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DRIEMAANDELIJKSE KRANT VAN DE 

VERENIGING VOOR KRANTEN- EN TIJDSCHRIFTENVERZAMELAARS 

Colofon: 
Au Courànt is. het verenigingsorgaan van 
de Vereniging voor Kranten- en Tijd
schriftenVerz<1melaars (VKIV) en verschijnt 
vier maal per jaar in de maanden maart, 
juni, september en december. 

Abonnementsprijs inclusief lid
maatschap VKIV f 40,-/jaar. 
Extra abonnementf 25,-/jaar. 

REDACTIE-ADRES: 
Redactie Au Courant 
ph Kastelein 12 
B- 2387 BAARLE-HERTOG 
TEL: (0032) 14699545 
e-mail: fon.grooten@vt4.net 

INLEVEREN KOPU: 
De kopii zo ruim mogelijk voor dc' dead
lines van de nummers inleveren: 

nr. 1 voor 15 FEBRUARI 
nr. 2 voor J 5 MEI 
nr. 3 vOOr 15 AUGUSTUS 
nr. 4 voor 15 NOVEMBER 

Artikelen en ingezonden blieven bij voor
keur op diskette (WP of WORD) 
of uitgetikt/-geprint, e-mail in een zo dui
delijk mogelijk lettertype en liefst voorzien 
van illustraties. 

BESTUtJR: 
Otto Spronk (Voorzitter) 
Houtvesterstraat 28 
5241 IX ROSMALEN 
Tel: 073 I 5210718 

Ruud Dolfin, Jan de Wit en Ron Grooten 

INTERNET ADRES: 
(onder beheer van H. Bosman, Dordrecht) 
http://home.wxs.nl/-vktv/home.html 

e-mail: au.courant@wxs.nl 

PR & BEURZEN, POST- en 
CONTACTADRES VKTV: 

Jan de Wit 
Houtvestersttaat 22 
5241 JX ROSMALEN 
Tel/Fax: 073/5214272 
e-m~il: 
dewitrosmalen@planet.nl 

KRANTENDffiNST: 
De krdntendienst is een ni.et·commerdële 
dienstverlening van de VKTV aan haar 
leden, die beoogd te bemiddelen bij kran
ten en tijdschriften en andere daarmee 
samenhangende geschriften en VOOf\ver
pen. Iedereen die afstand wil doen van 
dergelijk materiaal wordt verzocht contact 
op te nemen met de coördinator Jan de 
Wit op bovenstaand adres. (c0UU11erciële 
aanbiedingen worden niet in behandeling 
genomen) 

ADVERTENTIES IN 
, AU COURANT: 

Ieder lid mag gratis een advertentie 
plaatsen (max. 10 regels) 

_ Advertentietarieven op aanvraag. 

DRUK: 
Drukkerij Em. de Jong 
Baarle-Nassau 
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papyf"S 
Zeitungsantiquariaat 
Dat internet de verzameling van al vele dagblad- en tijdschriftenverzamelaars ten 
positieve heeft beïnvloed, behoeft geen betoog. Bijna elke tweedehands site of vei
ling heeft wel wat drukwerk aan te bieden en een uurtje gericht internetten levert 
al snel materiaal op. Hoewel internet onbeperkt is, heb je soms het gevoel alles al 
een keer gehad te hebben. Gelukkig is er dan altijd weer een site die verrast ... 

www.papyrus-germany.com Het was deze 
Duitse site . waar ik via allerlei links uitein
delijk in belandde. En het zal de eigenaar 
van deze site zeker financieel goedgedaan 
hebben, want ik heb er zeker zo'n drie uur 
doorgebracht. Niet a lleen de sitebouwer 
zou een groot compliment moeten krijgen 
voor de w ijze van presentatie , uiteindelijk 
gaat het natuurlijk om het materiaal dat aan
geboden wordt. De Engels- en Duitstalige 
website, zo wordt snel duidelijk 
uit de vele gepubliceerde reac
ties van sitebezoekers, is bijzon
der populair bij onze oosterbu
ren en dat verbaast eigenlijk 
niet. Met een begrijpelijke com
merciële invalshoek (een anti
quariaat moet nu eenmaa l ver
kopen), gaat deze antiquair in 
op alle aspecten en facetten van 
de (Duitse) krant. Een onge
kend aantal wetenswaardighe
den passeren snel de revue, 
achtergrondinformatie wordt op 
de voorgrond geplaatst en zelfs 
(Duitse) grappen in en over 
kranten vinden via deze site 
hun weg. En wat te denken van 
een uitgebreide, geïllustreerde opsomming 
van kunstenaars die de krant in hun werk 
centraal stellen! 

Nogmaals, een antiquariaat w il verkopen. 
Ongekend en bewonderenswaardig is de 
wijze waarop dat bewerkstelligd wordt. Het 
complete bestand van kranten (500.000 
exemplaren welteverstaanl) zijn per dag, 
maand en jaar opgenomen, zodat een 

geweldig databttstand de klant ten dienste 
is. Geef de dag in die je zoekt en de zoek
machine wijst de weg, Elke episode in de, 
toch voor onze oosterburen enigszins om
'streden 20ste eeuw, is per dag opvraagbaar 
en de verschillende kranten passeren de 
revue. Aanklikken en bestellen maar! De 
databank is ingericht op geboortedagkran
ten, maar ook op de verzamelaar. Thema 's 
en gebeurtenissen uit de (wereldse) · 

geschiedenis zijn opvraagbaar en de prij
zen, doorgaans een kleine honderd gulden, 
kunnen juist voor de groep verzamelaars 
beduidend goedkoper zijn. Via e-mail heb 
ik contact gezocht met dit vooruitstrevende 
antiquariaat, Reinard Rlleckemann, en hij 
kon melden dat hij het contact met de 
YKTV bijzonder op prijsstelt. Zo is zijn lid
maatschap inmiddels geregeld en geeft hij 
nadrukkelijk aan dat het begrip 'ruilen' in 

Laatste nieuws: bestuur in gesprek met Persmuseum 

zijn vocabulaire weldegelijk voorkomt. "Ik 
ben op zoek naar Nederlandse kranten (zie 
advertentie) en heb het bestaan van de 
YKTV nooit geweten. Nu dat bekend is, 
hoop ik iets voor uw leden te kunnen bete
kenen en hoop ik dat ik aan Nederlandse 
kranten kan komen." 'Voor wat hoort wat', 
is zijn motto en dat bewijst zijn verleden 
wel. Hoe ik dat weer weet? Op zijn site zijn 
de artikelen gepla,ltst die in de media zijn 
verschenen over Papyrus. Klanten, zelfs 
prominente klanten, schromen niet 0111 te 
melden welke waarde de aangeschafte 
krant (als cadeau, als bron of verzamelelo
cument) voor hen hebben gehad . 

De site is gewoonweg interessant. De uitge
breide geschieden is van de (Duitse) krant 
komt binnen handbereik en tientallen statis
tieken (grootste, belangrijkste Duitse en 
wereldse kranten) vragen ook de aandacht. 
"Mochten VKTV-leden geinteresseerd zijn, 
dan hoop ik dat zij mijn website en data
bank bekijken. Ik heb in Wuppertal geen 
winkel en regel eigenlijk alles via internet 
en per e-mail. Da 's voor alle partijen 
gemakkelijk en heel snel. Mochten YKTV
leden toch contact w illen, dan mogen ze 
natuurlijk altijd even bel len", aldus Reinhard 
Rueckemann. Wie geïnteresseerd is om 
deze fanatieke antiquair / verzamelaar een 
keer te 'bezoeken', kan contact opnemen 
via zijn e-ma iladres: Papyrus Zeitungs
antiquariaat (Reinard Ruecke-mann), tel. 02-
02-646563 
Mail: info@papyrus-germany.com 

Jan de Wit 

4 Novelllber: het "Woord is ook aan u! 
Op woensdag 20 september j1. heeft het 
voltallig bestuur van de VKTV in 
Amsterdam een gesprek gehad met de 
directeu'r c.q. conservator van het 
Nederlands Pers museum, Mariette Wolf. 
Een gesprek dat een orienterend karak
ter had en voortborduurde op een eer
der gesprek tussen VKTV-voorzitter 
Otto Spronk en Mariette Wolf. Ook een 
gesprek dat wegen verkent en naar kan
sen zoekt ... 

Eerst de feiten. De YKTV telt , in afwachting 
van de laatste te innen contributies, tussen 
de 100 en 130 leden. De huidige kracht van 
de VKTV ziet het bestuur in het (volledig 
door drukkeri j de Jong gesponsorde) kwar
taalblad 'Au Courant' en de kwalitatief 
goede internetsite. Daarnaast moet vastge
steIeI worden dat een uiterst kleine groep 
leden actief is (denk hierbij 0.111. aan kopij) 
en dat het leeuwendeel van de leden min
der waarde hecht aan andersoortige activi
teiten. De kwetsbaarhe id van de VKTV is , 
mede gelet op de gemiddelde leeftijd, erg 
gro(Jt. Het YKTV-bestuur heeft zich de afge
lopen periode dan ook gebogen over het 
continuiteitsvraagstuk, de \·erdere inhoude
lijke verbetering van Au Courant (diepgang) 
en de kwetsbaarheid. 

Kansen 
Dan de ' fe iten rond het Nederland 
Persmuseum. Zij opent in maart 2001 haar 

deuren. Een prachtige nieu we locatie heeft 
het bestuur aldaar doen besluiten ook ten 
aanzien van publiciteitsvra ~lgstukken nie u
we wegen te bewandelen. Het museum 'Ni! 
'op de kaart komen ' en we rkt aan een 
nieuwe huisstijl, inhoudelijk sterkere en fre
quentere uitgave van een periodiek, be tere 
Cinter)actieve communicatie, maar ook 
goede expositieruimte. Het Persmuseum 
heeft een aan het PerSl11USe1ll11 gelieerde 
stichting, de Stichting Vrienden van het 
Persmuseum (aantal leden: 200-250). Ook 
deze st ichting verdient een nieuwe start en 
ook daar zijn wensen die in het verlengde 
liggen van de ambities van het 
PerSl11useum. 

Nieuw 
Uit bovenstaande feiten va lt snel te' conclu
deren dat zowel de VKTV als het 
Persmuseum (met beicle een sterk overlap
pende doelgroep) graag verder willen pra
ten over beteken isvolle samenwerking. 
Daarbij zijn drie opties besproken: een 
samenwerkingsvorm die zich beperkt tot 
een soort 'middelensamenwe rking' , (hier
bij moet u denken aan een heel praktische 
sa me nwerking: redactionele uitwisselingen, 
beschikbaarstellen "an expositieruimte, 
internetsamenwerking (linken) e te.), de 
tweede variant is een iets verdere vorm van 
samenwerken , waarbij er bestuurlijke over
lapping komt en een derde optie is de inte
gratie van de VKTV bij b.v. de stichting 

Vrienden, waarbij de identiteit van de YKTV 
verloren gaat, maar de garantie van het ver
zamelaspect op andere, statutaire manieren 
'Nordt gewaarborgd. 

En nu ... 
Natuurlijk heeft ook het bestuur \'an de 
VKTV zich een mening gevormd over 
bovengenoemde opties, di e voor beide par
tijen alledrie bespreekbaar zijn. Maar, de 
VKTV is een vereniging en wil dus van haar 
leden horen wat zij wenselijk achten. Het 
bestuur van de VKTV ziet daarom uit naar 4 
november waar we tijdens de ledenverga
dering met alle aanwezige leden praten 
over onze VKTV. Vanzelfsprekend zal tij
dens de vergadering door het bestuur uit
gebreide informatie worden verstrekt over 
de twee gesprekken en de intenties. 
Kom dus naar Voorthulzen (zie advertentie 
verderop!) en discussieer meel Mocht u niet 
in staat zijn om te komen, laat uw mening 
dan schriftelijk weten aan de secretaris van 
de VKTV: het e-mailadres is dewitrosma
len@planet.nl of schrijf naar het secreta ri
aatsadres. Deze door de secretaris on\\'an
gen schriftelijke bijdragen worden tijdens 
de ledenve rgadering ingebracht. Nogmaals: 
het woord is nu aan ui 

Namens het bestuur, 

Jan de Wit 
Secretaris 
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DAGBLADEN VOORAL IN 
NOORD-EUROPA IN DE MIN 
Ondanks tal van sombere geleuiden over de 
toekomst bloeit de dagbladindustrie op mondi
aal niveau. Dat stelt het rapport World Press 
Trends , een onderzoek dat op maandag 12 
juni werd gepresenteerd tijdens de jaarverga
dering van de World Association of 
Newspapers (WAN) in Rio de Janeiro. In het 
merendeel van de landen stijgen zowel oplage 
als advertentieverkopen, a ldus het rapport. In 
het noorden van Europa hebben de kranten 
het moeilijkst. 
Bron: De journahst, juni 2000 

"Een Amerikaansch dagblad bevat de volgende 
aankondiging: Alle huwelijk-advertentieën, die 
ons ter plaatsing ingezonden worden, zonder 
bijvoeging eener bruiloftstaart, zullen met klei
ne, oude versleten letter, en in een ~fgelegen 
hoek van ons blad worden gedrukt. Als de 
bestelling met eene mooije taart is vergezeld, 
verschijnt de advertentie met groote letters 
gedrukt, en op eene in het oog vallende 
plaats. Voegt men bij de inzending ook boven
dien een paar handschoenen of ieder ander 
bruiloftsgeschenk, zal de redactie van ons blad 
de advertentie door eenige fraaije dichtregelen 
opluisteren. Als de uitgever van het dagblad in 
persoon ter bruiloft wordt genoodigd, en tot 
de eer toegelaten wordt, aan de bruid eene 
kus te geeven, zal de advertentie met eene 
geheel b ijzondere soort van letter worden 
gedrukt, en voorts gelllustreerd worden door 
al wat de breinkas van den uitgever het 
schoonst en best, in materie van poëzij, zal 
ku nnen voor den dag brengen ." 

