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Adres voor Administratie en Redactie:

Ons weekblad presenteert zich thans voor het eerst 
aan het Nederlandsche publiek en aan de Vlaamsche 
broeders en zusters van het taalverwante België, van de 
Nederlandsche bezittingen en koloniën en van Zuid-Afrika. 
Het hoopt een vriend van den huize te worden, niet maar 
zoo een losse kennis, die van tijd tot tijd eens een bezoek 
brengt, maar een die een geregelde en gaarne geziene gast is.

Dit, maar ook de tijdsomstandigheden waarin „Pano
rama” verschijnt, leggen zekere verplichtingen op.

Het wreekblad komt immers in het midden van het 
jubeljaar, het jaar waarin het Nederlandsche volk zich 
beijvert' om aan de wereld te toonen hoezeer een eeuw 
van onafhankelijk volksbestaan van invloed is geweest 
op de ontwikkeling van kunst, wetenschap, handel, nijver
heid, scheepvaart, landbouw en andere takken van volks
welvaart, welke hoogte van cultuur het vrije volk heeft 
bereikt.

Het spreekt wel vanzelf dat het er dus mede op 
aankomt te bewijzen, dat de graphische kunst niet heeft 
stilgestaan, integendeel dat ook ten onzent op dit gebied 
de meest moderne werkwijzen toepassing vinden. Daarom, 
men kan het aanstonds zien, is ons kleed splinternieuw 
en fraai. „Panorama” wordt saamgesteld volgens een 
geheel nieuw procédé van illustratiedruk, dekoper-diepdruk, 
en geen ander bekend procédé is in staat om den rijkdom 
van tinten, de fijnheid van détails aldus weder te geven, bij 
een snelheid van bewerking die tot nu toe ongeëvenaard 
is en zonder dat het gebruik noodig is van het glimmend en 
voorde oogen altijd min of meer hinderlijke kunstdrukpapier.

Wat den inhoud betreft zal naar groote verscheiden
heid worden gestreefd. De wereldgebeurtenissen zullen 
worden uitgebeeld. Populaire wetenschap, sport, kunst, 
modes zullen hun deel krijgen. Volwassenen en kinderen 
zullen in „Panorama” iets van hun gading vinden. En het 
streven naar actualiteit zal, bij strikte godsdienstige en 
staatkundige onzijdigheid nooit ontaarden in een zucht 
naar het sensationeele.

Elke week wordt een gedeelte van een goeden roman, 
in boekdruk, bijgevoegd. Aan de novellistische bijdragen, 
oorspronkelijk als vertaald, zal zorg worden besteed.

Met deze voornemens bezield zenden uitgevers en 
redactie dit proefnummer van „Panorama” de wereld in.

Moge de kennismaking leiden tot duurzame vriend
schap


