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Onze nieuwe folder ... ; Krantencuriosa (deeI30!); 
de dagbladpers van oae de Baltische staten; 
Een indruk ... ; uitgelicht: Louis Nierynck .. 
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Een kleurenfolder 

Al jaren bestond in de VKTV-gelederen het plan een mooie folder 
te maken om onze zaak bij een breder publiek te promoten. U heeft 
het al begrepen, het is er nu toch van gekomen. Het viel u 
natuurlijk meteen op want ieder lid krijgt hem als bijlage bij 
deze 'Au Courant' toegezonden. Het fraaie drukwerk spreekt voor 
zichzelf, we kunnen ermee voor de dag komen. Vanaf deze plaats 
een woord van waardering voor Ron Grooten die er menig avonduur 
aan gaf om een en ander voor elkaar te krijgen. De folder 
markeert de start van een offensief, bescheiden doch vol vertrou
wen, om een nog groter deel van papierminnend Nederland in te 
lijven bij de VKTV, immers hoe meer zielen hoe meer vreugd en, 
niet onbelangrijk, hoe meer impulsen voor onze verzamelingen. 
Rest mij nog iedereen een goed 1998 te wensen, in het volgende 
nummer hoort u meer over geplande VKTV-activiteiten. 

Klaas Kornaat 

Sinds mei 1997 zijn op onze ledenlijst de volgende mutaties 
opgetreden 
Van twee van onze leden werden wij van hun overlijden in kennis 
gesteld. Het betreft de heren R. Bolding uit Purmerend en 
C.A. Neven uit 's-Gravenhage. 
Opgezegd hebben de volgende leden: Beems, Boers, Bosman (Zaan
dam), v Dijk, vd Heuvel, Loeffen, Meertens, Mollema, Raadgeep, 
Weijburg, Wenteler, Wenting, Zeeuwse Bibliotheek, VNU-Archief. 

NIEUWE LEDEN (met specialisme indien bekend) : 

G. Boes - Dorpsstraat 233 - 3481 EH Harmelen (0348-442175) 
(Flipje van Tiel - WG van der Hulst - Harmelen) 

M.P. (Marten) Buschman - Lohengrinstraat 27 - 2555 WL Den Haag 
(070-3251358) 

G. (Gejus) van Diggele - Rijndijk 71 - 2394 AD Hazerswoude 
(071-3412181) (Bordspellen en kaartspellen uit de periode 1920-
1950 en documentatie hierover) 

P. (Piet) van der Lende - (adres volgt) (020-6834423) 
(Kranten, tijdschriften en archiefmateriaal over/van Zuidoost
Friesland en Noordwest-Overijssel) 

P.P.M. (Paui) Snijders - Segbroeklaan 268 - 2565 DT Den Haag 
(070-2646384) 

Henk Wilkens - Nieuwendammerdijk 86 - 1025 LP Amsterdam 
(020-6370957) (Siman Carmiggelt) 

Universiteit van Amsterdam, Bibliotheek Communicatiewetenschap 
tav J.C.E. Huizinga 
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Over een zeldzame Orange Gazette,een Oppermacht(ig) 
blad voor vryheid, gelykheid of "dood" ,de eerste neder
landse geïllustreerde krant, een journalist die wordt 
ingesloten voor de inhoud van zijn krant en van een 
dagblad dat verslag doet van een zwarte bladzijde uit 
de nederlandse historie! 

'!HE ORANGE GAZE'ITE uit het Londen van 
1688/89 is een heel bijzondere curiositeit! Vooral 0m

dat er vrijwel niets bekend is over deze half wekelijkse 
uitgave. 

In enkele vooraanstaande Engelse oollec
tie-beschrijvungen (Crane & Kaye, Handlist , Catalogue 
Bodleian Library)staat vemeld dat de krant werd ge
d.rukt door J.C. (7) near Fleet Bridge (dat is ook de 
vemelding op het blad zelf) ,dat het op maandag en 
donderdag verscheen en dat totaal slechts 18 nurrrners 
het licht zagen tussen 31 dec 1688 en 9 maart 1689. 

. :r H. ! 

G A:ZE TT ~. 

. range 
W ! T lf . .d L L 0 W .d iv c E. 

CJJJJlatimylt, lJ~~fP .'!~.' .: 

r fI! r.reTr .. bl .. "'" .vhoUvWI'°.r.d hu,. 
rme the 0ej11rnJ're of :be '10~3 q\.Uftnrd 
io :l::Jlllloour the City ror .JJnAlJifit. an.r ra 

ic~ 'Jla~ :.Ile~ll!ll(ktrms of tbe .1llf1U!J·s 
DV :. ro 0.. Tb. t'rim. VIUer W :akon 'I"" 
... '" oliIWCe ebe ~pruu', aJll\ lamia,i"" fut :hri, 
u:!'o, !:lV ?l','m:! ~b!m:!.Ihhelr Aneus ct).] Dar. md 
Ilm~ tbem. 1'311 IM ,j,uJ SJ(1fi1? is p,,{ta rMJlJ 
(nll..u.J Ik"" ,,"'i,,;'lf I!t",Kl s,n.q ,{mflIM 

"J';.1111, rDlS't, tJ;, "'Jilltrirm S.wzf1' 'JI ~iliomer. He 
I .ICo Con, Orden to tb. Army "' .... dy l"'~ed orar 
l"Ciry~ m o::mm:rM there, md ra fRIr tb.trnl'glveB la 
"dieeta co mrc:b m the- pllQ of 1trnd~s oa 
,6rtICommmd. Th. prime Vllier ,IrobaaotWd 
· ... 1 Me,,!,,",,, ro bo "",<led li!ld llDred on tb • 
• d by ... hieb ,h. ~ i. '" _. ,!m. h<irut fa,
bed "ith all :-lceclIirÎe:l. 'her '""1 bn. no tem. 
.~~m .. ~_ ;...(' ... 1 .. ..1.._ t"" .... __ la ...... __ ",'"..- .\._ a...; a. 

In mijn collectie bevindt zich naast 
het zeldzame eerste nunmer ook een aantal andere uit
gaven, n.l. nrs.6,9 en 10. De kop van het tweede num
mer verandert al direct en wordt toegevoegd dat het 

blad verschijnt met toesterrming van de overheid (wi th 

allowance). Het lijkt sterk op de dan ook al ver
schijnende wndon Gezette en het gebrachte nieuws 
idem dito. 

Th veronderstel dat het woord Orange 
heeft te maken met de door het Engelse Parlement 
te benoemen Prins van Oranje (Willern UI), die met 
zijn echtgenote, Mary Stuart tot koni.ngppaar van 
Engeland wordt uitgeroepen na de vlucht van de 
katholieke koning Jacobus U. De beslissing tot het 
koningschap werd in de Orange Gezette no.lO van 
5 febr .1689 als volgt opgenomen : 

. ". .," W'!llni'jltr I Je .. ~ . 
We "'<'.te filled thlO, A!t~moon with CUcb ~n E=fs 

of Joyatrhe ~reemelltof boeh Rouf •• of the Ra
noma bi" ConvtDtion (maug •• all rbe Oefigns of the 
l'al'ilh; tbar we. c:m [care. raife OOt (clve> from the 
Tl'1nfporr to ~lve any Account ofProceedings,bn, la 
genera I. T.hat Ib, Commons R .. Con ... ere fa Cogen, 
ao.1 Erlordn-t .. th. Fr"" Conf~.nLe "hh th. Lords, 
TIu\ rh. HÛnourJble Peers' w"re bronghr 0'''' by 
Dlnt of, ~rgum.nr, and'cairied by 20. fur Entirely 
Cuncu"i~g Wlth th.Vore of r.e Commoo~. And!ft 
wefe no 'fooner conremplaling rbe ~Ietfed Elf.,}, 
... hi<.h WÓDld acaue uFoa tbe C~nfeqtmlce, bar were 
.~alll Ellli.<Ded wirh the happy AdviGli 'rlllr <heir 
Lu,dlhips bad p'rGo:eeded to !ili clle Vacancy of ehe' 
T.ll'OI1e; iIId l\.<fuLv.ed.· . . . , 

-That' the' AUr~IC10US P RfN ê'E 
and .. p RIN CE SS of ORANGE, 
be. Declared KIN ,G and Q.UE E N 
pt ENG t .ti N I?, aod tbe 1 erritories 
-dier~to belollgiog. . .. . 

'. A~~ .... r\s j,.l!~:..ed.)~roO~ a. Ifle PrelirOin~ 
'pc,", ".<,n.~ au JIIffed, ... htctl. wdl be p<rfoJllle'hrith 
lIfi E,.p<diri.onslbd.o!llll'.ai~,will ~ IIfoc/lti~ ln 
rhe Cuy,,.ID .. ,. <. "'-'~':. ," . .. 

Intussen heb ik kontakt opgenomen met 
de Bri tish Newspaper lJ.brary in londen voor wat 
meer informatie over deze krant, die slechts een heel 
korte tijd bestond. 

Eén van de zwarte bladzijden uit de 
nederlandse geschiedenis is ongetwijfeld de mui
terij op het oorlogsschip ''De Zeven Provinciën". 
dat sinds 4 febr .1933 in de baai van Kutaradja: ; 
in Nederlands Indië voor anker lag . 

