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Een verlate toelichting 
op een vraag 

NEDERLANDSE WALVISVAART 

Bij het doorlezen van oude nummers van de "Au 
Courant" kwam ik een vraag tegen van Louis 
Nierijnck, over een gestencilde uitgave aan boord 
van het schip "WiIlem Barendsz", onder de naam 
"De Walviscounmt". 

Op 27 ol1:ober 1946 vertrok een verbouwde 
Zweedse tanker voor de eerste Nederlandse wal
visvaart na de oorlog, om het tekort aan olie en 
vet wat aan te vullen, onder de naam "Wi1Iem 
Barendsz". 
Het schip zou blijven varen tot 1955, toen kwam 
een nieuw gebouwd verwerkingsschip in de vaart 
onder de naam "WiHern Barendsz H" en dat 
afkomstig was van de welfWilton-Feijenoord, in 
Rotterdam. 
Dit schip zou de walvisvaart uitoefenen tot 1964, 
toen werd het met de vangstrechten verkocht aan 
Japan. 

Deze tweede Barendsz was in die jaren met 
26.830 bmto-tonnage het grootste schip van onze 
koopvaardij . 
Er is over de eerste reis - dus in de jaren 1946/47 
- een boek geschreven door de scheepsarts Dr. A. 
Melchior, onder de titel"De eerste walvisvaart 
van de "Willem Bal'endsz"", dat uitgegeven is 
door Gottmer in Haarlem. 
Hierin staan ook stukjes uit deze "Walviscou
mnf', zoals de kop in 1947 was. 
Over dit boek is - na het verschijnen - een rel ont
staan, omdat de schrijver nogal kritisch had 
geschreven over het leven aan boord van dit 
schip. 
Uiteindelijk kostte de hele walvisvaart de 
Nederlandse schatkist een slordige 32 miljoen 
gulden, een flink bedrag voor die jaren. 
De winst voor de bevolking bestond uit meer 
margarine voor een lagere prijs, dan anders zo 
vlak na de oorlog mogelijk was geweest 

Harm Bosman 

IffiANTEN-JUBILEA IN DUITSLAND IN HET JAAR 1999 
1 januari 125 jaar 
1 januari 125 jaar 
3 januari 150 jaar 
1 maalt 50 jaar 
13 maart 50 jaar 
17 april 20 jaar 
20 april 175 jaar 
26 april 175 jaar 
25 mei 125 jaar 
23 juni 150 jaar 
1 juli 125 jaar 
3 augustus 150 jaar 

1 november 50 jaar 
6 december 50jaar 
7 december 150 jaar 

?? 200jaar 
1? 150 jaar 
?1 50jaar 

Duitse uitgaven in vreemde landen: 
5 juli 50 jaar 
29 december 100 jaar 

TULDAER ZElTUNG D-36004 Tulda 
WILHELMSI-IA VENER ZElTUNG D-26382 Wilhelmshaven 
HEIDENHEIMER ZElTUNG D-89518 Heidenheim 
RUHR-NACHRICHTEN D-44047 Dortmund 
DER SCHLESIER D-45617 Recklinghausen 
DIE TAGESZEITUNG D-I0923 Berlijn 
OLDENWÄLDERHEIMATZEITUNG D-64711 Esbach 
CANNSTÄ TTER ZElTUNG D-70372 Stuttgart 
BERGEDORFER ZEIUTNG D-21029 Hamburg 
MEININGER TAGEBLATT D-98617 Meiningen 
DÜLMENER ZElTUNG D-48249 Dülmen 
ALLGEMEINE ZEITUNG DER LÜNEBURQER HEIDE 

FRANKFURTER ALLGEMEINE 
OBERPF ÄLZER NACHRlCHTEN 
LANDSHUTER ZElTUNG 

SECHS-ÄMTER-BOTE 
ALLER-ZEITUNG 
HOHENZOLLERISCHE ZEITUNG 

CALIFORNIA FREIE PRESSE 
DER TIROLER / DOLOMITEN 

D-29525 
D-60008 
D-92637 
D-84028 

D-95632 
D-38518 
D-72379 

USA 
1-39100 

Ülzen 
Frankfmt 
Weiden 
Landshut 

Wunsiedel 
Gifhom 
Hechingen 

San Francisco 
Bozen 

bron: H. Schramm. 
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Uit de verzameling van Nierijnck 

(deel 35) 
Over verboden huwelijken tussen blanke mannen en 
"negeressen ", een zeldzame kranl uil Siam, oudste 
belastingsstempelafdrukken, over weer een aparle 
"Morgen ", een allemansfoul en een drukfoul uit J 800 ... 

Pas op januari 1812 werd in de Noord-
nederlanden een tweetal belastingsstempels afgedrukt op de 
nieuwsbladen. Voordien was er blijkbaar slechts één zwarte 
stempelafdruk getuige het 2-talig BUITENGEWOON 
STAATKUNDIG DAGBLAD VAN HET DE
PARTEMENT VAN DEN BOVENYSSEL van 30 
december 1811. 
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In de collectie vond ik een ander tweetalig blad 
ADVERTENTIEN, AANKONDIGINGEN EN BERIG
TEN VAN ROTTERDAM nr.3 gedateerd 7 januari 1812, 
waarop het belasting-duo voorkomt. Een afdruk met in de 
rand de vennelding "a timbre a-extraordinaire" en het 
andere het departement aangevende "Bouches de la Meuse" 
5 cent. 
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Vreemd is dat het nr.l van die krant uit de 
verzameling helemaal geen stempels vertoont Het nummer 
van 7 januari 1812 moet dus het oudste dubbel gestempelde 
blad zijn. 

In de Zuidnederlanden kom ik al stempels tegen op 
kranten uit 1803, waarvan bij gaande afbeelding van het 
JOURNAL DE BRUXELLES getuigt. Hier betreft het een 
belastingszegel van de Franse Republiek. Mijn vermoeden 
dat dit alleen bij Franstalige kranten het geval is bleek 
onjuist. 
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Ook het Vlaamse blad DEN AENKONDIGER V AN HET 
CANTON MECHELEN ENDE OMLIGGENDE 
PLAETSEN nr.2 van 22 Messidor An 8 (ofwel 11 juli 
1800) heeft namelijk eenzelfde stempelafdruk als die van 
het Jomnal de Bmxelles hierboven. 

Overigens heb ik al een gestempelde krant uit 
Brussel: LE REPUBLICAIN nu NORD uit 1797, half
rond van formaat en in rode klem. 
Een fascinerende belasting-cmiosa in de collectie! 

