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Ledenvergadering en beurs 
op 8 november 

Op zaterdag 8 november is het weer zo 
ver. De VKTV-Ieden komen bij elkaar 
om ervaringen uit te wisselen en de 
verzamelingen uit te breiden. Onder 
het genot van een lunch, aangeboden 
door de vereniging, zullen we terug
kijken op het afgelopen jaar en de 
toekomst van de VKTV bespreken. Het 
zou zeer verheugend ZlJn wanneer we 
vele leden zouden kunnen verwelkomen, 
te meer daar tijdens de lunch/verga
dering zaken als 'Au Courant', de 
krantendienst, beurzen en exposities 
worden besproken. Kom ook en neem 
deel aan de VKTV-activiteiten, 
de club is er voor u I I 

FOLKE DAHL'S COLLECTIE ZEER 
OUDE KRANTEN GEVEILD DOOR 
SOTHEBY'S IN NEW VORK 

Op 3 juni 1997 werd de zeldzame collectie zeer oude 
couranten van de Zweed Folke Dahl, die in 1970 
overleed, geveild door Sotheby's in New York. 
Taxatieprijs van het lot onder nr. 315 bedroeg 
$60.000 -90.000. 
Deze verzameling is zo uniek omdat er zich 
verscheidene oudste Nederlandse couranten in bevinden 
oa. drie exemplaren van de COURANTE UYT 
ITALIEN EN DUYTSCH-LAND uit 1625. 
Tevens TIJDINGEN UYT VERSCHEYDEN 
QUARTIEREN (Broer Jansz, Amsterdam), nl. nr. 48 
en 50 uit 1629 en een ongenummerde zelfde krant van 
22 juli 1628, verder de TIJDINGHEN UYT VELE 
QUARTIEREN nr. 1,9, 14, 18,29 uit 1630. Naast 
deze zeer vroege couranten werden in dat lot nog 
enkele Nederlands exemplaren uit het midden van de 
17e eeuw aangeboden, alsmede stukken uit België (7 
Verhoevens), Italië, Duitsland, Engeland en Frankrijk. 
Het lot nr. 315 werden beneden de taxatieprijs 
toegeslagen voor $ 57.500,- overigens een aanzienlijk 
bedrag! De nieuwe eigenaar is niet bekend en de naam 
wordt ook niet vrijgegeven door Sotheby's. Helaas zijn 
de waardevolle stukken niet terechtgekomen in ons 
Amsterdams Persmuseum en zeker ook niet in de 
musea van Aken en Antwerpen. Zelfs het nieuwe 
Newseum in Amerika is niet de nieuwe eigenaar. 
De illustratie toont het uniek exemplaar nr. 46 van 17 
november 1629 van mijn persoonlijke collectie dat 
indertijd in ruil van Folke Dahl werd verkregen. 

L.M C. Nierijnck. 

We ontvingen van de heer Turkenburg 
uit Vinkeveen een schrijven naar aan
leiding van het artikel over 
'The illustrated London news'. Daarin 
werd vermeld dat dit roemrijke tijd
schrift 200 jaar oud zou zijn. In de 
ingezonden brief werd gevraagd of dit 
wel klopt. We hebben het nagekeken en 
het blijkt dat de ILN voor het eerst 
is verschenen in 1842 en wel in de 
week eindigend met zaterdag 14 mei. 
In een later nummer van 'Au Courant' 
komen we overigens veel uitgebreider 
terug op de geschiedenis van deze 
'stamvader' van de geil lustreerde 
bladen. 

GEZOCHT 
Exemplaren van het dagblad 
'Voorwaarts' enz waarin de 
'Sneeuwvlok, de eskimo' van 
dijk stond. Ook gezocht 'De 
krant' en 'Rob's vrienden' 

'Het Volk', 
strip 

Wim Meul
Ketel binkiE 

Klaas Vanderspoel / 050 - 5255791 
H. Dunantiaan 71 / 9728 HC Groningen 

afb. De "Folke Dahl" uit de collectie. 

- VERENIGING VOOR KRANTEN- EN TIJDSCHRIFTENVERZAMELAARS - o 



Over een volledig in beslag genanen patriottenkrant , 
een Duitse soldatenkrant, een vroege Australische krant 
een Belgische lanteem magiek en een vreerrd nieuwsblad 
van belegerden in de Z-.Afrikaanse boerenoorlog. 

Het oudst bekende nurrmer van de HOL
LANDSCHE HISTORISmE COURANT dateert van 31 maart 1735, 
terwijl het blad toch al in 1733 door Reinier Boitet te 
Delf't werd opgericht. Wel heeft Sautyn, KlUit een. l1lJIll:
rrertje gezien uit 1734, maar het is mij niet bekend 
waar zich dat bevindt. Het oudste nurrmer uit mijn ver
zameling dateert uit 1746,van welk jaar ook practisch 
niets is bewaard gebleven. 

In 1775 werd Wybo Fijnje de uitgever 
totdat hij als patriot in 17F37 Delft noodgedwongen 
noest verlaten. Het laatste nurrmer (1l2) van zijn 
krant verscheen op 18 sept.17F37,waama Fijnje naar het 
buitenland vluchtte.Het blad werd verboden door de bur
gemeester van der Goes van Delft. 

Toch verscheen er sinds de onderbreking 
van sept .17F37 op 8 april 1788 nog een allerlaatste num
mer , dat echter als no. 1 werd gedrukt en wel door Cor
nelis van tbogeveen, aande hand van de door Wybo Fijnje 
vanuit België aan zijn drukkers toegezonden tekst.De 
inleiding van dat nurrmer deelde de lezer mede dat er 
geen verschijningsverbod meer was ,hetgeen echter niet 
op waarheid berustte. 

Burgemeester van der Goes liet alle 22 
reeds bij de boekhandel verspreide nurrmers van die I-bl-, 
landsche Historische Courant in beslag nemen door zijn 
stadsboden. Verder werden nog diezelfde dag de resteren ... 
de exemplaren, de gehele voorraad dus, bij drukker van 
tbogeveen opgehaald. Daardoor heeft geen enkel insti
tuut hiervan een nurrmer. 

Ao. I788. 

HOLLAND 

HISTO R.ISCHE 
Tv. DEL.!"'f, . 

--No,! 

SC:H S 

C,QUI(4..NT 

-~ 

Th weet niet meer hoe ik het in bezit-
kreeg, maar deze i-bllandsche Historische Courant no. 1 
van 8 april 1788 bevindt zich wel in mijn verzameling. 
I-be dit nurrmer aan de in beslagname is ontkomen is me 
een raadsel. 

Zoals dat tijdens de laatste oorlog de 
gewoonte was, kwam in soldatenkranten nooit een 
colofon voor. Men was blijkbaar uiterst voorzichtig 
met plaatsbepalingen. 

Dat is ook het geval met de zopas in mijn 
bezit gekomen WArnI' N:Il KANAL,FELDZEITUNG EINER ARMEE 
AN DER KANALKtf3TE no. 414 (dus een dagblad)van l2 nov. 
1941. Herausgeber : Propaganda Kompanie. Ergens onder
aan een naam: Hauptschriftlei ter Kurt Ruhl, Sonder
ftihrer. Dienststelle:Feldpostnurrmer 43.230. 

Het blad bevat naast de gebruikelijke 
frontoverw:iJmingsberichten,met grote koppen, ook hier 
en daar wat kleinere bijdragen voor de soldaten zelf. 
Een klein berichtje dat opviel : 

"42 jüdische Emigranten die mi t dem spanischen Darrpfer 
I Cabo de Momos' aus Europa gekorrmen waren, sind in 
keinem süd-amerikanischen Hafen an len d gelassen 
worden"! 

Ooclat het Algemeen Handelsblad nà 1 januari 1943 zijn 
werkzaarrheden had voortgezet, werd bij de bevrijding 
een verschijningsverbod opgelegd hetgeen met het laat
ste nurrmer van 8 mei 1945 aan de lezers werd bekendge.
maakt. Op de volgende pagina een afbeelding van de 
vreerrde voorpagina die slechts de mededeling aan de 
lezers bevat. 

De achterzijde van deze uitgave bevat nog 
enkele nieuwsberichten, een flink aantal overlijdens
advertenties en natuurlijk bekendmaking van de nieuwe 
distributiebon. 

In twee laatste lijntjes wordt voor andere 
annonces verwezen naar een Raamcourant. Het formaat van 
dit krantje bedmagt slechts 25x17 cm;overigehs gebrui
kelijk i.v.m.de papierschaarste in de nadagen van de 
oorlog. 

Het is een leuk stuk in de collectie en ik 
vraag me af of een dergelijk nurrtner wel door velen 

bewaard is gebleven want nieuwswaarde had het echt .nieit. 
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Aan onzë lezers 

Amsterdam, 8 Mei 1945 

Zooals u bekend zal zijn, heeft de Ned~rlandsche Regeeriog 
te Londen met betrekking tot de: tijdens de Duitsche bezetting, io 
Nederl~d verschenen Pers o.m. bepaald, dat dagbladen, welke nll 

1 Jan. 1943 rijn blijven vérsehijnen, nll de ~vrijding van ons land 
niet zUilen mogen uitkomen, behalve indien zij daarto~ toestemming 
verkrijgen' van de Nederlandsche Overheid, dan wel op haar last, 
lot verschijnen rullen moeten overgaaf\.. ' 

Daar ook ons blad na I Januari 1943 zijn. werkzaamheden heeft 
voortgezet, zullen wij ons aan bovengenoemde instructie moeten 
houden en zal het Handelsblad derhalve. niet eerlIer, verschijnen 
dan wanneer daartoe de bevoegdheid dan wel dëlast wordt gegeven. 

Wij zien met vertrouwen de beschikking der daarvoor aan
gewezen instanties tegemoet en-- verwachten binnenkort, weder In , 
de ~legenhei~ Ie ~jn 'een herboren ~!111delsb~ onder vertrouwde 
redactioneele,leiding te doen verschIJnen. WIl hopen dan weder 
op u 'als abonné van ons blad te IMmen ft:k~n~~ _, : 

DIRECTIE. EN ,COMMISSARISSEN 
, NaamlOoze Vermootscltap 

ALOÉMEEti HANDELSBLAD, 

Op 1 september 1945 verscheen het ALGE~ 
MEEN HANDELSBLAD opnieuw als 1ste jaargang nr.l (terwijl 
het in mei gestopt was bij de 118de jaargang ... ). Het 
is de lezer mischien onbekend dat er twee versies van 
dat eerste nunrner waren! Het verschil bestaat echter 
alleen uit één verwisselde foto en daardoor enkele 
verplaatste artikelen. De tekst bleef volledig dezelf
de. Er werden in elk geval twee edities gedrukt. Werd et 
mogelijk één niet verspreid? 

gTlhlllWI1 JllIIslarlmmscfla ~OllnUlt 

ALGEMEEN HANDELSBLA 

gTlhmwl1 JlIll~tl1rlHlm!!i)(fl€l 

ALGEMEEN HAND 

Kan iemand mij daarover inlichten? 

