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na de werkdag.Toch bleven Indische kranten 
bescheiden: geen enkele titel heeft een oplage 
van 10.000 gehaald. Ook het aantal titels groeide 
niet: ca twintig op ruim 80.000 Europeanen in 
1905 en evenveel op ruim 300.000 in 1942. In 
die periode was er maar één nieuwe titel die 
bleef.  
 
Na 1900 kwamen steeds meer Nederlanders op 
contract naar Indië en deze expats lazen vooral 
het nieuws van thuis. Met de Indonesische 
samenleving hadden ze relatief weinig contact. 
Een grote verbetering was de komst van het 
Indische persbureau Aneta in 1917, waardoor 

nieuws goedkoper werd uitgewisseld met 
Nederland. Journalisten van andere kranten 
waren stikjaloers op het prachtige krantenpaleis 
van dit bureau, dat drie jaar later werd geopend. 
Een nadeel was wel dat de berichten in Indische 
kranten steeds meer eenheidsworst werden in 
plaats van eigen tekst. En juist daarop was men 
zo trots geweest: op de 'smakelijke hutspot' en 
'vinnige stukjes' in plaats van de Nederlandse 
droge, 'aardappelen in een bak' (106). De toon 
werd zakelijker, zoals in Nederlandse kranten. 
Veel artikelen werden niet meer ondertekend. Zo 
verdween de journalist langzaam als bekende 
koloniale figuur. 

 
De krant in het 18 eeuwse ’s-Hertogenbosch 
 
De ’s-HERTOGENBOSSCHE VADERLAND- 
SCHE COURANT is een vrij zeldzame krant, 
want in welke databank je ook kijkt: nergens zijn 
er veel exemplaren te vinden, slechts een enkel 
blad hier en daar. In mijn collectie bevonden zich 
een drietal exemplaren, maar niet lang geleden 
kon ik samen met een collega-verzamelaar 
tijdens een boekenveiling beslag leggen op nog 
een aantal! Ze dateren van de jaren 1794/1795 en 
zijn nog in tamelijk goede staat. Wat het echter 
dubbel zo mooi maakte, was het geluk om juist 
die exemplaren met verschillende koppen in de 
verzameling te kunnen opnemen! In 1794 was 
het vignet nog een blok met de woorden 
“VRYHEID, EVENGELYKHEID, EENHEID 
EN BROEDERSCHAP”, met de datum zowel in 
normale weergave als in de Franse stijl. Reeds de 
maand erop (december 1794) nog steeds dezelf- 
de tekst, maar de woorden waren in een vierkant 
geïllustreerd. Een jaar later veranderde dat. 

 
                                                    Louis Nierynck

Laatste nummer NEWS OF THE WORLD 1843─2011 geprijst 
 
Als gevolg van de bekend geraakte afluisterpraktijken heeft deze zondagskrant zijn publicatie moeten 
staken en op 19 juli kwam het laatste nummer uit. Eerder die week werd de opheffing van deze krant al 
aangekondigd dus het was niet moeilijk om een exemplaar te bemachtigen, temeer daar de oplage veel 
groter was dan normaal al. Louis Nierynck heeft op ebay diverse staaltjes van hoge vraagprijzen voor dit 
collector’s item gevonden. De uitschieter was wel een vraagprijs van 50.000 pond! Louis schrijft ons: Het 
is natuurlijk best wel de moeite waard om dat veelbesproken laatste nummer van de News of the World te 
kopen. Het was in Nederland overal in de winkel, zelfs tot laat op die maandag erna nog verkrijgbaar. 
Echter, op dezelfde dag werd het blad op ebay aangeboden voor ondermeer ₤ 250 en ₤ 5000! Verder bij 
ebay ook nog voor 1 Penny en dat voor een blad waarvan 5 miljoen exemplaren van de pers kwamen. De 
prijs in Nederland bedroeg € 2,50. 




