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AU 
DRIEMAANDELIJKSE KRANT VAN DE 

VERENIGING VOOR KRANTEN- EN TIJDSCHRIFTENVERZAMELAARS 

. Au,Cou!~l:J)t is het verênig!ngsbtgaan van 
de Vereniging voor lfrJotén- en Tiftl
schriften Verzamelaars (VKW! en ver~'ichijnt 
vier maal per jaar in de maanden maart, 
juni, september en december. 

Abonnementsprijs inclusieflicl
maatschap VK1V € 18,OO/juar, 
Extra abonnement € 1l,50/ jaar. 

REDACTIE-ADRES, 
PR & BEURZEN en 
CONTACTADRES VKTV: 

Jan de Wit 
Houtvesterstraat 22 
5241 IX ROSMAlEN 
TeVFàx; 073 / ')214272 
e-mail: 
dewitrosmalen@planet.nl 

INLEVEREN KOPIJ: 
De kopii zo ruim mogeliik voor de 
deadlines van de Dununers inleveren: 

nr, 1 voor 15 FEBRUARI 
or. 2 voor 15 MEI 
nr. 3 voor 1'5 AUGUSTUS 
nr. 4 voor 15 NOVEMBER 

Artikelen en ingezonden brieven bij voor
keur op dil'kette (WP of WORD) 
of uitgetikt/ -geprint , e-mail in een zo dui
delijk mogelijk lettettype en liefst voorzien 
van illustraties. 

BESlUt1.R: 
Qtto Sp ronk (Voorzitter') 
Ruudpolfin, 
Jan de Wit en 
Roti GreoTèn . 

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

, e-mail;au.courant@wxs.nl 

. De krantendienstis een niet-commerciële 
dienstverlening van de VKJV aan haar 
leden, die beoogd te bemiddelen b~ kran
ten en tijdschriften en andere daarmee 

• samenhangendegè..>khtiften en voorwer- . 
pen. Iedereen die afstand wil doen van 
dergelijk materia:rl wordt verzo.chr. contact 
op-le nemen met de coördinator J~n de 

"; Wit op bovenstaandlIdres. (cornmerdëJe 
, -p-anrnedingen worden niet in behandeling 

genomen) . 

t 

ADVERTENTIES IN 
AU COURANT: 
Ieder lid mag gratis een advertentje 
plaatsen (max. 10 regels) 
Advertentietarieven op aanvraag. 

Drukkerij Em. deJong . 
, Baarle-Nassau 

ISSN - ut. 0920-4180 

EMAILLEN-BORDEN 
INTERNATIONAAL EEN 

IJZERSTERK. RECLAME-MEDIUM 
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Nieuws van het secretariaat 
De volgende mutaties kunnen we u melden: 

Adreswijzigingen 
• Bibliotheek Communicatiewetenschappen 

UvA/Persbibliotheek 
is s inds kort onde rdeel va n Bushuis Bibliotheek. 
Het nieuwe correspondentiead res is : 
Kloveniersburgwal 48, 1012 CX Amsterdam 
Contactpersoon: ]. Huizinga 

• A. Boers (voorheen 's-G ravenhage) heeft een 
nieuw adres: 
Wubbenkamp 9, 49762 Lathen, Duitsland 

• Harolcl Makaske 
Beekstraat 15 
8162 HA Epe 
Telefoon: 0578-610880 

• Otto Spronk, Rosmalen 
Nieuw e-mailadres:ospronk@home. nl 

Nieuwe leden 
De YKTV velwelkomt de volgende leden: 

• Jens Greven, 11 jaar 
Grote Boterbloem 3S 
1991 L.J. Velserbroek 
(verzamelt Tir,U1 ic, WO-I en n ~n 11-09-01) 

• F. va n Nes 
Herenstraat 90 
2313 AM Leiden 
(verzamelt tite lko ppen van dagbladen) 

• .J. van Ku Ier 
Penningkruid 30 
1441 XX Purmerend 

Beeïndiging lidmaatschap 

• ]. K1oots, Amsterdam 

LENIE GOUDAPPEL 
Len ie Goudappel is niet meel~ op 6 maart jongstle
den is zi j op 78-jarige leeftijd overleden in ha.tr 
woonpl:Jats Capelle á'.ln den ijsseL De meeste leden 
van de VKW zullen zich haar nog wel berinneren 
van de ruilbeurzen, d ie z ij g raag mocht bezoeken. 
Haar belangstelling voor persgescbiedeniS-~as bijna 
~;preekwoo.tttelijk. Lenie was één van de a<lnpr.ezi
gen bij de opdmtingsvergadedng van de ~1Vjn 
het Pe:rsin~tltUutln1useu1U aan de Oude ~o~~'tta.at 
in Amster-dam. Mev.rOllw Goudappel, zoals-v:.~en 
haat kende(t~ was zelf ook nauw verbo ' met de 
gesd1iedep5s vàn dé. pers in Nederland. 
van 1955 toFl969 um:umenraliste bIj bet 
RotterèlamseI1Nieuwsblad en daarna fOt"· 
pensioetljn~bi:j hetANP, waar zij 
stond v en.de ANP-bio-dienst. 
gedrukt d haar levendige bel 

deed diepgravende r 
kranten uit de Patrio . 

zij jarenlang als ~ 
beJ",erlde journalisten 

fysiek onmogelijk 
te bèzoeken, de~ 

onderzc>ek naar ha,lt 
Rotterdams ;:en::tet~ritt~j;jriléf 

Met darrl{ aa~Pêter lonkman '.-oor het bJchiJi;haür 
.'>teUen "'<iQ de foto ~an Lcnie GOl..ld..ppel nxgesprt'k 
met P.roEdOà"9. Hemel~ tijden:. de opening);:i.r! bet 
niel~'e persm:ust:'U1l1. 

INTERNATIONAAL EEN IJZERSTERK 
REClAME-MEDIUM 

,elegrnmme 
VOLKISCHER 
BEOBACHTER 

feft bie {ienirolorgol1e 
· ~erV3ewegung: 

;]lIustrierler Beobachtar .. Diê Irenlle!isel '~ NS Funk 
Der SA Mann.;, tG S:ûeriJeinde "NS Monatshefte . ,.,-.:". ": .' . ." 

Kranten en tijdschriften zijn zelf in de eer
ste p laats een uitstekend medium om in te 
adverteren en merkreclame te publiceren. 
Maar wie maakt er reclame voor de kran
ten en tijdschriften, een product dat ne t als 
ande re producten verkocht moet worden. 
Ook de krant en het tijdschrift zijn a l heel 

lang bekende merken geworden , maa r toch 
moet je de lezer steeds weer op zijn eigen 
merk attent maken. Reclame voor jezelf 
maken in je e igen krant of tijdschrift is een 
methode die door vele publicaties wordt 
gebruikt. Een derge lijke advertentie-pagina 
of kle ine adverte ntie word t "stopper" 
genoemd. Hiermee wordt een "ga t" in de 
redactione le pagina of advertentie -pagina 
gestopt. Maar e r zijn vele methoden van 
reclame maken voor kranten en tijdschrif
ten ; stationsposters en ande re affiches, 
lichtreclames, reclamebeschilde ringen op 
trams (bijvoorbeeld in Amsterdam), recla
mespots op radio en televis ie, 'sponsoring 
van meestal culturele evenementen, maar 
ook allerlei acties met speldjes (jaren vijf
tig), sleutelhangers, legpuzzels en asbakjes 
om de naamsbekendhe id te vergroten. 
Daartoe moet een krant en tijdschrift toch 
steeds weer iets nieuws verzinnen. In de 
tweede helft van de 1ge eeuw ontstond een 
nieuw reclame-medium, het emaillen recla
mebord. Overal doken ze op in Europa en 
de Verenigde Staten, in grote en kleine ste
den en dorpen en zelfs op een enkele ver
dwaalde schuur in een verder verlaten 
landschap kon je ze vinden; op winkel- en 
garagemuren, op straathoeken als plat 
bord op de muur, op loze zijgevels of als 
uithangbord vanaf de eerste etage of boven 
een winkel-ingang de straat instekend. 
Uitstekend geschikt voor het doel van 
reclame maken in vele vormen, rond, 
rechthoekig, vie rkant en driehoekig, met 
prachtig 'vormgegeven afbeeldingen en 
typografie en vooral in he le mooie he lde re 