LANI'EERN MAGIEK.MILITAIRE SERVITlJI'EN 
nr.2 van 16 november 1864 uit Antwerpen zal ''niet als 
defini tief weekblad verschijnen''wordt inde aanhef VeI'

meld. De prijs van één numner is tien cerÜemen, "dooh 
vijftien nunrners in eens genomen kosten eenen frank", 
om z' aen vrienden en kennissen uitte deelen" en 
alzoo de lanteem brandende te houden", 

In dit kortstondig verschenen blad 
neemt de gewone soldaat uit het volk (het Manneken) 
het op tegen de dictatuur van de legerofficier 
(generaal Blauwen Baerd). 

U\TEER\ JIlGIEK 

MILITAI.:Hi: SERViTUTEN. 

De vreedzame oorlog wordt uitgevochten 
:r en met papier, getuige onderstaand artikeltje : 

AI lau&:;~i' h6è : 
~I: wordLmy verLeId dal èr pài'ocnien 

zyn,tegen de fo.rten. ge'l~gen. -v;'aer d~ 
hèeren öffieiers vän de gêhie of IItlde· 
ron, ge\yelqig legen het M.atinèkèil uit
vallen, de .. Lanle~r'll;-Jlafji'e4 riën stuk.. 
k:n schellrcq.;,de menschèii ,b~ärygen 
dlemyn qladJelezen ör dilqeèl.eri. 
, Ik geef, zoó.l~ng als de, Lantéern 

brandt, alle \,,'eken hönöel'cl il'umeros 
~.r~iï.saen. ~e~,yri~n.a v.~~. dei} JiLlLcn 
die mv, met.de proef op äe som; den 
I1èlem 'Váö iiilken ütfièièr; K~_~ 9Pgé)~ëii. 

Ter aanvulling van het artikel "protest 
op onbedrukt papier" van Harm Bosrran, kan ik nog een 
ander krantje toevoegen, n.l. JANUS.SUl.lYl CUIQUE van 
8 maart 1787 dat wellicht als voorbeeld heeft gediend 
voor al die latere "protesten". 

In dit nurrmer van een weekblad van de 
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] A N U S. 

s u U M C U I Q u E. --------_ .. ----,_._--

DO/Iderdag dm 8. M(/(/rt. 

Dit NO/llllur, grati.r f/;/I'crk'{,t, "r~rl de uiigereI' t(gm dm ge· 
~'Oflell prijs dnm IIerdmkkm. 

AAN HE'!' N EDElt LA N DSClIE VOL K. 

T,lurn~h! IJ Tt/urntll! de hliJ~e dag Is weelerom gehoren 1 de dag. dm Ne· 
derlancl m.t rillende •• ndoenlngen 0l' /la1006t I 0l' nieuw gaat weuer de zou 
der Vrijheid d"~,"! W/llem leertl Willem I. jarig 1 

lieden. mijne Lezers 1 heeCt /1-711.,. eindelijk de kies de. ve,lI.nds gek,c· 
~en I heden hUf'l'elt. heden uuppelt. heden c.b,loolt hiJ. hoe ook zijn Vade,· 
hnd moge fch,.IJe" I heelen blbett hij dubbel , ol' den algemeenen Roet. ell 
Va'lend.g' dag van Nederl.n." 10. 7iiflmph • /0 I 100en wij d.n, hij de ... gele. 
genheld. '0 M3Il1 verdlcn/lelijke, " Mon8 onlle,relljke d.den .Ingen I rnult den 
I1C\l'. Vrienden; hlldt den ~alIdoek voor dela dlg; eD V\1Jgt miJ lij mijne boog· 
'l'clbeveno IOOOCIl. 

patriotten wordt op de voorpagina Willem V op de hak 
genomen ter gelegenheid van zijn verjaardag. In "hoog
verhevene toonen"rroet een relaas volgen van de tal
rijke verdienstelijkheden van Willem V, waarna niet 
minder dan alle drie volgende bladzijden blank zijn! 
De colofen op blz 4 is de enige tekst. Bovenaan 
als illustratie de voorpagina van "janus'.' ,omdat van 
lege bladzijden geen afdruk mogelijk is - jammer dat 
zoveel blanco "Laatste Nieuws" plaats werd ingenomen 
in het vorig numner van Au Courant, on niet te spreken 
over pagina IS 22 en 23 die daarin ook spierwi t waren 
en voor welk "protest" was dat eigenlijk bedoeld? 

Overigens heeft "Janus "nog meer stunts 
uitgehaald;claarover een volgende keer meer. 

De PffiTRYDER OFTE ~1TE VAN AImJERPEN 
van Z7 Meert 1821 heeft een ti tel en vignet die eigen
lijk thuishoren in de 17de- en lede eeuw. 

ct;!:: 3{J 

POS·TRYDET\ 
OFTE 

·G.\ZETTE A:\'TWER PEX. 

Dit katholieke blad verscheen van 4 jan. 
1819 tot 3 april 1852 waarna het opging in Het Han-
delsblad in Antwerpen. De krant die driemaal per week' 
werd verspreid was tegen de overheersing van het Frans 
in de Vlaamse Gewesten JTEar ook tegen het opdringen 
van het I 'Hollands" • 

Een aparte kop in de verzameling! 

De vredesbesprekingen over Noord Ierland 
zijn de laatste tijd in het nieuws, daaran hieronder 
afbeelding van het orgaan van de Ierse mili tantenbe
weging SINN FEIN met de krant ender dezelfde naam. Een 
numner uit de collectie van 27 september 1924, dat een 
leidende rol speelde tijdens de Ierse burgeroorlog van 
1922/1923. 

!!~~~~=~1 
"""'d.tft>rW5l:ni>ltry~u~~ 
1It4, u Lbdb ..... ~u4.. L 
hut.b""~~~tblJl,., 

~~~E1~U1'! 
FlUltilY.~f 

B~~"~ 

, n..MtI.,.tflrthh,~h.M 
tfnl_IDa_<wbkhh~ 
t:d.t~Sb.I14. \Ja&:félf!.cdtiu,1 • 

Op een binnenbladzijde worden foto' s op
genomen van de vrijwilligers die hun leven gaven in ge
vechten tegen de Engelsen in Noord Ierland •• ". 

Hieronder de tekst van een "naamlooze 
briefI' geschreven naar Jan Verlem, uitgever van de 
DIEMER OF WATERGRAAFSMEERSGIE COURANT te Am3terclam en 
gepubliceerd in diens uitgave van 18 nov.1782. 

Waar nodig heeft Verlem het verzoek van 
de onbekende schrijver ingewilligd door een zin in 
grote letters af te drukken. Leuke curiositeit! 

I °0· lIoe ze~f Ik nIet ~cwoou 'bon numlt>()ze Brieven Ie plantzeR. veel min dIe tfl4 

gen, myll PerFuu" Ih8err81 zyn. ,00 ka" Ik '81e, 01<1 tI.'aale" dec •• rr"yr "lief 
,aon myncn lJltgeever ~elddl(Ir.:erJ, en flee Jloagfche 1',)", UlllfUljCU, dan It IJllbllt:U: 
~~~~~~C':n~'~' om "ns te dvttl zien, tot wf-tkc oobc.lollueuhcid c but JmAlid hu 

IC N.A -A: 1'1 

Iller. 2end. Ik uw etn IIrlelle, "' .. , In Ik U\'I , .. I ,Ieh, dat Cy oen Vtrdorndè 

I SdllllJIJt hent. van die vervloukte Couunt ultteR~'rYrll, ,fcwclke la de n/~flur· nf 
H'illUBTlIriI!lJlttrftAt, de Sd!~'Ycr dur van Ja een LII"dYIf(/(td", lefl6{Ut.geuul lJ'II:#(t:I~ 
~tlrap, p} o".,IP~1 ",eI Jd RiJ/'l( a,,, I',.OUVI, deWelke S~'IJl(,lIlic ecnlasfll Jn de HaaRfo 

I 
COUtDllt zal koomen, Cy /lom/ol. GI ftllNtl, die onk mfelte helpt um 't lieve v ... 
derlalldr IC vcu8IIdc, en onfo .I1tV4 '''ni allc nad\.'d luc re brengen. Jy en de Schr)'. 
vee zyn Schurken, en verdIent DUe helde "pg\!h8nCfn Ce werden, dAn zoude ter 

I 
tw~. Schurken uit de W".ld zyn. En wee!! op j. buuden •• et gy het weel'" u .. 
lIulI aan aUc vier de hueken ~n blftnd zal tlaan. én van UW" ConrrAttr dl! Schtyver 
ook, ell by zeU, vcnpoordt VOnt zyn bclouuJJ1g, tic dur hebt BY nu eell vlln IC Re" 
dUB von tWCf) Scbo.IJOlI. Clioulj. je !>tnt file nltr m",~ waa,d dUik '.nger v •• uw 
fpreek 1101Isfijt. -

LAAT NU DIT SClIRYFF.N IN DI\: COUHANT VAN 

I 
UWI'~ CONFRA'.I.'EIl VÈ SCHURK. MET :l.ULKJ~ LilT· 
TIM. • 

1>< /I ... S .. 4 dOl' d. P,'., In woont. "11.,. ho r 5 rJ."m$tr. 

1

1k Ia~b de very)OtIktc Courant dUf op het oogrnLlik gelvcltU. nag verJordJe 
1I01lSff}1 doet het eigen Compliment UR den Schyyer. • 

lIIer onder n .. " tw .. Poppetjes gekropt, tl .. "~. n ... t den •• n ti. U118"YtI ,11 
nRUI den athle •• dl StA"v". f 

I-----------~---~ 
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In de collectie bevindt ziCh eeri

MAFEKING MAI~ van 7 nov.l899. Dit dagblad werd uitge
geven "shells permi tting" in de langdurig belegerde 
stad Mafeking, die door Baden Powell t s troepen werd 
verdedigd tijdens de tweede boerenoorlog van 1899-
1900. 

TI.,lE !Vlt~PBKll'lG ~ViAIL 
SlP"JiElOIRL S;i{EJG-E S]I[...IlII?". 

N.,O 

"'MArM"">tII:;'~ff~I"'U4P~ Ifif'II..:,. 

~IMRà~ ·~lUlf" 
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.. 18 GIIRIIUI. 

U(A~.,~~111"', 

De uitgave - als "special siege Slipll, 
kreeg na verloop van tijd gebrek aan papier en werd 
toen gedrukt op allerlei materiaal, zoals pakpapier, 
bladzijden uitboeken en zelfs op de achterzijde van 
rekeningen ! 