De corrector (7) van onderstaande AMSTER
DAMSCHE COURANT heeft het foutje van de maand 
april in 1800 niet tijdig ontdekt .... 
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\In:.- vl'n"eer>~fI. M~n " .. n hrt.~(,1lI1 Jr'r tf!X'i'('n. dil:' lilden 

~~~~k ;:~ :~e~;~,t(T~~~j~~\I~~f1~~kh~~o:I~'~~' 
mttf ".til (y-'C<) man O"rk 1-. . 

!.-À'n >let al.lrm"1'1l" ohtl'\;U Y~11 llrl '.f'.'CI 'ui 11' Nund ,cr· • 
~*t(n. :!.IV/1I1f rn~h lk noMl,.::\" LQ(fnt'ntfll HtM n.100:> 
"~,, vmrJtn I""('f(~ ::tlTld'_t. UIt Cutp, t.:l.l on4.'1 het loi-vel , 
IID:!!il '~1I1 ritn Ck'\'lrr~:tl- JhWrlll,dl, - lJ~ {lCl"("ranl t'fNlhld, 
CO"''',,-'\Jl<l311\ .lI t I\d,>rv,··r,'I\I<'r JÎJ Ie G-ellçvr ~M~"korwn, 

\'nl ... ",I. ,.1 ... j .... ,,10 tI.,·I~·,.. '~'.o ... 
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In Engeland zijn in de loop der jaren heel wat 
vreemde kranen verschenen, al gaat het nogal eens om 
zogenaamde ééndagsvliegen. Het land is een waar eldorado 
voor de verzamelaar van perscuriosa! Zo kwam ik in het 
bezit van de DAILY SPLASH (June 1985) 16 pages of 
Rubbish en "at least twenty pence". 

maily ~ ~pla'sh 
I'J~" nu 

Een merkwaardig stuk uit Manchester met veel 
gedmkte onzin (wie bekostigt zoiets eigenlijk?) en enkele 
leuke tekeningen, zoals onderstaand onverwacht bericht van 
het einde van een staking, terwijl iedereen zich alcoholisch 
amuseel1. We hebben hier waarschijnlijk toch te maken met 
een publicatie van de stakers. 

De MORGEN blijft ons verbazen! Op 24 oktober jJ. week 
"de kop" weer af van het nOlmale aanzicht. De "0" van de 
titel werd horizontaal afgedrukt. 

VANDAAG DEEL 1 VAN EEN WERELD VAN RELIGIES /11 .. /ti 

VRAAG UW GRATIS VERZAMElMAP AAN UW DAGBLADHANDELAAR 
::!§lIU!'§§',î&W~ili"'LD",,,,,,,,,,,,,,,,ibO""",& .. """"k"-...~ ...... _._,,,",,,,.,_.....,. ............ ~ __ ......... ,._,. .. ~ ......... ~ 

BelgtWiI geen 
openbaar 
vervoer 

MARC VAN PEI'J. 
OVER ZIJN GElOOF 
'G11!N Sl'll \OOR UH 

Il\JWEJJ~ CEEll 
1L\SlU'l!.\n~ I1\T ILID 

WlGROTIlINVlOEil 
'" • '.'" OP l.EVEIf 
........ !k. II' 

In de aanhef wordt een regelmatige bijlage (Een wereld van 
Religies) aangekondigd en de lezer ontvangt bij de krant 
direct de map waarin alle afleveringen kwmen worden 
opgeborgen. 

Nergens echter vind ik enige uitleg over de 
"liggende 0" in de kop. Wellicht is er al iemand die een 
volledige collectie "Morgens" heeft? 

Een time-table die in de NIJMEEGSCHE 
COURANT nr. 64 van 12 augustus 1837 werd afgedmkt. 

!iEDl!Rl.!NDSCHE 
STOO.lJBOO7'

A1.4 d TS C IJ A P l' IJ. --Bepaling de, .fvaart ge~ 
. durende de maand 

. Auguslus 183,. 
V n ROTTERDAM' Daar NIJMEGEN. Van NIJMEGEN Daar ROTTERDA:IJ. 
Z lurdag 11, 'smorgens ten ij ure. Zalurdag ", 'SIDOr&eo~. teD 8 ure. 

ndag .3, '51110rgeo, len 9 ure. Zoodag .3,. "lIIorgens len S ure. 
aacdag 14, "lIIorgens teo 9 ur •• Maaodag Iq, "lIIorgeos ten 8 ure. 
i08sdag 15.> 'slIIorgens ten 5 nre. Maandag '1, 'soamidJ. ten ( ure. 
oeosdag 16, 'splOrgeus leD 6 Ore. Woensdag lti, 'slIIo,geo, ten 9 ure. 

oodeld. 17. "lIIorgens leD 6\ ure. Don de Id. 17, 'slIIorgeos teil 9 ure 
rijdag .Il, 'smorgens len 6~ ure. Vrijdag 18, 'slIlorgens len 9 nrp.: 
alurdag 19, '.morgens len 7 U'e'. Zaturdag 19, 'smorgeDs ten 6 ure. 

odag 0<,. 'smorgeos len 7 ore. Zoodag '0, 'smorgens [eo,6 nre. 
aaudag. '>1, 'morgens teD , ure. Maandag .'1, 'smorgen! leo 6 ure. 

Dingsdag ''', 'smorgeos leD , ure. Oingsdag ~1, 'smorgeo! ten 6 ure. 
Woeosdag.,3 t '.mo'geo. \.en 1 ure. Woensdag 13, 'smorgeDs len,6 ure. 
Do~derd. ~4, 'sll!órgeos reD l' ore. Oo~derd •• 4. 'smorgeos lell ti nre. 
Vrqdag •. ~, 'slIIorgen. leD ti Dr •• Vrijdag .5, 'smorgeDs leD 8 ur •• 
z"lordag' .6', 'smorgrms ten 9 ure. Zalurdag 06, 'smorgeos leD 8 U,e. 

odag '7, 'smorgell5 leD 9 ure. Zondag ." 'smargeo! leD B ure • 
. • odag 2t1, 'smorgen. len 9 Ufe. Maandag .tI, 'smor~eD5 len 8 orp.. 
mgsdag ~. 'tmn'geDs 100 !l ure.!MUOdag .1:1, 'so,mldd. leD 4 ure. 
oeDsdag 3<>, 'smorgen! teo 5 ure. Woensdag 30, 'smorgeu, leD B ure. 

onderd. 31, 'amorgeos leD ij nre.Oooderd. 3" 'smorgens len 9 ure. 
Van NIJMEGEN nmaf DUSSELDORF en KROLEN. 

Alle d.gen des morgens leD Gure. 
, VaD KEULEN Daar NIJMEGEN. 

'\'Ue dagen. des morgens len 7 ure. bebalve' ZoIDfllag deo "., 
Oouderdag deo 17~. Olol!"l'" deo 2'., eu ZuodS8 den '" • 

. Vso OUSSELOORF mar i:'lIJMEGEN. • 
aUe dagen, des morgens len 10 ure, bebalve Zarnrdag deo 

12'J Mn.lJdag deo ttf".Donderdag deo '7', Diogsdag 
en 22., Zondag den ",.. en l\Iaaodag deo 11:l. 

de$ morgens len ? nre, 
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DE COURANT, DOOR DEN VERMAARDEN 
DOCTOR JAN ALLEMAN uit 1684 is één van de in de 
Knuttel catalogus van de pamflettenverzameling in de K.B. 
Den Haag, op pag. 345/6 genoemde "Politieke Blaadjes, 
ofwel gesc1u'iften van het volk tegen de overheden". 

Die blaadjes verschenen slechts éérunalig. Het stuk 
van Jan Alleman telt vier pagina's, met als inhoud een 
opsomming van hetgeen gebeurd zou zijn in verscheidene 
Hollandse steden en provinciën. Een beetje politieke humor 
maar toch niet echt iets noemenswaardig. Ik vraag me af of 
voor dit soort publicaties veel belangstelling was. 

De 

OURA 
Door den 'Vermaarden Doétor 

JAN ALLEMAN 

Met dCH druKg,cmecl/ gemaaKt, om de hedendaag,bfcbc p:/rtrClI 
ie bevredigeJ' , en de vereclligde NederlandelI beJl'lIlf te 

mJ.1Km d,1t zy Je mag!;t van vrallkrijk niethehbclI 
te lIreeftll. 

Gç/dcr/illtd dm 29, April. 

, 

H
' Ia is niet fonderJings , dan dlt de gemeente gealumeert 

is om hare Prcvilcgien cn Reckcningen t~ vordereo volgens 
de Previlegien. . 

E./li4uJ. 

Van AmficI'damis ons tot Rotterdam gcCchrcycn en tcr hand geko
meQ, dat de Burgerye een vrye Krijgm13.d begeerde om de Reekeningen 
naar te {jen, [edert den jare 16;0. als wanneer lijne Hoogbeydt Wil. 
hem de 11. hoogloflyker memorie is komen t'overlydcn ,Illaar den Heer 
van Beuningen mede toe Cchijnt geinclinecrt te lijll, die daarom on
derde 13llrgeren bemindtis, alCoo hy hem feer gemeen faam hout; dog de 
gemeente weo(chte wel door de Krijgsraadt naar te tien wat de om(h. 
gen hebben voortgefaagt , zoo van rweehönderfie, acht!!e penning» en 
verponding, als ,nders, eer!! door de 3 6,'Raden na te fien en in de man
hane Krijgmadt in te brengen! eh dan te Cim wie in ;cbreeckc zy. . , . - -' -- .' Do 

Hieronder wat men schrijft over "Groeningen": 
"Hier is scluyven uyt Hollandt dat de Gl'euninger boter sijn 
kleur begint te verschieten" (?), 

en over "Seelandt": 
"Men wil hier weten wie de oorsaack IS dat het landt is 
uytgeput, en een Reglement setten op alle vervallen 
saacken, en de Dobbelsteenen, Tricktackborden, Speel
kaarten doen in den afslagh komen, doch wy willen geen 
magistraat verandert hebben, maar door de heele Provincie 
reeckening, en de gebreckelijckheyt suppleeren" (?) 

Andere titels van deze "pamfletten" in de collectie 
zijn: "EXTRAORDINAIRE COURANT 1684 IN 
TWISTMAAND", "Korte Aemnerkinge op het 
voorgaande", EXTRAORDINAIRE COURANT IN 'T 
TROUBELJAAR 1684", EXTRAORDINARIS 
COURANT IN TWYFFEL MAENT" en "MERCURIUS 
GALLO-BELGICUS", 

Geen van deze stukjes geven de naam van de 
uitgever/drukker, of er wordt vermeld: "Gedrukt daarze te 
bekomen zyn"! De ook uit 1684 stammende UYT
GESOCHTE NIEUWE TYDINGEN VAN 1684 uit de 
collectie, bevatten wel degelijk nieuws en verschenen zelfs 

regelmatig, hoewel mij ook hiervan de oorsprong nog steeds 
onbekend is, zoals al eens eerder werd bericht in ons blad. 

1684: een vreemd jaar voor de Comant! 

"DIT IS HET DUIMPJESBLAD" is de cmieuze 
titel van een Belgisch weekblaadje dat als bijlage werd 
uitgegeven bij een romaruletje van 24 pagina's, Het 
Duimpjesblad (m,89 van 1 oktober 1898) -dus een eeuw 
oud- bevat echt wel wat summier nieuws op de 4 pagina's, 
Verder ook wat raadsels, poëzie en advertenties, 

~"t adljl\ puimpj,· uit ~~ kin" ... lc9clI"~ ,'vcr"l ~1I"cr bI' ~I'ur kru 

riJ wI'kdijk. ",' 'ur~l1h' ni.'lIwtJ~G in 't ~Jn UI'dl, bij I'~\\ .l3~,'k l' 

2-1 bltl\)Jij'lltn. OtlJl'f bt~t( ~dh·rk~nbi9(11. ;=~:'~~~;t~ 

Hieronder enkele berichten uit dat blad: 

- De engehche briel'endragers zullen bin
nen kort- ten minste in de groote steden ~ 
hunnen dienst merkelijk verlicht zien De hertog 
van Norfolk, postmeester.generaal, heelt 3co 
antomobils zelfbewegehde rijtuigen besteld. Zij 
zullen dienen voor het vervoer der post colli, 
Ten dienste der buitenbrievendrager~ zullen 
tricycles met petrooimotors gemaakt worden, 

~. Geen wild - De jagers klagen" steenen 
uit den grond. Het gevogelte, vooral patrijzen 
en kwakkels, is uiterst raar. I n het ministerie 
van landbouw wordt zelfs de vraag gesteld, of 
het niet raadzaam zou wezen de jacht vroeger 
te sluiten dan gewoonlijk. '. 

De colofon vermeldt: "met Vlllll'kracht gedrukt bij V. 
Dylille, Maldeghem", 
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In Portobello Road in Londen is zelden een oude 
krant voor m'n verzameling te vinden, hoewel die eindeloze 
dmkke straat bullct van allerlei antieke zaken in honderden 
kleine halletjes! 

In zo'n klein stalletje echter hing een 17" eeuwse 
LONDON GAZETTE in een lijst. Het stuk -zonder enig 
belangrijk nieuws- moest t,175,O kosten, De eigenaar had 
echter nog andere kranten en zowaar kwam er een zeldzaam 
stuk voor mij tevoorschijn: SIAM DAILY ADVERTISER 
van 5 maart 1869, Het was in slechte staat en daarom vroeg 
de verkoper er pralctisch een kleinigheid voor. Deze vroege 
krant uit Siam is ongelofelijk zeldzaam! 

su.;u DAILY ADVERTISER. 
__ ~ ____ DA,l'lGl(OK. :>IA.ncn 'Ih, \869, 

FA L C [.',& CO'S., 
_--:--;-;-__ ,DAILY SHIPPING REPORT. :.. 

Öepflrture.l. I IWmlU"Ra. • . 

Th~~4~. ~fu 4th. 
\~.:ti.&a1AA",I[f<>;;QJ.,. .. 

I 

Th~1,.lbr.4tb.. 

}Volle 

NO"X":t<:::r.EJ.! '1,'" 

:~" J<UIf"«"tÎ .... llltMS~J R ~,Ii!.U.II1WI. .. 

Muus .0, WIN050R lt co.' ,,,,==,,,Si===,,,~1 

'DE ur.,9PuE", CO.,' .•• 

CO)L\U6510!l IA 02::-IEML ;. 

,MIDlCIl.L'fTB,' , ' ' 
,JUli'[ llrAl, BANGKOK. 

lAJi.t.' lJ,..,Qu -' G.;lo!"_ :;"l.~j 

Jo .. hu." """J ((jbmf kM O~ .... 
o."l1r~'d., da 4ê 

Naast wat advelienties, waaronder enkele in het Siamees 
(zie hieronder), bevat het vier pagina's tellende dagblad vnl, 
scheepvamiberichten, Op pag,3 een vreemde tekst. 

Een unieke curiositeit! 

v 

l1:l) "lIt:l U"" f'l rn '" "Jl::; 

, , , , 
YlfJ mn--r 
r 

v .!, 1 
'l1:l) ril" lJlPHl utJu fJ 
~ '.J. 

1'1-1 m r "111 u Hl1JU" 

What 
I woulcl 

that 
Do I not 

But 
what I hate 

fThat do 1. 
~~~,~~~~~~~~~~e~ 