. Uit de Reizende Nieuws-bode, nr. 60; 26 juli 1843 

POSTZEGELS 
Ne t a ls de rest van d e Dee nse dagbladen 
bracht h e t Kristelig t Dagblad (het Christelijke 
Dagblad) op 5 mei 1945 groot opge maakt h e t 
be richt dat de Duitse troe pen in Denemarken 
hadden gec'apituleerd e n dat het land uite inde
lijk weer vrij w as . Een d eel van de voorpagina 
v an Kristeligt Dagblad staat op de eerste zegel 
(4 ,00 kr.) van de derde, en opnieuw karakte
ristieke, serie "20ste eeuwll, die Denemarken 
op 23 augustus uitgegeven heeft. 
Op de andere zegels van de serie (de zegels 
van alle vier selies zijn respectievelijk gewijd 
aan een voorpagina van een krant, een dag
bladkarikatllur, een Deense film en aan com
municatie) een karikatuur uit 1953 die de nieu
we grondwet als ondelwerp heeft (5,75 kr.), 
een .scène uit de film Café Paradis uit 19.50 
(6,75 kr.) en de· opmars van de Deense televi
sie in 1957. Ook nu zijn et een postkaalt, een 
postzegelboekje en een presentatiemapje aan 
de emissie gekoppeld. Op de postkaart (CP30) 
Staat de gehele voorpagina van KriSteligt 
Da.gblad met een foto van koning Christian X, 
genomen op zijn 70ste verjaardag in 1940. Het 
J::>oekje (S109) telt tien zegels van 4,00 kr. En 
het pre8.etitatièmapje heeft als nurnmerSM38. 
Bron: PZc, 12-8~2000 

Voor ~e leden die hun contributie nOg niet 

voldaan hebben is dit een laatste oproep 

de contdbutie alsnog vóór 

1 november" 2000 te. 'roldoen. 

Is dan UW betaling nog niet bij de petl-
-,~,~,:,., 

ningmeestei' geàh'lveerd, dan wordt U van 

de ledenlijst geschrapt. 

/i,"'. 

VAN DE VOORZITIER 
Zomer 2000 is al weer bijna achter de rug 
en de redactie van Au Courant heeft weer, 
maar nu echt met pijn en moeite, zorg 
gedragen voor een prachtig nummer 3 van 
onze 15e jaargang. Wij als bestuur hopen 
dat U als lid van de VKTV wederom de 
inspanningen van de redactie op prijs stelt. 
Maar als voorzitter moet mij echter van het 
hart, dat de inspanningen voor de VKTV zo 
langzamerhand wel van een heel erg klei
ne harde kern moeten komen. Op de 
Boekenmarkt van Deventer op 6 augustus 
j.1. met zo'n 125.000 bezoekers mochten 
wij aan de bestuurstafel slechts 2 mensen 
ontvangen. En dat bleek ook nog onze 
oude V1<TV-secretaris Doeke Oostra met 
een kennis te zijn. Ik kan mij nauwelijks 
voorstellen dat er tussen deze enorme 
menigte bezoekers verder geen VKTV
leden aanwezig zijn geweest. 
Het bestuur wil dan ook een dringend 
beroep op de leden van de VKTV doen 
toch wat meer betrokkenheid bij het wel 
en wee van onze vereniging te tonen. Hoe 
vraagt U zich af ? Eigenlijk is dat heel sim
pel, laat Uw gezicht eens zien op de bij
eenkomsten van de VKTV of schrijft U eens 
een aardig stukje over Uw kr<lnten- of tijd
schriften-verzameling of hoe C aan een bij
zonder exemplaar in Uw verzameling 
gekomen bent, de redactie van Au Courant 
zit te springen om kopij. U kunt zelf geen 
stukje schrijven, geen angst. ..... schrijf nou 
toch gewoon eens in Uw eigen woorden 
op hoe het allemaal met de hobby zo geko
men is en de eindredactie zal zorgdragen 
dat er onder Uw naam een prima leesbaar 
artil<eltje voor Au Courant uitkomt. Ook 
kunt U een fotokopie van een gekke, aar
dige, bijzondere (en verdere su perlatieven 
zijn nog te bedenken) krant of tijdschrift in 
Uw collectie naar de redactie zenden, een 
kleine aantekening bijgevoegd over wat en 
hoe wordt op prijs gesteld. U heeft geen 
bijzondere exemplaren in Uw collec-
tie ...... nou daar gelooft het bestuur ' geen 
snars van, in iedere collectie zijn unica aan
wezig, laat Uw collega-verzamelaars er ook 
van meegenieten. En help de redactie van 
Au Courant uit de kopij-nood. 

Het bestuur is weer in overleg met het 
Persmuseum in Amsterdam om te bezien 
hoe er een vruchtbare samenwerking kan 
ontstaan tussen Persmuseum, de Stichting 
Vrienden van het Persmuseum en de VKTV. 
We houden U op de hoogte van de vorde
ringen. 

Vele leden hebben aan het verzoek van het 
bestuur om een snelle betaling van de con
tributie gehoor gegeven. 
Het bestuur wil op de komende jaarverga
dering van 4 november 2000 in 
Voorthuizen een geschoonde en definitieve 
ledenlijst presenteren. Zorg dus dat ook 
Uw naam op deze ledenlijst voorkomt 11 

De volgende activiteit die het bestuur van 
de VKTV voor U in petto heeft is de geza-
menlijke papierbeu rs met de 
Documentatiegroep '40 '45 in ' t 
Trefpunt, RoeIenengweg 25 in Voolthuizen, 
na afloop van de beurs is de jaarvergade
ring 2000 van de VKTV. Het bestuur ver
wacht in ieder geval Uw naam op de leden
lijst (contributie !) en hoopt op Uw aanwe
zigheid op de beurs en de jaarvergadering. 
En heeft U ook nog een redactionele bij
drage voor Au Courant dan kan de zaak 
helemaal niet meer stuk .. 

Namens het bestuur van de VKTV, 
Otto Spronk 
Voorzitter 

INTERVIEW VIOV-lid 

Naam· 
Harm J.e. Bosman 

Leeftijd: 
57 jaar 

Beroep: 
Begonnen als handzetter op kleine hanclels
drukkerij, later offset voorbereiding, van 
papier/ fUm-montage tot het maken van de 
offsetplaten. 
Daarnaast jarenlang Stencilwerk gemaakt. 
Thans in de WAO. 

Verzamelobject( en): 
Binnen- en buitenlandse dagbladen, dagbla
den Tweede Wereldoorlog, dagbladen over 
belangrijke gebeurtenissen , zowel plaatse
lijk als landelijk, historische kranten. 
Daarnaast nog een kleine verzameling van 
weekbladen, ook van voor de Tweede 
Wereldoorlog, de oudste van 1902. 

Omvang van de collectie: 
Momenteel niet precies te zeggen, door een 
aantal computer wisselingen in de loop van 
de tijd en daardoor veroorzaakte problemen 
met programma's moet ik helemaa l 
opnieuw beginnen met alle kranten op te 
slaan. 
Over de Tweede Wereldoorlog heb ik zo'n 
duizend kranten, waaronder 630 exempla
ren van De Telegraaf. 
De Watersnood van 1953 is met zo'n 120 
kranten aanwezig. 
De oudste Dordrechtse krant in mijn verza
meling is van 1796. 
In totaal schat il< een 4000 kranten. 

Mooiste/meest bijzondere exemplaren: 
Het meest bijzondere dagblad is EI Dia, dat 
uitgegeven werd te Santa Cruz op Tenerife 
na de vliegramp aldaar. 

Duurste exemplaar: 
Echt dure kranten heb ik niet in mijn col
lectie, voor zover ik weet, ik heb natuurlijk 
wel eens kranten en dagbladen gekocht. 
Zo heb ik een aantal Dordrechtse kranten 
van voor de Tweede Wereldoorlog gekre
gen voor een mooie bos bloemen alsook 
een aantal kranten over de Watersnood van 
1953 

Oudste exemplaar: 
Dordrechtsche Courant van 1797 en The 
Edinburgh Evening Courant van 1793. 

Exemplaar op meest vreemde wijze 
bemachtigd: 
De 630 exemplaren van De Telegraaf uit de 
Tweede Wereldoorlog heb ik gekregen in 
1969 via de pastoor van een Katholieke kerk 
in Dordrecht, die ze weer had gekregen via 
het verzamelen van oud papier. Daar deze 
pastoor toch wel de historische waarde van 
deze kranten inzag, had hij ze via zijn 
parochieblad aangeboden. Via een buur
man van mij die mijn interesse in de 
Tweede Wereldoorlog kende, heb ik deze 
kranten kunnen kopen. 

Laatste aanschaf betrof: 
Een aantal buitenlandse dagbladen uit 
Tsjechië. 

Waarom eigenlijk verzamelen: 
Als oud-typograaf interesse in de opmaak 
van buitenlandse dagbladen, maar meer nog 
als uitvloeisel van mijn interesse in geschie
denis, waaronder de Tweede Wereldoorlog, 
waarin ik zelf geboren ben. 
Een groot gedeelte van mijn boekenbezit -
zo'n 5600 exemplaren- betreft geschiedenis. 

Hoe wordt de verzameling uitgebreid? 
Soms door het kopen van dagbladen bij 
belangrijke gebeurtenissen, maar wat 
betreft buitenlandse kranten doordat vrien
den en bekenden deze van hun vaka ntie 
meebrengen, zoals bijvoorbeeld vorig jaar 
toen een goede kennis van een rondreis 
door China een aantal kranten meebracht. 
Doordat il< een tweetal keren door toeval 
met mijn hobby in de plaatselijke kranten 
stond, kreeg ik van verscheidene lezers 
een groot aantal kranten, waaronder twee 
vu ilniszakken vol met plaatselijke kranten 
van voor de Tweede Wereldoorlog die 
voornamelijk gingen over de Spaanse 
Burgeroorlog .. 

Verzameld sinds: 
Moeilijk te zeggen, daar ik al vanaf de jaren 
zestig kranten met de verkiezingsuitslagen 
bewaarde. Maar op grote schaal al voor ik 
lid werd van de V1<TV, feitelijk vanaf 1979 
met het verkrijgen van de oorlogskranten 
van De Telegraaf. 

Wijze van archivering: 
Alle kranten bewaar ik in zelfgemaakte 
dozen, waarin de dagbladen plat liggen. 
Soms per gebeurtenis, zoa ls bijvoorbeeld 
de Watersnood, maar anderzijds. ook per 
dagblad titel, zo heb ik twee dozen met 
nummers van Het Vrije Volk en vier dozen 
met De Telegraaf uit de Tweede 
Wereldoorlog. 
Verclel' zit (zat) alles op land of titel, soms 
ook per gebeurtenis, in de computer. 
Dit volgens de volgende methode: land, 
titel, datum, jaargang, formaat en uitvoe
ring, belangrijkste kop op de voorpagina 
en eventueel interessant artikel in de krant. 

Abonnement op 
dagbladen/tijdschriften: 
De Volkskrant en meelezend De 
Dordtenaar, Computer Idee. 

Welke beurs (beurzen) worden nooit 
overgeslagen? 
Ik bezoek nooit beurzen, maar wel soms 
plaatselijke rommelmarkten 

Wat heb je met de VKTV? 
Vanaf de oprichting ben ik al lid en regel
matig inzender van stukjes voor de Au 
Courant en sinds zo' n twee jaar verzorg ik 
de website van de VKTV. 
Ook heb ik via de vereniging wel kranten 
gekocht en geru ild bij andere leden. 

VKTV-lid sillds: 
Eigenlijk al van voor de oprichting van de 
VKTV, toen ik reageerde op een stukje in 
de krant van de helaas overleden K. 
Kaspers, in 1985. 

Ik bied bij deze gelegenheid te koop/te 
ruil aall: 
Momenteel even niets, daar ik eerst mijn 
kranten opnieuw in de computer op moet 
slaan. 

Mijn verzameltip: 
Wat betreft buitenlandse dagbladen, pro
beer vrienden en kennissen te bewegen 
kranten van hun vakantieadres mee te 
brengen. Bezoek ook eens rommelmarkten 
waar soms voor weinig geld bijzondere 
dag- en weekbladen liggen. 
Zo heeft mijn vrouw eens voor f 7,50 een 
hele map met Belgische weekbladen uit de 
Eerste Wereldoorlog en een aantal kranten 
van de dood van Koningin Astrid van 
België op de kop getikt. 

Geef dit stokje (pen) door aan: 
Klaas Van Der Spoel 
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GRATIS KRANTEN GROEIEN 
De gratis kranten Metro en Sp!ts vierden 21 
juni beiden hun I-jarig bestaan, Hoewel 
Spits bij de start vooral een reactie van 
Holdingmaatschappij De Telegraaf leek te 
zijn op de komst van Metro, is het juist 
deze uitgever die nu ook een gratis mid
dagkrant uitbrengt: News,nl. 
Gevraagd naar de mogelijkheid van een 
gratis avondkrant antwoordde ]elJe Leenes, 
hoofdredacteur van Metro, in april van dit 
jaar in NRC Handelsblad: "Op zich een 
goed idee, want in de avondspits heb je 
weer een nieuwe reizigersstroom te pak
ken, Maar de vraag is wat je in de loop van 
de dag nog aan de ochtendkrant kunt toe
voegen, Ik denk dat er te weinig nieuws 
is.' Een standpunt dat Metro (uitgegeven 
door de Zweedse Modern Times Group) 
overigens nog steeds inneemt. 

Defensieve actie 
Ruim een jaar geleden maakte De 
Telegraaf de komst van Sp!ts bekencl. Op 
dat moment verscheen concurrent Metro al 
met succes in Stockholm, Praag en 
Boedapest. Op de suggestie dat Spits 
slechts een defensieve actie van het 
Telegraafconcern was, en dat de krant 
weer zou verdwijnen als Metro zou stop
pen, reageerde Theo van Duijvenbode, 
commercieel manager van Sp!ts, destijds 
met: 'Ons concern onderkent de markt
kansen van een grMis dagblad voor reizi
gers met het openbaar vervoer, De komst 
va n Metro naar Nederland heeft onze pro
cessen alleen iets versneld, Zo'n omvang
rijk project begin je niet om er vervolgens 
weer mee te stoppen. 'Vervolgens ont
stond een race tussen beide kranten om als 
eerste te verschijnen, met als uiteindelijk 
resultaat de gelijktijdige lancering op 21 
juni 1999. Vlak na de eerste verjaardag van Spits bleek De Telegraaf opnieuw zwanger. 