Mijn exerrplaar dateert uit het begin 
van de belegering en is nog op no:rm3B.l papier gedrukt. 
Nu maar uitzien naar een meer curieus m.,mnertje f 

De HOBARl' 'I'ONN CDURIER van 18 april 
1829 is een buitengewoon waardevol stukje curiositeit 
in mijnverzameling. Niet alleen door het feit dat de 
vroege Australische kranten al zeldzaam zijn, maar 
bovenal andat dit exeJllllaar een door gouverneur Dading 

zelfstandig ingevoerd zegel
recht zichtbaar is in de 
rechterbovenhoek van de voor
pagina van de krant, waar een 
rood stenpel aangeeft dat er 
voor de "Newspaper Duty in 
Van Diernen's Land Two Pence" 
per krant rooet worden betaald. 
Dit zegelrecht werd reeds na 
een kort bestaan ongedaan ge

maakt door de opperrechter van de kolonie, Sir Francis 
Forbes (zie t Fatale Kust t van Robert Hughes). 

In de krant zelf kanen veel berichten 
voor over gedetineerden die allerlei kleine zaken heb
ben ontvreenrl en daarvoor opnieuw een onmenselijke 

\ul.IJ\1P; lt. !4ATIJnp.u •. 'PRll. 11\ 1Ii'flJ, 

straf krijgen. Over Aboriginals die schuren van ko
lonisten plunderen, een schip dat arriveert met 
honderden verbannen Ieren en nieuws uit de pas 
ontstane koloniale gebieden, zoals Hobart Town, 
Botany Bay, Sydney, Van Diements Land, ,enz. 

Tot slot een leuk sWk uit de "Staatkundige Historie 
van Holland 11 , datun aflevering helaas onbekend : 

Nu .. aSI! 

. _ , _ . _ .,,' Ikviild by Pro~ 
rar(1lol' aangetekend. dat In zyn geyolg iig bevolld een Zec~wfche 
VraJ'''',. dl~ .. Wclg~!ll~Qkf v,~~~cd~~. ,egter ~o groot ~a~, ,~ut !Ylon •• 
JI~,i ';iI\~' ç~,rig~w~oh,~le\!,gtC '\{tuil,è!-bn by ha,~t gé~c,UCII ; \elil,l'nn,ri~ 
hntir tlanndc met het hÓofd nhllliaalmlddel kwamen. Zy wn9lW fidrle, 
(Iut l.Y Ol; de vlakte vart leder hand ';'ccn '1'011 Dier kimde dr~gc,IJ.,' 'c'u 
een Ualk, 'die ogt Mannen lIuauwelyks verroeren kOllllell, "I'OC~ 
nlwilflr' mCIJ (He heliben wihlc. ,Om de merkwaardigheid der zaak. 
1Ichl)cUWY~Qnrhi,crvcrbec!dlude~zc.PlulI,t ..... , ' :, :" ""~\,, 

Dczelv~ Ven()~'l!f h~ t voorJ..Il( val! h~t.Fronf~'I;e Pnlci!i, nlWdli .. 
Koning ,Care} dö lVd. gezeciC/J is op een ArlJlliocl oll,tlcr cell vcr~~. 
mclte, on.J,rln~t van 'zYlle H<>vellll,S~Il. Eve',1 voor l~cl\I I\nn,1 G,~~,~f 
Wil/em de' m, ~, "dll:llekell~çll is ~nll,dell • ..ç,e,u't.", w,~~~y ~W 9il:~X~ 
Borll voerd;, wyze,lIdeme~de hand op ~~\)Z(! gropte ~p,c:I\W,çÇ~\ 
yl'OlIlV, 41e,l'I\ '(midden nOlle; hc~bcllde ter wcdicr,~yllell ecn Mil 
linon I die met ,Iitill'le)J~bf<lell mnnr Cl'cti \Ot Anll hO,nr /IIltldclI rclltcil. 
Zy houdt beide dll'nrmen regt ultgellrekt , met de hnlltll'ulltlclI no 
boven, leggcnde op IJder ecn 'I'on Bicr~ Op dl.' voorgrolllilegtccn 
vnn' tic [lrOOIne, en zwa~rlle Ual/lell 0111 ook..dna~ (lan h:wc,kI'ngtC,l1.tll' 
bellroevcn. .. 

(wordt vervolgd) 
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mlga" GralIBch. BedrII_ Darnlato N.V., 
Grote 8 .. _1 93, Haar)",", telefoon 319003. 
Voor be=g!nlt 18-20 uur, te1efoon 322008. 
Bijkantoren: Soendapleln, telefoon U7753, 
SchaIkwlfk, ltel!ëIeau 190, telefoon 319053. 

rle 1 VefllChijnl d.gelijlm, heb. zon.. en _.gen. 
Ahennemen~ bIJ voorulthetallng, I 13,60 per 
kw.rI>.~ f 15,10 franco per post, , 1,rn 
~ week. Losse nummers 25 cent P0st
giro 273107. «m nama van HIlDl'leml Dagblad. 

Dirt~etJ~ 

OPRECHTE HAARLEMSCHE COURANT ~. n. c. 'Vlm de? MUo, D. P. Shmrma 
H • ..,. """u. ondordlreclour 

Historisch moment om 03.56 uur in 

GRIJZE STEENWOESTIJN 
HOUSTON, (Reuter, AP en AFP) ,.Dit is een klein 

slapje voor de mens, maar een gigantische sprong Voor 
de mensheid", 

Dit zei vannacht om vier minnhm voor vier Nell Annstronlt. de eerste 
mens die de m..aan betrad. Dertien minuten later zetto sijn partn~l' Aldrin 
zijn kolossale Behoenen op do maan. Zijn eente reattitl was: n Wat een 
prachtig gezichtH

• 

Do wereld keek op dat ogenbllk rut» ,----------, 
het OIl,We2enUjko ~bww~1 V1lQ htet:l 
nleUgc IDtD5eD In han dool' bet opkomen. 
de "onverUcbh, vaalwitte, bijna blau
we ntlmtekQ4tullJ.llil\ d.a.ande ondttalD 
het npntbebe jj'flTBlArte dat ~ 
ait hel bl'llMelljk vemnlt, kgm dl:! aeb
tergrood Vi1l\ een verlaten en Cf;.I:I.%!lJ]M 

plalled. 

bleef tot bet taaule tOe een hOlle 
dat het hele fantartische avontuur 

zou eindJge.n. He ge
belden veUlg waren 

• .Eagle'l al kOndigde 
de !!pannln, all.n over 
de lancering naru: de 

Snelle hartslag 
HOUSTON (AP) _ Geduronde de 

tijd dat zij op de maan waf't!n varieer4 
den de haTb:lagen WH di1 adronaulm 
OOR 9() toa 125 peT minuut ttOOT Aldrin 
en 160 wor Al"'I'lUtTong. 

1ht top "oor Amufronu kwam toen 
hij d~ doten md maarutmltl'l In d. 
maan'azj laadde. Beide mannw heb .. 
ben nQrmaal em hartslag 001'1 'IQ tot '15. 

Ttn1' de hD~ mennen ~gonnffl te 
daim naar hd moonopperotak had 
AnnrtTong rffl handeg oon 110. Bij de 
landing toa, diè opgttloprn '0' 154. Het 
hart van Aldrin werd toen niet be
luitlerd. 

Verhaal van een verzamelaar van dai/lJladen 

De eerste' bewaarlrrant' 
De eerste krant die ik ben gaan bewaren, was die waar 
je op de voorpagina ruimtevaarders de eerste stappen 
op de maan zag zetten: 'Eerste mens betreedt maant, 
aldus het Haarlems Dagblad op MAANdag, Dag van de 
Maan, 21 juli 1969. Later realiseer je je pas dat het 
Haarlems Dagblad een krant is die al verschijnt sedert 
1656, toen het besef groeide dat de aarde om de zon 
draaide en niet andersom. Zo covert één krantetitel al 
het astronomische nieuws tussen Galileo Galilei en Neil 
Annstrong. Bij de meeste verzamelaars zal de 
verslaggeving van een spectaculaire' gebeurtenis wel het 
begin van een collectie zijn geweest Je eerste ervaring 
met een exemplaar dat je wilt bewaren, is met de krant 
die toevallig thuis gelezen wordt. Later ga je vergelijken 
hoe het nieuws in andere dagbladen gebracht wordt. 
Ikzelf had in de zomer 'van 1969 eindexamen van de 
middelbare school gedaan en ook voor mij lag toen dus 
de hele wereld nog open: de verzamelhobby zou met 
mondiale insteek aangepakt worden. Enkele 
zomervakanties in Engeland leverden al meteen mooie 
exemplaren op: 'Drugs kill Jimi Hendrix at 24', aldus de 
Evening News op 18-9-1970 (ik had juist 3 weken 
tevoren zijn laatste optreden bijgewoond). Ik ging niet 
alleen 'groot nieuws' in de gaten houden, maar ook op 
de lay-out van kranten letten: was die bezadigd of heel 
onrustig, zijn het overwegend kolommen tekstblokken 

nacht 

---

Het woord is OM ••• 
Fr.hdrlch Deuanen 

:zY1t::;~~d.~ hv:rb::d7~~e 

Op Amslordamsevaart 

bij Haarlem 

(Van een omer V't!l:flIhgg6VtTB) 

HA.AB.LEM. ..... Vier ~en, z.IJn n~ 
tmha'avon4 ODl het Inca geks,u!i'um bIJ 
een frontale botslng ~ OOQ Hedei" 
Imm en '*' DWbo auto op do Amster-o 
da.ms.evurt bij Haarlem. IN 3Z--Jarlro 
verkoptt J. van Eek uU Mljdrecbt ah-
mede twee Porloli:!eD. WlIJ'e1l CJp Ilag 
dood; do zujarlce P'r1I.n!J vu Eek C1ftI'

led. bi de loop vu de nond. heo an
der0 loIkn VII.D het NbtlerlADd:iJe gmn 
&!Jn ermUg gewond nAal' het SL tUh.l!r
htba OüthuJa ovugebrubt. 

(ZIe nrdtt )t!1IinA S) 

(Van ~n OfUer verslaggevers) 

djn~:~: :::;;:;:::n llan':!t 
Leidse bedrlj:f ,,Dit SleutdB", dat deel 
u.lhnall.)d vu het Menoba-coootrll la 
RoUetd.m. Bet DaarlelDH be4rtJr .ui .. 
de !:Iu.ldI,I'III 'f"l)t'.l~. ~t. Het 
overnemen dóM .e Me»e~ IJlt reti!I 
coesequentla bebbe!l VC&l' .... ~ 
Dt'ebWea TAil Vermuf. 

(Zlov~~i). 

Programma 
. voor .vandaáL 

waarin de standpunten van officiële woordvoerders 
vermeld worden of bepalen de foto's van de 'paparazzi' 
de pagina's? Ook de keuze van het nieuws levert 
frappante voorbeelden op: op Koninginnedag 1975 
kopte De Waarheid in grote rode kapitalen: 
'VIETNAM BEVRIJD'; andere kranten hebben die dag 
vast meer oranje gepresenteerd. Zulke titelpagina's 
hebben mij doen openstaan voor de bijzondere 
journalistieke producten en voor de diversiteit in de 
dagbladwereld. 