Een merkwam'dige officiële discriminerende mede
deling uit 's Bosch in de HAAGSCHE COURANT nr.l26 
van 8 augustus 1810 luidt als volgt: 

. ~BO:l,eHli!ll3-""tlfj OoçstmllanJ • . 11e,'lleei:"Ptef(8;',YIIl 
lIe~ .Depll~IOmeQ~ ~~': .8ot.a:&c(, t{rt Rllin beeit'eeit è Xel :terlyk 
c:hlçr"\ bcll.er,4 ",cm!\sh t ,--Wilt by gile \huwel!rlu r eiU;II.,~" 
-mel\&3I:1c~D liegen m0t'bhD'Iul '1'011_11 ... ell vau blanb ll:UIU-, 

~1f~lIe1l me~,lwaf,te:vfonweD' 0. hei!.e.reafell ,.!n ~!le·de d(o 
leo 'Vun bet Ryt. verboden _relen., '" ' 
~~~"'i2I'~~~~.",~ 

Hieronder eennieu~aarswens aangeboden door de 
REIZENDE NIEUWS-BODE nr.l van 1 janum'i 1845 aan 
de lezers, Een wens die past in het eerste nummer van ons 
blad in 1999 en waarin vele bedenkingen voorkomen die 
zelfs in deze tijd nog toepasselijk zijn! 

~ 

" Lk wcnsch u veel heil en zegen in lJet Nieuwe Jar I" - Zidur" 
waad~ Stat!· en Laudgenootea! de algemeene uitboezeuling op dezen da~ 
v.a r~keCl en armen, van ouders en kinderen, echtgenootea, broeders en 
>lusters, ooons en tantes" aeven eo nic~!en. eoz. enz. Ir Ik wensch u ved 
heil en zegen in het Nieuwe 1ur I" Lieve hemel! met welke lIerschil· 
lende aandoeningen wordt di. wensch geuit I Het is een wensch uit ge
negenheid, zegt gQ, ja mAar ook Uit ,belang en geveins.lheid. Op dezen 
dag tOel bezoeken bloeQverwanten elkander. [CD eiode geschillen bij te 
Icggw en eeoen vrede ,te stichten, die morgen weder verbroken worrIt _ 
Nu draven jongens en .knechtS', amblenaren en bedienden U met hunnen 
~egen te gelOOet. terwijl hllnne haud reeds open is, om IIW gulden, kwartje 
of dubbeltje te ontvangen. Het is inderdaad ook eene fraaije gewoonte> 
naamKaucjes rond te zenden, durbij kan men alles denken. wal men goe~· 
vindt. en bet is toch con Nieuwjaars' Wenseh. t1 Veel zegen in he.t Nieu
we Jaar I" zegt de nathals ,tegen den lapper, terwijl bij een gralÏ; borrel 
opslurpt, die hij nad~rh~nd dUbbel betaalt. "Veel zegen in het Nieuwe 
Jaar I" zegt de dieoscma,gd coc hare knorrige jufvrguw, die zij heimelijk 
die onheil lOeweoschc, mur toch de fooi in den zak steekc. In waar· 
heid, indien al de lhlns uitgesproKen zegenweaschen vervuld werden. 
dan zou men over woeker noch dure tijden behoeven te klagen. - Mau ' 
de NIlWWS·llooE, geachte Stad· en Landgenooten!. wenscht u ook wcl 
hci! et/ zeeet/ iN "el Nieu'J'N Jaar! en hij heeft dit reeds, meer dan vijfcig 
jaren gedaan, en' altijd met eeo, 0llregr, dankbaar ea toegenegen hart voor 
de gunst, w ... mede gij zijn nederig ol .. dj_ oncvangt, dat in allen wissel
keer van lot en tijden onverhinderd onder u omwandelt. ~'tel heil en ze", 
gen! dat wil zeggen: dat gij bevrijd moogt blijven van jicht enrhumatiek, 
~n van alle ongesteldheden in kraam· of kinderkamer. dat het lieve dage. 
lijksche brood u nimmer oncbreke; dat alle uitstaandg schuldell inkomen 
en geene nieuwe gemaakt worden; dat huurder en verhuurder in volmaak· 
te overeenstemming leven mogen cn twist en gekijf in alle huisgednnel! 
eene onbekende za.k zij. aoodat ieder man in stillen vrede lijnen kagchol 
stoken en zijn pijp roken. eD olke vrouw gerust op haar W IIJme stoof 
:tillen kan, - Wanneer wij nu bij dit alles goedkoope aardappelen ell~, 
mogen bcbb~n. en neerieg 'en bedrijf. kooplHwdel en zeevaart lIietachteruic
gaan, daci aal het Nieuwe Jd.r tamelijk vol heil en zegen zijo. - Dit. 
I>rave Slat!· 'en Laodgcllooten I hoopt de Nuwws-BoDE. t~rwijl hij dCiI 
Äoning eene roemrijlr.e ugeri[l~, den StUt eene 'volle schatkist. de goede 
Bourgerij meer o[)tvangst en mwcl..:r ttitgavcn tOcwenscht, cn Ji<:h: in BW al· 
ler guast blijf! aanbevelen., ' _. 

w "JfJ'JSlWrkW. bI;! dl! Wed. C. KOK. ,eb. VUl KOL8il,. 
Tuln~t!&a • blJ de Twu~ Dwwstnl! ,N", Je,. ,_ , 

Tot slot een leuk bericht uit het PROVINCIALE 
DAGBLAD NOORD-BRABAND van 10 febmari 1826, 
Dat moet toch wel de voorloper zijn geweest van de Friese 
Elfstedentocht?? 

11 OO.R N, dM 6 Pe'óruar,,: 
Tot ',eene pl'oe~e van buitcngel'tooe, snelheid en on

'Vermoeidbéid 'in' bet s'cbaBlsen,rijdclI, kan strekken, dat, 
op den 5ç januarij 1826. door vqf land heden van 
'Wemvoud. in t:i' ?O~J - Hólland , in den tijd Vau 8 uren 
1i}--mÎ!'1l1tcn, op ~cl:iaalsen. eene reize is gemaakt, 1\'3ar
i,n zij de nUT?lgen{{c B steden allen bezocht hebben. 
'I' ~lorgens de ,koers nemende naar EnklJoheo ,~Tan daar 
C?P \ledcabHk, van die plaats op Alkmaar, langs bel 
~a/18al op, Purl~e~end. en vervolgens naar AlJlStcrda,'Q, 
cu r,an daar over :'Vlonnill.cndam, Edam en Hoorn.. te; 
i'ugnaar bunne, woouplaats, waar zij 's avonds ten J 
ure aankwamen. eene distantie. dio gernstclijk op 24 
ip:en gaans berekend kan worden. i 

(wordt vervolgd) 
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"Nog is niet uitgemaakt of Gutenberg ofwel Lau
rens Coster van Haarlem als eerste "boecprinter" 
in Europa moet worden aanzien. En bij hen komt 
zich een derde voegen, namelijk de Vlaming 
Johannes Brito van Brugge, die thans door de na
vorschers dezer zaak ontegensprekelijk als de 
echter voorlooper en spoordrukker der 
Chineesche printer die, vijf eeuwen vóór ons, de 
boekdrukkunst beoefenden, moet worden 
aangezien. " 
Aldus 1. Van Beveren in het Vlaamsch Geïllus
treerd weekblad "Vlaamsch Leven", nummer 28 
van zondag 14 april 1918. 
De Nationale Bibliotheek van Parijs blijkt een 
wiegedruk te bezitten - in het Frans gedrukt -
waarvan de tekst gezet is in twee lettersoorten, 
halfrond en gothisch en de custoden loodrecht 
staan op de voet van de bladzijde, en dat is zeer 
uitzonderlijk. 
Tussen haakjes: custoden zijn bladwachters, 
meestal de eerste lettergreep van de volgende 
bladzijde, onder aan een pagina in boeken en ook 
wel handschriften. 
Het papier van deze wiegedruk heeft als 
watermerk een lopende hond. Deze afbeelding 
komt voor op Frans papier in de 14e en 15e 
eeuw. 
Deze zeer vroege druk kwam oorspronkelijk uit 
de boekerij van Carolus Major in Mechelen, 
welke in 1767 was verkocht. 
Over deze zestig bladzijden tellende uitgave ont
stond een vinnige discussie, naar aanleiding van 
een lezing in 1778 voor leden van de Brusselse 
Akademie door de heer Des Roches. 
Blijkens een gevonden rekening in de papieren 
van een abt Jean Ie Robert, te Kamerijk, over de 
aankoop van een "doctrinaal", gedrukt met losse 
letters te Brugge in 1446, was dit van Johannes 
Brito, poorter (ingezetene) van Brugge. 
Het debat over deze wiegedruk duurde voort tot 
1854, toen vond men in het archief van Brugge 
drie fragmenten van hetzelfde "doctrinaal", met 

op één daarvan de plaats en jaartal van uitgave: 
Brugge, 1488. 
De naam Brito, Bortoen, Britoen, Briton, Breton 
komt te Brugge tussen 1454 en 1493 herhaalde
lijk voor onder de "boecscrivers" en "boecprin
ters", die behoorden tot het gilde van St. Jan den 
Evangelist. 
In 1897 verscheen van de hand van L. Gilliodts, 
archivaris van Brugge, een omvangrijke studie 
over "Johannes Brito en zijn Werk, waarin hij 
aantoont dat niet Coster en Gutenberg, maar 
Brito reeds als eerste met losse gegoten letters 
heeft gedrukt, reeds tien jaar eerder dan de be
roemde Gutenbergse Bijbel, die m 1456 
uitkwam. 
Trouwens ook een andere Duitser Albrecht 
Pfister te Bamberg, mogelijk een leerling van 
Gutenberg, wordt als een der uitvinders van de 
losse letterdruk genoemd. 

Het merkwaardige van deze Vlaamse opelsmg 
voor het uitvinden der boekdrukkunst met losse 
letters is, dat ik hierover alleen in het boek van 
M.R. Groenendaal "Drukletters, hun ontstaan en 
hun gebruik", 7e druk uit 1975, een vermelding 
ben tegengekomen. 

Hoe de Chinese uitvinding van het drukken met 
losse letters, naar Europa is gekomen, trouwens 
of dat ook werkelijk is gebeurd of dat onatbanke
lijk hiervan deze uitvinding werd gedaan, zal wel 
altijd een geschil punt blijven. 
Maar dat er meer voorlopers zijn geweest dan dat 
we weten, lijkt me logisch. Soms is de tijd 
gewoon "rijp" voor een uitvinding, die dan op 
meerdere plaatsen tegelijk het licht ziet. 

Maar één ding staat vast: zonder deze uitvinding 
zou er nooit een Vereniging van Kranten- en 
Tijdschriftenverzamelaars zijn geweest! 

HarmBosman 
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KRANTENCOLLECTIES 
BEWAARD 

SLECHT 

De collectie met historische regionale kranten in 
het Streekhistorisch - Centrum in Stadskanaal 
moet beter worden bewaard, aldus Jetze Dijkstra, 
archiefInspecteur voor Groningen en Friesland. 
Het klimaat in het gebouw waal' de kranten liggen 
opgeslagen, is niet goed te regelen en de 
gaskachels geven onnodig brandrisico. Bovendien 
moet de collectie op korte termijn op microfIlm 
gezet worden. Het gaat onder andere om alle 
nummers van de Winschoter Krant vanaf 1992 en 
tientallen jaargangen van andere en oudere 
streekbladen en de Groninger Staatscourant. 
Volgens Dijkstra krijgen meerdere waardevolle 
krantencollecties niet de vereiste aandacht. 

Bron: Grqficus, jan. '99 

LINKSE FRANSE KRANT IN WIEG 
GESMOORD 
Politiek links en sensationele krantenopmaak gaan 
kennelijk niet samen. De begin december met veel 
tamtam in Parijs geïntroduceerde krant Le 
Quotülien de la République heeft het maar elf 
dagen uitgehouden. De eerste dagen waren de 
70.000 exemplaren van de 24 pagina's dikke 
luant, die als een boulevardblad was opgemaakt, 
razendsnel uitverkocht. Maar al heel snel was het 
nieuwtje er blijkbaar vanaf, want de Parijse 
kiosken bleven aan het eind van de dag met 
10.000 onverkochte kranten zitten. 

Bron: Graficus, jan. '99, 

vijandig bod van krantenuitgever Torstar, die f 
1,2 miljard heeft geboden. Als de koop doorgaat, 
ontstaat een nieuwe krantenuitgever die dagbladen 
met een totale oplage van 7,8 miljoen exemplaren 