Op 28 augustus zag middagkrant News.nl het levenslicht. 
News.nl vooral bij bedrijven uitgedeeld 
Onlangs wees de Néderlandse 
Mededingingsautoriteit (NMa) de klacht 
van Spits over het exclusieve contract van 
Metro met de Nederlandse Spoorwegen 
over de plaatsing van bakken in stations
gebouwen, af. Sp!ts maakte tegelijkertijd 
bekend de oplage te zullen verhogen naar 
ruim 300.000 exemplaren, en het aantal uit
deellocaties flink uit te breiden. News.nl, 
dat start in een oplage van 100.000 exem- . 
plaren, zal vooral bij grote bedrijven en 
stations worden uitgedeeld, maar ook zu i
len bij bedrijven bakken worden geplaatst. 
Hoofdredacteur Frank Vol mer hoopt snel 

cloor te groeien naar een oplage van 
200.000 exemplaren . 

Middagkrant 
In cle strijd om oplagecijfers, lezers bereik en 
advertentieopbrengsten heeft Spits met mid
dagkrant News.nl duidelijk de aanval inge
zet. De regelmatig verschijnende oncler
zoekscijfers worden zeker ook door de tra
ditionele kranten nauwgezet gevolgd . Op 
de ve~aardagsuitgave van Sp!ts werd een 
oplage van 285.218 exemplaren (een jaar 
eerder gestalt met125.000) vermeld, Metro 
verscheen die dag met ruim 300.000 exem-

Abonnee/la· 

p,laren (startoplage 250.000). Niet veel later 
publiceerde Het Oplage Instituut (HOI) de 
oplagecijfers van de dagbladen: in het eer
ste kwartaal van 2000 daalde de totaalopla
ge ten opzichte van het kwartaal daarvoor 
met 1,2% naar 4.410.000 exemplaren. Die 
daling werd grotendeels verklaa rd door de 
iets teruglopende losse verkoop (-2,4%) en 
de mindere verkoop in het buitenland (-
1,7%). Cebuco, de overkoepelende organi
satie van de dagbladen, meent dat de 
beperkte daling aangeeft dat de invloed 
van de gratis kranten gering is. 
Toch probeerde bijvoorbeeld uitgever PCM 
(onder andere De Volkskrant) voor alle 
zekerheid bij het op de markt komen van 
de gratis kranten nog, tevergeefs, een aan
deel in Metro Nederland te nemen. In het 
buitenland wordt de strijd regelmatig via de 
rechtbank of politiek beslist. Zo werd het 
verschijnen van Metro in België in januari 
nog tegengehouden omdat aangetoond 
moest worden dat een gratis krant geen 
negatieve gevolgen heeft voor de dagblad
pers. In Duitsland kwam het tot een, later 
teruggedraaid, gerechtelijk verschijnings
verbod voor de gratis krant 20 Minuten 
Köln wegens de vrees voor concurrentie
vervalsing, voor betaalde kranten'. 

Diffuse effecten 
Uit een begin dit jaar uitgevoerd onderzoek 
in opdracht van Sp!ts blijkt ondermeer dat 
11 % van de lezers (gemiddelde bereik 
831.000 personen) meer ' is gaan lezen in 
betaalde dagbladen 00% doet dat minder 
en 79% evenveel).Yan de lezers is 49% 
abonnee en 37% koopt losse nummers. Het 
aantal Sp!ts-Iezers dat ook 'weleens' De 
Telegraaf leest, is van 67% (999) toegeno
men naar 75 % (2000), terwijl dat voor bij
voorbeeld De Volkskrant juist afnam van 45 
% naar 39%. 
Conclusies zijn na een jaar gratis kranten 
moeilijk te trekken. Sp!ts-hoofdredacteur 
Wim Hoogland stelt in de laatste Sp!ts
nieuwsbrief dat de 'grote ' collega's blij 
moeten zijn met zijn krant: 'Er komt' 
natuurlijk een moment dat jonge lezers 
meer en dieper op het nieuws willen 
ingaan. Dan gaan ze een 'grote' . krant 
kopen.' Vooruitlopend daarop besloot bij
voorbeeld het Financieel Dagblad eerder 
dit jaar voortaan ook op maandag te ver
schijnen, en begint De Volkskrant in januari 
2001 met een dagelijks Economie-katern. 
Vast staat dat alle partijen zullen uitkijken 
naar cle eerstvolgende onderzoekscijfers. 
Ed Boogaard 

Bron: Graficus, augustus 2000 

Jaargang 15 . Nr.ij· September 2oot) 

SPAANSE JOURNALISTEN 
MOETEN OP PAD MET LIJFWACHT 
Spaanse journalisten die kritiek hebben op de 
Baskische afscheidingsbeweging ETA zijn hun 
leven niet zeker. Op 7 mei werd losé Luis 
Lépez de Lacalle, een columnist van EL Mundo, 
op straat doodgeschoten. 
Carlos Herrera, presentator van de Spaanse 
staatsradio, leeft nog omdat hij net op tijd in de 
gaten kreeg dat er wat mis was met de doos 
sigaren die hem per post werd bezorgd. In 
plaats van 25 Montecristo's, zoals het etiket 
beloofde, bevatte het kistje 250 gram dynamiet. 
Een bombrief, gericht aan een andere journalist 
werd onderschept door een wakkere postsor
teeruer. 
De aanslagen komen niet als een verrassing. De 
ETA had al gewaarschuwd dat ze korte metten 
zou maken met de 'terroristen van de pen'. In 
pamfietten worden bepaalde journalisten 
'honden' en 'verraders van de Baskische 
zaak' genoemd. Op de zogenoemde 'doden
lijst' van de afscheidingsbeweging staan naast 
politici, rechters en politiemensen ook de 
namen van 
tientallen journalisten. 
De dood van De Lacalle heeft in en buiten 
Spanje tot heftige protesten geleid. In een geza
menlijke verklaring hebben hoofdredacteuren 
en uitgevers laten weten zich niet door de ETA 
te laten chanteren onder het motto 11 No nos 
callaran' (we zullen niet zwijgen). inmiddels 
zijn enkele tientallen journalisten Baskenland 
ontvlucht. Volgens de Franse organisatie 
Reporters Sans Frontières (RSF) gaan zo'n hon
derd journalisten alleen nog de straat op met 
een lijfwacht. Een journalist die anoniem wil 
blijven zegt dat het werken als journalist in 
Baskenland bijna onmogelijk is geworden. 
(HvdB) 
Bron: De journalist, juli 2000 

Vele beroepsfotografen hebben hun beSt 
geclaan om de neergestorte Concorde in beeld 
te brengen. Maar de prijs voor de beste foto 
gaat toch naar de Japanse zakenman die van 
achter het rltampje van een belendend vliegtuig 
een Concorde zag vertrekken, zijn wegwerpca
mera in stelling bracht en knipte tijdens de fata
le start. De foto bracht minstens 200.000 gulden 
Op. al is niet bekend hoeveel die argeloze 
zakenman zelf ontving. De rechten op de foto 
gingen namelijk naar fotobureau Corbis Sygma. 
De Japanner was niet de enige amateur die de 
cr-ash fotografeerde. Ook een Hongaarse spotter 
en een Spaanse vrachtwagenchauffeur hadden 
hun toestel.în de aanslag, zij het iets later dan 
de Japwner. De Hongaarse foto ging via 
Reuters de wereld o'-'er. Pas de volgende dag 
kwam de Japanse foto in -circulatie. In eerste 
instantie had Buzz P-ictures, een klein bureautje 
in Londen, de rechten gekocht_ Maar tenslotte 
nam Corbis Sygma de onderhandelingen 1U~ 
afnemers overal ter wereld. over- Newsweek 
betaalde ongeveer l~.OOQ dollilr. -Alles bij 
eUfuar leverde de foto minstens 75.:000 dollar 
op. (PH) 
Bron: The New York- Tif/'/,es I De journalist 
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TE WEINIG BELANGSTEUING 
VOOR EDUCATIEVE UITGAVE 
van de redactiemedia 
Nog nooit verschenen en nu al ter ziele: De 
@krant (At-krant). Uitgeverij Meulenhoff ziet 
geen heil meer in dit educatieve project, waar
voor TROUW en de VOLKSKRANT kopij wil
den leveren. 
Volgens Ria Derks, directeur van Meulenl10ff, 
viel de belangstelling van scholen voor de 
krant, die speciaal is ontwikkeld voor het stu
diehuis, tegen. Meulenhoff gaat de komende 
maanden na of en hoe de "digitale" poot van 
de @krant (Stepnet) verder ontwikkeld kan 
worden, "Daarvoor zullen we zeker aanklop
pen bij de Volkskrant en Trouw. Maar een 
papieren krant werd voor ons te duur." De 
@krant is verder mislukt omdat NRC HAN
DELSBLAD op internet een gratis educatieve 
internetsite is begonnen. Derks: "Ik ben ook 
een klein beetje boos op NRC Handelsblad. 
Mijn devies is: verzin zelf iets." 
Harriët Salm, adjunct-hoofdredacteur van 
Trouw, vindt het jammer dat @krant niet door
gaat. Trouw wil nog wel met Meulenhoff pra
ten over andere vormen van samenwerking. 
Bron: Trouw, 14 juli 2000 

MILJOEN VLAAMSE KRANTEN 
PER DAG 
Brussel - De Nederlandstalige dagbladen haal
den het voorbije jaar opnieuw een gemiddelde 
verspreiding van meer dan 1 miljoen exempla
ren. Dat blijkt uit het driemaandelijkse over
zicht van de Belgische Vereniging van de 
Dagbladuitgevers. De gemiddelde betaalde 
verspreiding over de periode van 1 juli 1999 
tot 30 juni 2000 kwam uit op 1.001.216 exem
plaren. Vorig jaar lag dat gemiddelde nog 
11.480 kranten (of 1,20%) lager op een totaal 
van 989 .376. De Franstalige kranten verloren 
over dezelfde periode 1,94% of 10.597 exem
plaren. Zij gingen van 545.165 exemplaren 
naar 534.568. 
Bron: Het Laatste Nieu.ws, juli 2000 

KRITISCHE PEN LEIDT TOT 
VERKOOP KRANT 
Objectieve krantenjournalistiek kan zich ook 
tegen de nieuwsverschaffer keren. Het toon
aangevende Deense dagblad BERLlNGSKE 
TIDENDE publiceerde een serie kritische arti
keLen over de vermeende twijfelachtige rol van 
een vooraanstaande Deense rederij in de 
Tweede Wereldoorlog. Laar dit bedrijf nu de 
oprichter en grootste aandeelhouder van de 
krantenuitgever Berling zijn. De vertoonde 
rederij verkocht zijn aandelenpakket meteen 
door aan een Deense bank. Deze mag van de 
Deense wetgever zo'n groot belang in een . 
niet bankbedrijf niet houden en is dus op zoek 
naar gegadigden. Aan kopers geen gebrek, 
want uitgeverij Berling bezit 40% van de 
Deense krantenmarkt. 
Bron: Graficw,~ jult 2000 

DUITSE KRANT GAAT TERUG 
NAAR OUDE SPELUNG 
De FRANKFURTER ALLGEMEINE ZElTUNG, 
één van de invloedrijkste kranten van 
Duitsland, gaat terug naar de oude spelling. 
De ingewikkelde nieuwe regels voor spelling 
-en grammatica die de krant nog maar een jaar 
geleden aanvaardde, blijken hun beoogde 
effekt niet te hebben. stelt de hoofdredaktie in 
een verklaring: de Duitsers beheersen hun taal 
niet beter en de uniformireit in de schrijfwijze 
is nier toegenomen. Van de Duitsers houdt 90 
procent zich aan de oude spelling en veel uH
gevers weigeren de nieuwe regels in hun boe
ken toe re passen. De nieuwe regels -waaron
der beperking van her komrnagebruik en de 
afschaffing van de 1~ werden in 1998 inge
voerd in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. 
De meeste Duitstalige kranten begonnen er 
pas een jaar geleden mee. 
Bron: Volkskrant, 27 j1lli 2000 

KRANTEN CURIOSA 
~it ' de verzameling van 

Louis Nierynck (deel 41) 

Over een zeer waardevolle koploze Rotterdamse kmnt, een strip
dagblad, een gewaagde anti-pedo pu.blicatie, een Jllmdagblad, een 
beduimelde ee7'Ste pers-museum catalogus en de taal1 van een 80-
jarige Engelse "kmntengek"! 

Sinds ruim veertig jaar zijn John Frost en ik goede vrienden; bei
den een beetje krantengek! Op 26 april jl. vierde hij zijn 80-ste ver
jaardag en zijn zoons Peter en Andrew verrasten hem met' een taart 
waarop een door hen samengestelde pagina van The Times met 
grote kop en bijzonder artikel, dat ik graag hieronder in het Engels 
weergeef: 

'The Times 
Wednesday April 26 2000 

; -
EXTRA! NEWS 

PAPER LEGEND 
CELEBRATES 

80th BIRTHDA VI 

Today, in New Barnet, Hertfordshire, John 
Frost - one ot the icons ot the newspaper world 
- is 80 years old. 

John, who began collecting newspapers as a 
boy in the 1930s has always had a thirst tor 
news. With limiled space at home, he decided 
to specialise in historie events, and after taking 
~arly retirement turned his hobby into a tuil time 
..lb. 

Now, with over 60,000 newspapers trom 
around the world dating back to 1630, John has 
accumulated one of the worlds greatest 
historical newspaper archives in private hands 
and has often appeared on TV and ~adio and 
been featured in books and magazines. 

Normandy veteran John once said "News 
never slops. Every paper is like a miniature 
encyclopaedia" . 

It's amazing to think that now at the age of 
80, John has been an avid collector for seventy 
of those years. 

Accolades have been pouring in from far and 
wide, most notably from President Bil! Clinton. 
Speaking from the Oval Offiee of The White 
House, he said "I've eertainly been keeping this 
guy busy for the past few years. This in itself is 
an historie event. Many congratulations to him". 

John Frost is truly a man who looks forward 
to the past! Happy Birthday and many happy 
returns! 

Een krant met halve titel is niet erg benijdenswaardig in een ver
za meling tenzij het een zeldzaam stuk blijkt met zeer belangrijk 
nieuws! 

Rotterdamfe Zaterd1agf 
I TAL I E N. 

