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zoals beloofd een interessant exemplaar van 24 pagina's met voor iedereen wat wils. Ons lid L. Nierynck heeft weer-een 
aantal curieuze titels uit z'n collectie(4). Wisten jullie dat de enige Belgische astronaut een landing maakt in Antwerpen(7)? 
Harold Makaske zocht op wat nu precies K-nummers op uitgaves betekenen(7). H. Schramm, onze Duitse verzamelaar 
heeft een verhandeling geschreven over de geallieerde kranten in bezet Duitsland en Oostenrijk(lO). Doeke Oostra heeft een 
overzicht gemaakt over de dagbladpers in Texas(15). Voor de volledigheid heeft J. Anten een toevoeging gemaakt bij z'n 
verhaal over de pers in Indonesië(18). Let ook op de Internet-pagina van P. Klein. VKTV goes digi ..... (24). 
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VKTVin 997 
Zoals in het vorige nummer werd gemeld gaat het 
nieuwe bestuw- er met groot elan tegenaan. Dit wordt 
weerspiegeld door de activiteiten voor de leden de 
komende maanden. Een vOOljaarsbeurs in Delft, een 
ontmoeting in Deventer, een reis naar Brussel en de 
traditionele ledenvergadering (met bew-s en, zo mogelijk, 
een veiling) in Voorthuizen. Voor de precieze data en 
plaats/tijd-afspraken verwijs ik u naar de mededelingen in 
'Au Cow-ant' en, wanneer nodig, de speciale 
uitnodigingen die we zullen versturen. 
We hopen dat het enthousiasme waarmee deze 
evenementen worden georganiseerd weerklank vindt in 
een goede opkomst. Naast het clubblad zijn het immers 
deze ontmoetingen die het lidmaatschap van de VKTV 
de moeite waard maakt. Uitwisseling van kennis, 
verrijking van de verzameling en niet in de laatste plaats 
het in contact komen met mensen van allerlei pluimage 
en achtergrond, het kan allemaal maar u moet er dan wel 
een reis naar een van de genoemde plaatsen in Nederland 
voor over hebben. Tot ziens! 

Klaas Komaat 

Gezocht: 
Een nummer van het Duitse weekblad 
"NEUE REVUE" van de periode dat Duitsland 
Wereldkampioen Voetballen is geworden. 
In dat nummer staan enkele voetballers, w.o. 
Frans Beckenbauer naakt in bad ... 

Klaas Vanderspoel 
(cartoonist) 
Henri Dunantiaan 71 
9728 He Groningen 
tel: 050/5255791 

KRANT BLIJFT 
HET GOED DOEN IN VS 
Ondanks de concurrentie van -de -andere media blijven 
kranten ook in de Verenigde Staten hun lezerskring 
boeien. Een enquete van het uitgeversconcern Gannet 
Co. wees onlangs uit dat zeven van de tien Amerikanen 
minstens een krant in de week lezen en 57% van hen 
zelfs elke dag. Dagbladen zijn een favoriete bron voor 
produktinformatie. Het Gannet-concern geeft 92 
kranten uit, waaronder de grootste Amerikaanse krant 
USA Today, die een oplage van 1,8 miljoen exemplaren 
heeft. 

bron: Deutscher Drucker,juli 1996 

". 
BANJOEMAS 
Na het einde van de Tweede Wereldoorlog 
proclameerde Sukamo de onafhankelijkheid van 
Indonesië. 
Tijdens de Eerste Politionele Actie, zomer 1947, 
brachten de Nederlanders een deel van Java weer onder 
hun bestuw-. Vanaf de havenplaats Tjilatjap trokken de 
militairen het binnenland in. Hier lag Banjoemas, dat 
één van de ResidentiepJaatsen was -een soort 
provinciestad- tijdens het koloniale tijdperk van 
Nederlands-Indië. Tot de Soevereiniteitsoverdracht, op 
27 december 1949 in het paleis op de Dam te 
Amsterdam, was dit gebied onder Nederlands gezag. 
Dus ook het door de heer Nierijnck vermelde blad 
WIWARA TAMA, in de Au Courant 10e jaargang, 
nr.2, zal wel door de Nederlandse militairen uitgegeven 
zijn, voor de plaatselijke bevolking. aan het eind van de 
Nederlandse invloed op Java, 1949, was er weinig 
papier meer voorhanden, vandaar het drukken op 
pakpapier. 

HJ.C. Bosman 

--

Onze Franse vereniging "AJOUREP" heeft onlangs 
haar 50ste uitgave van het clubblad "Le Petit Jour" 
gevierd. In dit jubileumnummer een historisch 
overzicht van 50 interessante uitgaves. 

ISSN 0247 - 5529 

DéCElDIbre 

1996 
TR;J:MES,..R1EL Edit:.é pa/" I'associatlon des AmIs 

pO ........ 0J..R"""' .. TUmI,,,Tmbre... des jour-naux et publlcations 

H .. v .. nt .. in\..<>..-dJto 56, hnmcou du Collêge. 8'i600 Fréjua. Na 50 

i\ ~ ('\"r I'j ;=-: .. I • \.JI ~\ __ ~~~ 

C}Ï'IO Ut\Ï'rr)È~/\E ~ 
NUMÉRO ~ 

~INQUANTE numéros, déjà ! ~!ais 
, " ou1. .• Cinquante tèmolns dB ce 
~ temps qui passe plus vHe que 
nous 1e voudrions ••. Et ce numéro 
de décembre 1996 va nOU5 pertnettre 
de reven lr Bur 1 'origine de notte 
petite publication. 

VoU8 l'ignorez certainement : 
Ie premier numéro du "Petit Jour u 

est daté du 16 novembre 1980 ••• Ce 
n 'était alors qu 'un 5irople imprimé 
de 4 pages portant en titre "Jour~ 
nal1l1ustrê sans périodlcité f!xe 
et plus bas nRétrospectlVe des jour~ 
haUX anciens". Je llavals garni de 
gravures anciennes. trouvées ça et 
lä, et d 'un "petH format" de la 
valse "Fascination", extraiLE! d'un 
"Parig qui chante" qui m'était venu 
sous la main ••• PUi8 je profitais 
d 'un colonne encore libre pour ra
conter l'histoire d 'un bonhomme qui 
reçoit une dame dont Ie cous1n est 
général i ce dernier veut tuer un 
vieux canard gênant. Le banhcmme, 
veut bien s'en charger sl ie géné
ral lui donne un titre. La dame lui 
demande alors son nom I "Je m'ap
pelle Dalgé ". EUe lui dit qu' 11 
sera l'ordonnance du général. C'est 

Le Petit Jour'''"'''' 

pourquoi I'ordonnance Dalgé à tu~ Le numèr-o 1 bditè par l'association des 
ce vieux canard "te Temps" ... Hais IlInie des JournaUX étaft en réallté Ie hul-
n'en Caites par un Monde. H. S. tièms des nur.a6ro& de dépOt 16gal, ce qul 

(Suit ag03 ) expl1que ~,e annèe a • 11 est eorU en sep-
~~~~~' en~p ~:,~.,~~."J~~ tembre 1984. las Illentfons lInciennes dir:;pa-
~ rurtlnt evac la nU!lléro ) de mare 198'. 
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KRANTENCUruOSA uit de verzameling van 
Louis Nierynck (deel 27) 

Met een voorvader in een eeuwenoude Haag
se courant, een Boere nieuwsblad, een 
"menselijke courant" en heel wat politiek 
blixems. 

De BANATER BEOBACHTER (Ehre, 
Blut und Boden) 1 no. 400 van 16 aug 1942 
~erd uitgegeven tijdens de laatste wereld
oorlog in ..servië. Dit exemplaar is geadres
seerd aan bet IlAus1.andinsti t'lil.t"in Stutt
gart:de twee afgestempelde postzegels zit
ten nog in de kop van de krant. 

Schlacht ,jm . . 
del Acbse entscbieden· 

Au!!.21 fell'ldllc:hen Elnhelten 15 Sddffill mil 7110.000 BRT 
veBenkt, fernl1lf lflugxtlaugb"ägllllf, .2 IKreuUl'. :3 z.vstörer 

Merkwaardig .is.alleen ·dat ik die 
krant heb gekocht op ·~en 'Vetling . ..in Amerika. 
Hoe kwam die daar eigenlijk terecht'? 

Mijn vriend Kreuzen bezorgde me 
onlangs een stukje persoonlijke curiosa voor 
mijn verzameling. Mijn familienaam in in 
Nederland vrijwel -uniek en in België komt 

--n;-;;Y;-u'lt;;;ellitd;' Capts. W,""Blytll. nur :&lelm~dl·'J.: ;~] 
Dpbbelacf ccu-l\4.- Oclm, . belilC aUf Dwktrlu\lI; L. 1>'1Ul Y LC!'loo ,.1:\ ~."':::; 
IIIUf Lehlell; C. Ni<Yfllc!K ,'!lau Brefl; J. BoiIll811B W P., Mar •. ~ ~ &3-" 
Cl. bellIIe tlur AlDftiráfili1; C. NOOflllllll •. ~lllIr lmulen; .B. Uj'!m. ~ ti ':;;;: 8 
illIllf Noorwegen; 0, Ruit, .IIur SI, Uo-u; J, Helncktu, nUlf do;~.!!tI .:;, 

: Ooft,Zee. D:118: J. ilack, P. Anrony eD. P."Ifi!O .Mleftricllt •.. ",.~-,:tO 
alle drlcllaar .~; A. FOJ'en enH. Al~. beIEIe cuT.Noor-· .. E~~ 
We!lJ:CD; J~ PO~IJ -eJl T. "!Ilil der B!ll1ie,bdfl.a. Dur AnnuYII; J. Br g .... .!2 ~ 
Haerl, liIUf SI.Vallcryj L. Clloclnel'l ell 1. Brugl!c. ·belde naar :l ~.;; ~ 

I Pool; J. Vallllt:ll ,Ilaar B~I}onDe i J. H~gllt& ca J. B. SlIIltb ,belde ~ ;: Ö ~ 

! 
lIIur Bordeaux; A. A. SI'1Art en hl. hl.enen., . beide Dur .Roua- .~:bA "'.:;: 
Den i 'W. Mlllerr ell F. Scllellit ,belde DUf .SoUlhalllptQJI h" B. '} &-:fl g..,. ~ 

• coba,_IIBDr Rigx; J.Souh,)y, llUT Jum?nth;· O. LillVee, ·Klur ti! .~j;;;i 

I 
Arend91l; J. NPBC,I. DurC:t:ej J. M. Crochet, lIurl\,.,ulogoc::2 ~ _.::: 

! P. L. Goli. en G. Obbe!l" .beh!e naar NalittS; J. A. $111>11 ,. Deaf.!!! ~ -9 ; 
I Oun4[~~; L. LYI!llIi:mllll,~-,,-.. r Cadh:; S.l!Y'bfll~a,lIIlll\r:f\.mfler-_~~! ~ 

Deze maal eens de tekst aan de achter~ 
zijde van een krant. Onderstaande curieuze 
mededelingen staan afgedrukt in DE POLITIEKE 
BLIXEM no.46 van 23 april 1798. 

·~~""~4~."'~+'4."~~ .. p----
. ]kn Men,cb Isz6ó niet, of by wil wel eens iJlt ~ korl 

jftmpje roóîi:en : ~ dan het maaktllog al een '-groot-ol!
dê"r[chcld, wie het doe" ·en wáár men brt·'-doer: -' ,_: _ 
H~ Is -daarom, dat WJ. den Burger Repielèl1tnlt ]J.alli,. 
.aanraden., .wanneer by trek beefe, .om 10' bet :lfosch al 
~andclende-.!eToohn, 'er ,zo veclop te 1eWD';' en 
21~ eeIl )apEe ,G,oudfcl!e·J>JP .aan .te fcb:alfen.. _.: 0 ':. - _ 

....... 'IJ -... -c".:' ;,. 

'Burger Reprefem'U1t Bornà"drij'Boich! -_.,- Wyoo. 
men de Ilryheid-.u omier het oo~eJu:engen, dat gy op 
'Voorleden Dingsdag .in Commitle ·Generaal deerlyk mis
.gelast hebt, me11 <lc V.c~gad()flng in het denkbeeld. te wil
,len brengen. dat JupITER a.lIC$ Waercldkundlg.maal>t, wal: 
in gebeime Vergaderingen voorvalt. In .de~erfte 
"Inars zy -bet'41lllsveroorioofd. u te 2elgen. dItt ]uPl'ru, 
'iJler met .alles .bekend.ls. Wat daar pasfeen: ----. .tcn 
-tweeden, reDvoyeeren wy U aan bet geen .wy voorbeen 
wel eens aan·den BllTgerde -.BiH'Anm gèzegt hebben; 
~amentlyk. dat jDPITEll. ~ér w.el wee!, :wa~ by. fprekèn, 
>(jf zwygenfllOet • ..:........... Gaat .·gerust Voorl, .Burger Re. 
l/=[enl:llnt! met .hcl.rappon uit tc.lirengen :.-"~,;;.;;,.;;joPITEl\ 
.za) 'er w.a.aracbub geen ''Woom lIan'i'pree.li:en. --: Gy 
zyt 'immers nler·hoos op de POLITIEKE BLIXEM ,om 
.<lIa! by . u !aam;zo _~anr...cens_J!'!PP;er=k.t h.e.eft?_ 
,Cy kent ·de ·Spreuk van Vadl!r Salomon.? ~.:p,ifl,Zj'; 
J~tJ EJmtJmJfJ iisf heeft. J:asI)1iJ,~ezeJvefi.! --. -.,~ 
, ... +'4a\1;f~4-4 •• @lO~ ..... ' .•. _' 

" "c!urgers eigenaars van bet~gblad:i ;ro;-r\. toch,' ill Gods
.,naam, dat gy betere Redaélellrs.ln~gt ,. waDi:·b~t)cim 'cr 
~cbtlg ni.et:,.bnger :dopr,,::-zo;pDr~ ~..:nW'.e,:.Logogr",. 
-;pbisten het tb:w.s maken ~.zy ,1eg~o. de :Lède"ó-Tan 'do 
;'Älergaderwg geheel llIH;lere;woorde.ll;ill ?e.? nio.ó~~' ~~ ~y 

.~ :::fCbezigt bebben:; .en,gevt;ll;: ~t;~~~,;tlp .1g,1f~k,e ,.;lPI,)r 
'-'deV~dering J1I\c.t<!eno.men.;.2i}'Il .. ~,Adres .ààh~e: lre
-:;:;nwque 'Van -het ':Ilurew ,~p. Dooderàag .laàhdidi~p~ .. ,' '~ 
: ils Dwen ,tlieuw.f!o J.,ogO!!r3j>bJst ..Jlh;t .'VlIn .de Ol'3.Il.le ç.b~ 

.'~er~e~~:;. ~ ~.ó~..,..'::~: ,"--- . -.. 
. : ;.~ur;ger Reprefentànt tJr1Jl1Ierfr .~ooytro.'eh u.wf'~es$ 
·jatf'o.en· .lJ.iet -te ,grabbelen jo· bet ,CGfi);-.dui.'l P )';1'/afl...sd»"" 
:I'("'~.: ,'.-r~-' J'. ..-] :~ .. ,-

?ei .. i. . -- .. 

. 'l'iÖ4i:2,älëti~fl(1tmde "Ma;;niio,i ljI,o;.dërliJij!,if~i!.J, 

.iI " O~,~(IJ>t'pYf4~P~Ä-·-',?~i~ ~#~den:~ 

Dit blad van Hendrik Coster uit 
Leiden was een voorloper van alle "Blixems ll 

die verder in dit artikel worden genoemd0 

die sumier voor in die vorm;slechts een Een bijzonder leuke vondst op een 
enkele keer en dan blijkt dat soms toch nog rommelmarkt in Antwerpen was een stel kranten 
ver,re familie te zijnl waarover ik nergens enig spoor vind in de 
j.Dbr .. Kreuzenzond mij de l,s-GRA_ pershistorische literatuur. 
VENHAAGSE MAANDAGSE COURANT no o 72 van 17-6- Het WEKELYKS BOERE NIEUWS-BLAD no.4 

1782 toe waarin onder de rubriek .scheepvaart- van 27 jan 1792 gedrukt bij Spanoghe te Ant-
berichten_ vanuit Oostende naar Brest was werpen is een anti-pat:t!otisch blad .dat op 
vertrokken CoNierynck- en laat dat nu inder~ alle acht pagina's scheldt op alles wat tegen 
daad voorvader Cornelius (geboren 1737)zijn! het 'Huys van Oostenrijk' is. Een berichtje 

Wat een wonderlijk toeval en wat uit Zeeverghem luidt als volgt "Den Onder-
een opmerkzaamheid van vriend Kreuzenl Pastor Denys, heeft qe~e~ alhi~r op ,den StQ&1 
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No: ,1 V" 
,'W E X E L'y K S 

:BOERE NIEU\'VS-BLAD 

,R.edoJ~~~g' vm1 'S~. Spaiwi~ :I voor 
o , de Boeren.' "'. 

o_EvJ...:'13 U; ,.;,..:~" bn~tll.t";' ... r. 
. " ' .. :' ';' Dm; die: ac=nc:me 
, r.dnt-Croni.c::ke ~ ·Vlaentk=l. ,FoL. :':.--, 

:"'"--' .. -
c~~l \' ~lb! ,ik 'iiCl.nn .&TOM .~t· d= half mie:I 

.. , . .--, 'ftD "'f"8 bk.-~ t'lmy:I ~= -.. 
-~ .ik.:>1 Jl'I1"'C alow., &J:Lo op '1DfiI': ?OlIe mw: 
~ ~ !Wee I>lou-..e Jlr~, "" ....... ...,. ik tie 
!lttl,'" UI! ~.J ~ 1iaJdc op myw::n 1Wri.,.,.,.., 
lap • ~oa Ik. !'- myn..Ilocrkou I .,.,." l"'1iti.:q'II. 
~ ... ~"" "'!'~YJZ': -'W.Ud.cIs 
~"!'.' zrr~ ik lil< "'Y'> ~ l"'" cis ~"""
~ PC· ~ Gmnd. en ....... 1'0111 b·b ~ 
'~'&lJ';" pI,_r ,,'d •• ; OIll.do.erT:ISI rdm 
... ~.'- ·m.,. -ti -.b:t~"" 'op..lc::oor
lproug tier ~ .Nucwc:lyh ~. tie dry 
wgfift:ge~od<ll,. ""~ylc" PriI>ei:s 'ftII 

~. ~ hau.~o:ru:ai.t,lu= ~ = .kc ~rk ..... /ha ldnd ..."cIa ooJh.ur;ldcil. 
~~ tI>~. ç(" b.""IMld •. ~ 
.m-~ ... ~.,., M.. ·C,.!.", u1'-.l.."", ko..a"" 
~ ••• D. '""o ..... c:::::ik =p'.,,<o _ ....... bot.;.,.,J • 
...n TU ~. ty ~.D."" d:w do "'" l>' kraak .... _ 
~~~g7k udana"".aII. ,je :ee •• 'Va1I d: ;ui .... 
.. h<t bui, ""'''11. 't:gyn ~";<'Im, f.cl,oIm....l=I
~. zg-yden Ir , ""'Y milt. het =""""'-", W 
,.~ :r:cl: !: .. ::..0). "'T ~ loondruk),: ....... ca 

