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VERENIGING VOOR KRANTEN- EN TIJDSCHRIFTENVERZAMELAARS

ZELDZAME ZWITSERSE
KRANTEN ·'O NTDEKT!

EINDHOVENS DAGBLAD

Altijd bij de tijd

in 1629 stierf. Zijn weduwe Dorothea
zette de onderneming voort me t haar
beide zonen Johann (Hans) Jakob
(161PI676) en Heinrich (16211689).
De krant bleef tot midden 1677 in het
bezit van de familie waarna overnaDe kranten verzamelaar Haraid Braem
die is samengesteld door de uitgevers me
volgde door
boekdrukker
uit Hildesheim, Duitsland, lid van de
van
de
vroegere Heinrich Mu ller die tot 1681 het b lad
familie
VKTV, heeft na de ontdekking van
"Bodmerische Zeitung". In Basel ver- uitgaf. Be ide exemplaren nu in bezit
.eén van de oudste kranten ter
scheen at een eerste Zwitsers week- zijn ongedateerde nummers 1 en 18
wereld (zie Au Courant dec 2001)
blad in 1610 e n in Zurich zijn nie uws- ' van 1629 en bestaan elk uit 4 blz . in
thans opnieuw een opzien bare
bladen uit 1622 bekend , hoewe l e r het beke nde kwarto?formaat. Ze
vondst gedaan voor zijn privé archief,
pas exemplaren bestaan uit 1623. In waren tot nu toe onbekend en zijn
n.l. twee exemplaren va n ee n
die tijd verschenen zelfs twee ver- bijgevolg uniek. Slechts een vijftal
Zwitserse krant uit 1629, die nie t schillende kranten naast elkaar. De nummers van deze krant bev inden
alleen tot de oudste van dat land
uitgeve rs van deze weekbladen zich in bibilotheken in Bern en
behoren , maar ook tot de oudste
wa ren Johann Rudolf Wolf e n Zurich , n .. 1. uit 1623, 1625 e n 1626.
Zwitserse krant in zijn verzameling . Johannes Hardmeyer. De uitgave van Pas na 1633 zijn e r min of m eer komDe uitge breide tite l in barokstijl is
de laatste verdween rond 1630, te r- pl e te jaargangen bekend e n talloze
NEWE VNPARTHEYISCHE ZEITUNG
wijl fie va n Wolf, waarschijnlijk losse stukke n. De kranten va n Braem
UNND RELATION AUSZ ALLERgesticht in 1621, zeke r zo 'n 60 jaar beva tte n mededelingen u it ve le
HAND GLAUBWURDIGEN SENDverscheen e n was toe n de enige belangrijke be richlencentra uit di e
BRlEFFEN DISES 1629 JAI-mS. Bra e m
krant in Zurich . In 1626 werd de tijd , dus uit Den Haag, Amste rdam ,
leest uit de tot zijn beschikking zijndrukkerij overgenomen d oor d e Koln, Hamburg, Praag, Wenen, e nz.
de literatuur dat he t hier handelt om
goudsmid
en
muntmeester Zelfs u it Afrika, Havanna en Peru
een in Zurich gedrukte krant en dat J.H.J.Bodmer (geb.1585), die echter worden nie u wsb e ric hte n opgenome n . Het zijn doorgaans politieke e n
wetenschappelijke beric hte n, b .V.
over pirate n en brande n. Vanzelfsprekend neemt de 30-jarige oorlog
een grote plaats in , terwijl berichten
uit Zwitserland zelf ni e t werden
tie~c
opgenomen. Dit lijkt vreemd maar in
die tijd was he t buitenlands ni e uws
belangrijke r e n · was h e t binnenlands
~l~rl)~ltb gl~b\l'mbigie(Ubbri(tf~1J biP (ingd)("bCJ!l62~
bericht teveel onderhevig aan stre nge
plaatselijke censuur .. De plaatse n van
~ Q~r&.W4lc~(& btr :J(Unidc~tigt rnl> <2;arni~crl;iB( 0.{)tf aUenl.Jo~m
waar de krante nuitgevers hun nie uws
~nl> ~1ibmn 6tcn~(Il:,bcr 6ctrûbt~n [l1ri~tn~eit~eflm~/fricb.~llb f"rtI
betrokken waren meestal nie t iclen~,nr(i~ crfd}cincn raffnlfl'litl aCf(\t'ntf mit.fréhltcn3d,
tiek met die waar de vermelde
,
.lungtn crgc~ml\l~nc.
g~beurteniss e n plaGitsvonden o mdat
.. " ' ,
atl~MmJ)dn5~Ïtt?X;U(m~rfl.
'de correspondenten hun nie uws van
edt~trof~ cdr<~ntn roimt ne~ Ctll 6(Nff \lcm Q3cnmlf <peter!)"fn ctnf~fttI
een soort burea u kochte n e n he t
alCnJbc'S(cld)cn l(l aud) in ~ntldlanb b.llS!'cid) gc(abtnc 5.:f>ilf ~cnhf)bRm allStdaarna als geschreven krant toezon"angt/\\)dd;c~ burm t'ngcroiucr ~om ·pcterJ;4in iP,4bg(f5nbtrt/alUlic ~at man.tt'c
d e n per normale postmogelijkhed e n
fr~"~ ~bifo I ttap bic 6pannifd!eu fid)mit ben t'nfcrcn I JU i)\l'ftllt~ar t'&cr (rotTof p e r bod e. De uitgevers drukte n de
.films ocr iicmfCfll foa([crfcitBfo.f4ng \>cifd)fûlfm gtn;'~t I \'er-srtd,m/fl'in ~.r(\g(!t
be richten af in volgorde va n aan4n ·~rllcttommcllfoll(. auj~r4nctrc~d~ ~at mani.btr jt~nig~n~t nam t~srid! lil
ko mst , maar kwamen soms daardoor
Q>ari~ riRJ(c~cn/~llbt»(ilcn ~cr g)rtn~ ~on ~onbcftbt ~id ~ffi'ir bnnt! ~trfoJlC"
in tijdnood wat vele fo uten veroo recm ::nu,,, ilt :)toalÎ311gcMrig QUff~cnctcn '''lfcn:~il&t btr::nuca l'i ntoan/ltC, 'cr tin
zaakte, terw ijl d e plaatselijke abon€,,(ltU rinstllommcn/grdd)f4l1 Joo..gnal1n barinn.auff~tncteu \'nnb tObtfd;ragm
nees al stonde n te wachten op het
,faffm. ~icroeiln \lnfm ntrot 6d}anQCRI ilulfcr tter (5tattQ)crgm 06 bern 6cl'na
nieuwsblad met vers nie uws. Als
ftrtiglarl i(l bad H\gtr.4Uba 4ujfgt&rod)mf t'nb;tbtr Md) ftinem~ralig(fli~rt~"~
extra nie uwsbro n voor nieu wsvoor~(Il/bc~grtjlf)m fCl}llbic Gpanl1ifd!m IU ~ant~it mit ;~rm ~ructmVJJb p~rt(..
zie ning werd ook gebruik gemaakt
aud) ((reistlmb buwammcn t'on tiner 6tl'ltt ge&tn.
.
van buite nlands mate riaa l. Bodmer
. :zr;1I~ ~óhl bem 14. bi~.
.
gebruikte hie rvoor o.a. de krant van
'llotll'rmfftC Mtmalt/ bau ftrbtn<5t~nben .ang(Nuttt (tint gt'offt futttmil
Johann Carolus uit Strasbourg en van
00dt !ubC3il~rung Nr'6e(battn 311 ctlegm/ biC'l'Oo((m.a~tr.tUt l'Iar3u l'trffchtlll (IJ
de postmeester van Frankfurt Johann
ft!)m bann bie Hcmtm Ju\)or cró IfIlW ber ~. <'?pino(a1}l1n 6~lannia 'roibth\lof
van den Birghden. Een redactie
.Qujftrotilm'bit j nfantin plI&Cicirttroas bt(\,on .() flellbcf î)onntird)cn / 2C. ~"n bet'
bestond toen nog niet. De Bodmersche Zeitung draagt een evangelisch
l.loUmbifd). 6i1bcr 5Cottilroitm betommCll i~rc frel)c 9>eut~ fe!)" folllilrl! ft»n no~
karakter. Ze werd door een protestant
1n*6d:iIf mn<r ~c-augge(()ffcnJbabe 1I1t~ illltf1)eur .f;,)ahid [ci~60. rol·fl·gcfc,r.
redacteur uitgegeven en was ook
:
:2(IIP J)am6l1rg \'~mt;.~eccm6r.
.
.
voor het publiek van die godsdienst
0c(fcrnt~ etn 6<f>iff\lon ~mb~(rbamb antommm/&rfngt / ba~ bie J)tlUcnl!.
bestemd.
~(ottm mlt ben tOtn(n~(n Gp"nnif~m 6ct,ilfcnlaffba im '~~If~r \'nnb ~tdart;'
(Een literatuurlijst is beschikbaar)
Ot'ltt'trt 1\lIlD roamn 4nbert JJoUonbif-~c 6ct,iff auJf bic.off. ~nbi"nircb(6p"n,