R
· . Oomen'deq Z.1. Mei. Don Mmu Gigij ii 

IIlhicr1l1ctltrgdtomm ti." ~~n reift nA CÏ'I1Ït4'IJC
· ebill, .I!'" te 1iijitcrm tic GlI1tijm ,mak! ,olgc

TIIft ~n ,ot brjfl4n4 turn tÛ ~pllbl~k..lIm Vcm
. tim. Dm C41'tlinulGbigij ;s nu IVif'IJtérJig 
"'!'" ~I ~tltl<.tllnA Milun, mAlJurtl17I44m'tl4JJtiim Hcilip:. 

En niet alleen de helft van de kop ontbreekt, maar ook een kwart 
van het blad. Aan de hand van de colofon onderaan de achterzij
de wordt bekend dat de krant gedrukt is in Rotterdam bij "Joannes 
Naeranus" op 19 junij 1666. Dat wil dus zeggen dat ik nu een ROT
TERDAMSE ZATERDAAGSE ZEE- EN POST-TIJDINGEN" in de col
lectie heb! Het belangrijkste nieuws in deze krant bevindt zich, 
zoals gewoonlijk, aan de achterzijde en laat dat nu de volledige 
beschrifving zijn van de beroemde Vierdaagse Zeeslag I 

De Zeetijdingen uit Rotterdam werd mij extra meegegeven na een 
krantenruil omdat het stuk "kapot en vuil" was! Van deze titel zijn 
slechts een drietal exemplaren in archieven bewaard, maar dit 
nummertje is nergens aa nwezig l . 

Hoewel beschadigd , toch een buitengewoon unieke krant! 

Wat moet er dagelijks geschreven worden over de filmmaatschap
pij? Toch verscheen sinds 1891 een MOTION PICTURE DAlLY in 
New-York . Het curieuze nummertje in de collectie is van 5 augus
tus 1941. Het telt 8 pagina's en behandelt dus ook alleen maar de 
filmindustrie; normaal ander nieuws is afwezig. Een jaarabonne
ment (zo'n 260 nummers!) kostte in 1941 slechts $6.00. Het dag
blad verscheen van maandag tot en met vrijdag. 

~.~ MOT ION PICTURE 

riJ111\ DtAI LY I~~.~ 

~o:u~ .. n 
Ind.,.try 

De voorpagina van het Engelse NEWS OF THE WORLD van 23 juli 
2000 heeft de grote kop "Named Shamed" met eronder de foto van 
het misbruikte en vermoorde meisje Sarah Payne (Face of an 
Angel) . 

Everyone in Britain has a child 
sex offender living within one 
mile of their home. The murder 

of Sarah Payne has p-roved 
p-olice monitoring of these 

p-erverts is not enough. So we j 
are revealing WHO they are and 

_mmm:iiWJ:Z!!HE~REmt~hey are •. starting today 
AGES Z. 3. 4. SAND6 
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In die uitgave beslaat de gehele pagina 3 een Lijst van 49 personen 
die eens veroordeeld werden voor kinde·rmisbruik. Met foto , naam, 
adres en de aard van het misdrijf! . 
De krant was van plan alle 110.000 veroordeelde pedofielen op die 
manier bekend te maken, maar is daarmee innlssen gestopt, omdat 
een pedofiel al zelfmoord heeft gepleegd en anderen thuis werden 
aangevallen. 

Vele kranten in binnen- en buitenland kregen brieven van voor- en 
tegenstanders van een dergelijke publicatie. 
In België heeft de rechtbank van Namen het weekblad L'INVES
TIGATEUR verboden de namen van 50 pedofielen te publiceren. 
Toch zijn er nog edities met een lijst verspreid. De rechtbank heeft 
de journalist van dit blad, Jean Nicolas bevolen alle exemplaren 
terug te halen met een dwangsom van één miljoen frank per num
mer, dat onder het publiek wordt verspreid. 
Een duur collector's item!! 

Tijdens mijn vakantie in Egypte dit jaar bezocht ik het St. Catherine 
klooster in de Sinaï. Tien jaar geleden was ik daar en kon toen 
geen bezoek brengen aan één van de meest beroemde bibliothe
ken ter wereld; er werden geen bezoekers toegestaan omdat er 
heel wat waardevolle manuscripten zijn opgeslagen. 
Het is me deze keer wel gelukt deze schitterende bibliotheek te 
bezoeken, vergezeld van "father-prior", die ook de Paus dit jaar 
ontving. 
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Ik kreeg die zeldzame gelegenheid toen ik de prior een origineel 
exemplaar aanbood van THE PENNY MAGAZINE van 21 novem
ber 1835, waarop een houtgravure van het klooster staat afgebeeld. 
Hij was zo ingenomen met dit "geschenk", dat hij mij bij hoogste 
uitzondering heeft rondgeleid in die kloosterbibliotheek, waar ik 
de oudste stukken, daterend uit de 2e eeuw B.C. mocht zien!!! 
Zo heb ik nooit kunnen bevroeden dat die Penny Magazine, die ik 
ooit in Londen kocht voor nog geen Pond Sterling zo:n zeldzaam 
toegangsbewijs zou blijken te zijn... . 
Naderhand werd mij, lang nadat ik thuis was, een dankbrief toe
gezonden. Overigens waren er geen kranten in deze bibliotheek. 

Voor het honderdjarige bestaan van het Engelse DAILY EXPRESS 
verschenen in mei jl. enige bijzondere uitgaven . 
Eerst is daar de CentemllY Souvenir van·2 mei, een pull-out van het 
nummer van die dag met al het belangrijk nieuws zoals dat gedu
rende die eeuw werd gerapporteerd en de desbetreffende artike
len worden geïllustreerd met de voorpagina in minianlur. Heel 
apart is de voor- en achterpagina met alle huidige medewerkers 
van het dagblad. 
Een Fotomontage geeft ook een twintigtal hoofdredacteuren van de 
krant sinds 1900 (Pearson) tot de tegenwoordige mevr. Rosie 
Boycott. Een leuke bijkomstigheid is dat deze eerste vrouwelijke 
hoofdredacteur van de Express sinds kort een gewaardeerd lid is 
van onze VKTV!! 
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De magazine bijlage (36 pag) van 15 mei geeft "the past 100 years 
through the eyes of Brittain's greatest newspaper" in een kleurrijk 
geheel. 
De minianlur voorpagina 's komen overigens uit de collectie van 
onze welbekende Jolm Frost! 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd in Londen een nieuwsblaad
je uitgegeven voor de Fransen in het oorlogsgebied. 

I...dn., 

Joadi, 

19 ~telllbre, 
191B. 

. No. 11. 

"LE COURRlER L'AIR" werd door de lucht verspreid door middel 
van ballonnen. Zowel de Engelse als de Duitse troepen moesten 
weten hoe het Franstalige blad werd verspreid: "By Balloon" en 
"Durch Luftballon". 
Het nummer in de collectie is gedateerd 19 september 1918. Het 
blad heeft twee bedrukte zijden. Een informatief artikel op de 
voorpagina beschrijft de Duitse verliezen aan luchtschepen gedu
rende vijf maanden: 1325 vliegtuigen en bestuurbare ballonnen. 

Tussen een partij oude folders vond ik onlangs een iets beduimel
de brochure van het "Nederlandsch Pers-Museum" van maart 1903. 
Het museum was toen gevestigd in Concordia, het gebouw van het 
Nieuwsblad voor Nederland. 

PERSVRIJHEID IN IRAN? 
In Iran zijn sinds kort 22 hervormingsgezinde 
kranten verboden. Op 5 augüstus jl. werd het 
satirische tijdschrift TAVANA in de ban gedaan 
en op 8 augustus volgde een verbod tot ver
schijnen van de krant BAHAR (uitgegeven door 
een medewerker van Khatami), één van de best 
verkochte dagbladen in Iran. 

GRATIS NIEUWS OP PAPIER, DE 
REST OP SLEUTELHANGER 
Amsterdam- Bij de nieuwe middageditie van 
de gratis krant Spits, die in augustus verschijnt, 
wordt een sleutelhanger geleverd waannee 
lezers naar websites worden verwezen. De 
krant zal artikelen en advertenties voorzien van 
een streepjescode. De lezer kan deze codes 
aflezen met de sleutelhanger, d ie waarschijnlijk 
rond de 25 gulden zal kosten. Bij thuiskomst 
kan hij de sleutelhanger op de computer aan
slu iten. 
Spits-uitgever F. Volmer ziet talloze mogelijkhe
den voor het apparaatje. De krant geeft in kort 
bestek het nieuws, wie meer wil weten kan op 
Internet terecht. De sleutelhanger kan ook WOf

den gebruikt om het nieuws te actualiseren. "Bij 
een artikel over Philips kan je bijvoorbeeld ver
wijzen naar een persconferentie die later op de 
dag zal plaatsvinden", aldus Volmer. De sleutel
hanger is ook interessant voor adverteerders, 
velwacht Volmer, zeker omdat het apparaatje 
achtergrondinformatie over de gebruiker kan 
bevatten. Daarmee kunnen websites zich aan
passen aan de gebruiker. Zo zou b ij een jonge 
autofan de snelheid benadrukt kunnen worden, 
terwijl een oudere automobilist een verhande
ling over veiligheid krijgt. Deze ontwikkeling 
staat overigens nog in de kinderschoenen. 
Vraag is of de consument het niet te veel romp
slomp zal vinden, zoals bij technologische foef
jes wel vaker het geval is. Zo is de video met 
leespen en streepjescode faliekant mislukt. 
"Maar daarVoor moest je een nieuwe videore
corder aanschaffen. De sleutelhanger kun je 
gewoon op je eigen pc aansluiten", aldus 
Volmer. Volgens hem zijn soortgelijke experi
menten in het buitenland door de Zweedse 
krant DAGENS NYHETER, bemoedigend verlo
pen. 
Volkskrant, juli 2000 

MIAMI HERAID MET 
CURACAOSE EDITIE 
van een onzer verslaggeefsters' 
Willemstad - De Amerikaanse MlAMI HERALD 
verschijnt per 1 september met een 
Curacaosche editie. De krant zal zes dagen per 
week uitkomen en richt zich,vooral op de toe
rist. 
De Amerikaanse krant met een oplage van rond 
de 600.000 in Miami, heeft een stevig offensief 
ingezet in de Caribische regio. In Panama en 
Santa Domingo lîgt hetdagblac! al in de schap-
pen, Per 1 september verschijn t de krant behal
ve op Curacao ook op Sint Maarten en Bonaire, 
De Arubanen kunnen waarschijnlijk per 1 okto
ber een lokale HeraId kopen. Op Curacao richt 
de krant zich .in hoofdzaak op internationaal 
nieuw$", sport en fmanciële berichtgeving met 
een sterrke çoncentratie op nieuws uit de 
Verenigde Staten, Deze' artikelen komen rechtst
reeks uit Mlami. De kersverse editie wordt op 
CUracaO gedrukten zal twee pagina'.s 
Engelstalig lokaal nieuws bevatten. De beridLt
$~ving",is bÇJvenal informatief en pgsitief; er zal 
weinig politiek tussen:4itten, kondigt B. 
lonckbeer aan, fIij als directeur van de onder
rtemin~ Ultimo 'Verantwoordelijk "'(:'lor de- uîtga~ 
ve: "In de toeris~he hoek moet je niet met 
SQmbèr ni~ûws aankomen. u Behalve hetfoens
me vormt ook hèt internationale bedrijf$Ieven 
op Curacao een potentiële markt.. '!We gaan 
veel zakelijke berichten en buersniellws pren-
gen", belooft Jonckheer~ De lokale. Miami. 
Hel,"áld gaat,J,lOgulden kosten en I;noetccon
cmreren met zeven andere kranten . die (ip 
Curacao verschijnen. 

. Bron: AJgeme({11. Dagblad,25 jztJiJZOOO 
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NU OOK OPLAGEVERLIES BIJ 
DE TELEGRAAF 
Voor het eerst sinds mensenheugenis heeft 
dagblad De Telegraaf te kampen met een flin
ke achteruitgang in de oplage. Het bedrijf 
raakte 12.300 lezers kwijt (- drie procent). Dat 
blijkt uit cijfers van het Oplage Instituut (HOI) . 
Hoewel het HOI nog niet in staat is een verge
lijk met dezelfde periode vorig jaar te maken, 
is wel duidelijk dat De Telegraaf meer inlevert 
dan andere kranten gemiddeld doen. 
De klap bij De Telegraaf wordt slechts over
troffen door een nieuwe buiteling bij het 
Algemeen Dagblad (AD), dat netto 12.397 
lezers zag weglopen (-vier procent). Daarmee 
zittcn de twee grootste dagbladen in 
Nederland in de hoek waar de klappen vallen . 
Van de landelijke kranten ziet in de HOI-cijfers 
alleen Het Financieele Dagblad de oplage stij
gen (+zes procent). 
Probleem bij de cijfers is dat ze zi jn vergeleken 
met het laatste kwartaal van 1999. Een zuiver
der vergelijking zou alleen mogelijk zijn als het 
HOI beschikte over de cijfers van het eerste 
kwartaal van 1999, maar toen publiceerde het 
HOI nog geen dagbladcijfers. 
Het eerste kwartaal van een nieuw kalender
jaar geeft doorgaans een daling te zien in ver
gelijking met het laatste kwartaal van het jaar 
ervoor: veel lezers beslissen op dat momen t 
over het al dan niet verlengen van hun abon
nement. 
Uit het cijferoverzicht blijkt dat de gehele dag
bladsector de oplage met één procent zag 
dalen (-53.071). De helft van die daling wordt 
dus door de "grote landelijke twee" veroor
zaakt. Voorts blijkt dat naast het AD en De 
Telegraaf de Arnhemse Courant/Gelders 
Dagblad (-drie procent), De Gelderlander 
(-drie procent) en het Nederlands Dagblad 
(-drie procent) het minder goed doen. Het 
Financieele Dagblad (+zes procent), Haagsche 
Courant (+één procent) en Het Parool (even
eens één procent erbij) behoren tot de positie
ve uitschieters. (TD) 
Bron: De Journalist, juli 2000. 