Invloed van de economie en de politiek op de wijze 
van uitgeven 
Toen ik de opmaak en inhoud iets nauwkeuriger ging 
bekijken, viel het mij op hoe regionale kranten (soms 
heel weinig) van elkaar verschilden: in naburige regio's 
bestaan er diverse kopbladen die door dezelfde 
hoofdredactie worden samengesteld. Doorgaans zijn die 
niet in dezelfde plaats verkrijgbaar, waardoor dat 
minder opvalt. De Rijn en Gouwe verschijnt in het 
groene hart van Zuid-Holland en De Dordtenaar 40 km 
zuidelijker;beide -zijn-een kopblad van het AJgemeen 
Dagblad. De drie bladen brengen de meeste paginals 
identiek. 
Politieke opvattingen van een land zie ik als oorzaak 
voor een karakteristiek krant enbee1d, Waarom kent 
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Nederland maar 6 dagen per week een krant? Het 
Nieuws van de Dag komt niet op zondagen uit, maar 
toch 7 keer per week: op maandagochtend was er een 
aparte uitgave voor wie i.v.m. het weekendsportnieuws 
niet wilde wachten op de gewone middageditie. Andere 
CAO's, een andere economie, geen calvinisme: ziedaar, 
er ontstaat een heel ander krantenbeeld. De grootste 
dagbladen in Spanje brengen 7 dagen per week een 
krant uit, waarbij er op zaterdag evenveel nieuws is als 
op zondag als op maandag. In heel Italië is er elke dag 
de keuze uit vier verschillende sportdagbladen! De 
kranten met de hoogste oplage (Daily Mirror, Bild, De 
Telegraaf) zijn doorgaans geen kwaliteitskranten, maar 
wel in Spanje (El Pats, El Mundo). Frankrijk 
daarentegen, een land bekend om de waarde die het aan 
cultuur hecht en waar veel zwaar politieke boeken als 
bestsellers in de winkel liggen, verrast dan weer door 
teleurstellend lage oplagen van kwaliteitskranten 
(oplage van het prestigieuze Le Monde slechts 1,5 keer 
die van NRC Handelsblad). In de departementen buiten 
de grote steden valt vooral de matige kwaliteit van 
tientallen edities van enkele grote krantenuitgevers op 

word je op dit soort processen geattendeerd, misschien 
leer je ze daardoor ook begrijpen, 

Pluriformiwt en verschraling 
Wanneer is een verzameling compleet te noemen? 
Nederland heeft zes grote krantenuitgeverijen, een 30-
tal hoofdredacties, die samen ongeveer honderd edities 
publiceren. België kent ruim 30 dagbladtitels, 
merendeels franstalig. In Nederland vermindert het 
aantal titels voortdurend door het tientallen jaren 
aanhoudende fusieklimaat. Een voorbeeld: in een 
rlliddelgrote -provincIestad als Leiden-werden rond 1980 
nog door vier en rond 1950 door minstens zeven 
uitgeverijen een eigen op Leiden gerichte krant 
uitgegeven, Alleen het Leidsch Dagblad is blijven 
verschijnen (behalve vlak na de oorlog), behoort 
inmiddels tot het Telegraaf-concern en wordt in 
Haarlem gedrukt. Verdwenen zijn: de Leidse Courant, 
de LeidselHaagse editie van Trouw, de Leidse editie 
van de Haagsche Courant en die van Het Vrije Volk, 
van Het Vaderland en van Het Parool. Het Vrije Volk is 
opgegaan in het Rotterdams Dagblad, Het Vaderland 

I'm shattered, says Mick Jagger 

(Ouest-Frimce, ~la Depèche,-Sud Ouest). In Nederland 
zijn wel veel buitenlandse laanten te koop, maar wil je 
eens meer ge'TNformeerd worden over wat in de 
buurprovincie speelt, dan wordt er 'nee' verkocht: het 
lijkt wel of regionale dagbladen elders niet verkocht 
~en worden: bij geen enkele kiosk zijn tegelijk de 
Leeuwarder Courant, de Gooi en Eemlander en de 
Haagsche Courant te koop, om maar enkele grote niet
nationale dagbladen te noemen. Hier is een parallel te 
trekken met de omroep: wist u dat regionale en lokale 
radio inderdaad niet via de kabel mIg worden 
uitgezonden in de buurregio? Door het verzamelen 

I 

en de Leidse Courant ~zijn er in ~ het geheel· niet meer, 
Van de zogenoemde 'illegale' oorlogskranten die ook 
na 1945 zijn blijven verschijnen, ligt voor Vrij 
Nederland de journalistiek gezien roemrijke periode al 
weer 20 jaar achter ons, heeft Het Parool in augustus 
1997 getracht met tabloid-bijlagen het vege lijf te 
redden van het miljoenenverlies nadat het tussen 1950 
en 1965 een bewonderenswaardig glorieuze periode 
had doorgemaakt, en doet Trouw het nog steeds 
redelijk goed in onze seculiere maatschappij. Ons land 
heeft wel kranten gekend die louter tijdens de Tweede 
Wereldoorlog uitgegeven werden; een aantal had de 
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intentie om na 1945-niet meer te- blijven verschijnen of 
kon de exploitatie niet gezond houden. Schaarste aan 
goederen was toen een groot obstakel om te blijven 
uitkomen; een geringe concurrentie door de 
perszuivering kon juist een voorsprong betekenen. 
Echt nieuwe lcranten worden hier al vele decennia niet 
meer geboren. In andere landen is er kennelijk toch 
aanleiding om zo'n avontuur te beginnen: in Italië en in 
Spanje zijn de afgelopen 10 jaar nogal wat dagbladen 
op de markt gekomen. In België is De Morgen rond 
1980 nieuw ontstaan. Ook Frankrijk kent Libération, 
dat internationaal tot voorbeeld strekt als een thema-