opvallende kleuren. Een bijzonde r in he t 
oog springend reclame-medium. Een 
doodenke le maal kom je ze nog wel eens 
tegen in wat oude re wijken , als naambo r
den b ij chique firma 's, of bij de ho reca 
(tapvergu nning), maar e r wordt niet vaak 
meer emaille reclame gemaakt. Dat is kar
ton of plastic stickers geworden. Veel va n 
deze borden zijn verlo ren gegaan voor hun 
oorspro nkelijke eloel, bij re novaties van die 
oude w ij ken, vernielzucht of s impe lweg 
gestole n door verzamelaars. Pas rond de 
jaren zeventig va n de vorige eeuw zijp ze 
uit he t stadsbeeld verdwenen. Omdat ze zo 
aantrekke lij k wa ren (zijn) heeft he t inte rna
tio naa l verzamele n va n deze borden een 
grote vlucht genomen, zo zelfs dat de 
beroemdste emaillen borden opnieuw voor 
verzamelaa rs gemaakt worden. Ook kran
ten en tijdschriften, zowel politieke als 
gewone nieuwskranten en opinietijdschrif
ten maakten gebru ik va n dit reclamemid
de l, maar toch blijkbaar niet al te vee l. 
Ema illen reclameborden van kranten en 
voora l tijdschriften behoren tot de moeilijk
ste thema 's op dit verzamelterre in. 
Krantenborden duike n af en toe op, maar 
va n tijdschriften nauwelijks . Het emaillen 
reclamebord was een le tte rlijk "ijzerste rk" 
medium dat in weer en wind , bij regen en 

,;y..- ,t • . 7'> -3JZ'·~:~'~-1l931o\. 

:~ 
.. ... 'f-

zonneschijn niets va n zijn frishe id verloor. 
Ru im honde rd iaa r heeft het ema ill en bo rd 
zijn dienst gedaan als reclame-medium in 
het stadsbeeld. Soms hingen aan winke l
puie n bo relen van merken en goederen die 
a l lang weer wa re n verdwenen. Soms ivan
neer je in de o ucle re w ijken van steden e n 
do rpe n loopt, ook in he t buitenland , zie je 
een enke le Illaal nog de vie r gaten in de 
muur waa r zo'n bord heeft gehangen. Let 
o p va kantie maar eens op. Dan bekruipt je 
toch een gevoel van nostalg ie, naar een 
wat rustiger en gezapiger tijdpe rk. 

In mijn e igen collectie bevinden zich voor
al ema illen reclameborden van kranten uit 
Duitsland in de jaren dertig tot en met de 
jaren vijftig, zoa ls aan bijgaa nde afbeeldin
gen te zien is .. 

OUo Spronk 



PAGINA 3 

VERENIGING VOOR KRANTEN- EN TIJDSCHRIFTENVERZAMELAARS 

ONTZUREN OP EEN - . 

BEHOEDZAME WIJZE 

Alle drukwerkverzamelaars zitten ermee: hoe bewaar ik mijn 
authentieke . documenten en hoe weet ik zeker dat ze over 
tientallen jaren nog altijd in goede staat verkeren? Na jaren
lange ontwikkelingen is er een ontzuringssysteem op de 
markt voor behandeling. van collecties op papierbasis tegen 
een redelijke prijs. __ 

Al jaren gelden bestond de behoefte aan een conserveringsmetho
de om de teloorgang van boeken en document.en tegen te gaan. 
De oorzaak va n het probleem' Sinds miclclen 1800 werden docu
menten op zuur papier gedrukt. Vanaf die tijd gingen papierfabri
kanten katoen en linnen vezels vervangen door houtvezels. Om 
het papier zijn witheid te geven, werd de houtpulp gebleekt en 
werden voor de beschrijthwrheid van · papier zure bestanddelen 
toegevoegd, de zogenaamde aluin-harsverlijming. Hierdoor werd 
het papier na verloop van lijd bros. Momenteel hebben veel bi
bliotheken en archieven te maken met collecties die verloren eh'ei
gen te raken. 

Ontzuren is een proces \vaarbi j het zuur in her papier wordt 
geneutraliseerd en de teloorgang van het papier aanzienl ijk ver
traagt, waa rdoor de levensduur wordt verlengd. Omdat dat meest
al tegen hoge prijzen en een laag tempo gerea liseerd werd, was 
het tot voor kort voo r verzamelaa rs minder interessant. Inmiddels 
is een vriendelijke manier ontzuren ontwikkeld , die geen schade 
aan documenten of gezondheid toebrengt, zo min mogelijk che
micaliën gebruikt en voor het document geen neveneffecten heeft: 
het BOOKKEEPER-systeem. 

De specifieke kenmerken: 
- het procédé is niet gebaseerd op een waterige oplossing 
- het voorbehandelen van stukken, zoals voordrogen, is niet nodig 
(geen beschadiging l ) 

- er is weinig of geen voorselectie van materiaal noodzakelijk 
- het systeem is tamelijk eenvoudig; het brengt het neutraliserende 
middel in de po ri en van het papier 
- muffe geurtjes worden venninderd ; het proces is reukloos, 
onbrandbaar, niet giftig 
- geen gebruik van CFK's 

Naar aanleid ing van contact met het bestuur van de VKTV hebben 
\vij wat prijzen opgevraagd van enkel het handmatig ontzuren. Een 
pompflesje spr"y, goed voor 12 tot 15 A4-tjes ontzuren (0,8-0,9 
m2) kost €24,00. Voor 55 tot 65 A4-tjes ontzuren kunt u een spuit
bus aanschaffen voor €76,00. Van dit systeem maken inmiddels 
vele .instellingen en arch ieven gebruik . Van Koninklijke 
Bibliotheek in Den Haag tot Rijks-, Stads- en streeksa rcllieven in 
Nederland en Europa. Wie dus de ontzuring van zijn documenten 
te lijf wil, doet er goed aan eens de folder op te vragen van 
Archimascon (Arch ieven massa Conservering), Postbus 11001 , 
3004 EA in Rotterdam (010-4460630). 

Bei voor een proefabonnement 
van zes weken: 

INTERNATIONALES ZEITUNGMUS'EUM 
DER STADT AACHEN 

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

ke collectie waarin de geschiedenis 
weerspiegeld wordt. 

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

Internet: http://www.izm.de 

*H- '-J' -:-- W r et unlor 1 
Antiquariaat • • ....... ~ .-... .. 

- Couranten, 
-- Tijdschriften 
--- Folders 
- van 1720 tot heden 

Zuiderdiep 52,9521 AT Nieuw Buinen 
Telefoon 0599-616443 

· Autoweg Borger richting Stadskanaal 
· Afslag Nieuw Bu;nen West nemen. 
· Bij 1 e kruispunt, aan de Mondenweg, 
· ziet u het Antiquariaat aan de rechterhand . 

Openingstijden: 
Maandag gesloten 
Dinsdag en 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag 

13.30 - 18.00 u. 
13.30 · 18.00 u. 
10.00 - 18.00 u. 
10.00 -17.00 u. 

EXTRA 

BEURS 
ism. 