maakt en verdubbelt Quebecor zijn aandeel in de 
advertentiemarkt. Bron: Graficus, jan. '99. 

KRANTENMARKT VS DAALT 
NIET MEER 
Sinds 1984 hebben de Amerikaanse kranten 10% 
van hun lezers verloren; de betaalde oplage daalde 
van 63,3 miljoen in 1984 naar 56,7 miljoen in 
1997. In 1998 is die daling vrij wel tot stilstand 
gekomen. Zo liep de oplage van dagbladen in het 
halfjaar van 1 april tot 30 september met 0,03% 
terug en die van de zondagsbladen met 0,08%. In 
de afgelopen twee jaar is het percentage vol
wassenen dat een krant leest in de VS ge
stabiliseerd op 58,6%. De grote kranten konden 
slechts een lichte winst incasseren. De oplage van 
kranten met meer dan een half miljoen lezers 
steeg met 0,1 % en die van kranten met 250.000 
tot 500.000 lezers met 0,2%. De grootste stijgers 
waren Chicago Tribune (2,67%), Los Angeles 
Times (1,65%) en USA Today (1,46%). 

Bron: Compres-jan. '99 

over een aanzienlijk aantal illegale 
bladen uit de Tweede Wereldoorlog, waaronder 
"Vrij Nederland", "Het Parool", (vanafnr.4 van 
4/3/1941 t/m nr. 187, dd. 18/8/1945), "Je Main
tiendrai" , "Amsterdamsch Dagblad", "Trouw", 
"De Nieuwe Amsterdammer" en nog een aantal 
andere, minder bekende vlugschriften uit die tijd. 
Sommige van deze exemplaren zijn getikt, andere 

QUEBECOR WIL GROEI gestencild of gedrukt. Mijn kinderen, die in Zuid-
OP KRANTENMARKT Afrika zijn opgegroeid, hebben er geen belang-
Quebecor heeft een bod van f 1,4 miljard uit- stelling voor en er is hier te lande geen enkele 
gebracht op de Canadese krantengroep Sun instelling aan wie ik die bladen zou "gunnen". 
Media. Als de overname doorgaat, krijgt het Wellicht kunt u mij op het spoor zetten van 
concern een kwart van de Canadese krantenmarkt instanties en handelaren, die tegen betaling deze 
in handen. Sun Media geeft 15 dagbladen en zo'n bladen van mij willen overnemen? Een gede-
115 regiobladen uit en heeft een meerder- tailleerde inventarisatie kan ik op verzoek sturen. 
heidsbelang in online nieuwsverspreiding en een Si bolt van Ketel üournalist/publicist) 
belang in kabel-tv. Quebecor geeft zelf vier PO Box 591, Pinegowrie 2123, Zuid-Afrika 
dagbladen en 56 weekbladen alsmede een aantal Tel: (011) 788-8116 ; fax: (011) 788-7873 
streekkranten uit. Met het bod overtreft men het E-mail: sibolt@jhb.lia.net 
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H
ETJAAR loopt ten einde en dat 
betekent - zo v.'il de t:rc:ditie -
dat een bezoek gebracht dient 

te worden aan het atelier aan de 
Nieuwe Herengracht van René 
Wmdig en Eddie de Jong. de teke
naars van onze stripkat Heinz. Hun 
handdtukken zijn hartelijk maar 
verraden een milde tremor, veroor
zaakt door hun enigszins in de war 
geraakte schema. 
Het is inmiddels een 
vertrouwd gespreks
thema, de Duizend
en-één Dingen die 
ons Gewone Doen 
Doorkruisen, de 
DDGDD, De DDGDD 
kennen vele ver
schrikkelijke vormen. 
De letterlijke tekst van 
Marina van Rocco Gra
nata, dat is echt wat je 
noemt DDGDD. René: 
"De nep-Heinz moest 
het zingen en om de 
echte Heim te ergeren 
moest het natuurlijk 
perfect zijn." Eddie: 
"Voor je het weet maak 
je een fout." René: "Z0-
als bij dat nummer van 
Johnny]ol'daan." Eddie: 
"We lieten de papegaai 
zingen: O-sammediejosie
jaaJ" René: "Vverden we 
op onze vingers 
Eddie: ''Moest het Un-salt>bf~~yma
aaabJ zijn." René: "Die 
we recht in album 20," 
we tenminste uit de 
René: 'We hadden 
Kwabberheinz'." 
Barracuda· Heinz, 
de folder van de 
"Maar die kl.mnen we 
meer gebruiken." Eddie: 

ATS 

gaan we juist weer een andere ti
tel maken." René: "Dat wil de tra
ditie." Eddie: "De nieuwe titel 
mag je niet opschrijven." René: 
''\Vant dan moeten we wéér een 
nieuwe vertinnen," Eddie: "We 
denken aan 'Hoogste tijd'." 
René: "Maar dat vinden we een 
beetje Peter van Straaterig 

klinken," Eddie: "Maar we moeten 
nu toch wat anders verzinnen, 
want je hebt het al opgeschreven." 
René: "En dat kost tijd." 
Opzeggen van tijdschriften die je 

ten- en Tijdschriften Verzame
laars," Eddie: "De VKTv." René: 
'We willen het opzeggen, maar 
we klumen niet vinden hoe dat 
moet" Eddie: 'Waardoor we 
weel' moeten lezen dat er een 
krant is met de naam Uhuru." 
René: "Of een lijstje met alle 
kranten uit 1948 in de Belgi
sche Congo compleet met opla-

ges." Eddie: "En dat kost veel tijd," 
René: "De Country Gazette willen 
we ook al lang opzeggen," Eddie: 
"Omdat we ons zo aan de 
ergeren." René: 
dat de 

niet meer wilt, dat is ook duidelijk 
DDGDD. Eddie: ""Ve willen al ue11..;o>'l'\lIXy, 

Eddie: "Maar 
foto van zangeres 

"Moet je zien hoe ze 
Eddie: "Dat is toch ong-=

lofelijk" René: "Terwi.jl ze toch te
genwoordig computers hebben om 

jaar Au COuraIaI~lt~e~;~~~~~;r "Dat is het d . 
schrift v~~~'Terliging 

21.50 Bij de politie. Reportage over 
-jo wlivoo!ij;e in de Pijp 

r,:!""",:-, ~ ... .-." ""1"'\ 

dat een beetje op te halen," 
Eddie: "Nu hebben ze er maar 
bij gezet 'Een countryzangeres 
met ervaring'," René: "Die foto 
van Roxy staat er iedere maand 
in." Eddie: "Dus het is eigenlijk 
een jeugdfoto, J..'llll je nagaan." 
René: "En dan hebben we haar 
nog niet eens horen zingen." Ed-
die: ''\'1e moeten dat blad toch 
eens opzeggen." René: "En áls ze 
eens een cd bespreken, dan heb
ben we die al" Eddie: "Die cd's 
zijn net zo oud als Roxy," René: 
"Met het blad Strictly Country zijn 
we ook niet zo blij," Eddie: "Dat 
komt uit het Drenthse Vlagtwed
de." René: 'We zitten al jaren te 
wachten op een discografie van de 
Stanley Brothers." Eddie: "Maar 
dat durven ze niet aaIL" René: 
"Daar durven ze hun vingers niet 
aan te branden." 

de DDGDD is bijvoorbeeld het 
van Pietje voor de 

week donder-
niet geInkt Ze wilden er 

een karretje met een 
van maken, maar dat 
extra wiel en dat lukt 

meer. Eddie: "Nee, 
liepen er twee man

raam." René: "Zegt 
de aIlder: 'Ja, ik heb 

ddllVdl!lllli'" met Lobeto ge
, 'We zijn meteen met 

gestopt en naar huis ge-
René: "Een aanvarinkie met 
wat heeft Lobeto in gods

naam gedaan?" Eddie: "Daarom 
komt er hier ook' niemand meer 
in." René: ''\'1e hebben al genoeg 
aan mensen die voorbijkomen en 
een aanvarinkie met Lobeto heb
ben gehad." 

HANS HOEKSTRA 

OKTER Jen Glltay, wat 
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Uitgeverij NieuwsTribune Publishing BV heeft beslag laten leggen op de 
laatste editie van Adformtltie bureaubijlage (editie 1999). Dit gebeurde omdat 
de gelijkenis met NT's Bureau Tribune groot is, met name wat het concept en 
het stramien betreft. T~II~«J!I'Al\:~1' koopt 

W4I:l1ti!UI5ti! uitgeverij·· Momenteel wacht NieuwsTribune op een formele reactie van Adformatie. De 
zaak is namens NieuwsTribune in handen gegeven van Steinhauser Hoogen
raad advocaten, gespecialiseerd in intellectueel eigendom en reclame. 

Pagina uit het vori

ge Adfo Jaarboek 
(editie 1991) 

bc Telegraaf Holding heeft begin deze 
maand met de aankoop van. een Zweedse 
Uitgeverij .haar eerste stap buiten Ncder
LUJ.d gezet. DeuitgeVerij1 SvenskSpeàll 

. Press AB gevestigd .te Stoèkliolm,. heeft 
twintig mensen in (~ienst en heç:ft een 
olnzet van negen miljoen gulden. Het. be
drijf is uitgever van onder meer twee.spe
cial-interestbladen op het gebied van 
motor~ en zeilboten. De Telegraaf wil in 
Zweden. het eigen bladen pakket in licentie 
laten uitbrengen door.$vensk Special Press. 

IEn hier (links) de 

'vernieuwde' 
Adfo bureaubijla
ge (editie 1999) 

die in december 
1998 uitkwam. 
Ernaast (rechb.) 
staat een pagina 
uit NieuwsTriblI' 
nes uitgave 
BllreallTribllile 
(editie 29, uitge
bracht in oktober 
1998), volgens 
het concept el1l 

het stramien die 

al sinds 1991 
worden toege
past. 

Illmm'f1 

", ~.-: 
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tribune Cybernieuws 

HMR 

Dagblad Trouw heeft vorige week met veel tamtam de nieu
we formule aan zijn lezers gepresenteerd. Onderdeel daar
van was een eigen webpagina, waarop vanaf deze week ook 
een virtuele winkel te vinden is. 

Trouw verschijnt nu in een 'twee 
katernen-aanpak', een katern 
nieuws en een katern achtergron
den of, zoals de krant het zelf 

noemt, de Verdieping. Trouw richt 
zich nu ook meer op service en 
verstrooiing om een grotere le
zersbinding te bewerkstelligen. 

~ R9ffi'D2 ls In ThjilH 
g~ 

~ Comm!l.f1I.),;u; EUhj~ 
C9m mtg;jt wJ:t'I1t<>èll 

~ Mi:Vf(>UW Ct)Qff 911&' \tJc; 

~~lê!Jfl! 

~ ~<t~;:~-tJ1j1l&! 

~ ~::Z;~7~:nftd~ nel 

~ ., :ili..:1~' muz-h*t al§ 

~ W:;ï~:t:lll!m~~r.kti 
m.J3f9n.!ill 

I 

NieuwsTribuoe 14 januari 1999 

Een belangrijk deel daarvan zijn 
de lezersaanbiedingen, die zullen 
moeten aansluiten bij de belang
stelling van de abonnees. 
Op internet beleefde de krant 
dinsdag haar debuut. Naast het 
dagelijkse nieuws - dat in de loop 
van de dag steeds wordt aange
vuld - vindt de sitebezoeker er 
onder meer een selectie van reeds 
gepubliceerde artikelen en een 
virtuele winkel waar lezersaanbie
dingen besteld kunnen worden. 
Dagbladmanager Stef Rietber
gen: 'We hebben de 
lezersaanbiedingen 
in een ander jasje 
gestoken. Ze be
staan uit een mix 
van boeken, cd's en 
vakantiearrange
menten, maar ook 
zijn cr bijvoorbeeld 
aanbiedingen voor 
een abonnement op 
het Filosofie Maga-

I 
zine, de museumjaarkaart, of een 
speciale aanbieding voor een in
ternetaansltüting. ' 
De bestelde artikelen worden 
door Trouwen door de leveran
ciers afgehandeld. Of het aanslaat 
is nog de vraag. Daarom zal 
Trouw metingen gaan uitvoeren 
om de interesse te peilen. Vanaf 
deze week stuurt Trouw een pak
ket met lezersaanbiedingen naar 
haar abonnees. 'We zijn zeer be
nieuwd naar de reacties,' aldus 
Rietbergen. 



Berichten die opvielen in het provinciaal dagblad Noord-Brabant 1821~1830 

PROVINCIAAL 
: .'. " 

V Xl Y D, A G 

