
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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