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De krantendienst is een niet-commerciële dienstverlening van de VKTV aan haar leden, waarmee
beoogd wordt te bemiddelen in kranten en
tijdschriften en andere daannee samenhangende
geschriften en voorwerpen.
Een ieder die afstand wil doen van dergelijk
materiaal wordt verzocht kontakt op te nemen
met de coordinator van de krantendienst:
Jan de Wit
Dode Nieuwstraat 20
5211 EK 's-HERTOGENBOSCH
Tel: 073/6142393
(Commerciële aanbiedingen worden niet
in behandeling genomen.)
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IN DIT NUMMER: Krantencuriosa / The Illustrated London News /
Franstalige Pers / 'Lege' kranten / Pamflettencatalogi en ....
hoe u uw verzameling in een comput.er kan stoppen !!!!
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LET OP _ LET OP _ LET OP _ LET OP _ LET OP _ LET OP_
DE JAARLIJKSE BEURS/LEDENVERGADERING/VEILING IN VOORTHUIZEN
WORDT NIET, ZOALS EERDER VERMELD, OP 1 HAAR OP 8 NOVEMBER
GEHOUDEN. DUS OP 8 NOVEMBER IN ZAAL 'HET TREFPUNT' IN VOORTHUIZEN

VOOR DE TRIP NAAR BRUSSEL (6 SEPTEMBER) MOET U ZICH OPGEVEN BIJ
KLAAS KORNAAT (010 - 4352041) - VERGEET DIT NIET WANT PAS BIJ
VOLDOENDE BELANGSTELLING GAAT HET DEFINITIEF DOOR!!!!! 1J! 1

Adreswijzigingen:
AJOUREP - Franse Krantenverzamelaarsclub 56, Hameau de College - F-83600 Frejus La France
Let op het gewijzigde adres van Jan de Wit, zie colofon !!!!
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ca . 15000 (!!) Krantentitels
van kranten wereldwijd

E=:?~~~~~~~~7=ii7~~-........I---l

Wel dttem dchtig .'

(zelf afte halen ivm. volume)
Prijs n.o.t.k.

D.Oostra
De BOSpOIUS 6
8303 WB Emmeloord
tel. 0527-698032

GEZOCHT :
Oude uitgaven van het
'Handboek van de
Nederlandse Pers en
Publiciteit (liefst
begin jaren 90).
K. Vanderspoel
H. Dunantiaan 91
9728 HC Groningen
050 5255781
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Journaux prohibés
Le transport par chemin de fet des jO\1I'nnux suivnnts cst interdit.
en vertu d'une décision ministérielle, conlormémenl IJ. l'arlicle 107
de r Inslruction générale concernant Ie ~ransport des marchandises.
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Mbum de la griselI.
édit.; ~n France '
I
..
'..
Beaulés parisiennes
COllies de la peliIe So1I1S'
gêne
't"
CoU/'rier frallcais i/Il/slré ..
..
DOIl Juall ' .
..
..
Dali Jl/all
éJité nux Pavs·Sa.,
Echo du Bouleval'd
édité en Franco !
Fifl·de·siècle
Gaudriole
"
Gil Bias, cOnlennnt en·
carté Ie Gil BIas i11l1slré ..
Gil Bias iIIl/SI1'é
Gl'and iIluslré
,.
Gdselle IBrochures)
.
Impression. commission
publicile Andréol, édi·
teul". Ig, Rue de In

Le Félard
édité en France
Le Frisson
Le F-ou.Frcu
Le Jeulle siècle
"
Le Petit i/Iustré.
..
'"
Le pour l·ir. lédit. spé
cinl. de Le Sourir.)
..
Le RÎI'e
' ..
Le Rir. beige (édition
spéciole Le Rire)
..
Les amllsemelllsdc Pat'is
(';dillon spéciale du
JOl/rllal de Paris
..
Les Carabisloui/les (édlt.
$péciale de Le Sourw.) ..
Le sceret (édillon apé.
cial. d. Rabalais)
..
Le soudre
tf
L'Esprit gal/lois (édit.
..
speciale de Fill de
a Paris I
slèclc)
;' I. Le lulu
",
L'indiscI'el
Mar". el Veulls (édilion
spécial. de La vie ell
çulolle rougel ,
JUessagcr frauçtHs
..
Paris·Gailé
Paris,la'l/lIil
Par;s·vlvanl
"
••
,.
Pst Pst!
édilé aux PaVR Ba.
Rabelais
édité en France
Sal/s·Gêlli
SlIpp/émenl (Grand jour·
nal Iilléraire illuslré,
.,..
pnraissant 3 Cois par
semaine: les ,mardis,
."
jeudi. et same.:!i.
..
"
Tout lajoie (édil. spé,.
' 'Ol
d. L.c sourir~ et de
...
La vle pour rl re)
Vive la gailé (edit. spéc.
.,
d. Le sourire el de
La vie pour rire
Le vieux marqheur
Joyeus. vi. mllildire
(édit. spéc. de La' vi.
,!
I
cn culotte rouGe)

I
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Ferriè .. e, Paris (Bra.
chures)

Jeall qui rit
Journal de Paris
..
La Bergel'clle (édition
.péciale La Vie en rou) ..
La Cigale (édition 'pé.
ciale d. La ~ie en rose) ..
L 'amour
IJ
L'almal/aclt Fin desiècle ..
td. tiu Prou Frou..
id, du saus Ge'ne "
id. dil supplémeut ..
L'amusement (édil. spéc.
/'Iudiscl'et)
La Lal/lerlle (conten"nt
encarlé Ie supplémellt
Lilléraire
La Lanlerne(supplément
Littéralre)

Lanlerne ", des 'demi·
Jlierges
La Rigo/ade
La semain. Ros.
La vi. en Cl/latte rOl/ge ..
La vie e/l rose
La viejo)'eus.
Le 8écol
, ..
Le Chat
Le Coucou
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(uit: RJpertoire Général de la Presse Beige)
In 1904 gold in België een verbod van velVoer per
spoor van de volgende Franse tijdschriften
"gewaagde" inhoud.

-met

Duitse krantenuitgevers
maken een vuist
De Duitse krantenuitgevers gaan gezamelijk een vuist
maken in de strijd om de hegemonie op de
communicatiemarkt. De vereniging voor de regionale
dagbladen, die vijftig leden telt en die via het
Gesellschaft fur Zeitungsmarketing de commerciële
belangen van de aangesloten bedrijven behartigde,
wordt opgeheven. De medewerkers en aktiviteiten
van de marketingorganisatie gaan over naar een
centrale organisatie, Zeitungsmarketing Gesellschaft, ,
gevestigd in Frankfurt, die voor alle Duitse dagbladen
gaat werken. Dat betekent dat in de toekomst 330
uitgevers gaan bijdragen aan de marketinginspanningen, waarmee het totale budget op rond
de 14 miljoen DM per jaar komt. Doel van de
ingrijpende stappen is het verschijnsel 11 dagblad "
optimaal te positioneren in de markt.

PROVINCIALE ZEEUWSE
COURANT NAAR WEGENER
Wegener en PZC Holding voeren besprekingen omtrent
de volledige overname van het aandelenpakket in PZC
door Wegener Arcade. Wegener's dochter SijthoffPers
in Rijswijk is sinds begin jaren tachtig houdster van een
derde van het betreffende aandelenpakket. PZC is
uitgeefster van de Provinciale Zeeuwse Courant, die in
een oplage van 61.000 ex. wordt verspreid in de
provincie Zeeland. Daarnaast worden onder meer de
huis-aan-huis bladen De Vlissinger, de Bevelander en
De Faam, en de tijdschriften HelVormd Zeeuws-Vlaams
en Zeeland Recreatiekrant uitgegeven. Het pakket
wordt
gecompleteerd
door
vaktijdschriften,
studieboeken voor technisch en maritiem onderwijs,
verkeersmiddelen en overige boeken. De onderneming
is actief in rotatie- en vellendruk. Het personeelsbestand
bedraagt momenteel 400 mensen. In 1995 werd bij een
totale omzet vanfi56,0 miljoen een netto winst vanjl,4
miljoen behaald. Voor 1996 werd een bedrijfsresultaat
vanf2 miljoen vetwacht. PZC maakte in oktober 1996
bekend dat haar grafische bedrijven zullen worden
geherstructureerd. Het aantal medewerkers zal dientengevolge met circa 45 verminderen. De beoogde
transactie zal evenwel niet met gedwongen ontslagen
gepaard gaan. Bovendien zullen het bestaande
redaktiestatuut en de daarin vastgelegde redaktionele
onafhankelijkheid worden gerespecteerd, zo meldt
Wegener Arcade in een persbericht.
-

----

bron: Compres 8 jan. '97

Boek over_l"egional~ kranten
Sdu-ultgevers in Den Haag heeft een boek uitgebracht
dat de regionale kranten in Nederland als thema heeft.
Het boek is getiteld "Dichtbij, regionale kranten in
Nederland" en is geschreven door vaklieden die nauw
betrokken zijn bij het maken van deze kranten, zoals
een verslaggever, een hoofdredakteur, de chef van een
editie en een uitgever. Samensteller van het boek is
Tony van der Meulen, hoofdredakteur van het
Brabants Dagblad. Daarvoor werkte hij onder meer
bij regionale kranten in Groningen en Utrecht.
Het boek omvat 231 pagina's en kost f. 37,50.
Het ISBN-nummer is 9012084342.
-bron: Compres -april'97

IZWESTIA in Frankfurt gedrukt
Het Russische dagblad Izwestia gaat beginnen met het
dmkken van een editie in Neu Isenburg, bij Frankfurt.
De als liberaal te boek staande krant zal via
datatransmissie pagina's doorseinen naar de dmkkerij
in Duitsland, waar dan om vijf uur 's middags
begonnen kan worden met een oplaag van 10.000
exemplaren voor de Duitse markt. Dat is twee uur na
het sluiten van de redaktie in Moskou. In Rusland is
de Izwestia naar alle waarschijnlijkheid de meest
gelezen krant. Blijkbaar zitten er ook in Duitsland
veel Russische lezers.
--

bron: Deutscher Drucker -maart 1997.

