buenos Aires 1908 32,000 
Cuipacha CuipachaBA 1951 
El Debate ZarateBA 1900 4,000 
El Debate-Pregon Gualeguay ER 1901 
El Deber Santa Cruz de la Sierra TU 1965 8,000 
La Defensa Popular CampafiaBA 1909 
Democracia Junin BA 1931 7,000 
Democracia Vjlla Dolores CD 1925 
EI Dia La Plata BA 1884 55,000 
El Diario FormosaFO 1966 
El Diario Paraná ER 1914 14,000 
El Diario SanLuis SL 1966 
El Diario Venado Tuerto SF 1970 
Diatio de Cuyo San Juan SJ 1947 24,000 
Diario Popular Buenos Aires 1974 100,000 
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Diario La Ultima San Carlos de Bariloche RN 1980 
El Eco de Tandil Tandil BA 1882 7,500 
Ecos Cordilleranos ZapalaMI 1956 4,200 
Ecos Diarios NecocheaBA 1921 3,600 
Edici6n Santa Fé SF 1974 
Epoca Corrientes CN 1973 
Esquel Esquel CB 1925 3,200 
Estrella Canada de Gomez SF 1954 
El Expreso San Miguel de Tucuman TU 1973 1,000 
Freie Presse (Duitstalig) Buenos Aires 1945 5,000 
Gaceta LaPlataBA 1964 13,000 
Giomale d'Italia (Italiaanstalig) Buenos Aires 1906 5,000 
El Heraldo Concordia ER 1915 8,000 
LaHora Mercedes BA 1932 4,000 
El Imparcial Carlos Casares BA 1944 
El Imparcial Coronel Suarez BA 1921 3,000 
El Imparcial SantaFé SF 1914 10,000 
El Imparcial Santiago del Estero SE 
Impulso MercedesBA 1958 
Impulso Villa Mercedes SJ 1958 9,500 
El Independiente La Rioja RI 1959 6,000 
Ellnformativo SanJustoBA 
Jomada Trelew CB 1954 
José Ingenieros José Ingenieros BA 
Lar Crespo BA 1965 
El Liberal BalcarceBA 1921 4,500 
El Liberal Corrientes CN 1909 4,000 
El Liberal Santiago del Estero SE 1898 21,000 
El Liberatador I El Territorio Posadas MI 1925 18,000 
El Litoral Corrientes CN 1960 25,000 
El Litoral Santa Fé SF 1918 40,000 
La Mafiana Bolivar BA 1953 4,300 
La Mafiana FormosaFO 1961 2,000 
La Mafiana Resistencia CC 
LaMafiana Victoria ER 1933 
La Mafiana Vienticinco de Mayo BA 1962 
El Mangrullo General Belgrano BA 
El Matutino Santos Lugares BA 1977 
Mendoza MendozaME 1969 23,000 
El Mundo Santa Cruz de la Sierra TU 1979 20,000 
El Municipio RauchBA 1932 
El Municipio San Martin BA 1938 
La Naci6n Buenos Aires 1870 197,000 
El Nacional DoloresBA 1902 3,200 
El9 de JuHo NecocheaBA 1909 
Nogoya NogoyaER 1974 
Norte Resistencia CC 1968 13,000 
El NoTte Salto BA 1953 
El Norte San Nicolas BA 1926 30,000 
Noticias Gualeguaychu ER 1970 
Noticias Pehuajo BA 1949 8,500 
Noticias RufinoSF 1952 
Noticias Villa Maria CD 1970 
Nuestra Ciudad Loberia BA 1961 
Nueva Era Tandil BA 1919 7,500 
Nueva Idéa Ramos Mejia BA 1943 
La Nueva Provincia Bahia Blanca BA 1898 36,000 
Nuevo Diario FormosaFO 
ElOeste MercedesBA 1924 2,400 
La Opini611 MorenoBA 
La Opini6n Pergamino BA 1917 6,400 
La Opinión FormosaFO 1913 3,000 
