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ZELDZAME ZWITSERSE 
KRANTEN ·'ONTDEKT! 
De kranten verzamelaar Haraid Braem 
uit Hildesheim, Duitsland, lid van de 
VKTV, heeft na de ontdekking van 
.eén van de oudste kranten ter 
wereld (zie Au Courant dec 2001) 
thans opnieuw een opzien bare 
vondst gedaan voor zijn privé archief, 
n.l. twee exemplaren van ee n 
Zwitserse krant uit 1629, die nie t 
alleen tot de oudste van dat land 
behoren , maar ook tot de oudste 
Zwitserse krant in zijn verzameling. 
De uitgebreide tite l in barokstijl is 
NEWE VNPARTHEYISCHE ZEITUNG 
UNND RELATION AUSZ ALLER
HAND GLAUBWURDIGEN SEND
BRlEFFEN DISES 1629 JAI-mS. Braem 
leest uit de tot zijn beschikking zijn
de literatuur dat het hier handelt om 
een in Zurich gedrukte krant en dat 

die is samengesteld door de uitgevers 
familie van de vroegere 
"Bodmerische Zeitung". In Basel ver
scheen at een eerste Zwitsers week
blad in 1610 en in Zurich zijn nie uws- ' 
bladen uit 1622 bekend , hoewel er 
pas exemplaren bestaan uit 1623. In 
die tijd verschenen zelfs twee ver
schillende kranten naast elkaar. De 
uitgeve rs van deze weekbladen 
waren Johann Rudolf Wolf en 
Johannes Hardmeyer. De uitgave van 
de laatste verdween rond 1630, te r
wijl fie va n Wolf, waarschijnlijk 
gesticht in 1621, zeker zo 'n 60 jaar 
verscheen en was toe n de enige 
krant in Zurich . In 1626 werd de 
drukkerij overgenomen door de 
goudsmid e n muntmeester 
J.H.J.Bodmer (geb.1585), die echter 
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. Het bedrijf vestigde zich in het begin van de vorige eeuw ( 1906) als 
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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. 

M 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 
exemplaren en meer, 

5'. ,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. 

in 1629 stierf. Zijn weduwe Dorothea 
zette de onderneming voort met haar 
beide zonen Johann (Hans) Jakob 
(161PI676) en Heinrich (16211689). 
De krant bleef tot midden 1677 in het 
bezit van de familie waarna overna
me volgde door boekdrukker 
Heinrich Muller die tot 1681 het blad 
uitgaf. Beide exemplaren nu in bezit 
zijn ongedateerde nummers 1 en 18 
van 1629 en bestaan elk uit 4 blz . in 
het bekende kwarto?formaat. Ze 
waren tot nu toe onbekend en zijn 
bijgevolg uniek. Slechts een vijftal 
nummers van deze krant bevinden 
zich in bibilotheken in Bern en 
Zurich , n .. 1. uit 1623, 1625 e n 1626. 
Pas na 1633 zijn er min of meer kom
plete jaargangen bekend en talloze 
losse stukke n. De kranten van Braem 
beva tte n mededelingen u it ve le 
belangrijke berichlencentra uit di e 
tijd , dus uit Den Haag, Amste rdam , 
Koln, Hamburg, Praag, Wenen, enz. 
Zelfs u it Afrika, Havanna en Peru 
worden nie uwsbe richten opgeno
men . Het zijn doorgaans politieke en 
wetenschappelijke berichte n, b .V. 
over pirate n en brande n. Vanzelf
sprekend neemt de 30-jarige oorlog 
een grote plaats in , terwijl berichten 
uit Zwitserland zelf nie t werden 
opgenomen. Dit lijkt vreemd maar in 
die tijd was het buitenlands ni euws 
belangrijker en · was het binnenlands 
bericht teveel onderhevig aan strenge 
plaatselijke censuur .. De plaatsen van 
waar de krantenuitgevers hun nie uws 
betrokken waren meestal nie t iclen
tiek met die waar de vermelde 
g~beurtenissen plaGitsvonden omdat 
de correspondenten hun nie uws van 
een soort burea u kochten en het 
daarna als geschreven krant toezon
den per normale postmogelijkheden 
of per bode. De uitgevers drukte n de 
be richten af in volgorde van aan
komst , maar kwamen soms daardoor 
in tijdnood wat vele fo uten veroo r
zaakte, terwijl de plaatselijke abon
nees al stonden te wachten op het 
nieuwsblad met vers nie uws. Als 
extra nie uwsbron voor nieuwsvoor
zie ning werd ook gebruik gemaakt 
van buitenlands mate riaa l. Bodmer 
gebruikte hie rvoor o.a. de krant van 
Johann Carolus uit Strasbourg en van 
de postmeester van Frankfurt Johann 
van den Birghden. Een redactie 
bestond toen nog niet. De Bodmer
sche Zeitung draagt een evangelisch 
karakter. Ze werd door een protestant 
redacteur uitgegeven en was ook 
voor het publiek van die godsdienst 
bestemd. 
(Een literatuurlijst is beschikbaar) 

Haraid Braem, 2002 . 