UiTCAV!I{V,C! .... IÎ!it~IMI!At/.'X""AC!lIIN~m.'!mlVIW15. __ rim.:rl6"".I'O$TlU$lICQ 

i%i\}X9'·V;:!I§D:j§;::;(~Xèj,t·\'iîi1f>i#nM·irH~~&t.~!E 

De overgave van/~De Zeven Provinciën" 
Gevdngen officier. besc.hrijft het trieste drama 

zw "RTl Hot e~tal tl.chtofrc!f' ViW1 fJ. mOor'iJp~.tiL Ilu'Iu.rÎu,f ontflllf deliam.annill1J YMI .. Oa ZliVMI 

fR/tDAG ~:f~i::~~j J!t:!!.~:':u!:! ~·;.!::!~~d~!t,~ch~fl~i~ûk.!:;M!i~ 
UM1lchè h11irt uilQul M~ ~. ~.Il'bn,! (tG L&!'I_p'f!er ~ ~.v .•• "lIn. ftU1 dlt rinn-eloo.l bJoodbed. IJ fot 
in tt.I diGprl Y!lfl hM4' Wf<I:r.&Q U'llchólrt. !faM fD\Nt. 'Wolio dèh b"lij\:aliî!t tMtJtrllJ~t OV&!, d. 011li1e
Lom'" mM-emtthon en de flovanen,I4nJnortM, ui ZUf t."ua'nht b.tfaan In otifllijduiml bltfUd1Wl 
doch in Ytt'rihnL:to drjlt ~ rê.t 't!ilden ,~.gWt mmtiril~$ ~.ijé;,1Mbma 011 v66t Ja Y~rwor.G'ofiikl~ 
dG' Vl1lrMven MuIen yen ho' 'OCI.nllm, Ds' ft do b1lloho, l,lko wij op dtt:r.em ZwMten Vrijdq 

, triO." d1,D-WGfl rsSemt d. dood~ ven, ,,0.., ~OY'M' Provlnd&n". ,. , 

Nel! hàd niet dIrect'een: 
aariL'all)eru'acM 

Op de avond van die dag ovemeesterden de :,inheemse 
bemanningsleden het schip en voeren naar de Straat 
van Sunda, waar ze werden verzocht zich over te 
geven. 
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Toen hieraan niet werd voldaan, werd door een vliegtuig 
van een daartoe uitgestuurd eskader, een bom op het 
schip geworpen waarbij practisch alle muiters werden 
gedood. 

Het VOLKSBLAD (uitgave van de Arbei
derspers)bracht dat nieuws in grote opmaak op 11 febr. 
1933 op de voorpagina en beschreef die aanval als een 
''rroordpartijll,waarbij 22 slachtoffers vielen. 

De NORI'H BRITON nr. 45.van 23 april 
1763 uit Londen is een krant waarvan. de oplage ooit 
officieel op de brandstapel werd geworpen! 

- .' . 

NORTH BRlTON. 

N U M B E R ;x!-V •. 

Ta bo continuod. Prlce :X-wo-penc., Halfponny. 

e",", ontion;; a<rox, lil vehemens, mi çpp,Hi/1JT 1eni ... "" & 
manfu.",dinil, . 

C:mno. 

, F R I D A Y APÄ 

T HEIGn 's Spucb h .. a!ways boon eonJid.;"d bv tbe legüla. 
!Ure, an1by tbe public at large, .. ,befpeec!> ortbe minijler. 

It b .. regulariy,.ttbe beginning of 0.0'1 foffionof parliament,been 
refered by batb bour .. !O tbe confideranon of a committee, and 
ha. boen generally canvafi'ed witb tbe utrooft &eedom, wben 
tbe miniller of tbe crown b .. boon obnoxiow la tbe nanon. 
Tb. minillen of tbis free country, eonfclOIlli of tbe undoubted 
prlvüedge of fo rpUited • people, and witb tbe terran of par. 
li.men! bofero their <y08, h.ve boen cautious, DO lors witb re· 
gard 10 tb. matter tban to tho exproffions of fptteh", whieb 
tbey have .d.ifed tbe fovoroign to mak. Erom tbe tbrone, a, 
tbe ,,,minK of .. eh remon. They well knew that :til ho·net! 
houC. of parli"",ent, tru. Ia tb.ir truft, could nat (ail 10 cl.tea 
tb. falaciollli artI, or tO remonllrat. againll tb. daring.éb of 
vioJeru:e, eomroitted by :IJ)' miniller. Th. (pe.eh al tbe clofe 
of th. r.men h .. ever heen confidered .. tb. ronllfwn't me· 
tbod of promulgating 'he fnourÎte court ereed arnon~ th. \-ul. 
ga;; bo""ur. tb. p>rii ment, wbieh iJ tb. conillrunonal gun. 
di.u of tb. liberti .. or tb. people, hu in tbis ""Ce DO oppor. 
I\lRity of remonltraûng, or imp.aching :my wiek.d rrn':llll of 
tb. erown. ' 

Redacteur Jom Wilkes uitte kritiek Op 
de troonrede van Koning George III en noemde hem zelfs 
een leugenaar. Wilkes werd hiervoor wegens smaad ge-
arresteerd en bracht enkele dagen door in de Tower. 
Aangezien hij echter lid van het Parlement was noest 
rren hem weer vrijlaten. Hij eiste daarop een schade-
vergoeding van DOO. 000, die hem :inderdaad werd toege-
wezen. Na zijn vrijlating ging hij echter goed in de 
fout want hij liet de North Bri ton in boekvorm ver
schijnen waarin ook het gewraakte no. 45. De volledige 
oplage van het werk werd officieel op de brandstapel 
vernietigd! Dit geschiedde voor het gebouw van de 
Royal Exchange en leidde tot een volksoproer, waarbij 
de ambtenaren die het vonnis ten uitvoer hadden ge-
bracht werden gerrolesteerd. 

Niet lang daarna ging Wilkes weer in de 
fout door publikatie in zijn blad van een parodie op 
PopelS lt. Essay .on Man'" .Hij noest hiervoor voor het 
Parlement verschijnen, maar vluchtte naar Frankrijk en 
werd toen verstoten uit die instelling. Wilkes I 
I'Parod.Y on Wanan" was een l'Irost scandalous,obscene and 

irrpious libel". 

In maart 1768 kwam Jom Wilkes terug in 
Engeland en vestigde zich in Middlesex,waar hij een 
jaar later de MIDDLESEX JOURNAL,OR CHRONICLE OF 
LIBERrY heeft opgericht. 

T ,11 11 

1\1:11) D L'.E:SE X;,: JOURNAL: 
CFÎR.O'NICLE 

De folio-ui tgave van de North Bri ton no. 45 . 
:in mijn collectie is het blad zoals het werd uit
gegeven in eerste instantie, dus niet die van de 
boekvorm waarvan. het grootste deel werd verbrand. 
De laatste regel aan het eind van dat no. 45 
luidt "Freedom is the English Subjects Prerogative". 

Uit Engeland kreeg ik onlangs een drietal 
soldatenkranten uit de 2de wereldoorlog toegezonden. 

De CRUSADER en 'IRUNK CALL uit Egypte. 
en de SAlERNO TIMES uit Italië. 

De inhoud van deze krantjes is echt 
bijzonder en ze passen goed in een curiosaverza
meling. 

ié;;', s,,~w. II~~ G";;ii,,,,i~ ro u. 
AlAMEIN CLUB OPENED 

IN CAIRO 

s 
", IV, H, N. ~ " .'trl'. Of tplJ 
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fue ooit El.SEVIERS GElLUJSTREERD 
MAANffiClffiIFr als oudste modern geïllustreerd tijd
schrift in Nederland (rond 1890)als zodanig werd op
genanen in de Ned.editie van Guirmess Book of Records, 
is me een raadsel! 

We hadden inmers in Neder land al geïl
lustreerde tijdschriften in 1834 (Leeskabinet en Pen
ning Magazyn, beide verlucht met steendrukken en in 
1843 Flaneur ~ Persoonlijk vind ik dat het weekblad 
GEl1J1JSTREERDE CXXJRANl' uit laM (verschenen zowel te 
Amterdam als in Den Haag)die eer verdient in dat 
record-boek te worden opgenanen als oudste geïllus
treerd tijdschrift in Nederland! En dat heb ik ook 
,:oO!gegeven aan Guirmess Publishing. Ik ben benieuwd of 
dat schitterend uitgevoerde blad inderdaad die vermel
ding zal krijgen in de volgende editie; overigens was 
dat blijkbaar te laat voor de 1998 uitgave. 

(;,EILLUSTllEEUIJE COUUANT. 

bfY.!.' 
.......:.-..,.i..:..;~.~-,...:~.;, 
u-_~ ___ ...... I>,,.. ..... ,. ....... ,. 

--~_." .. , .. ".,", ... ... 7.ATtfRUAr.. " JUUJ ISU. 

_., 
1II>,.. ... ~I> ..... -~"'- ..... "'"'. -"' ..... ~ ~_ ... _ ... __ ._ ... ~ "Jlt. 
'_~_.J~""_"-,_, 

--~~ ~ .. ...--~~~rut-::.~_~_ 
_______ ~_-_-__ .. _" .. ~:.:":::'~;::'-;.;'_",_:_:, . .,...,..,._:_:_:;___=:_7""...,__,,_,_~ 

GEïLLUSTREERDE COURANT. 

.,.. ... ........- .. __ -.."'_ ....... a... 