T I o H y 

krant op tabloid-fonnaat. N 
~1m.').!"'·U/t,!.I 

~~~, . wAÄRIf-
VOlKSDAGnLAD VOOR NEDERlAND 

Historische overwinning van het Vietnamese volk 
::;rootste nederlaag die' het Amerikaanse imperialisme ooit leed 

".,.'~J"'", __ . .. Ollvclgc/clijkc /aferelcll bij ill/oeht 
i" Saigoll vall rcvolutionairc trocpclI 

i .. Amerikaanse !Hll/rliT/gcn gcvell ::Ieh 
onvoorwaardelijk over 

\'lri'!<"hl(M n"f!:~. t"I'Cll vv·, h&tllr~ 1\(1'<1,"" ~1.~\u "" tln"lul;N>~iff nr. ---

; /\~'>l ~~:i~~::~~:~r::~~~~~::;:~ ::r~f~~!:t~:::~JI.~~~;j~~~:~:j~:.:i Onher .. 
. ':~'.'{&:;j ~:;r~~ ~;:;~i~~:;~~;!~:&:':~:~\::,"~:;~;;:"~J~~::t~~ lOOk 

,,~ '1 ::: :~!b;~.II~~~;,:':1 :1:ll.~~r:; .. : "'ll".,r(fli~pr"nlllt"'r ~,rl f'~"~m",,'" ~r' roepe IJ 

Tot slot 
Hoe bewaar je al die kranten, in goede staat en 
toegankelijk? Welke kranten heb ik inmiddels al 
verzameld en naar welke streef ik nog? Weet ik ddffifet 
hoofd, houd ik dat bij in een kaartenbak of is alles 
systematisch in de computer opgeslagen? Allemaal 
vragen om met anderen uit te wisselen. Of je nu 
politieke spotprenten, Nederlands reclamedrukwerk en 
affiches, kranten uit de zeventiende eeuw of 
dagbladtitels verzamelt: met hulp,· suggesties, 
aansporingen en uitwisselingen van andere verzamelaars 
is het prettiger verzamelen. Het historisch besef laten 
voortleven en ook tonen van je collectie aan wie daar 
als medeverzamelaar open voor staafg-even een prettig 
gevoel. De Vereniging voor Kranten- en 
Tijdschriftenverzamelaars (VKTV) is er voor opgericht! 

Paul Klein 

• bought & sold 

• catalogue upon request 

( 1 ) .. 1 

"COLLECTIBLE NEWSP APERS" 
(Amerikaans blad voor de krantenverzamelaar) 
heeft publikatie gestaakt en gaat verder op Internet. 
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JUBILERENDE DUITSE EN OOSTENRIJKSE 
KRANTEN IN 1998 

Datum: Jubileum: UITGAVE: Plaats: 
1/1/1998 50 jaar WERRER RUNDSCHAU Eschwege 

10/1/1998 175 jaar SIEGENER ZEITUNG Siegen 
16/1/1998 100 jaar EMSDETTENER VOLKSZEITUNG Emsdetten 

1/2/1998 50 jaar DASSONNTAGSBLATT Hamburg (weekblad) 
31/3/1998 100 jaar AHLENER VOLKSZEITUNG Ahlen 

3/4/1998 50 jaar WESTDEUTSCHE ALLGEMEINE ZEITUNG Essen 
. /4/1998 150 jaar HERZ-KURIER Herzberg 

12/5/1998 150 jaar OFFENTLICHES ANZEIGER Bad Kreuznach 
16/6/1998 50 jaar ABENDZEITUNG Munchen 

1/7/1998 150 jaar SOESTER ANZEIGER Soest 
1/7/1998 150 jaar HUSUMER NACHRICHTEN Husum 
3/7/1998 150 jaar DIE PRES SE Wenen 
4/7/1998 150 jaar DEISTER- UNO WESER ZEITUNG Hameln 
1/8/1998 50 jaar WELTAMSONNTAG Hamburg (weekblad) 

28/8/1998 50 jaar DEUTSCHE T AGESPOST Wurzburg (3x/week) 
5/8/1998 150 jaar WESTFALISCHES VOLKSBLATT Paderborn 

20/9/1998 100 jaar BERLINER MORGENPOST Berlijn 
7/10/1998 150 jaar DER PATRIOT Lippstadt 
14/10/1998 50 jaar HAMBURGERABENDBLATT Hamburg 
19/10/1998 10 jaar DERSTANDARD Wenen 
14/12/1998 100 jaar IBBENBUTNER VOLKSZEITUNG Ibbenburen 
23/12/1998 125 jaar NEUS-GREVENBROCHER ZEITUNG Neuss 
16/12/1998 100 jaar IDSTEINER ZEITUNG Idstein 
eind 1998 150 jaar NIEDESELBE-ZEITUNG Ottendorr 
? 150 jaar LUDINGHAUSER ZEITUNG Ludinghausen 
? 150 jaar ZOLLERN-ALB-KURIER Balingen 
? 175 jaar OSTHOLSTEINISCHESTAGEBLATT PIon 
1/2/1998 125 jaar ZOFINGER TAGBLATT Zofingen 

23/3/1998 150 jaar LUXEMBURGER WORT Luxemburg 
3/10/1998 200 jaar THURGAUER ZEITUNG Frauenfeld 
? 50 jaar LETZEBURGERJOURNAL Luxemburg 

samenstelling: Heim Schramm-Berlijn. 
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De Nederlandse dagbladen hebben een goed jaar-achter 
de rug, zo blijkt uit het jaarverslag van de Nederlandse 
Dagbladpers. Het gemiddelde rendement is in deze. 
sector vorig jaar met 1,5% tot 2% gestegen. De 
betaalde oplage (abonnementen en losse verkoop) ging 
licht omhoog tot 4.753.811 exemplaren. Het 
advertentievolume groeide met 2,5%. De resultaten zijn 
voor het bestuur van de Nederlandse Dagbladpers 
aanleiding om te benadruldeen dat het mediumtype 
dagbladen zijn concurrentiepositie tegenover televisie 
versterkt. "De kranten winnen advertentieterrein terug, 
dat eerder verloren gegaan is aan tv-reclame". 

OVER DE UITSLAG KAN NIET GECORRESPONDEERD WORDEN' i . , 

.. I 

"Meneer, el' staat een ,man 'buiten, die 
zegt, dat hij een puzzelaar is ,en héél' even 
met den puzzelredacteur wil .spreken." 

. (Everybody's.) 
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Illustraties bij dit artikel : 
Op de omslag de 'Time' van 11 maart 1996 over het mislukte 
huwelijk van Charles en Diana. 
De achterzijde van de omslag toont Mandy Rice-Davies, een call
girl die getuigde in de zaak die de Engelse politicus Profumo de 
kop kostte. Zij geniet van de aandacht die de pers plotseling 
voor haar heeft. 
Hierboven een foto van Erich Salomon, een van de eerste fotogra
fen die een verborgen camera gebruikte. Dit beeld laat het moment 
zien waarop de Franse premier Aristide Briand hem ontdekt en hem 
grappen makend aanwijst (Parijs, 1931). 
Daaronder een beroemde foto van Arthur Fellig, beter bekend als 
Weegee, die de straatfotografie tot een kunst verhief. Hier 
arriveren twee Amerikaanse society-dames bij de Metropolitan 
Opera (1943). Zij schenken geen aandacht aan de scheldende vrouw 
rechts. Weegee zei later over deze plaat: "Ik drukte af en kon 
de zelfvoldaanheid ruiken". 
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PAPARAZZI ONDER VUUR 

De tragische dood van Diana, 'de prinses van het volk', heeft de 
discussie rond de werkwijze van agressieve persfotografen opnieuw 
aangewakkerd. Al tientallen jaren worden deze' luizen in de pels 
van de jet set' beurtelings afgeschilderd als onvermoeibare 
jagers op unieke beelden of als gewetenloze idioten die fatsoen
lijke mensen niet met rust willen laten. Onder invloed van het 
geheimzinnige auto-ongeluk in de Parijse tunnel hoort men nu 
zelfs stemmen opgaan om de 'paparazzi' te vervolgen en hen het 
werk onmogelijk te maken. 
Wie 'La Dolce Vita' van Fellini goed kent weet dat deze film niet 
alleen verantwoordelijk was voor de naam van persfotografen die 
met Fiat jes achter beroemdheden aan scheuren. Het Rome van 
Fellini, en waarom zou dat niet gelden voor andere plaatsen en 
perioden, liet ook zien dat Mastroianni en zijn kornuiten niet de 
enigen waren die zich onverantwoordelijk gedroegen. Sterker nog, 
had de filmer duidelijk nog enige sympathie voor deze jongens, 
die met een verhaal of een foto hun brood probeerden te verdie
nen, de jet set werd afgeschilderd als een stel dronken nietsnut
ten, dat van gekkigheid niet wist waar de volgende 'kick' vandaan 
moest komen. 
In 'La Dolce Vita' werd het dilemma van alle betrokkenen perfect 
in beeld gebracht. Beroemd zijn is een status die je niet alleen 
kunt verdienen maar ook moet onderhouden. Wanneer het pUbliek een 
'celebrity' niet ziet, en ook niets over hem of haar leest, is 
het snel gedaan met de glamour en de glitter. Beroemdheden hebben 
de lastige persmuskieten nodig om aan publiciteit te komen. Tege
lijk proberen ze krampachtig hun privacy' te waarborgen. Ieder 
weldenkend mens begrijpt dat een ideale balans in dit dubbele 
streven vrijwel onmogelijk te realiseren is. Iemand die terugge
trokken leeft heeft wel rust maar staat niet meer in de schijn
werpers. Iemand die dagelijks gezien wil worden geeft daarmee 
zijn prive-leven op. 
De fotografen en journalisten spelen daar natuurlijk op in. Het 
is tenslotte hun beroep. Wat veel beroemdheden nu dwars zit is 
niet zo zeer de aanwezigheid van paparazzi, maar het feit dat zij 
hen niet meer kunnen controleren. Camera's en lenzen Zijn zo goed 
dat niets meer verborgen blijft. Bovendien bedienen de paparazzi 
zich van de meest moderne transportmiddelen en ondersteunende 
apparatuur. Stond er vroeger een r1J mannen in een regenjas te 
wachten tot 'hij' of 'zij' het theater verliet, n~ komt de 
persmuskiet overal binnen' en kan hij alle gedaanten aannemen. 
Portier, veiligheidsman en bedienend personeel worden gewoon 
omgekocht, en men deinst er niet voor terug om verborgen camera's 
te plaatsen die geduldig wachten op 'het moment'. 
In de discussie wordt de indruk gewekt dat het fatale ongeluk van 
Diana en Dodi de druppel is die de emmer doet overlopen ('men is 
nu te ver gegaan', 'zo erg was het nog nooit'). Dit is echt onzin 
want de praktijk is al jaren niet wezenlijk veranderd. Zo jaagde 
Mauro Carraro, en hij niet alleen, al sinds het huwelijk van 
Charles en Diana achter het 'sprookjesstel' aan. Vrijwel dage
lijks volgde hij hen als een schaduw. In een interview verklaarde 
hij dat, hoewel de hoofdpersonen hem soms een pest vonden, ze hem 
bij de voornaam noemden en hem van tijd tot tijd aanwijzingen 
gaven en in vertrouwen namen. Zo verliet Diana eens haar apparte
ment met de woorden 'Mauro, l'm only going to Harrods. No need 
to follow me.' 
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Het is te hopen dat in b~ede k~ing het besef doo~d~ingt dat in de 
d~iehoek be~oemdheid-bouleva~dpe~s-publiek niemand pe~ definitie 
'schuldig' of 'onschuldig' is. Deze Siamese d~iel ing kent al 
tientallen ja~en een haat-liefde-ve~houding waa~binnen maa~ een 
ding zeke~ is: ze kunnen niet zonde~ elkaa~. Een sto~machtige 
~elatie is het zeke~ maa~ een scheiding is niet mogelijk. Een 
bekend pe~soon zal p~obe~en het nieuws te stu~en en in dienst van 
het eigenbelang dingen wel of niet openbaa~ te maken. De pe~s zal 
jagen op dat wat ve~bo~gen had moeten blijven en het publiek zal 
elke ~oddel en elke schandalige foto ve~slinden. 
Dus zal alles bij het oude blijven. Dagelijks zullen papa~azzi 
zich onde~steboven ve~velen en wachten, wachten en nog eens 
wachten. En dan schiet een van hen een 'jackpot pictu~e', dat ene 
beeld dat de we~eld ove~gaat want het is NIEUWS ~~. De be~oemd
heden kunnen dat nieuws ook zelf maken. Jackie Kennedy Dnassis, 
ja~enlang in de top tien wat bet~eft opgejaagde pe~sonen, ve~loo~ 