Documentatie
groep (40-)45 

op 

zaterdag 22 juni 
a.s. 

van 

011 aanbod geldt uitsluitend als u de algelopen 3 maanden niet van een 
soortgelijk aanbod gebruik ~lebl gemaakl. BuitGn ons verspreidingsgebied 
worden exl!a pOrtokosten in rekening gebracht. 9.00-12.00 uur 

LEE·UWARDER COURANT ,m"" 
H 0 0 F DB!. A D V A N f RIF. S l. A N () -250 In VOORTHUIZEN 

TELEGRAAF GEDRUKT OP 
GRAN CANARIA 
Sinds kort wordt De Telegraaf dagelijks 
gedrukt op één van de Canarische Eilanden. 
Met een oplage van ongeveer 6000 exempla
ren is de krant voortaan op de dag van ver
schijnen te koop. Volgens Theo van 
Duijvenbode van De Krant van wakker 
Nederla nd is De Telegraaf de eerste buiten
landse krant die dagelijks op Las Palmas wordt 
gedrukt. En met succes, want "de oplage stijgt 
gigantisch". Tot nu toe werd de krant naar het 
e iland gevlogen en kon hij pas de volgende 
dag worden gekocht, net als de meeste andere 
Nederlandse kranten. Nu heeft De Telegraaf 
een voorsprong van 24 uur op de concurrentie 

·en kan de krant vanaf 9 uur op de ve le losse 
verkooppunten worden gekocht. Volgens Van 
D uijvenbode zijn de Canarische Eilanden bij 
uitstek geschikt om decentraal Fe drukken te 
testen. "Juist deze eilanden lenen zich uitste
kend vàor dit initiatief, omdat het toerisme in 
tegenstelling tot Frankrijk e n de Costa's red e
lijk stabiel is". 

Transmissiesysteem 
De Telegraaf wordt vlak voor het Spaan e dag
blad El Pais gedrukt bij de enige dftlkkerij op 
het eiland en 's nachts naar de andere eilan
den gevlogen. De pagina 's worden met een 
transmissiesysteem overgeseind vanuit 
Amsterdam. Niet alleen de dagelijkse krant, 
ook de extra katernen van de zaterdagkrant 
worden vrijdag overdag bij drukkerij Artes 
Graficas del Atlantico gedrukt op een nieuwe 
Mitsubishi-pers . Alleen de wekeHjkse diepdruk
bijlage wordt overgevlogen vanuit Nederland. 
Van Duijvenbode sluit niet uit dat ook op 
andere plekken in het buitenland gedrukt gaat 
worden, mede met het oog op een actuelere 
krant. "Een marktleider zoekt altijd en overal. 
De Telegraaf is niet van gistel:en". 

Bron: Graficus. febr. 2002 

ACTIE TEGEN GRATIS KRANT - -

IN MABSEILLE~ 

Marsèûle- Een werknemer van eeitFr.mse 
drukkerij verzamelt kEinten die döQracri.evoe
rende -va"khondsleclen. ever de doerzijn 
gegooid. Gistermorgen-vtoeg drongen de vak
boncLslêden de drukke:rij jo Chateat:u-enarcl, 
ongeveer vlJ1tig kilomrttervan Marseille, bin
nen. Met hun actie Vétbinderden ze dat de 
gratis krant METRO in tie Zllid-Ft~n,'?ê haven
st.ad zou worden verspreid_ De ;.tetimroerderers 
zijn lid van de comrm.J.!1istisebe vakbQnd CGT
Filpac,Ret Zweedse bedrijf dat Mett6 uitgeeft, 
heeft een week geleden eveneens onder druk 
van de vakbonden voorlopig afgezien van zijn 
plan om voor een Parijse editie van de gratis 
krant. 

Bron PZC, 19 febr. 2002 
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VEILINGNIEUWS 
Bij Hartung & Harting in München werden op 
6 en 7 november 2001 de volgende voorlopers 
van kranten geveild tegen de ernaast vermelde 
opbrengsten met tussen haakjes de taxatieprijs: 
Nr. 280: BESCHREIBUNG EINES GRAUSAMEN 

MORDTS, etc. 1565: 
3200 DM (1200) 

Nr. 281: NEWE ZEYTTUNG 1532 
2000 DM (2600) 

Nr. 282: NEW GETZEYTUNGE VON ROME, 
etc. 1527 5600 DM (2600) 

Nr. 283 : ZEYTUNG, von der eroberung 
Copenhagen 1536 
850 DM (600) 

KRANTENNIEUWS 

DE KRANT. De eindejaarsbijlage van de 
Leeuwarder Courant van 29 dec 2001 DE 
KRANT van zo'n 24 blz handelt over 250 jaar 
nieuws- en journalistiek en illustreert dat met 
afbeeldingen van oude nummers van die 
Friese krant, begeleid door korte historische 
artikelen, betgeen het geheel zeer lezenswaar
dig maakt omdat alle facetten van de pers erin 
worden opgenomen. Elke VKTV'er raad ik -aan 
deze bijlage zo mogelijk nog te bestellen. DE 
KRANT werd uitgegeven als voorbode van het 
jubileumjaar want zoals René Vos al schreef, 
de Leeuwarder Courant bestaat in 2002 250 
jaar! Zelf beschrijft het dagblad haar bijlage als 
een "jubileumjaar over journalistiek, het verza
melen en brengen van nieuws en het maken 
van kranten". 

Een leuke reclamefolder "in onze lijn" was de 
eendagsvlieg DE FINANCIËLE COURANT van 
27 okt 2011 met blanko voorblad. Helemaal 
onderaan bet blad dat er uitziet als een echte 
krant wordt de bedoeling weergegev:en: 
"Inderdaad over 2011 valt nog niets te zeggen; 
enz" (waarna de reclameboodschap volgt); 

Een andere blikvanger van de jaarwisseling 
2001/2002 was de uitgave TROUW van 31 dec 
2001. Zowel de voor- als de achterpagina ver
toont aan één stuk door het getal 2002 in ver
scheidene kleuren. "Trouw heeft zich die dag 
joyeus gekleed" , wordt aan de voorkant ver
meld en worden lezers de beste wensen aan
geboden, terwijl aan de achterzijde alle mede
werker met name worden genoemd, geschat 
zo'n 200 pet-5Qhen! 

HET LAATSTE NIEUWS uit België gaf vanaf 
haar uitgavêvan 21 jan jl tot 18 febr 2002 in 
elke uitgavaeen strip blacLonder het motto : 
"de beste Belgische Strips ooit - alle meester
werken. veJ:z-um eld". Het dlgblad begontnèt 12 
b Iz Suske en Wiske en ta1cijke ander SQ1.Pfigu
ren volg den . Zelt vond de,ktant het "eè:il, 
uniek ca.deau. Voor de [ezèt van de b oeiêU5t.e 
kta.nt van het Ia.nû ~ . "" 

pe vol1edi:gt"!1}'oorpagina van het ALCQ1EEN 
'DAGBLAD van 31 dec 2001 wordt ge1lt~ercl 
mer tnhi jke-OOde- en nie~ rnunten en l~nk
biljetten ond~ d kop "'\1tarweJ guldenv 
{1529-2001J".I.)t> Euro ont~el\'" hier d~~ 

KRANTEN CURIOSA 
uit de verzameling van 

Louis Nierynck (t!f'f'f-i - , 

Over een uniek nummertje van de N6uvelles Ordinail'es 
uit 1732, zwart en plastic in Londen, een muwende 
krant uit Wales, de Courier d'Amsterdam als gebOO11:e 
krant en een extra Rotterdamse/Je Courant in een 
vreemd formaat. . 

In een eentonige jaargang vol met wetten en besluiten van het 
tweeta lige dagblad COURRIER D'AMSTERDAM / COURIER VAN 
AMSTERDAM uit 1811 vond ik een decoratief extraordinair num
mer 82 van 22 maart ter gelegenheid van de geboorte van de 

koning van Rome, Napoleon's zoon. Prettig om tussen al die hon
derden droge exemplaren een fris nummertje te ontdekken, zo 
aardig versierd met zo'n vredelievend bericht bij al dat vreselijke 
oorlogsnieuws dat verder zowat in elk nummer de toon aangeeft! 

Zwart en plastic in Londen 
Toen ik op 1 dec. jl. 's morgens in Londen liep, riepen de dag
bladverkopers met luide stem het nieuws van de dood van de 
beatle George Harrison. Dat was die za te rdag voorpaginanieuws 
en de boulevardpers, "SUN", "MIRROR" en "DAILY MAIL" trokken, 
zoals gewoonlijk, het meest de aandacht, zeker nu ze alledrie met 
zwarte voorpagina 's verschenen. 