~~~--.~~~----~~--~~~~~~ 
Don ~f:I inlij deS8Voil'ds tc'u i) ure 40 'minuten ;' 

heert 'men alhier,. aan aen 0031elijllcn beooel een vuur
kogel woart;enoni'en. De -lucht Wa! zèer beider, cD bij 
het schijnen van de maan. liIai: men op e'etM eCD heldel' 
witàchtiglicht even als de bliluem; dit 'Verschijnsel had 
(je gedauoto van een 'gfootea 'roodBchtigeh vuurkogel, 
welke zich met snelheid do'or bet stcl'fcnheeld,Aridre
med~ bewoog, makende eenim hoek ran 30 graden 
JJaOf het oosten. alwaar het verdween, latende een bcl-
~cr witachlig licht acbter. Sommige lieden meenelJ daar
t bij een gedruis of geluid als <iat van een verwijderd mus
! ketvtJUf gehoord (e hebben. 

,( DeMI vuurbol moet zich vrij hoog in de lucht be~ 
l'onden hebben, waot bij is op groo.ten .fst~Dd gezien.) 
Öok uit Bamberg lchrijft men be! geen volgt : Den 28 
lulij omstreeks tien ure zag men Dan d~n belderen ho~ 
rizollt een grootckl. vurigen kogel· in de riglÎng Van bet 
oustcn 11381' hel westen. De straten der stad waren eeni
ge seconden geheel door dit verschijnsel vlllrlicbt, en 
even zoo hmg vertoonde zieb cene lange 1000:\0 31recp 
aan het fil'mament. 

·.;-,lil6cn-onzer daghl.dcn vindt men het 'rolgend arlikel: 
'·:rtW~ vinden 'de Jooasche llaiieiban3'-doór'.lle wel'clddee.
·.Jen :verst>rcid', én· n,er. geus IIp'ce~e .~laats bij:elkand~,r wo
,·nende.;' H.ull'o .a'twl '1' :wlorl den lIJd', waarin 'bun riJk den 
.gTcowëil bloei bel'llkt;had. ~ndt:l, David eu' Salomon, niet 
'Veel 'vcraDderd~ Toen t.lrlo'men'4' mill. Iro Ibo'09' 5;~oo.ooo. 
Deze zijn op de volgendo 'wqtc-door de wereld verspreid : 
IIt' 'Btijeren'i r 5Ó,"0:!·1'-S.xen·" 1;300 \: Hanovel', 6.100, 
'Wurtemburg, 9.068 : Baden, 16.9:;0 ; Hessen, ~0,152, De 
o)l,e.rigo .ouÎlscllo, BoM.taten., ,I a.~ft8 ),Frankfor.t , 5.200 ; 

. Lubcck • .4!Jo; Hamburg, 8,000' I do .Oost~/II'ijk.chc sta
ten' ,: .455.5,5; Pruimn,' 134'980; nUGlund, .'4~6.908 ; 
Polen. ~h,opi:i; Engeland, 11,0.00, Frankrijk, 60,000 I de 
Ne~~rlaodeg:"lfo,.ooo; Zweden, ,,450 i Denemarken. 6,000; 
~YI~tze~18ncJ" 1.97°; lta\ie, :l6'9o'oi op !Ic Ioni5chè eilanden, 
7.o!'Oj inlC~.~.u. '7,;';Oó, in E~ropû.ch TurkijcD; 138,000; 
·in-AzilO" 3\1-1,000 I in'.Mrika., 604,000 j in Anierika,.5,7.o0, 
en in Australie, 50., In lSpanje en-Portugnl.wtlrden de Jo~ 
den v~oegerr. geduld,; doch '. Ibans , •. vind tlDen er ge'ene. 
la Noorwegen.,zijo· ·ook., geen",.Jodeo. Zweden beeft hen 
in.de ,Ioalstll .. <tijdeu toegolaten;': ln:Ru9bnd.'worden zij 
'geduld. i',doch 'Gonio.lcn,:lIhlaar, niet zoo . vele.' ,'fOoi"regtcn 
UlU. id~Frruikrijk. ·Prui6<lell' all in :de Nederlanden. . 

~ 5' -lo~IB,,5' 

. .-;1 DI'. Fischer te Kornnenhurg, in Oostellrijk, heert 
ecnom· .,."""" iurmen "u"droogen zomer en bel f~1 ~oor-, 
speld, '\'191. da %on,1!teeru. zuiver en zonder',lekken is, 
en uit dien hoofde veel st~rker cu gelijkel' licht en worm
te 'op 0l!ze aarde o:llwikkelcn kan. De d"uIV zal veel"l' 
de ecnige verfris.\ching der planten en kruiden',lt)D. 'De, 
westen winden zullen slechts regenwolken, doch geeue 
.aanhoudende resc~; aanbrcn~en, '111 julq zoude hct' 
w;'rwer zijn dan In 1819 en 18~~. E~ll wnrDlc cU dron
ge' he,fst :tGI dc~ wijn - oogst zeer begunstigt/l •. Tusschcn 

'den 10. september en 10 october zol de zeldzame fn be-
laögrïjke aamenJlOmst der drie dOOl' Iir.hl en gtom ult· 
,s.tehn~e, planeten. PO'!1I8 I Mars en Jupiepr, hij Re-: 
,{fU{!48 , . Je. schoonste sier in clen lee/lw, des morgr.ll~: 
om ;; ure plaGls heb hen. Deze drie "Ia\lct~n zullen ins-' 
gelijk ~c licht- en wormte - onlwik~ling bevorderen eni 
5choonc )Jcrr~t ~ morge~s' verscbfl'en. '/1..4 -:;r -IO.t..!:" : 

- De .anwending VIon ioul bij ecuo beroerte i. op nieuw 
erkend geworden. Ecn pastoor la Montauban bij •• oe vrouw 
g.~o.p.n zij,ode dj ••• ne beroerlo had gekregen J vond haar 
bUilen ke.nou. zonder h,eweging J den mond opeb. on het 
gereutel lil d. keel kondIgde •• n spo.digen dood Uil. Hij 
neemt een handvol keuken zout en werpt dezeivo i,i den 
mond. De ziek. sluit ecnige oog.nblikk.o daarna deo moud 
opent de oogen .n doel d .... lv. weuer digt. N. verloop 
van oon kw.r~er uur hijgt zij hOBr bewustzijn e" d. spraak 
terug J en dria dagen daarna kOD zij h.r • .J(j!wono werk-
za.mhedon weder hervall.n. 'J..'( -11- tl51\." 