der waarheyd verkondigt, dat men, op dood
zonde, niet vermag te lezende hedendagsche 
Nieuwsbladeren ten voordeele van het Huys 
van Oostenrijk,etc.". Overigens komen er 
nauwelijks boeren of nieuwsberichten aan te 
pas in dit blad •••• 

De andere .krant is No .. 1 van de 
KRONYKE VAN DEN DAG van 7 Maerte 1793 en 
heeft geen colofonjhet is dus niet hekand 
waar en bij wie dit Fransgezinde blad 'werd 
ui tgegeven .. ,In tegenstelling tot het vorige 
blad, geeft de "Kronyke"serieuze nieuws:
berichten. Talrijk zijn in die periode .de 
berichten~andeverovering ~an Ne4er~dse 
JSteden (Breda,Klundert~Willemstad)cioor de 
Fransen., 

~:~i 
~ 

K RON'YE 
:,"=, ,~v i";N' ' 

,.:0' :E. =~.' '::Q :A. 0 G; 
"=vul1dmi'og !lQ71llime 119;3. 

.. ,,~s .,"~I1.~n:,*,~~ , " , 

_____ ;,..' ~,Óf!.- tie ;6tJ//çbe 'iUaercn. 0 , 

:M·~n~gr~(erg~a~~':.~~ ~è:li 'Oori!!gYml 
"'v>VPrt 1Iu • .,."," 'fl17" ~nen trersDOn aeDboócf om te . 

Aan het eind noteert de onbekende 
uitgever "Indien ons Blad geno,egzaeme lief
hebbers vind om 'de kosten ~an deazelfs là'uk 
goed te maeken,zullen wyallen vJ.yt ten 
dienste van 't Publiek aenwendende, dry 
Bladeren ter week tragten uyt te geven". 

De JOUBNAL OF HUMANITY;AND RERAI..:D 
OF TEE AMERICJlli TEMPERANCE SOCIETY uit Ando
ver(Massachusetts)no.44 van 24 maart 1830 
was meer dan een blad voor geheelonthouders; 
er waren plannen om verenigingen te stichten 
in alle Amerikaanse staten, die menselijkheid 
en matigheid onder idereen konden bevorderen. 

,,;;:;:, =0------=::.......:.-.=::.;'--.. -~-;;:==:;......-----iE=..::E~. 

In deze uitgave vermeldt men reeds 
300 s~cieties met zo'n 40.000 leden. Hoe dit 
nobele streven verder verlipe is volgens mij 
niet na te gaan. 

Menselijkheid en matigheid zijn in 
onze tijd bij velen zoek, getuige de kolommen 
van het moderne dagblad. 

11 11. 0 E 1) "B ll. L Y t: H Y D. 

"C".cf'O:u R 1 E 'R 
V AN "r D E'P A. R î' E MEN T 

'~.E' lt 'T- W·]: E' ,'N Ê T- H 'E N 

Pr;ydilK 10,Jtmn1S 1796-
. ':f<l'l!rlen:mel'):-':: 

;: . ,pULE;;V -<14n 1 Juny. rukk ..... ~m:d~~~iIl·l'konl:.'-
1.,,-, . ".' ,"";gIJK" gebennmiITen t1Ogemoed, DiL..,e-
i" \.;ntter"" ""re. "'Y t .... ~k. Colon- der:r.yilrche VOOrpoftelI -..,.o..,.,.u hmdgo-
, .... "" Infant",,! ,co Cavallery ""tuer n.wz ",een , ..... IL J:lt<Ien $ig """', ~g. B~ 
.... er .u:n Calkoi-veg delileéren. Zy k .... , k ... 1ften 0 .... ,de Gi~, bier ,bwDtt 

.,...,. van Doff'wu,.ll' , m "II'Okk.,., ....... den ,brengen. Dob.m;ua :middq zyn .....a.roili 
kmI ,VIUI ,do Si'S, Jfet Corpo cl' Àrméc, l'ek weUI..,., ·.....,gelromen ,. "' ...... ~ -ook 
-..elk.&en den ,..,101011 Oever ~ ui, Keyt.rlrk ... -= .. "0' ,0 .. ' ~'",:-~" 
I"~' ' ... er ,1:Ot .d.e..,e Troopen I>eh_ ,,' Deo,·G ... .."e1 ~.~, 'by..,."..-«n 
hoorord door <!en, Gen ...... 1 .KJ.bot . ...,<:om.. ,-optogt ,:-.k wlg~ .~tig _"ge 
I:'m~d, "" oruIoi don ""I""" ll.Ben ,de . L'Dd~k UD dm n:clm:n Jlby...o..u 
'DI~~elJ Le Febre, on CoU.",l ,botm~, '. ". . , .. :, ",J 
cD •. ~~rll. Commandetrd de 'OOOrlwed. • "Trotlbeyd on halJbnigb"1d n ... erV.or" 
-..elU".1l#deII tol .. n de ,SiAS ut TOOrn-' .lieD ~ IIIIJ, ~n ~ .1;I~e 

In de COUR IER VAN'T DEPARTEMENT DER 
TWEE NETHEN no.77 van 10 junius 1796 (ouden 
stiel) (Uyt de Drukkerye van den Borger J. 
~aeyens te Antwerpenh-X'ef ik onderstaand 

uitgaansverbod zonder licht" aan : 
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~ tOefiel 
ï cHè· 'aeo 
mde.Bet 
tad ~ 'bet 
~n Maes 
leb roken 
/en' zeer 
e hebben 
~ur~hyd 
'en ver· 

VR YHEYD~ , GÈL YKHE"YD. 
Liefde' tot di:' JPmin. : 

..... ! 

D E MuniCipaele Beftieringe van Anf;. 
, . ~erpen Hoofd·plaets van . het·Dep·ar
tl!mcllt der twee Nétbel.1, waerfcbonwt dat 
het verboden IS aeD alle In woonders en 
anderep~rticuliete van wat 'k,valiteyt of 
Conditie zy' mogeÏi··wmen':' -van biler' elf 
neren :~es Avonds o:ver de' flcieten te gaen 
ofre' zig op te houden zonder vo6rzien te 
zyn vau Licht 't zy" Flambeeuwen, Fak. 
keI', 'Lanteirne, braridende Lo?te ofte' an
dere die-:-g<:lyke· vuer~n , tot vo6rder Order. ,ITÈ 

,Gedàén in de Zimnge ViÓ',:Ig:~ Prairi~l 
4de J.aer der Franfche- Republiek. '. '. 

: AmJl!rs 
r.r 'diur 

Jz ""tout 
IJlUllle : 

:. ~tr~ ,; 

. Tegellwoördig de' Borgers Reynaud 
Prefi&riT~;Georgerié; H; Fr:anck , Cuylits, 
Municipaele .Amptenàers.; Dargollne COfl1.~ 
mirraris yarr het Uytvoercnde 'Direétori\!::l 
ende P. Le' FranC" Seerèt.· GrdE.. ' 

.. ". ~' 

iArrêter I 

"Tor. 
Geteekerul Rejmllud jJrefidtJnt. 
, : 'Po Le Fr:a:nc ·Secret. GreJfi.. 

Een Nederlandse aanwinst voor de 
collectie is het no.112 van DE OUDE ECHTE 
POLITIEKE BLIXEH.PROCUL A JOVE PROCUL A F1JL... 
MINE va.'1 29 maart 1802. " 

Van dit blad verschenen de nrs.109 
tot 125 (28 juni 1802)waarna de uitgave werd 
verboden. Uitgever was A.Rosmuller in Den 
Haag. 

TI E 0 U D E ECHT E 

POLITIEKE 

B L I E M. 
~ 

Pro&uJ G Jove pro:uJ a fuJfrliru. 
~~ 

'N". In. 

lUodlndag ,ün !!9 MJarr 18ca. 

Eerbied V()Or God!dienst. ~eU!!d en ord~' 'Z~n bet [ebDon .. 
fie en teven,.. het Duttir:fte cie;,aad dat den .mCD9Ch , all 
redenmaütt Wez.e.n be:fcbouwt, ,hn verëde1eo; bet is in dien 
eerbied d.n óe Ma:urchllppycn onderling bet geluk en de, 
Volks of Staatlr.!~eriD!!en bunneD !leun vinden. --- D.lIfi" 
èaar ·w'« in onze t"E'euw- W:lanen zoo veel weel' verlicht en 
tevens 'wo veel ver(tQndiç:'eT te zyn, riaD de bewoODerD der 
voorlt!.e E.euwen; hoe komt het G..an, dat Vly. over het' al~ 
Rcmeen het Mena-chr.om bcfc:houw:nde m?cu:n bekennen 
"tbanu oneinàig minl!er e.erbied voor GotisdieDlH, d:ugd-en 
orde. ·dan in de midden eeuwen oed<!f bcu.elve ..aante=-. 
tretfen?--- ' 

ln wuroeid de Menrchenvriend huivert dikwerf, met 
"outzettlfl{! te/u.g ah hy _ de opellbaar::' fir.aa.lcn pa!ifee~ 
rende: • -he: Ylochn en de tosbllD1iSh"c.hJ der ~nderen hQ~rt 
en z.iet; en oo~ me"er, W3nneCf hy dAarby JU aanmerl(lug. 
neemt, dat, 'over bet .alg'emceo,- noch de' qUde;e noe~ d~ 
"Voolf"dcn. noch de-JÇerkJeer.1lJ.ren, u~ch de Opz.lcndcndee 
:>00;<>100 zich (chynen te bevlyrigen, Oll! dit zedengebrek; 
tef!"e1)t.'tf!un mtt" alle die kracht eD du vermoogen , .l1et .. 
,wèlle ~wil" Van bu.n arhan~kel,.k' 11 eD io hu.nne "..ff1l1Cbt 
!ta>t.---
, Zedèrt • den a:mvan(! de"f jongltl" Revolutie.n in EUTopa" 

.kebben de StaIUbcftuur:n, fe:lIer "overal, ee..n, .AG::.u.t1'Ghllp 
lJ1 Dn/-.· H ~9 V/llI 

-Het blad verscheen eerder onder de titel DE 
POLITIEKE BLIXEM (nrs@63-108)bij JoWiegman te 
Delft. Voordien begon het onder de titel DE 

BURGER POLITIEKE BLIXEH op 15 april 1800 bij 
P.Trap te Leyden. 

Hieronder een bericht uit de ,HAANDE
LYKSE :NEDERLANDSCHE HERCURIUS van Nov.1757 
voor de ruimtevaartliefhebbers onder ons; 
betrof het hier wellicht reeds een UFO?? 

:1 .Den 7 di{o ~.ag meilrprkl'téld'o1n ,'zo
i vanere:I::.ailge'8riif;tis ~cleFf plaaEft"a:; ip~ 
! '~Nèoideri ,eëll'l'l)tlilez~rvifuÀgeBol,. 
~I na;:' (oogzo grom:ál;"'-·t:l.f~lbord:in.'de
l L"Qgt)raal) " :aé~eUCè f6 ?ri ·zelfs,fcheen 
i te.woden;'tellièris :van ~éaa:>r>~e verari~' 

I
, deren~~, .. do!!, dqideljl{::wed~ro.m röt'ë® 

.:Bólj{.omen;' öP' het'!90g~VbHl>( kWam:~ er 
eë-nfir:lltl'uitkbJei-èn'1.la lîe~1JI1Î1:len ~ z"r~i{ 

, "-. " '. ~ " J, ~ 
:\de dez-elve'zeer VUlJrn;;' ë,n ver!Îgt-e-cki 
i LU-gf Z,qèGDig " da(.~e~lV~anc,vee!! 
! fche'::n te weezëit;· 'dëitrifi~è'P flliiafwnS. 
ii fneller- :i!s' men:tig;2io'tt'"könop,q.":verhe't! t: 
li:deri ;':ëiJ. 'men-bQórdë- nifm .. '\iiëeïëntl:!\Q 
i f'l9rr~!l , waar:QP fW~we1fet'om10 "~r
il fche.i~~ g~~,nre,ll9-,·~n'~Yn;]ëlYli·mëe" 

1 

rechreilièep-:, zynilè;'nil',,f-'aanûciJ t(>~ 
11 eng'fê'viïn:-t\yee voet" dOg ze·er'.vutif.i.g, 
i.v.erauderde,en teffens verdlliilerde, door 

i, dien de-l.ugt dik en.met.wolken bezet 
;1 'Yi-erd ;- verfc~e.ide . .AaBÇclwuwer-s ~n: dit 
zeldzaam Verfç~YU71~I,meende:D din dit de 
grQote ve~w~gt'werdenge KpJIl.eet was., 

Va:n DE ATLAS.AMSTERDAMSCHE ZOI\TDAGS-
KRONIJK bevindt zich in mijn collectie het 
eerste en het laatste nummer. Ret blad 
werd uitgegeven door de gebroeders Diede-
richs in 1831/1832. 