-

bron: Deutscher Drucker -maart 1997
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KRANTENCUlUOSA uit de verzameling
van Louis Nierijnck (deel 28)
Waarin verhaald wordt van een bijbelse krant, over
gekheidsblaadjes , een zwaager op den politieken Bliksem en de Athenian Mercury uit 1691 met een omstandige beschrijving van de zeemeermin van Campen.
Het Amerikaanse maandblad THE MILLI{)NNAIRE van Febr .18!:O uit Bost.on telt slechts vier pagina' s en de helft daarvan is bedrukt met advertenties
van allerlei aard.

het blad (price one Penny)bevatten- talrijk~ adv~
tenties en voor een bijdrage wordt One Guinea betaald. Uit de inhoud kan ik niet nagaan waaron het
blad ook weer deze vreemde ti tel draagt. De voorpagina toont een leuke gekleurde plaat.
De titels van beide bovenstaande bladen
vormen eigenlijk de curiosi teit!
a-JRONIClES NEWS OF THE PAST is een krant
uitgegeven door de Reubeni Foundation te Jerusalem in
de zeventiger jaren. Het blad is gesteld in het En.-gels en werd - voor rover ik weet - alleen in gebun-delde uitgaven aangeboden;het blad behandelt de Bijbelse geschiedenis in rrcderne krantenstijl.
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De artikeltjes behandelen verscheidene onderwerpen en de gehele voorpagina
wordt ingenomen door een kindergedicht van 15 strofen!
Het is geen lijfblad voor millionairs en de keuze van
de titel is even onduidelijk,als die van het volgende
blad.
Het Engelse blad THE MILLION dateert van
29 juli 1893 en best.ond toen al drie jaar. Het was . ,
geregistreerd als een krant, maar is een tijdschrift
dat geen nieuws bevat. Wel geïllustreerde (ook gekleurdl
! )artikelen op allerlei gebied. De 24 bladzijden van

es
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COMES OUT OF fURNACE - AliVI

De grote nieuwskoppen zoals ''Death of Nbses" , "Abraham proclaims new Faith", enz. ,en de illustraties ( !)

en advertenties geven de Bijbelse tijd een andere
opmerkelijke dimensie.

tiet vergeelde exemplaar van OPEN VIZIER no .16 van 10
mei 1947 is even uiteen verzamelmap genomen ter reproductie voor dit artikel. Het is een curiosi tei t
uit de tijd van de acties in voomalig Indië. Het is
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het weekblad van het territoriaal troepen camando op
Midden Surratra en bevat op de acht pagina I S naast bij-

<Xlderstaand artikel heb ik ontdekt inde ATHENlAN
MERCURY uit Londen,~ 28-4-1691. Het han-

dragen van militairen, ...wat politieke artikelen, sport
en instructies.

delt vnl.over de gevangen zeemeermin in Campen in
1403. Een merkwaardig relaas!

Sinds 1919 verscheen bij de gebrs. Radetzki in Berlijn
het weekblad NACliRICHl'EN FUR UJFTFAHRER. Het exenplaar
uit de collectie is nr. 1 van 7 jan. 1923. Het telt
l2 bladzijden, waarop internationale luchtvaartberichten zijn afgedrukt. Verder ook wat verordeningen
(verbod van vervoer wapens, enz)en enkele uurtabellen
van postvliegtuigen (Königsberg - !Vbskau in 3 uur).
Dit zeer prille blad op luchtvaartgebied werd ui tgegeven door het Reichverl<ehrs ministerium, Berlijn.

na~ti~ttn fürfuf1fa~ttt
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De PHOENIX van mei 1949 was een éénrralige
nood-ui tgave van De Telegraaf. Dit dagblad werd bij de
bevrijding in mei 1945 een verschijni.ngpverbod opgelegd. Pas op l2 september 1949 l'verrees" De Telegraaf"
en heeft heden nog de grootste oplage van alle Neder-landse dagbladen.
Toen de oud-illegalen nog steeds protesteerden tegen herverschijning, verzorgde de werkloze
staf de 1'Phoenix", waarin men o.m. trachtte aan te tonEJl
tonen dat De Telegraaf in de oorlog niet slechter was
dan andere dagbladen, die dan weer verschenen.
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&he] l1UJ be Ib.II~61 fD
.

Accordillg ro our promir.: in lIl_b. 8. we !hall
Ihew Jou lira wliic may moa probably he c.hought of
d:eir lIl<lture JlIi Prodttifjoli 1 fome chink 'em 1I0t ro De
('feamres 411 illilio, but Mooaen got Gnee bv unClllcural
Coru!ario,!; rome thillk 'em to bë very j)f'l/it..· /Tom rhe
lbr:ll;e Ei!eéb acmbured co 'em i fome dlat when die·
A::ge!s fei~ rhoÎe dut ~ht in ehe Sea were rurntd into I
MmRM 1 Irld rome, dw: tbe Oevils begaf ebtm of Fühes »
(ome, tiw: Fiîhes S!nm.dn& in die Oeluge, and rfting
drowned mt'n. by tir. ot rmaginarion !lot fomtthing
like 'em. Bue Wt' r~ no fe'olfon bUt thar diey wen: c::n!.l.
ted at lira amanga [har inJiniet: aumber of othee Filhe:l in
the ~ wrueh belr fome reCembla.1Ce 00 ebt Creuures
Oll E:!:-th. Atn..xIl.ff7.6 ~1~JnJN atErms he !w lmowlI
I Mmutl /teala "'omall CIIJi{. PJli!:wÎKft4, whichifemm,
Ihogdlens rhe Ar~ment. 'f7:llllntl Alvuu, ~eeuy
co ehe Store·houfe ot ehe ln;l;"/l/, ralS, he taw a young
Nmlf.dll come out of rhe Water ro Uea! lilhes from ehe
Filhmnen, and tal 'c:m. Olza mJllfUI fays many ehings
of'em. bue bis Cndie is qu:t'Hoaàble. P~iwhf,. T,ul.
Ir.eotion~" MfI'1IWI takm ia a River ia .Yir~i/l;" wieh a
I',r:nnidal Head ;md Iith rail: Jn oor Engliîh Chronides
'w affirmed a Mao-Iith wu taken ia Suffolk, Ieept 6;c
Morttlu on îhore, wd !to~ agaill to Sa. • but thci mo!!
Iludumt.ödt and&tcular Relioon we mm: wkh is in che i
Hillory of ,he ~~ '!;~. The Dikes were broun
Jlnr C~m by:m lnun onltl 14°3. wd whc::I ene In.
IInd:uÎon returned, a M~ wu left in Dermm .\fm
a:ul che Milkrmids wno us'd fO aors mat ."{ere wkh aoo~
whea eher went ro milk, faw a humane He3d aMVC water, but believe:! dleir Eyes d«eived 'em, till [he repea:ed
light con.~rmed meir atfunnce, whercupon dley relolvtd
one cighe tO watch her, allel taw thac Ihe repaireJ to a'
Se~y .:;. tIaggy plaa, whm ie was c!:lt) anc! CUf the
lide I Whetcupoll, early in [he Morning they lOt a &Teat
many Bota [",ether,;md ellvironed die pbce ia die torm
of a half Mooo.. and diflurbed ha, but !he ueempang tg
get uooer me Eoa!:l, and IiOOing her war !topt up by
Hav~ and omer thlngs on purpofe i(hled. begaa to
floullce and make all hideow dnming Noife, w wim
her Hands aod Tail flAnk, , &dt Of two, but at 11ft WlIJ
tyred out wd taken; die Maids wed her kindly, :md
clnnfed ehe Sta·Mors aOO Shells trom offher, and otfmd
herWarfr, Fi/h,Milk, BreidJ ét', which Ihe müftd,buc
wieh lood ufage in a eb,. or two, thcy IOC her 00 e3t
:mcl drir.k, ehough fbe endnvoortd eo make her erape
lIpin til Sa; her Hait wu lons and blailf; her Face hu.
mane her
I&on her Bre;! and Bell 00

• agiflrates of H.ultm.
commanded her co lene·oo [hem, for tbat tbe ;Wert was
in [heir JurirdUlion: When /he wu broughe thiebtr, Ihe
was put inro the Town-houfe, !lod had a DilDle affignecl
to her to reach ha. oS·'" lr.tf7lt 10 SphllIl'ld ~ 1)/:'1,'01;011
Ili 1'rJ]er, Ihe would lal1llh, and wlien WOITllm came inca
theTown·houfe rO rpin with her fordimon,!hewould
fignilie by ligns !he koew cheir meaning in rome rorr,
diough /he COIIJd nmf ~ ~ghe to fpeak. She wouId
We3f no Clotlu in Summer.; part' of her Rail' was.lillictd
lip inl! 1)1A"6 Dre($, and part ban~'d long aoo NlIturaU)·.
She woold have her Tail ia i:he Wata, and accordipgly
had a Tuh ot Water uodel' her Chair made on pnrpofc
for her. She cat ~llc Water· Bread
cl Filh •
!he Ii ved us ow: 0 er emenc
e
011 I &ar
or neen yean : er I re wu pilll
WIÛÎ 011e., IIIId ha~ now in the Town·houfe ofH4Tlm,
widl a Suhlë:ription 111 Leuers of Gold1.giving all Accoum:
when !he was taken, how long Ihe liyed, aed 'IiIbm fbe
. died, 1100 in \1\ hu Chw:dl.yard lhe was buried. TIWr
A/III,ds mentioo her, lI.IId t.,tir Boolrs have ha Pia:un!»
lInd rnveUiilg PaÎntus draw her PiéhJre by ehe Tab!e.
By tbe abon menrioool Relation die Qperürrmy be lié
eisfitd tbat !he exeetcls alIexher Cre:awes in c:ntulÜlg .lIld
docilicy, thar haVI: !:Ver yer beel1 Imown, and probably
b, her buna\ might be rcckonecl in tbe CuJli, of R.#hrult.
by tbe t.tagillra:es who !cRew ha Lire, lrul ruffi:m1 a
plice in tM Churc:h-yard for her ',,:mnl/lt.
.
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TI< weet niet of de Narrenstei,nsche-- en utopiaarlsChe
Courant van de vroeg 19de eeuw er IOOdel voor hebben gestaan, de titels van onderstaande blaadjes en de inhoud
lijken er in elk geval. op» zeker wat betreft die vreemde dateringen en plaatsen.
DE KClIIIEK en het DGBLAD VAN NARRENSl'EIN zijn beide gedrukt voor reken:i.ng van ene L.H.
Broekhuizen, zonder nader adres.

1100r Ouwe kruklûfJe J01lfJ61I9 en

i

Nieu wst\ldingen.

l_

l$@&_ 'VUl D:.aI~ DI ~
iJ ~ _ . hij altijd drnok","da
bid . - Do ~ _Adolbuo .... ...w._
k ......j o _ .._billio<.u...~"'d.....
Itdt!e@tvtrtrie _

.::ro.!:

~:1:-::
';'In~.... . t:"'!.I0~~
. .
'.'