G R' OOT - D R rT T A NNI E N. ," 
. L·o N DEN, den 26 Nuvember. 

,)n. X~r1and dnl'en de woelingen steeds voort, en er 
beeft zelfs llicuweliogs, een ijûngwekkend' geval/laats ge
~a?:. .• Z~ker l'ijk "pachter, de heer S/téa. ha • op de 
wClgermg ,van -ZI)IÎC" ondc.r" racbters . om 'bem . den prij. 
hunner pacht tc betalen o. voor bcrn 'te arbeideu tot 

. kWijti?·g, hunner 'sC;huld, hen nn·Il\~n'nep.cht ontiet , 
co;' mt eeD' nahOl'IS dorp dogloollcrs" gehaald om zijne 
aardappelen tc delven,In den nocht "au ·den 19 dCllCJ;' 
ivérdt . zijn woonhuis ell , zijne· schurell oml'Îngd door 
Fenen gewapenden hoop, die ter zelvtl' tijd nll.s in brand 
Slaken. '~)1 'hè! . woonhuis woren iJ., beer 8/lffa ' zijn" 
écntgenoote, 7 killdctèn en :'I .VI'oQwelijkc bedicnden' eri 
in ae ~chul'en slicpeil 5 al'heiders. 'Dic!jcncn '<lezer on",,' 

. il~lukkise 'Slo?loO'if\'s tier lneedhcid, '(I'elke 'Mb de vIolD
meu tl'aclltcdco te ontkomen, \Vel'den met suaph~onscho
tca iu de brandende· gebouwen tC111g Gedreven; ·om kOI,t 
tc gnnll', de 17 personen ,'die el'zlch· inbcvondell, aijn 
allen 'op de ellendigste. wijze :Omgekomen,;t ... 1"",,, .8:1.1 
'. .' '. . 

, (.-:- pep 51, mei beefl m~n: d.V' namiddag. om. 4 nren, 
,in. da omslrckçn. Van Atli"eeu lllchtversclujnscl, 'ols een 
vqurbol, waargtnomen. ,De%e vuurbol' bleef eenigen'lijd 
boven de gemeente "loilles bangen', ''lil "iel op cene áchn\1l' 
V3n den heet LamaÎr:e I wq:ke daardoor' zeer beschadigd 
w.rd. Tcu zelfden Iljde .\hong dezelve door een diklicl'l 
muur in ecn 6101, CO dood,l~ oldaor tweo poarden' 611 

ceno 1100.' ,Zoodl'o 'd~ uilbusting van den bol plaals b.d, 
nleftude d", .eigol •• ar dat zijne woning Clene prooi dCf 

vlammcn wns geworden, en snelde naar· den stal. om 
.zijne beesten Ie· redden; doch dezelve waren .fceds'd':M 
het hlChtvel'5chlJnsel getrotreo', en bij vond den'dchedcr. 
st.1 gèl'uld met cene dikken zwavelachtige damp" . Intus
sellen had het VUlIf nel'~ellS geval en ontwaarde men 
zelfs geén spoor van bl'alld. , 

- Ilet ontwerp; 101 bet graven V8I1 een kanD,al Yen' 
Cllarl~roi. is voor. CCDO ecul'V opgekomen I bet' was aon 
het legellwoordig ~oDVetnemgll\ voorbcllOudllfl. o:hctztlvo 
ten lIit vour te brengen. In het janl' dl! 1 had iV(llJole-
01/ op het paleis van Looken. een decreet lot ·dc,Q1061!', 
opening genomen, doch dc krijgsScbcurtcnissclI vcrhin-' 
'dol'dell \~c1dra de volvocl~ing van zulk Oen nuitig 001-
.werp. Binnen weinigo d"gcn zullen do wcrl:zaarl'lhc,len 
""et.·nen llftnV1\ug nCOlau; n ..... Jo* ... : .. t I1Y""" .~-.. """t') .... ,., \~":''''r&k.. 

con groot aantàl werklieden ;met htlllnc VToulven:uh kin
dereo. uit floll.nt!, bestemd om r.r n8n te' o'rbciden . 
aankomen; 'zij ,'igten zich· ol' Ar&ueunel, qtiloil è~ 
Nivcllcs,' ~ -f,- \~'.Io .' .' .,; .::, 

- Wio kent cic rijp vO." prins A~j. I,ot Lnpijl van priM, 
.I/oU'1a1l J dan "PP" ,'.n I/rina Achm.d on cl. logerlonl vnn, ' 
lil. toovorniDlf· l'ara6,,"ou; uil do Arahisch. IInchlvctlellin
,ie".' hiat. ·W.I ou. .110 do.. wonrleren v.lldo :wog bij 
d. Iweo 'lforkluigan. die I.gonwoordill to Londen la zieD 
lijn. liet .ersle h •• I •• t i" '.0. klok of pebdul •• di., b.-
I .. lvo d.t .ij den lijlt •• owijst, d •• morgou. do koffij ,n •• lt. 
get .~ ~a",~\. <1.0 midd.gs d. tafol d. kt al! Dad"rhnlld .r. 
l1~emt., 6C~OI • .I,.. horden. en." ", •• d.1 all eindolij k cl •• 
'.~onós. I'I\~sdl m •• kl do pun,ehgluon ,poolt. on d. kou.en 
der huiSgezinnon .topl. kortom. .00 ,.10 di.nste" vorrigt 
mi do builIe. er ".0 'w •• dienstboden beop.ren ·k.n. lIel 
$udor. i ••• 0 fJ.jJllf~.Id. - rV·luig. " •• ruit J, op bogeorle 
d.. be.itters. houderd ,uurmondel! dood eo ,ordorf brok.o. 
legen i.d,ren. 1Icrmel.loo. 'Wolk. d. reizigers 80U du ... " 
aanrand.n. Do maker zelf, slechls ,." édo ma" nnold. 
h~eft or iich. t. Vellelri, in !I"li., ruNl" vordedigd lego" 
d." i~ roOV... t •• p ... t, w ... van" niet ~dD ~o!Dig. oDlko~ 
lOon"',I. I(-t;l.'",)\' .' 

I~ llclzetfdo wlfl'kjc ... lndl h1èii ook eene t,m~enihg 
der .Illkomsten van de Parijscbe bl,jegellpo9Icn/, wdllll 
vsn de jareu 1815 lol e'n Inot 18,0 ecue som van ,5,414.5~6 
ft. bebben op~cbragt •. Gewoonlrjk worden er docelijks 
yan 'P81'qs :l8,000 brieverl venoodcit',en' 18,000 on lran
gen,' terwijl door de zooger198mdo kleine post, 'die 00-

k.1 voor de stad Parijs en den omtrek dient. dagelijkS' 
DOg 10,000 brieven worden besteld. Dagelq~ s worden. 
per post a8,;;')5 couranten of tijdschriften en 6,666 pr05-' 
pectosse!l, catalogussen en nadele gedrukte stukken yer-
zonden. 1(,-1--. \8'A.(; , , ' 

- In COfDw31 is men dezer da~en op het punt ge
\Veest eens schqndoode vrouw (0 begraven. Terwijl d" 
dl'agen de kist met de. vermeende doodo Daar het grof 
droct;cn, hoorden zij lot hunne grOOtfJ verb.zing ceno 
zucht. die spoedig door ceue .ndero gevolgd werd ~n 
vonden. bij het openeu der kist, de vrouw. die uit 
acne slaapziekte o~twaakt was. Z9 is sedert $eheel her-
mld.", . 1<;) -11 ,t8~';T . 
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Hoofdstad: MADRID ; parlementaire monarchie; 504.750 km2; 39.433.942 inwoners; (op basis van 1995) ; 
Samengesteld dool' P. Klein en R. Grooten; lijst is niyt actueel, aanvullingen/correcties welkom bij de redactie. 

ABC 

ALERTA 
AREA 
AS 
ATLANTICO DIARIO 
AVUI 
BALEARES 
BOLETIN DE BOLSA 16 
CANARIAS-7 
CASTELLON DIARIO 
CLARA DE CATALUNYA 
CINCODIAS 
CORDOBA 
DEIA 
DIARIO 16 
DIARI DE GIRONA 
DIARI DE SABADELL 
DIARI DE TARRAGONA 
DIARIO DE A VISOS 
DIARIO DE BARCELONA 
DIARIO DE BURGOS 
DIARIO DE CADIZ 
DIARIO DE IBIZA 
DIARIO DE JEREZ 
DIARIO DE LAS PALMAS 
DIARIO DE LERIDA 
DIARIO DE LEON 
DIARIO DE MALLORCA 
DIARIO DE NA V ARRA 
DIARIO DE NOTICIAS 
DIARIO DE PONTEVEDRA 
DIARIO DE SORIA 
DIARIO DE TERRASSA 
DIARIO DE TERUEL 
DIARIO DEL ALTOARRAGON 
DIARIO DEL COMMERCIO 
DIARIO ESPANOL DE T ARRAGONA 
DIARIO SUR 
EGIN 
ELALCAZAR 
EL 9 NOU-VALLES OCCIDENTAL 
EL ADELANTO PERIODICO DE SALAMANCA 
EL ADELANTADO DE SEGOVIA 
EL COMMERCIO 
EL CORREO CATALAN 
ELCORREODEANDALUCIA 
EL CORREO DE ZAMORA 
EL CORREO ESPANOL 
EL CORREO ESPANOL EL PUEBLO V ASCO 

Editie Alicante ; Andalucia ; Aragon; 
Castilla la Mancha ; Castilla Leon ; Cataluna ; Comunidad Valencia; 
Galicia ; Madtid ; Sevilla ; Toledo ; Valencia. 
Santander (+7) 
Cadiz (+7) 
Madt'id 
Vigo 
Barcelona 
Palma de Mallorca 
Madrid 
Las Palmas 
Castellon 
Barcelona 
Madrid 
Cordoba 
Bilbao 
Madrid 
Gerona 
Barcelona 
Tall'agona 
Santa Cmz de Tenerife 

(+7) 

(+7) 

(+) 

Barcelona (+) 
Burgos 
Cadiz 
Ibiza 
Jerez de la Frontera 
Las Palmas 
Lerida 
Leon 
Palma de Mallorca 
Pamplona 
7 
Pontevedra 
7 
Barcelona 
Ternel 
Huesca 
Barcelona 
Tarragona 
? 
San Sebastian 
Madrid 
7 
Salamanca 
Segovia 
Gij on 
Barcelona 
Mamid 
Zamora " 
Bilbao 

(+7) 

(+7) 

(+?) 