eens haa~ behee~sing en haalde daa~mee alle voo~pagina's. In 
oktobe~ 1969 wond zij zich de~mate op ove~ de aanwezigheid van 
fotog~aaf MeI Finkelstein, die u~en op de stoep van haa~ 'buu~t

bioscoop' had staan wachten, dat zij hem met een judowo~p tegen 
het t~ottoi~ smeet. Natuu~lijk was e~ iemand in de buu~t die ook 
die opvallende daad had vastgelegd en het we~eldnieuws was 
gemaakt. 
Naast de vaststelling dat e~ in de ~ealiteit niets zal ve~ande~en 
moet ook maa~ eens wo~den gezegd dat we hie~ in Nede~land niet 
moeten doen of al die 'excessen' slechts in het buitenland kunnen 
plaatsvinden. De interviews met de hoofdredactrice van 'Prive', 
vlak na de dood van Diana, hadden wel een zeer hoog huichelgehal
te. Nee, ze zou die foto's nooit plaatsen en ze had Diana altijd 
zo'n intege~e vrouw gevonden. Die 'gekken op motoren' zouden bij 
haar prachtblad geen voet aan de grond krijgen. Gelukkig heeft 
het publiek een zeer slecht geheugen want anders had men haa~ 

toch meteen met de neus op een 'Prive' van een maand eerder 
moeten drukken. Daarin werd melding gemaakt van het losse leven 
van de prinses met een Egyptische playboy en werden verschillende 
pagina's ingeruimd voor foto's van het kussende en zwemmende 
paar. Wie zou die foto's genomen hebben? 

Klaas Kornaat 

'Is PRINSES DIANA werkelijk 
doof én blind van liefde?', vra· 
gen velen zich af nu de Prin
ses~r~tDODIAlFAYED 
op vakantie is. Schokkende 
onthullingen over zijn turbu
lente liefdeleven lijl<en Dia
na's gevoelens voor de om
streden playboy niet te heb
hen veranderd. Onze EXCLU· 
SIEVE foto's laat dan ook een 
tot over hUil oren verliefde 
Diana en Dodi zien, die voor 
de DERDE maal een wel heel 
romantiscl!e vakantie hele
ven.ls Diana werkelijk blind 
en doof van liefde? 

I
n vijf weken tijd zijn PRINSES 
DIANA en haar minnaar DOOI 
AI. FAYEO al aan hun DERDE 
liefdesvakantie bezig. Maar tij

dens déze cruise doen de Prinses 
en haar playboy werkelijk geen en
kele moeite meer om hun liefde 
voor elkaar te verbergen. Terwijl 
het luxeiacht van Dodi's vader, 
MOHAMMED AI. FAYED, aan ge-
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linksonder: gedeelte van het artikel over de romance van Di en 
Dodi uit de 'Prive' (nr 36/6-8-1887) 
boven : Fotografen leggen hun toestellen demonstratief op de 
grond uit protest tegen de vervolging van hun collega's na het 
ongeluk van Diana (Parijs, 25-8-1897) 
onder: Voorpagina en prent 'Daily Mirror' (20-8-1882) over de 
foto's van Fergie en haar minnaar Johnny Bryan . 
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5 5 i SING~~ MALEISIË EN I 
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Akhbar Harian Tamil Nesan Tam Kuala Lumpur 1924 28,000 0 
Api Siang Pao Chin Kota Kinabalu 1954 3,000 0 
Asia Times Chin Kota Kinabalu 14,000 
Berita Harian Mal Kuala L. & S'pore 162,000 0 

(zondageditie: Berita Minggu) 
Berita Petang Sarawak Mal Kuching 1972 17,000 a 
The Borneo Post Eng Kuching & Sibu 1978 14,000 0 
Business Times Eng Kuala L. & S 'pore 1976 11,000 0 
The Chinese Daily News Chin Kuching 1945 5,000 
Chung Kuo Pao Chin Kuala Lumpur 1946 50,000 0 
Daily Express Eng, Mal Kota Kinabalu 1963 24,000 
Evening Express Chin Kuala Lumpur ............. 
Harian Tamil Osai Tam Kuala Lumpur 16,000 
Harian Thina Murasu Tam Kuala Lumpur ............. 
International Times Chin Kuching 1968 10,000 0 
Kin Kwok Daily News Chin Petaling Jaya 1940 55,000 0 
Kwong Wah yit Poh Chin Penang 1910 37,000 0 
Lianhe Wan Bao Chin Singapore 77,000 0 
Lianhe Xuesheng Chin Singapore ............. 
Lianhe Zaobao Chin Singapore ............. 
MalayMail Eng Kuala Lumpur 1869 63,000 a 

(zondageditie: Sunday Mail) 
Malaya Samachar Pun Kuala Lumpur 1965 2,500 a 
The Malaysia Daily News Chin Sibu 1968 27,000 0 
Merdeka Daily News Chin Sandakan 1968 23,000 0 
The Miri Daily News Chin Miri 1957 17,000 0 
Nanyang Siang Pau Chin Kuala Lumpur 1923 120,000 0 
Nanyang Siang Pao Singapore Chin Singapore ............. 
Nanyang Xingzhou Lianhe Zaobao Chin Singapore 187,000 0 
National Echo Eng Penang 1930 40,000 0 

(zondageditie: Sunday Echo) 
New Life Post Chin Pet. Jaya & S'pore 1972 163,000 0 
New Straits Times Eng Kuala Lumpur 1845 199,0000 

(zondageditie: New Sunday Times) 
Overseas Chinese Daily News Chin Kota Kinabalu ............. 
Sabah Times Eng, Mal, Kad Kota Kinabalu 1968 15,000 0 
Sandakan Jih Pao Chin Sandakan ............. 
Sarawak Siang Pao Chin Sibu 1966 5,000 0 
Sarawak Tribune Eng Kuching 1945 18,000 0 
(zondageditie: Sunday Tribune) 

See Hua Daily News Chin Miri & Sibu 1957 11,000 0 
Shin Min Daily News Chin Kuala L. & S'pore 1966 77,000 o&a 
Sin Chew Jit Poh Chin Petaling Jaya 1929 95,000 0 
Sin Hua Evening News Chin Sibu ......... , ... a 
Sing Pin Jih Pao Chin Penang 1939 37,000 0 
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The Star 
(zondageditie: Sunday Star) 

The Straits Times 
(zondageditie: Sunday Times) 

Eng 

Eng 

Tamil Marasu Tam 
Tamil Murasu Tam 
Tawau Jih Pao Chin 
Thinamani Tam 
Today's News Chin 
Tong Bao Chin 
Utusan Malaysia Mal 

(zondageditie: Mingguan Malaysia) 
Utusan Melayu Mal 

(zondageditie: Utusan Zaman) 

Petaling Jaya 

Singapore 

Petaling Jaya 
Singapore 
Tawau 
Kuala Lumpur 
Kota Kinabalu 
Petaling Jaya 
Kuala Lumpur 

Kuala Lumpur 

1971 130,000 0 

1845 266,000 0 

1935 
1962 

6,000 0 

4,000 0 

54,000 
1965 206,000 0 

1939 50,000 0 

Wah Seong Press Chin Singapore ............ . 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

De talen: Chin (Chinees); Eng (Engels); Kad (Kadazan); Mal (Maleis, hetzij in Arabisch dan 
wel Romaans schrift); Pun (Punjabi); Tam (Tamil) 
Bron: Edit()r & ~ublisher Yearbook, aangevuld door D.J.Oostra. 
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IN DE TREIN GEPRINTE KRANT 
Sinds half juli biedt de Duitse Spoorwegen eerste
klaspassagiers een nieuwe service aan: vanafvier uur 's 
middags krijgen zij een gratis krant met het laatste 
nieuws. Het bijzondere is dat deze krant in de trein 
wordt geprint. De redactie is in handen van Spiegel
Verlag, de uitgeverij van het weekblad Der Spiegel. In 
de trein bevinden zich een GSM-telefoonaansluiting, 
een PC en een laserprinter. De centrale server staat bij 
IBM in Heidelberg. Vanuit de trein wordt darumee 
contact gezocht om de data op te roepen. Het gaat 
daarbij alleen om zwart-wit tekst en afbeeldingen. Het 
kleurige deel van de krant (titel, weerkaart en 
advertenties) zijn al voorgedrukt aanwezig in de trein. 
Met de laserprinter wordt daar het laatste nieuws 
bijgedrukt. De. treinbegeleider bepaalt hoeveel 
exemplaren nodig zijn. Het is een bijzonder snelle 
service. De redactie sluit om drie uur en een uur later 
kan de krant worden opgeroepen. ICE-press, zoals de 
naam van de krant luidt, wordt alleen in de ICE intercity 
treinen verspreid. Begonnen is met een wekelijkse 
oplage van 30.000 exemplaren die op 1 oktober al 
verdubbeld moet zijn. De krant van vier pagina's 
verschijnt dagelijks, behalve op zaterdag. 

STAIffiNDE WERKNEMERS WEER IN 
DIENST 
Detroit News en Pree Press moeten 2000 stakende 
werknemers weer terug in dienst nemen. Volgens de 
rechtbank in Detroit hebben de uitgevers (van onder 
andere USA TODA Y) in strijd met de 
arbeidswetgeving gehandeld. Volgens een bericht in 
FNV Magazine ontsloegen de uitgeverijen in juli 1995 
georganiseerde journalisten, drukkers en 
expeditiepersoneel. Die werden vervangen- dOOr 
ongeorganiseerd personeel. Dat werd beschouwd als 
een ordinaire poging om de macht van de vakbonden te 
breken. Toen de direkties weigerden te onderhandelen, 
riepen de stal<:ers op tot een boycot van alle kranten en 
begonnen ze een alternatieve uitgave (collectors item!
red). Desondanks raakten ze door de langdurige staking 
in financiële nood. De acties hebben de concerns al 250 
miljoen dollar gekost. Daarbij komen nu de lonen die ze 
met terugwerkende kracht moeten uitbetalen. 

-

VATICAAN ALS REDDER VAN 
BOEKEN 
Met lede ogen toezien dat eeuwenoude geschriften in 
bibliotheken door vervuiling wegkwijnen, hoeft niet 
meer. Volgens een bericht in het blad Bindereport 
wordt in Duitsland gewerkt aan een nieuwe 

reinigingstechniek-niet -behulp van-een korte laserstraal. 
De techniek is afgekeken van de kontaktloze reini
gingsmethode die met succes op vliegtuigen wordt 
toegepast. Alleen is aanpassing nodig om het procede 
geschikt te maken voor het schoonmaken van 
eeuwenoud papier en perkament. Aan het projekt 
"Laser cleaning" wordt gewerkt door het Bundesanstalt 
fur Materialforschung und -prufung, in samenwerking 
met de Freie Universitat Berlin en de apostolische 
bibliotheek van het Vaticaan. 
bron: Graficus-augustus 1997 

DE EEl'fz'N DOOD, .. 
De dood van prinses Diana heeft de kranten in met 
name Engeland en Frankrijk veel extra werk bezorgd. 
De dag na het ongeluk liet de Engelse boulevardkrant 
The Sun alleen. al een miljoen extra exemplaren 
drukken. Bij de Britse dagbladdrukkerijen dreigde dan 
ook een papiertekort te ontstaan. De bodem van de 
voorraadkelders kwam snel in ziCht en daarom-werd 
aan de Zweedse papierfabrieken om noodleveranties 
gevraagd. In Frankrijk verkochten de Parijse 
dagbladuitgevers zo tot 40% meer kranten. het linkse 
dagblad Liberation sleet zelfs 70% meer exemplaren! 
Ook in Nederland is het ongeval van Diana en Dodi 
voor de meeste kranten profijtelijk gebleken. De Tele
graaf en het Algemeen Dagblad drukten tienduizenden 
kranten meer en De Haagsche Courant maakte zelfs een 
extra editie in een oplage van 30.000. 
bron: Compres-september 1997 

IEMAND MOET HET DOEN 
Krantendrukkers zullen de komende tijd met gefronste 
wenkbrauwen naar de radio luisteren. In een nieuwe 
poging het vak van dagbladbezorger aantrekkelijk te 
maken is onlangs een anti-campagne gestart. 
~ erschillend~ situaties worden geschetst. Zo zingt een 
kindersterretje een smartlap over het feit dat hij flink 