'4.]) V E B. TEN TIE N.
Bg e~D :i'VedtlWll~ar van middelb.re i.~eg. IIm cwe,e Kinderen ,an' 10 a I ~
jaar, vu dJ Rooaucb. CalbolUke Godsdlenn, gerlnBe burger kluu, worde gev.aagd: Ee~e ..VROUW" van 10 a 40 JlIl'eI1. ~m '" dienen als Huishoudster,
legen een billiJke beloollln~. Illi" bewUs van eerlijk led ra, knnnende bUbl engen,
luc 101.1:.0 en .chrUveo ,,""It •• ode. lem.nd hiertoe genegen, .dW'''''N z:ch, per
beslotCD Brief) loDder lelUi' H., bU de Uitgeft/"sl.r vaD dir Blad. welke beden lIie.
-geef, • si Ct. De Vl>ltMAKEl.llKE POeREM -COURANT. Voortdurend
'Worde bU baor in Commtsa,e ",erkociîe a. navolgende sed!!rt IBrd iîîee loed 8llcce.
gedebiteerd ~Vllde middelen: KiespY ... ",s,e., du:mede "gespoeld. 18 men d. pUn
,ebeel k\llUe, seucuc d. gebeel. mond, muakt alle tanden en kiezen we.r In vollen .
kracbt. en ia het prOha,um middel voor Roos of Scheurbuik, ~ 4' C". het
FlC8CbJ ~_ Tandpoeder. cIle de mnden wit en glanzig IIl1akt. ft 30 CIa. Zalf voor
Li~dooms en Ex!erooi:en,eheel weg Ie DIaken. zonder .nijden 'of pijn, Q 30 Cu.
e o•

Vermoedelijk zijn de vier krantjes aan het
einde van de vorige eeuw verschenen. Het gebru.ikte
papier duidt daar zeker op!
Toch een curieus stel in de verzameling.

fJerimp(!lck 01lwe WV'Jlm.

... _ cIof1>

Laatstgenoerrrl krantje lijkt op de in een advertentie
van de Reizende Nieuwsbode van 1-3-1841 vernoemde
''Vermakelijke Poerem Courant", maar dat zal wellicht
als rrodel hebben gediend.

Ui t 1798 dateert de REVOUJrIONAIRE VRAAGAL,
OP DE 'lJ.IJMGER VAN DEN POLITIEKEN BLIKSEM.RECHT IJCX)R
ZEE no. 6. in mijn collectie.
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Buitenlandsche Berichten.
No.· 6.

DE CXlURIER DER GEMEENrE NERGENSHUIZEN
en de VERMAKELIJKE 1.DERE1IIKRANI' zijn bij verschillende
firma' s in Amsterdam gedrukt.

***********************
HOE MOET MEN DE SCHOTSCHRIFTEN
BEHANDELEN?

Is J~C~ ~'i"t

o~ ~n

_1 germ,klykcr
gefchrifi, dot harde
wnnrlJcrocn verkondigt en rdtnn"lykc mi"hruikcn of
gebroken nan, den dng brengt, voor cen rasquil, voor
een fcholrahrif' ulltckrylen, don om het te wCl1crl'-ggcl1 ?
hebben de dwÏl'1!lnndeu vnn alle eeuwen en vulk(1t niet
altoos liever de openhnrtig<l waamcid, IC vuur cu IC
z\\llord willen wrvolgen, dan haar ~huor verkcllen,
of het onbck?mmerd fpreeken te ve.!lorloovcn P w:mnccr
die Dwin~lanJen, Oe~poolen, Arisrocfllaeen, of wal
het ook van dal tlng vnn hnntlyke w""rens zyn mogt,
1,ig op hun zeer ~lfn~t, voelden J hebben zy dan nlut
011001 de voor, die hen k\\'ctfle, vervloekt? hebben zy,
met mngt en gezug bekleed, vno dat gczng en die magt,
Dier IlMds daUlfchllwlvl!:mitbruikl1.cuUllIkt. Olll4egispcn,

DER GE1\lEENTE NERGENSfJU.IZEN
Builenlandsche Berichten.

Het patriottenblad is gedrukt bij J. van der Schroeff
te utrecht.
Dit vergeelde nummer geeft een handleiding
hoe schotschriften behandeld rroeten worden. Op de
laatste bladzijde is een dichtstuk besterocl. voor de
Bataaven.

ebi t gehoord van een hotel dat een dagblad
m~eeft?

.

De HOIEL PENNSYLVANIA DAILY uit New York

',.

IIKIlI'Ie l'ut'~.lJg.

~~m.nlllJ"ulllt.

Aa. !HI5S.

VERMAKELIJKE POEnE'~IKRA~r,
'B/an Dorstaag óen Jute van Honge}smaa'là

wordt dagelijks , behalve op zon- en feestdagen» ge-drukt voor de hotelgasten! Tenminste in 1929 want
van dat jaar (zaterdag 24 augustus)dateert dat dagblad
dat zich sinds kort in mijn verzameling bevindt.

- - VERENIGING VOOR KRANTEN- EN TIJDSCHRlYfENVERZAMELAARS ---

0)

1l0,./RadI<> PI'olfTam .:: I'QI1" 4

'·1f6tefpennsy'flJatiiá 1)ai(l}
......... su

l4liW ~ALM"","IJ)...

r.....o;y't~U9

l'o •• _ , '

fJ!I6l-4~ • • •
_

I

,

•••••••

•

,tM

• • • • • • • • • • • • • • • • • !!UI

kort had ik nog nooit een exeq>laar gezien.
Een bijzondere curiositeit is het zeker.

Uit UILTJES WEEKBLAD van 14 april 1929
Het telt acht pagina' s en bestaat al s:inds 1888. Het
blad bevat 'hotel'nieuws,zoals eigen radio en fueater
prograrrma' s, de menu' s van de dag, toeristern:informatie, advertenties van de shops :in de lobby,enz,maar
ook een lijst van de hotelgasten met naam en herkorrst,
waaronder de Rotterdarrmers Van Dijk en Van Duime ••••
Een merkwaardig krantje!

DE HEDENDAAGSCHE JOURNAUSTIEK.

Uit het Algemeen Handelsblad van 24-10-1936

LEEST KRANTEN!
(Handelsblad-Timesdienst. )
P ti. rijs, 22 Oct.
Verleden Zaterdag werd een óude Parijzenaar gevonden in een kamer waarin de gas.u,aan W!l..S opengezet. De Parijzenaar had geen
kranten gelezen, 'en wist dus niet dat Ii\l' een
. verduIBt~,ring90efening werd gehouden. Toen
Yt1ldag a v0t:td :dan o~k de lichten uitgingen 00
vllegtulgen boven Parijs ronktén; dacht bij' dat
de dreigende oorlog nu werkelijk' . gekomen
was. Het leven leek bem ondragelijk en hij
:opende de gaskraan. Met groote moeite heeft
men den ouden man aan den dood kunnen ont'rukken, en men hoopt hem. in leven te kunnen
,,~lijven houd~n. . ";
.
"
,

---- Zou je 't niet lànger verd.ó. met at die vuiligheid?!
.

In 1885 verscheen bij Roeloffzen & Hi..ibner
te Amsterdam, driemaal per week DE SPOOMGCOURANT :in
een oplage van ~.cm exeq>laren. Het blad werd gratis
verspreid :in de hoofd-stations, voornaarrste koffiehuizen en logementen.
De Spoorwegeotmmt bevatte geen nieuws;
wel leuke artikelen en anecdotes en natuurlijk een
feuilleton. Het exemplaar uit de verzameling is van
23 september 1885. Slechts twee bladzijden.
<X1danks die grote oplage zijn er blijk-baar nauwelijks nunners bewaard gebleven want t~, voor

-' .. ;

.'

.

.

Het kalenderblaadje van 20 maart 1997 (België)
DE REDEN
- Pa, waarom kraait de haan zo
dikwijls?
- Een haan kraait telkens als er
gelogen wordt, is de wijz~ uitleg
van vader.
- Maar de haan kra'alt toch het
,mellst " morgens vroeg. als alle
mensgn nog slapen 7 merkt Jantje
op.
- Natuurlijk. kind, op dat ogenblik
worden de kranten gedrukt.

(WORDT VERVOlffi)
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THE ILLUSTRATED LONDON NEWS
Op zaterdag 18 mei 1940 verscheen het Engelse
weekblad "Tbe IlIustrated Loodoo News" met
een nummer dat veel aandacht schonk aan de
Duitse inval in Nederland.
Het merkwaardige van dit blad was dat op de
titelpagina alleen de naam van het blad stond en
verder alleen maar advertenties.
Het geïllustreerde blad werd als het ware omgeven door meerdere pagina's met advertenties.
De eerste "echte" pagina van dit nummer uit
1940 opende met een grote foto van Nederlandse
militairen achter een machinegeweer.
Verderop in het nummer stond een ruw getekende kaart van de "Low Countries' traditional defence: Strategic Inundations" - de Hollandse Waterlinie.
In het midden van het blad een kaart over twee
pagina's van Nederland, België, Luxemburg en
Noord-Frankrijk, waarop ook weer deze Hollandse Waterlinie was aangegeven.
Naast foto's van het oorlogsgebied, in Nederland
en België, ook een foto van Prins Bernhard met
een gas-dichte reiswieg, waarin een prinsesje.
Maar het merkwaardigste zijn eigenlijk de vele
tekeningen van de oorlog, soms vluchtig geschetst, maar ook wel meer uitgewerkt.

"Tbe Illustrated Loodoo News", een blad met
een fonnaat van 26x37 cm en uitgevoerd in diepdruk, bestond toen al meer dan 200 jaar.
Het was een tijdschrift voor de "betere standen",
met veel aandacht voor kunst en cultuur, archeologie, maar ook de natuur kwam aan bod.
Maar het belangrijkste was natuurlijk de aandacht voor de Engelse politiek en het wereldgebeuren.
Groot-Brittannië was toen nog het hart van een
uitgebreid imperium, dat over de hele wereld
verspreid lag.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog publiceerde het
blad wekelijks een fotopagina van de gesneuvelde officieren aan het front in Frankrijk, echter
nooit van de gewone soldaten, dat waren er niet
alleen veel te veel, maar ze lazen het blad toch
niet, daarvoor was het veel te duur.

