
Achtergronden van de distributie van de krant. 

De "Newsboy" 

We kennen allemaal de krant als product, journalistiek inhoudelijk, advertenties, aanbiedingen 
van AH of Super de Boer, als pakpapier voor de vis, onderlegger in de kattenbak en wat je 
verder allemaal niet meer met een krant kunt doen. Maar wat weten we eigenlijk van de 
distributie van een krant, ja natuurlijk, de krantenbezorger die een maal per jaar zijn 
Nieuwjaarsfooi komt halen en verder 6 dagen per week 's morgens vroeg of laat in de middag 
zorg draagt voor die zachte plof op de deurmat. 

Losse verkoop bij kiosk, boekhandel of 
supermarkt. Allemaal bekent, maar ook hier, 
aan de distributie, zit weer een geschiedenis 
vast. 

Suburbs 
Uit de boekhouding van enkele 18e en 1ge 
eeuwse Nederlandse krantenuitgevers is 
gebleken dat kranten in die tijd oplagen 
hadden tussen 800 en ongeveer 3000 
exemplaren. Bekend is dat kranten konden 
worden gekocht aan boekhandelstalIetjes op 
markten. Marskramerachtige figuren boden op 
straat, markten en kermissen soms meerdere 
titels aan. En natuurlijk in de winkel van de 
drukker/uitgever kon men ook voor een krantje 
terecht. Bij stadsbesturen werden zij vaak in 
stapeltjes, bestemd voor de notabelen door 
loopjongens bezorgd, ook de wat rijkere vaste 
klanten (veelal 
kooplui) kregen hun blad ongetwijfeld door de 
jongste bediende van de uitgever/drukker thuis 
bezorgd. Of de staljongen werd er op uit 
gestuurd. Er was ook de mogelijkheid een 
krant per postkoerier of trekschuit naar andere 
plaatsen in het land te laten brengen. En dan 
werd de krant weer afgehaald of bezorgd via 
de plaatselijke boekhandel. Deze aanname is 
hypothetisch, want dit is eigenlijk nooit echt 
wetenschappelijk onderzocht (voor zover ik 
heb kunnen nagaan). 
lets meer weten we van de geschiedenis van 
de Amerikaanse newspaperboy. Aan ons 
allemaal bekend is het beeld uit de films van 
de newspaperboy in de suburbs, zijn 
fietstochtje langs de abonnees, om vervolgens 
de krant met een forse armzwaai onder de 
struiken in de tuin van diezelfde abonnee te 
laten belanden. Die dan weer zijn hele tuin 
moet afzoeken, voordat hij met zijn benen op 
de poef achter zijn krant kan wegkruipen. 
Deze manier van bezorging geschiedt 
overigens in de stedelijke buitenwijken van de 
Verenigde Staten nog steeds, de krant is 
tegenwoordig wel in plastic verpakt. Zonder 
twijfel het gevolg van klachten van de abonnee 
over een kletsnatte krant bij de ontbijttafel. 
Bovendien is de prijs van een aan huis 
bezorgde krant aanzienlijk hoger. 
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Die zachte plof via de brievenbus op de 
deurmat bij ons heeft toch wel meer allure. 

Penny 
Horace David Sheppard in New York, met een 
opleiding als arts, droomde ervan om 
krantenuitgever worden. Hij bezat echter geen 
geld of middelen om een krant uit te kunnen 
geven. In 1831 was hem opgevallen dat 
jongetjes, veelal weeskinderen, in de straten 
van New Vork gekruide broodjes voor EEN 
penny ( 1 cent) te koop aanboden met luide 
aanprijzingen. Op deze wijze waren zij altijd 
heel snel hun broodjes kwijt. Hij raakte er van 
overtuigd dat een dagelijkse krant ook voor 
een penny en op dezelfdé wijze aangeprezen, 
snel zou verkopen. 