La Opinión Rafaela SF 1921 7,000 
La Opini6n SanLuis SL 1913 3,000 
La Opini6n Trenque Lauquen BA 1919 7,000 
La Opini6n Austral Rio Gallegos SC 1959 4,000 
El Orden Coronel Pringles BA 1915 ,2,400 
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El Orden NecocheaBA 1920 
El Pais Santa Cruz de la Sierra TU 
El Pais Tandil BA 
La Palabra General Paz BA 1931 
El Parque La Lucila BA 1964 
El Patagonico Comodoro Rivadavia CB 1967 
La Patria San Miguel de Tucuman TU 1919 3,500 
El Popular Olavarria BA 1899 12,000 
Pregon LaPIata BA 
Pregon San Miguel de Tucuman TU 1956 17,000 
LaPrensa Buenos Aires 1869 115,000 
La Prensita Buenos Aires 1963 
Di Presse (La Prensa Israelita) (Jiddischtalig) Buenos Aires 1918 
Primera Hora GoyaCN 1972 3,100 
Los Principios C6rdobaCD 1894 16,000 
El Progreso Arrecifes BA 1936 
Progreso Las Flores BA 1969 4,000 
La Provincia Buenos Aires 
EI Pueblo Rio Cuarto CD 1912 3,000 
El Pueblo Villaguay ER 1926 3,700 
El Pueblo ZarateBA 1949 4,000 
El Pueblo I La Gaceta San Miguel de Tucuman TU 1912 84,000 
Puntal Rio Cuarto CD 11,000 
LaRaz6n Buenos Aires 1905 67,000 
La Reconquista San Martin BA 1928 
La Reforma General Pico PA 1923 6,000 
Renovaci6n Comodoro Rivadavia CB 
La Ribera Vincente Lopez BA 1925 
Rio Negro San Carlos de Bariloche RN 1912 32,000 
EI Siglo Potosi TU 1975 1,500 
El Sol Concordia ER 1964 
El Sol QuilmesBA 1927 20,000 
El Sol La Rioja Rl 1972 
El Sol San Francisco CA 1973 
El Supremo Gualeguay ER 1980 
Sol del Plata San Isidro BA 1940 
SUf Argentina NeuquenNE 
Su Zona en la Noticia GarinBA 1972 13,000 
La Tarde NogoyaER 1956 
La Tarde San Miguel de Tucuman TU 
El Territorio Resistencia CC 1~19 15,000 
EI Tiempo AzulBA 1933 8,500 
Tiempo Argentino Buenos Aires 1982 80,000 
Tiernpo de C6rdoba C6rdobaCD 1978 
Tribuna Juarez BA 1927 4,000 
Tribuna Olavarria BA 1955 5,500 
La Tribuna Rosario SF 1950 30,000 
La Tribuna Salta m 1950 30,000 
Tribuna Chaquena Arrecifes BA 1934 4,500 
Tribuna de la Tarde San Juan SJ 1931 9,000 
El Tribuno DoloresBA 1926 2,000 
El Tribuno Salta SA 1949 27,000 
El Tribuno San Miguel de Tucuman TU 1980 
La Unión Lomas de Zamora BA ---- 1897 12,000 
La Uni6n San Francisco CA 1920 5,000 
La Verdad JuninBA 1917 10,000 
La Victoria FormosaFO 
La Victoria MendozaME 
La Voz Coronel Dorrego BA 1944 
La Voz de Bragado BragadoBA 1973 4,800 
La Voz de Colon Colon BA 1922 
La Voz de General Sarrniento General Sarmiento BA 1960 
La Voz del Interi6r C6rdobaCD 1904 66,000 
La Voz de Lincoln LincolnBA 1970 
La Voz del Mundo Buenos Aires 
La Voz del Pueblo Casilda SF 1921 
La Voz del Pueblo Monte Grande BA 1944 . 
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La Voz del Pueblo 
La Voz de Rojas 
La Voz de San Justo 