GUTENBERG-B1JBEL OP 
CD-ROM 
De Guteoberg-bijbel in de Nationale 
Bibliotheek van Oostenrijk is één van de twin
tig volledig in tact overgebleven exemplaren 
van de honderdtachtig 42-lijns bijbels die 
Gutenberg ruim vijfllonderd jaa r geleden beeft 
gedrukt. Ieder exemplaar Îs uniek, omdat de 
versieringen volledig met de hand werden aan
gebracht en dus voor iedere bijbel anders uit
pakren. Eén van deze bijbels kwam in 1783 in 
bezit van de Weense hofbibliotheek toen 
Joseph II een kloQster ophief. Dit bijzonder 
mooie exemplaar bestaat uit twee delen en is 
nu bladzijde voor bladzijde gescand en op cd
ram gezet. Het begeleidende filmpje laat zien 
hoe de scanam1 keer op keer over de bijbel 
heen beweegt en op welke manier de 
DigiT3ook-software de vervonning van het 
beeld die optreedt door het openliggen van de 
bladzijden, compenseert. De cd-rom is alleen 
geschikt voor Windows en wordt uitgegeven 
dOOf 13rüder lioHinek:. in Wenen. 
Inform.atie: +43 22 31 67 365. 
Bron : Gt'dficus, uugusttls2000 

Zaterdag 
4novernber a.s. 

PAPmRBEURS 
i.s.m. 

Docwnentengroep ~4o-'45;, 

't .Trefpunt 
Voorthuizen 

, .. :, ,' .... 

Een korte beschrijving va n D.A. van Waalwijk (destijds d irecteur 
van het Nieuwsblad) schetst het ontstaa n van dit Persmuseum. 
Omdat het museumboek "Liefdewerk en Papier" (1992) op pag.17 
spreekt van een in september 1903 uitgegeven tweede circulaire, 
is deze catalogus de eerste die verscheen. De brochure telt 28 pagi
na's en geeft een opsomming van het bezit aan kranten, stad ge
wijs alfabetisch gerangschikt. 

DE TELEGRAM Jg.1 Nr.1 (6 oktober 1914) uit Gent bevindt zich al 
jaren in de verzameling. Nooit een ander nummer gezien en wei
nig bekend over deze uitgave. Omdat 6 oktober 1914 een maan
dag was, neem ik aan dat hier sprake is van een dagblad. 

Eene " Taube · boven Antwerpen 
Zij werpt bommên en proc1amatiën 

DE AFTOCHT DER ~jÜI T SCHER9 BEV E STIGD 

50,000 duitschers buiten gevecht iJl 1\~ls11ll1(1 
Waarom? 

Ifl 

KAMMEN STRAAT 21·23· 2000 ANTWERPEN 

TOEGANG VIA LOMBARDENVEST 6 

AbralTam EerlTneuenlTuts 
Tel. 

(03) 887.01 .78 

en (03) 233.32.99 

Hoewel het blad onder de titel "Waarom?" beweert dat het zal ver
schijnen "niet om den toestand nog scherper en gruwelijker te 
maken door het vermelden van bombastige, overdreven oorlogs
nieuws; niet om de dood en: gekwetsten, rampen en moordenarij
en bij karrevrachten opeen te stapelen ... " lijkt De Telegram op een 
sensatiekrant met die grote koppen op de voorpagina en trouwens 
ook op de 2e blz. Het blad heeft slechts twee kanten en zal met 
die anti-Duitse toon geen lang leven beschoren zijn geweest, ver
mits België, op een klein gebied na , in de Eerste Wereldoorlog 
werd bezet. 

Heel bijzonder was HET ALGEMEEN DAGBLAD va n zaterdag 1 
april 2000! Dit nummer verscheen éénmalig geheel zonder foto·s ' 
Veeltig tekenaars van het Belgische stripblad Robbedoes en de 
eigen coll ega's va n het AD zo rgden ervoor dat deze uitgave een 
stripkrant werd. 
Alle illustrat ies, met uitzondering van die in de advertenties, wer
den getekend in dit al vroeg uirverkochte, 64 pagina 's rellende col-
lector's item' . 

wordt vervolgd. 

TIMOTHY HUGHES 
RARE NEWSPAPERS 

Visit my website 
offering over 

4000 newspapers 
dating from the 1650's 

to the 1960's: 

www.rarenewspapers.com 

P.O. Box 3636 
Williamsport, PA 17701 USA 

e-mail: tim@rarenewspapers.com 
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Over Bossche kranten: 
reactie op een reactie 
In Au Courant van maart meldt Louis 
Nierynck, in reactie op een artikel van Jan 
de Wit over de naamsgeschiedenis van het 
Brabants Dagblad , dat hij wel een 's
Hertogenbossche Stads-Courant kent uit 
1818-1822, maa r niet een uit 1814/ 1815. 
Dat die er was - en grotendeels ook nog 
bewaard is gebleven - blijkt uit het volgen
de: 

,Onmiddellijk nadat eind januari 1814 de 
Fransen ook uit Den Bosch waren ver
jaagd, verschenen er op/ rond 28 januari 
maar liefst drie (nieuwe) kramen: 
1. het Staatkundig Dagblad va n de Rhyn

Monden, 28.1.1814, bij E. Lion en 
Zoonen 

2. De 's-Hertogenbossche [Vrijdagse] 
Couram, 28.1.1814, b ij de wed. 
C.A.Vieweg en Zoon, 

3. Nog een 's-Hertogenbossche Courant, 
bij c. L. Vieweg op de Pensmarkt. 

Van die laa tste verscheen het eerste nu m
mer kort voor 4 februari 1814. Dat blijkt uit 
de 'Nota voor her publiek' in de 
'sHertogenbossche Vrijdagsche Courant 
va n 4.2.1814, nr. 3, (wed. C.A. Vieweg en 

Zoon), in mijn bezit (zie bijgevoegde 
afdruk). 
Het eerste bewaard gebleven nummer van 
de s-Hertogenbossche Stads-Courant 
(thans aan-wezig in de 
Universite itsbiblotheek TUburg, maa r niet 
goed gecatalogiseerd) is dat van 10 okto
ber 1814, nr 52. Daar is ook de rest van 
1814, bijna de hele jaargang 1815 en het 
nummer 2 januari 1816 nr l. Dan houdt de 
reeks abrupt op, zonde r indicatie van stop
zetting. 
Er is dus va naf eind janurari 1814 t/ m ten 
minste 2.1 .1816 in Den Bosch een 's -

ultramontaanse oppositiekrant De Noord
Brabander (ook provinciaal , zo niet "lande
lijk '), die vanaf e ind 1830 overigens zwaar 
werd gecensureerd (zie E. Hofman: 
Noord-Brabant en de opstand van 1830, 
Tilburg, 1974» 

Hoe zat her nu (waarschijnlijk) mer die 
twee Vieweg-kranten in 1814? 
In .1771 hadden Christiaan August Vieweg 
en Lambert Jan Bressers, na verkregen con
sess ie va n het stadsbestuur, de 
'sHertogenbossche Courant opge richt. 
Nadat Vieweg sr. (rond 1794) was overle
den, werd de firma voortgezet door zijn 
weduwe, Maria Catharina de Wildt (zijn 2e 
vrouw), en zijn oudste zoon Christaa n 
August junior (1765- 1801), onder de naa m 
Wed. C.A. Vieweg en Zoon. De krant werd 
va naf 1794 onde r \'e rschillende andere 
namen ui tgegeven, maa r in ieder geva l in 
1809 weer als "sHertogenbossche [DiN rijl 
Courant (nummer van dinsdag 2'5 .4.1809 in 
Stadsarchief Den Bosch) en voongezet tot 
medio 1810 het Franse persregime werd 
ingevoerd met andere dru kkers/ uitgevers 
(o. m. E. Lion en Zoon). 
Of er in 1814 formeel of fe itelijk nog we'l 

een 'firma Wed. C.A. Vieweg' bestond heb 
ik niet kunnen vaststellen, noch wie daar
van dan de erfgenamen wa ren. C. A. Vieweg 
sr. had uit 2 huwelijken (ten minste) 9 kin
deren (waa rva n in 1814 zeker 3 zoons al 
waren overleden). 
De derde zoon Johan Ca rel Vieweg (1770-
1813) zat ook in het va k. Hij was eerst 
enkele jaren boekhandelaa r in Tilburg 
maar in 1800 in Ni jmegen begonnen met de 
Nijmeegsche Courant en werd de stamvader 
van de Nijmeegse Viewegs, to t in de jaren 
dertig va n deze eeuw uitgevers va n de 
Prov inciale Gelclersche en Nijmeegsche 

He110-genbossche Stads-Courant uitgege- Courant. 
ven waarva n het meeste bewaard is geble-
ven. 
Op grond van de mij ter beschikking staa n
de gegevens - met overigens nog de nocli
ge witte plekken - komt ik tot de volgende 
reconstructie. 
De onder 1 genoemde krant va n Lion had 
kennelijk de sterkste positie en blij kbaa r 
ook een soort toestemming om te verschij
nen. Dat zou kunnen worden afgele id uit 
mededelingen in de eerste nummers dat de 
krant werd uitgegeven 'op bekomen ver
gunning va n het gedele-geerd , en in 
afwagting der verdere approbatie van het 
aa nstaa nd nieuw bestuur der Rhijn 
Monden". De krant van Lion bleef en daar
uit is, via allerlei naamsveranderingen en 
fusies (zie De Wir, Hollenberg, Van 
Oirschot en J. Pastoor in de Provo NB r. en 
s-Hertogb Courant van 2 juli 1921) is uit 
deze krant uit 1814 uite indelijk het huidige 
Brabants Dagblad voortgekomen. 

De beide andere kranten ui t 1814 (en ook 
de al door Niely nck genoemde Stads-cou
rant die van 25. 2.1818 t/ m 29.6.1822, eerst 
uitgegeven door H. Palier en Zoon en 
vanaf 1 juli 1821 door W.F. Duncan) heb
ben het bestaan niet lang kunnen volhou
den. Ik neem aan omdat er naast de krant 
van Lion (primair provinciaa l geörienteerd) 
e igenlijk geen economische basis was voor 
een tweede krant in het toen nog zeer klei
ne Den Bosch (ca 17.000 inwoners Dat 
lukte pas in 1829 met de oprichting van de 

Uit de "Nota voor her pu bliek' va n 4.2.1814 
(zie fotokopie) wordt in ieder geval duide
lij k dat er toen een stev ig conflict over oude 
uitgaverechte n was tussen enerzijds de 
weduwe va n C.A. Vieweg jr en haar 2e 
echtgenoot (dat ",,:as de boekhandelaa r 
Willem van 1'001') en anderzijds de (twee
de?) zoon va n C.A.Vieweg sr, ( de boek
drukker) Carel Lodewijk . Beielen claimden 
het recht op voorzetting/ heruitgave van de 
(oud e) sHertogenbossche Courant (van 
1771). 
Van de krant va n 'de weduwe Vieweg' zijn 
(voor zover bekend) maa r twee nummers 
bewaard gebleven: nr 1 van 28. 1.1814 
CStadarchief Den Bosch) en nr 3 van 
4.2.1814 (in mijn bezit). Ik ga er van uit dat 
er niet (veel) meer geweest zijn en dat het 
stadsbestuur kort daarna (wellicht al in 
februari 1814) een concessie heeft ve rleend 
aan Carel Lodewijk voor het uitgeven van 
de s-Hertogenbossche Stads-Courant. Hij 
was immers een rechtstreekse nazaat van 
Vieweg sr, terwijl de wedu we va n zijn oud
ste broer en haa r 2e echtgenoot slechts aan
getrouwd wa ren. 
Wie er echt het fijne va n wil weten, zal in 
het Stadarchief van Den Bosch verder moe
ten zoeken. Ik ben daar niet aan toegeko
men, maar heb hiermee hopelijk toch een 
stukje bijgedragen aa n de ontrafeling van 
de geschiedenis van de Bossche pers, begin 
vorige eeuw. 
René Vos 

John Frost 80 jaar! 

Gefotografeerd met taart (zie krantencurio
sa elders in deze krant) 

GEZOCHT: 
ten behoeve van pershistorisch onderzoek 
informatie van/ over de journalisten Izaak 
Jacob Lion (1821-1873) en Louis Henri 
Beerstecher (1836-1909). Ben vooral op 
zoek naar mogelijke nagelaten 
papieren/ persoonlijk archief en ook foto 's . 
Elke tip is welkom. 
Reacties naar: 
René Vos, Overburgkade 87, 2275 XX 
Voorburg, tel: 070-3861023; 
e-mail: renevos@wanadoo.nl 

GEZOCHT: 
nunUlle rs va n het blad SMILE - KIEKEBOE 
- OKIDO- -OKIDOKI - ELCK 
WAT WILS - PARADE - en Duitse en 
Engelse humoristische bladen en 
boekwerkjes . Geen Punch! 
Reacties naar: 
Klaas Va n Der Spoel - Henri Dunantlaan 71 
- 9728 HC Groningen -
Tel. 050-5255791-
E-mail: klaasvdspoel@hetnet.nl 

AANGEBODEN: 
Voor de Jiefll ebbers -wie her eerst komt, het 
ee rst maalt- heb ik tegen vergoeding va n de 
ve rzendkosten een aantal exemplaren 
beschikbaar va n het op 28 augustus jl. uit
gekomen eerste nunUl1er \'an de nieuwe 
graris rniddagkrant NEWS.NL het zusje va n 
Spits, uitgegeven door De Telegraaf. 
Voorts heb ik nog enkele exemplaren van 
de eerste vijf nununers van Spits en Metro, 
die vorige zomer voor het eerst versche
nen. 

Reacties naar: 
René Vos, Overburgkad e 87, 2275 XX 
Voorburg, tel 070-3861023, 
e-mail: renevos@wanadoo. nJ 

pilpyrQS 
GEZOCHT: 
Maand- of jaarga ngen Nederlandse kranten 
(periode 1940-1980) . Ik koop ze graag of 
wil ze ruilen tegen dagbladen uit mijn enor
me collectie Duitse kranten. Graag cont~ct! 

Papyrus Ze itungsa ntiquariaa t (Reimlrd 
Rueckemann), tel. 02-02-646563. Mail: 
info@papyrus-germany.com 

Jaargang 15 . Nr,3 • Septem.ber 2000 

FRIESE KRANTENKOE 
(foto Alex . J. de Haan) 
Het Simme r2000-v irus d a t in juli in Fries land 
rondwaarde kree g ook m edewerkers van de 
Friese Pe rs in Leeuwarde n te pakken. Zij 
be plakte n één van d e kunstkoeien die de 
Friese weide n tijde lijk bevolkten, me t o ude 
exemplare n van d e Leeuward e r Coura nt. Op 
een grasp e rkje voor he t hoofdkantoo r staa t het 
die r nu te g razen . Simmer2000 is een g ro te 
re unie v an Friezen die z ijn geëmigreerd e n tij
d e ns d e zom e r van 2000 te ru g in hun vad e r
la nd kwa me n . 
Bron: de j oumalisl, juli 2000. 