MWRO,uJ.21I llKf.'itMnm 113'1' •• ~~ .... ~~.,!!..~~ 
.......... - ............ ~-..... "''!o.'' =.-.-:::....=-::-::!-...e:= ....... =--,--,.,.---;;-c 

Van deze Geïllustreerde Courant ver
schenen 13 nurrmers met een vignet voorstellende het 
Haagse spoorwegstation en de resterende 13 nurrmers 
(want er verschenen slechts 26 nurrmers) tonen een drie
ledig vignet: een redactielokaal , een boekhandel en een 
schoolitlas • 

De "illustratie" op zich verschee~ na
tuurlijk al eeuwen eerder, echter niet als vast ondel"
deel van een regelmatig verschijnend orgaan. 

In de loop van de persgechiedenis zJ.Jn 
er talrijke kranten geweest die z.g. ''missers'' publi
ceerden, vnl.ontstaan door onbetrouwbare bronnen. 'ZIJ 
schreef ooit een Amerikaanse krant dat de Ti tanic was 
vergaan naar dat er geen slachtoffers waren. Admiraal 
De RLwter werd door de London Gezette al tien jaar 
eerder doodverklaard en Dewey werd President van de 
Verenigde Staten terwij 1 de volgende editie van die 
krant aan Truman die eer rroest geven (dit laatste ge-

val was echter een voortijdige prognose). 
Zelf heb ik in de verzameling de deftige 

Londen TIMES die op 14 decerrber 1798 verklaart dat 
Buonaparte en zijn officieren in Egypte werden 
vemoord! 

TIl\1ES~· -
:'., ... Oe' '. • 

.'--
l\fURDER 

, ", ,01> " "." . 
, BUOl.VAP .I1RTE a'tlJ his OFFICERS. 

• :'. I 

. ;,:a';;Q'~;~~ .\ri.~~' kl,~géópe!1ê4::·' trtë~n~;ÎS 'of thi' 
':rilëêti;lg.·'.~'·Gedfl~iliarr fro~--T~'~ni~:;t':,~rui.i~~ , 
! ~;:ii(en1; ;(Û~':'t~ii'f9i:~~d:Q;'~~i;:<?~'i}iA:~:r ~ tf~~ 
~ ~~' t~~:r~~·t .. :~·if?~~~:~ .. ,«;,~~èf{ f?tlö~~{~~{~~" 
. ample 0( tJ!rê, Tnp~tiCln1tql!:l.cl~:r""n.::~,; ~ :a~ 
, tll~'lJti)ér .Fré;\é~ öffic~:rf~ )11 ti,C ~ho~ ·w,~i~ Jru', i~ , 

• • • ..' ~''''1 .' • • J"" ... ." ~! . __ ...... 1 

death •. :'f.his pC:!?Fe.::airig W"ü.tne)igll:;r fpd·gt"'ri<i.~J: , 
. máff,lët'e:·;of ,thè Frèlt~h ',~.ho,'wtre ·'~t:',CtU~d.{·~ ! 

. . . .. '" ',-". . 
aJ' f\,!9y~ ~b;': ~'~ y n~:räj,r;'.l!: i9~àndpt':.~a ;~#~:~~~ , 
petled that vèr'y,fèw:. rif tb.e)n 'wou14' ,ef'çap.«i,'tq tH1~ , 

. t'~eir ow-i! tale pf',~:~t :had ii~ppeimL =:." : '_ ~. 

Dat had de loop van de geschiedenis flink 
kunnen veranderen en wellicht heel wat mensenlevens 
gespaard. 

De OPPERMArnT VAN HEr VOLK OF DE GR0ND
VERGADERING GEHOUDEN IN DE VRYHEID is een weekblad 

DE OPPERM'ACHT VAN 
-- --

.H 'E 'T-' V .. ~O L I{" 
'. __ ' . , _ ,OF DE" ' , 

·e R:O N,D VERG A DER I N G 
G E E. 0' U' D·.E N I N D Er R l' HEI D. 

• •. . •... ..1 • . • '.. .,. • .. '. • ~. .. • 

. -' .' <N°, I. ,,", 

Grondl'l!rgadering gellJudsn don 30 'Jwfly '1797, 
HET bERDE JAAk DERREVOLUTI& 

TAM [ue K:weleln in de Vrynetjl Wd maats, hoe zoo met je lui allen op 
Je"", in ,tFyn huis? - Je lui verdringt my en myn "'yf! WMt is 'f!,C ce-

, UOL 11 in de bu.:rt? IS 'er een drenkeling ~ " 
Dic}}w:j<. Ja, ecndrenkding -,een byna verzopen kind. 

~ DI! Kalte:,;n, t. .God bell aar ons --" W:l!lr iJ het? . 
, _"ton (KaucMn) VULlr aanleggen ': 'doeken I '.', .' " '. " 

- DABDlIi~,\All.' Malle bhk.!la-ser - dom-oor da3r Ie bent, weet;e d:m me: 
van de moord? Weetjeniet dat het Vadtrland en de V ryhdd 01"t lIyp"n zyn r 
Dat het 'er net mee ~elegen is, als met een ,r.t:nkeling; dat als het Volk 
ni~t fc!1ielyk te hu:p khiee, wy allegaa.r n3ll~ de Blixem zyn • en het me: 
ons ho:l'ful naar de maan gegreplln i~. 'ly Iykt <tOk: al een Gymlap. en meer 
van de Jubbdtjes te hOlldt:D, dan van hee recht v:m het volk. ' , 
'" J À,N. Babb~luar! !Ic ~ende jou wel an~er,>:' je (chreeuwd ook t~ds zo veel 
tuet meer van Oranleru:. Ik geloof 4at'je tjbk al e~n vette brok ultdefmee,r
ketel hebt, 'N.u :e~t!r is zich zeb,en de nlafte', maar \\':lt ~0!Dtlt: lui, doen? 
, Bro!r Wc ,er/Ielst:.. J:Vyallcl,1 dB,~O,J~!l1 mrll het hou/en hen" Gne/je, DmFlrfje, 

LOl/w" KrolIl , 'f'l'Oag9/ i-l!"bbe/~or ,:Boer en BIJr:..,r ! ~ràai,.~or, Pra({!I!I~êr, 
,TluwtJ8 ~~Plllmfj', 'ar: Post, de /)iedu/am'" , de ~u'lr" de Echo .. de~!J erS 
En,og!1 ~ ,7l1J1US, hmaJ/, 'o!e .Col/riJr ,~(jll Europ" •. :de. NlrlJ)j'I!Ort8/1~r; "Repu~ 
lI/ilwlI, St/on, ~-Oèi'III~I,' {!/lrger, de ,NS,UVflO/s ,~dllld)j'tfcJJt, de Gchrm:oS/c 
WalUugg",,:de 7nbuw/St,',de CI/lbw, de LII,xeln, de j);,':ker, de O"erd

, 

'IIIJ.Bger, dtl HertJe/iet ~ en DUlnoai<l,' de :,ooJ Mozes, 'een., en 'andere Bur-
gers ~ Burgerc!fen j' kOll)enhier GrondvergaderllIg ILuden. , '.' 
~ JAN. 'Gfo.ndvergadering? -" ":.' -, .' ':'" ,", , ' 
: .ALLEN;' 'Jat Groild\'e~gadering !--', ,,': -"" I 
" D~ B/i.wn, :..... jy 'fia<lt ll\!t als of jy het ~e K~\ll~n h:d hilon::: DQn:ier~n, 
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uit de tijd van de revolutie. Het werd in 17W (Derde 
jaar der revolutie)ui tgegeven door Hendrik van Staden, 
''Boekverkoper in de Wa:nroestraat, het derde Huis van de 
Papenbrygsteeg", alönme in de Bataafsche Republiek, 
voor één Oortje! (later vanaf no.19 voor drie Duiten). 

Ik prijs me gelukkig daarvan een aantal 
nurrmers in de collectie te hebben, o.a. eerste en laat
ste mmner (21)en ook het bijzondere nr. 10A, vervolg 
op no .10, dat de enige uitgave is die niet in een 
"samenspraak" werd afgedrukt. 
Het eerste numner vermeldt een grote hoeveelheid tijd
schriften, waaronder enige onbekende publicaties. 

No.8 krijgt als ondertitel ''verwerping 
of slaverny", in no. 15 wordt dat ''vryheid,gelykheid 
of de Dood". 

DE OPPILI.M,dCHT P',dN 

HET VOLK~ 
o I' IJ lJ 

GRONDVERGADERING 

GEB.O UDEN IN DE 'JTRTHEID. 
, N°, I I. 

Wen? H".i!t • •• cd: ik im1 H"etUl'I! . 
Jn ',lJfl4 I waD?' ~r UI DltIltJ vU'iru,J1lJ 

Gt;Jwuuliafllf IR jlt4NTffJ! 
IR ',land, '\Poal'" Vffl)Î.,." tNJlfoAtJ K"0Q/IfI 

Dif:'i!~~~ :: ::;:;:~fo!'::;~ -
0' ... ", ZEELANDUS. 

('J7'mrolg dcr voor/ga Zitting) in July 1797, 
VERWERPING GF SLAVERNY. .. . 

DTf. OPPERMACHT rIlN 

11 E·· T . V O .. L K. 
OF Dil 

GRONDVHRGAD~RING 
G IJ: HOU DEN IN D E 'J7'.R '1' HEI D. 

., '.1\". ,. io. A. 

De Oppermacht van het Volk verscheen van 
~ juni t/m oktober 1797 en de inhoud bestaat volledig 
ui t politieke discussie. 

Volgens de CCD-catalogus bezit niemand 
de nrs. 18 t/m 21. Men kan ze bij mij inkijken .... ! 

Het eerste geschrift van Jacob Carrpo Weyerman was de 
Rot-terdamsche Hermes in 1720/21. Helaas bezit ik daar-
van geen exemplaar. Toen de uitgave van dit blad werd 
gestaakt,werd het opgevolgd door zijn AMSTERDAM3rnE 
HERMES. 

