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werden de wezenlijke veranderingen pas na 
grote aarzeling gevolgd, zoals een eigen 
website en het compacte formaat. 
 
Als Annet Mooij de essentie van deze periode 
goed weergeeft en die ook nog eens inpast in 
de bredere mediageschiedenis, valt er dan 
eigenlijk verder nog wel iets op dit boek aan te 
merken? Qua stijl weinig, al vind je soms een 
mededeling die al eerder is gedaan zonder 
terugverwijzing. Het meest storend vind ik 
daarbij de herhaalde karakterisering van het  
'hard en onaangenaam' (p. 56) klimaat op de 
redactie tijdens Lockefeer; toen ik op bladzijde  
120 was werd deze grammofoon zelfs 
langzamerhand drammerig. Andere 
herhalingen zijn de verdwijning van de chef 
nacht en vier illustraties van de verrechtsing 
van redacteuren, zoals de overstap van 
medewerkers van Elsevier en NRC. Ook viel 
me op dat Lockefeer en Broertjes niet of 

nauwelijks zelf aan het woord komen; 
Lockefeer is inmiddels overleden, maar beide 
heren hebben toch genoeg opgeschreven en 
vraaggesprekken gegeven.  
 
Pershistorici en krantenverzamelaars zullen 
misschien opmerken dat de auteur meer had 
kunnen schrijven over de dagelijkse praktijk of 
over de inhoud. Daarmee was het boek alleen 
maar dikker geworden en die details hadden 
afgeleid van de hoofdzaak. Mooij geeft daar 
zelf al een goede aanzet toe als zij signaleert 
dat alle intern getouwtrek en ruzies over de 
koers en invulling van de krant de meeste 
lezers zullen zijn ontgaan. Zij kregen elke dag 
een mooie krant in de bus, waarin geregeld 
primeurs stonden en vernieuwingen 
(uiteindelijk) ook hier hun beslag kregen. Dat 
wordt mooi geïllustreerd met de titel Dag in 
dag uit, overigens genoemd naar een populaire 
rubriek in de krant.

________________________________________________________________________________ 
 
Meer handgeschreven kranten 
 
Naar aanleiding van het leuke artikel van 
Gerard Raven over The Islander (in de vorige 
de vorige uitgave van Au Courant (pag. 5−9) 
attendeer ik op nog enkele andere hand- 
geschreven kranten. 
 
Borneo's Nieuwsblad 1830 wordt vermeld in 
Termorshuizen, Journalisten en heethoofden. 
Een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse 
dagbladpers over de jaren 1744−1905 pag. 
57−61 (met afbeelding). 
 

 
De Utrechtsche Courant verscheen eind april / 
begin mei 1945 in handschrift gedrukt; ik heb 
een aantal exemplaren. 
 
Voorts ken ik enkele zeldzame illegale bladen 
in handschrift gestencild: Pravda (= Waarheid, 
in het Russisch) en Elva (= Bliksem, in het 
Georgisch) zijn in 1945 door de ondergrondse 
van Kennemerland verspreid voor de achter- 
gebleven Wit-Russische en Georgische hulp- 
troepen van de Duitsers (info en afbeeldingen 
in Lydia Winkel, De ondergrondse pers 
1940−1945). 
                                                         René Vos

_______________________________________________________________________________ 
 
Boeken van Termorshuizen met reductie 
 
Naar aanleiding van de recensie van zijn boek 
Realisten en reactionairen. Een geschiedenis 
van de Indisch-Nederlandse pers 1905−1942 
in de vorige uitgave van Au Courant (pag. 
14−15) meldt Gerard Termorshuizen dat hij 
leden van de VKTV dit boek voor een 
vriendenprijs van € 35,00 kan bieden. 

 
 
 
 
Gerard heeft ook nog een paar exemplaren van 
Journalisten en heethoofden. Een geschiedenis 
van de Indisch-Nederlandse dagbladpers over 
de jaren 1744−1905, dat al lang niet meer op 
de markt is. Tel. 0252-223016 (’s avonds) of 
e-mail gtermors@kitlv.nl en 
g.termorshuizen@yahoo.com 
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