Toen ik de zondag daarop een weekenduitgave kocht I ij de kiosk 
van Smith in het Waterloo station, kreeg ik de Sunday MAIL aan
geboden in een gesloten plastic zak. Het zondagsblad besloeg vele 
tientallen pagina's, een TV-gids van 96 blz., een vracht adverten
tiebladen en een ontelbaar stel folders! 
Uit het pakket vond ik een tiental lezenswaardige stukken met 
nieuws en een enkel interessant artikel. Hooguit een half uur lees
tijd. De rest van het pakket papier gaf ik aan een voorbijganger die 
het sportkatern eruit velwijderde en de rest met een plof op een 
restaura nttafel deponeerdel 
Toch nog even die kiosk in en ik ontdek ook van de INDEPEN
DENT torenhoge stapels plastic pakketten (kranten). 
Geef mij maar een 18e eeuws krantje bedrukt met echt (oud) 
nieuws op slechts de voor- en achterzijde en met wat advertenties 
op de randen .. 

Was tot voor kort de oudste "NOUVELLES DE DIVERS ENDROITS" 
in de collectie een nummertje van Etienne Luzac uit 1750, thans 
kreeg ik door ruil de uitgave van 9 september 1732 in bezit. 

·~.7l 

NO·UVELLES ExTRAORDINAlRES 
DE 

D I V ERS 'E NDROI T S ' . ' , 
duO MARDI 9 Septembl.c J7J~. 

Dit meestbelezen blad in binnen- en buitenland, ook wel genoemd 
GAZETIE DE LElDE, was toen nog uitgegeven door de la Font 
(s inds 1680) die ook medewerking heeft verleend aan de 
Franstalige GAZETIE ORDINAIRE D'AMSTERDAM getuige de 
beke nde gravure van I em, waarop hij met die krant (uit 1667) 
wordt afgebeeld. 

De Gazette de Leide is tot 1798 onder exact dezelfde kop ver
schene n en kreeg veel bekendheid in binnen- en buitenland toen 
Etienne Luzac het blad uitgaf. 

Een extraord inaire uitgave van een krant kwam in vorige eeuwen 
nogal eens voor tgv. uitzonderlijke gebeurtenissen, maar apart is 
wel die speciale uitgave van de ROTIERDAMSCHE COURANT van 
27 juni 1815, decoratief omlijnd , dat de abdicatie van Napoleon 
meldt en mededeling van de geneesheren doet dat de Prins van 
Oranje (gewond tijdens de slag bij Waterloo) een goede nacht had 
gehad "en dat zijn wonden zeer goed staan". 
Apal1 is in dit geval niet het nieuws maar het ongewone kwarto 
formaat van de krant. Normaal verscheen toch een folio pagina, 
één zijde bedrukt, eventueel het grootste cleel blanco gelaten of 
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met een tussenregel gezet of in een grote opvallende letter? 
Uitgever Arrenberg bespaarde toen al wel papier. 

At.odlen: I;)arlun Dr. Clla.rJes Edwan)s. ~J { . 

SEREN
$t >. y ~'û, . ~ .. 

~.~~ . (,; ,. , ., 
NEWYDDIADUR WYTHN030L. '~ 

eAU: Ma"",'" 2 .. 1900. " ,,. D,ntt\\,; Cy' XV Rh;' 770 

Jf.,ri D. R~b!~~~~ ~odion Cyrfredinol. SË~=T~;I Z:';~~~~:~1'1~',7~~::~~i: ~~~.:;~:::~~r;:,~~~i . ;i:~~,~I:~,~ 
JlJUC'IIl'" 

Y SEREN blijkt een voor ons onleesbaar nieuwsblad uit Wales te 
zijn. Het nr. 770 (Jg. 151) van 24 maart 1900 verscheen in Bala. De 
primitief gedrukte "newydd iadur" (nieuwsti jding?) brengt tussen 
zwarte rouwlijnen het nieuws van het overlijden va n ene Dr. 
Charles Edwards, wie clat ook moge zijn geweest. 
Het adres van de abonnee werd in de rechterbovenhoek geschre
ven aangebracht en door het stempel op de postzegel kon vastge
steIeI worden dat "Mawrth" de maand maart moet zijn. 
Een bijzonder stuk tussen de cu riositeiten! 

"AaRlen!!" rt1II OtUTSClit SOlOl TEn. DU.lUSGtDQ: Dit .lMtDIKA"lscnm TUUPPl" '" WlsnUROP", 
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Ik raad iedereen aan om eens een bezoek te brengen aan de ver
zamel beurs in de Veemarkthallen te Utrecht, want daar valt voor 
ons krantenverzamelaa rs nog wel eens iets te vinden l 

Zo kocht ik onlangs daar een FRONTPOST nr.20 van 8 oktober 
1944 voor de curiosa collectie. 
Het was in de laatste dagen van de tweede wereldoorlog een 
nieuwsblaadje tweezijdig bedrukt voor de Duitse soldaten uitge
geven door de Amerikaanse f.!·oepen in West-Europa. 

Het maandblad van het Gemeente-energiebedrijf Amsterdam De 
Koppeling, had op het voorblad va n december 1972 onderstaande 
oude gravure van een 16e eeuwse krantenverkoper: 

(wordt vervolgd) 

BOEKBESPREKING 

KIOSK 
Eine Geschichte der Fotoreportage / A history of 
photojournalism 
Robert Lebeck - Bodo von Dewitz 
Steidl i.s.m het Museum Ludwig/Stadt Köln (2001) 
- ISBN 3-88243-791-X 

Recentelijk werd er in het museum Ludwig in Keulen een ten
toonstelling gehouden over het geïllustreerde tijdschrift in de 20e 
eeuw. Deze tentoonstelling (mede georganiseerd door AG FA) zal 
in de loop van dit jaar nog in Hamburg te zien zijn. Zoals het vrij
wel alle tentoonstellingen in Duitsland betaamt, ging ook cleze ten
toonstelling vergezeld van een uitstekencle catalogus. 

Aan foto 's en tekst gaat een interview vooraf tussen Bodo von 
Dewitz de s~menstell er en de fotograaf én verzamelaar Robert 
Lebeck op wiens verzameling de cata logus grotendeels gebaseerd 
is . Lebeck laat de wereld va n de fotoreportage herleven. 
Aanvankelijk wilde hij alleen originele afdrukken bemachtigen van 
beroemde (foto) meesterwerken. Het verzamelen van deze hon
derd meesterwerken, zoa ls hij ze noemt, bleek echter financieel 
nie t haalbaar; als zij al te achterhalen zijn! Als substituut hiervoor 
"herontdekte" Lebeck het geïllustreerde tijdschrift. Interessant is te 
lezen hoe Lebeck zijn verzamelwoede stuurt. En ter geruststelling 
van de lezer van deze cata logus; 90k hij kan "mooie, interessa nte" 
za ken naast zijn directe verzamelgebied niet laten liggen! 

In 1833 gaf de Zwitser Johann Jacob Weber het "Pfenn ing 
Magazin" uit. Om de verbinding tussen houtsnede en de drukpers 
te benutten en zo het dagelijks leven met beelden te verluchten. 
Kort daarna kwamen de grond leggers van de beroemde geUl us
treerde "journaals": The IIIustrated London News, L·IlI ustration en 
di e Il lustrirte Zeitung lot sta ll e\. Daar het aanvankelijk o nmogelijk 
was om foto 's in deze jou rnaals op te nemen, werd va n de foto 
een letterlijke houtsnede gemaakt c1ie dan werd afgedrukt om een 
bee lden aan het verhaal toe te voegen. Deze arbeeldingen groei
den uit tot reportages . Rond 1880 werd het mogelijk via het auto
rypiesysteem (stat ische) ,foto's op te nemen. Aan het einde van dit 
decennium werd ,door verbeterde techniek, het mogelijk 0111 
"bewegende·' fow·s af te drukken en daarmee het fototijdschrift in 
leven te roepen. 

