
Seijst 1991. - Dl.21 ZEISTER NIEUWS- EN WEEKBLADEN VAN ALGEMENEINHOUD VERSCHENEN TUSSEN 1869 EN 1940 De pershistoricus M. Schneider verdeelt in zijn boek De Nederlandsekrant 1618-1978. Van 'nieuwstydinghe' tot dagblad (Baarn 1979) deNederlemdse pers in zeven perioden met de cesuren 1780, 1798,1813, 1869, 1940 en 1945. Hij laat het vijfde tijdvak in de ontwikke-ling van de Nederlandse pers beginnen in 1869. Voorheen moestvolgens een wet van 1821 belasting (zegelrecht) betaald worden voorgedrukte stukken met inbegrip van kranten. Op 1 juli van dat jaarwerd het dagbladzegel afgeschaft, waardoor het karakter van depers veranderde. Er ontstond een betaalbare pers, bereikbaar voorvelen en uiterst geschakeerd, zowel naar richting, kwaliteit alsinvloed. Met het begin van de Duitse bezetting in 1940, eindigdevolgens Schneider deze periode. Het is interessant om eens tebezien hoe het met

de pers in Zeist stond in deze periode. Opge-merkt moet worden dat Zeist nooit een dagblad heeft bezeten. Weldiverse nieuws- en weekbladen. Een nieuwsblad verschijnt twee ofmeer keer per week, maar minder dan zes keer en een weekblad iseen wekelijks verschijnend tijdschrift. Het Gemeentearchief Zeist bezit een grote collectie Zeister kranten.Tot deze collectie behoort onder andere de oudste plaatseHjkekrant, de Weekbode voor Zeist, Driebergen en omstreken. Het eerstenummer verscheen op 2 januari 1864. De uitgever was J.W. Eversz.Twee andere namen die verbonden waren aan de oprichting vandeze krant, zijn Van Rossem en Creutzberg. Het hebben van eeneigen plaatselijke krant was wel wennen. Toen het verslag van eenvergadering van de gemeenteraad van Zeist voor de eerste keer inde Weekbode was gepubUceerd, informeerde het raadslid J.H. vanLennep in de volgende vergadering op 31 juli 1865 of

dat voortaanaltijd zou gebeuren. Hetgeen door de voorzitter bevestigend werdbeantwoord. De Weekbode bestond dus al voor de afschaffing vanhet dagbladzegel. De afschaffing van dit zegelrecht had tot gevolgdat met onmiddellijke ingang de abonnementsprijs verlaagd werd endat de krant in 1870 in een groter formaat werd uitgegeven. DeWeekbode was de eerste dertig jaar een weekblad en werd toen 87