-

Het blad in het midden van de vorige eeuw

Zoals vele bladen, zou ook "Tbe IUustrated
Loodoo News" te maken krijgen met de opkomst
van de Televisie, waardoor het in de tachtiger
jaren een maandblad werd met een formaat van
23x30 cm.
Maar ook maatschappelijke veranderingen zullen
aan deze neergang hebben meegewerkt.
Het blad was bekend om de speciale uitgaven bij
bijzondere gebeurtenissen van de Engelse
koninklijke familie.
Deze dikke albums waren rijkelijk voorzien van
kleurenfoto's en soms wel met goudkleurige inkt
gedrukte titelpagina' s.
Maar ook belangrijke personen werden op deze
manier voor het nageslacht bewaard.
Zo verscheen er in 1954 een speciaal album
onder de titel "Ao Eigbtietb Year Tribute to
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Winston Churchill, Statesman,
Historian, Sportsman, Soldier and
Orator".
In dit album vele foto's uit het leven van deze bijzondere man, van
zijn familie, ook in kleur en zelfs
van zijn gemaakte schilderijen.
-Maar ook de gewone wekelijkse
uitgaven van "The IHustrated
London News", konden bijzonder
zijn, zoals het nummer van 26 mei
1962.
Dit "Souvenir number in fuU cotour" was voor een groot deel gevuld met de ingebruikneming van
"Coventry's New Cathedral".
Deze kerk was tijdens de Tweede
Wereldoorlog, met een groot deel
van de binnenstad van Coventry,
verwoest door Duitse bommen.
Dit speciale nummer was
uitgevoerd in diepdruk en offset op
drie verschillende soorten papier.
--Ook de advertenties gaven blijk
van het soort mensen waarvoor dit
blad gemaakt was.
In het nummer van 1940 bijvoorbeeld automerken als Humber,
Rover en Rolls-Royce.
Of wat te denken van Champagne
uit 1929!
-

-

A SOUVENIR NUMBER IN FULL COLOUR.

COVENTRY'S NEW CATHEDRAL

-I

, CHAMPAGNE.
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~ ., Unlis QUICK·FROZEN
DEVONSHIRE DAIRY CREAM
The cream wifh fhe real farm·fresh navour!

OblQinoble (tom Froun FoodSloru

Kortom, "The mustrated London
News" geeft zodoende een blik in
een andere wereld, en dat is nu
juist het interessante van het
verzamelen.
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CONCENTRATIE
IN ZWITSERSE PERS
In Zwitserland vindt momenteel een sterke concentratie
plaats in de dagbladwereld. Begin november kondigden
verscheidene kranten een samenwerking aan. In het
kanton Aargau gaan het Badener Tagblatt en de
Aargauer Zeitung samen, waarmee de vierde Zwitserse
krant in oplaag ontstaat, met 120.000 lezers. In
Solothum, Olten en Zotingen gaan de Solothwner, het
Oltner Tagblatt op in de Neue MittelIand-Zeitung. In
het West-Zwitserse kanton Neuenburg werken
inmiddels de dagbladen l'lrnpartial, uit La Chaux-deFonds en l'Express samen. De gezarnelijke oplaag van
deze kranten bedraagt 55.000 exemplaren.
- bron: Deutscher Drucker, 21 nov. '%
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DE FRA STALIGE PERS BUITEN
FRANKRIJK VÓÓR 1789
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Annonces et Avis Divers des Pays-Bas Autrieiens Brussel B
Gent B
Bulletin Officiel du Comité-Général Etabli dans
la Ville de Gand (met een aftonderlijke editie voor Brugge)
Bulletin de Versailles
Brussel B
(voortgezet als Nouvelles de Paris et de Versailles)
Cahiers de Lecture
Gotha D
Neuwied D
Correspondance Littéraire Secrète
Avignon F
Courrier d' Avignon
(NB: Avignon maakte in die tijd geen deel uit van Frankrijk)
Courrier du Bas-Rhin
Kleef (Kleve) D
Courrier de Boston, Affichesm Annonces et Avis Boston USA
Le Courrier de I 'Escaut
Bergen op Zoom NL
Hervé B
Courrier du Danube, ou Histoire des Révolutions
Actuelles du Monde Politique
Courrier de l'Europe, Gazette Anglo-Françoise
Londen Eng
Courrier de Londres
Londen Eng
(ed. van Courrier de I 'Europe, bedoeld voor het Britse publiek)
Esprit des Gazettes (Feuille Hebdomadaire)
Leuven B
L'Esprit des Journaux, François et Etrangers,
Luik B
par une Société de Gens-de-Lettres (dédié à
Son Altesse Sérénissime Monseigneur Ie Prince régnant de La Tour et Tassis,
Feuille Nationale Liègeoise
Luik B
Amsterdam NL
Gazette d' Amsterdam (avec privilège de Nos
Seigneurs les états de Hollande et de West-Frise)
BonnD
Gazette de Bonn (avec privilège de Son Altesse
Sérénissime EJecteur de Cologne)
Gazette de Cologne (avec privilège de Sa Majesté Keulen D
Impériale)
Zweibrueken D
Gazette des Deux Ponts
HamburgD
Gazette de Hambourg
LuikB
Gazette de Liège (avec privilège)
BerlijnD
Gazette Littéraire de Berlin
Montréal Can
Gazette de Montréal (tweetalig Frans-Engels)
Brussel B
Gazette des Pays-Bas (avec privilège de
Sa Majesté l'Empereur et Roi)
Gazette de Québec (tweetalig Frans-Engels)
Québec Can
Gazette Salutaire
Bouillon B
Histoire des Principales Révolutions de Liège
Luik B
Amsterdam NL
Journal d' Amsterdam
Journal de I' Assemblée Nationale de France
Luik B
Bouillon B
Journal Encyclopédique ou Universel (dédié à
Son Alt. Sérénissime Mgr. Ie Duc de Bouillon, etc. etc.)
Journal de l'Europe, dédié à I' Assemblée Nationale Londen Eng
Joumal Général de l'Europe, Politique,
Hervé B
Commerce, Agriculture
Journal de Genève
Genève CH
Londen Eng
Journal de Londres
Journal Hebdornadaire de la Diète de Varsovie
WarszawaPL
Journal Historique et Littéraire
Maastricht NL
Journal Historique et Politique des Principaux
LuikB
Evénéments du Temps Présent, ou Esprit des
Gazettes et Journaux Politiques de Toute l'Europe
Journal de Lausanne
Lausanne CH
onb, waarseh. Belg.
Joumal Patriotique
Journal Patriotique, pour servir à I'Histoire de la
Luik B
Révolution arrivée à Liège Ie 18 Août 1789
BouillonB
Journal Politique, ou Gazette des Gazettes
(avec approbation et privilège)

-

1760-1828
1789-1790

2pw
onb.

1789 (jul-aug)

D

1784-1796
1774-1793
1733-1792

M

1767-1794
1789 (apr-oet)
1784-1819
1788-1789

W
2-3pw
2pw

W
2pw
W

1776-1792
1788-1805

2pw
2pw

1780-1797
1772-1818

M

etc. etc.)
1789-1790
1663-1792

W

D,2-3pw
2pw

jan-dec 1789

4pw

1734-1794

4pw

1770-1798
1789-1793
1732-1810
1764-1790
1785-1794
1649-1792

D
4pw
3pw

1764-1794
1761-1793
1789-1790
1789-1806
aug 1789
1756-1793

W
W
W
onb.
D
2pm

1789
1785-1792

3pw

1787-1781
1789
1788-1792
1773-1794
1772-1791

W
W
2pw

W

W
onb.

W
2pm
W

1786-1792
aUK-sep 1789
1789-1790
1766-1793

2pm
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Journal Universelle ou Courrier de Bruxelles
Brussel B
1788-1793
Mérnoires Véridiques de la Révolution de Liège
Luik B
sep-dec 1789
Mercure Flandrico-Latino-Gallico-Belgique,
Brussel B
1789-1790
Patriotique, Poétique, Lyrique, Historique, Politique, Anecdotique, Philosophique, etc. etc.
Mercure Journalier de l'Europe
Antwerpen B
1789-1791
Monurnents du Patriotisme Liégeois, ou Recueil
Luik B
sep 1789
des Projets, Mérnoires etc.
1789-1790
Nouvelle Correspondance Littéraire et Politique
Luik B
Nouvelles Extraordinaires de Divers Endroits
Leiden NL
1680-1798
(Gazette de Leyde)
Nouvelles de Paris et de Versailles
Brussel B
aug-sep 1789
(voortzetting van Bulletin de Versailles)
Nouvelles Politiques (Gazette de Berne)
Bern CH
1689-1798
Le Nouvelliste Irnpartial
Luik B
1788-1790
Le Nouvelliste Politique d' Allernagne
Keulen D
1780-1789
l'Observateur Belgique
Doornik B
1789-1790
La République Belgique
Brussel B
1789-1790
Le Spectateur Universel ou Relation FidelIe des
Leuven B
1789-1790
Principaux Evénérnents Historiques et Politiques du Ternps Présent, Extraits de la Plupart des
Journaux et Gazettes de I 'Europe

onb.
lxp2d

2pw
onb.
onb.
W

2pw
D

2pw
W
4pw
lxpl-2d
onb.

2-3pw

ps. Deze lijst is niet kompleet. Aanvullingen ZIJn
welkom bij de redaktie
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Berichten die opvielen in
"De Reizende Nieuws~bode"
1834~1841
COl't"SnT E(}fI.'DF.R :!EG!CL)
( !lm1 m:r
wtGT vow.u.~. _
'

.