Uit de pers ... 
Op 8 jlmi 2000 verscheen in Duitsland een 
postzegel van l.10DM tgv. het 350-jarig 
bestaan van h et eerste dagblad ter wereld. De 
EINKOMMENDE ZEITUNGEN verscheen toen 
al zesmaal per week bij de Leipziger drukker 
Timotheus Ritzsch. Het initiatief komt van 
Hans-Ulrich Nieter, die het Europäisches 
Zeitungsmuseum in Krefeld beheert. Samen 
met de Duitse minister van Financiën presen
teert Hans-Ulrich de postzegel in mei 2000 aan 
de pers. De foto is genomen uit de Kölner 
Stadt-Anzeiger van 26 mei 2000. 

Bezoek onze eigen 

website 
met interessante links 

http://home. WXS.nl 
/ -vktv /home.html 

en voor eventuele 
reakties: 
e-mail: 

au.courant@wxs.nl 
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Op 17 mei werd bij Burgersdijk & Niermans te Le iden 
oa. Een collectie van 107 nummers van de Leydse 
Courant uit 1772 geveild. De partij werd op een bijzon
dere manier bijeengebonden, nl. door middel van een 
bind touwt je door het vignet van alle exemplaren. Maar 
de ware onvermelde bijzonderheid aan deze collectie 
was het feit dat alle Leidse kranten in het oorspronke
lijke formaat, dus onafgesnden en zoals ze toen dus zijn 
uitgegeven, werden aangeboden l 

De verzameling bracht f. 3000,- op (zonder opcenten). 
Een flink bedrag! 

INTERNATIONALES ZEITUNGMUSEUM 
DER STADT AACHEN 

Pontstrasse 13-0-52062 Aachen, Duitsland 
Het Internationale Krantenmuseum met een 

unieke collectie waarin 
de geschiedenis weerspiegeld wordt. 

E-mail: info@izm.org 
Fax: xx49-241-4090656 

Internet: http://www.izm.de 

Officiële, zakelijke 
en speciale dagbladen 
in de Verenigde Staten 
van Anlerika in 2000 
Landbouw: 
URNER BARRY'S PRICE-CURRENT 
Kleding/Textiel 
WOMEN'S WEAR DAILY 
DNA (Daily News Record) 
Bouw: 
DODGE CONSTRUCTION NEWS 
DODGE CONSTRUCTION NEWS 
THE DAILY]OURNAL 
DAILY]OURNAL OF COMMERCE 
GerechteliJk: 
AIillON LEGAL NEWS 
ZakeliJk 

Toms River CNY) 

New York (NY) 
New York (NY) 

Chicago 
Monrovia (CA) 
Denver (CO) 
New Orleans 

Akron (OH) 

DAILY REPORT Atlanta 
THE DAILY RECORD Baltimore 
BATON ROUGE DAILY LEGAL NEWS Baton Rouge 
BROOKLYN DAILY BULLETIN Brooklyn 
BROWARD DAILY BUSINESS REVIEW Fort Lauderdale 
CHICAGO DAILY LAW BULLETIN Chicago 
CINCINNATI COURT INDEX Cincinnati 
DAILY LEGAL NEWS Cleveland (OH) 
DAILY TRANSCRIPT Colorado Springs 
THE DAILY REPORTER Columbus 
DAILY COMMERCIAL RECORD Dallas (TX) 
DAILY'COURTREPORTER Dayton 
THE DÄILY REPORTER Derby (KS) 
DETROn LEGAL NEWS Detroit 
COMMERCIAL RECORDER Fort WOlth 
DAILY COURT REVIEW Houston (TX) 
DAILY RECORD Kans3s City 
INVESTOR'S BUSINESS DAILY Los Angeles 
DAILY COMMERCE Los Angeles (CA) 
THE LA. DAILY]OURNAL Los Angeles (CA) 
METROPOUTAN NEWS-ENTERPRISE Los AngeJes (CA) 
LOS ANGELES BULLETIN Los Angeles (CA) 
THE DAILY RECORD Louisville 
THE DAILY NEWS Memphis 
MIAMI DAILY BUSINESS REVIEW Miami 
THE DAILY REPORTER Milwaukee (WO 
FINANCE AND COMMERCE Minneapolis (MN) 
AMERICAN BANKER New York (NY) 
AMERICAN METAL MARKET New York (NY) 
THE BOND BUYER New York (NY) 
]OURNAL OF COMMERCE & COMMERCIAL New York (NY) 
LAW]OlJRNAL New York (NY) 
OIL DAILY . New York CNY) 
STANDARD & POOR'S CR. New York CNY) 
STANDARD & POOR'S D.R. New York (NY) 
THE ]OURNAL RECORD Oklahoma City (OK) 
DAILY RECORD Omaha 
DAILY BUSINESS REVIEW Palm Beach 
THE LEGAL INTELLIGENCER Philadelphia (PA) 
PITTSBURGH LEGAL ]OURNAL Pittsburgh 
DAILY]OURNAL OF COMMERCE Portland 
DAILY SHIPPING NEWS POItland 
THE DAILY RECORD Rochester 
THE DAILY RECORDER Sacramento (CA) 
THE DAILY COMMERCIAL RECORDER San Antonio 
SAN DIEGO TRANSCRIPT San Diego 
SAN FRANCISCO DAILY]OURNAL San Francisco (CA) 
THE RECORDER San Francisco (CA) 
SAN ]OSE POST-RECORD San ]osé (CA) 
SEATTLE DAILY]OURNAL OF COMMERCE Seanle 
THE DAILY LEGAL NEWS Shreveport (LA) 
DAILY HERALD-RECORDER Santa Rosa (CA) 
THE DAILY EVENTS Springfield 
THE COURRIER POST St. Charles (MO) 
St. ]OSEPH DAILY COURIER St. ]oseph (MO) 
St. LOUIS WATCHMAN ADVOCATE Clayton 
THE St. LOUIS COUNTIAN St. Louis 
St. LOUIS DAILY RECORD St. Louis 
St. PAUL LEGAL LEDGER St. Pa uI 
TACOMA DAILY INDEX Tacoma 
LEGAL NEWS Toledo 
THE DAILY TERRITORIAL Tucson (AZ) 
TULSA DAILY COMMERCE & LEGAL NEWS Tulsa 
DAILY LEGAL NEWS Youngstown (OH) 
Entel'tain ment: 
THE HOLLYWOOD REPORTER 
DAILY VARIETY 
Sport: 
DAILY RACING FORM 

Recentelijk gestopt: 
Muziek: 
DAWN BEAT N.A.M.M. DAILY 
Officieel 
DAILY REPORTER 
DAILY LEGAL NEWS 
Sport: 
METRO TURF 
SPORT EYE 

Samengesteld door: F Mans - Lyon, France. 

Los Angeles 
Los Angeles 

Phoenix (AZ) 

Chicago 

Sioux City 
Topeka 

Highstown (N]) 
New York (NY) 

Oplage: Opgericht: 

2200 1858 

43309 1910 
26450 1970-1993 

860 1946 
3100 1865 
1500 1897 
2300 1922 

897 1921 

5337 
7472 
300 
2492 
2748 
6854 
1200 
1068 
500 
5083 
3300 
750 
1742 
1825 
545 
2800 
500 
251172 
1254 
13000 
2000 
1500 
310 
1730 
5020 
2110 
2000 
18754 
14540 
4200 
18403 
14248 
3600 
2350 
1274 
3144 
837 
1955 
2973 
1600 
3466 
583 
1910 
1254 
511 
6500 
6601 
7716 
394 
5047 
450 
450 
450 
556 
238 
5000 
980 
780 
596 
500 
650 
768 
466 
687 

1890 
1888 
1925 
1841 
1926 
1854 
1892 
1885 
1907 
1896 
1888 
1917 
1961 
1895 
1903 
1889 
1888 
1984 
1917 
1888 
1901 
1991 
1901 
1886 
1926 
1897 
1887 
1836 
1882 
1891 
1817 
1888 
1951 
1914 
1932 
1903 
1886 
1926 
1843 
1853 
1872 
1920 
1908 
1911 
1896 
1886 
1893 
1877 
1910 
1893 
1920 
1899 
1881 
1969 
1901 
1881 
1902 
1890 
1927 
1890 
1895 
1966 
1909 
1924 

24584 1930 
30406 1933 

40000 1894 

12500 

490 
1215 

10000 
5000 

1853-1992 

1890-1993 
1897-1995 

1990-1992 
1964 ? 

In juni 2000 is het jaarverslag van de 
Stichting Nederlands Persmuseum gepre
senteerel. 

Het jaar 1999 stond geheel in het teken van 
de voorbereidingen voor een nieuw 
Nederlands Persmuseum. Op alle fronten 
(fondsenwerving, verbouwing en inrich
ting) werd grote vooru itgang geboekt. 
Het n ieuwe Persmuseum zal naar verwacl1-
ting e ind 2000 zijn deuren aan de 
Zeebu rgerkade te Amsterdam openen. 

TE KOOP / RUIL: 
OUDE COURANTEN 
• GAZETTE VAN ANTWERPEN nr.13 

(12/2/ 1790) 
Capitulatie Citadel Antwerpen 
f.20,-

• OUD-HOLLANDT'S NIEUWSTYDING
HE nr174 (31/10/ 1895): 
laatste nummer 
f.lO,-

• VLISSINGSCHE COURANT or.121 
(8/10/1840): 
Abdicatie des Kon ings 
[ 15,-

• HET IDEAAL nr17 (27/4/1912): 
Ramp met de Titanic. 
[20,-

• 'sGRAVENHAAGSCHE MAENDAGSE 
COURANT nr.116 (20/9/1740): 
advertentie over de verkoop van schil
derijen Rubens, Rembrancl, enz . . . 
f25~ . 

* 'sGRAVENHAAGSCHE COURANT nr.62 
(25/5/1 785): 
Lofzang op de Krygsraad en Schuttelye 
door Le Franq van Berkhey (over bijna 
2 pag 's) 
[20,-

• 'sGRAVENHAAGSCHE COURANT nrA 
(22/11/1813): 
Fransen uit het land. Van der Duyn v. 
Maasdam en van Hogendorp in voorlo
pig bewind tot de Prins van 
Scheveningen terugkeert. 
f.25 ,-

• ROTTERDAMSCHE COURANT or50 
(26/4/1808): 
In Parijs wordt de zoon van Koning 
Lodewyk Napoleon geboren. 
f. 20,-

* ASMODEE or.18 0/2/1846) 
f.15,-

• REIZENDE NIEUWS-BODE nl".53 
(317/1848): Revolutie; vreselijke moord
partijen in Parijs. 
f.lO,-

* AMSTERDAMSCHE COURANT or.207 
(3/9/1830): over de Belg ische opsta nel. 
f15,-

• BULLETIN DE FRIBOURG orA5 
(27/ 3/1801) f.15,-

• COURIER DE L'EGALITE Paris nr.1034 
09/ 6/ 1795) f.15,-

• REVOLUTION DE PARIS nr35 
(13/ 3/ 1790): Prudhomme, 56 pages. 
f.25,-

Reacties naar: 
Verdilaan 85, 4384LD Vlissingen, te//fax: 
0118-470172. (porto extra) 

........ zomaar een stukje uit 
Het Brabants Dagblad 
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We'll keep you posted 
Subscribe to the 'The Independent International ', the weekly newspaper, and 

we wil! deliver the pick of the week's news and features - wherever you are 

The Independent International is packecl full of international ancl British news, comment, features, arts, 
books, travel ancl sport, Containing the highlights fróm The Independent ancl Independent 011 Sunday, 

it is available anywhere in the wor/cl by subscription via air mail, Complete the form below to subscribe 
for yourself, or as a gift for friencls or family. Stay in touch with a subscription to 

The Independent International. 
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'The Independent International' Subscription Farm 
Costs of annual subscription, 52 editions, including postage and 
packaging: 

I enclose my cheque, made payable to 'Independent 
Newspapers (UK)', ORpleasedebitmycreditcard 
account for: L"""""""" ""., 

Australia f:65 
New Zealand, Fiji, PNG, Pacific Islands f:75 

Credit card type: Visa/Mastercard 
Credit card number: 

Indonesia, Malaysia, Vietnam f:85 
Africa, Hong Kong, Middle East, India, China, Japan, DODO DODO DODO DODO 
USA, Canada, South America, Central America f:95 
Europe n05 

Expiry date: 
DODO 
Signature:~~ 

Please send 'The Independent International' to: Address of card holder: 

Title: Name: Title Name 

Address: Address: 

Country: Postcode: 

Postcode: Telephone number: 
L _____________________________________________________ ------------------------------

Please complete in block capita Is and send to: The Independent International, 
The Independent, 1 Canada Square, London EH 5DL or fax this form to: 020 7293 2488 

For a free sample copy, either write to the address or fax number above, or send an e-mail 
with your postal address to: international@independent.co.uk 

BOEK KNIGHTLEY 
THE FIRST CASUALTY 

Door Otto Spronk 

Na 25 jaar is eindelijk een nieuwe aange
vulde uitgave van "The First Casualty" door 
Phillip Knightley verschenen. De oor
spronkelijke uitgave uit 1975 staat bekend 
als de bijbel op het terrein van oorlogsver
slaggeving. Knightley maakte destijds een 
goede titelkeuze, dit eerste slachtoffer is 
eigenlijk vanzelfsprekend de waarheid. De 
waarheid over datgene dat zich voltrekt op 
het slagveld. Knightley gebruikt voor zijn 
titel een citaat van de amerikaanse senator 
Hiram ]ohnson uit 1917; "The first casualty 
when war co mes is truth" . En ook in de 25 
jaar na de eerste uitgave van Knightley's 

boek is dit citaat weer menigmaal juist 
gebleken. De ondeltitel; "de oorlogscorre
spondent als held en mythe-maker van de 
Krim tot Kosovo." duidt Knightley aan het 
einde van zijn nieuwe hoofdstukken met 
een groot pessimistisch vraagteken~ 
Knightley geboren in ALlstraIie was ruim 20 
jaar onderzoeksjournalist voor The Sunday 
Times en schrijft nu vooral voor The 
Independent. 
Het schitterende overzicht in dit boek over 
oorlogsjournalistiek geeft een duidelijk 
beeld van de moeizame verhouding tussen 
mi lita iren en journalisten bij een grote 