:I&~:~~i

.fVnp4r(~evifcQ' ~~ituttg uttttb m,dationJ,iuB
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Word lid van de VKTV
Reacties naar het secretariaat
Houtvesterstraat 22
5241 JX Rosmalen
tel/fax 073-5214272
Hierbij maak ik € 18,00 over
op giro 3853388 t.n.v. V.K.T.V.
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on oudsher heeft drukkerij Em. de Jong iets met kranten.
Het bedrijf vestigde zich in het begin van de vorige eeuw ( 1906) als
cJorpsdr.ukker in Baarle-Nass.au.Hertog, En toen al.was het.wekelijks laten
ve;schynen van een plaatselijke krant een belangnJke actIVIteIt
'.
Lqter kwamen er in Midden Brabant nog vijf weekbladen bij (totaaloplage ruim
80.000), die in de gemeenschap allemaal een belangrijke plaats innemen en dus veel
en goed gelezen worden.

.

oaf naost de eigen kranten rollen er wekelijks nog zo'n dertig weekbladen
van de (old-set krantenpersen. Uitgangspunt is het verwerken van de
. wensen van de klont en daar is het bedrijf helemaal op ingesteld.
Ofhet nu gO(1t om het d~ukken van rePlica's - van zwart/wit tot fullcolour - of het
vervaardigen van een periodieke lIitgave. In oplages van 5.000 tot 100.000
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exemplaren en meer,
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,reed.' meer of>drachtgevers vinden de weg naar ons bedrijf, inmiddels één van
. de grootste heatsetdrukkerijen van Nederland.
Gclbteresseerd? Neem don vrijblijvend contact met ons op.
Graag praten we met u over het verwezenlijken van uw ideeën.
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Haraid Braem, 2002 .