' , '

E . 1\ E IZ E l'f

BU eh ledm dU Enge\scllal 0111 al mil 1II0~eltjk ~
Ie Imprekm. en bij cIen reugellooua luim (II,,_r)
cia volks. lw1 Im: nier 1IIbaen. of die ~gen geven tot velerlei boer~
~ loolleelen unieidinlll'
Zoo vond cIen llfien tkur in _
herderg alhi~r"
iIt de B<!rmOlldsey SlfUl. eenll talrijke v"I'&IIweli!lg Viii Mudacheerders pluIs.
tl!ll .mnde te ~hgen ol Im: gepUt en met WI heiligheid WIa mndag.!.i!fffiIkolllstlg :lij. verdlil' op deua daJ( te rll8J6rNf en lHu 111 snllden. M$
~ mer dfI laaf ie doouoeken 0111 aicl! te overililgeo dat :lkb kief of Wlar
ffi) ~r1er (berige-gever voor do digblaokil) vó!faroken hield, ten eincllit
&111 Mi'hocdm. dat IIRt. gelijk 1fI'Oeller I~hied ma, dil ~btbare verpdllring:
1kD ,ol~ dig. zoo 8~ _
liet hia' _mt. 1/Jtl/3_anuvd, dit is',
bdageMlIJk voorgesteld I!öU WOrWln. Een lid ging bU de a:in_ziJ!eIl rond,
lIib \'!'MI hnn g' .. Zijt gij ffi) ~rtlJf' r ~1!'3 IIlIlCaIilUildl!ll, alle antwoord-~ celuer op heeulve OIItk~. Hierop werd een pri!llidmt gekozen I m
di! debatten (111_ ffi) UIll'UIg. ~ de t _ gevoelens, !!Ut mate m.eer
fZ- mln de- drijrveren VIID woom.l!eid of eigi!llbdll1g _kten. lller bevigheid,
~igd en wcdllaproken wetIÛIl. N!!dM de Presidl!nt de OIIstllimige bera,d!IkgIngm dlkwaf lI!Iet _
of m!:idue b4lmdlgmdfl tM$piUk bad Afgebroken
milt bij vóór dil stemming _ plqutllÏg ,,~'-M. mil gU ook
b=lUIte1l, _
hooglwtlg op IIW besluit." l-ht werd IIU beslbt dat
tm-bierswlilkd3 del ZoodAp O's midd3.gs ten I w-t ~ gesloU!1I wordeJL.
~ WH ood;ir dal! ~diqillgen mJddermclIt gewordan. en _ dil )l'I'~
_ ~ stod ~» werd oog een lIlII!e ~a WO NW toegctekdd.
~ men bmi nor - l'eJ>I1f'ÛI' hidd. DIl WM! bcIgt-gevw NOOp' «;htM' b..
slib.1a dm ftlR ~ àu hl) dm ,wpilidm d!I& I&tii ~ lIubaal dt:!r
ftl'pclering, in den echten plat Lolldensclten tOllgnl. en~ZOlldu twijllli lIltl: dil
liIehoorlijke overdrijving, -door-den Times openbaar mWui.'
_

LÖNDIIN DNI 3OI1m.

~'openbUill vaptlmngm

*

------

-

- reporter (berigt-gever )gerrolesteerd

, - - STAAT VIlI:! hei g~laI der (il~~O,.e"eN. Oeer/et/enen I H'"iNilij~em en
Eclltsc1.eitliw/Jel3. tiI'elke bobben jllaatu gebild gedurende bet jaar 1833. Tan
-de in de: e0f$t€l kollllll IWIgewezon Bieden.
GEBORE~.

NAMEN
OEIL

vara hel vaQ. hel
tr1u1Iufel. wroukNl.
rWO,I. galall'l.

STEDEN.
AmBlerdam •••••
Jlo!terdaill ••••••

'a Gra'f'enhageo
Utrecht. ••••• ~ •
0

•

Leijden ••••••••
Groningen ••• , ••
Dordrecht•••• "••
Leeuwarden •••••

Maulem •••••••
's t1"rtogenoosch.
Zwolle•• '•••••••

- rondbrengers en rondbrengsters

_, -.XI!

Uil A~~bamch ~gblacl !«S1 ~en het vol6~nde zOilclerlinge voorval: R~lzlgers, die UI cIen vongen WInier Uit de Vereerugde Staten VOOf\1Uans
,toilen. ha.1den eene vreewd:. doch ak<li"... ollunoeling; ziJ troITen nawdijk ol'
WI IIro011i vIakie na ladiana uac fAmilie I.lIndverhuru:u un. die allen» ten,
lIevolge der fdle koude» doodgevroren waren. de voerman I~Qde tegen dea
wagen en, hield ffi) stuk bout i!I WI !tan:l • w poogde hij vuur te maken' WI
moeder zat als versteend in bet rijtuig lIIet eenen zuigeling op haren scb~ot
twee anderen ki!ld.:lren lagtn ,dood UIl bare "oelen.
•

emigr'anten die het niet haalden "-'Het Eilgels<:b~' dagbtad, TnQ Stm bcrigt, dat tcgcnwoördig de
sc~oflnste vrouw Vl!lI, GrÇ)ot~nrlt~,njc, wellige v~n den ~ardIJQbOJ, te
Llverpoo\ woont, en '1$(11(1 NQllmghom beet. Geheel Llverpoohm dc:;..
zelfs omsrreken kennen baar, onder den naam van Je ,clroone /J~111.' Zij
worJt gezegd metterdaad ecne meer dan volkom ene , .,... dat is te zeg "CO
eenc ideale scbflonheid te' zijn. Zóó moee. zegt Tno 81:n ~ Griekenl~nd;
Helena'cr- uirge:den bc~be~, om v:ier schaking de Trojaansche oor~g is
ontstaan.,' Volgens den, bCflgtgevcr IS deze lJas] Nottillolranl dei.quincessence- van aUe schoone vrouwen, diç
geleefd bebben. Zij heeft de
oogcn ,V1I~ 1!,nQ, het gclaH van Heu?, de aanmlnnl"heid van /7çiIUJ-,.de
leest van"JJI'ana, de armen van' /lfinerva de handen van Lo(oncl, het
ffbscb~ ';va.n. FlorfJ, de Uefcalig!lCid v~n ~Ilpnrolille. Ook :dingt -de. ge.,
bede' Jongemannen wereld der drie l:ontngrJjk~n naar hare hand., - Maal'
JJ~~/Y beeft, een hart van stem, en wil maagd blijven! De $Jin berige
wlJdcl'll ~. dat ,door en om deze lJml bet grootc lam, (gekkenhuis) te: Laud~n bereids 3H nieuwe aankomelingen relt.
.:, ;c..;

0.*

- schoonste vrouw van den aardbol

Hoorn .........
Schiedarn ••••••
Alkruaar•• 0 . . . . . .

3432
1419
001
728

631
535
341
311
365

311

236

120
J60

-

3362
1326
900

72,'
583

451
3-1-1
363
30G
333-

272
130
143

-

OVERLEDEN.
.'UID h~t

vuu he'

TOTAAL. Jldllmne/.. erouft'el TOTAAL

--r-- G194

r-2145
1861
1452
1214

0.·

hu .... d.
rel!.

lJtj

ErAtstAli ..
diRlJeA~

g..:!.,I. , ..Iagl,

0

9cl6

09l
6H

186
812
613
564
311
395

.

862
796
052
511

413289

131
650

314

508
250
41l

193

154.

381
199
124

309

186

100

aa9

344

7128

1642

3918
1614
J668

575

1225

1075
184

!I

2

633
320
299 gel!ne.
1

.230

59--1

140 geene.
102 geene.

0.'18

132

720

173
110
51

392
218
569
352

95

70

11
, /'

e

927 mlUlnen, 1103 'fl'Oliwen. en J888 kiodere!l.

- statistiek: méér overledenen clan geboren ••..
_
V91geos berekening van d~1I st"l'rekundigol1 f;''IIillwisen re Moochen
(zegt IUD Duiuch dA~blad) heefe de uf.de a11'1!~da ' .. HO,,!O l jmn beSWlIl, en

zal Dog 1)O~O.OOO Jaren in wezen blIJven, na YCr.,HlI' van welktn tijd zij op
de zon zal terugvallen en door vu~r vetg~.

- warmeer de wereld vergaat ••••

,Uit de Amerikunsche ,!!QUtanltll,' mluin IIU f1Il dill zoÎlderllllge beril!cetl
workolllen. olltleent' lIleD eok bel volgende~ 40 bel 004teli;Jt gedeelte nl1
'Noord,'/\'merika weoa! ffi),<: lnranlier, die niet alleen 11\111 eigc:I letterzertu»
drukker en IoopjOllgeJl is. maac ooit herberg do.,. !lChoollileester in bet dorp
,en kapitein der echulterij is. &/,jne lauzcn en schoenen zelf IIIpt. voort!! eale
'1Iermuède. soort VIID pi1l*II' fabril:.m, twee Wlgen laug in de weet met pillell
en reukll~dJjes te lI:oop loopt. en des Zondags altijd de preelt leest. W'lIDneer tomi!:!! afwezig b. HIJ heert bovendien eene vrouw en Ral k:illduen,
•., Een IUld<re cour.ant vOtgl er bi;J,:" Diezelfde 4:lIurantler bult ook eea
..Iicb09ce:, en Is 'in den vorigen berfst lIIel eene 'lading QuJllppelen en uijen ..
di. op zl;in tigen grolll1 g kw.ekt en geteeld -1Iij:!., Ï!I eh 1IUd 80$100 aang..tomen, naJa! bij, vooraf un de geabonneerde'lIijl1er courant bad aangekOIlodigd, dat bet vmc~ijnell der eerstvolg<lIde 1I1111111lU3 dier c@urant van dal
~nd afhing. - iII ltOO ...U b~ bem vroeger of lIter zouJe terUg brm~en.
----~~~--~~~~

- een veelzijdige courantier , Dil IICb:oarste un drinlonter doet zich, "ooral in bet ~e dlstrilü dezer pto'
Yillde; bij de unbonWlnde droogte. nijpenJ. gevoelen; de welputten van het-,
IfOOUIe lIe;leelie der ,huizen. zijn genoelp:aam opgedroogd, m die nog een,
minlg regtnwatu bezit, mag zich gelukkig rekenen. Door de zorg van MI::
w:dtlijll: beslUur la er te V,iS3iagen in WlU dringende behocrte voorzien. al-'
100' d.:Iar no lijd lot tljJ schepen met ,"ter gehaden unkomen, weil!:" warer"
lWl 'de ingezetenen die bet hehtl<:yen. ko~tcloos wordt uitgedeeld; deze maat.'
~I verdient den _rooulen lof. daar bet gebrek un een der W'Ste beb.oefce3 J"
zOnder due voorziening. woor de bevolkhllC allerdriogendsl zoude zijn. '