(+?) 
(+?) 

(+) 

(+7) 

(+?) 

Editie: Alava ; Guipuzcoa ; Rioja; Vizcaya 
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EL CORREO GALLEGO 
EL CRONICA DE ALMARIA 
EL DIA 16 
EL DIA 
EL DIA DEL MUNDO DE BALEARES 
EL DIA DE A VILA 
EL DIARIO DE A VILA 
EL DIARIO DE LA COSTA DEL SOL 
EL DIARIO MONTANES 
EL DIARIO P ALENTINO 
EL DIARIO V ASCO 
EL INDEPENDIENTE 
EL IDEAL GALLEGO 
EL MUNDO DEPORTIVO 
EL MUNDO DEL SIGLO VEINTIUNO 

EL NORTE DE CASTILLA 
EL PAIS 

EL PERlODICO 

EL PERlODICO LA VOZ DE ASTURIAS 
EL PERlODICO MEDITERRANEO 
EL PROGRESSO 
EL PUNT 
EL SOL 
EL VrGIA 
EUROPASUR 
EUSKALDUNON EGUNKARIA 
EXPANSION 
EXTRAMEDURA 
FARO DE VIGO 
GACETA DE LOS NEGOCIOS 
HERALDO 
HERALDO DE ARAGON 
HERALDO SORIA 7 DIAS 
HOY - DIARIO DE EXTREMADURA 
HUEL V A INFORMACION 
IBERlAN DAIL Y SU1-..T 
IDEAL 
INFORMACION 
IPMARK 
JAEN 
JORNADA DEPORTIV A 
LA CRONICA 16 DE LEON 
LA GACET A DE CANARlAS 
LA GACETA DEL NORTE 
LA GACETA DE LAS PALMAS 
LA GACETA DE LOS NEGOCIOS 
LA GACETA REGIONAL 
LAMANANA 
LA NOTICIA DE HUEL V A 
LA NUEVA ESPANA 
LANZA 
LAOPINION 
LA OPINION - EL CORREO DE ZAMORA 
LA PROVINCIA 
LARAZON 
LAREGION 
LARlOJA 
LAS NOTICIAS 
LATARDA 
LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL 

Santiago de Compostella 
Almaria (+7) 
Palma De Mallorca (+) 
Editie: Zaragoza ; Santa CIUZ de Tenerife 
Palma de Mallorca 
Avila 
Avila (+7) 
Malaga (+7) 
Santander 
Palencia (+7) 
San Sebastian 
Madrid 
La Corona (+?) 
Barcelona 
Editie: Andalucia ; Comunidad Valencia ; Galicia ; Madtid ; 
Alicante; Castilla-Leon; Catalunya; Valencia ; Valladolid ; 
P. Vasco ; Vasco (Alava) ; Va-:;co (Guipuzcoa) ; Vasco (Vizcaya) 
Editie: Palencia ; Segovia ; Valladolid; Zamorra 
Editie: Andalucia ; Cataluna ; Comunidad; Valencia ; Madrid; Pais 
Vasco ; lntemacional 
Editie: Aragon; Catalunya ; Catalunya- Castellano ; Catahmya
Catalan ; Extl'emadura. 
7 
Castellan (+7) 
Lugo 
Editie: Barcelona; Girona; Tarragona 
Madrid 
Barcelona 
7 
7 
Madrid 

(+7) 

Caceres (+7) 
Editie: Orense ; Pontevedra Y Arosa; Vigo 
Madrid 
7 
Editie: Zaragoza ; Huesca 
7 
Editie: Badajoz ; Caceres 
Huelva 
Madrid 
Editie: Almeda ; Granada ; Jaen 
Alicante 
Madtid 
Jaen 
Santa Cruz de Tenerife 
7 
Las Palmas 
Bilbao 
Gran Canada 
Madrid 
Salamanca 
Lleida 
Huelva 
Oviedo 
Ciudad Real 
7 
? 
Las Palmas 
Madrid 
Orense 
Lagrono 
Barcelona 
S. C. de Tenerife 
7 

Engels (+7) 

(+7) 

(+7) 
(+) 

(+7) 

(+7) 

(+7) 
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LA TRIBUNA DE ALBACETE 
LA TRIBUNA DE ALGECIRAS 
LA V ANGUARDIA 
LA VERDAD 
LA VOZ DE AL.MERIA 
LA VOZ DE ASTURIAS 
LA VOZDEAVILES 
LA VOZ DEL SUR 
LA VOZ DE GALICIA 
LAS NOTICIAS 
LAS PROVINCIAS 
LEV ANTE - EL .MERCANTIL V ALENCIANO 
LOS SITIOS 
MADRID 
MAJORCA DAIL Y BULLETIN 
MARCA 

MARITIMAS 
.MELILLA HOY 
.MENORCA 
MUNDO OBRERO 
NAVARRAHOY 
NOUDIARl 
PUNTDIARl 
REGIO 7 
SEGRE 
SPORT 
SUPER DEPORTE 
SUR 
TELE EXPRESS (Nederlandstalig!!) 
ULTIMAHORA 
YA 

\ 
Las Pahnas 

,t \ S~lta Cmz 
de Tenerife 

Sevilla 
lil 

Albacete (+7) 
Algeciras (+7) 
Editie: Girona; Madlid ; Tarragona 
Editie: Albacete ; Alicante ; Mmcia 
Almeria 
Oviedo (+7) 
Aviles (+7) 
Jerez de la Frontera (+7) 
Editie: La Comna ; Lugo ; Orense 
Barcelona 
Editie: La Marina ; Valencia 
Editie: Castellon; La Marina ; Valencia 
Gerona (+7) 
Madrid (+7) 
Palma de Mallorca Engels 
Editie: Andalucia ; Canarias ; Cataluna ; Galicia ; Levarlte ; 
Madrid; Norte 
Barcelona (+7) 
7 
Mahon 
Madrid 
Pamplona 
Barcelona 
Gerona 
Manresa 

(+7) 
(+7) 
(+) 

Editie: CasteIlano; Catalan ; Lleida 
Barcelona 
7 
Malaga 
Altea (Costa Brava) 
Pahna de Mallorca 
Madrid 

lil 

Valladolid 

Malaga 

MADRID 

" 

(+) 
(+7) 

(+) 

Zaragoza 
ct 

Palma 
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TREINREIZIGERS KRIJGEN KRANT 
Utrecht - Treinreizigers krijgen in de toekomst 
een gratis krant. De NS hebben met het 
Zweedse mediabedrijf Modern Times Group 
(MTG) een intentieverklaring geteli.end om te 
komen tot een eigen dagblad. 
In Zweden bestaat al een gratis krant voor 
gebruikers van het openbaar vervoer. De krant 
METRO, die onder meer in het gelijknamige 
vervoelmiddel wordt uitgedeeld, is in Stockholm 
een groot succes. 
In juni moet het eerste Nederlandse nummer van 
de persen rollen. Volgens een woordvoerder van 
NS Stations, het bedrijfsonderdeel dat contract
partner is voor MTG, stelt het spoorbedrijf 
kwaliteitseisen aan de krant. Welke dat zijn, is 
nog niet bekend. Alle details moeten nog worden 
uitgewerkt, aldus de NS. Evenmin is duidelijk of 
de krant NS geld kost of dat het dagblad uit 
advertenties wordt betaald. Volgens woordvoerder 
J. Gast van de Nederlandse Dagbladpers (NDP) is 
het koffiedikkijken of de gratis krant een be
dreiging gaat vormen voor met name de losse 
verkoop van al bestaande dagbladen. "Daar valt 
geen zinnig woord over te zeggen zolang u en ik 
geen idee hebben van de redactionele opmaak et 
cetera. " 

"Voor de consument is de kwaliteit belangrijker 
dan de prijs", meent Gast. "Bovendien leert een 
oude volkswijsheid dat je betel' wel iets voor een 
product kunt vragen. Van zo'n weggevertje denkt 
men al gauw dat het niets waard is." 
Het is volgens Gast ook de vraag of adverteerders 
zullen toehappen. "Dan zul je toch het profiel van 
je doelgroep moeten kunnen uitlegggen. De 
treinreiziger, wat moet je daar als adverteerder 
mee? Is dat de huisvrouw die boerenkool koopt of 
kun je er een parelketting aan verkopen? Het 
enige dat ik zeker weet, is dat ik geen auto
advertentie in zo'n blad zou plaatsen." 

Rumoer 
In Stockholm protesteerden de vier dagbladen die 
daar verschijnen fel, toen in 1995 met de uitgave 
van METRO werd begonnen. Ze kwamen zelfs 
met een gratis tegenhanger. Toen duidelijk werd 
dat de serieuze la'antenlezer niet zo geïnteresseerd 
was in het luchtige blad, bedaarden de ge
moederen. In Zweden is duidelijk geworden dat 
METRO geen concurrent is voor de bestaande 
dagbladen. Deze bespeurden geen teruggang in 
hun oplagen. Integendeel, de serieuze kranten 

Een treinreizigster in Zweden leest de krant Metro die gratis aan gebruikers van het openbaar vervoer wordt uitgereikt. 
Foto: Lars Nymall/ANP 
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Onsdag 
,Polis ska tälaaH 
bil spottad i am.iktet 
JÖNKÖPING Bn poU, ska tAla ett visst 
mMt ay kränkaude behaudlhlg. Dllr-

; fdr friar Göla hovrlltt en 2&àrlg man 
" 'om spollade eU SkövdepoUs i ansik

tet. Hovr1ltten fóljer ett tidigare be,lut 
avhögsta domslolen. 

Skövdes ,Ungsrätt hade tidigare 
dömt mannen tiU skadestánd pil l 000 
krouor tiU den polis han ofr.d.de. 