Evenals het vorige blad heeft deze 

·Afrsteroamse opvolger een vignet voorstellende een 

herder slapende onder een boom, terNijl die ge
dood wordt door Hermes. 

&j1eriam. 
ft/u 

'!DingsJag 
dell 

( 16x ) 

WEE K E L Y K N I E U W s, 
Onde'B. De He" 'Jan Lauw heeft om goede flmmt ieldl gè~ 
deftinem Ut he. flowwm 11 .. ,. emu Epifi:op"te C"pel in S.h.c
IlUIt. . 

o 't moet 'er duifter zyn daar Meefter Lalllw zal dooien! 
Sealen/u Ith .. k!il verftaat zyn Intereft. 
Die Man is altoos binnens beft, 

Die aan den Hemçl fchenkr, 't geen hy heeft d'fUlr" oncftoolen: 

Zo 't eeniger tyd de CAbaal boven dryft van St. A IIdries de Ptt. 
trem van SeJm/aFla, dan kan hyalseen trouw 1'rotej}AfIt (uit h()of~ 
de van die pieNfo jendIStie ) zyn Erf-recht altoos prermt/.rm.> en 
indien Papa Conti zegcnl'raald, dan is hy immers (uit hoof Je van 
zyn afzweering) een onwaardig lid wn de algemeene Moeder. 
het H. Roemen. Dan fpreekt hy, daar S" Andries zwygt, en 
dan wringt hy den Palmtak uit de vuift van den alderftouften 
Martelaar. dan Zal Mr. L.Au'WJ doode ligchaam meêr veld! beGaan, 
dan dat van den Reus Or;o/l, en dan zal hy, gelyk een tweede 
Amfien, deal' den klank van zyn goude lier, de marmere poor
ten VlIn iJ Thc", tc lefte zien open vliegen. Is in Je pm'ede niet» 
'fIour het lildcrmjnj}. "11 h.Alf 6IIJ raillerie, Sr. BCmlnl ja Heeren, 

Er bevinden zich verscheidene exemplaren van dit 
blad in de collectie en daarvan is één nummertje 
(nr. 21) dat onder de kop WEEKELYK NIEUWS vermeldt! 
Vreemd genoeg komt dat nergens in de 1722 jaar
gang meer voor. 

Overigens is Weyerman de meest 
productieve schrijver van dit soort periodiek 
werk geweest en wellicht stel ik daarvan nog eens 
een lijst samen. 

Hieronder een oude Braziliaanse krant uit de 
verzameling: IDADE D'OURO DO BRAZIL 3 sept. 1816. 

I E 
DO BRAZIL 

Terça feira ::I rle SttemlJro. 

l'allai .". tud<> 
A quem cm 

BAHI!\. 

Nu.w. n. 

C H"'g:Jmo !l alfi] Capital no rtra 3 ria 1uJho :t p:lul Not:ria do FaiTe .. 
<Ow",," '" AUGUSTISSIMA, R,UNHA A SENHOR,\ DONA :VIARI.\ 

. PRIMEIRA • hlHD'\:dial3menHt :I JUl'ltlà .la Rrui FUl:ndll cKllediu :u OrJ.rou 
DcC.:uariu f'ara ~,:,e St} celebn.nem ':15 Euq·Jia.5 ru. lórma do COlluu.o, en ... 
QAI'Ti:'@:"ln.to a aua cxcc:uç;Îo 20 .C~,..ili!o dg Már e 'Gutrra, [ntend4:nte da 
Mannb.3 ,. c An,n'lIcru Rnes F(f!J'IrfJD Irrus.cilJ dJ JJirlJJlt4J t;f.Juatd, UeVu .. 
ta40 do m.,,,,,, JUni., 

De!1Ïnado n M:lgnifico Templo do Colfegb vam e.'la Funf1Ïo, aOf:lre .. 
,«rio nu dia 30 da 'AgOlto á (ante, u PCI,tJJj to.l!.ts t.r.lutuJn, fj na dil CI::fl..> 

tro a Im:cripç,io l(guinle:" n/JUt ru"" lJir~lIllm IfJuimaa IlJr dJtm el nWlm,. 
'€I r:on I.,a(al pbp;;l. o(uli IM; IJ jerenlls". 

L~nntava.~s dCfltro hum rumpluonnimo lVfau\l<.1éo quai da ahnta I a 
Ia.,!~ura da Jgn:ja. !lIIUCnld.llo em qu:uro grupt·s Je dOlt) (;olu(1"n:u sobm pe .. 
(1I!H3t:$ qfle ~ulllcntlitio buma lh1lla Pt'ça ll' Arquiltctura da Ordcrn C.rin". 

·lh:a 1 l!4 bIc! 11 qual IJ G:nko PorIVgue3 calcando a M'lrt!:. eo Tunpo abtih 
ç-nn hUiu Lh'6.U cm quu kj h .... OUd fflfJli'UMO u,Drilur ]UIlt;.1 u 0 Ge... 
fiin 'tmenuv", e"1 h,Jool.l rrûtI 0 t,mblel.'ïll dl Etcrrur.u..Ju, ti ('do o .. u3o 0 tu.. 
ll" • ;0 q .. ,1 ,<Ola u Li"4,, (wordt vervolgd)' 
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BELARUS 
Belorusskaya Niva (regering) Be&Ru Minsk 1921 139,000 5pw 
Narodnaya Hazeta (Opp. Raad) Be&Ru Minsk 1990 300,000 5-6pw 
Respublika (regering) Be&Ru Minsk 143,000 5pw 
Sovetskaya Belorossiya (regering) Minsk 306,000 5pw 
Vechemii Minsk (avondblad) Minsk 169,000 D 
Znamya Yunosti (reg.~ jeugdkrant) Minsk 1938 130,000 5pw 
Zvyazda (Opp. Raad & regering) Be Minsk 1917 5pw 
(Be = Byelonlssisch of Witrussisch; Ru = Russisch) 

ESTLAND 
Áripäev (fin.-econ.) Tallinn 1989 15,000 D 
Eesti Päevaleht Tallinn 1905 70,000 D 
Estonia (Ru. ~ Est. editie op maandag) Tallinn 1940 20,000 D 
Öhtuleht (avondblad) Tallinn 1944 20,000 D 
Postimees (heropgericht ) Tallinn 1857 62,000 D 
Sönumileht Tallinn 1995 35,000 D 
(Estisch-talig behalve waar anders aangegeven) 

LETLAND 
Diena Le&Ru Riga 1990 110,000 D 
Labrit Le&Ru Riga 1993 36,000 D 
Neatkariga Cina Le Riga 1990 63,000 D 
Rigas Balss (avondblad) Le&Ru Riga 1957 56,800 D 
SM Segodna Ru Riga 1945 65,000 D 
Sports Riga 1955 7,800 D 
Vakara Zinas (avondblad) Riga 1993 53,000 D 
(Le = LetstaUg; Ru = RussischtaUg) 

LITOUWEN 
Diena Vilnius 1994 24,000 6pw 
Ekho Litvy Ru Vilnius 1940 57,000 5pw 
Kauno Diena Kaunas 1945 57,000 6pw 
Kurier Wilenski Po Vilnius 1953 8,000 5pw 
LÏetuvos Aidas (heropgericht 1990) Vilnius 1917 25,000 6pw 
LÏetuvos R ytas Ru ed 1 p W Vilnius 1990 85,000 6pw 
Respublika Ru ed 2pw Vilnius 1989 50,000 6pw 
Vakarines Naujienos (avondblad) Vilnius 1958 15,000 5pw 
Vakaru Ekspresas Klaipeda 1990 15,000 6pw 
(Litouws-talig behalve waar anders aangegeven) 

MOLDOVA 
Curierul de Seara (avondblad) Roe Chisinau D 
Dnestrovskaya Pravda Ru Chisinau 1941 8,000 3pw. 
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Moldova Suverana (overheid) Roe Chisinau 1924 100,000 4pw 
Nezavisimaya Moldova Ru Chisinau 1925 5pw 
Tinerimya Moldovei Geugd) Roe Chisinau 12,200 3pw 
ed.: Molodezh Moldovy Geugd) Ru Chisinau 4,300 3pw 
Viata Satului ("Dorpsleven") Roe Chisinau 1945 50,000 3pw 
(Roe = Roemeenstalig; Ru = Russischtalig) 

OEKRAÏNE 
Demokratychna Ukraina (onafh.) Kiev 1918 311,300 D 
(ex Radyanska Ukraina) 

Holos Ukrainy (Opperste Raad) Kiev 1992 448,000 
NezaVÏzimost Geugd) Kiev 2pw 
(ex Komsomolskoe Znamya) 

Pravda Ukrainy Kiev 1938 358,300 5pw 
Rabochaya Gazeta (Ru ed.) C.q. 
Robitnycha Hazeta (Oek ed.) Kiev 1957 176,000 5pw 
(uitg. regering i.s.m. werkgevers) 

Silski Visti ("plattelandsnieuws") Kiev 1920 55,000 5pw 
Uryadoviy Kuryer (regering) Kiev 1920 5pw 
Vecherniy Kiev (avondblad) Kiev 1919 90,000 5pw 
Za Vilnu Ukrainu Lviv 1990 50,000 5pw 