Sneeuwstorm 
De meeste New Yorkse kranten van die tijd 
bevatten vooral zaken nieuws en waren erg 
saai, bovendien was de prijs voor die kranten 
ZES penny per exemplaar, een prijs die maar 
weinig gewone werkende mensen zich konden 
veroorloven. De krant die Sheppard in 
gedachte had moest vers. 
levendig van inhoud en met een prijs van 1 
penny, aansprekend zijn voor de grote massa. 
Sheppard als dokter had geen enkele 
redactionele ervaring en had geen flauwe notie 
hoe zijn idee in praktijk te brengen. Hij 
benaderde de jonge Horace Greeley, die 
samen met een partner een kleine drukkerij 
dreef. Greeley aarzelde in het begin, maar 
besloot uiteindelijk met Sheppard in zee te 
gaan. Op voorwaarde echter dat de krant 
TWEE pennies moest gaan kosten. De nieuwe 
krant met de naam "New Vork Morning Post" 
kwam op straat op 1 januari 1833, 
Nieuwjaarsdag. Ongelukkigerwijs joeg er op 
die dag ook een vreselijke sneeuwstorm door 
de straten van New Vork en de newsboys 
konden maar nauwelijks kopers voor de 
nieuwe krant vinden. Toen die sneeuwstorm 
dagenlang aanhield, begonnen de zaken al 
snel te verslechteren. Het feit dat Sheppard 
volledig ongeschikt als redacteur bleek en 
daardoor de nieuwe krant alleen maar zijn lage 



prijs als voordeel kon bieden, hielp zeker niet 
mee. 

Na een rampzalige week werd de prijs zelfs 
verlaagd naar EEN penny, maar ook dat mocht 
niet meer baten. De oplage kwam nooit hoger 
dan een paar honderd exemplaren en na 
tweeënhalve week was de New Vork Morning 
Post een vervlogen droom. Toch werd acht 
maanden later in 1833 het idee van de door de 
straten zwervende en zijn koopwaar voor EEN 
penny luidkeels aanprijzende newsboy 
overgenomen door Ben Day en de New Vork 

Sun werd de eerste succesvolle Penny Paper 
in NewYork. 

Dichterbij ... 
Ook Nederland heeft bij gelegenheid in het 
televisieloze tijdperk zijn newsboys gekend. 
Persoonlijk herinner ik mij de luide 
aanprijzingen galmend in de straten van Den 
Haag voor de vele extra edities van de 
Haagsche Courant in de jaren vijftig bij grote 
nieuwsgebeurtenissen en sportevenementen: 
"EXTRA, EXTRA, HET LAATSTE NIEUWS 
OVER DE WATERSNOODRAMP" of "EXTRA, 
TOUR DE FRANCE, WIM VAN EST IN 
RAVIJN GEVALLEN" Die kranten werden 
bijna uit de handen van de roepende verkopers 
gerukt, ze waren nog warm en stonken naar 
drukinkt. Dichterbij het grote nieuws kon je niet 
komen. 

(Otlo Spronk) 

LANDELIJKE DAGBLADEN IN NEDERLAND 2003* 

Totaal abon. Losse Overige 
2002 2003 2003 verkoop 

De Telegraaf 767.17E 747.348 610.624 125.328 11.396 
deVolkskrant 326.124 319.946 276.341 38.937 4.668 
Algemeen Dagblad 313.942 296.311 248.334 40.841 7.136 
NRC Handelsblad 265.321 259.444 242.330 15.220 1.894 
Trouw 123.663 116.865 106.279 8.781 1.805 
Reform. Dagblad 59.350 59.124 57.614 219 1.291 
Nederlands Dagblad 33.419 33.884 33.470 148 266 

Totaal 1.888.994 1.832.922 1.574.992 229.474 28.456 

* Gegevens verstrekt door Cebuco, marketingorganisatie van de Nederlandse Dagbladen, gebaseerd 
op de cijfers van Instituut van Media Auditing. Gegevens overgenomen uit De Journalist, januari 2004 
(NVJ) 

Nieuw boek 'Journalistiek in Nederland 1850 - 2000' 

In februari 2004 verscheen 'Journalistiek in Nederland 1850 - 2000', het overzichtswerk van de 
journalistieke cultuur van mediahistoricus Huub Wijfjes. Het boek belicht o.a.: 
-hoe hebben de opvattingen over het journalistieke beroep zich in de afgelopen 150 jaar ontwikkeld? 
-wat was daarbij de rol van beroepsorganisaties? 
-hoe denkt en dacht men over de relatie tussen journalistiek en samenleving? 
-hoe ziet en zag men de journalistieke verantwoordelijkheid - in vredestijd, maar met name ook in de 
twee wereldoorlogen? 
-wat is en was de invloed van nieuwe mediatechnologie: fotografie, radio, film, televisie, internet? 

Een aanrader voor elk VKTV-Iid! 
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