Opvallend is dat het ronde decoratieve 
vignet later werd vervangen door een Amster
dams schild (zie afbeelding). 

Al\IST.lillt D A.DlSCIl1ll1Z0NDÄ.GS .. Kll~N - , , 

klaw.UeII S .... al- BJlW<I.J. 

"00 sal,o.etillun 

OI'(DAO, 
",:," 

AIIISTIilRDAI\ISOBlI9 ZOND'Á'as!KR'ó:rÜUt .. 
."' ." .. ,' ' .. 

(wordt vervolgd) 
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Frimout maakt landing in 
jarig Dagbladmuseum 

Het Antwerpse Dagbladmuseum bestaat 10 jaar. Onder 
impuls van George Blommaert telt het museum de 
grootste privé-collectie kranten ter wereld. Om de 
veJjaardag te vieren, wordt een speciale 
thematentoonstelling gewijd aan ruimtevaart: "Van 
Jules Veme tot Dirk Frimout". 
George Blommaert is Antwerpernaar in hart en nieren, 
en zoon van een drukker. De ex-rec1ameschilder (en lid 
van onze V.K T. V) is bezeten door kranten. Hij kocht 
in de Lombardenvest in Antwerpen het geboortehuis 
van Adriaan Verhoeven, die er in 1605 de eerste krant 
ter wereld uitgaf: "Nieuwe Tydinghen". In dat huis 
richtte Blommaert op 2 april 1987 zijn dagbladmuseum 
in. De collectie groeide en gaandeweg kocht de 
krantengek vijf aanpalende woningen. Nu telt zijn 
museum vijf miljoen kranten en 20.000 boeken. Zij 
brengen in diverse talen een overzicht van vier eeuwen 
geschiedenis van de mensheid. Iedere dag komen er nog 
1000 kranten bij ... 

"Van Jules Veme tot Dirk Frimout" toont via artikels 
de geschiedenis van 40 jaar ruimtevaart. Blommaert 
heeft zin voor getallen en veJjaardagen. Op 4 april is het 
vijf jaar geleden dat Frimout in de ruimte vloog. De 
burggraaf-ruimtevaarder komt dat in Antwerpen vieren. 
En in 1997 zou Kennedy tachtig zijn geworden. Meteen 
een reden voor Blommaert om de man ook wat ruimte 
te gunnen. De jongste zus van Kennedy zal dat zelf 
komen bewonderen. 

Vorig jaar dook een lijst met de zogenaamde K-nurnrners op. Al 
lange tijd bestaat venvarring over wat deze kleine aanduidingen 
op het drukwerk uit de bezettingstijd precies betekenden. Dat het 
iets met papierdistributie of censuur te maken had, was bekend, 
maar over de vraag hoe de vork exact in de steel stak doen de 
meest uiteenlopende verhalen de ronde. 

K-NUMMERS 
Nu de lijst met een belangrijk aantal nummers boven water is 
gekomen, bestaat nog meer behoefte aan duidelijkheid over de 
achtergrond van de Kennummers. De gevonden lijst - die volgens 
mij uit de tweede helft van 1941 dateert) - bevat alleen een 
opsomming van de drukkerijen met vestigingsplaats en hun 
Kennurnrner en geeft dus geen duidelijkheid over de 
verplichtingen rondom de K-nummers. Niet lang geleden kwam 
ik in het bezit van enkele brochures van het Rijksbureau voor 
Verwerkende Industrieën, Sectie Grafische Industrie. Hierin 
wordt de mist rondom de Kennummers gedeeltelijk opgetrokken. 

De K-nummers zijn ingevolge artikel 21 van de 
fabricagevoorschriften voor de papier- en papierverwerkende 
industrie op 15 juli 1941 ingevoerd Het betreffende artikel 
luidde: 'Vervaardigers van drukwerken moeten op alle papier- en 
cartonwaren, die door hun worden bedrukt, èn hun firmanaam èn 

:'Van Jwes Veme tot Dirk Frimoot" en "JFK 80 jaar": 
In Dagbladmusewn, Lombardenvest 6 in Antwerpen. 
Van 17 januari tot minstens oktober, vr-zo: 11-17 uur. 
Infonnatie (0032)3..s870178 en (0032)3-2333299. 

. JohJ1l1 Slaes, GvA. 

EN CENSUUR 
hun kennurnrner aanbrengen. Het Kennunlmer wordt hun op 
aanvraag door het Rijksbureau voor de Verwerkende Industrieën, 
Sectie Grafische Industrie, toegezonden en komt voor op een lijst, 
welke bij dit Rijksbureau berust?') Iedere drukkerij had één 
eigen nummer, waarme\U1 het drukwerk moest worden 
gewaarmerkt. Aan de hand van het K-nummer kon dus geen 
informatie verkregen worden over het jaar van uitgave, de 
uitgever, auteur of titel van het werk. Daarom is het niet te 
vergelijken met het huidige ISBN-kenteken. 

SJOEMELEN 
In de brochure, die de drukkerijen gelijktijdig met hun K-nurnrner 
kregen toegezonden, stond deze verplichtende bepaling 
vetgedrukt. Zelfs in de begeleidende brief werd er al expliciet 
naar verwezen. Toch bleek een aantal ondernemers Oostindisch 
blind of doof, want in de 'Wegwijzer voor het grafische bedrijf -
uitgegeven in november 1942 - klaagde de directeur van het 
Rijksbureau 3), R Koechlin, dat de rayonambtenaren nog steeds 
overtredingen vaststelden. Dit moest afgelopen zijn, want 
'aangezien hierop reeds herhaaldelijk is gewezen en 
overtredingen dus uit slordigheid worden begaan, is bepaald dat 
tegen begane overtredingen in het vervolg strafmaatregelen 
zullen worden genomen.4) Koechlin ging toen nog uit van de 
goede trouw van de drukkerijen. Of er drukkerijen waren die om 
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politieke redenen de bepalingen overtraden of zelfs om 
principiële redenen weigerden het kenteken te vermelden weet ik 
niet. Hoe dan ook, overtreders kregen een procesverbaal en 
moesten voor de Economischen Rechter verschijnen wegens 
overtreding van de distributiebepalingen. Of, en hoeveel 
procesverbalen er opgemaakt zijn en wat er tijdens eventuele 
rechtszaken is geëist en als verdediging is aangevoerd, zou nader 
onderzocht moeten worden. Wellicht levert dat belangwekkende 
gegevens op. 

RIJKSBUREAU VOOR DE GRAFISCHE INDUSTRIE 
SECTIE VAN HET RIJKSBUREAU VOOR VERWERJ{ENDE INDUSTRlEIlN 
DEPARTEM ENT V A N HANDEL, NIJVERHEID EN SCHEEPVAART 

I Waarom een Rijksbureau 
zich tot U wendt 

Het Rijksbureau voor de Grafische Industri~, dat de grond, 
stoffenvoorziening voor de gehee1e grafische industrie regelt, 
is beter dan wie ook op de hoogte met de positie van den 
producent eenerzijds en met de behoeften van den consument 
anderzijds. 
Het staat boven de partijen en gevoelt zich daarom in dezen 
tijd gedrongen om, nadat het zooveel beperkingen aan de bij 
haar ingeschreven drukkers heeft moeten opleggen, ook het 
publiek omtrent de situatie in te lichten en van haar eenig 
begrip voor de positie van den drukwerkleveraneier te vragen. 
Het is uw eigen belang, maar ook dat van de grafische indus
trie, waarin verscheidene tienduizenden personen werken, 
waaronder vele kleine ondernemers, dat er geregeld be~teld 
en geleverd wordt. blaar die bestellingen moeten thans geheel 
afgestemd worden op de huidige situatie. 

Waarom is er papierschaarschte? 
Voor ons papierverbruik waren wij, wnt grondstoffen en 
halffabrika ten betreft, voor een groot deel aange' 
wezen op het buitenland. 

In deze Wegwijzer werd de drukkers tevens voorgehouden daf 
het vermelden van alleen de :firmanaam niet voldoende was. Als 
een drukkerij er voor koos om de naam te vermelden in plaats 
van hel Kennummer, dan moest daarbij ook de vestigingsplaats 
worden vermeld. Dit gold ook voor eigenaren van cyclostyle
apparaten, kantoordrukmachines en dergelijke. Dit verklaart 
overigens WaarOlrl op of in boeken en brochures uit die periode 
soms geen K~nummer is te vinden. Op basis van de regels was dit 
dus toegestaan. Op briefpapier uit de bezettingstijd is meestal wel 
een Kennmwner te vinden; naam en plaats van de drukker zou op 
dat soort drukwerk verwarrend werken. 

Op levering aan Duitse instanties waren weer afzonderlijke 
bepaling van toepassing. Eén daarvan was dat voor het drukwerk 
voor Duitse instanties en personen in geen geval meer berekend 
mocht worden dan voor gelijksoortige Nederlandse opdrachten. 
Dat hier de hand mee werd gelicht, blijkt uit een bewaard 
gebleven correspondentie van Oostfrontstrijder 1. Hommes over 
zijn boekje 'Het sprookje van den Veldgrijzen Strijder'. Dit 
boekje werd in 1944 in opdracht van de 'Germanische Leitstelle' 
(SS) verzorgd door de drukkerij van Anton Mussert: Bosch en 
zn. in Utrecht (K 2350). De vormgeving en begeleiding werd 
verzorgd door Musserts uitgeverij NENASU) De bedrijven van 

de NSB-leider waren met alleen te beroeid om, zoUder . 
toestemming voor papiergebruik, illegaal maal' liefst 6000 
ingenaaide exemplaren te drukken en te leveren aan deze Duitse 
instantie in Den Haag, maar draaiden haar vervolgens ook nog 
een financit!le poot uit. De schrijver was namelijk van mening dat 
hij recht had op een extra honorarium en vroeg de rekening aan 
de SS met honderd gulden te verhogen. Aan het hoofd van de 
uitgeverij schreef hij: 'Kameraard Bartels, ik ken U als een 
kameraad, die hart heeft voor de uitgave van mijn boekje en hoop 
dan ook, dat U een gunstige doorvoering van lnijn plan naar 
krachten zult ondersteunen.' Het 'Leidend Beginsel' van de NSB, 
waarin stond dat het persoonlijk belang ondergeschikt was aan 
het groeps- en nationale belang, was hier blijkbaar niet van 
toepassing. Want zonder te schromen honoreerde Bartels deze 
daad van 'nazi-solidariteit' en verhoogde Bartels de rekening met 
f 100,~. De SS vond het allemaal prima en betaalde zonder 
morren de rekening; waarna NENASU de honderd gulden 
overmaakte op de rekening van Hommes Sr .. met de mededeling 
hier verder niet over te praten~) 

Van belang is ook de bepaling dat de feitelijke drukker 
verantwoordelijk was voor het product. Deze drukker moest zijn 
K -nun1mer vermelden. Het nummer zegt dus niets over de 
aannemer van het drukwerk. Dit kon bijvoorbeeld gedaan zijn 
door de Arbeiderspers (K 113), die het vervolgens wegens drukte 
of om andere redenen uitbesteedde aan drukkerij Bosch en zn .. 
Het drukwerk bevat dan niet KIB, maar K 2350. Het was 
daarom ook mogelijk dat een boek verschillende K-nummers 
bevatte als een drukkerij niet alles zelf kon drukken. Zo zullen el' 
boeken zijn met drie K-nummers: voor de inhoud, op de kaft èn 
op de stofomslag. Heimelijk als onderaannemer een graantje 
meepikken van werk dat foute uitgeverijen en drukkerijen 
uitbesteedden kon dus niet langer. 

VK·NUMMER 
Naast drukwerk met een K-nununcr bestaat el' ook drukwerk met 
een mysterieus VK-nummer. Hierover verschaft de Wegwijzer 
ook duidelijkheid. Dit is namelijk drukwerk dat bestemd was 
voor export naar Duitsland. Het nummer bleef gelijk, maar de K 
van het Kennummer moest in dat geval vervangen worden door 
een VK' 

Tot medio 1942 bestond geen directe relatie tussen het K
nummer en de censuur. Uiteraard kon aan de hand van het 
Kennununer wel achterhaald worden welke drukker 'Deutsch
fcindliches' drukwerk had geproduceerd, maar van preventieve 
censuur was nog geen sprake. Dit veranderde medio 1942. 

DEPflRTEMWT VAN HANDEL. 
NIJVERHEID EN SCHEEPVAART 

SGV 131 (66) 

R IJ K S B URE A U VOO R VER W E R KEN DEI N DUS TRI E Ë N 

SECTIE GRAFISCHE INDUSTRIE 
AMSTERDAM, N.Z, VOORBURGWAL 326-328 

TELEFOON 39302. 39602. 33156. 335\7 

POSTCHeQUE. EN GIROREKENII·!G 961 S 

Besluit tot beperking van papierverbruik. 

Hierbij doe ik U toekomen een afschrift van de »Fabricage· 
voorschriften voor de papier. papierbewerkende en -ver· 
werkende Industrieën 1941 No. 1« uitgevaardigd door den 
Secretaris·Generaal van het Departement van Handel. 
Nijverheid en Scheepvaart. 
De punten, die voor U niet van direct belang zijn, staan in 
kleine letters afgedrukt. 

ZIe vooral ommezijde. 
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Aanbrengen van een kennummer .. 

Ter uitvoering van art. 21 van genoemde voorschriften 
zend ik U hierbij ingesloten tevens het kennummer, dat 
voortaan op elk door U vervaardigd stuk drukwerk 
aangebracht dient te worden. 
Desgewenscht kunt U in plaats van het kennummer Uw 
naam en plaatsnaam vermelden. 

Bo;"engenoemde bepalingen gelden eveneens voor eigenaars 
van vermenigvuldigingsapparaten (cyclostyles, kantoordruk· 
machines, e. d.). 

-

TOESTEMMING 

De Directeur van de Sectie Grafische Industrie 
van het Rijksbureau voor Verwerkende Industrleên 

H. KOECHLIN. 

Vanaf 22 juni van dat jaar moesten alle opdrachten voor druk~ en 
stencilwerk, waar meer dan 22 kilo papier enlofkarton voor 
nodig was, ter goedkeuring worden voorgelegd aan één van de 
Districtscontrolebureaus van het Rijksbureau. Deze verplichting 
betrof zelfs drukwerk voor eigen gebruik, maar rouwcirculaires 
en -rouwkaarten vielen er buiten. Deze moesten overigens wel 
van een K~nummer zijn voorzien en mochten niet groter zijn dan 
105 x 148 millimeter. Daarnaast was een groot aantal producten 
verboden. Zo mochten niet langer boekenleggers, Ex Libris 
zegels, dagboeken en albums met plaatjes gedrukt wordeit) Dit 
gold ook voor plak~ en sluitzegels en prospectussen voor 
loterijen, maar die regel werd zeer selectief toegepast. Nationaal~ 
socialistische organisaties bleven de samenleving onder dit soort 
propaganda~materiaal bedelven. 