1975 

THE FIR 
CASUALTY 

reeks van conflicten en oorlogen uit de 
periode 1850 - 1975. In deze in maart 2000 
verschenen uitgave zijn 3 nieuwe hoofd
stukken toegevoegd over de oorlogen na 
1975, Van Rhodesie, Afghanistan en de 
Falklands tot en met de Golfoorlog, Kosovo 
en Oost-Timor. Knightley begint zijn ver
haal met het verslag van WiJliam Howard 
Russeli voor de Times over de aanval van 
de lichte cavalerie-brigade tijdens de 
Krimoorlog 1854 - 1856. Hij" eindigt zijn 
boeiende epos met de oorlog in 1999 over 
Kosovo. Dat de verhouding tussen jour
nalisten en de militairen in de laatste 25 jaar 

2000 
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MEDIACONCERN THOMSON 
DOET 38 KRANTEN DEUR UIT 
Door onze correspondent Frank Kuin 
Montreal, 10 juni. Het Canadese mediaconcern 
Thomson heeft de meeste van zijn 
Amerikaanse dagbladen verkocht aan twee uit
gevers in de Verenigde Staten, Thomson ont
vangt 1,6 miljard dollar voor 38 regionale titels . 
Dit is gisteren bekendgemaakt. De verkoop 
van de kranten wordt gezien als een belangrij
ke stap bij de transformatie van het :voormalige 
krantenimperium tot een grossier in elektroni
sche gegevens, Op dat vlak behoort het con
cern tot de grootste concurrenten van de uit
gevers Reed Elsevier en Wolters Kluwer. 
Gannett, uitgever van het nationale dagblad 
USA Today, verwerft 21 kranten uit de 
Thomson-stal, terwijl Community Newspapers 
er 17 koopt. 
Eerder deze week verwierf Thomson voor 842 
miljoen dollar het Amerikaanse Primark, een 
leverancier van professionele en financiële 
informatie die onder meer de elektronische 
aanbieder van beurs gegevens Datastream 
omvat. Thomson verbreedde daarmee zijn lei
dinggevende positie in elektronische informa
tieverschaffing van juridische, medische, 
wetenschappelijke en financiële informatie. 
Thomson bood in februari zijn 54 regionale 
dagbladen in Noord-Amerika te koop aan, 
Alleen het Canadese nationale dagblad The 
Globe and Mail houdt de uitgever zeker vast. 
Het heeft nu nog elf Amerikaanse en vijf 
Canadese titels over. "We zijn blij met de voor
uitgang en de opbrengst van het verkoop pro
ces tot zover", ve rklaarde Richard Harrington , 
president van Thomson. "We voere n agressief 
onze strategie uit om de leid ingevende aanbie
der te worden van e-info rmatie." 
De verkoop van de dagbladen e n de aanwinst 
van Primark vormen samen bijna de voltooiing 
van een grootschalige reorganisatie van 
Thomson , Het concern, gesticht door wijlen 
Roy Thomson (in Groot-Brittannië Lord 
Tho111son of Fleet) was een kranten imperium 
dat in de jaren tachtig ongeveer 180 dagbladen 
omvatte in de VS e n Canada e n 70 in Groot
Brittannië, waaronder de Times. Het aandelen
pakket van he t bedrijf is voor bijna 75 procent 
in h ande n van Ken Thomson, zoon van de 
oprichter. Sinds 1978 heeft Thomson fo rs uit
gebreid in gespecialiseerde publicaties a ls aca
demische e n juridische boeken en blade n. 
Vorig jaar waren kranten nog slechts verant
woordelijk voor 16 procent van de jaaromzet 
van ruim 5,5 miljard dollar. In de afge lopen 
jaren is Thomson bovendie n op agressieve 
w ijze gegroeid in online ioformatieverschaffing 
aan bedrijven en institutionele klanten, met 
name via elektronische databanken en het 
internet. 
De verkoop van dagbladen past in een trend 
waarbij internationale uitgevers zich in toene
mende mate toeleggen op professionele infor
matie en elektronische 1everantie. Reed 
Elsevier verkocht in 1995 zijn dagbladen, waar
onder NRC Handelsblad en Algemeen 
Dagblad. 
Bron: NRC Handelsblad 10-06-2000 

"Wie dit leest wordt gek" 
Op 10 november 1960 werd te Amsterdam in 
het Stedelijk Museum een blad ten doop 
gehouden, dat maar kort heeft bestaan, maar 
dat toch een plaats verdiend in de geschiede
nis van de Nederlandse jongerenblàden. 
Het eerste nummer verscheen na een grote 
reclamecampagne in de kiosken onder de 
naam "twel'!", het blad voor jonge mensen. Het 
zesmaal per jaar verschijnende blad stond 
onder redactie van Anclré van der Louwen 
had een formaat van 26 bij 331h cm .. Tot de 
medewerkers behoorden onder meer Bibeb, 
Remco Campert, Hugo Claus, Lucebert, Cees 
Nooteboom, Renate Rubinstein, Simon 
Vinkenoog, wat betreft de tekst. Fotografen 
die meewerkten waren oa. Ed van der Elsken, 
Joan van der Keuken en Eddy Posthuma de 
Boer. Uitgeverij Meulenhoff verzorgde de dis
tributie. 
Er is waarschijnlijk in Nederland nooit meer 
een jongerenblad uitgegeven waaraan zoveel, 
later bekende jongeren, hebben meegewerkt. 
In alle dag- en weekbladen werd aandacht 
besteed aan her verschijnen van dit blad. De 
reacties waren van uiterst lovend tot fel afwij
zend. 
Eind vijftiger jaren verscheen er in Duitsland 
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een studentenblad "Twen", dat in grofkorrelige 
paginagrote foto's, met een omvang van een 
honderd pagina's en een geheel afwijkende 
lay-out, werd uitgegeven voor de jongeren van 
die tijd. De Nederlandse "twen" was wat uit
voering en omvang betreft hieraan gelijk. Dat 
gaf al direct problemen, want het tweede num
mer verscheen onder de naam "taboe", omdat 
de Duitse uitgever een kort geding had aange
spannen over het gebruik van de naam "twen". 
Het weekblad "Hier Rotterdam" schreef over 
dit nieuwe jongerenblad: "Klinkende namen 
staan borg voor fantastische foto's, evenveel 
klinkende namen garant voor een hoop holle 
onzin, waar het opgelegde "we-moeten-zwart
gallig-zijn" van af druipt". 
In het eerste nummer op de voorpagina de 
uitdagende tekst: "Wie dit leest wordt gek". 
Verder artikelen onder koppen als "Wat man
keert onze ouders?" en "Op de blootste huid 
van onze tijd" over de Franse film. Een bespre
king van de Franse Renault Dauphine - in het 
tweede nummer pas de Citroen 2CV 
"Deusjevo" - en een artikel over de mode van 
Max Heymans en Dick Holthaus, naast 
"Cardin: konfektie voor mannen". 
In nummer twee - dat dus uitkwam onder de 
naam "taboe". - een merkwaardig artikel: "Een 
ouderdag bij onze jongens", over een dag voor 
ouders en verloofden bij het Regimen t 
Huzaren van Sytzema te Amersfoort, geschre
ven door een oud-militair. 
In de volgende nummers artikelen over de 
jeugd in Israël en China, over LSD, over 
samenwonen, en over de muziek voor de 
nieuwe generatie: Jazz. Maar ook onderwerpen 
als pornografie werden behandeld. 
Uiteraard ook het koningshuis kwam aan bod 
onder de titel "Ssst Ssstdijk Soestdijk". 
De christelijke dagbladpers - zoals Nieuwe 
Leidsche Courant, Nieuwe Haagsche Courant, 
Dordtsch Dagblad en de Rotterdammer - had
den geen goed woord over voor dit blad: 
"Mocht je er één pagina in vinden, waartegen 
je "ja" zou kunnen zeggen, dan blijven er 89 
over, waaraan je je goede geld misschien liever 
niet had uitgegeven. Zeg maar "boe" tegen 
Taboe". 
Wanneer men nu de nununers van "taboe" nog 
eens doorleest, ontkomt men niet aan de 
indruk dat het blad toch een wat elitair karak
ter had. 
Hoeveel nummers er uiteindelijk zijn versche
nen weet ik niet, zelf heb ik er vier. 

Harm Bosman 

nog moeizamer is geworden bli jkt du ide li jk 
ui t de verha len in de laatste 3 hoofdstuk
ken. Knightley is rond ui t sceptisch. Maar 
de wri jving tussen de belangen van jou rna
listen en militairen is eigenli jk van alle tij
den. Journa listen beinvloeden de menings
vorm ing van hu n lezers- kijkers- en lu iste
raarspubliek. Bij milita iren en poli tieke 
machthebbe rs ka n soms zelfs worden 
gesproken van angst voor deze invloed van 
de pers. Julius Cesa r heeft zijn eigen oor
logsgeschiedschrijving gepubliceerd, om 
zich te rechtvaa rdigen en beschuldigingen 
achteraf te voorkomen. Napoleon verge
leek de invloed van de pers op de openba
re meningsvorming met die va n duizend 
bajonetten. Sommige legers kenden daar
om eigen "combat correspondenten en 
combat fotografen/filmers". Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog noemde Generaal 
Patton hen liefkozend "my GI-photograp
hers", en geen wonder want hij dankte 
veel van zijn roem aan deze schrijvende en 
fotograferende gewone soldaten. Want hun 
berichten en foto 's verschenen ook in de 
burgennedia. De "combat correspondenten 
en - fotografen" waren ook actief in het 
Amerikaanse leger tijdens de oorlog in 
Vietnam. In het Duitse leger tijdens de 
Tweede Wereldoorlog werkten de zoge
naamde "Propaga ndakompanien" onder 
Generaal Hasso von Wedel. 
Legereenheden die uitsluitend voor 
nieuwsgaring over de oorlog werden inge
zet. De nazi's kende de kracht van propa
ganda al ruim voor hun machtsovername in 
1933. Goebbels als de Minister va n 
Volksvoorlichting en Propaganda beheerste 
va naf 1933 tot 1945 vrijwel alle media. Alle 
berichtgeving over het verloop van de oor
log door de Propagandakompagnien liep 
via de centrale van het Ministerie in Berlijn. 
Vaak werden beroepsjournalisten en -foto
grafen/ filmers ingezet, maar zonder enige 
invloed hoe en waarin hun materiaal werd 
gebruikt. Zij kregen soms te maken met 
merkwaardige voorschriften, zo verordon
neerde Goebbels na de inval in Rusland in 
juni 1941 dat filmers alleen opnamen van 
optrekkende duitse soldaten mochten 
maken die van links naar rechts op het 

Eerste aflevering p rop aganda tijdschrift 
"Signal" 

doek verschenen. Op deze wijze werd het 
oprukken van de zegevierende Duitse troe
pen naar het Oosten duidelijk volgens 
Goebbels' visie. Ook de Waffen-SS had 
zijn eigen "Kriegsberichterstandarte" 
genoemd naar de gesneuvelde schrijver 
Kurt Eggers. Goebbels is de geschiedenis 
ingegaan als grootmeester op het terrein 
van propaganda en manipulatie. Met een 
dergelijke "eigen" berichtgeving over de 
oorlog is alles direct door de militaire en 
politieke belanghebbenden te controleren 
en te manipuleren. 
Sinds de klassieke oudheid hebben chroni
queurs en kunstenaars de verschrikkingen 
van de oorlog, de daden van de legers, glo
rierijke thuiskomsten van overwinnende 
legers en de nood van het volk in een oor
log, voor het nageslacht vastgelegd. De 
officiele chroniqueurs gingen met de mili
ta iren op veldtocht mee, deze schreven de 
verslagen van de heldendaden van de 
eigen legers. Dit wilde uiteraard nogal eens 
in strijd met de waarheid zijn. De legeraan
voerders hadden geen behoefte aan een 
kritische verslag van hun activiteiten. 
Is directe waarneming van de onafhankelij
ke journalist ter plekke een garantie voor 
een zuivere en objectieve verslaglegging. 
Soms, maar niet altijd, want ook ter plekke 

wordt vaak man ipulatie toegepast. Niet 
alleen militairen hebben zo hu n e igen stra
tegische belangen , maar ook burgerlijke 
autori teiten en zelfs slachtoffers zijn er bij 
gebaat hun zaak zo gunstig of ongunstig 
mogelijk voor het oog van de wereldopinie 
te presenteren. Ook journa listen kunnen 
zaken zelf door een gek leurde bril zien of 
verzwijgen, uit patriottisme of zelfcensuu r. 
Phillip Knightley geeft een paar mooie 
voorbeelden. Journalisten kunnen via mili
ta ire voorlichting op het verkeerde been 
worden gezet en ondanks het fe it dat zij 
zelf ter plekke en uit eigen waarneming 
zaken zouden ku nnen melden, komen 
deze zaken toch ni~t in de krant of op tele
visie. Of pas veel later. Voorbeelden zijn 
genoeg te vinden uit de oorlogen van de 
afgelopen 25 jaa r. 
Wordt over een oorlog dan nooit een direc
te waarheid verteld? Jawel, maar vaak pas 
achteraf door de historicus of journalist, die 
uit de archieven de vrijgekomen dossiers 
en zaken haalt. En het zijn meestal de vrij
gegeven dossiers, vaak na lange perioden 
achter slot en grendel. Er liggen nog vele 
duistere zaken in niet-vrijgegeven dossiers 
in archieven te wachten. Affaires die de 
regeringen en militairen zorgvuldig voor 
het speurende oog van de journalist ter 
plekke in het heden verborgen hebben 
weten te houden. De historische onder
zoeker, journalist of wetenschapper, heeft 
echter wel vaak ook het voordeel zaken 
achteraf in een juiste context te kunnen 
plaatsen. In de hectiek op het slagveld gaat 
vanzelfsprekend een ruim overzicht ve rlo
ren. Maar soms kan een journalist na lang 
graven en vaak met veel tegenwerking va n 
autorite iten slechts een topje van de ijsberg 
onthullen en moeten uiteindelijk parle
mentaire onderzoekscommissies met hun 
hulptroepen het echte uitzoekwerk doen. 
En ook hier kunnen ondanks de goede 
intenties weer zaken gemanipuleerd wor
den. Zitting hebben in een parlementaire 
enquete-commissie brengt hoog aanzien 
met zich mee, het gevaar van "scoren" voor 
politici is niet denkbeeldig. 
Journalistiek wantrouwen kan een goed 
uitgangspunt zijn, want soms worden com
plete archieven bewust vernietigd voordat 
een journalist inzage heeft kunnen verkrij
gen. En waarom dan wel, mag een goed 
journalist zich afvragen. Kan de journalist 
met zijn vrijheid van meningsuiting zo maar 
schrijven of laten zien wat er ter plekke 
gaande is? Ook dat is vaak niet het geva l. 
De waarheid en vrijheid van meningsuiting, 
ultieme doelen binnen de journalistiek, zijn 
niet zomaa r de vanzelfsprekendheden die 
naadloos over elkaar heenva llen . Dat is al 
terug te vinden toen de Franse Nationale 
Vergadering in augustus 1789 met hun 
Verklaring van Mensemechten naa r buiten 
kwam; "De vrije uiting van zijn gedachten 
en meningen is een van de kostbaa rste 
rechten van de Mens. Iedere Burger mag 
zich dus door woord, geschrift, en druk vrij 
uiten; voor het misbruik van deze vrijheid 
heeft hij zich in alle door de Wet vastgeleg
de gevallen te vera ntwoorden." Was het 
maar zo simpel deze strijd om de vrije 
uiting van de waarheid, maa r wel met de 
beperkingen die door de overheden in de 
wet zijn vastgelegd. En de overheden (of 
machthebbers) maken de wet. 
Nanlurlijk zijn er journalisten die op eigen 
risico en uit e igen waarneming direct uit 
een oorlogsgebied of over een conflict 
berichten. Ook daar zijn bewonderens
waardige staaltjes in de afgelopen 25 jaar 