De sa menstellers geven clan per periode hoogtepunten uit de foto
reportages van diverse (foto) beroemdheden.Lebeck zelf heeft een 
voo rliefde voor Robert Capa de wa re meester van dit genre. Maar 
ook onbekende of niet meer te achterhalen persfotografen krijgen 
de nodige aandacht. Onder de loupe komen tijdschriften zoa ls·Vu , 
(Pmis) Match, Life, Picture Post, LU liput, Heute, Der Stern en vele 
anderen zijn met afbeeldingen vertegenwoord igd. 
Tevens besteedt men aa ndacht aan het propaganda e leme nt dat tij
dens W.O.IT in het nationaal-socialistische Duitsland hoogtij vier
de. Signal vormde een voorbeeld voor veel naoorlogs (Duits) 
werk. Fotoredacteuren die Signa I samenstelden, werken na de oor
log bij Stern. Het Sovjetrussische fotowerk wordt op haar waarde 
geschat door o.a. afbeeldingen van A. Rodtschgenko in USSR im 
Bau. 

Met een overzicht van de in de cata logus voorkomende fotografen 
en een beredeneerd literatuur overzicht wordt het werk beëindigd. 
Meer clan van harte aanbevolen I De prijs van Kiosk is € 39,-

Ruud Doifin 
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IA LIBRE BELGIQUE 
De Franstalige krant La Libre Belgique stapt 
deze zomer over op tabloidformaat. Dat heeft 
hoofdredacteur ]ean-Paul Duchateau maandag 
verklaard. De formaatverandering is een nieu
we fase in het vernieuwingsproces dat in 1999 
werd ingezet met wijzigingen in de structuur 
en de lay-out. De formaatwij ziging moet de 
Libre nieuwe lezers opleveren. De krant spie
gelt zich daarb ij aan La Dernière Heure dat 
dezelfde stap zette in 1998 en sindsdien jaar
lijks tussen de 5 en 7 procent meer lezers 
kreeg. 

Bron: Belgc~ via Standaard 

PRENZA 
Tabloid over de rauwe werkelijkheid 

Engeland, Duitsland en Italië kennen ze al 
decennia, en vanaf vandaag heeft ook 
Nederland een sensatiekrant. Onder de naam 
Prenza brengt Sanoma Magazines, voorheen 
VNU Tijdschriften en uitgever van onder meer 
Libelle en Margriet, een wekelijkse tabloid uit 
tn et een oplage van 250,000 stuks, 
"Het is een krant over de harde, rauwe werke
lijkheid van het leven", zegt uitgever M. 
Heffels. Familiedrama's, vermiss ingen, miscbad 
en ongelukken zijn volgens hem de steek
woorden waarmee Prenza, het verbasterde 
Spaansewoorcl voor pers, is te karakteriseren. 
Over -seks zaJ de krant, grotendeels in kleur 
gedrukT> volgens Heffèls niet schrijven - in 
tegenstelling tot buitenland<;e tabloid s als Sun 
(Engeland) en Bitd eDuitsJand). Het Finse 
Sanoma, dat de tiid~riftendîyisîe van VNU 
vorig j~r zomer voor 1;2<; miljutu,euro over
nani",';h.eeft in zijn thuisland ook enkele boule
vnrc1Kt:nnten. 
Zow~l bekende nIs onbek nde Nederlanders 
zuLle~ in, Prem.a vomkomen .. ,Wè werken bij~ 
voöt~Td aJO e lïY€Th::wl over e~en politicus 
die~e zuiver op d~firaat is", zegt' Heffels 
gehefl')lZinnlg. De tl1tge'er vcrk}llftrt dat de 

. . journaHstièR.e n0n11Cn zal hanteren. 
.. .~n. we zullèn.alles cheC''' 
ken. Dllmlnt'{;' v n We \ru!'Ûe roddd
hladet1~ die vaakh~'e \v~arheJen \'erkondi~ 
gen"·' 
De mc:t een önlvang van 14 pagin:!'s, is 
te \" }gen hii f.:-tte"dncgenduizen<I vcd'oop-
pUlltim zoab supermarkten, kiQ.<;{..~ en rank
stJ.[ioo,. .... en ht~Il .d'~l~e hetzelftre distributie" 
net\\ttk als clt: l:.t.n4Siikc tbgblaclen. De t:':fsle 
twee{lU1l1Jn\.'r~ kO$tèt1. çy l'uIDèerll, daarna 
\\ ordt-de vaste p'djs 1;30 euro. Hèffel., hoopt 
dat er~'t!ke1tjks J1l111mlaal tOO.Oo:ö:exemphtren 
over de roonbank glijden. "Dan drJaicn we 
hegin volgend jXcU" quitte:' tTitomJerloek. blijkt 
volgens H~ssel~ ehttin potentie éen miljoen 
Nederlanders ziin'gêlmeresseerd in de informa
tie 'die Prenza brengt-
In rlewt!ekkmnt srà:lt Yoorlopig één <Jdrerteer
der: snuepfabrikant,b;lars heeft VQC)f de eerste 
zes mtnllner!> de ac:hterpagina gec!aimd. "Onze 
inkomsten moeten voor ongeveer 80 procent . 
uit de"lQsse verkoop kOln.:n, deJt~st van 
adveitênties", verklà:1rt Heffds. D.é krantwordr 
gedrukt door Janssen Pers in Limburg . 

Overgeuomen uil NRC-Handelsblad J2febnwrl2002 
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DE GROENE WORDT DAGBLAD 

De Groene Amsterdammer komt begin mei, in 
de week rond de verkiezingen uit als dagblad 
Dit is één van de manieren waarop het week
blad zijn honderdvijfentwintigjarig bestaan 
viert . "We willen de krant maken die we zelf 
zouden willen lezen", zegt adjunct-hoofdredac
teur Sander Pleij. "Een krant ook waarin we 
dingen van onszelf terugvinden. Vaak staat er 
op de voorpagina van kranten dezelfde foto. 
Dat willen wij dus niet doen. Wel streven we 
ernaar, dingen van vroeger terug te halen, 
zoals het hoofdredactioneel commentaar op de 
voorpagina. " 
Hoe het toekomstige dagblad er prec(es gaat 
uitzien, wi l Pleij nog nièt loslaten. Wel, dat het 
"een echte krant" moet worden, "met weerbe
richt en puzzel". 
Voordat het dagblad kan verschijnen, moet er 
nog heel veel gebeuren: van de financiering 
tot de distributie, alles l'noet nog geregeld wor
den, Wel hebben ervaren dagbladjournalisten 
hun medewerking toegezegd. 
Bron: De journalist, febr, 2002. 

HET EERSTE DAGBLAD 
INENGEIAND 
Van 11 tl m 23 maart werd in Londen een ten
toonstelling gehouden tgv. 300-jaar Fleet 
Street. Op 11 maart 1702 kwam in Engeland 
het eerste dageli jks verschijnende . nieuwsbhld 
THE DAILY COUl-tANT u it. 
Dat eerste nummer was slechts een éénzijdig 
bedrukt folio-blad en de inhoud bestond voor
namelijk uit vertalingen van berichten uit de 
Haarlemse-, Amsterdamse- en Parijse courant 
en bevatte totaal geen binnenlands nieuws. 
Een maand later werd het blad gedrukt aan 
beide zijden. Samuel Buddy, de uitgever, had 
goede relaties met het toenmalige 
"Europeesche".Den Haag waardoor veel 
nieuws uit onze' streken in dle krant bleef 
opgenomen. Buckly was niet aneeo uitgever 
en hoofdredacteur maar ook de clrukker van 
het dagblad. Het laatste nummeL verscheen jo 
juni 1735- "at the sign ohhe Dolphin in Little 
Britain" (pear St. Pa:ul's Cathedr,ll) 

... __ ... _-_ ..... _--
,,~~., ... "' .......... ~''"'''., , .• :;;.":!;:!':~~~.;"~;:.r:::,.:: .,, 

1(> UIT DE VERZAMELING 'VAN H. BOSJl1AN <> 1 
DUITSE INFnTRATIE IN SOCIALISTISCHE DAGBlADEN? 