Voor het uitgeven van (school)boeken, prentbriefkaarten, prent-, 
kleur- en muziekboeken (met en zonder tekst), reprodukties, 
etsen, dag- en weekbladen en andere periodieken golden voor de 
algemene drukkerijen en uitgeverijen nog strengere regels. 

Schoolboeken, wetenschappelijke boeken en programma's voor 
onderwijsinstellingen moesten ter beoordeling worden 

NUTEN 

voorgelegd aan het Departement van Opvoeding, Wetenschap en 
Kultuurbescherming (DOWK), dat in de eerste tijd onder leiding 
stond van de pro-Gennaanse NSB-er T. Goedewaagen. Verder 
behoefden Geografische en maritieme kaarten eerst de 
goedkeuring van de 'Zensurstelle beim Wehnnachtsbefehlshaber 
in den Niederlanden' voordat ze aan het DOWK mochten worden 
voorgelegd.8) 

De drukker die dacht slim te zijn door een dun boekje in kleine 
oplage te laten verschijnen - waarvoor niet meer dan 22 kilo 
papier nodig was ~ kreeg het aan de stok met de Mdeeling 
Boekwezen van het Departement van Volksvoorlichting en 
Kunsten (DVK). Dat neemt niet weg, dat een aantal drukkers 
deze maas in de wet aangreep om papier te verduisteren ten 
behoeve van kleine oplages illegale bellettrie. Zo gaf uitgever
boekhandelaar A.A. Balkema een illegale reeks met maar liefst 
19 titels uit onder de naam 'De VijfPonden~PerS) Alle regulier 
verschijnende culturele boeken, prentbriefkaarten en dergelijke 
moesten eerst door de 'Mdeeling Boekwezen', die onder leiding 
stond van J. van Ham, beoordeeld (lees: gecensureerd) worden. 
Pas als zij een positief rapport over het manuscript had 
uitgebracht en daarna toestemming tot uitgave was verleend door 
de 'Hauptabteilung führ Volksautlerung und Propaganda, Referat 
Schriftum', dat onder het 'Generalkommissariat zur besonderen 
Verwendungen' van F. Schmidt viel, mocht met het uitgeven 
worden begonnen~o) Ook bepaalde het DVK op welk papier de 
uitgave mocht verschijnen. 

Tot wanneer de verplichting rondom het K~nummer fonneel van 
kracht is gebleven, heb ik niet kunnen vinden. Feit is dat na de 
bevrijding de vermelding vaak achterwege bleef. Dit duidt erop 
dat deze regeling in ieder geval niet langer gecontroleerd werd. 

Harold Makaske 
Tel. 010 5118428 
Internet Homepage: http://www.worldaccess.nl/~makaske 

1. Er sI1lan drukkerijen op die eind '41 zijn opgeheven (bv. Lumax in Utrecht). Eventuele belangstellende kUMen de lijst via 
mij verkrijgen. 

2. Rijksbureau voor Verwerkende Industrieën, Sectie Grafische Industrie, Maatregelen betreffende Beperking van 
Papiergebruik, d.d. 15 juli '41, pag. 7. 

3. De Sectie was ondertussen opgewaardeerd en omgedoopt tot het Rijksbureau voor de Grafische Industrie 
4. Rijksbureau voor de Grafische Industrie, Wegwijzer voor het grafische bedrij( november 1942 (later aangehaald als: I), pag. 12. 

5. Hoewel het boekje wel door NENASU en Bosch en zn werd verzorgd, is het niet officieel door de uitgeverij uitgegeven of verspreid. 

6. Deze correspondentie is aanwezig bij het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (NSB-archiet; door nr. 171, aanhangsel). 

7. Op mijn internet-site is een overzicht te vinden van al het verboden drukwerk: http://www.worldaccess.nlr .. makaske/13.htnt 

8. I, pag. 16. __ 
9. Dr. 1. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden etc. dl 7 (populaire editie), pag. 834. 

10. I, pag. 14. 
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Geallieerde kranten in bezet Duitsland en Oostenrijk 
(1944-1955) 

-

Door de bezetting van Duits en Oostenrijks gebied, 
ingezet door het overschrijden van de Rijksgrens door de 
geallieerden (9-1944), kwam er een eind aan de tot dat 
moment verschijnende kranten. Het zou pas na een 
'Interregnum' van een jaar zijn dat er, door een 
geallieerde licentie, weer kranten verschenen. Deze 
uitgaven mochten via de titel of anderszins niet verwijzen 
naar kranten uit de nazi-periode. 
In de eerste weken na de bezetting heerste er chaos, 
openbaar verkeer was er nauwelijks, er werden geen 
'officiële' nieuwsberichten verstrekt. Dit leidde er toe dat 
de informatie grotendeels op toevallige gegevens, 
geruchten en paniekverhalen gebaseerd was. De 
miljoenen Duitsers die zich 'op weg' bevonden zorgden 
voor een chaotische en versnipperde nieuwsvoorziening. 
Door de onoverzichtelijke situatie konden ook de 
geallieerden zich moeilijk een beeld vormen van wat er 
aan de hand was. Ook in de meest betrouwbare uitgave, 
de door de Amerikanen gemaakte 'Die Neue Zeitung', 
stonden veel fouten en bleef veel informatie in vage 
formuleringen hangen. Het is de moeite waard die 
periode eens wat nader te bekijken. 
De eerste uitgave was eind 1944 het Amerikaanse 'Die 
Mitteilungen'. Dit blad verscheen wekelijks op groot 
formaat. Nummer 5 (twee bladzijden) zag op 25 
december 1944 het licht. Het Ardennenoffensief zal de 
verschijning van nieuwe nummers wellicht gehinderd 
hebben, hoewel de Duitse opmars snel stokte en Aken in 
Amerikaanse handen bleef Toen de geallieerden in maart 
1945 de Rijn bereikten en Keulen werd veroverd 
verscheen dè 'Kolnischen Kurier', een weekblad (vier 
bladzijden) op klein formaat. Men streefde naar 
onpartijdigheid maar de 'Amerikaanse bril' was in de 
kolommen duidelijk aanwezig. 

blad, in het Duits, te laten verschijnen. Om hef contl:lct 
met de Duitse bevolking te bevorderen stichtten zij op 18 
oktober 1945 'Die Neue Zeitung' op groot formaat, 
tweemaal per week en met minimaal 6 bladzijden. 
De bedoeling was de standaard te zetten en de Duitse 
journalisten te laten zien hoe een krant gemaakt moest 
worden. 'Die Neue Zeitung' werd door het publiek niet 
omarmd, maar de informatie werd wel op waarde 
geschat, immers, alle internationale persagentschappen 
waren in de krant vertegenwoordigd. Terugblikkend kan 
men zeggen dat de 'Duitse belangen' niet altijd centraal 
stonden, maar een goede krant was het wel. In 1947 
voegde men een Berlijnse bijlage toe, een jaar later 
verscheen een aparte Berlijnse editie. In 1949 ging men 
terug naar een kleiner formaat. De laatste twee jaar, tot 
het einde in 1955, verscheen 'Die Neue Zeitung' alleen 
nog maar in Berlijn. 
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Vijftien weken voor het einde van de oorlog werd in De Britse zone 
Aken een start gemaakt met een door Duitsers In de Engelse bezettingszone verschenen pas later 
geschreven blad, dat onder toezicht van de Amerikanen nieuwsberichten en kranten. Eerst werden de 
verscheen. Deze 'Aachener Nachrichten' vierden op 24 Amerikaanse uitgaven voortgezet. Daarnaast werden er 
januari 1995 het vijftigjarig jubileum. Het zou overigens in Hamburg, Hannover en Flensburg 'Nachrichtenblatter' 
tot april/mei 1945 duren voor deze 'Duitse' kranten ook gedrukt, die drie of zelfs vier keer per week werden 
in Berlijn en Wenen werden gemaakt. In Frankfurt am verspreid. Later verschenen nieuwe 'echte' kranten, de 
Main werd de bevolking ook geïnformeerd door meesten tweemaal per week over 4 bladzijden, zoals het 
bezettingskranten (vanaf21 april), gevolgd door onder 'voorbeeld', de Ruhr-Zeitung', of in klein formaat 
andere de Ruhr-Zeitung' (Essen, mei), de 'Munchner afWisselend met 4 en 6 bladzijden, zoals de 'Neuer 
Zeitung' (juni), de 'Bayerischen Tag' (mei) en de Hannoverischer Kurier', de 'Neue Westfalische Zeitung', 
Regensburger Post' (juni). Al deze kranten hadden de 'Lubecker Post' en de 'Braunschweiger Neue Presse'. 
wekelijkse uitgaven van 4 bladzijden. Naar mijn Deze kranten bevatten opinies en commentaren op 
informatie zijn er, Berlijn uitgezonderd, in Duitsland verschillend gebied, publiceerden advertenties, en liepen 
twaalf van dergelijke titels verschenen. Sommige daarvan zo vooruit op de ontwikkelingen door alvast de jfrisse' 
(RuhrlKeulen) bleven gewoon uitkomen, hoewel het stijl van de latere 'Lizenz-zeitungen' aan te nemen. 
toezicht door de Britten werd overgenomen. Overigens bleven veel van die 'Lizenz-zeitungen' bestaan 
De Amerikaanse militaire kranten verschenen tot de en vierden vele titels onlangs hun vijftigjarig bestaan. De 
herfst van 1945, steeds vaker werd hun plaats ingenomen meeste bezettingskranten verdwenen in de loop van 
door Duitse titels met licentie. Zo stopte de 1946. In de Britse zone (de latere 'Bundeslandern' 
'Regensburger Post' op 13 november van dat jaar, maar Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hamburg en 
kwam de 'Mittelbayerische Zeitung' ervoor in de plaats. Schleswig-Holstein) verschenen in totaal ruim 20 van 
Toch hechtten de Amerikanen er waarde aan een eigen deze overgangskranten. 
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Ook de Britten wilden niet helemaal van het krantenfrofit 
verdwijnen. Op 2 april 1946 verscheen in Hamburg Die 
Welt' op groot formaat (6 bladzijden), eerst twee maal, 
dan drie maal in de week. Was Die Neue Zeitung' een 
puur Amerikaanse krant, de Britten probeerden met Die 
Welt' een publicatie te maken die zowel Engelse als 
Duitse elementen bevatte. Vanaf 1947 werd de krant in 
samenwerking met de Londense 'Times' gemaakt. Door 
de voor Duitsers herkenbare formule ontwikkelde Die 
Welt' zich tot een van de meest 'nationale' kranten van 
Duitsland. In 1953 kocht het concern van Axel Springer 
het blad op. Hoewel Die Welt' altijd een verliespost is 
gebleven heeft Springer de krant nooit laten vallen. Zo 
kon het bestaan dat op 2 apri11996 een dikke 
jubileumbijlage (70 pagina's) verscheen. 

- -r---
De Franse zone 
Frankrijk voerde een veel bescheidener perspolitiek. In 
de Franse gebieden (het zuiden van het latere Baden
Wurttemberg, Rheinland-Pfalz, Saarland met aparte 
status) golden duidelijk andere normen dan elders. 
Afgezien van verspreid berichtendrukwerk verscheen van 
officiele zijde alleen het Franstalige dagblad 'Nouvelles 
de France'. Pas op 1 januari 1947 werd een Duitstalige 
versie uitgegeven, met een Berlijnse editie. Het is 
ondergetekende niet bekend hoe lang dit blad heeft 
bestaan, maar waarschijnlijk is het tot het ontstaan van de 
(West )Duitse Bondsrepubliek verschenen. 
Het gebrek aan eigen uitgaven heeft er wel toe geleid dat 
in het Franse gebied vrijwel meteen na de capitulatie 
'Lizenz-Zeitungen' opdoken (augustus/september 1945). 
Bovendien spande de Franse bezettingsmacht zich wel in 
om die kranten een meer dan plaatselijke betekenis te 
geven. Dit leidde tot het ontstaan van de 'Badische 
Zeitung' (Freiburglfebruari 1946) en de 'Allgemeine 
Zeitung' (MainzJnovember 1946). Uit die laatste krant is 
het meest invloedrijke 'nationale' dagblad, de 'Frankfurter 
Allgemeine Zeitung' ontstaan. De Fransen bemoeiden 
zich, wanneer zo'n krant eenmaal van start was gegaan, 

zich tot 1955 niet tegen de Franse annexatie uitspreken, 
ondanks het in 1949 herinvoeren van de persvrijheid 
voor heel (West)Duitsland. 

Berli,jn- _. 
Na de capitulatie van Berlijn (2 mei 1945), en de bezet
ting van de stad door het Sovjetleger, verliep de 
ontwikkeling van de pers hier geheel anders. Al vanaf 15 
mei verscheen de 'Tagliche Rundschau', een Russische 
voortzetting van een bestaande titel. Dit blad werd 
gedrukt op 'Berliner Format', noodgedwongen zeer klein 
omdat vrijwel alle persen vernietigd waren. Vanaf 
augustus werd de krant gedrukt op de persen van de 
'Volkischen Beobachter' (tot 22 april 1945 het 
belangrijkste nazi-orgaan). Overigens werd Die Neue 
Zeitung' door de Amerikanen op dezelfde manier in 
Munch~n vervaa!9igd. ._ . 
De 'Tagliche Rundschau' verscheen tot 1948 in de 
Russische bezettingszone, maar hij was ook beperkt 
verkrijgbaar in de andere Duitse gebieden. Het was niet 
alleen een nieuwsblad, maar eerst en vooral een medium 
voor communistische propaganda. In die zin stond het 
blad model voor latere publicaties in de DDR. Toch 
beroemden de Russen zich erop dat zij er alles aan deden 
('Krail, Geist und Papier') om er een representatieve, ook 
voor niet-communisten interessante krant van te maken. 
Dagelijks verschenen groot fOlmaat uitgaven van 4 of 8 
bladzijden. Hoewel de krant vrijwel geen advertenties 
bevatte, was het met voorsprong de grootste en 
'inhaltsreichste' uitgave in Duitsland. Het blad bloeide tot 
ver na de stichting van de DDR (1949) en was injuni 
1955 de laatste echte bezettingskrant die stopte met 
verschijnen. Een maand eerder had de redactie nog 
uitgebreid stilgestaan bij het 1 O-jarig jubileum. 
Toch verschenen er al snel naast de 'Tagliche Rundschau' 
andere Duitse kranten in Berlijn. De 'Berliner Zeitung' 
vanaf21 mei 1945 (deels mededelingenblad van de 
Berlijnse senaat), de Deutsche Volkszeitung' /11 juni 
(blad van de communistische partij), 'Neue Zeit' /22 juli 
(blad van de CDU) en Der Morgen' /3 augustus (blad 
van de liberale LDPD). 

veel minder met de inhoud dan hun Amerikaanse en Met de komst van deandere geallieerden in Berlijn (1 juli 
Britse collega's. De redacties konden vrijwel censuurvrij 1945) verschenen er onder hun toezicht nog meer titels. 
werken. De Britten kwamen twee maal per week met de 
Op 27 augustus 1945 verscheen de 'Saarbrucker Zeitung' 'Berliner', die bleefverschijnen tot de komst van de 
(neue Folge). Saarland zou, in Franse ogen, een deel van 'Lizenz-Zeitungen' in maart/april 1946. De Amerikanen 
Frankrijk worden, en deze krant verwoordde die volgden met de 'Allgemeine Zeitung', drie maal per week 
ambities. Merkwaardig genoeg mochten de Saar-kranten en op een groter formaat. Dit blad bouwde in korte tijd 
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ee~ goede re~utatieop.- In november ging deze titel op in 
'DIe Neue Zeltung' en verscheen er ook een Duitse krant, 
de 'Tagesspiegel'. De Fransen hielden het bij de eerder 
genoemde 'Nouvelles de France'. 
Samenvattend kan men zeggen dat Berlijn, zoals Wenen, 
wat nieuwsvoorziening betreft, door de geallieerden een 
voorkeursbehandeling kreeg. Papier was zelden een 
probleem zodat het formaat snel kon toenemen en de 
kranten vaker konden verschijnen. In de jaren 1945/46 
hadden de Berlijners de beschikking over 14 dagbladen. 
In de andere grote steden waren dat er hooguit twee of 
drie, die dan ook nog eens minder vaak verschenen. Tot 
de spannende tijd van de blokkade (1948) kan Berlijn 
met recht het krantenparadijs van Duitsland genoemd 
worden. Dit werd in niet geringe mate veroorzaakt door 
de politiek van de bezettingsmachten. 