. van terug te vinden. Maar de risico's zijn 
erg groot, vaak zijn zij de eersten die mis
standen naar buiten brengen en vaak wor
den zij zelf ook het slachtoffer van dit feit. 
De lijsten van Amnesty International en lPI 
spreken voor zich. 
Is samenwerking tussen journalisten en 
militairen eigenlijk wel mogelijk met al 
deze tegengestelde belangen ? Zeker wel, 
maar er valt vaak veel te verbergen en er 
zijn duidelijke tegengestelde belangen. 
Toch moeten beiden wel samenwerken. 
Walter Cronkite, eminence grise in de ame
rikaanse journalistiek, heeft hierover naar 
aanleiding van de gebeurtenissen in de 
Golfoorlog in zijn Newsweek-artikel "What 
is There to Hide ?" van 25 februari 1991 het 
volgende te zeggen; "Het wordt ons met de 
hamer ingeslagen en we zijn trots op het 
feit dat het "onze jongens (en meisjes)", 
"onze troepen" en "onze militairen" in de 
Golf zijn. Dat zijn ze zeker, en het is ook 
onze oorlog. Onze gekozen afgevaardigden 
in het Congres gaven onze gekozen presi
dent de toestemming deze oorlog te gaan 

Walter Cronkite in uniform, 1946 

voeren. We moeten beslist weten wat er in 
onze naam wordt uitgehaald. 
Na de Tweede Wereldoorlog gaven de 
meeste Duitsers aan dat zij niet hadden 
geweten wat er in de beruchte concentra
tiekampen had plaatsgevonden. Mogelijk is 
dat juist. Maar deze claim op het niet weten 
pleit ze niet vrij van schuld: zij hadden 
Hitier zelf de vrije hand gegeven zijn vuile 
praktijken in het duister uit te voeren. Zij 
lieten nauwelijks protest horen bij het 
opheffen va n kranten of inperken van vrije 
meningsuiting. De militairen handelen nog 
steeds naar een al lang in diskrediet 
gebrachte fabel van het Pentagon, dat de 
oorlog in Vietnam verloren is door onge
censureerde berichtgeving in de pers. De 
militairen doen er beter aan hun PR en 
omgang met de pers te voeren zoals tijdens 
de Tweede Wereldoorlog, een oorlog die 
we wel gewonnen hebben." 
Deze Pentagon-fabel over de berichtgeving 
uit Vietnam is nog steeds uitgangspunt van 
het wantrouwen dat regeringen en militai
ren tegenover journalisten koesteren. Na de 
oorlog in Vietnam hebben de politieke 
machthebbers en militairen er alles aa n 
gedaan de journalistieke berichtgeving tij
dens confl icten en oorlogen op zeer pro
fessionele wijze, niet alleen door middel 
van censuur, maar vooral door middel va n 
manipulatie, naa r hun hand te zetten. In de 
aanvullende hoofdsnikken van "The First 
Casualty" geeft Knightley prachtige voor
beelden uit de Fa lklandoorl og, de 
Golfoo rlog tegen Iran, maar ook uit het 
jongste grote conflict over Kosovo tussen 
Servie en de NAVO. De manipulaties en 
verdraaiingen van fe iten uit de "pers
briefings" liggen nog vers in het geheugen. 
En dat gaat op voor de briefings van vriend 
en vijand. 

Cronk ite vervolgt zijn verhaa l met zijn per
soonlijke ervaringen met de mil itaire cen
suur; "tijdens de Tweede Wereldoorlog was 
er censuu r op alle berichtgeving, film en 
geluid die het slagveld verliet. De vei ligheid 
van de troepen moet gewaa rborgd zijn 
tegen ongewilde onthullingen over bijzon
derheden van wapens, de plaats waar zich 
troepen bevinden, strategische plannen etc. 
In de Tweede Wereldoorlog werd het 
meeste persmateriaal per koerier naar het 
cUvisie-hoofdkwanier gebracht, waar een 
inlichtingendienst-officier het bekeek en 
vrijgaf voor verdere verzending. In de 
meeste gevallen was deze censuur-officier 
een voor oorlogstaken opgeroepen burger. 
Vaak was hij even bezorgd over het recht 
van het publiek op informatie, als over het 
recht va n de militairen op geheimhouding. 
Hij stond in ieder geval open voor het pro
test van de oorlogscorrespondent, die dacht 
dat zijn verhaal (of foto '0.5.) om politieke 
redenen werd opgehouden. Wij (corre
spondenten) wonnen de argumentatie 
vaak door aan te geven dat de vijand al in 
het bezit van deze te censureren informatie 
was. 
In Engeland hield de censuur eens mijn 
verslag vast van het bombardement dat de 
Achtste Luchtvloot boven Duitsland had 
uitgevoerd door een volledig dicht wolken
dek. Dit was politiek gevoelig, want onze 
Luchtmachtstaf hield vol dat wij alleen maar 
gerichte bombardementen op militaire doe
len uitvoerden. Maar de censoren gaven 
mijn verhaal vrij toen ik ze er op wees, dat 
logischerwijs de Duitsers op de grond en 
de piloten van de Luftwaffe die onze vlieg
tuigen hadden aangevallen van het dichte 
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wolkendek op de hoogte waren . De waar
heid werd dus niet achtergehouden voor 
de Duitsers maar voor de Amerikanen. 
Met een rationeel censuursysteem op zijn 
plaats, moet de pers vrij zijn om te gaan 
waar ze wil , te zien, te horen en fotografe
ren (filmen), waarva n ze denkt dat het in . 
het publieke belang is. Het aanta l loslopen
de correspondenten achter de linies moet 
onder controle worden gehouden, maar dit 
werd tijdens de Tweede Wereldoorlog in 
de hand gehouden door middel van 
accreditatie en zo lang dit middel liberaal 
wordt toegepast voor gevestigde verslagge
vers van grote organ isaties is het recht van 
het publiek om te weten veilig gesteld." 
Cronkite spreekt hier over het feit dat alle 
door die journalisten vergaarde informatie 
via "pools" voor iedereen beschikbaar was. 
Dit werkte in die tijd uitstekend. Pools zijn 
er in de grote jongste conflicten ook 
gevormd , maar de hedendaagse onderlin
ge concurrentie nIssen de verschillende 
nieuwsmedia is moordend geworden . De 
verslaggever moet van zijn opdrachtgevers 
met excl usief materiaal komen, en blijkt 
dus zelf ook niet vies van en ige manipula
tie , twee recente zaken trekken hier de 
aandacht. Hoe "echt" zijn de beelden van 
ITN-verslaggever Penny Marshall en haar 
cameraman Jeremy Irvin van het Selvische 
kamp Omarska met de sterk vermagerde 
Fikret Alic achter prikkeldraad tijdens de 
Bosnische oorlog in 1992. Dit beeld is een 
icoon van die oorlog geworden. Ook het 
"exclusieve zelfgemaakte beeldmateriaal" 
van een Duitse TV-journalist van gedode 
en geboeide Tsjétsjeense verzetsstrijders 
blijkt uit een "onduidelijke" bron afkomstig. 
Het is a llemaal niet nieuw, ook tijdens de 
Tweede Wereldoorlog bleek de foto van 
Joe Rosenthal van het hijsen van de 
Amerikaanse vlag op Iwo Jima door hem· 
zelf in scene te zijn gezet. De journalisriek 
wil ook "scoren", in de onderlinge concur
rentiestrijd . 
Krantenmagnaat Hearst in concurrentie met 
zijn tegenpool Pulitzer lokte vrijwel de 
Spaans-Amerikaanse oorlog uit in 1898 
toen zijn verslaggever/ tekenaar Frederic 
Remington vanaf Cuba telegrafeerde; 
"Everything is quiet. There is no trouble 
here. There will be no war. I wish to return. 
Hearst antwoordde; Please rema in . You fur
nish pictures. 1 will furnish war. Toen het 
Amerikaanse slagschip Maine in de haven 
van Havanna in de lucht vloog (door een 
ongeluk met een stookketeJ) kreeg Hearst 
zijn oorlog en de oplage van zijn krant The 
New York JOUl·nal vloog omhoog. 
De internationale nieuws-media zijn zeer 
fors in aantal toegenomen en eigenlijk 
werkt dit uit ten nadele van het universele 
recht op weten. Cronkite; "Tussen haakjes, 
oorlogscorrespondenten moeten een uni
form dragen. Reguliere militaire uitrusting, 
zonder rangtekens en met een duidelijk 
"oorlogscorrespondenten insigne" , dit 
werkte uitstekend in de Tweede 
Wereldoorlog. Deze militaire uitrusting was 
in de meeste gevallen genoeg om transport, 

eten en onderdak te verkrijgen - en om de 
drager van dit uniform te identificeren als 
non-combattant in het geval van gevangen
neming. 
De militairen hebben de verantwoording 
alle mogelijke informatie aan de pers te 
verstrekken en de pers heeft alle recht, op 
het onbeschaamde af, deze informatie te 
eisen." 
Er is veel veranderd na de persoonlijke 
belevenissen van Cronkite tijdens de 
Tweede Wereldoorlog, de wereld is door 
de technologie kleiner geworden. 
Informatie komt tegenwoordig "rea I-time" 
de huiskamer binnen op televisie, radio of 
computer. Email, mobiele telefoon en 
draagbare televisiezenders maken rechtst
reeks verslag vanaf het slagveld mogelijk. 
Informatie is nieuwe economie geworden. 
Dat weten ook de autoriteiten en militairen, 
mede daarom zijn er inperkingen in de vrij
heden van journalisten en is het gevaar van 
manipulatie groot. Verslaglegging ter plek
ke, het waarnemen met eigen ogen en de 
drang tot weten van de waarheid is de taak 
van de journalistiek van alle rijden. Dat za l 
ongetwijfeld altijd zo blijven. Maar inmid
dels heeft ook de herkenbaarheid van een 
journalist op het slagveld nadelen gekre
gen, zij ·kunnen een speciaal doelwit gaan 
vormen, ook dat is pijnlijk duidelijk gewor
den. Vele journalisten, fotografen en film
ers verloren de afgelopen jaren hun leven 
bij het werk in brandhaarden op deze 
wereld. Er is echter niets echt nieuw onder 
de zon, in dat kader moet, vrees ik, toch 
ook de uitspraak van Unie-generaal lrvin 
McDoweli in de Amerikaanse Burgeroorlog 
worden gezien; "Ik heb arrangementen 
getroffen om de correspondenten in het 
veld te laten gaan.. en ik heb ze de 
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suggestie gedaan dat zij een wit uniform 
zullen dragen om de puurheid van hun 
karakter aan te geven" 
De strijd van Cronkite met de militaire cen
suur om "de waarheid" was nog oprecht te 
noemen. Tegenwoordig zijn er heel andere 
belangen in het spel , ook Knightley is pes
simistisch; " .... het is waarschijnlijk dat rege
ringen, hun "spindokters", propagandisten 
en militaire commandanten een verdere 
rechtvaardiging zullen viI)den in het mani
pltleren van de media in oorlogstijd en dat 
de Golf en Kosovo het patroon hebben 
vastgelegd voor alle komende oorlogen. In 
feite voorspel ik dat de controle van oor
logscorrespondenten nog strikter zal ";"or
den en dat de media in het algemeen dit 
zullen accepteren omdat in oorlogstijd de 
commerciele en politieke belangen liggen 
in het ondersteunen van de regering van 
dat moment. Het tijdperk van de oorlogs
verslaggever als held is duidelijk voorbij. Of 
zij door willen gaan als propagandisten en 
mythe-makers, onderworpen aan hen die 
de oorlogen voeren is een beslissing die zi j 
zelf moeten nemen" 
Het werd na 25 jaar en met zo veel oorlo
gen, conflicten en manipulatie in deze 
wereld hoog tijd voor een uitgebreide "revi
secf eclition" van Phillip Knightley 's "The 
First Casualty" . 

The First Casualty, 
The war correspondent as hero and mytb
maker Fom tbe Crimea to Kosovo. 
Jntroduction by jobn Pi/gel' 
Prion Books Ltd, Londen, copyrigbt Pbillip 
Knightley 1975, 2000 
ISBN 1-85375-376-9 
Prijs. 12 Englisb Pound 
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