RUSLAND (de belangrijkste dagbladen uit Moskou en St.Petersburg) 
Izvestiya ( onafh.) Moskou 
Komsomolskaya Pravda Geugd) Moskou 
Krasnaya Zvezda (min. defensie) Moskou 
Kuranty Moskou 
Moskovskaya Pravda (onafh.) Moskou 
Moskovskii Komsomolets (onafh.) Moskou 
Novaya Ezhednevnaya Gazeta (onafh.) Moskou 
Rabochaya Tribuna (vakbond & werkgevers) Moskou 
Rossüskaya Gazeta (regering) Moskou 
Rossüskiye Vesti (presidentiëel Bureau) Moskou 
Sankt Peterburgskiye Vedomosti (burgem.) St.Petersburg 
(v/h Leningradskaya Pravda) 

Segodnya (onafh.) Moskou 
Selskaya Zhizn ( onafh. ~ platteland) Moskou 
Sovetskaya Rossiya (onafh.) Moskou 
Trud(vakbond) Moskou 
Vechérnaya Moskva (onafh.; avondblad) Moskou 
Vechernyi Peterburg (gemeenteraad; avondbI.) St.Petersburg 

Bron: Europa World Yearbook 1996 (DJO) 

FACTFILE Stlmforu Mcrcury: TUf IA/WEST 
Dlllltel ISSUE or n 

lUE EIl/WEST HISTORICAL ,,'" POLITICAL NfWSPAPfIl 

BRIT/9I1NEW8· BSERVATION WEil PRINTW 
~ PAPtRTOBE 0\1 TM_ ANDCIIlCUlATW 
0: 

fOUNDW Tranfaél:ions of Europe. WAS TUf JUNE 14, 
.§ 1"001"'1111. lfun 1999 EPITIOI'I OF 

0: PU9USllfD UNDEI! Remarks on TRADE. TUt VlinY 'liET 
'u. TIIE SAME Tm f VOLK', PUBUSIIW 0 

>< IS TUf 8TIlMfono IN 611ENT, flfLGIUM, 
0 MEnCURY, WIT/lil PAGE sm 0 
al 

CtIITlllNLY OF 55· 9 x 99-2/11 
m PRINHD SINCE (/42x 99·5 cm), 
z 60,000 COPltS z ImAND 5 W~RESOW. <!J P09SISlY AS 
w EIIJUYAS 1695. j!i 

',; Ornwn by 
0 DICK MILlINOTON IE 

1917 631,000 D 
1925 1,624,000 D 
1924 103,000 D 
1991 135,000 5pw 
1918 392,000 D 
1919 965,000 7pw 
1993 135,000 5pw 
1969 150,000 D 
1990 523,000 5pw 
1991 130,000 5pw 
1918 181,000 D 

100,000 5pw 
1918 182,500 3pw 
1956 250,000 D 
1921 1,380,500 6pw 
1923 360,000 D 
1946 40,500 D 

TIIE JOS Nut Co., A CtoTH/t/G 
STOIU INMACON, GWRGIA,U9A, 
11/19 ADVERT/Sf/) ON PIIGE 2 OF 
Tilt MI/CON "liBRI/PIl mRY 
DAY SINCE FE9 ~2, 1889, A 
(mORD TOrll~ OF 97, 326 TlM€$ 
TQ MIlRCII/992 
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Het verzamelen van kranten en tijdschrlften IS een bijzondere afwijkirig,-Ienminste wanneer we het aantal 
leden van onze vereniging bekijken. 
Maar ook de vervaardigers van dit drukwerk behoren tot een aparte groep van arbeidend Nederland. 
Want de typografen hebben de oudste vakbond van ons land, en waarschijnlijk de dikste CAO, waarin alles 
geregeld is, maar hebben ook als enige het verplichte lidmaatschap van die bond. 

De Algemene Nederlandse Grafische Bond werd 
opgericht op 30 mei 1866 op Tweede Paasdag te 
Amsterclam. 
Dat de typografen zich als eerste gingen organiseren 
was niet zo gek: ze behoorden tot de groep arbeiders 
die konden lezen - en dat kon lang niet iedereen in 
die tijd - en ze kregen van alles onder ogen. 
De boeken en pamfletten van schrijvers die 
aandrongen op veranderingen in de maatschappij 
kregen de zetters en drukkers als eerste in handen. 

Natuurlijk was de bereidheid om zich te organiseren 
- mede gezien het optreden van de werkgevers - in 
deze begin periode niet al te groot. 
Had de bond in 1866 een ledental van 748, drie jaar 
later was dat gezakt tot een 300. Maar wanneer men 
ziet welke arbeidstijden er in die tijd gemaakt 
werden, is het logisch dat daar verandering inmoest 
komen. 

- - ~-

Hieronder een lijst van werk-uren in 1887, gemaakt 
door een jongen bij een Amsterdamse drukkerij: 
1 week van 50 uren 
1 week van 63 uren 

- -~ 

2 weken van 65 uren 
1 week van 69 uren 
5 weken van 70 uren 

26 weken van 71 uren 
4 weken van 72 uren 
2 weken van 73 uren 
2 weken van 74 uren 
1 week van 79 uren 
2 weken van 82 uren 
3 weken van 83 uren 
1 week van 84 uren 
1 week van 93 uren 

Hierin zitten geen verzuim en feestdagen. 

Wanneer men -uitgaat van zes werkdagen per week 
dan werkte deze jongen meer dan 12 uur per dag. 

De eerste georganiseerde typografen liepen een grote 
kans om te worden ontslagen als Ilonruststokers ll

, 

wat soms betekende dat ze in hun woonplaats 
nergens meer aan het werk konden in een drukkerij. 
Eén der eerste stakingen brak uit bij de Electrische 
Drukkerij - waar IIDe Telegraafl werd gedrukt - te 
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Amsterdam. De eis was 23 cent per uur voor -
vakmensen van 23 jaar en ouder. 
De staking werd uiteindelijk toch verloren. 
Wat de jongen verdiende bij de Amsterdamse 
drukkerij, hierboven vermeld, weet ik niet, 
misschien een 10 cent per uur. 

Een gezin van vijf personen - en dat was in die tijd 
geen groot gezin - gaf aan eten en drinken, 
begrafenisfonds enz., zonder huur en brandstof, 
ongeveer een kleine zes gulden in de week uit, 
volgens een arbeidersbudget uit 1870. 
Hierbij moet men ook bedenken dat wanneer men 
ziek was of geen werk had er ook geen inkomen 
binnen kwam. De verzorgingsstaat moest nog uit
gevonden worden! 

Aangeboden: 

In goede staat verkerende, per half jaar ingebonden 
• gel7/ustreerde Stuiverbladen (1890, 1991, 1901, 1902, 1905), 

• Nieuwe gel1lustreerde Stuiverbladen (1898, 1899 en 1907), 
• gel1lustreerde weekblad Astra (1902 en 1903) en 
• Het Nieuwe Blad (1895 en 1897). 

Restauratie is bij sommige delen geboden, het leeuwendeel is 
in goede tot perfecte staat. Enkele eerste jaargangen. Veel 
illustraties. Informatie: J. de Wit, 073-5214272 (na 20.00 uur) 

eV TV er!! 

Een typograaf die 20 cent per uur verdiende - bij een 
vijftigurige werkweek - had dus een inkomen van tien 
gulden per week, en dat was dan nog een hoog loon. 
. Dat alles is het overdenken waard, wanneer we ons 
verdiepen in onze yerzameling van oude kranten en 
tij dschriften. 

HarmBosman 

Gegevens uit het boek "Jn de tijd gezet", een uitgave ter gelegenheid 
van het honderdjarig bestaan van de ANGB in 1966. 

Wanneer een hond eenrnar, bijt is 
dat geen nieuws, maar wanneer een 
man een hond bijt. dat is nieuws. 

O1arles Anderson Dana 
-- ------

Een krant wordt niet gemaakt door 
haar redakteuren , maar door haar 
abonne's. 

Emile de Girardin 

Indien woorden ui tgevonden zijn 00-
gedachten te verbergen, dan zijn 
kranten een hele verbetering van 
een slechte uitvinding. 

Henry David Thoreau 

Journal IS ten zeggen iids waarvan ze
weten dat het niet waar is, in de 
hoop dat het waar zal worden als ze 
het maar lang genoeg zeggen. 

4rnold Bennett 

--

De kranten zijn secondenwijzers der 
geschiedenis. Ze zijn echter niet 
alleen meestal van onedeler metaal 
dan de beide anderen, maar meestal 
lopen ze ook slechts zelden goed. 

4rthur Schopenhauer 

Zou het waar zijn, wat iemand be
weerde, dat vele krantenlezers ge
voeliger zijn voor drukfouten dan 
voor denkfouten? 

otto Weiss 

Wij leven onder een regering van 
mannen en ochtendbladen. 

Wendell Ahillips 

(Uit: De krant is een meneer.. sa
mengesteld door Wim J. Simons en 
uitgegeven door uitgeverij Heijnis) 
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Uitgelicht: Louis Nierynck uit Vlissingen 

E 

'Ik denk dat ik wel een leuke 
journalist had kunnen worden, als ik 
het langer dan drie weken had volge
houden ... '. Een uitspraak van een man 
die met recht de grondlegger van de 
Nederlandse dagbladverzamelwereld 
genoemd mag worden. Zelf zou hij die 
betiteling teveel eer vinden, maar ook 
hij kan niet om het feit heen dat ie
dereen die een krant na zijn verschij
ningsdag nog net zo interessant vindt, 
de naam van de Nederlandse Belg 
Louis Nierynck op zijn netvlies heeft. 
Niet voor niets wilde de vorige ge
interviewde (Otto Spronk uit Rosma
len, red.) nu eens het verhaal horen 
van de man die aan talrijke verzamel
wiegen stond en vervolgens kleine 
VKTV -collecties steeds groter zag 
worden. En wees eerlijk, elke zichzelf 
respecterende dagbladverzamelaar 
heeft toch tenminste een waardevol 
document van de Zeeuw? Een reden 
te meer om af te reizen naar de om
lijsting van de Westerschelde om in 
Vlissingen iets te proeven van het 
verhaal van een 'warme' verzamelaar. 
Uitleg verschuldigd? 