~- -
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De Sovjet-zone 
In de verschillende door de SO\.jets beheerste gebieden 
verscheen ook het Berlijnse blad 'Tagliche Rundschau', 
meest met een speciale pagina voor nieuws uit het 
betreffende bezettingsgebied. Daarnaast verschenen in 
Dresden (vanaf22 mei) en in Stettin (20 mei) 
bezettingsbladen die door de Russen werden 
gecontroleer<J,. In beide steden waren deze kranten geen 
lang leven beschoren. In Dresden kwamen al snel Duitse 
kranten uit, terwijl Stettin door de Polen werd bezet, en 
van Duitsers en Duitse invloeden werd 'gezuiverd'. 
Verdere gegevens over Russische bezettingskranten zijn 
mij niet bekend, hoewel men ervan uit kan gaan dat er 
nog meer verspreide, kortlopende publicaties hebben 
bestaan. 

Het oosten en Oostenrijk 
In de zogemaamde 'Vertreibungsgebiete' (achter de 
Oder/Neisse-grens en Sudetenland) was het de bedoeling 
van de nieuwe machthebbers de Duitse invloed te laten 
verdwijnen. Daardoor werden bezettingskranten in het 
Duits niet toegestaan en waren de 
Duitstaligen aangewezen op gedrukte berichten en 
affiches die op straat werden verspreid. Voor de weinige 
achterblijvers (Sudetenland 200.000/0dergebied 
800.000) verscheen vanaf 1951 driemaal per week 
'Aufbau und Frieden' (praag) en van 1955 tot 1958 het 

----
Ook Oostenrijk was door de bezettingsmachten in zones 
verdeeld. De ontwikkelingen op persgebied volgden min 
of meer het Duitse voorbeeld. De Amerikanen waren de 
eersten met de 'Salzburger Nachrichten' (7 juni 1945), 
gevolgd door de 'Oberoesterreichischen Nachrichten (12 
juni/Linz aJd Donau). In de Franse zone (Tirol en 
Vorarlberg) verscheen vanaf21 juni de 'Tiroler 
Tageszeitung' (Innsbruck) en in september de 
'Vorarlberger Nachrichten' (Bregenz). 
Deze vier bladen verschenen dageliiks maar m~ slechts 
twee bladzijden, soms in het weekend vier. Bovendien 
hadden ze dezelfde verschijningsvorm, een groot verschil 
met de genoemde Duitse bezettingskranten, die er 
allemaal anders uitzagen. Opmerkelijk was verder dat ze 
werden gedrukt in het oude, Gotische 'Frakturschrift'. Dit 
was tot 1941 gebruikelijk voor veel Duits drukwerk, en 
zeker voor kranten, maar het schijnt dat in dat jaar Hitler 
persoonlijk opdracht heeft gegeven vanaf 
1 juli 1941 alles in het Latijnse 'Antiquaschrift' te 
drukken. Dit om Duitse teksten voor iedereen leesbaar te 
maken, een stap in de richting van de totale vestiging van 
de Duitse cultuur. 
Het teruggrijpen in Oostenrijk naar het Gotische schrift 
kan als een poging gezien worden zich te onderscheiden 
als 'zelfstandig' gebied. 
De Lizenz-Zeitungen waren in Oostenrijk geen nieuwe 
titels, maar een voortzetting van genoemde kranten, die 
dan ook allemaal tot op de dag van vandaag 
verschijnen.In het door de Britten gecontroleerde gebied 
(KamteniSteiermark) waren vanaf het begin 
Oostenrijkers betrokken bij de kranten, die na 23 oktober 
als zelfstandige weekbladen, en in 1946 als volwaardige 
dagbladen hun plaats in de Oostenrijkse perswereld 
innamen. 
In Wenen, dat door de Russen werd bezet, verscheen 
naar Berlijns model vrijwel meteen een Duitstalige krant. 
Al op 23 april werd 'Neues Oesterreich' gedrukt. Alle 
Oostenrijkse politieke groeperingen waren 
verantwoordelijk gesteld, hoewel vanzelfsprekend de 
communisten de leidende rol speelden. Verder verscheen 
een Russische bezettingskrant, de 'Oesterreichische 
Zeitung', en na de komst van de andere geallieerden de 
Amerikaanse 'Kurier en de Britse Weltpresse' . Deze 
kranten bleven tot in de jaren vijftig bestaan. De 'Kurier' 
werd in 1954 een, door Oostenrijkers gemaakt 
boulevardblad, een populaire zet want deze krant heeft 
heden de op een na hoogste oplage in het land. 
Niederoesterreich en Burgenland, die ook tot de 
Sovjetzone behoorden, waren, wat persactiviteiten 
betreft, een aanhangsel van Wenen. Mij is niet bekend of 
hier speciale bezettingskranten verschenen. 

Heinz Schramm, mei 1996 

dagblad 'Arbeitsstimme' (Breslau). Deze bladen kunnen 
echter nauwelijks bezettingskranten genoemd worden. (Bij het vertalen van dit interessante stuk heb ik de vrijheid 
Het waren meer Tsjechische en Poolse informatie- genomen het artikel enigszins in te korten en 'samenvattende' 
organen in het Duits. fOffimleringen te gebruiken - Klaas Komaat) 
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Abilene Reporter-News (o/a) (onafh) Abilene TX 1881 35,700 illIC 
Amarillo Daily News (0) (onafh) Amarillo TX 1909 44,100 Mor 
Amarillo Globe Times (a) (onafh) Amarillo TX 1924 28,100 Mor 
The Angleton Times (0) Angleton TX 1894 3,500 Wal 
Arlington Daily News (a) (onafh) Arlington TX 1948 13,300 DFW 
Athens Daily Review (a) (onafh) Athens TX 1901 7,300 
Austin American-Statesman (d) (onafh) Austin TX 1871 164,800 Cox 
Battalion (Texas A&M Univ., 5pw) College Station TX 24,500 
The Baytown Sun (a) Baytown TX 1949 16,800 Sou 
The Beaumont Enterprise (0) (onafh) Beaumont TX 1880 69.000 Hea 
Big Spring Heraid (a) (onafh) Big Spring TX 1904 9,300 HHC 
Borger News Heraid (a) (onafh) Borger TX 1926 7,500 Don 
The Brazosport Facts (a) (onafh) Clute TX 1913 19,600 Sou 
Brenham Banner-Press (a) (onafh) Brenham TX 1866 5,900 FHE 
The Brownsville Heraid (a) (onafh) Brownsville TX 1892 15,400 Fre 
Brownwood Bulletin (a) (onafh) Brownwood TX 1900 10,300 Woo 
Bryan-College Station Eagle (0) (onatb) Bryan-College St TX 1876 26,300 HHC 
Carrollton Chronicle (0, 3pw) Carrollton TX 1904 2,200 Tay 
The Citizen (0) (onatb) Clear Lake City TX 1967 6,100 Att 
Cleburne Times-Review (a) (onatb) Cleburne TX 1904 9,800 Don 
El Continental (Spa) ElPaso TX 
Corpus Christi Caller (0) (onatb) Corpus Christi TX 1883 59,400 HHC 
Corpus Christi Times (a) (onafh) Corpus Christi TX 1883 22,100 HHC 
Corsicana Daily Sun (a) (onafh) Corsicana TX 1895 ')0,300 HHC 
The Courier (a) (onafh) Conroe TX 1892 9,700 Att 
Daily Campus (Southern Methodist Univ, 4pw) Dallas TX 5,000 
Daily Cougar (Univ. ofHouston, 4pw) Houston TX 15,000 
Daily Inquirer (a) (dem) Gonzales TX 1897 2,600 
The Daily Lass-O (TX Women's Univ., 4pw) Denton TX 3,500 
The Daily Sentinel (a) ( onafh/dem) Nacogdoches TX 1896 8,100 
Daily Texan (Univ. ofTexas, 5pw) Austin TX 38,500 
The Daily Tribune & Matagorda D.T. (a) Bay City TX 1845 6,900 Sou 
Dalhart Texan (a) (onafh) Dalhart TX 1901 2,700 
The Dallas Morning News (0) (onafh/dem.) Dallas TX 1885 377,800 Belo 
Dallas Times-Herald (d) (onafh) Dallas TX 1879 231,200 T-M 
Del Rio News Heraid (a) (onafh) Del Rio TX 1924 6,100 HHC 
The Denison Heraid (a) (onafh) Denison TX 1889 13,100 illIC 
Denton Record-Chronicle (a) (onafh) Denton TX 1903 16,900 
Edinburg Daily Review (a) (onatb) Edinburg TX 1914 5,600 
EI Paso Herald-Post (a) (onafh) EI Paso TX 1881 31,400 S-H 
The EI Paso Times (0) (onafh) El Paso TX 1881 55,300 Gan 
The Ennis Daily News (a) EnnisTX 1891 4,800 
Evening Journal (a) (onafh) Lubbock TX 1925 13,200 Mor 
Favorite (a) (dem) Bonham TX 1892 3,500 
Fort Worth Star-Telegram (0 & a) (onafh) Fort Worth TX 1895 120,400 CCC 
Gainesville Daily Register (a) (onafh) Gainesville TX 1890 8,500 Don 
The Galveston Daily News (0) (onatb) Galveston TX 1842 28,900 Wal 
Garland Daily News (a) (onafh) Garland TX 1893 15,700 DFW 
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Gazette-Enterprise (a) Seguin TX 1888 5,400 Sou 
Grand Prairie Daily News (a) (onafh) Grand Prairie TX 1910 10,000 DFW 
Henderson Daily News (a) (onafh) Henderson TX 1931 6,200 
Herald-Banner (0) (onafh) Greenville TX 1865 12,200 HHC 
The Herald-Coaster (a) (onafh) Rosenberg TX 1892 8,200 Har 
El Heraldo de Brownsville (Spa) Brownsville TX 18,500 
Hereford Brand (a) (onafh) Hereford TX 1901 3,400 
Houston Chronicle (d) ( onafh/dem) Houston TX 1901 439,000 HCP 
The Houston Post (0) (onafh) Houston TX· 1885 305,400 TSP 
The Huntsville Item (0) (onafh) Huntsville TX 1850 6,000 HHC 
Irving Daily News (a) (onafh) Irving TX 1903 13,500 DFW 
Jacksonville Daily Progress (a) (onafh) Jacksonville TX 1910 7,900 Don 
Kerrville Daily Times (a) (onafh) Kerrville TX 1907 8,200 
Kilgore News Heraid (a) (onafh) Kilgore TX 1931 5,800 Don 
Killeen Daily Heraid (a) (onafh) Killeen TX 1890 16,900 
Lareat (Baylor Univ.; 4pw) Waco TX 7,500 
Laredo Morning Times (0) (onafh) Laredo TX 1881 17,700 
The Laredo News (0) (Eng & Spa) (onafh) Laredo TX 1977 18,200 Hea 
Lewisville Daily Leader (a) (onafh) Lewisville TX 1894 3,900 Tay 
Longview Morning Joumal (0) (onafh) LongviewTX 1923 19,000 Cox 
LongviewNews (a) (onafh) LongviewTX 1923 14,500 Cox 
Lubbock Avalanche Joumal (0) (onafh) Lubbock TX 1922 57,800 Mor 
The Lufkin Daily News (a) (onafh) Lufkin TX 1905 15,200 Cox 
Marlin Daily Democrat (a) (onafh) Madin TX 1901 3,200 Woo 
Marshall News Messengel' (a) (onafh) Marshall TX 1877 10,400 HHC 
McKinney Courier-Gazette (a) (onafh) McKinneyTX 1897 7,000 Har 
Mexia Daily News (a) (onafh) Mexia TX 1872 3,800 
Mid-Cities Daily News (a) (onafh) Hurst TX 1909 9,000 DFW 
Midland Reporter-Telegram (a) (onafh) Midland TX 1929 24,700 Hea 
Mineral Wells Index (a) (onafh) Mineral Wells TX 1900 5,500 Liv 
The Monitor (a) (onafh) McAllen TX 1909 22,200 Fre 
Mount Pleasant Daily Tribune (a) (onafh) Mount Pleasant TX 1872 5,200 
New Braunfels Herald-Zeitung (a) (onafh) New Braunfels TX 1891 7,000 Sou 
News (a) (onafh) Snyder TX 1950 5,000 
North Texas Daily (North Texas Univ, 4pw) Denton TX 10,000 
The Odessa American (a) (onafh) Odes sa TX 1948 31,300 Fre 
The Orange Leader (a) (onafh) Orange TX 1875 10,700 Cox 
Palestine Herald-Press (a) (onafh) Palestine TX 1898 11,200 
The Pampa News (a) (onafh) Pampa TX 1927 8,100 Fre 
The Paris News (a) (onafh) Paris TX 1869 13,000 HHC 
Pasadena Citizen (a) (onafh) Pasadena TX 1947 7,600 Att 
Pecos Enterprise (a) (onafh) Pecos TX 1887 2,400 BNA 
Plainview Daily HeraId (a) (onafh) Plainview TX 1889 9,400 Hea 
Plano Daily Star-Courier (a) (onafh) Plano TX 1888 16,300 Tay 
Port Arthur News(a) (onafh) Port Arthur TX 1897 22,900 Cox 
The Port Lavaca Wave (a) (onafh) Port Lavaca TX 1890 4,600 
Richardson Daily News (a) (onafh) Richardson TX 1958 8,900 DFW 
San Antonio Express-News (d) (onafh) San Antonio TX 1865 164,500 NAP 
San Antonio Light (d) (onafh) San Antonio TX 1881 139.300 Hea 
San Marcos Daily Record (a) (onafh) San Marcos TX 1912 5,100 Wor 
Sherman Democrat (a) (onafllL Sherman TX 1879 21,200 Don 
Shorthom (Univ. ofTexas, 4pwf--- Arlington TX 7,000 
Southem Chinese News (Chin., 4pw) Houston TX 10,000 
Standard (0) San Angelo TX 1884 32,000 HHC 
Stephenville Empire-Tribune (a) (onafh) Stephenville TX 1870 6,700 Woo 
Sulphur Springs News-Telegram (a) (onafh) Sulphur Springs TX 1915 6,500 
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Sweetwater Reporter (a) (onafh) Sweetwater TX 1897 4,500 Don 
Taylor Daily Press (a) (onafh) Taylor TX 1913 5,300 Tay 
Temple Daily Telegram (0) ( onafh./dem) Temple TX 1907 25,700 FME 
The TerreII Tribune (a) (onafh) Terrell TX 1916 6,200 Har 
T exarkana Gazette (0) (onafh) Texarkana TX 1875 32,300 Weh 
Texas City Sun (0) (onafh) Texas City TX 1912 8,600 Gal 
El Tiempo de Laredo (Spa) Laredo TX 20,000 
Times (a) San Angelo TX 1884 5.500 HHC 
Tyler Courier-Times (a) (onafh) Tyler TX 1877 8.100 
Tyler Morning Telegraph (0) (onafh) Tyler TX 1929 38,100 
Uruversity Daily (Texas Tech Univ., 5pw) Lubbock TX 17,000 
Valley Moming Star (0) (onafh) Harlingen TX 1911 24,100 Fre 
Vemon Daily Record (a) (onafh) Vemon TX 1925 5,800 
The Victoria Advocate (0) (onafh) Victoria TX 1846 36,300 
Waco Tribune-Herald (0) (onafh) WacoTX 1895 52,900 Cox 
Waxahachie Daily Light (a) (dem.) Waxahachie TX 1865 5,400 Woo 
The Weatherford Democrat (a) Weatherford TX 1895 6,300 Don 
Wichita Falls Record-News (0) ( onafh./dem) Wichita Falls TX 1907 34,100 HHC 
Wichita Falls Times (a) ( onaf!1)dem) Wichita Falls TX 1907 14,600 HHC 