VOLK 

Op maandag 2 april 1900 verscheen voor het eerst het socialisti-
sche dagblad "Het Volk". . 
De redactie werd gevormd door Ankersmid , MendeIs, Van Bruggen 
en De Roode, met als hoofdredacteur PJ Troelstra. 
Maar na een jaar nam Ankersmid het hoofdredacteurschap feitelijk 
al over van Troelstra . De naam van de krant komt van Troelstra, 
die kort en krachtig schreef o p een bewaard gebleven "kattebelle
tje": "De naam van het blad moet maar zijn "Het Volk ''''-
De beke nde toneelschrijver Herman Heijermans, had berekend dat 
men een aanvangskapitaa l van 34.000 gulden en een aantal van 
5000 beta lende abonnees, het mogelijk moest zijn om een dagblad 
van de grond te krijgen. 
Het ledenta l van de SDAP -Sociaal Democratische Arbeiders Partij
was rond 1900 niet meer dan een 3200 personen De partij had dan 
ook de grootste moeite om het benodigde kapitaal bijeen te krij
gen. Troelstra en R.N . Roland Holst gingen dan ook naar Duitsland 
om daar bij de zusterpartij geld los te krijgen. Het partij-bestuur 
van de Duitse socialistische partij besloot 10.000 mark ter beschik
king te ste llen, met de toezegging om later nog eens zo 'n bedrag 
op tafel te leggen. 
Het merkwaardige van deze Duitse hulp is, dat 'dit niet de eerste 
keer was. PJ Troelstra had op een dieptepunt in zijn leven, in 
1893, bezoek gehad van een Nederlander, die in Duitsland woon
de, een zekere Bahlma nn. Goed bevriend met Bebel en 
Liebknacht, had Bahlmann de partijkas lange tijd beheerd van de 
Duitse socia listische partij. 
Deze wat op de achtergrond opererende figuur, had Troelstra een 
renteloos voorschot van f1. 3000,- verstrekt. 
De Duitse Socialistische Partij zag blijkbaar meer in de "parlemen
taire richting" van Troelstra, dan in de "revolutionaire richting" van 
Ferdinand Domela Nieuwenhu is. Dit speelde dus nog voordat de 
SDAP werd opgericht in 1894. 
In het eerste jaar kree'g het dagblad "Het Volk" zo'n 4000 abonnees. 
De krant werd gedrukt bij stoomdrukkerij "Vooruitgang", van par
tijlid H. Masereeuw, die in 1922 ook directeur werd van het dag
blad. Maar de feitelijke leiding lag in handen van het SDAP
bestuur. In 1906 was het abonnee aantal al opgelopen tot ruim 
7000 en vlak voor de Eerste Wereldoorlog had het dagblad meer 
dan 28.000 betalende lezers. Na deze oorlog nam het aantal lezers 
gestadig toe tot 200.000 in 1931 
In dit zelfde jaar opende de Arbeiderspers het nieuwe hoofdkan
toor aan bet Hekelveld te Amsterdam. De oorzaak voor deze 
belangrijke toename van abonnees was ondermeer gelegen in het 
uitbrengen van meerdere kranten, zoals in RotÇerdam "Voorwaarts" 
en in Den Haag '·Vooruit". In de rest van Nederland kwamen de 
"Volksdagbladen" uit. 
De Rotterdamse "Voorwaarts" - welke voor het eerst verscheen op 
26 juli 1920 - zou wat aantal abonnees betreft de Amsterdamse 
"Het Volk" spoedig overtreffen. 
De controverse Amsterdam-Rotterdam is be-slist niet van de laatste 
jaren l 

Ook het Rotterdamse dagblad zou grote financiële problemen ken
nen, in het begin. De Belgische Socialist ische Partij verleende gel
delijke steun en weer was het een Duitser -Julius Barmat- die grote 
sommen ter beschUd<ing stelde. Bewezen is het nooit, maar door 
deze Duitse hulp werd de verdenking op de krant geladen, dat ze 
een ve rlengstuk zou zijn geweest van de Duitse buitenlandse poli
tiek. 

De "VoOlwaarts" was een veel modernere krant dan "Het Volk", 
wat betreft opmaak en in 1922 werden er al foto 's afgedrukt. De 
Amsterdamse krant ging hiertoe pas in 1925 toe over. 
De beide clagbladen begonnen in 1921 met cle kinclerstrip "Bulletje 
en Bonestaak", met tekst van A.M. de Jong en getekend door 
George van Raemsclonck. 

De Duitse inval in 1940 betekende het einde van de socialistische 
kranten. Al op 20 juli werd De Arbeiderspers door de bezetters 

NEO!}lDB JU1l0lll0. DlN8DAO~RUA.RIIIKID. , aOplu..Ij'. "o.21~; 

hI/:E' ol;' '!(,\ 0 L K . ~ ~~;:. ~ ., , , ) . 
~" '~ .:';~., "I •• : . _, • : _ 

ti.~ DAG"BLAD ,VOORD5 ARBEIDERSPARTIJ 
• .!'. t _, ' :. 

overgenomen. De directeur YG. va n der Veen pleegde hierna zelf
moord. Na de oorlog zou de krant verschijnen onder cle naam "I-Iet 
Vrije Volk" , dat op 31 clecember 1945 een abonnee-bestand hacl 
van 357.739 lezers. 
Dit aantal zou door deze krant nooit meer worden bereikt, hoe\vel 
"Het Vrije Volk" korte tijd de grootste krant van Nederland is 
geweest in cle jaren 1956/ 57, met 325.000 abonnees. 

<CM"'"'''''''''' HET VOLK "",,,",,,.m,"" !'I.V,!H ARUIDERSPfRS .A.M5HRDAM·C ! .. IRUM 

DAGBLAD VOOR DE ARBEIDERSPARTIJ 

Hitler verliest meer dan r::;:;:,;r:.:;:;;:+olk""mmiog op ,,, I ~J!ltMDAAG. 
twee millioen stemmen l ... \';'::.. .. ~,~ .. ~,_ ... ! E<"ao<d~IWP,uitJ I"ri~ ~~~ ~ 

o~~~~tlt~~ '~~:' iflifi" ~~~ 
ViOLKSBLAD 

'~,'Îj'D"~ç 
] M~. Q T 'Ol] 

~ l .. 
~ ol 

urrCAvE N.V. DE ARSElDfRSPERS.BURlAUX RfDAcm EN AOMINISTRATltH~KELVEL015.AM5TERDAM. rÈUf. 32600. POSTBUS 800 . 

.ieX .. ,·!·'ICI.J=I:i'eX ... '·J.l>i .. :e.'·lrw,J!., •• 

AAN DE GALG ... ZEGT GOERING 

...."""-.--.. _ ... _.-,, .... 
~:.:.;,--=-:~2~~~.:.~~: 
~ .... ..!.;:;'.:::::::7.:: ... ~;.::.::." • 
• .::.!... .. "...,<--- ., ..... """., .... 

VERENIGING VOOR KRANTEN- EN T/JDSCHRIFTENVERZAMELAARS 

Maar dit alles is inmiddels geschiedenis: 
"Het Vrije Volk" is met het socialisme ten onder gegaan. 

Harm Bosman 

Gegevens ondermeer uit "Gedenkschriften, deel 2 van PITroelstm, 
"Die de kmcht ontwaken deed " van WH. Vliegen , "Het Roode 
Vaandel volgen wij" van H. Van Hulst, A. Pleysier en A. Scbefj'er en 
" ... En niet vergelen ", berinneringen aan "Het Vrije Volk ". 

EINDHOVENS DAGBLAD 

Altijd bij de tijd 
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VARIA PERSHISTORICA (deel 4) 
(door René Vos) 

De Indisch-Nederlandse 
dagbladpers 1744-1905 

Deze keer een uitstap naar de andere kant 
va n de wereld en toch dicht bi j huis. 