'In Hart en Nierynck'. Waarom mij deze 
taalspeling te binnen schoot, vlak nadat 
ik hem de hand had geschud en mijn 
terugreis aanving, is rationeel niet te 
verklaren. Misschien typeert het wel het 
beste wat voor veel leden de twee ingre
diënten zijn geweest om überhaupt tot 
een beetje collectie te komen. Of zocht 
ik misschien naar een typering om de 
geestdrift, de verzamelwoede, maar ook 
de menselijkheid van deze 66-jarige 
Zeelander onder woorden te brengen? 
Die ochtend ontmoette ik, nu eens niet 

YNC 

, gehinderd' door een kraam en veel te 
veel interessante kranten, een combinatie 
van Vlaamse hartelijkheid en nonchalan
ce en Hollandse nuchter- en zakelijk
heid. Waar zo nu en dan dat vleugje 
Brabantse tongval vandaan komt, bleef 
een raadsel, maar het is bijna met stel
ligheid te beweren dat de hutspot van 
twee nationaliteiten de beste ingredi
enten zijn geweest voor een aimabel 
mens en een imposante collectie dagbla
dén. Beide zijn het beschrijven waard, 
maar waar moet ik in hemelsnaam 
beginnen? 

1528 
De voordeur is meestal een goed begin. 
In de verwachting een met kranten be
hangen huiskamer aan te treffen, valt het 
enkel tot de verbeelding sprekende mini
atuur-beeldje van een oude krantenlezer 
en een paar boeken over het dagblad 
toch een beetje tegen. Gelukkig, de 
plaatselijke Provinciale Zeeuwse Cou
rant ligt op de eettafel. Later wordt ook 
duidelijk waarom ik in een 'gewone' 
huiskamer zit. Louis Nierynck legt uit: 
'Ik heb in tegenstelling tot wat mensen 
denken, een kwantitatief bescheiden 
collectie. Als ik een aantal moet noe
men, dan denk ik dat ik zo'n 1500 
exemplaren heb. Opgeborgen in A3-
mappen. Allemaal boven. Er staan hier 
beneden geloof ik wel wat exemplaren 
in de kast', aarzelt hij. Om zijn uitspraak 
te verifiëren, komt na enig speurwerk 
een A4-hoesje te voorschijn waarin 
'enkele exemplaren' zitten. Enkele 
exemplaren.... In mijn hand ligt een 
exemplaar van de 'Newe Zeyttung vonn 
Kayserliche Mayestat'. Mijn bescheiden 
historisch besef doet mijn hand bijna 
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trillen. Ik staar en sta oog in oog met 
het jaar 1528 .... Fan-tas-tisch! Als voor
loper van de krant, wordt hier toch een 
van de eerste Europese documenten 
getoond die door de vermelding van het 
woord 'Zeyttung' tot de eerste krant 
gerekend mag worden... Even aanraken, 
even voelen en, als hij even niet kijkt, 
ook nog even ruiken. Vreemd dat zijn 
later getoonde oudste Nederlandse Cou
rant uit 1629 (!) hierdoor veel minder 
indruk maakt. Oud, ouder, oudst versus 
gewoon, gewoner, heel gewoon. En toch 
word ik ook van het jaar 1629, maar 
liefst twaalf generaties geleden, ineens 
heel stil ... 

De Oprechte Tydinghe 
'Het Belgisch loodswezen in Vlissingen 
is de start geweest van mijn verzamel
woede', aldus Nierynck. 'Natuurlijk, de 
liefde voor het dagblad komt voort van
uit mij stage als leerling-journalist bij de 
Provinciale Zeeuwse Courant. Ik was 
toen 17 jaar. Per dag kwamen daar zo'n 
100 verschillende dagbladen binnen en 
die bracht ik bij alle journalisten. Zoveel 
verschillende dagbladen waren op zich 
al een collectie. Toen ik desondanks vrij 
snel daarna bij het loodswezen terecht 
kwam, heb ik via rederijen, die naar 
allerlei landen voeren, talrijke bijzondere 
dagbladen ontvangen. Eerst verzamelde 

ik alleen dagbladtitels, maar daar ben ik 
snel mee gestopt. De eerste oude 
krantenkop, daterend uit 1840, wilde ik 
niet van de romp scheiden, en daar is 
het allemaal mee begonnen', verklaart 
de Zeeuw. 
Zijn geestdrift voor het dagblad leidde 
in 1960 (!) tot de uitgave van het twee
maandelijkse nieuw- en contactblad 'De 
Oprechte Tydinghe'. Dit vierentwintig 
pagina's tellende, meertalige gidsje werd 
zo nu en dan voorzien van kleur ('mijn 
vrouwen ik zaten avond na avond met 
kleurpotloden in onze handen ... ') en 
werd inhoudelijk voorzien van weten
schappelijke artikelen en dagbladcuriosa. 

----~---

Het blad hield het tien jaar uit, telde 350 
exemplaren per editie, maar ging helaas 
ten onder aan de verschijningsfrequentie 
verus 'werkdruk en tijdsinvestering ... 

989 Pagina's 
Ook dit weerhield Nierynck niet van 
zijn verzameldrift. Gelukkig maar, want 
het leidde tot prachtige exemplaren. De 
krant met de hoogste oplage (de Japanse 
krant Mainichi Shimbun met een oplage 
van tientallen miljoenen), de grootste 
krant (Het Volk), het kleinste tijdschrift 
(een Duits tandartsenblad), Amerika's 
meest vooraanstaande gevangeniskrant 

- VERENIGING VOOR KRANTEN- EN TlJnSCHRIFTENVERZAMELAARS - @ 



The Menard Time ('Een professioneel 
blad met een hoofdredacteur die 'zit' 
vanwege moord ... .'), het laatste nummer 
van Volk en Vaderland met de 'helden
dood' van Hitler, ook een zeldzaam 
gestencild nummer van deze 'foute' 
krant, de kleinste krant (uit Herm, 
Kanaaleilanden met enkele tientallen 
abonnees), tientallen 1ge, 18e en zelfs 
17e eeuwse couranten, een correctie
proef van de Amsterdamsche Courant 
uit 1789, de New York Times van 5 
oktober 1957, waarin de wereldprimeur 
over de Spoetnik, de eerste kunstmaan, 
voorkomt ( ... en een dag eerder dan de 
Pravda ... ), een linnen krant uit India, een 
Leidsche Courante uit 1631 ( .. terwijl er 
toen nog helemaal geen krant in Leiden 
was ... ), de dikste krant, een editie van de 
New York Times met 989 pagina's ... 
De collectie van Louis Nierynck is kwa
litatief te omvattend. Prachtige antieke 
bladen worden afgewisseld door heden
daagse curiosa. 30 Mappen, keurig gear
chiveerd op de zolderkamer. Natuurlijk, 
er valt veel meer te beschrijven. Maar 
ach, je leest het allemaal zelf in ons 
kwartaalblad waar hij al jaar en dag de 
meest interessante aanwinsten op 
informatieve en beschouwende WIjZe 
onder de aandacht brengt. 

Nieuws 
Zijn professionele verzamelwoede neemt 
bijna alle tijd in beslag. Niet alleen om 
exemplaren te bemachtigen, maar ook 
om de pers geschiedenis en informatie 
rondom een dagblad tot zich te nemen. 
Elke regel in elk bemachtigd dagblad 
komt onder ogen... Zijn basiskennis en 
historisch besef over dagbladen en pers
geschiedenis is bijna onmenselijk groot. 
Zelf noemt hij 'zijn enige fout' dat hij, 
later dan die verzamelwoede, interesse 
kreeg voor het nieuws in de verzamelde 
dagbladen. Daardoor gaf hij nietsver
moedend interessante, en dus ook zeer 
kostbare edities weg. Voorbeeld? Wat te 
denken van The Times met de beschrij- _ .. 

ving van De Slag bij Waterloo ... Het 
overkomt hem nu niet meer. Op elke 
interessante veiling houdt hij wel een 
stoel warm of ligt naast de voorzitters
hamer een fax uit Vlissingen... Tijdens 
mijn bezoek toont hij maar liefst 5 cata
logi die tot op de letter zijn uitgeplozen. 
Misschien wel om ooit nog eens infor
matie te achterhalen over zijn exempla
ren 'Uitgezochte nieuwe Tijdinghe' uit 
1684. Nog niemand heeft hem daar iets 
meer over kunnen vertellen .. 