Att - Attaway Newsp., Pasadena TX Hea - Hears! Newspapers, New Vork NY 
Belo - AH.Belo Corp., Dallas TX HHC - Harte-Hanks Comm., San Antonio TX 
BNA - Buckner News Alliance, Sealtle WA Uv - Livennore Newspapers, Sapulpa OK 
CCC - Ca pit al Cities Communie., New Vork Mor - Morris Communications, Augusta GA 
Cox - Cox Newspapers, Atlanla GA NAP - News America Pub!., New Vork NY 
DFW - Dallas Ft Worth Suburb., Arlington TX S-H - Scripps Howard, CincÎnnatti OH 
Don - Donrey Media Group, New Vork NY Sou - Southem Newspapers, Houston TX 
FME - Frank Maybom Enterpr., Tempte TX Tay - Taylor Communications, Carrollton TX 
Fre· Freedom Newspapers, Santa Ana CA T-M - Times-Mirror Co., Los Angeles CA 
Gan - Gannett Newspapers, Rochester NY TSP - Toronto Sun Pub!. Co., Toronto Ont. 
Har - Hartman Newsp. Inc., Rosenberg TX Wal - Walls Newspapers, Houston TX 
HCP - Houston ChronicIe Publ. Co., Houston Woo - Woodson Newspapers, Brownwood TX 

(a) • avondblad; (0)· ochtendblad; (d) - verschijnt op meerdere tijdstippen van de dag. 
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TOEVOEGING AAN DE VERHANDELING 
~ -

'HET PERSWEZEN IN rNDONESIE ONDER NEDERLANDS GEZAG' 

I DE JAVABODE: 
AANVULLENDE INFORMATIE 

Ter aanvulling op de verhandeling 'Het perswezen in 
Indonesië onder Nederlands gezag' leek het mij een goede 
gedachte om nog een apart hoofdstuk te wijden aan de 
ontwikkeling van 'De Javabode' gedurende zijn meer dan 
honderdjarige bestaan. De bierna te verstrekken informatie is 
geheel en al ontleend aan het in 1952 uitgegeven boek getiteld 
'Honderd jaar Javabode: de geschiedenis van een Nederlands 
Dagblad in Indonesië' door H.F. Joël. 

_Op 11 augustus 1852 verscheen het eerste nummer van De 
Javabode en wel in een tijdsperiode die zich wat Indië betreft 
kenmerkt door een nagenoeg algehele afsluiting van de 'Grote 
wereld'. 
Nieuwlichters en liberaal ingestelde hervormers waren voor de 
Indische overheid toen bepaald geen bon ton. Hoewel de 
Indische samenleving weinig geneigd was tot revolutionair 
TIan ging het 'internationaal revolutiejaar 1848' niet geheel 
aan haar voorbij zoals blijkt uit onderstaand incident. 
'In een stormachtige vergadering in de socièteit De Harmonie 
op 22 mei 1848 voerde ds. baron Van Hovell het woord 
tegenover een opgewonden menigte. Hoe het gouvernement 
reageerde op het in het openbaar verschijnen van dergelijke 
gevaarlijke liberalen moge blijken uit het feit dat een half 
bataljon infanterie, een detachement cavalerie en zelfs enige 
stukken geschut in gereedheid werden gehouden om te 
beletten, dat deze samenkomst de bakermat van een 
omwenteling zou worden. In werkelijkheid vroeg deze 
'volksmenner', in wie men in alle redelijkheid toch niets 
anders kon zien dan een gematigde vrijzinnige, niets meer 
dan een bescheiden mate van uitbreiding van de Indische 
ondetwijsmoge1ijkheden'. 

Van HoveU verloor uiteraard de 'vrijheidsslag' . Hij werd dan 
ook gedwongen ontslag te nemen en vertrok naar Nederland. 
Van Hovell zette in het vaderland zijn publicistische arbeid 
onverdroten voort, eerst als lid van de Tweede Kamer en 
daarna als lid van de Raad van State. In feite was hij de eerste 
persoon die gestalte gaf aan de latere 'nieuwe koers' die 
sedertdien in Indië gevolgd werd. Een koers evenwel die niet 
vereenzelvigd moet worden met de zogenaamde 'ethische 
koers'. In feite was er sprake van een sterk doorgevoerde 
economische 'laissez-faire, laissez-passer' politiek en dit dan 
binnen het kader van een autocratische bewindsvoering met 
als voornaamste kenmerk 'de heilig verklaarde ambtenarij'. 
Terecht noemde de Fransman 'Chailley-bert' vanwege deze 
almachtige bureaucratie: 'Java, Ie paradis des functionnaires'. 
De Javabode kwam zoals eerder vermeld voort uit het 
'Bataviaasch Advertentieblad' dat voor het laatst verscheen op 
7 augustus 1852. 
De typograafW. Bruining zette, in samenwerking met de 
heren Van Dorp en Van Haren, op 11 augustus 1852 de 
uitgave voort en wel onder de naam 'Javabode'. De uitgever 
stelde zich voor in de uit te geven krant het volgende te 
vermelden:-- - _ 
- Regeringsbesluiten, benoemingen en aankondigingen van 
algemeen belang vanwege het 'hooge bestuur' en de lokale 
autoriteiten. 
- De laatste nieuwstijdingen vermeld in zowel de 'Javasche 
Courant' als komende uit de mail en andere Europese 
Transatlantische en koloniale kranten. 
- Informatieve berichten over handel en zeevaart. 
- Het opnemen van tijdingen over kunsten en wetenschappen, 
landbouw en nijverheid. 

Om niet in conflict te komen met het 'hoge bestuur' konden de 
hoge verwachtingen die de opzet van deze nieuwe krant bij 
het publiek had gewekt evenwel niet ten volle worden vervuld. 
Het bleef zeilen tussen de overheidsklippen door. Dit nam niet 
weg dat deze krant reeds na korte tijd -en in het bijzonder bij 
het Bataviase lezerspubliek- gretig ingang vond, hetgeen 
vooral te danken was aan de inzet en kunde van de heren 
Ritter en Tollens. Kenmerkend voor die tijdsperiode was het 
groot aantal ingezonden stukken in de krant en die dikwijls 
een omvang vertoonden van hele artikelen en waarvan de 
meesten zich kenmerkten door breedsprakigheid, 
hoogdravendheid en betweterigheid. 

De nieuws en wetenswaardigheden die toen in de krant 
verschenen geven andermaal een aardige indruk van het leven 
in die tijd in Indië. Een aantal voorbeelden, men leest in de 
eerste jaargang: 
- Een poging om de wereldtaal in zeven tonen te vormen; 
feesten als hertenjachten en vogelschieten door de Resident 
van Bandoeng georganiseerd; schietproeven met 
Coehoornmortieren op het Koningsplein. 
- Het wel en wee van beroemde mannen zoals Wellingtons 
dood op WaImer Castle en Alexander von Hmnboldt's feest 
bij gelegenheid van zijn drie~en-tachtigste veIjaardag. 
- Verhandelingen van de 'Photographeerkunst', die toen als 
een fenomeen van techniek en wetenschap werd gezien. 
- De naaimachine, die toen voor een soort tovermachine met 
een duivels karakter werd gehouden, aangezien dit instrument 
een catastrofale bedreiging was voor de exclusieve handarbeid 
op het terrein van de naaikunst. 
- De publieke verkoop van drie slavenfamilies uit de boedel 
van wijlen de Chinese vrouw 'Tan-Eng-Nio', waarbij de in 
veiling gebrachte twaalf slaven -in aanwezigheid van een zeer 
talrijk publiek- deemoedig verzochten zichzelf te mogen 
vrijkopen met het door henzelf gespaarde geld en hetgeen hen 
inderdaad lukte. 

Nadat in de loop van de eerstvolgende jaren de 
aanloopproblemen waren overwonnen, werden de 
verwachtingen die Tollens en Ritter bij het lezerspubliek 
hadden gewekt vrij goed gehonoreerd. In het bijzonder werd 
ruime aandacht geschonken aan de kunst in haar 
verschillende uitingsvormen. Iedere kunstenaar die Indië 
bezocht kon rekenen op de meest welwillende steun en 
protectie van de zijde van deze krant. Zo waren de recensies 
over het optreden in 1855 van de beroemde 'Catlterine Hayes 
(De Ierse nachtegaal) bijkans lyrisch te noemen en bij haar 
afscheidsconcert in de schouwburg publiceerde Tollens in de 
krant het volgende aan haar gewijde gedicht. 

'Wie kan~Hayes,ooit Uw kunstvermogen loonen, 
Als ge aller ademtocht, als ge aller blikken boeit; 
Wen met een Englengalm in nooit gehoorde toonen, 
Het Neerland heilig lied U van de lippen vloeit?' 

Toen zij naar Australië was vertrokken verscheen van de hand 
van Tollens in De Javabode de volgende afscheidsgroet. 

'De stomme mond, het tranend oog 
Getuigt hoe diep wij U vereeren; 
Als God ons smeeken hOOIen moogt! 
Dan zult gij eenmaal tot ons keeren 
En rijst ons welkom weer omhoog!' 
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In 1858 besloot Ritter zijn redacteurschap van De Javabode te 
beëindigen en in 1864 nam Tollens eenzelfde beslissing. Het 
duo Ritter-Tollens (ook bekend onder de naam 'Mat jan 
Bogor') heeft de grondslag gelegd voor een blijvende 
vooraanstaande plaats van De Javabode in het Indisch 
perswezen. Tollens werd van 1864 tot 1866 opgevolgd door 
mr. De Haas, over wiens doen en laten weinig bekend is. 
In 1866 kwam het redacteurschap van De Javabode in handen 
van mr. J. van Gennep, die na lid te zijn geweest van de 
Landraad van Batavia, zich als advocaat en procureur in de 
hoofdstad had gevestigd en wiens scherpzinnige rapporten en 
adviezen door de regering zeer werd gewaardeerd. In zijn 
periode verloor De Javabode het monopolie in Batavia, 
aangezien onder leiding van H.L. Lion (ook wel genoemd 'de 
vader van de journalistiek in Oost-Indië) het Bataviaasch 
Handelsblad werd uitgegeven. 
Van Gennep bekleedde het redacteurschap van De Javabode 
tot het jaar 1869 en werd toen opgevolgd door Conrad Busken 
Huet. In Nederland ging Van Gennep onverdroten voort met 
het etaleren van zijn deskundigheid van en liefde voor Indië 
en wel door middel van voordrachten en het schrijven van 
verhandelingen. Dit alles in het bijzonder gedurende zijn 
lidmaatschap van de Tweede Kamer en toen hij deel 
uitmaakte als lid -van 1897 tot zijn overlijden in 1911- van 
het college van de Raad van State. 

Onder leiding van de bekwame en fascinerende figuur Contad 
Busken Huet bereikte De Javabode het niveau van de best 
geredigeerde en meest gelezen krant in Insulinde. Huef en zijn 
team van correspondenten in de grote wereldcentra vestigden 
in het bijzonder de aandacht op de buitenlandse politieke 
vraagstukken, maar ook de kronieken met betrekking tot de 
Nederlandse politieke verhoudingen trokken sterk de 
aandacht. Dit niet in de laatste plaats in het moederland zelf, 
waar de mare de ronde deed dat om de Nederlandse politieke 
stromingen beter te leren kennen men eerder De Javabode 
diende te lezen dan de vaderlandse pers. 
Huet slaagde er voorts in om van deze -oorspronkelijk drie 
dagen per week uitkomende- krant een volledig dagblad te 
maken en wel per 1 december 1869. Nadat de 'oude Van Dorp' 
zich uit de zaken had teruggetrokken en de krant voor 
tachtigduizend gulden had verkocht aan twee familieleden 
(die van het dagbladwezen weinig verstand hadden), 
ontstonden er grote problemen binnen de redactie. Eén en 
ander leidde tenslotte tot het ontslag van Huet, die met steun 
van derden overging tot het oprichten van een eigen krant 'Het 
Algemene dagblad'. Ook deze onderneming was succesvol. 
Gedurende Huet's redactionele periode deden zich twee 
belangrijke buitenlandse gebeurtenissen voor, de opeIilllgVan 
het Suezkanaal en de Frans-Duitse oorlog van 1870-1871. 
Aan beide buitenlandse gebeurtenissen werd in De Javabode 
zeer veel aandacht geschonken. De Frans gezinde Huet was 
bijzonder beducht voor een voor Frankrijk fatale afloop van de 
oorlog en groot was dan ook zijn verontrusting toen de 
Fransen inderdaad capituleerden. Aangezien Huet vreesde 

- -

voor de komende koloniale ambities van Duitsland, schreef hij 
indringende verhandelingen over de noodzaak te komen tot 
een sterke Indische defensie. In die dagen telde Batavia een 
vrij omvangrijke Franse gemeenschap en het kwam dan ook 
herhaaldelijk tot conflict-situaties tussen de Franse en Duitse 
militairen en particulieren. 

Huet's redactionele opvolger van De Javabode H.B. van 
Daalen (die nauw geparenteerd was aan het militaire geslacht 
van de Van Daalens) heeft, met een onderbreking van een jaar 
(1883 -1884) gedurende twaalf jaren de redactionele leiding 
gevoerd. In het bijzonder in zijn eerste periode was zijn gram 
gericht op een ieder die naar zijn mening betrokken was bij 
wat hij noemde 'het criminele Atjeh-avontuur'. Vooral 
gouverneur-generaal Loudon, generaal Van Swieten en de 
toenmalige minister van Koloniën moesten het ontgelden. Dit 
leidde uiteindelijk tot zijn veroordeling tot een jaar 
gevangenisstraf, met als motief 'het plegen van hoon en smaad 
jegens de persoon van konings veltegenwoordiger. 
Van Daalen was de grote pleitbezorger voor het tot stand 
brengen van drastische verbeteringen in het bestuur van 
Nederlands-Indië en hij dacht hierbij aan maatregelen als: 
- het wegnemen van bezwaren die de vrije cultuur in de weg 
stonden; 
- gouvernements- of dwangopbrengsten van plantages 
moesten worden afgeschaft, evenals de herendien sten, 
ook die opgelegd door het inheemse gezag; 
- opleidingsmogelijkheden voor inheemse ambtenaren en 
- het invoeren van individueel grondbezit. 