----~~ 

Tres Arroyos BA 
RojasBA 
San Francisco CD 

1902 7,500 
1944 2,000 
1915 7,000 

La Voz del Sud 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Villa Mercedes SL 1903 ............. 

De Argentijnse provincies: BA - Buenos Aires; CA - Catamarca; CC - Chaco; CB - Chubut; CD - Córdoba; 
CN - Corrientes; ER - Entre Rios; FO - Formosa; JU - Jujuy; NE - Neuquen; PA - La Pampa; RI - La Rioja; 
ME - Mendoza; MI - Misiones; RN - Rio Negro; SA - Salta; SJ - San Juan; SL - San Luis; SC - Santa Cruz; 
SF - Santa Fé; SE - Santiago del Estero; TU - Tucuman. Bron: Editor & Publisher Yearbook. 
+++++++++++++++++++++111 I I 1++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

DISSIDENTE N.S.B.mERS ? 

In een partijtje knipsels uit de bezet
tingstijd kwam ik de volgende ingezon
den brief tegen: 

Leeuwarden, Nov. 1043. 
Kameraad, 

In overleg met enkele mede-partlj
genooten in de provincie Friesland brens 
ik het volgende onder uwe aandacht. , 

Gezien de ontwikkeling der krijgsvér. 
richtingen aan de oorlogsfronten, met 
name Rusland, kunnen wij niet anderS dart 
tot onze grote teleurstelling constateren,' 
dat van een overwinning onzer Ger
maanse broeders geen sprake meer kan 
z~in, " , 

Ook zien wij al~n, dat onze Beweging, 
ondanks ons aller Inspanning, geen aan
hang van beteekenis heeft gekregen onder' 
het Nederlandse volle. Daarentegen laait 
de haat tegen ons, die strl,iden voor dé 
nat.-soc. beglnseien, hoe langer hoe meer 
op. 

Wij moeten wel, wi11en wH eerlijk en 
nuchter zijn, constateren, dat misschien, 
spoediger dan wij verwachten, de omme
keer zal komen, 

Hoe moet nu ónze houding zijn? ' 
Enkelen zijn er, die menen' ook nu nor 

voort te moeten gaan met de strijd zo fel 
mogelijk te voeren. Dat zijn die mensen" 
die menen zich wel tijdig in veiligheid te 
kunnen stellen, of die toch niets te ver
liezen hebben. 

Kameraad. laat ons nuchter zijn. 
, Volg ons voorbeeld en doe niet mee 
aan daden, die de wraaklust del' bevolking 
opWekken. Treed zo wjlinigmogelljk op 
de voorgrond. Laat u nkt benoemen ln 
allerlei functies, Wanneer gij iets hoor,t 
over Z.g. onderduikers, breng dat dan niet 
aan. Kunt gU een Ideine dienst bewijzen 
aan andersdenkenden, laat dat niet nll; 
Waarom zullen wij ons en onze gezinnen 
ofteren voor een verloren zaak ..• ,? " ~ 

Bespreek deze raadgeving iHleen rt1èt· 
partijglmooten" die gij volledig "èr
trouwen kunt. Onze naam plaatsen wij, 
niet onder· dit schrijven, daar wij Vrè2\èn. 
dat niet iedere kameraad de nood:tiilk"_ 
lijke voorzichtigheid zal betrachten., 

Hou.Zeei-

Helaas is geen bron en datum vermeld. 
Waarschijnlijk heeft dit berichtje in een 
Fries dagblad gestaan, Gelet op de 
censuur is het merkwaardig, dat dit 
opgenomen IS, 

Zijn er leden die hier informatie over 
hebben danwel gelijk'lOortige berichten 
kennen? 
Harold Makaske, 01891 - 18428 

DAKLOZENKRANT KAMPT MET 
COMMERCIELE CONCURRENTIE 
Het ~aat ~oed met de daklozen kranten. Zo goed, 
dat de commercie er brood in ziet Daarom heeft 
het internationale netwerk van straatkranten in 
Londen bepaald dat er een universetl keunnerk 
moet komen om te verhinderen dat gewiekste 
zakenlieden het concept van de kranten om zeep 
helpt 