drinkwatertekort in Zeeland -

-

Het, meulen staodbeeld nia N:é\landll rroorsten &Il=heUI. ik R.u,GfJI'.
httwilk te VUulogcu e~s~dup lI~\. ~onll!ll OJtlilool, mlt lÜIlI Almirul
voor 10 kolo!s .le' grOOtte_. IItaande op bet 1Ii::~&Ilpsdek, rn~, !JUf her
iOC!( g.kurd, IQ de regrcrlwld ee~i!II se!:u~pskall:er houdende. lIIet de wder..
band in d. zijde rustende. iefwlIl d.. sehouders eQ fug lIedtkt \1II'Of~CQ doot
coOe,l!. bree~en m.B~tel_, '!!U~!'.~ de, pl~ijeq OVlt de linker lIi;Ide 1I(.I.1.!I. Meo
bewondert oiet mini.r de tiere hou:ling nu het gebeel dan eh levend~ UI
kr~chlvo.1le ui!l,uU;ing cIe.?, lIe1a.lJl, ea de keurige IIÎ!voerl,luÜI., ~oor
dè '-il:9,O!.ïng e~, -"er:SierB~le9, der,kl;:eding. zicb onderscbeiden. Het lI~btfJd
Iie},r~ e~e 1I!10gle "'~l! 13, t:0e~.n, en wec,1 IiImlrent 7000 N:d. ponden.
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WETEN WAT JE HEBT VERZAMELD ...
Kaartenbakadministratie
Verzamelen van kranten en tijdschriften is één, weten wat je reeds verzameld hebt is twee. Aannemelijk is dat
sommige leden van de VKTV een
zodanig omvangrijke collectie hebben
opgebouwd dat ook voor henzelf niet
in één oogopslag duidelijk is welke
exemplaren wel en welke nog niet in
hun bezit zijn gekomen. Stel dat iemand (voorpagina's van) kranten verzamelt en op een of andere wijze wil
bijhouden uit welke kranten zijn collectie inmiddels bestaat. Als het om
een verzameling van vele honderden,
misschien wel enkele duizenden kranten gaat, hangen deze bijvoorbeeld in
hangmappen in een bepaalde volgorde
(bijvoorbeeld op land en dan per land
bijvoorbeeld op titel of op datum).
Kranten kunnen ook ergens in een
donkere plaats of in platte dozen opgestapeld zijn, netjes uitgevouwen.
Maar dan is het visuele overzicht geheel weg. De aloude kaartenbak kan
dan uitkomst bieden: handgeschreven
of getypt of met uitgeprinte labels, in
één uitverkoren volgorde in de bak
opgeborgen, met hooguit nog diverse
kleuren kaarten voor een verder onderscheid. Kleuren van de systeemkaarten duiden bijvoorbeeld een land
of continent aan waar de kranten uit
afkomstig zijn. En dan houdt de sortering en het overzicht om snel iets op te
zoeken op. Hoe kunt u uw verzameling nou fraaier inventariseren? U
raadt het al: laat de computer voor ons
het sorteer- en selecteerwerk doen
nadat u zelf de basisgegevens hebt
ingetypt!
Data base-admioistra tie
Wie over een computer (PC met
Windows) beschikt, heeft veel betere
faciliteiten om een verzameling vast
te leggen. Dat weten de PC-bezitters
zelf natuurlijk ook wel, maar desondanks wordt zo'n electronische administratie doorgaans niet efficiënt toegepast. In tekstverwerkerprogramma 's
(MS Word, WordPerfect, etc.) bestaat
weliswaar de mogelijkheid een lijst in
te typen en te sorteren. Verstandiger is

-

om,

het
hoe eenvoudig opgezet ook,
gebruik te maken van een databaseprogramma, dat daarvoor juist is ontworpen. Vooral als er veel gegevens
ingetypt moeten worden (dat vele
werk mag best over maanden of jaren
uitgesmeerd worden), is het 't meest
practisch om van een zgn. relationele
database gebruik te maken. Dat heeft
als voordeel dat bijvoorbeeld aparte
bestanden kunnen worden aangelegd,
die dan niet op honderden een plaatsen
aangepast hoeven worden als een
steeds terugkerend onderdeel verandert. Zo kunnen van de landen en van
de titels van de kranten aparte bestanden worden aangelegd, waarna een
relatie wordt gelegd van het ene naar
het andere bestand. Dit voorkómt dat
bijvoorbeeld van elke ingetypte krant
weer voluit het land erbij getypt moet
worden. Een derde lijst kan bijvoorbeeld de namen van dagbladuitgevers
bevatten, of een verzamelcriterium
(politiek nieuws, bijzondere journalistieke uitgave, jubileumuitgave, oorlogsfeit, natuurramp, misdruk). Zelf
ben ik dit idee met tevredenheid gaan
toepassen op mijn eigen verzameling
dagbladen (ik heb zo'n 800 exemplaren ingevoerd en ben ongeveer op de
helft van het werk, maar het geeft al
een handig overzicht). Ik verzamel
van elke titel uit de wereld minstens
één exemplaar, en bovendien leg ik
mij toe op eerste en laatste uitgaven
bij krantefusies en bij nieuw ontstane
dagbladen, en verder "groot nieuws"exemplaren.
Welk computerprogramma?
Voor het vastleggen van mijn verzamelde exemplaren heb ik gekozen
voor het Windows-programma MS
Access; daarvan bestaat versie 2.0
voor Windows 3.x, maar ook heel
goed bruikbaar voor Windows 95, en
versies 7 en 97 voor o.a. Windows 95;
die laatste twee hebben als nadeel dat
daarna niet nog eens kan worden te-

ruggegrepen op versie 2.0. MS-Access is familie van Excel, dat omdat
het geen databaseprogramma, maar
een zgn. spreadsheetprogramma is
meer rekenfuncties kent. Verder zijn
er vanuit Access veel import- en exportfuncties mogelijk, i.h.b. naar MS
Word, maar meestal ook naar andere
tekstverwerkersprogramma 's; overtypen is dus doorgaans niet nodig. Layoutmogelijkheden zijn ook bij Access
voldoende aanwezig. Een simpele
toepassing van de mogelijkheden van
Access hebben de VKTV -leden ervaren toen zij de ledenlijst bij het vorige
nummer ontvingen. Andere bekende
databaseprogramma's zijn bijvoorbeeld DataPerfect en DBASE.
Een databaseprogramma heeft 'veel
handige faciliteiten, zoals: tegelijk op
diverse criteria sorteren (bijvoorbeeld
op land, en binnen een land op stad,
binnen een stad op datum, enz.), selecteren (bijvoorbeeld zoeken op een
enkel woord in een bepaalde kolom).
Maar ook een op een vaste wijze een
keuze en selectie maken die met één
druk op het toetsenbord weer tevoorschijn komt. Daarnaast zijn er allerlei
lay-outmogelijkheden, zowel voor op
het scherm als uitgeprint: alle gegevens van een krant op één regel dwars
. over de 30 cm lange zijde van het
papier uitgeprint of standaard,maar
dan over meer regels verdeeld, ingesprongen waar nodig (zie illustratie).
Lettertype en -grootte zijn instelbaar.
PC-ervaringen uitwisselen
Het zou leuk zijn om van de leden
eens te weten of zij hun verzameling
hebben vastgelegd in hun PC. Ik denk
dat uitwisseling van dit soort ervaringen veel praktische tips oplevert. De
redactie van Au Courant nodigt u bij
deze uit op dit artikel te reageren (fax:
071-5224512, tel: 071-5211934; email: au.courant@pi.net). Mits u reageert, ...
wordt vervolgd
Paul Klein
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News of all kinds is reported eaeh
week in TIME. Twenty-one departments cover subjects ranging trom
nations to novels. The latter seldom
make headlines. But there's more to
news than what makes headlines or
history. There's mueh that simply
merits attention. You'II find it in TIME.

-
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PROTEST OP ONBEDRUKT PAPIER
Protesteren kan men op verschillende manieren, van ingezonden brieven aan de redaktie
tot het schrijven van een brochure waarin men zijn klachten
uit.
Ook dag- en weekbladen protesteren soms, zoals op 18 september vorig jaar de Duitse
krant "Tageszei-tung", die met
een bijna lege voorpagina verscheen wegens de dreigende ondergang.
Maar ook in België verschenen
eind 1991 diverse dagbladen
met een blanco voorpagina,
zoals "Het Laatste Nieuws",
"De Morgen" en "L'Echo".
Deze vorm van protest is echter
al veel ouder, want het Anarchistische Maandblad
"ALARM", van september
1923, 2e jaargang, nummer 2,
verscheen ter gelegenheid van
het 25-jarig regeringsjubileum
van koningin Wilhelmina, met
een bijna lege voorpagina, met
alleen de tekst:

"Na 25 jaar van goddelijk
koningschap
Komt jubileum-tijd van jool en
dronkenschap
Als beesten vieren men.'ichen
feest, omdat
Hun mede-beest, die hooggeboren schat
Voor het volk, hel volgende gegedaan had: ... "
De pagina was vervolgens leeg,
dus dat had koningin Wilheimina voor het volk gedaan,
volgens de redaktie van dit
blad.
Ook het Anarchistisch Weekblad "RECHT VOOR
ALLEN", van Domela Nieuwenhuis, bracht de betekenis
van koning Willem In voor het
Nederlandse volk, met een lege
voorpagina in beeld, met de
volgende tekst:
"Het leven van Koning Willem
lIJ, den Groote, in al deszeljde
hooge beteekenis voor hel Volk
geschetst ".
W aama een blanco pagina.
Onderaan stond dan nog:
(Vervolg hiernamaal.s).