De Ruyter 
De klok tikt door. De collectie trekt 
voorbij. Louis weet mij onverwacht tot 
in mijn botten te boeien. Nee, niet van
wege die prachtige Bossche couranten 
(een van mijn verzamelitems) uit de 18e 
eeuw. Nee, een pamflet van 'het Verhael 
van 't oproer nevens de Doodt van de 
Heeren Johan en Cornelis de Wit, date
rende 20 augustus 1672 (!) confronteert 
mij met mijn, zo mijn stamboom mij 
vertelde, meest beroemde en tevens 
beruchte voorvader Johan de Wit. De 
beschrijving van zijn lugubere dood 
door 'het Haagse gepeupel' maakt deze, 
door de nazaten zo vaak besproken ge
beurtenis, een stuk minder afstandelijk. 
Kopieën worden mijn eigendom, net als 
een originele 'London Gazette' met de 
dood van Admiraal De Ruyter. Oké, het 
kost allemaal wat geld, maar je bent 
verzamelaar of je bent het niet. Louis 
Nierynck lijkt van het begrip 'verzame
laar' de verpersoonlijking. Een kwalita
tief fantastische collectie, goed gearchi
veerd en waardevol per letter. Daarnaast 
een bijzonder mens met het verzamel
hart op de goede plek. Plichtmatig wil ik 
van hem weten wie de volgende keer in 
ons interview het woord krijgt. 'Dick 
Voortman' , is zijn korte, blijkbaar alles
zeggende antwoord. Nummer drie der 
Grootheden. Ik vraag geen uitleg en 
hoor het wel. Amsterdam wacht nu. We 
zullen zien! 

(Jan de Wit) 
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Octobor 14, 1956 •••• No. 2,165 

,THE NEWSPAPER FOR THE YOUNG IN HEART 

Sunday Pictorial is 
able to disclose today

fROM SOURCES BNSIDE 
THE DUTCH ROYAL 
PALACE-that:-

This dramatic disclosure was 
made in Holland fo Sunday 
Pidorial Rel)Orter VICTOR SIMS 
-trom the most authoritative 
sourees closcst io fhe Queen, 

Prillce Bernhard's domineering 
mothcr is named as the woman 
whose Ilositioi1 allel. influcllce the 
schemers hope io subvcrt io give 
royal IcadcrshilJ to their Illot, 
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VAKBLAD VOOR MILJONAIRS 
Op 6 december rolt het eerste tijdschrift voor 
miljonairs van de persen. Uitgever Neil. S. Lachman 
wil met zijn initiatief doordringen tot de mondiale
media-top. 
Het tijdschrift, Périodique Elitaire genaamd, zal in een 
oplage van vijftigduizend stuks verschijnen. Het 
merendeel daarvan zal gratis verzonden worden aan 
vermogend . Nederland. Ongeveer tienduizend 
exemplaren zullen à raison van 25 gulden verkrijgbaar 
zijn in de betere boekhandel. Lachman omschrijft zijn 
initiatief als een magazine over de lifestyle van de 
allerrijksten. Een gat in de markt, bezweert hij. "Rijkelui 
zoeken vooral hun eigen mensen op. Daarom is een 
vakblad voor miljonairs hard nodig. " 
De coverstory van Périodique Elitaire nummer één 
heeft als thema: "Hoe voorkom ik een ontvoering?". 
bron: MI (Management Team). okt. '97. 

"DE MORGENSTER" (tijdelijk dagblad) 
Flevodruk in Harlingen liet knappe techniek en een 
goede organisatie zien bij het maken van een tijdelijk 
dagblad. Tijdens het tiendaagse Oerol-festival dat in juni 
op Terschelling plaatsvond, verscheen een dagelijkse 
nieuwskrant (ook op zondag) als informatiebron voor 
de 10.000 bezoekers en eilandbewoners. De krant werd 
in een oplage die varieerde tussen de 6000 en 9000 
exemplaren dagelijks uitgegeven. 
De Morgenster was uitgegeven door organisatieburo 
Publish en gedrukt bij Flevodruk in Harlingen. Publish 
stationeerde een voltallige redaktie op Terschelling met 
opmaakstations en scanners voor het fotowerk. De 
opgemaakte bestanden werden via ISDN-verbindingen 
verstuurd naar Flevodruk, die 's avonds de krant nog 
drukte. De volgende ochtend werd de oplage met de 
veerboot "Kogelwieck" naar het eiland vervoerd. De 
produktie verliep, mede door de inzet van vrijwilligers, 
zonder problemen. De enige zorg die ze hadden, was pf 
het versturen van de files foutloos zou verlopen. Qók 
daar liet de techniek de drukker niet in de steek/ De 
krant was al om negen uur 's ochtends verkrijgba5ti'; een 
ongekende luxe voor de bewoners van Terschelling, 
waar de eerste ochtendkranten pas om twaalf uur 
amveren. 
bron: Graficus,juni 1997. 

. -

NvhN PAS IN 1999 OCHTENDBLAD 
Het Nieuwsblad van het Noorden verandert niet in het 
vOOljaar van 1998 maar in de eerste helft van 1999 van 
avond- naar ochtendblad. Het uitstel heeft te maken met 
de komst van een nieuw tekstverwerkingssysteem. Ook 
ziet uitgever Noordelijke Dagblad Combinatie af van 
een gezamelijke drukkerij voor de vier dagbladen 
Nieuwsblad van het Noorden, het Groninger Dagblad, 
de Leeuwarder Courant en de Drentse Courant. 

SITUATIE ROND JAAR 2000 OP 
MIS-SYSTEMEN ONDUIDELIJK 
Grafische bedrijven doen er goed aan hun 
management-informatiesysteem (MIS) te kontroleren 
op millennium-bestendigheid 
Oudere systemen kunnen op tilt slaan doordat ze na 
1999 overgaan op 1900 in plaats van 2000. 
Leveranciers en het KVGO verschillen van mening over 
de urgentie van het probleem. Waar het KVGO 
aangeeft dat de problemen te overzien zijn, raden 
verschillende leveranciers de grafici aan direkt aktie te 
ondernemen. Systeemhuizen voorspellen dat door de 
beperkte capaciteit bij de leveranciers grafische 
bedrijven wel eens niet meer voor eind 1999 aangepast 
kunnen worden. 
bron: Grqficus-november 1997 

"SMAKELIJKSTE VOORPAGINA 00îT" .--. 
Het Nieuwsblad van het Noorden werd verblijd met "de 
smakelijkste voorpagina uit de historie". Bakker Klaes 
Hoekstra uit het Groningse Bedum liet op de redactie 
een royale slagroomtaart bezorgen met daarop een 
(eetbare) kopie van de helft van een echte voorpagina 
van de krant. De afbeelding is gedrukt met eetbare inkt 
op ouwelpapier bekleed met marsepein. Door de 
nieuwe techniek kan hij zijn baksels versieren met 
logo's, foto's en teksten. Wie een taart voorzien van een 
naaktfoto wil hebben, zal tevergeefs bij hem 
aankloppen. Hoewel hij zijn broodjes bruin bakt, gaat 
dit hem te ver. "Ik: heb een serieuze bakkerszaak. " 
bron: Graficus, november 1997 

PERSBERICHT: 

PERSMUSEUM 
GAAT ZIJN 
SCHA TtE'=-CNC--=T=-=OC-=N-=-=E~N---·- .--

Nederlands 

Persmuseum 

Kranten zijn de secondewijzers van de geschieaenis, zo 
is eens gezegd. Kranten zijn ook ééndagsvliegen. Na 
één dag is het nieuws oud en worden de dagbladen 
hooguit nog gebruikt als verpakkingsmateriaal. Een van 
de weinige plekken, waar deze historie van deze 
ééndagsvliegen vastligt, is het Nederlands Persmuseum. 
Binnenkort wordt het een echt museum, dat zijn 
schatten zal kunnen tonen in een nieuwe, permanente 
expositieruimte in het gebouw van het Internationaal 
Instituut voor Sociale Geschiedenis (Cruquiusweg 31). 

il?(ormatie: 
bestuur: 
"Stichting Vrienden van bet Nederlands Persmuseum" 
Cruquiusweg 31-1019 AT Amsterdam 
tel: 020-6685866; fax: 020-6654181 
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AANGEBODEN: 

'THE ENGINEER' - 53 halfjaarlijks 
ingebonden tijdschriften, waarvan 
4 uit de jaren 1870-1880 en de 
rest uit de jaren 1901-1924 -
bel John Belfour - 020 - 6174362 
-------------------------------
Tijdschrift 'Boeing' 1948 (100 
nummers - 150 gulden) - 'Eigen 
Haard' (1882 - 100 gulden) -
'Wereldkroniek' (1952 - 50 
gulden) en allerlei documentatie 
over Egypte teab -
bel dhr Luyten - 0229 -217134 
-------------------------------
--~----------------------------
Gezocht : Nummers van Amerikaanse, 
Engelse ea tijdschriften oa 'Look', 
'Illustrated', 'Rolling Stone', 
'Sphere' en 'Picture Post'. Verder 
politieke brochures, materiaal actie
groepen en belangenorganisaties (ook 
recent). Tevens materiaal bedrijfs
geschiedenis en vakbonden. 

Klaas Kornaat - 010 -4352041 

GEZOCHT 
het blad "DOE MEE" met de strips 

Nico Nijn en Billitoe Billie van Pax Steen. 

Klaas Vanderspoel 
Henri DunantIaan 71 
9728 He Groningen 
tel: 050-5255791 

Te koop of te fluiL de volgende boeken: 

"Vervolg op gisteren" 
25 jaar Reformatorisch Dagblad 

"Luizen in de Pels" 
100 jaar journalistiek in Nederland 

"120 jaar Wereldgeschiedenis" 
door de ogen van het Leidsch Dagblad 

" ... En niet vergeten" 
Herinneringen aan "Het Vrije Volk" 

"Hearst" 
Kra~ten, presid.enten en vrijbuiters 

in Amerika 

lJo~WUtl" - Tel. 078-6'311998 

'BOpsporing verzochtl" 

Iedere verzamelaar heeft waar
schijnlijk wel bladen of kranten 
- meestal "eenlingen" - waar hij 
verder weinig of niets vanaf 
weet. 