- Het internationale netwerk van straatkranten behartigt 
de belangen van 25 daklozenkranten uit diverse landen. 
Daaronder ook de straatkranten die in Utrecht, 
Rotterdam en Amsterdam verschijnen. Daklozen 
brengen de krant op straat aan de man en mogen de 
helft van de opbrengst in eigen zak steken. De kranten 
lopen overal als een trein. Reden voor slimme lieden die 
op snelle winst uit zijn, om met een commerciële versie 
van de daklozenkrant te komen. Die staat natuurlijk bol 
van advertenties en de dakloze verkoper strijkt het 
dubbele op van wat ~i nu verdient. Kranten die het 
keunnerk gaan dragen, moeten beloven hun nettowinst 
ten goede te laten komen aan de doelgroep: de 
thuisloze die zich daarmee een dragelijker leven kan 
verschaffen. 

bron: Grafisch Nieuws 
--~~~----~-------

(Wie heeft voorbeelden van diverse Nederlandse en Belgische 
daklozenkranten? - Wie heeft deze soort van kranten als speci
aliteit in z'n verzameling? Graag reaktie naar Au Courant pla 
Ka<;te/ein J 2 - 2387 Baarle-Hertog (België) 00-32 J 4699545). 

29-delige encyclopedie 
op een CD-Rom. 
Onlangs kocht mijn zoon in een soft-ware pakket cle
ENCARTA '95 op een CD-Rom van Microsoft. 
Het betreft hier een 29-delige encyclopedie. Ik liet het 
woord "newspapers" uitprinten en kreeg een artikel 
over 9 pagina's. Overigens wordt de "history of the 
newspaper" daarin zeer summier behandeld en 
natuurlijk voornamelijk gebaseerd op de Engelse- en 
Amerikaanse pers. Terecht wordt wel vermeld dat de 
eerste Engelse- en Franse kranten in 1621 vertalingen 
waren van de Amsterdamse Courant. 
Prijs van de schijf hangt rond de f 270,- tenzij gekocht 
in combinatie met andere software waardoor de 
aanschafPrijs van de CD-Rom aanmerkelijk beneden de 
f 100,· komt. 

/ - -- LM C. Nierijnck. 
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HET PAROOL 
VOOR EEN KEER 
IN WEEKENDFORMAAT 
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De voorpagina van Het Parool I:CC7s 
op 30 augustus, als eerbetoon I~ ~,; 
aan Sytze van der Zee in ,:'~i':-
tabloid-fonnaat. !j:S'~;-,~"" cc ,. 

Voor een keer was Bet Parool weer verzetskrant. 
Op vri,jdag 30 augustus verscheen de krant 
gedeeltelijk in tabloid-formaat, een eerbetoon van 
de reaktie aan hoofdredakteur Sytze van der Zee, 
die zijn biezen pakte. 

- Het vertrek van de hoofdredakteur (en van de adjunct
hoofdredakteur) is het regelrechte gevolg van een 
slepend meningsverschil met de direktie over de 
toekomst van Het Parool. Deze wil de verlieslijdende 
krant terugbrengen van een landelijke uitgave tot een 
dagblad voor groot Amsterdam. Van der Zee zag meer 
toekomst in een krant op weekendformaat maar met 
behoud van de landelijke status. De interne 
"formatenoorlog" kostte in mei al de kop van direkteur 
Ronald Blom, die achter de hoofdredakteur stond. Uit 
solidariteit met de vertrekkende hoofdredaktie maakte 
de redaktie vorige week vrijdag een "dwarse" krant. 
Het binnenwerk werd in een staand formaat gedrukt. 
Volgens zeggen dreigde technisch direkteur Van der 
Schoot de MAN Colormanpers aan de Amsterdamse 
Wibautstraat aanvankelijk stil te zetten. Uiteindelijk zag 
hij er vanaf, zodat Paroollezend Nederland kennis kon 
maken met een krant op weekendformaat, die er 
overigens helemaal niet zo slecht uitziet. Met het 
vertrek van Van der Zee en zijn adjunct staat de direktie 
niets meer in de weg om haar plan om van Het Parool 
een regionale krant te maken door te voeren. 
Dit betekent voor de krantendrukkerij minder werk. 
Het Parool heeft nu een landelijke oplage van 101.600 
exemplaren. Het is onwaarschij~ik dat het als regionale 
krant deze oplage kan behouden. In groot Amsterdam 
moet het immers de concurrentie aangaan met de 
Courant Nieuws van de Dag met 56.600 stuks. 

bron: Grafisch Nieuws, sept '%. 