Het was nog niet de tijd van het
subtiel mededelen van protessten, hoewel is Youp van 't Hek
op de televisie zoveel anders?
Waarschijnlijk beginjaren zestig verscheen er een brochure,
met een formaat van 6 bij 7lh
cm, die uitgegeven werd door
de werkgroep "Luns-Time is
over".
De titel was: "Luns' betekenis
voor de Wereld".
De 3 2 pagina' s van deze minibrothure waren onbedrukt,
daannee aangevend dat deze
minister van buitenlandse zaken
niets goeds had verricht in zijn
functie.
Waarschijnlijk was dit in de tijd
dat Nederland door de Amerikaanse regering gedwongen
werd afstand te doen van
Nieuw-Guinea.
Zo blijkt dat men zelfs met onbedrukt papier een mening kan
weergeven.
HarmBosman

HET LEVEN
VAN

!oD!ng

WILLllIIU, 411 Qroo\t,

lf hooge bOtoo\enis voor het
in 0.1 dosze 8 lk. geschetst •

VO

..---.---"'+~--'
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UrtgeveriJ HQsto

I1:V,

Em. Jacqmaln"'" lOS,
1000 OMSel .. 02/220.22.11

· Zonder telecommunicatie zou uw krant er zó uitzien.
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, GEMIDDELDE OPLAGE STIJGT WEL DOOR AfNAME AANTAL TRTEU

Premier Kok 'Verrichtte de opening cn koningin
Beatrix was eveneens van de partij. Maal" echt

zochten het FIEJ-congres, dat
van 2 tot 4 juni plaatsvond in
de RAl. Niet nlleen de terug-

'Vrolijk was het niet op het jaarlijkse congres
'Voor dagbladen in Amsterdam. Dc World

lopende oplage kwam aan bod,
ook de slechte werkomstandigheden van journalisten in een
groot aantal landen bleek een
belangrijk onderwerp. Immers,
eind vorig jaar zaten wereldwijd

AssociaHon ofNcwslulpers (FIEJ) maakte
bekend dat in bijJlla alle landen de betaalde
oplage daalt.
Vooral Europa heeft te kampen

De fusiekrant is met een oplage

anntal

vnn ongeveer 200.000 exempla-

meer dan ISO journnlisten in de

lezers. De dnling is gemiddeld 7

ren het grootste regionnle dag-

gevangenis vanwege hun be-

met

een

teruglopend

roep. Dat is het hoogste anntal
sinds vele jaren. FIEJ-voorzitter

pct. Nederland springt er relatief blad van Nederland.
gunstig uit met een nagenoeg stabiel nnntnllezerS. In de Verenigde
Staten daalde de betanlde oplage

Optlmlstisch

Sirotsky beloofde dan ook een

Ondank:! een stabiele lezers-

verdubbeling van de inspalliling

met ruim 2 pct. Daar staat echter
tegenover dat het aantnl dagblad-

markt, blijft het rendement vnn
dagbladen door deze schanlver-

voor het behoud vnn een vrije

pers.
titels sneller dnnlt, zodat de ge- groting goed. Eén van de groo~te
middelde oplage per krnnt stijgt. krantCl).uitgevers in de Verenigde 'Winners'
Dat verschijnsel doet zich ook Staten, Knight Ridder, is dan ook Om Ie laten zien dal een krant op
voor in Nederland. In een nage- optimistisch over de zakelijke een krimpende markt toch in
noeg stabiele markt danlt het kant vnn dagbladen. Met een oplage kan groeien, heeft orgllniaantal titels door hier en daar van jaaromzet van $ 3 miljard is dit satiebureau McKinsey onderzoek
twee kranten één krant te maken. familiebedrijf uitsluitend actief in verlicht naar een aantal 'circulaVoorol VNU en Wegener hebben de dagbladsector, terwijl de grote tion winners'. Een bekend voorde laatste jnren flink wat titels concurrent Gannett zich ook beeld is The TImes. Met een comsamengevoegd tot grotere eenhe- richt op andere media, zoals tv. binatie van een flinke prijsver-

groei bleek voo!'8l het gevolg van
het wegvnllen vnn een regionale
concurrent. Dat lijkt een beetje
op het bovengenoemde voorbeeld van De Limburger.
Ten slotte bleek ook nu weer
dat de beste dngbladlczers in

den. Het meest recente voorbeeld
is de vorming van Dagblad

Opmerkelijk genoeg ziet topman
Ridder niets in zo'n multimedinle

lag!ng en een verbetering van het
product wist de krant op de over-

mensen een krant. Goede tweede
blijft Japnn met 582 lezers per

De Limburger uit de fusie van
VNU-kranten De Limburger en
Dagblad voor Noord-Limburg.

strategie. 'De gedrukte media
vullen de digitale media goed
aan.' Afgelopen jaar heeft Knight

volle Britse markt een annzienlijke stijging van de oplage te renliseren. MeKinsey noemde ook een

duizend. Met dagelijks 72 miljoen
exemplaren is Japan ook de
grootste krantcnmarkt, met de

Ridder voor $ 360 miljoen een
<' aantal kleinere kranten
gekocht met een oplage
van 200.000 exempla-

aantal Amerikaanse kranten die
flink waren gegroeid, maar die

Verenigde Statcn nls tweede met
57 miljoen exemplaren.
fIl

",'

Noorwegen wonen, want per duizend inwoners lezen dllar 592

.

ren. Ook werd voor "~~
meer dan $ 175 miljoen .

aan nieuwe drukpersen
gekocht en als klap op de ;\
vuurpijl nam het concern voor mim $ 1,6 miljard ecn grote regionale
krant over.
Bijnn duizend dagbillduitgevers en hoofdredacleuren uit vrijwel nlle
landen Ier wereld be-

18 juni '97 weck 25 or 25
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OPGELET - EEN BELANGRIJKE MEDEDELING VAN ONS ERELID A. KREUZEN
A.
Kreuzen,
kampioen
ledenwerver en vaste kraamhouder op vele
verzamelaarsmarkten heeft nog ongeveer 50 000 (u leest het goed)
kranten. Om allerlei redenen houdt hij grote opruiming.
Grote partijen van de volgende titels
beschikbaar :

zijn tegen

zachte prijzen

Haagse Kranten (verschillende titels)
1737 - 1799 - 5 verschillende/verpakt ( F 50,- incl porto)
Alkmaarsche Courant (oplage tot 1850 slechts 1000 stuks/zeldzaam)
1837 - 1890 - 5 verschillende/verpakt ( F 50,- incl porto)
Rotterdamsche Courant 1880 -

1900 compleet ( F 1,50 per stuk)

De Reizende Nieuwsbode (Amsterdam) 1830 - 1899
4-6 pagina's per nummer - veel over Haarlemmermeer- en 'Badhoeve'
1820 - 1850
F 4,- per stuk
1850 - 1890
F 3,- per stuk
Geillustreerde bladen, vele titels
1885 - 1965
(oa Spiegel, Katholieke Illustratie, Wereldkroniek)
per 5 stuks ( F 5,- excl porto)
De heer Kreuzen wil
eventueel
ook ruilen, voor Dinky Toys of
materiaal van Tom Poes.
Dat laatste uit nostalgische overwegingen, aangezien
hij de redactie verzekerde dat hij het oorlogsliedje van Tom Poes nog uit zijn hoofd kan meezingen. Het werd op
de radio uitgezonden voor de jonge Kreuzen naar bed moest. Wie
dit eens in
het echt wil
horen of geinteresseerd
is in de
aanbiedingen
kan de heer Kreuzen altijd vinden op de grote
verzamelaarsmarkten. Hij is er ook op 8 november in Voorthuizen.
U kunt hem natuurlijk ook bellen voor een afspraak 020 - 6595138

MAAK GEBRUIK VAN DEZE AANBIEDING, ZELDZAME KRANTEN VOOR WEINIG
GELD - MISSCHIEN UW LAATSTE KANS OM DEZE TITELS TE BEMACHTIGEN
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J. Kingma

PAMFLETTENCATALOGI

Als laatste bibliografisch hulpmiddel in deze serie worden catalogi van pamfletten
behandeld. Pamfletten zijn een zeldzaam en moeilijk te definiëren publikatiesoort.
Wat is het belang van deze 'blauwboekjes' en hoe zijn ze ontstaan?

Een van de moeilijkste terreinen voor
catalografen en bibliografen is dat van
de pamfletten. Het materiaal zelf is
weerbarstig, een algemeen aanvaarde
definitie van het begrip is moeilijk te geven. En in bibliotheken en archieven leiden pamflettenverzamelingen vaak een
verborgen leven, waardoor deze niet de
aandacht krijgen die zij verdienen.
Toch zijn ze voor de geschiedenis van de
moderne tijd (vanaf de 16de eeuw) van
groot belang, niet alleen voor de staatkundige geschiedenis, maar ook voor de
studie van het boek, het lezen en het verspreiden van nieuws en opinies. Bovendien zijn pamfletten zeldzaam: evenals
van andere vormen van gebruiksdrukwerk is veel verloren gegaan.
Het was de Amsterdamse boekhandelaar Frederik Muller, creatief op vele terreinen, die het initiatief nam tot het aanleggen van een grote verzameling
Nederlandse pamfletten. Aan de toenmalige custos (beheerder) van de
Amsterdamse Athenaeum-bibliotheek,
P.A. Tieie, vroeg Muller deze collectie te
beschrijven. Tieles 'Bibliotheek van
Nederlandsche pamfletten', waarvan
deel 1 in 1858 verscheen, was de eerste catalogus van pamfletten in zijn
soort in Nederland 1.

Definiëring
Eerst moet iets gezegd worden over het
pamflet als bibliografisch genre, zijn definiëring en de afbakening ten opzichte
van verwante genres. Dat dat niet eenvoudig is, blijkt wanneer men er
Nederlandse taal- en vakwoordenboeken op nakijkt. En de verwarring wordt
alleen maar groter bij raadpleging van
andere lexica. Ook over de etymologie
van het woord pamflet zijn de meningen
verdeeld 2 .
Koenen-Endepols3 geeft bij pamflet:
'1) gedrukt geschrift van geringe omvang over een onderwerp van tijdelijke
betekenis, blauwboekje; 2) (inzonderheid) klein, hekelend vlugschrift, schotschrift, smaadschrift'. In deze omschrijving komen zo ongeveer alle aspecten
voor die ook in de woordverklaring in
andere woordenboeken worden gegeven. Van Dale 4 voegt daaraan nog toe
dat het pamflet over een actueel onderwerp gaat of tot voorlichting van het publiek moet dienen.
open 28, 1996, 11
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Verhelderend is het de relevante aspecten te onderscheiden in:
- vormaspecten, zoals omvang, wijze
van uitvoering, bindwijze;
- inhoudelijke aspecten, zoals onderwerp, aanleiding tot het schrijven
danwel verschijnen, wijze van
behandeling (polemisch, satirisch
etc.);
- functieaspecten, zoals~chronologie
van inhoud en druk, en de daaruit
voortvloeiende %ening van pamfletmateriaal.

Formele aspecten
In nadere bepalingen van de vorm van
pamfletten is de omvang een steeds
terugkerend element. In de meeste definities is sprake van 'geringe omvang'
of !enkele vellen druks' e.d. Maar toch
komt men in de gewaarmerkte catalogi
regelmatig titels tegen van veel grotere
omvang, soms van honderden pagina's,
die kennelijk ook tot het genre worden
gerekend. Het kwarto-vouwformaat is
het meest gangbaar.
Duidelijk is dat het pamflet een gedrukt
produkt is, soms wel, soms niet voorzien van een papieren omslag of band
in karton, leer of zelfs perkament.
AI vroeg werden pamfletten in blauwe
. papieren omslagen gestoken wat hun
de naam 'bla(a)uwboekjes' opleverde.
Vaak werden pamfletten in verzamelbFlnden bijeengebonden. Illustraties zoars titelgravures of -houtsneden, stadsgJzichten, wapens, drukkersmerken,

vignetten, initialen en sluitstukken
komen in de 16de tot de 18de eeuw
heel frequent voor.
Ook de term 'brochure' duikt in de
omschrijvingen van het begrip pamflet
regelmatig op en wordt op dezelfde
wijze gedefinieerd: klein gelegenheidsgeschrift, vlugschrift over een actuele
kwestie, e.d. Het woord is afgeleid van
het Franse 'brocher', dat wil zeggen: de
bij pamfletten en brochures veel toegepaste bindwijze van innaaien.
Pamfletten zijn in de regel gering van
omvang, maar niet alle geschriften van
beperkte omvang zijn daarom pamfletten. Bij de afbakening ten opzichte van
bijv. oraties, disputaties, stichtelijke
traktaten, juridische teksten zoals
ordonnanties, programma's, gidsen
e.d., moet ervan worden uitgegaan dat
een pamflet altijd een bepaalde connectie moet hebben met een actuele
gebeurtenis of kwestie.