För ett Ar sedan kallades tre polis.1' 
till en krog I Skövde tlAr a&;\rlgen av

'visats' fOr alt han' upptrlllt ,tömode. , 
, Nilr manuen vlIgrade av\llgslIa sig !Je. 

.Iöt pollserIla alt omhlInderk1 honom. 
, Ban gjorde kraftlgt molstánd och fOl'
sökte biand annat skalla en pollsman. 

Nllr man viii flltt In honom i poUs
bilen 'pottade mannen en av poli,er
na rakt I allsiktet Odl 1'11 axelu. Sam
'Ine pólls /lek la emot ännu en spott

_;lo.ka I amiktet nät lIlan kom fram till 
" arreslen. (Tl') 

Fier självmord blall1ld 
ilrlV81111drare änsvenskar 

- 5TOCKHPLM Ben1lg.nheten alt begil 
sjillvnÎörd lir betydligt ,tört. blond in· 

,vanruare än bland oven.kar. SIDAN 1 

STOCKHOUMSVÄDRETIDAG 

~
' r-' .. J Meilanhalvklart 
&('~.\ ochmulet,Forsalt 

, , " knilt Svag vind. 
'" ;{ :';":. -7 till-ugrader. " 

ME. VADER PI. 'IDAN I 

STOCKHQLM Brandfór,varet i Stockholm 
,kuil. inte klara oven omfattande brand i 
tunnelbanau .Iler i Ilägon annan av Stock
holms tunnlar. 

Det 'äger brandlngenjör Anders Berg
qvi,t som, pil uppdrag av räddlllugsverket 
h.r uuder,ökt hur rädduingsljäusten i 

Nordenjobbar lOod olyckor i tunnelbanan. 
- Den stora branden har vi varken till

räckligt med persou.1 eller pl.nering for 
att klara avo säger han. 

Euiig! Bergqvi't sakoar räddoingstjäns
ten detaljerade kartor över tunnelsystemot 
och hal' inte tillräcklig kunsknp om hul' 

I(ortfilmen 
'Victor" kan ge 
svensk Oscar 
fIiII ANTON BÁCKMAN SI'ELAR 
VICTOR I OEBUTFILM SOM 
OSCARNOMINERATS SIDAN 19 

det fungerar. Det linl" heller ingel I.rm
system nere i tunnlarna. 

r'Ör Johan Bedenfalk. ,äkerhets.n,varig 
p:\ SLo kommer uppgifterna om brandfór
svarels bristande pJanering och underbe
manning som en total överraskning. 

SIDAN8 

Dykare (rcln rdddn/n8.ljömten I Stockholm fick fa '/8 ned tIIl dot .• junkn. ,portflygplane! flJf aft f/JrslJka .!dng" DY den pel,lasn. nlJdsdndo'M. 

STOCKHOLM Ett sportllygplan sjönk uilr 
det tvingade. nödland. pA isen norr om 
Sknrpö i Stockholms skärgärd i gilr. 

Piloten klarade sig utan ,kador. 
Enligt fiygräddnlngseentralen lick pilo

ten motorsWrningar pä sjn Piper Super 

Tre alSvarligt skadade 
vid bilolycka i Brotorp 
SOlNA Tte persoller ,kadade. allvafiigt 
vid en frontalkrock pillánsvilg 970 vid Bl'O
torp vid sjutiden I g:\r kväll. Det var myck
et halt pil vägell som stängdes av fOr all 
tr.1Jk i nil'tan en timme uIlder bargnlng'
arbetet. Ilr.ndkAren Ikk hjälpa ut en av de 
inblandade som satt faslklämd I sin bil. 
Samtllg. tre ,"ad.de fordes tiil Kllrolinskn 
sjukhuset I helikopter. (Metto) 

lil! 

I 
Cub PA 18. Piloten .t.rtade sin lIödsilnd.re 
och giek ued rol' I.ndning pA isen vid Kan
hohnsfjärden, DOr< om Skarpö. öst om 
Värmdölandet. Vid I.ndningen .kar laud
nJngsstäUet igenolTl i.en och plan et börja
rl.sjunk •. 

Sbna pengar aH ljäna 
om jonten gAI' amder 
STORBRll'ANNIEN Den brittiskn bookma
kerllnuan William Hili meddel.r .tI .lIt 
nel' viii slA vad om jordens undergAng. 
Odd,et for at! den illträfrar den 11 augusti 
I Ar klockan 12.50 ilr exempelvi, 1 000 000 
gànger pengarna. 

Hul' eventuella vinnare har Wokt alt 
klmoa hlimta ut sin. jiltlevill,ter fir än sA 
Hlnge oklart. (IT-AFP) 

Piloten lyckade, Inle öpplla dörrarna 
utan fiek slA sig ut gOl,om taket fOr alt kom
ma ut. Han Iyek.des o,kndd ta sig tilliaud 
och ring. flygr.lddningscentralen och med
del. alt planet sjunkil med den pA'I.gn. 
nöd,ändaren ombord. PERIARl/TT 

••••• t 

",' .' 
Fran folkets butiker 
tillajfdrsimperiurrt , ,. 
flEPOflTAGfiT Oet böljade som; folketll 
butiket med basvnror tllllilgre priser 
,än hos handelsm.annen. 1 dag, har den 
. tm!iga koopel'ationen vwdt till etl; 
afIlInlmpenull1," ,. SIOORNAll-lI 
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groeiden de afgelopen jaren. METRO is in de 
jaren na 1995 wel een speler van betekenis 
geworden in de steden Stockholm en Göteborg. 
Het is met een oplage van ruim 250.000 
exemplaren het derde ochtendblad van het land en 
het tweede in Stockholm. METRO verschijnt 
dagelijks met uitzondering van de zondag. In 
Zweden, waar wel zondagkranten bestaan, is dat 
uitzonderlijk. Aangezien METRO zich vooral 
richt op de forenzen in trein en metro is dat dagje 
vrijaf gemakkelijk te verklaren. 
De aanpak lijkt goed toegesneden op deze tijd: 
dagelijks tussen de 24 en 52 pagina's met korte, 
gemakkelijk leesbare berichten, die alle maat
schappelijke terreinen beslaan. Door het tabloid
formaat (halve krant) zitten lezers elkaar op een 
krappe zitplaats in de trein ook niet met het blad 
in de weg. Net als in Zweden, wil METRO zich 
in Nederland sterk richten op de openbaar
vervoerforens. Met de nadruk op de grotere 
stations van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, 
Utrecht, Eindhoven, Arnhem, Groningen en 
Maastricht. Maar ook op andere verkeel's
lmooppunten moet het dagblad te vinden zijn. In 
Stockholm wordt het blad al 's morgens om zes 
uur aangeleverd op de trein- en metrostations, 
verder in de grotere winkelcentra en op 
busstations. Ook in de treinen en bussen en op de 
veerboten is de METRO aanwezig. Dat de krant 

TIME TRA VELLER 

gefinancierd kan worden zonder abonnementsgeld 
te vragen, heeft te maken met de relatief hoge 
oplage en de grote besparingen op transport
kosten. 

Aanloopperiode 
Het initiatief voor een betaalde weekendkrant in 
Stockholm door dezelfde initiatiefnemers liep 
begin jaren negentig spaak. Daarna begrepen zij 
dat het woordje "gratis" wonderen zou kUilllen 
doen. De altijd moeilijke aanloopperiode kwam 
METRO gemakkelijk door, aangezien de krant 
eigendom is van de steemijke, beursgenoteerde 
Kirmevikgroep, die belangen heeft in onder
nemingen van uiteenlopende aard. Ging het bij 
Kinnevik in het verleden om land- en bosbouw, 
staal- en gereedschappenindustrie en jam
fabricage. Tegenwoordig ligt de nadruk op 
verpakkingen, auto-import en media. Zo bezit de 
onderneming radio- en TV -kanalen. Het tele
combedrijf Tele2, dat ook in Nederland actief is, 
is eveneens deels eigendom van Kinnevik. 
Nederland is voor MTG niet het eerste land na 
Zweden met een eigen krant. Al eerder kwamen 
"edities" in Rusland, Tsjechië en Hongarije uit. 
De laatste twee overleefden. Ook in Noorwegen 
en Finland verkende MTG de markt. 

Bron: PZC 12/12/'98 

Time TravelIer (All the News that made 
the News) is in november 1998 verschenen in 
Engeland bij Cover Publishing Ltd. (146 
Cromwell Road-London SW7 4EF) en is te koop 
bij de W.H. Smith bookstalls voor slechts 2,50. 
Het is een prachtig uitgevoerde brochure van 144 
pagina's met vele gekleurde illustraties. Elk be
langrijk nieuwsfeit van de laatste 1,5 eeuw wordt 
vergezeld door de krant of het tijdschrift dat het 
gebeurde in vette koppen brengt. Teveel nieuws 
om hier in't kort op te sommen, maar geloof me, 
alles is aanwezig vooral omdat John Frost gezorgd 
heeft voor de afdrukken van de bladen! 

Time TraveUer is een uitgave van W.W. 
Smith dat sinds 1848 op veel Engelse stations de 
krantenkiosken uitbaat. De geschiedenis van dit 
bedrijf wordt dan ook op een aantrekkelijke wijze 
in de brochure verweven. Ik ken eigenlijk 
niemand die dit schitterende boek niet zou 
moeten aanschaffen! L.Me Nie/ynck. 

VERENIGING VOOR KRANTEN- EN TIJDSCHRIFTENVERZAMELAARS 
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Voor bet Sjaal' aboeer dat we dezejaa1'lijkse beurs organiseren -1.980 m2 va/met Oud Drukwerk 
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Tweedehands, verzamelwaardige, oude & antiquarische 
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Let op: wij werken niet met inscbrur 
formulieren ofd. Deelname is geldig na 
ontvangst stm'Ung. Na 10 maart '99 volgt 

dan nader berÎcbt. VOL IS VOL 

Dit is Inclusief 17,5% BTW.. ~ 

POSTBANK 71.90.500 
l. DONDERS, VEGHEL (I'JL.) 

Hopveld 26 5467 KB 

VAN 10.00 TOT 16.30 UUR 

Entree 'gewone' mensen FI. 6,50 (Bfrs. 130) 
Anderen: kleiner dan 1.50 m., Studenten, Breda-Passers, 65+ 'ers FI. 5,- (Bfrs. 100) 

MAART/98: 121 DEELNEMERS/526METERKRMM! 
INFO: TEl./FAX (0031) - (0)413 -342.009 (NL.) 

* BREDA CENTRUM (CHASSÉEVELD) 
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