Een 1 opgel 

Enige maanden geleden kreeg ik 
enkele nummers in handen van het 
blad L'ILLUSTRATION. Journal Uni
versal. dat uitgegeven werd in de 
Rue Saint-Georges 13 te Parijs. 
Het oudste blad is nummer 3797, 
73e jaargang, van 11 december 
1915 en kostte één franc. 

In dit nummer, uiteraard, veel 
foto's en tekeningen van het 
front, de eerste wereldoorlog was 
een jaar aan de gang. 
Maar op bladzijde 632 staat een 
foto, die een antwoord geeft op 
een vraag van de heer L. Nie
rijnck, in de "Au Courant" van 
september 1991. 
Deze vraag had betrekking op een 
foto in een onleesbare Japanse 
krant, over het meevechten van 
Japanners tijdens deze eerste 
wereldoorlog in Europa. 

Op de foto in dit franse blad, 
staan japanse officieren in een 
loopgraaf met als onderschrift: 
Une mission militaire Japonaise 
sur 1e front Français. 
Pour visiter les tranchées, les 
officiers nippons ont été invités 
à coiffer 1e nouveau casques, que 
nous verrons prpbablement adopter 
par nos alliés d'Extréme-Orient. 

Mijn Frans is niet al te best, 
maar volgens mij waren ze op be
zoek in een franse loopgraaf om 
de "moderne" oorlogsvoering te 
bekijken. 

In de los-bladige ui tgave "lLl-l8. 
De Eerste Wereldoorlog". band 3, 
blz. 859 staat letterlijk: Tokyo 
ging niet in op Franse en Russi
sche verzoeken een Japans expedi
tieleger naar West-Europa te zen
den. 

Conclusie: raadsel opgelost! 

H.J.C. Bosman 
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bewijzen. Verschillende huisvrouwen bewaren 
·daarom de kranten. maar er zijn er nog steeds, die 
ze ondoordacht weg doen en geen idee hebben. dat 
ze nog voor verschillende karweitjes gebruikt kun
nen worden, 

We bewaren de kranten op een klein plaatsje in 
de keuken of in een ka~t. maar we zorgen. dat we 
ze steeds bij de hand hebben. 

Hebt u er al eens over gedacht om alle afval in 
kranten te pakken en daarna pas in den v'uilnisbak 
te deponeeren? Of het vuil meteen in den bak ge. 
worpen of eerst in een kran t gepakt word t, is het· 
zelfde, maar de vuilnisbak blijft steeds netjes en 
behoeft zelden schoongemaakt te worden. Daarbij 
kunnen zuren of soherp bijtende stoffen niet op 
het metaal van den bak inwerken. waardoor de 
levensduur verlengd wordt. 

De vuile werkjes in de keuken. zooals schoenen 
poetsen, koper poetsen, messen schoonmaken, enz., 
kunnen we het bes1;e op een krant doen; het aan
recht of de tafel blijft dan schoon en we sparen werk, 
werkmateriaal, water en zeep. 

Wanneer we lederen dag na het koken de kachel 
<:Jerst met een krant afvegen. wordt het grootste 

van het vuil en het vet reeds weggenomen. 
We kunnen de kranten ook uitstekend gebruiken 

om vochtige schoenen op te vullen tijdens het 
drogen. Het papier neemt veel vocht op, de 
schoenen blijven daarbij beter in hun model. 

Krantenpapier bewijst OI1S tevens uitstekende 

L . Vuile messen kunnen mei een stukje 
krantenpapier worden schoongemaakt. 

2. Afval wordt in een krant gepakt .. 
de lll/ all isbak blijft dan langer schoon. 
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kleeden tot een In 
van vilten 

tenpapier 
der een traploopet. 

Oude kranten kunnen teven~ de kolen 
vervangen. 