Na- het overlijden in 1894 van W. P. Sautijn 
Kluit, met zo' n 75 publicaties de aartsvader 
van de geschiedschrij ving va n de 
Nederlandse pers, was het dit op terre in 
overwegend stil. Pas vanaf ongeveer 1980 

. zit er weer aardig wat schot in. 
Rond de pers in Nederlands-I ndië is het 
e igenlijk tot 1980 nagenoeg geheel sti l. 
Maar na een aa ntal publicaties ui t de jaren 
tachtig van Olf Praamstra over Conrad 
Busket Buet, van 1868-1876 hoofdredac
teur van de Java-Bode en BetAlgemeen 
Dagblad van Nederlandsch-Ind ie kwam e r 
vanaf 1988 de vaart in. 
[n dat jaar verscheen een dikke biografi e 
van Ge ra rd Termorshuizen over P.A. 
Da um, tussen 1879 en 1898 hoofd redacteur 
van De Locomotief en Het Indisch 
Vaderland in Semarang en van het 
Bataviasch Nieuwsblad. In 1990 verscheen 
het bibliografische overzicht 
Persgeschiedenis van Nederlands-Indië tot 
1942 van Evert-Jan Hoogerwerf. In 1995 
publ iceerde Ahmat Adam The vernacular 
press and the emergence of modern 
Indonesian consciousness 0855-1913) 
over de rol van de inheemse Ind ische pers 
in die periode. In 1997 opn ieuw een dikke 
biografie, nu va n Ulbe Bosma over de jour
nalist en Indo-stri jder Karel Zaa lberg (1873-
1928) en een jaar later van Mirjam Maters: 
Van zachte wenk tot harde hand. 
Persvrijhe id en persbreidel in Nederlands
Indië 1906-1942. 

Om eerlijk te zijn: die vijf boeken zijn voor
al van belang voor degenen die zicht wil
len krijgen op de rol va n de pers in het 
p roces van politieke bewustwording In 
Nederlands-Indie in periode na ongeveer 
1880. Aan de leden van de YKTV en de 
lezers van Au Courant is die zwa re kost 
niet echt besteed, denk ik , tenzij er iemand 
bij is die het naadje van de Indische pers
kous wil weten. En die zal ze dan wel gele
zen hebben. 

In november vorig jaar is er opnieuw een 
dikke p il (bijna 900 blz.) verschenen over 
de Indische pers: Jo urnalisten en 
Heethoofden. Een gescfliedenis van de 
Indisch-Nederlandse dagbladpers 1744-
1905, van Gerard Termorshuizen. 
Ook dit is wel geen echt lichte kost, in de 
zin dat je het in één stuk uitleest , maar om 
een aantal redenen is het ook voor kran
tenverzamelaars en andere geinteresseer
den in de persgeschiedenis een nuttig, 
handig en leerzaam boek. 
Als je snel een goed totaaloverzicht wilt 
hebben van de Indische pers in de perio
de 1744-1905 , dan kun je terecht in de eer
ste 200 bladzijden. In het grootste deel van 
die periode, van 1744 tot ongeveer 1860 
stelde de pers overigens heel weinig voor 
en betond uit een paar gourvernements
bladen met officieel nieuw en meestal 
zeer oudbakken nieuws uit Nederland en 
een handjevol advertentiebladen. Een 
curiosum - en een absoluuut co lJectorsitem 
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Borneo 's Nieuwsblad van 10 januari 1830 (tekst vaag door doorlopen van inkt) 
(collectie KITLV, Leiden) 

- was wel het Borneo's Nieuwsblad , een 
handgeschreven krantje dat in een oplage 
van enkele exemplaren tussen januari en 
oktober 1830 in Pontianak verscheen. 

In de volgende ca 500 bladzijden biedt het 
boek, regionaal opgedeeld, de gedetailleer
de geschiedenis van een stuk of 120 
Nederlandstalige kranten uit die periode. 
Van een aantal is weinig of niets bewaard 
gebleven, en dus is ook de beschrijving 
kort. Maar van verweg de meeste biedt het 
boek een uitgebreide beschrijving, van de 
Deli Courant en De Oostkust in Medan op 
Sumatra, via het Bataviaasch Niewsblad , 
De Preangerbode en de Java-Bode op West 
Java en het Pasoeroeansch Nieuws en 
Advertentieblad , de Semarangsche Courant 
en de Djokja-Courant op Oost-Java tot het 
Makasaarsch Handelsblad en de Celebes 
Courant op Celebes. En van al die kranten 
is er ook nog eens een bibliografisch profiel 
met gegevens over vindplaatsen, jaren van 

uitgave, verschijnings-frequentie, redacteu
ren en uitgevers , abonnements- en adver
tentieprijzen. 

En tot slot biedt het boek ook nog eens een 
schat aan gegevens over vele tienta llen 
hoofdredacteuren, journalisten en uitge
vers. 

Kortom een gedetailleerde geschiedschrij
ving, een pershistorisch repertorium, een 
vindplaatsenregister en een journalistiek
biografisch naslagwerk in één band. 

De prijS van Euro 68.95 zal best wel even 
slikken zijn , al krijg je daar ook een boek 
van 860 bladzijden voor, maar voor leden 
van de YKTV kan een korting van 40% 
worden geregeld . 

René Vos 
Tel. 070 - 3861023 
e-mailadres:renevos@wanadoo.n/ 

DAGBLADMUSEUM 
15 JAAR JONG 
Tijdens een feestelijke receptie op 23 febr. jJ. heeft ere
burgemeester B. Cools van Antwerpen ter gelegenheid 
va n het 15-jarig bestaan 0987-2002) van het Museum 
Abraham Verhoeven, het boek "Guy van Hoof, dichter 
zonder kroon" van Thieny Deleu gepresenteerd. 
Het museum heeft ook tevens de 45e thematentoon
stelling plechtig geopend: "De illusie van de 
Modetekening", welke nog tot eind april loopt. 

KAMMENSTRAAT 21-23 - 2000 ANTWERPEN 

TOEGANG VIA LOMBARDENVEST 6 

AhralTam 1ä crlTncucnlTuis 
Tel. 

(03) 887.01.78 

en (03) 233.32.99 

STUDEREN TUSSEN TIENTAI.I.EN AMERIKAANSE CAMPUS-DAGBlADEN 

Elke (ex-) student in Europa droomt 
ervan. Studeren in Amerika en dage
lijks op de hoogte gehouden worden 
van het wel en wee op een "univer
sity" i11iddels een e igen (dagelijkse) 
krant. Soms op een A4, tab loid of 
dagbladformaat, soms profess ioneel 
gedrukt of soms zelf gekopieerd. Er 
zi jn er enkele die in kleur zijn uitge
voerd en die bijna qua opmaak en 
lay-o ut niet te onderscheiden zijn 
van de publieke kranten. 
Ook het aantal pagina's is heel 
divers; beperkt tot bijvoorbeeld 4 
pagina's zoals de kranten direct na 
de oorlog en enkele gebruiken zelfs 
commerciële bijlages naast de redac
tionele zoals de "echte" kranten. 

De voorpagina's zijn meestal gewijd 
aan één groot hoofdartikel al dan 
niet gelardeerd met Ckleuren)foto 's 
Cbv. DAILY COLLEGIAN) Belangrij k 
is dat er een breed aanbod van arti
ke len wordt gepubliceerd zodat stu
denten van allerlei richtingen op de 
campus hun gading vinden. Met 
andere woorden: een universiteits
dagblad bevat heel wat meer dan 
louter boekbesprekingen en een 
re isverslag van één of andere prof. 
Zoals de ARlZONA DAILY W1LDCAT 
waarvan de inhoud bv. bestaat uit 
presentaties van verschillende o rga
nisaties, statistieken, cond itities over 
de huisvesting op de campus en de 
klassieke zoekertjes . Maar ook over 

Indiaanse studenten, hun resultaten en b ijvoor
beeld waarom ze de universiteiten zo snel ve rl a
ten. Niet oninteressant, maar wel specifiek 
gericht op de campus. 