uitgebuit wordt. Maar aan het eind concludeert hij dat 
het niet zo erg is, want: "geluklàg ben ik geen 
dagbladbezorger." Waarna de pay-off Vall de 
:eklameboodschap luidt: "Word dagbladbezorger, 
lemand moet het toch doen." De tijd zal leren of op 
deze campagne veel jongeren op afkomen. In het ergste 
geval zullen de krantendrukkers zelf het produkt 
moeten rondbrengen. Iemand moet het toch doen .. 
bron: Graficus-september 1997 
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Uitgelicht: Otto Spronk uit Rosmalen 

'EN ALS ZO'N TREIN EENMAAL RIJDT ... ' 

Twee katten, eenzelfde aantal sympa
thieke mensen en één konijn vormen 
het ontvangstcomit é. Toch zijn ze niet 
de eersten die mij begroeten. Vanaf 
het moment dat de voordeur achter 
mij gesloten wordt, valt een onbe
schrijfelijk aantal boeken over mij 
heen. Nee, niet letterlijk, maar voor 
mijn gevoel scheelt het niet veel. In 
positieve zin overdondert het. Al snel 
wordt duidelijk dat de benedenverdie
ping slechts een fractie toont van de 
totale collectie. De tweede verdieping 
doet er nog een schepje bovenop, om 
over de zolder maar helemaal niet te 
schrijven. De eigenaar van deze im
mense collectie, Otto Spronk (50) uit 
Rosmalen, blijft er redelijk bescheiden 
onder. 'Ach, eigenlijk ben ik nog 
maar een kleine jongen in verzamel
land' , lacht de ook qua postuur impo-

Kl .. ? sante 'Abraham'. cme Jongen .... 
Als medeverzamelaar zou ik in de lijn 
van die beeldspraak nog lekker in de 
baarmoeder zitten en zo langzamer
hand het eerste levensteken moeten 
geven. Mede om die reden is een wan
deling door het verzamelland van één 
van de oprichters van de VKTV een 
interessante bezigheid ... 

Twintig vragen heb ik hem gefaxt. V ra
gen die in korte tijd een beeld moeten 
geven van zijn collectie en van het ver
zamelen in het algemeen. We nemen 
plaats in een fauteuil op een 'bovenka
mer' ergens in het huis. Het kleine tafel
tje maakt het nog net mogelijk om er 
mijn glas pils op te zetten. Ik moet 
wat schuiven met foto's van Duitse 
militairen in ontspannen poses. lfid _a_t __ 
zelfde blikveldlijkt de Tweede wereld
oorlog het belangrijkste verzamelthema. 
Otto Spronk, binnenkort zijn functie als 
chef Documentatie bij De Volkskrant 
verwisselend voor de research bij speci
ale projecten van de vijf PCN-kranten 
(Pers Combinatie Meulenhof), nuanceert 

dat. 'Als ik mijn verzamelthema's moet 
beschrijven dan zijn dat de Tweede we
reldoorlog en haar voorgeschiedenis, 
persgeschiedenis en oorlogscorrespon
denten en de ontwikkeling van het natio
naal-socialisme en fascisme. Daarin 
specialiseer ik mij ook weer. Zo beperk 
ik mij met betrekking tot de persge
schiedenis tot de ontwikkeling van deze 
eeuw. Maar, ik moet wel zeggen dat 
alles rondom en binnen deze thema's 
interessant kan zijn. Ik zoek gericht, 
maar laat ook veel op me afkomen. Dan 
krijg je plotseling iets en voordat je het 
weet, heb je een hele verzameling ...... ' 

Uitpluizen 
T och eens horen wanneer de omslag van 
'interesse' naar 'verzamelen' is gemaakt. 
'Ik ben in 1947 geboren in de gevolgen 
van de oorlog', verklaart OUo. 'In die 
tijd hoor je veel van dingen die je niet 
begrijpt. Ik las veel, maar had nauw~
lijks een beeld bij wat ik las. !hu~s 
hadden we viel' dagbladen, waarmik 
van alles las over jodensteNen~persoons
bewijzen, ijzeren kruizen en nog veel 
meer. Als jongen raakte ik daarin geïnte
resseerd. Ik werd nieuwsgierig en stelde 
allerlei vragen, maar de antwoorden 
bevredigden mij niet. En dan ga jezelf 
op zoek ... Alles wat je vervolgens in 
handen krijgt, roept weer vragen op. Je 
wilt de geschiedenis uitpluizen aan de 
hand van het materiaal dat je opspoort. 
En van een tante krijg je dit, van een 
kennis dàt en een vriendje heeft ook nog 
wel iets liggen. Plotseling realiseer je je 
dat je verzamelt. En als zo'n trein een
maal rijdt...' 

Onbeschrijfelijk 
Het is een poging waard om de collectie 
in aantallen uit te drukken. Otto reageeli 
op elke vraag die de kwantiteit moet 
aangeven met het veelzeggende woordje 
'veel'. Oké, dat kan ik vaststellen, maar 
ik wil harde cijfers. 'Ik heb ongeveer 
25.000 boeken', probeert hij. 'Daarnaast 
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heb ik duizenden dagbladen, - complete 
jaargangen en krantenaffiches. Mijn 
collectie foto's ligt rond de 85.000 
exemplaren en daarnaast heb ik tiental
len perskaarten, persoonsbewijzen, 
emblemen van oorlogsjournalisten, 
emaillen reclameborden met titels van 
dagbladen, legpenningen die uitgegeven 
zijn door dagbladuitgeverijen, beeldjes, 
militaire (j as )emblemen', beschouwt hij. 
Sommige collecties zijn niet te beschrij
ven. Otto heeft er één van. 

Werken met collectie 
Daar waar beschrijven dus al moeilijk is, 
lijkt archiveren al helemaal onbegonnen 
werk. Dat valt mee. 'Ik archiveer thema
tisch, omdat het inderdaad niet mogelijk 
is om per stuk te registrelfen. Ik weet heel 

-

goed wat ik heb en waar ik het moet 
vinden. Dat moet ook wel omdat ik 
zowel binnen mijn werk, mijn hobby als 
freelance werk met mijn collectie. Ik 
heb de afgelopen jaren tientallen bijdra
gen geleverd aan Doeken en tijdschriften. 
Ik heb zelf ook boeken op mijn naam 
staan en wordt nogal eens gevraagd een 
bijdrage te leveren aan documentaires. 
Momenteel bekijk ik met een collega 
van de Volkskrant of ik een boek kan 
maken over krantenaffiches. VKTV
leden die hier in voorzien of informatie 
kunnen verschaffen, zijn dus altij d wel
kom. Nee, ik weet haarfijn wat ik in 
huis heb', glimlacht hij. 

'Letzter wille! 
Die laatste opmerking vraagt om bewij
zen. Bij het noemen van wat persoon-
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lijke interesses, veert hij telkenmale op 
om rechtstreeks naar vitrine, ladekastje 
of boekenplank te lopen. En voordat ik 
het weet, heb ik mijn handen vol. 
Ademloos aanschouw ik een archief
exemplaar van het privetestament van 
Adolf Hitler .... Slechts vier exemplaren 
zijn hiervan achterhaald en één daarvan 
heb ik nu in mijn hand, kan ik voelen en 
kan ik ruiken. 'Genieten' kan ik er niet 
van, daar is het stuk te omstreden voor. 
Maar ik geniet wel van het feit dat zo'n 
document bij iemand ligt die er op een 
juiste manier mee omgaat. En ik geniet 
alweer van het volgende document. De 
persoonlijke papieren van Vansalov, één 
van de ondertekenaars van Compi~gne 
waarmee een einde gemaakt werd aan de 
Eerste wereldoorlog, een bij toeval ach
terhaalde unieke fotoreportage van de 
moordaanslag op Frans Ferdinand, een 
prachtig emaillen reclamebord van Die 
Deutsche Zeitung in den Niederlande, 
glitterende borstschilden en zeel' zeldza
me emblemen van oorlogsverslaggevers. 
Ze wisselen elkaar veel te snel af en 
geven slechts een 'beperkt' beeld van de 
totale collectie. Immens. Het is teveel 
om de inhoud van de zolder nog tot me 
door te laten dringen. Jaargang na jaar
gang van prachtige twintigeeuwse dag
bladen, honderden videobanden over de 
inmiddels beschreven periode, ladekast 
na ladekast met tot de verbeelding spre
kende verzamelobjecten. Ik kan slechts 
de conclusie trekken dat dit geen kleine 
jongen is. Dit is groots. 

Meer interesse tonen 
Tijd tekort, maar de VKTV moet nog 
even besproken worden. Als één van de 
oprichters, heeft hij begrijpelijkerwijs de 
drang om zijn interesses te delen. De 
VKTV is daar 'slechts' één van de ver
enigingen voor. Talrijke abonnementen 
worden langzamerhand een aparte verza
meling. 'Au Courant' is er dus slechts 

één van, maar hij draagt de vereniging 
een warm hart toe. 'Ik ken veel leden en 
neem elke beurs wel iets mee naar huis. 
Eigenlijk zouden veel meer mensen lid 
moeten worden zodat we beter die geza
menlijke interesses met elkaar kunnen 
delen." 

Ik moet afronden. Dat betekent de laat
ste vraag. Een vraag die voortaan bij elk 
interview als laatste gesteld wordt. Want 
is het niet interessant om de keuze aan 
de geïnterviewde te laten over welk 
VKTV-lid (en dus welke collectie) hij of 
zij in de volgende Au Courant meer wil 
lezen? Otto Spronk hoeft nauwelijks na 
te denken. 'De collectie van Louis Nie
rynck' , roept hij veel te enthousiast. 

'- 'Louis is één van de eerste krantenverza
melaars van Nederland. In 1960 gaf hij 
al het krantentijdschriftje 'De Goede 
Tijding' uit. Die man moet een flink 
verhaal hebben ... ' aldus Otto. 
Ik schrik. Nee, ik popel eigenlijk. Weer 
zo'n grote jongen ... Op weg naar Vlis
singen. En hopen dat Louis Nierynck 
wil meewerken ..... . 

(Jan de Wit) 

KRANTENDIENST 

AANGEBODEN: 

* Drentse couranten uit 
1885, 1886 en 1887 
(complete en incomplete 
dagbladen) 

* Telegraaf, NRC en Algemeen 
Dagblad 
(750 exemplaren tussen 1965 en 
1981) 

Informatie: J. de Wit, 073-5214272 

----
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KLEIN, KLEINER, KLEINST.. .. 

Nieuwsblad uit India tl1ans de kleinste krant ter wereld! 

In het G.ti.nness Book of Records 1997 wordt nog steeds het Amer:ikaanse blaadje 
DAILY BANNER van 1 en 2 februari 1876 opgegeven als het kleinste krantje 
ter wereld met aftnetingen 7,6x9,5 aTI. 

Hoewel ik in 1991 clairrde een kleiner eX'efllJlaar te bezitten met het Eng
else THE LmIE STANDARD na, 2 van febr .1894 (zie het artikel in Au 
Courant van dec 1991)werd dit weerlegd door Guinness Records andat bij 
meting niet alleen de gedrukte tekst wordt genanen maar ook de blanco 
rand.Hierdoor werd de "Littie Standard" 8,5 x 9,5 an. 
Gu.inness liet mij toen weten dat alle records toch werden gebroken door 
een ingezonden Engelse claim met het blaadje m BITS uit de vorige eeuw 
dat 6 x 7,2 an meet. De 16 (!) bladzijden van dit blad zijn nog leesbaar 
met een vergrootglas. 

","Th~.Daily Banner~ 
"' I," 
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\\,(.('1\; will confor 1\ favol' 1n' re
t.ni'lIii,,!{. ,tho . slIiue'.accol'diÎ·w to 
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Ol' A wlllch we 'WIJl Joon hiUl t0 