We laten de knmten tiJd weIJken 
in water met I<lU! en draaien daarna 
lot een stevlgen prop. ZIJ blijven 
tijd <lp het vuur smeulen en 
een aan hoeveelheid 

v/o", . 
en 3/ijWI. 
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Jj-E VOLKsKRANT IN DE 
OOGSTMAAND 

------
De jubilerende Volkskrant bewijst vanaf oktober dat 
een vijfenzeventigjarige nog heel beweeglijk kan zijn. 
Het gist in de krant. Achter de feestkop op de 
voorpagina -een ingetogen ontwerp van het grafisch 
collectief Joseph Plateau- wordt de krant bijna 
onmerkbaar omgekneed tot een medium van de eenen
twintigste eeuw. Opmaat en Sport (voortaan: 
donderdag) verschijnen in een gewijzigde opmaak, alles 
wat met boeken samenhangt, is voortaan te vinden in 
het nieuw katern Cicero (op vrijdag, naast de bijlage 
Kunst & Cultuur). Nieuw is het achtste katern, Stroom, 
op zaterdag: gewijd aan de media. In termen van 
volume: op donderdag wordt de krant iets dikker dan 
voorheen, op vrijdag nog wat dikker en op zaterdag zal 
hij zonder concurrentie de allerdikste krant van 
Nederland zijn. Verantwoordelijk voor de vormgeving 
vah dit almaar uitdijend geheel zijn art director Ronald 
Visser, sinds een kwart eeuw betrokken bij de 
technische produktie, en chef Vormgeving Lucy Prijs, 
opvolgster van Hub. Hubben en "pas" tien jaar bij deze 
krant. 

Opmars van de adverteerders 
De vraag is: wat verandert er aan de krant? Visser: 
"Zo'n beslissing tot uitbreiding komt van de 
hoofdredaktie. Het is een antwoord op de adverteerders 
die meer kleur en ruimte wilden. Hoe meer katernen, 
hoe meer mogelijkheden. We zijn met de 
eindredakteuren rond de tafel gaan zitten om vast te 
stellen hoe de uitbreiding inhoud kon krijgen. Uit die 
gesprekken kwam een mediakatern naar voren. Stroom 
is ontstaan uit het dagelijks bijstellen op grond van die 
redaktievergaderingen. Belangrijk is de vormgeving van 
de voorpagina: opent die met een enkel verhaal of 
gebeurt er meer. Gezichtsbepalend is ook de kop, die 

--

IRA-AANSLAG FATAAL VOOR 
BRITSE KRANTENDRUKKERS 
Het voortijdig afscheid van een KBA-hoogdruk 
krantenpers kost tweehonderd werknemers van de 
Londense drukkerij van de dagbladen de "Guardian" en 
de "Observer" hun baan. De drukkerij liep enkele 
maanden geleden zware schade op door een bomaan
slag van de IRA. Ook de krantenpers raakte buiten 
bedrijf Aanvankelijk werden de kranten tijdelijk 
gedrukt bij West Ferry Printers in Londen en 
Manchester. Na rijp beraad heeft de uitgever van beide 
kranten besloten voorgoed afscheid te nemen van 
drukken. Aardig voor collegadrukkerij West Ferry 
Printers die de order nu binnen de muren houdt. De 
drukkerij ziet zich zelfs genoodzaakt ca. 60 miljoen 
gulden te investeren om de drukorder te verwerken. 
Minder aardig voor de werknemers van de oude 
krantendrukkerij. Zij zullen allen werkloos worden. 

bron: Deutscher Drucker. juli 1996 
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verder praten : 

. - - -, -. 
Voorpagina van de Volkskrant. met het jubi/eum/ogo door Joseph 
Plateau. Bij alle veranderingen blijven twee zaken overeind: 
redactionele tekst blijft vrij van kleur. en de hele krant is op 
hetzelfde papier gedrukt. 

herkenbaar móet ZIJn en zic&- -voldoende- moet 
onderscheiden. Acht jaar geleden heb ik me verdiept in 
het gezicht van de katernen. Mijn voorbeelden van toen 
-Amerikaanse kranten zoals ik die in The Photographer 
tegenkwam, met grote foto's en veel witruimte- vormen 
nog steeds mijn richtlijn. Rust op de voorpagina is 
belangrijk, zeker nu er binnenin zoveel gebeurt. " 

bron: Compres okt. 1996 
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