In de YALE DAILY NEWS staat dan weer een 
artikel over bet feit dat steeds meer jongeren 
zich inschrijven voor deze prestigieuze universi
teit terwijl ze nog op de Horace Mann (se lecte 
privé school) zitten. Antwoord : blijkbaar wordt 
dit eerder inschrijven ingegeven door de ouders 
en relaties . Andere artikelen in dezelfde krant 
gaan over de dood van een tweedejaarsstuclente 
van een andere universiteit, het gebruik van 
alcohol en de hoogte- en dieptepunten van het 
locale theater. Dit soort artike len geven zo'n 
beetje weer dat ook Yale een universiteit is als 
een andere. 
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De sectie d ie in de . diverse universiteitsbladen het 
meest aantal pagina's vertegenwoordigd is "SPORTS"; 
Cl van de 24 .pag's in de WILDCAT; 6 van de 16 pag's 
in THE DAlLY COLLEGIAN, 1 van de 4 pag's in de 
UNIVERSITY STAR). Meestal geven ze de resultaten en 
commentaren van de verschillende p loegen weer. 
Algemeen nationaa l of internationaal nieuws wordt 
minder weergegeven. Bij sommige universiteitskranten 
is dit een aparte rubriek en bij andere komen deze 
artikelen helemaal niet voor. 

De "studentenpers" bestaat meestal ovelwegend uit 
studenten van de campus zelf. Omdat deze kranten 
uiteraard verschijnen naast de reguliere bladen , moe
ten ze zich onderscheiden loute r door hun inhoude
lijkheid. Het is een krant van e n voor de studenten . 
Meestal zijn ze ook gratis verkrijgbaar e n hebben een 
beperkte oplage (vanaf duizend tot enkele tienduizen
den exemplaren). Tijdens de vakanties kan de fre
quentie afwijken. 

Op dit moment verschijnen er op Amerikaan!,e cam
pusse n zo'n 1800 kranten waarvan 109 dagelijks uitge
geven worden. De financiering van deze kranten komt 
voornamelijk van advertentie-inkomsten en in mindere 
mate van de universiteit of college die een gedeelte 
van de kosten voor hun rekening nemen. 

Sommige onafhankelijke kranten (door de studenten 
ze lf uitgegeven) vragen een prijs voor de krant die 
ook vaak verschijnt in de plaatselijke stad en van 
abonnementen. Deze nemen meestal een bescheiden 
deel in van de totale oplage ClOO van de 6000 ex. van 
de SPARTAN DAlLY; 200 van de 23.000 ex. van de 
DAILY CALIFORNIAN; maar dan ook weer 1000 van 
de 7000 ex. van de YALE DAlLY NEWS). Vaak worden 
de abonnementen ook verrekend in het schoolgeld. 
De krant met de grootste oplage (35 .000 ex.) is de 
INDEPENDENT FLORIDA ALLIGATOR, terwijl een 
meer prestigieuse universiteit, de DAlLY PRINCETO
NIAN amper 3200 ex. uitgeeft. De krant me t de meest 
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originele titel? Misschien dan THE GOOD Scts CIGAR 
van de universiteit van Rhode-Island. 

(vrij vm'taald artikel van AG uit Le PetitjouI' (sept.2000) 
door Ron Graaten). 
Hierondel' een greep uit het aanbod van -A merikaanse 
u n iuersiteits dag bladen: 

ARIZONA DAILY WILD CAT 
STATE PRt:SS 
CALIFORNlA AGGIE 
DAILY AZTEC, The
MUSTANG DAlLY 
PRESS-ENTERPRISE, The
DAILY CALIFORNIAN, The
DAlLY BRUIN 

DAILY COLLEGIAN 
DAlLY FORTY NINER 
DAILY NEXUS 
DAlLY SUNDlAL 
DAILY TITAN 
DAILY TRO]AN 
STANFORD DAILY 
UNIVERSITY TIMES 
YALE DAILY NEWS 
DAILY CAMPUS, The
COLORADO DAlLY 
ROCIIT MOUNTAlN COLLEGIAN, 
The-
FLORIDA ALLIGATOR 
FLORIDA FLAMBEAU 
ORACLE 
RED AND BLACK 
DAlLY IOWAN, The
IOWA STATE DAlLY 
DAILY EASTERN NEWS 
DAlLY EGYPTlAN 
DAILY ILLINI 
DAlLY VIDETTE 

Tucson (AZ) 
Tempe (AZ) 
Davis (CA) 
San Diego (CA) 
San Luis ObispdCA) 
Riverside (CA) 
Berkely (CA) 
Los Angeles 
Los Angeles (CA) 
San Francisco (CA) 
Long Beach (CA) 
Santa Barbara (CA) 
Northbrigdf' (CA) 
Fullerton (CA) 
Los Angel es (CA) 
Stanford (CA) 
Los Angels (CA) 
New Haven (CT) 
Storrs (CT) 
BOLilder (CO) 

Fort Collins (CO) 
Gainesville (FL) 
Tallahassee (FL) 
Tampa (FL) 
Athens (GA) 
Iowa City (IA) 
Ames (lA) 
Charleston (IL) 
Carnondale OL) 
Champaign (IL) 
Normal (IL) 

WEATHER - Today Showers. HIgh ~O~· Saturday Mostly, cloudy High SOS 

Election waits 
for absentees 

kranten. 

NORTHERN STAR 
BALL SATE DAlLY NEWS 
DAILY STUDENT 
INDIANA STATESMAN 
OBSERVER 
PURDUE EXPONENT 
MAINE CAMPUS 
DAlLY COLLEGIAN 
I-IARVARD CRIMSON 
TUFTS DAlLY 
MICI-IIGAN DAlLY 
STATE NEWS 
MINNESOTA DAlLY 
MONTANA KAlMIN 
DAlLY NEBRASKAN 
DAlnMOUTH 
DAlLY LOBO 
OREGON DAlLY EMERALD 
OSU DAlLY BAROMETER 
PITT NEWS, The-
TEMPLE NEWS 
BROWN DAILY HERALD 
GOOD Sct CIGAR 
DAILY TEXAN, The
DAlLY COUGAR 
DAlLY LASS-O, The
DAlLY CAMPUS 
LAREAT 
NORTH TEXAS DAlLY 
SHRTHORN 
UNIVERSITY DAlLY 
DAILY UNIVERSE 
DAlLY UTAI-I CHRONICLE, The
DAlLY 
DAlLY EVERGREEN 
BADGER-HERALD 
DAlLY CARDINAL 
MARQUETTE TRIBUNE 

de vorige eeuw (/ 906) als 
"as:mu·ner,ol." En toen al was het wekelijks laten 

plaGItsel'ijke, kron,t een belangrijke activiteit 
nogvijfweekbladen bij (towaloplage ruim 

t!ein,eenschtlD allemaal een belangrijke plaats innemen en dus veel 

De Kalb (IL) . 
Muncie (IN) 
Bloomington (IN) 
Terre Haute (IN) 
Notre Dame (IN) 
w. Lafayette (IN) 
Orona (ME) 
Amherst (MA) 
Cambridge (MA) 
Medford (!VlA) 
Ann Arbor (MI) 
Detroit (MI) 
Minneapolis (MN) 
Missoula (MT) 
Lincoln (NE) 
Hanover (NH) 
Albuquerque (NM) 
Eugene (OR) 
Corvallis (OR) 
Pittsburgh (PA) 
Philadelphia (PA) 
Proviclence (RI) 
Kinston (RI) 
ALlstin (TX) 
I-louston (TX) 
Denton (TX) 
Dallas (TX) 
Waco (TX) 
Denton (TX) 
Arlington (TX) 
Lubbock (TX) 
Provo (UT) 
Salt Lake City (UT) 
Seattle (WA) 
Pullman (WA) 
Maclison (WI) 
Maclison (Wl) 
Milwaukee (WT) 