Toen Van Daalen in 1883 het redacteurschap neerlegde, werd 
hij opgevolgd door zijn assistent, de theoloog ds. H. Brunner. 
Een steil calvinist, die probeerde in de voetsporen van zijn 
voorganger te treden, hetgeen hem wel eens lukte ook. Toen 
er injnnî 1885 een ernstig conflict dreigde te ontstaan tussen 
Engeland en Rusland, stelde hij de vraag wat deze eventuele 
oorlogssituatie voor zowel Nederland als Indië zou kunnen 
betekenen en concludeerde: 'Als deze oorlogssituatie 
inderdaad uitbreekt, zal ten volle de belachelijkheid blijken 
van onze koloniale politiek als die van de Nederlandse, die 
zich steeds suf hebben gestaard op binnenlandse 
aangelegenheden en die erop los leefden alsof er geen 
buitenland bestond'. 
De almachtige 'Algemene secretarie' in Batavia voelde zich 
diep beledigd dool' deze uitlating en zon op wraak. De dag van 
vergelding kwam op 29 september 1885, toen in De Javabode 
een door Brunner geschreven artikel getiteld 'Prang Sabil 
(heilige oorlog)' was opgenomen. Kort samengevat stelde hij 
in dit artikel dat er in de Preanger -en met als centrum de 
mesigit van Soekaboemi- een beweging aan het ontstaan zou 
zijn die het verklaren van de heilige oorlog tegen het 
Nederlandse gezag hoog in bet vaandel droeg. Zo zou er 
volgens geruchten een plan bestaan om tijdens de 
paardenraces in Bandoeng alle Europeanen op de grote 
tribune te vennoorden. Wat nu is het gouvernement van plan 
hiertegen l.edoen vroeg Brunner zich af en het antwoord is 
simpel volgens hem: 'Wij weten van niets'. Het gouvernement 
is een sphinx zo vervolgde hij en de koloniale politiek is 
dermate ondoorgrondelijk dat het wellicht de bedoeling is om 
de zaken ver, wellicht te ver, te laten komen. Dit alles in het 
licht van de bedroevende staat van onze defensie, de 
schandelijke Atjeh-oorlog en de slaperigheid van de westelijke 
autoriteiten. 

Na het aftreden van Van Daalen als hoofdredacteur hebben 
zijn opvolgers -H.G. Bartelds (1886-1887), mr. lH. Tersteeg 
(1887-1897), lH. Keljen en C.A. Kruseman (1887-1909' en 
H. Doeff (1909-1912)- in de volgende kwart eeuw veel minder 
furore gemaakt in de zin dat zij minder op de voorgrond 
traden, in het openbare leven en zich niet zo temperamentvol 
gedroegen wat betreft het leiding geven aan de krant. Oorzaak 
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hiervan was onder meer gelegen inde 'gemoedelijke 
omstandigheden' in Indië in die periode. Zo was de 
Indischman van de Jas toetoep' en de helmhoed niet erg 
geVnteresseerd in hetgeen rondom hem plaats vond, 
voorzover althans zijn persoonlijk leven er niet door werd 
beïnvloed. De sociëteit was in nog sterkere mate dan voorheen 
het middelpunt van het verenigingsleven. In het bijzonder in 
de kleinere plaatsen fungeerde deze instelling als een 
belangrijke nieuwsbron. 
Belangrijke verbeteringen hadden zich inmiddels in 
verschillende plaatsen voltrokken, zoals in Batavia, de 
introductie van de stoomtram, de opening van de haven 
(Tandjoeng Priok) en een gestegen belangstelling voor muziek 
en toneel waarbij de 'Sociëteit Harmonie' als 
ontmoetingscentrum fungeerde. Tot aan de eerste 
wereldoorlog bestond er weinig belangstelling voor de politiek 
en de pers en deze periode kenmerkte zich door een geest van 
goedmoedigheid en berusting. H.G. Bartelos bijvoorbeeld was 
er op uit om zoveel mogelijk verzoeningen tussen de 
tegengestelde opvattingen van regeerders en regeerden tot 
stand te brengen. J.H. Tersteeg was ook niet direct een 
politieke beeldenstormer zoals een Busken Huet of Van 
Daalen. Hij was er in zijn tienjarige redactionele periode op 
uit om de gulden middenweg te bewandelen en waarbij hij 
zijn belangstelling in het bijzonder richtte op de positie van 
Indië in het kader van de internationale politieke en 
staatkundige verhoudingen. Hij adviseerde voorts te komen tot 
een continue verbeterde verstandhouding tussen Nederland en 
Indië, aangezien er in de Indische samenleving veel aversie 
was jegens de houding in het verre moederland. Tersteeg 
redigeerde De Javabode met de grootst mogelijke zorg en gaf 
deze krant het aanzien van een uitgesproken 'Journal 
d'information' . 
J.H. Ket jen nam het redacteurschap waar voor slechts een half 
jaar en dit vanwege zijn zwakke gezondheid. CA Kruseman 
1creeg grote bekendheid door zijn verslagen van de 'opstand 
van Tjilegon' (Bantam). Zijn artikelen hadden in het algemeen 
een defensieve tendens, maar als hij op onwaardige wijze 
werd bejegend, zoals frequent door Karel Wijbrands, dan kon 
hij fel van zich afbijten. Kruseman was voorts een uitstekend 
organisator en hij en de krant vormden een twee--eenheid, 
zoals dit ook het geval was in de periode Busken Huet. 

.......... Iê,.~~ 

J)eJcranten die uit zijn gekomen in de tweede helft van de 
negentiende eeuw vormen een inspirerende bron voor het 
onderkennen van de levenswijze in deze periode. Een groot 
aantal jaargangen bevat een schat aan gegevens van 
geschiedkundige en sociologische feiten en kunnen bij nadere 
bestudering een uniek beeld geven van het wel en wee van 
land en bewoners toen. Bekend is dat de Franse invloed op de 
Indische gemeenschap gedurende een groot deel van de vorige 
eeuw zeer aanzienlijk is geweest, deels op het materiële, maar 
hoofdzakelijk op het culturele vlak. De kennis van de Franse 
taal was toen veel omvangrijker dan die van het Engels en het 
was dan ook een goede gewoonte om zich waar mogelijk in 

het Frans uit te dlukken. 
Een duidelijk voorbeeld in dit verband vormen de 
advertenties, een hoofdbestanddeel van de inhoud van de 
krant. Vele zichzelf respecterende instellingen bedienden zich 
bij het opstellen van hun advertenties van de Franse taal. 
Illustratief zijn in dit verband dat de Stadsschouwburg zich 
'Théatre de Batavia' noemde en dat nagenoeg elke residentiële 
vergunning in het Frans was gesteld. Het welbekende grand 
hotel Java annonceerde zijn kwaliteiten in het Frans. Voor de 
Nederlander die mocht menen dat hij zich in dit hotel niet in 
zijn eigen taal verstaanbaar kon maken, was aan het einde van 
deze advertentie gelukkig de toevoeging 'On parte Hollandais' . 
Ook het toentertijd reeds vermaarde 'Hotel des Indes' bediende 
zich steeds in de advertenties van de Franse taal. Ook aan de 
uitgevers van De Javabode ging het Frans niet voorbij, zoals 
blijkt uit de advertentie over de 'Bibliothèque Musicale' van 
H.M. van Dorp en Co., waarin te verkrijgen waren 'chefs 
d'oeuvre des grands maTtres' en 'Edition bijou des operas 
cJlPbres et des classiques'. In het boek 'Indië in den goeden 
ouden tijd' van Victor Ido worden in dit kader interessante 
feiten beschreven. 
Voor de Europese samenleving in de tweede helft van de 
negentiende eeuw was de 'Lichtstad' het centrum van de 
Westerse beschaving en alles wat deze stad voortbracht had bij 
de keuze van het Indische publiek hoge prioriteit. 
Warenhuizen als Printemps en Au bon marché -die uitstekend 
op de hoogte waren van de smaak van de koloniale 
Nederlandersa plaatsen dan ook met grote regelmaat 
uitgebreide advertenties in de Indische kranten. 

Twee andere onderwerpen waarop het advertentiewezen zich 
richtte waren het vervoer en de verzekering. Het vervoer was 
in die periode nog uitermate primitief, de spoorwegen waren 
nog niet in opkomst. Wilde men bijvoorbeeld van Batavia 
naar Buitenzorg reizen dan moest er gebruik worden gemaakt 
van een reiswagen getrokken door vier paarden en dat tegen 
een tariefvan dertig gulden, wat in die tijd een vrij groot 
bedrag was. Een tocht over de 'Grote Postweg van Daendels' 
van Batavia naar Soerabaja, vergde vele dagen en waarbij 
frequent van wagen moest worden verwisseld. Het verkeer 
tussen Indië en Nederland geschiedde in die periode veelal 
met zeilschepen. In vele advertenties werd de aandacht 
gevestigd op de 'snelvarende' zeilschepen en vaak met de 
toevoeging dat er een kundig geneesheer aan boord was 
alsmede een melkgevende koe. De stoomvaartmaatschappijen 
'Nederland'(met een tiendaagse dienst) en 'Rotterdamsche 
Lloyd', die in de jaren 1870 en 1880 de zeilvaart verdrongen, 
berekenden voor een reis eerste klasse 700 a 800 gulden en 
voor de tweede klasse 300 a 450 gulden. Het verzekeren was 
~k toen een lucratieve aangelegenheid en er waren dan ook 
relatief een groot aantal Nederlandse en buitenlandse 
verzekeringsbedrijven in Indië gevestigd. 

Na het overlijden van Kruseman nam H. Doeff het 
hoofdredactionele roer over tot mei 1912. De Javabode had 
zich intussen verzekerd van de medewerking van 
binnenlandse en buitenlandse correspondenten waaronder: 
- Ooievaar, die via zijn 'Haagse brieven' de Indische lezers op 
de hoogte hield van het wel en wee van de grote Indische 
kolonie in Den Haag; 
- Papageno, met zijn historische causerieën, die zich 
merendeels afspeelden in de sfeer van 'Indië tempo doeloe' en 
- Otto Knaap, die zich in Parijs zelf had gevestigd en wiens 
correspondenties een belangrijke informatie bron vormde van 
hetgeen zich in deze stad afspeelde. 

- --
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Van mei 1912 tot begin 1914 bekleedde H. Tersteeg het 
hoofdredacteurschap en hij werd vervolgens opgevolgd door 
J. Schaap, die in 1921 werd ontslagen. Tijdens de eerste 
wereldoorlog trachtte deze krant een zo neutraal mogelijke 
houding te behouden, hetgeen in Indië, waar de meeste 
Nederlanders anti-Duits waren, niet altijd eenvoudig was. Op 
21 april 1919 werd De Javabode door een uitslaande brand 
getroffen, waarbij de redactie, de zetterij en de bibliotheek 
(waaronder de eerste jaargang anno 1852) geheel verloren 
gingen. 

Onder Schaap werkte tot begin 1917 als eerste redacteur D. W. 
Berretty en over deze bekende figuur wordt in 'Honderde jaar 
Javabode' nog de volgende informatie vermeld. Berretty, die 
slechts de lagere school had gevolgd, werd na een lderk
loopbaan bij de PTT in Batavia, benoemd tot corrector van het 
Bataviaasch Nieuwsblad en wel onder F.H.K. Zaalberg, die 
hem alle kneepjes van het vak leerde. Vervolgens werd hij 
telegrammen-redacteur bij De Javabode, waar hij onder meer 
als verslaggever de aandacht op zich vestigde en veel 
waardering oogstte bij de reder Landberg. Berretty was naast 
een knap journalist een uitstekend zakenman en hij slaagde er 
in om van Landberg een bedrag te lenen van vijftienduizend 
gulden voor de oprichting op 1 april 1917 van het 'Algemeen 
nieuws- en telegraaf agentschap Aneta', dat zo'n grote invloed 
heeft uitgeoefend op de verdere ontwikkeling van de Indische 
pers. Zoals bekend verloor hij op 22 december 1934 het leven 
bij de ramp van het vliegtuig De Uiver. 
Na het vertrek van Schaap ontstond er een periode van snelle 
mutaties in de redactionele leiding van deze krant. H.M. de 
Vries werd op 1 maart 1922 benoemd tot hoofdredacteur, doch 
moest weldra mr. H. Thomas naast hem in de leiding dulden. 
Thomas was een gezworen vijand van Karel Wijbrands en als 
hij deze in zijn artikelen aanviel was de toonzetting even 
onbeheerst als die van zijn tegenstander. Het volgende 
veelbetekende voorbeeld hiervan. Wijbrands had een 
dochtertje met een ietwat misvormd armpje en toen Thomas 
een eveneens misvormde opmerking hierover slaakte, 
antwoordde Wijbrands met het volgende citaat: 'Vanochtend 
kwam ik langs Molenvliet. Ik was al misselijk omdat ik bij 
vergissing Thomas had gelezen. Mijn stemming werd er niet 
beter op toen ik in het modderige grauwe water van 
Molenvliet een walgelijk, wanstaltig dik zwart voolwerp zag 
drijven. Ik keek en keek en dacht eerst dat het een berucht 
advocaat in toga was, maar toen ik goed keek, zag ik dat het 
een gewoon varken was.' Thomas kenmerkte zich overigens 
door een indrukwekkende belezenheid en dat kwam dan ook 
in zijn artikelen tot uiting. 