~Xll'ltct. ma.tel'Î~l fl'om fOl' hifi UCS L . 
I Ri'llll', K S. 

.. _.,......---. __ . 
. .'J'\\:o dop;s poiEiened tlAis 'H'ek, 
jii It .nn~lu!;ti;bJo to tilld ont wIl() 
Ikes lt. 

Take i.i,!! llnll nel', 

Toch heb ik de redactie van Guinness kunnen overtuigen van het 
feit dat het tijdschrift "Tit Bits" nog steeds verschijnt 
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en dat die m:i.niatuur uitgave - waarvan ik overigens ook een exem 
plaar bezit - slechts een éénrralige reclame-ui tgave was en 
geen regelmatig verschijnend blad met die aftneting. 
Ik gaf hen bovendien in overweging ook Ti t Bits niet als het 
kleinste tijdschrift ter wereld op te nemen, andat ik in het 
bezi t ben van het Duitse DIE ~ DER ZAHNARZLIOlEN 
LITERA'I'UR (Berlijn Juli 1961) met 28 geïllustreerde bladzij
denmet de ongelofelijke afmeting van 3,3 x 5,2 cm!! 

Zowel Ti t Bits als Die Quintessenz moeten echter 
l beschouwd worden als éénmalig verschenen propaganda 

miniatuur uitgaven van bestaande tijdschriften. De Daily 
, Bamer (25ct per maand) 

. :ti\-iJ'iril~JJl~ 
(mfiy~ ~~mi>fill ) 

ft '()~ ~ : ~ ~1IIl1 
1IJ1!~'\ ~~~~ 111 ~~ ~/. 
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en '!he Li ttle Standard 
(na. 2)verschenen , gezien 
de numnering,regelmatig. 
t;.u.nness heeft uiteinde-
lijk toegegeven dat Tit 
Bits niet als kleinste 
krant kan beschouwd WOl'

denjdus bleef '!he Mly 
Bannerin 1997 genoteerd. 
Eind 1996 echter kreeg ik 
bericht dat er nog een 

I kleiner nieuwsblad was 
ontdekt in India! 

HQlt betreft het bfd BIRESWAR-SMRITI uit Parganas, West Bengalen in India 
met een aftneting 5 x 4 cm, dat definitief in de 1998 editie van '!he 
Guinness Bock of Records zal worden opgenanen, als ''kleinste krant ter 
wereld". Naar men mij verder mededeelde bestond dit regelmatig verschijnend 
blaadje, met het formaat van een postzegel,nog in 1991-
Navraag op het adres in India bracht mij tut op heden geen resultaat. ._ 
De a:fbeelding van dat kleinood - VÓÓl'- en achterpagina - hier links bover1, 1treeg ik 
in fOtokopy van G.ti.nness Publi.shi.ng. 

De voorwaarden die gesteld worden voor de kleinste krant 
zijn periodiciteit en het blad moet gedrukt zijn. 
Via de mcxierne fotokopy-nogelijkheden is het natuurlijk 
niet IDJeilijk om een nog kleiner exerrplaar te 
verkrijgen;wat dachten jullie bijvoorbeelçl. van. 
ons verenigingsblad in miniatuur? 

Afinetingen: 3,6 x 5,2 !!! 

littll StanllarIl . 

(L.M.C,Nierijndk) 
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Museum van de waan vall de dag 
Toegegeven, het nieuwe museum 
over nieuws en journalistiek in Ar
lington, Virginia, een kantorenwijk 
bij Washington DC, heeft een kneu
terige naam: Newseul1I. En op de 
muur bij de ingang is een vergissing 
over het hoofd gezien. I-Iet woord 
News is op een grijs tableau met 
zwarte letters in vijftig talen afge
beeld .. In de Nederlandse vertaling 
is een fout geslopen: Niews. 

Een zekere reserve verdwijnt 
snel, want in vijf jaar tijd en met een 
budget van 50 miljoen dollar heeft 
de voormalige hoofdredacteur van 
USA Today, Petcr Prichard, een in
drukwekkende, zeer actuele exposi
tie opgebouwd. Dit is een eldorado 
voor nieuwsjunkies. 

De vrees van mediacritici dat het 
project een ego-trip is van Al Neu
harth, de enigszins narcistische op
richter en eigenaar van het succes
volle USA Today (~n tientallen re
gionale kranten), is niet uitgeko
men. Zelfs de bekende neiging van 
de media eigen fouten, vooroorde
len en mis taxaties te verdonkerema
nen, is met kracht onderdrukt. In 
audiovisuele en interactieve vor
men wordt in het museum aan zelf
kritiek gedaan. 

'Dat moest ook', aldus directeur 
Prichard, 'want de pers in het alge
meen kampt met een enorm geloof
waardigheidsproblecm. In de VS 
worden de media simpelweg gewan
trouwd, en soms op goede gronden. 
Dat komt voor een deel omdat de 
meeste kijkers en lezers ons vak 
niet begrijpen, en met welke ethi
sche, praktische en financiële afwe
gingen wij dagelijks te maken heb
ben. Ik hoop dat museumbezoekers 
een beter idee krijgen van de wer
king van de pers en van het belang 
van de persvrijheid'. 

Prichard beschikte over'een dus
danig royale begroting dat hij Halph 
Applebaum kon inschakelen, op dit 
moment Amerika's meest succes
volle ontwerper en specialist in the
matische musea die toch zeer toe
gankelijk zijn. 

Nadat de bezocker via een ruime, 
lichte hal - toegang gratis, vuurwa
pens inleveren bij de balie -: naa~ de 
koepelvormige filmzaal met een 
HDTV-scherm is geleid, wordt met 
hulp van een film van Charles Gug
genhcim een poging gedaan om uit 
te leggen wat nieuws is: oorlogen, 
rampen, vrede, wetenschappelijke 
doorbraken, economische ontwik-
kelingen, maar ook blijken van lief
de of van haat. De vraag 'Whnt is 
Ncws?' wordt uiteraard niet met 
wetenschappelijke nauwkcurigheid 
be'antwoord, maar wel wordt duide
lijk gemaakt wat Mark Twain be
doelde: 'Nieuws is geschiedenis in 
haar eerste, levendige en meest fas
cinerende vorm'. Of beter nog die' 
van CBS-commcntator Charles Os
good: 'News is bi,lh alld death, and 
everylhing in be(ween'.· 

De expositie begint meteen na de 
filmzaal met het verhaal over de 
nieuwsvoorziening in de oudheid, 
de ontwikkeling van het schrift en 
Je drukpers. De ontwikkeling van 
de kranten vanaf 1500 tot heden 
loopt heel subtiel over in de ontwik
keling van de elektronische media: 
radio, tv en computers. 

De collectie is kolossaal en va
rieert van 4000 jaar oude Chinesc 
geschriften, met verhalen gedeco
reerde Maya-vazen, ecn uit 1455 
daterende Gutenbergbijbeltot com
plete radio- en tv-studio's. Pagina's 
uit de notitieblokken van Bob 
Woodwurd van. The Washingtoll 
Post, het kogelvrije vest van New 
Yor/( Times-correspondent John 
r. Burns, meervoudig PulJitzer
prijswinnaar voor zijn werk in Bos
nië en Afghanistan, de pijp van 
Mark Twain, ulsmede de micro
foons van Ed Murrow en Pcter Ar
nelt zijn hiel' te bcwonderen. 

Het beroemdc sieraad - de gou
den waswringer met borst - van 
Katharine Graham van The Wash
ingtoll Post hangt hier ook. Een 
triomfantelijke herinnering aan de 
grofgebekte waarschuwing van 
Nixons minister van Justitie Mil-

. , 

cheJJ tegen verdere publlcalles over 
het . Watergate-schandaal. 'Kalie 
Graham gOIlllt1 geIl/er Iif caught ill 
a big fal wringer if (IIal's publis
l/ed. Good Chris/I' riep hij. 

Aan dc hand van een tijdlijn 
wordt uiteengezet hoe kranten 
sinds de jaren onder druk van tele
visie gedwongen worden hun for
mules bij te stellen. Krantcn veran" 
deren sinds het eind van de jaren 
zestig hun fOr\llUles, publiceren 
kortere stukken, maken gebruik 
van kleur en de onderwerpen wor
den plaatselijker. 

Terecht worden in het Newseum 
deze ontwikkeling 'een experiment' 
genoemd, immers de resultaten er
van zijn op z'n minst gemengd. Tal
loze krantentitels in ·Amerika zijn 
verdwenen, en menig regionaal blad 
veranderde in een onherkenbare 
eenheidsworst. Grote, oude kran
ten als The New Yorll Times, The 
Was!Jillgtón Post en The Wall 
Streel !ol/mal bleven investeren in 
kwaliteit, in nieuws-, trend-, en on
derzoeksjournalistiek, en in fraaie 
bijlages over wetenschap, kunst en 
sport. En dat is, gezien hun stijgen
de oplages, een minstens zo succes
volle strategie, hoewel hUil aandeel 
op de nationale markt maar klein is. 

Door bezoekers met behulp van 
interactieve televisieschermen in de 
gelegenheid te stellen de rol te spe
len van een verslaggever, een eind
redacteur of een hoofdredacteur 
wordt een indruk gegeven van de 
\V_erking '1al1_ e~n j{runtenredagie, 
die in kort tijdsbestek met beperkte 
middelen een krant moet maken. 

In het 'Elhics Center' wordt uit
sluitend aandacht besteed aan de 
grote en kleine ethische dileillma's, 
waarmee redacties worden gecon
fronteerd. Een beroemde tennisspe
ler heeft aids? U bent eindredac.teur 
en een van uw verslaggevers heeft 
dat nieuws als eerste Qevestigd ge
kreg!)n? Hespccteert u de privacy 
van ArthiJr Ashe of gaat u tot publi
catie over? Publiceert u het nmni
fest van een terrorist, de UNA-bom
ber in dit geval, wel of niet? 

You've never hadit 50 good 

-UDent een' presentator van een 
live-nieuwsprogramma. Het nieuws 
van een grote aanslag komt binncn. 
De politie en de concurrentie spe
culeren over de vraag of terroristen 
uit het Midden-Oosten hierbij be
trokken zijn. Er zoudcn enkele 
'donker gekleurde mannen' zijn ge
signaleerd. Meldt u dat aan de kij
kers om de concurrentie af te troe
ven of wacht u op bevesiiging uit 
bewezen bctrouwbare bronnen? 
Dit zijn bijzonder realistische keu
zes, zeker bij de opkomst van 24 
uurs nieuwstelevisic en permanente 
radiouitzendingen. Camera's en te
leprompters staan klaar voor bezoe
kers die zich willen verplaatsen in 
de rol vun tv-verslaggever. ·/-Iun 
werkstukjes worden in het museum 
verspreid in het Newseum TV Net
work en aan elkaar gepraat door 
een professionele presentatrice. 

Topjournalisten van krantcn, te
leVisie en radio kUllncn via interac
tieve scherlllcn worden geraad
pleegd over bijvoorbeeld de bericht
geving over kinderen, misdaad en 
discriminatie. In minitheaters op dc 
derde verdieping leggen tv-makers 
uit hoe met dwingende beelden 
emoties kUllnen worden opgeroe
pen en politieke beslissingen wor
den beïnvloed.' De rol en de oor
spong van de vrije pers, het belang 
van persvrijheid loopt uls cen rode 
draad door de 'expositie. 

Buiten het museum wordt duide
lijk gell1aakt' dat journalisten een 
hoge prijs betalcn. Naar het voo/'
beeld van het Vletnam Monument 
zijn op een muur van plexiglas de 
namen geëtst van journalisten die 
sinds de Amerikaanse burgeroorlog 
zijn omgekómeno' De Nederlanders 
Koster, Kuijper, Tel' Laan en Wil
lell1sen ontbreken niet en hun nu
men zijn correct gespeld. 

Oscar Gilrschagen 

uit: VOLKSKRANT, 

24 april 1997 
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