Inhoud
Wie de catalogi van pamflettenverzamelingen doorkijkt, staat verbaasd
van de rijkdom aan historische gebeurtenissen die aan het oog voorbijtrekt:
grote en kleine problemen, nationale en
lokale conflicten op kerkelijl<, cultureel
en maatschappelijk terrein, historie met
een grote èn met een kleine h.
Het meest specifieke kenmerk van
pamfletten is dat zij betrekking hebben
op een actuele gebeurtenis die duidelijk
in een historische context te plaatsen
is. Daarbij kan het gaan om het begin
van de Dertigjarige Oorlog (1619-1648),
maar ook om de levenswandel van de
Leidse hoogleraar Abraham Heidanus
die aan de wijn verslaafd was en zijn
vrouw sloeg 5 .
In de beginperiode staat informatieoverdracht vaak op de voorgrond. Later, na
de opkomst van de couranten, krijgt
opinievorming een steeds sterker accent: commentaar, propaganda, kritiek,
satire, zedenschildering; het palet van
de pamfletschrijvers is buitengewoon
veelkleurig. AI naargelang de toon en
strekking zijn er nog diverse andere namen van pamlletten van een bepaalde
signatuur in omloop (geweest): paskwil,
libel, smaadschrift, schotschrift, vlugschrift...

Functie

Patriots
and Orangists
I

Revolulionary pamphJets and
caricatUm'lln the Netherlands
1780·1800

An Exhihition
~~oIl!.o«~

""'-~

Th<ijQó-.aw,aI~~t.Ib!1lq
ApnIH.~ll.lS!$á

Pamfletten: brOn van nieuws en opinies.

Het is Ter Horst 6 geweest die sterk de
nadruk op de functie van pamfletten
heeft gelegd en daardoor ons inzicht in
wat ze behelzen verscherpte.
Het pamflet is ontstaan uit de brief,
waarin inlichtingen over of beschrijvingen van bepaalde feiten worden gegeven, bij voorkeur geschreven door een
ooggetuige, van actuele aard, over
'onderwerpen van de dag'. Het pamflet
als politiek strijdschrift gaat eveneens
terug op de brief die formeel aan één
persoon gericht en voor meer personen
bedoeld was: de open brief.
Het gaat bij pamfletten om: berichtgeving, meningsvorming, (politieke)
beïnvloeding, propaganda, bestrijding,
waarbij steeds een concreet feit of
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Pamflet uit 1674: actuele berichtgeving over
gebeurtenissen op 11 augustus van dat jaar.

gebeuren dat nauwkeurig in de tijd
geplaatst kan worden, aanleiding en
uitgangspunt is. Dit feit of gebeuren
bepaalt hoe pamfletten in catalogi geordend zijn.
Ter Horst maakt een onderscheid tussen bibliografische en systematische
chronologie. De eerste ordent titels
naar het jaar van uitgave, de tweede
naar het jaar waarop de inhoud van een
geschrift betrekking heeft.
In de Nederlandse pamflettencatalogi,
te beginnen met Tieie, is van meet af
aan zoveel mogelijk een systematischchronologische ordening toegepast. De
historische aangelegenheid naar aanleiding waarvan een pamflet geschreven werd, bepaalt waar zijn titelbeschrijving wordt ingevoegd, niet het
jaar van uitgave of het hoofdwoord. Zo
laten deze catalogi zich lezen als een
soort schaduwgeschiedenisboek dat in
grote lijnen wel de officiële geschiedschrijving volgt, maar ook een heel
andere blik op gebeurtenissen verschaft en dikwijls meer de achterzijde
dan de voorzijde van de historie laat
zien.
De systematische ordening maakte invoering van de titels in de traditionele
alfabetische catalogi van bibliotheken
minder zinvol. Daarom ontsloten bibliotheken en archieven hun pamflettenbezit met aparte catalogi die soms in
druk werden uitgegeven 7 .

(Einblattdrucke, Flugblätter) die aandacht van bibliografen hebben gekregen 10; diverse collecties zijn inmiddels
beschreven en gedocumenteerd.
De geschiedenis van het pamflet in
Frankrijk ziet er weer anders uit 11 . In de
17de eeuw is de zondvloed van pamfletten tegen Kardinaal Mazarin (zgn.
Mazarinades) berucht; vanaf 1787 komt
een stroom van politieke pamfletten op
gang, die in de Catalogue de I'histoire
de France van de Bibliothèque
Nationale (Parijs, 1855-1895) zijn beschreven, in totaal meer dan 12000.
Omdat een deel ervan pornografisch
van karakter is, is het opgenomen in de
'Enfer', de verzamelplaats van alles wat
gewaagd en verboden was.
Voor Groot-Brittannië en de Verenigde
Staten geldt dat ook daar de plano's
(broadsides) meer dan de eigenlijke
pamfletten in de belflngstelling stonden.
Het overzicht in Bestermann 12 laat zien
dat de grenzen tussen de verschillende
genres en subgenres niet scherp getrokken wordt. Volksboeken, liedboeken, volkstoneel, sprookiesboeken,
strooibiljetten treft men evengoed aan
in de catalogi van Angelsaksische
collecties. Clusters daarin zijn de talrijke pamfletten die tijdens de
Nederlands-Engelse oorlogen en de
Amerikaanse vrijheidsoorlog zijn verspreid: als strijdmiddel niet te onderschatten.

.Tot slot

Vondsten

5
6

Omdat pamfletten als genre moeilijk af
te bakenen blijken, hebben ze bibliografen en catalografen nogal wat problemen bezorgd. Dat is er de oorzaak
van dat pamflettencatalogi vaak voor
verrassingen zorgen. Men treft titels
aan die er strikt genomen niet in thuishoren.
In allerlei bibliotheken en archieven bevinden zich nog collecties en verspreide
exemplaren van pamfletten die niet of
alleen voor intern gebruik zijn ontsloten.
Er zijn hier nog vondsten te doen die
ons beeld van een bepaalde historische
periode kunnen aanvullen en nuancerà,n.

-

Drs. J. Kingma

(1934) is bibliograaf te

Zeerijp.

Noten
In zijn 'Boekhandel en bibliographie'
(p. 140) stelt R. van der Meulen dat de
omvang van de Britse pamfletliteratuur
nooit groot was wegens de uitmuntende
dagbladpers; in Frankrijk nam de betekenis van pamfletten toe sedert de Franse
revolutie. Vooral in Duitsland en in
Nederland speelden pamfletten vanaf de
16de eeuw een belangrijke rol.
2

Zie hierover: Horst, D.J.H. ter. - Over het
begrip 'pamflet'. - In: Bibliotheekleven
17(1932), p. 8 e.v.

3

Ik gebruikte de 27ste druk, 1974, p. 1001.

4 Van Dale. 'Groot woordenboeic..' 8ste

7

a

druk. 1961. - p. 1471.
Zie o.a.: Tie Ie 3364 e.v.
Zie noot 2.
Dit geldt ook voor materiaal als plakkaten,
ordonnanties. historieprenten e.d.

Knuttel, WP.C. - 'Catalogus van de pamflettenverzameling berustende in de
Koninklijke Bibliotheek, 1486-1853'.Den Haag, 1889-1920. - 9 delen.
Fotomechanische herdruk met handgeschreven verbeteringen, aanvullingen
en varianten. - Utrecht, 1978.

9

Een overzicht van de belangrijkste catalogi in: Buck, H. de. - ·Bibliografie der geschiedenis van Nederland'. - Leiden,
1968. - p. 84-85.

10 Zie de literatuuropgaven in: 'Lexikon des
gesamtes Buchwesens'. - Stuttgart.
1989. - 11, p. 622-23; en in: 'Lexikon der
Buchkunst und Bibliophilie' / hrsg. von
I<.K. Walther. - Leipzig, 1987. - p. 184 e.v.
11 Zie o.a.: Baecque. Ant. de. - 'Pamphlets:
libel and political mythology'. - In:

CATALOGUS

Revolution in print. .. / eds. R. Darnton,
D. Roche. - Berkeley (etc.) : 1989. -

VAN DE
PI'MFLETTEN - VERZAMELING

PamfleUencollecties
De collecties in Nederland, met overwegend Nederlands materiaal, zijn
redelijk goed in kaart gebracht. De collectie van de Koninklijke Bibliotheek in
Den Haag werd beschreven door
W.P.C. Knuttel 8. Als grootste Nederlandse verzameling - ca. 32 000 pamfielten - wordt aan deze als eerste
gerefereerd. De catalogi van Goes,
Groningen, Leiden, Middelburg en
Utrecht zijn als belangrijke aanvullingen
te beschouwen 9 .
In Duitsland zijn het vooral de plano's

In deze serie zijn enkele minder bekende bibliografische genres belicht.
Naast de bestaande bibliografieën
staan de bibliografisch speurder immers diverse andere bibliografische
hulpmiddelen ter beschikking: verkoopcatalogi van antiquariaten en boekveilingen, tentoonstellingscatalogi of catalogi van bibliotheek- en
pamflettencollecties 13. Op soms onverwachte wijze kan rnet deze instrumenten waardevolle informatie over publikaties worden opgespoord, die anders
onvindbaar zou zijn. l1li

p.165-176.
12 Bestermann, Th. - A world bibliography of
bibliographies. - 4th ed. - Totowa
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1961-66. - Vol. I: Broadsides and
pamphlets; cols 1010-1021.
13 1. Antiquariaatscatalogi (Open
27( 1995)9); 2. Tentoonstellingscatalogi
(27(1995)12); 3. Bibliotheekcalalogi
(28(1996)6); 4. Veilingcatalogi
(28(1996)10).
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