• ..... ~~fa 
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In december 1923 werd H. Salomonson tot derde ------.. 
hoofdredacteur benoemd en was er dus sprake van een troika 
in de leiding van De Javabode. Met ingang van januari 1924 
gaf Thomas er de brui aan en enkele maanden later gevolgd 
door De VrieS. Thomas' terugtreding had voornamelijk te 
maken met het feit dat het publiek van zijn geschrijf niet meer 

gediend was omdat men in de loop van de jaren andere eisen 
was gaan stellen aan de pers. Deze veelzijdige jonrnalist en 
uitstekend jurist overleed in behoeftige omstandigheden in 
Bandoeng; in een pianokist lichtte Wijbrands nog toe (over 
tropenstijl gesproken). 
In de loop van 1924 was Salomonson niet alleen de enige 
hoofdredacteur, hij voerde tevens de directie van deze krant. 
Hij was naast een begaafd schrijver ook een dichter, getuige 
zijn romans en vertellingen (onder de schuilnaam Melis 
Stoke) en zijn vele 'rijmkronijcken' in De Javabode. 
Gedurende de jaren 1925 en 1926 bracht deze krant een 
supplement uit 'De Indische loods', orgaan van de 'Politiek 
economische bond'. 
Salomonson was sterk tegen rassendiscriminatie en trachtte 
binnen de koloniale gemeenschap een brug te vormen tussen 
oost en west. Hij verliet eind december 1926 De Javabode en 
werd door Berretty benoemd tot directeur van 'Aneta-Holland' 
in Den Haag voor 25 jaren tegen een maandelijks honorarium 
van zeventienhonderdvijftig gulden. Zijn terugtreding hield 
verband met het feit dat De Javabode was opgekocht door de 
N.V. Drukkerij De Unie en deze transactie had tot gevolg dat 
de directeur van deze drukkerij, N. Metzelaar, tevens directeur 
werd van deze krant. w.e. van Meurs voerde tot oktober 1930 
de hoofdredacteursfunctie, D. van Wijk en e.p. Vofte namen 
vervolgens deze functie waar, ook toen in oktober 1930 J.E. 
Jasper de defInitieve aanstelling verkreeg. 
Begin 1932 vond er als gevolg van een deconfiture van de 
bankiers van de krant, een diepgaande reorganisatie plaats, 
die ook grote invloed had op de interne verhoudingen in het 
bedrijf. De reorganisatie had tot doel een aan de moderne tijd 
aangepaste nieuwsvoorziening, waarbij het accent lag op 
grotere snelheid en een meer volledige berichtgeving. Daartoe 
werd onder meer de stafvan de binnenlandse en buitenlandse 
correspondenten, evenals de telegrafische berichtgeving 
drastisch uitgebreid. De directie had zich inmiddels verzekerd 
van de medewerking van H. e. Zentgraaff, die al naam had 
gemaakt als één van de beste dagbladschrijvers in Indië. Hij 
werd in oktober 1932 in volle crisistijd belast met het 
hoofdredacteurschap. Hij wordt wel beschouwd als één van de 
meest wonderlijke personen in het Indische journalistieke 
wereldje. Hij was een man vol tegenstellingen, die op 
journalistiek gebied kon bereiken wat hij wenste. Hij had 
slechts een beperkte schoolopleiding genoten in zijn 
geboortestad Oosterhout (Noord-Brabant). Hij vertrok in 1894 
als sergeant-schrijver naar Indië, waar hij onder meer 
deelnam aan de 'Boni-expeditie' van 1894. Daarover deed hij 
op clandestiene wijze mededelingen aan de pers. Zijn scala 
van reportages vormden naderhand een dankbaar object voor 
het lezerspubliek in de gehele archipel. Hij had relaties tot in 
de hoogste ambtelijke kringen en hij was uitstekend op de 
hoogte van de menselijke verhoudingen. 
Met KareCWijbrands heeft Zentgraaff het journalistieke beeld 
van Indië bepaald gedurende de twintiger en dertiger jaren. 
Zij waren bepaald geen vrienden van elkaar en zij hebben 
elkaar jarenlang op de meeste grove wijze bejegend. Berretty 
heeft nog een poging gewaagd om de twee journalistieke 
kemphanen met elkaar te verzoenen, zonder blijvend succes. 
Zentgraaff heeft steeds met grote ijver gewerkt aan 
inllOudelijke verbetering van de krant en werd hierbij 
ondersteund door de organisatorische kennis van Metzelaar. 
Dit had tot resultaat dat het peil van de krant zich tot aan de 
Japanse bezetting op hoog niveau wist te handhaven. In 1940 
overleed Zentgraaff als gevolg van een door een val opgelopen 
hersenschudding in Bandoeng. B. Sluimers, hoofdredacteur 
van het 'A.I.D. de Preangerbode' nam tot 1 juni het toezicht op 
de redactionele werkzaatnheden waar Op die datum werd 
ehr.A. de Vries benoemd tot hoofdredacteur en behield deze 
functie tot aan de Japanse bezetting. Het laatste nummer van 
De Javabode in de oorlog verscheen op 7 maart 1942. 
Na de Japanse capitulatie bestond er uiteraard in de Europese 
samenleving grote behoefte aan 'eigen kranten'. Ook op het 
gebied van het perswezen was de situatie in de beginnen 
chaotisch. Vele Indische journalisten waren in de kampen 
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overleden en er was nauwelijks enig materia:iI voorradig voor 
het drukken van de kranten. 'Het Dagblad' was de eerste 
Nederlandse krant die verscheen en deze stond onder leiding 
van W. Belonje. Deze krant, van niet meer dan twee pagina's, 
werd gefinancierd door de overheid. De krant wist zich 
naderhand van de regeringssteun los te maken en werd voor 
geZalllenlijke rekening uitgegeven door 'De Unie' en de 
'Nideum' en kon toen worden beschouwd als een voortzetting 
van de lokale -vooroorlogse- Bataviasche bladen. 
Be10nje leverde doorlopend kritiek op het beleid van de 
luitenant gouverneur-generaal Van Mook en dit leidde tot 
dezelfde vooroorlogse reactie; hij moest Indië verlaten. Na een 
korte waarnemingsperiode door Wansink van de 
regeringsvoorlichtingsdienst, werd R.F. Joël als 
hoofdredacteur aangewezen. De krant kwam inmiddels uit 
met vier pagina's, waarin ook advertenties waren opgenomen. 
Kort nadat het 'Bataviaasch Nieuwsblad' opnieuw was 
uitgekomen, was het de beurt aan De Javabode. Het eerste 
nUlllffier verscheen op 24 september 1949; de krant 'Het 
Dagblad' hield toen op te bestaan. De directie, bestaande uit de 
heren Metzelaar en Winterkamp, slaagde er in om de oplage 
van de krant tot de grootste van alle in het Nederlands 
verschijnende dagbladen te maken en met een 
verspreidingsgebied van de gehele archipel. Na het vertrek 
van Joël werd de leiding van de redactie tenslotte 
toevertrouwd aan J.B.M. Schilte~n S. van de Velde. 
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De ontwikkeling van De Javabode in zijn meer dan 
honderdjarige bestaan, heeft zich gekenmerkt door de 
volgende karakteristieken: 
De krant is geen partij-dagblad geweest en heeft ook nooit een 
specifiek politieke richting in Nederland willen verdedigen. 
Als er in bepaalde perioden voorkeur bestond voor een 
specifieke politieke doctrine, dan heeft dit niet geleid tot 
'sektarisme'. Alhoewel De Javabode neutraal van aard was, 
huldlgde de krant een liberaal standpunt in de zin van een
houding van verdraagzaamheid jegens de opvattingen van de 
gematigde partijen. Een algemene tendens door de jaren heen 
was voorts de oveltuiging om het publiek steeds zo goed 
mogelijk voor te lichten en dit in het kader van een 
verantwoord en gerechtvaardigd koloniaal beleid. Nimmer 
heeft de krant de belangen van Nederland laten prevaleren 
boven die van Indonesië. De krant heeft zich tot het laatst toe 
fel verzet tegen de voortdurende, op weinig kennis steunende, 
pogingen van het parlement in Den Haag tot bevoogding van 
dit overzeese gebiedsdeel. _ 
Geconcludeerd mag derhalve worden dat De Javabode 
getracht heeft meer dan een eeuw lang de toegewijde dienaar 
te zijn van het belang van Nederlands-Indië in de ruimste zin 
van het woord en om in muzikale temlen te eindigen: het was 
tenslotte De Javabode die in Indonesië de slot-accoorden 
componeerde van onze 'koloniale pers-hynme'. 

John Anten, Wassenaar 
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De Boulevard Pers - berucht en beroemd -
is vooral bekend door de vele Engelse 
uitgaven, zoals Daily Express, Daily 
Mail, The Sun, Today, om er een paar te 
noemen. Maar ook de Duitse Bild mag er 
zi jn. 
Kortom bladen vol met sensatie, hele en 
halve leugens, op een klein formaat. 
In ons land is dat blijkbaar nooit van 
de grond gekomen, niet omdat we hier de 
waarheid zo hoog in het vaandel hebben 
staan, denk aan weekbladen als Prive en 
Story, maar waarschijnlijk omdat we de 
kranten niet los kopen, zoals in zoveel 
andere landen wel het geval is. 

Maar toch hebben we voor de oorlog in 
Rotterdam een echte Boulevard krant ge
had: 

1 2 U U R 
Neerlands eerste illustratie blad 
Neerlands grootste boulevard blad 
Prijs 5 cent per nummer 

Deze krant met een formaat van 28 bij 40 
cm verscheen in 1938 dagelijks, 
met veel politiek nieuws uiteraard, maar 
ook met een artikel als "Liefdesavontu
ren van den ex-prins van Asturie" of de 
fotopagina's met "De overstromingsramp 
in Ho II ywood" . 
Maar ook "Schoonheidsverzorging voor de 
oudere vrouw" naast een artikel over de 
bokser Max Baer. 
Hoelang dit krantje is verschenen weet 
ik niet, maar het zal niet lang geweest 
zijn. 

H.J.C. Bosman 

NEERLANDS 
EERSTE 

ILLUSTRATIE 
BLAD I 

IJIJll NEERLANDS 
GROOTSTE 
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@- VERENIGING VOOR KRANTEN- EN TIJDSCHRIFTENVERZAMELAARS -



In Nederland nog geen spectaculaire 
ontwikkelingen 

STEEDS MEER SMALLERE 
DAGBLADEN IN DE 
VERENIGDE STATEN 

In de Verenigde Staten gaan steeds meer kranten over 
op een wat kleiner fomlaat papier. De meeste 
dagbladpersen daar hebben een breedte van 54 inch en 
de trend is richting een (beperkte) versmalling naar 50 
inch. 
Bij deze getallen wordt de krant ruim tweeëneenhalve 
centimeter smaller. Een dergelijke versmalling kan 
natuurlijk gemakkelijk worden doorgevoerd als er toch 
nieuwe persen worden besteld, maar ook bestaande 
persen kunnen vrij eenvoudig worden omgebouwd. Er 
zijn inmiddels al vijftig persen omgebouwd naar deze 
nieuwe breedte. Het belangrijkste argument voor 
smallere kranten is lagere papierkosten. Een goed voor
beeld is The Denver Post, die de bestaande 
GOSSpersen voor f2 miljoen ombouwde, waarmee 
jaarlijks een besparing van meer dan f 1,5 miljoen werd 
bereikt. Bekend is ook The Washington Post, die op het 
allerlaatste moment de reeds bestelde Mitsubishi 
drukpersen alsnog van een kleiner formaat liet voorzien. 
In de komende jaren krijgt deze krant een kleiner 
formaat papier. 
In Nederland zijn op dit vlak geen spectaculaire 
ontwikkelingen gaande. Het Parool gaat vanaf deze 
zomer elke dag met een tabloid-bijlage verschijnen. Het 
tabloid krijgt volgens Matthijs van Nieuwkerk:, interim
hoofdredakteur van Het Parool, in De Journalist, een 
magazine-achtig karakter. "We zullen breken met de 
traditie van themabijlagen en een dagelijks magazine 
maken waarin reportages, interviews, kunst, boeken, 
eten, mode, media en agenda een plaats krijgen." Sinds 
kort brengt het Nieuwsblad van het Noorden trouwens 
ook elke dag een tabloid. Maar zo'n tabloid ofhalf 
formaat kan allemaal zonder het ombouwen van de pers 
worden gerealiseerd. 

bron: 
Grafisch Weekblad, 27 febr. '97, door E. van Ep. 
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THE BRITISH GAZETTE 

Een dagblad dat maar acht dagen verscheen. 

De verkiezingen van 1924 in Engeland brachten de 
Conservatieven met een absolute meerderheid aan de 
macht. Winst on Churchill werd benoemd tot 
"Chancellor of the Exchequer" -minister van financiën
en onder zijn leiding werd de gouden standaard 
opnieuw ingevoerd. De herstelde goudpariteit in 1925 
werd de aanleiding tot een nationale staking van 
ongekende omvang. 

Tussen haakjes: zes jaar later werd door de uitgebroken 
economische crisis deze koppeling losgelaten, 
Doordat er tijdens deze grote staking geen kranten 
verschenen belastte Winston Churchill zich met de 
hoofdredaktie van "The British Gazette", een dagblad 
dat door de regering werd uitgegeven. De krant werd 
gedrukt op de persen van de "Morning Post", die door 
de eigenaars ter beschikking waren gesteld. 
Op 5 mei 1926 verscheen het eerste nummer met een 
oplage van 230.000 exemplaren. De oplage van het 
laatste nummer, acht dagen later was tienmaal zo groot, 
althans wordt beweerd in de biografie van Lewis Broad 
over Winston Churchill. 

Maar -m een. gedenkboek:,-uItgegeven ter gelegenheid T relnr"e f~rgfe.'r s !] 
.' , ' ,!', .:-

Voor deu cOurant" in 'dë' zieken-
> -"', van zijn tachtigste levensjaar, door het weekblad "The 

bplmtand te Werpen, . bezol'9t" 
gij . een ,zieke te ,,4) .. t .. I 00; I 

'pr~ftige " oogenbtikk:en . 
advertentie Algemeen Handelsblad 1938 

lliustrated London News", schrijft men over een totaal 
van 1.127.600 kranten. Op de kritiek die Winston 
Churchill kreeg over deze krant gaf hij ten antwoord, 
dat het ook geen gewoon dagblad was geweest, maar 
een erkend propaganda-orgaan. 

HJ.C. Bosman 

- VERENIGING VOOR KRANTEN- EN TIJDSCHRIFTENVERZAMELAARS - @ 
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RESERVEERT U ALVAST IN UW AGENDA ..... 

Zaterdag 31 mei DELFT / RIJSWIJK 
Ontvangst in het legermuseum (Korte Geer 1) vanaf 10.30 uur. Naar de Darling 
Market in Rijswijk voor bezoek aan grote verzamelbeurs (Volmerlaan 12/Plaspoel
polder). Ter afsluiting in Rijswijk of Delft een samenkomst en uitwisseling van 
ervaringen en aanwinsten. 

Zondag 3 augustus DEVENTER 
Oe inmiddels traditionele ontmoeting op het terras van het Chinees/Indonesisch 
restaurant aan de overkant van de IJssel (Oe Worp) . Na het uitputtende bezoek aan 
de kilometers lange markt met de pont mee en met de andere VKTV-ers uitblazen. 
Streef tijd: tussen 15. 00 en 16. 00 uur. 

Zaterdag 6 september BRUSSEL 
Naast het verkennen van de Brusselse binnenstad en eventueel bezoek aan de 
curiosamarkt een rondleiding in de Koninklijke Bibliotheek Albert I (vanaf 14. 00 uur). 
Voor deze reis moet men zich aanmelden. Vervolgens zal gekeken worden of er voor 
gezamenlijk vervoer gezorgd kan worden. Gegevens over tijd, plaats en aanmelding 
volgen nog. 

Zaterdag 1 november VOORTHUIZEN 
Gemeenschappelijke beurs met de documentatiegroep '40-'45. Gelegenheid tot kopen 
en ruilen. Bij voldoende aanbod een veiling. Na de lunch een algemene ledenver
gadering. Dit alles vindt plaats in zaal 'Het Trefpunt' in Voorthuizen. 

KRANTENDIENST 

Over de volgende kavels (a 125,-- per partij) kan voorzitter Klaas Kornaat u meer vertellen . 
Reageert u wel voor 15 mei a.s.!: 
* 16 jaargangen (1968-1984) van het tijdschrift 'Natuur en Techniek' 
* enkele honderden Zwitserse gei1lustreerde bladen ('Leben und Glauben ', Ringers 

IIlustrierte', 'Schweizer Familie e.a.) uit de periode 1960-1990 
* Tijdschriften rond het thema fauna, flora, tuin en natuurbescherming. Zeer interessant 

(periode 1950-1980) 

En tot slot: 
De VKTV is benaderd door een Amsterdammer die thuis zo'n 1500 kranten heeft liggen. De 
dagbladen beslaan de periode 1942 tot en met 1945. Voornamelijk het dagblad 'De Telegraaf' 
wordt hier aangeboden, maar ook enkele exemplaren van het Algemeen Handelsblad, Het 
Parool en 55 andere losse bulletins. De kranten worden per kavel verkocht voor f 0,90, -- per 
stuk. De kavels zijn ingedeeld per jaargang. Er zijn kavels uit het jaar 1942 (232 en 307 
kranten) , 1943 (307 kranten), 1944 (303 kranten) en tot slot 1945 (353 kranten). 

Misschien zijn er combinaties te maken zodat geïnteresseerden voor een kleinere partij ook 
aan hun trekken kunnen komen. Om e.e.a. overzichtelijk te houden, ook voor de aanbieder, 
verzoek ik u bij interesse z.s.m. contact op te nemen met J. de Wit, 073-6142393 
(na 20.00 uur!) 