Gelukkig hebben we de rubriek 
"Krantencuriosa", uit de verzame
ling van Louis Nierijnck, waaruit 
veel te leren valt. 
Maar misschien zou een rubriek 
"Opsporing verzocht" - waarin le
den van de VKTV hun onbekende 
kranten/bladen voor het voetlicht 
brengen in de hoop dat andere 
leden daarover wel informatie 
kunnen verschaffen - een nuttige 
aanvulling hierop kunnen zijn. 

In mijn bezit heb ik een vel cou
rantenpapier - 31 bij 47 cm - dat 
maar aan één kant bedrukt is en 
dat als kop heeft "DE OORLOGSFAK
KEL", lste jaargang, 11 september 
1914 en dat gedrukt werd bij Ge
Drge W. van Biene, waarschijnlijk 
te Amsterdam. 
In de kàp staat vermeld: Laatste 
berichten. Wie nu denkt het laat
ste nieuws van de Eerste Wereld
oorlog te lezen, komt bedrogen 
uit. Het hele vel bevat een be
schrijving van een Italiaanse 
film over een familie-tragedie in 

,de tijd van Napoleon. onder de 
titel "Heldenschool". 
Oe film werd vertoond in het Bio
scooptheater, Reguliersbreestraat 
te Amsterdam. 

Oe vraag is natuurlijk: was dit 
een reclame voor een bioscoop, of 
was "Oe Oorlogsfakkel" werkelijk 
een soort krant met berichten 
over deze Eerste Wereldoorlog? 
Opsporing verzocht: wie weet meer 
van deze uitgave? 

H.J.C. Bosman 

I 
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Hulp van internet bij kranten verzamelen 

Steeds meer kranten op het internet op te zoeken 

Voor verzamelaars van dagbladen (en andere periodieke uitgaven) zijn de laatste paar jaar de 
mogelijkheden enorm verruimd om te weten te komen wat er allemaal te verzamelen valt. Wie wil weten wat er aan 
hedendaagse kranten op de wereld te koop is, heeft er een belangrijke informatiebron bij door te 'surfen' op het 
internet. De bijdragen van krantenuitgevers aan het internet groeien snel; dat schreef twee jaar geleden Reinard 
Maarleveld al (Sterke groei aantal elektronische kranten, Au Courant oktober 1995; vanzelfsprekend kunt u dat 
artikel blijvend opzoeken op de VKTV-website). 

Het net biedt inderdaad al maar uitvoeriger gegevens betreffende de vele, vele honderden krantentitels uit de 
hele wereld. Op de eerste plaats denken wij dan aan die kranten die zelf een 'site' hebben geopend op dat World Wide 
Web. Medio 1995 telde Reinard hooguit vijf Nederlandse dagbladen via het World Wide Web, twee jaar verder zijn 
wij nu en het aantal is weliswaar gestegen, maar tot nog geen vijftien. Dat is deels te verklaren doordat de krant op 
het internet vooralsnog een gratis service is die dagelijks verleend moet worden in de tijdspanne die alleen al voor de 
papieren productie heel kort is. Verzamelaars van historische kranten zullen er weinig van hun gading vinden; 
geschiedenis is niet het sterkste punt van dit nieuwe medium. Een archieffimctie is wel eenvoudig realiseerbaar is, zij 
het zonder terugwerkende kracht: uitgevers plaatsen doorgaans geen gegevens op het net ouder dan 1995 of 1996. 

Het is bijna vanzelfsprekend dat op het internet nauwelijks informatie gevonden kan worden over kranten 
die zelf (nog) geen internet-site hebben (afgezien van verwijzingen naar incidentele krantenartikelen die iemand 
toevallig over een of ander thema heeft aangebracht); trouwens, papieren kranten kunnen ook niet laten zien wat de 
electronische versies ervan te bieden hebben. 

Heel belangrijk aan het internet is natuurlijk dat alles werkelijk wereldwijd opzoekbaar is; daar is wel een 
en ander voor nodig, zoals relevante trefwoorden en aanmelding bij zoekmachines (AltaVista, Hotbot, Yahoo!, 
SearchNL, etc.). Vóór het internet-tijdperk (zeg vóór 1994) was het moeilijker om aan actuele gegevens over kranten 
te komen - er was meer research voor nodig om bij instellingen, boekwinkel en bibliotheken tamelijk eenvoudige 
gegevens als titels en adressen te vinden. Voor een heleboel professionele informatie is dat nog steeds zo, niet alleen 
omdat 'zware kost' opzoekbaar op het net publiceren bijna ondoenlijk is, maar ook omdat het lastig is een vergoeding 
te krijgen voor de kostbare informatie als die via het internet geleverd zou worden. Eén voorbeeld: het CEBUCO, het 
in Amsterdam gevestigde Centraal Bureau voor Courantenpubliciteit, houdt voor Nederland keurig de oplagecijfers 
bij, maar publiceert zelf niets op het net. Er is wel de afspraak met De Journalist, het blad voor NVJ-Ieden, dat een 
overzicht van dagbladtitels en -oplagecijfers altijd wordt gepubliceerd in de laatste uitgave van het jaar van De 
Journalist, een tijdschrift dat bovendien niet los verkocht wordt. 

Professioneel versus amateuristisch, C1Icg.D~rJa,a",rI versus OlJ1DfJ!l1f.liUi[IKICI 

Een belangrijke winstpunt van het internet voor ons, verzamelaars van periodiek verschijnend drukwerk, is 
zoals gezegd het gemakkelijk verkrijgen van overzichten van kranten van nagenoeg alle landen ter wereld. Die 
overzichten worden doorgaans samengesteld door net zulke gedreven particulieren als veel leden van de VKTV dat 
ook zijn. Hun web-sites kunnen een heel grote actualiteitswaarde bieden. Ik zeg kUnnen, want even zo gemakkelijk 
verouderen gegevens die eenmaal op het net zijn geplaatst maar niet meer worden bijgehouden en evenmin worden 
verwijderd. Hier raken we aan algemene kritiek op het internet: wie iets op het net zet, doet dat voor eigen 
verantwoordelijkheid, zonder erop aangesproken te kunnen worden door anderen, en kan gegevens ook jaren 
ongewijzigd achterlaten zodat de informatie veroudert. Aangezien je bovendien de vormgeving zelf in de hand hebt, 
anders dan bij de artikelen die ter publicatie in de gedrukte uitgaven worden aangeboden, wordt aan de vorm van de 
web-sites vaak buitensporig veel aandacht besteed, hetgeen toch een ander type publicist veronderstelt dan de auteur 
van een traditioneel uitgegeven artikel. Bijdragen aan het internet (dus door lieden die zelf een 'homepage' bijhouden) 
worden een tijd volgehouden, zonder dat deze auteurs/initiatiefnemers voor hun informatie en mededelingen gebonden 
zijn aan gegevens van een verantwoordelijke instantie (bijvoorbeeld aan het eerdergenoemde CEBUCO). Andere 
particuliere internetgebruikers raken geïnteresseerd en nemen deze nieuwsfakkel weer over, 't liefst door slim gebruik 
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te maken van verwijzingen ('links' naar verwante pagina's). Dat bijhouden gebeurt dan meer of minder volledig, 
consequent en precies. Een site die opvalt door kwaliteit en kwantiteit, is die van politicologiestudent Kees van der 
Griendt, die onder de naam "kidon" van vele tientallen landen de internetadressen van talloze lokale kranten heeft 
bijeengezet. 

De sites van krantenredacties 

De dagbladuitgevers zelf brengen doorgaans een goed verzorgde site op het internet uit; deze nieuwe taak 
voeren zij even professioneel uit als de papieren krant. De publicaties zien er op het net hele anders uit dan op papier; 
het gaat doorgaans om korte stukjes die heel anders zijn gerangschikt dan in de gedrukte krant. Hoogst zelden 
brengen kranten een grafische afbeelding van de titelpagina, zoals wel dagelijks gebeurt met de voor- en achterpagina 
van de kwaliteitskrant La Jornada uit Mexico (http://serpiente.dgsca.unam.mx/jornada/97123001.pantalla.gif, 
waar 971230 voor 30 december 1997 staat; elke andere datum kan op deze wijze hier ingevuld worden). La Nouvelle 
Gazette doet dat ook. 

Ik ben bij geen van de dagbladinternetpagina' s een verwijzing tegengekomen naar een overzicht, waardoor 
men een concurrerende krant op het spoor kan komen. Wie op het internet rondkijkt, kan ook via onze eigen VKTV
website al die intemet-dagbladadressen gemakkelijk opsporen. 

Tot slot: wie in dit nieuwe medium geïnteresseerd is, wil ook weten welk prijskaartje er voor de gebruiker 
aan hangt. De kosten van een particuliere internetaansluiting bedragen aan telefoonkosten ca. f 2,-- per uur 
(vrijetijds-telefoontarief; buiten deze daluren het dubbele) plus aan abonnementskosten bij de internet-provider 
maandelijks f 15,- tot f 35,-, afhankelijk van het type abonnement. Internetsoftware zelf is gratis; de hardware niet: 
het bezit van een hedendaagse (snelle) PC is natuurlijk wel een voorwaarde. Het lezen van internetpagina's is gratis, 
behalve voor bepaalde commerciële, gecodeerde rubrieken. Net zoals bij de televisie waar je een decoder nodig hebt 
om bepaalde programma's te zien, is dat ook bij commerciële uitgevers de praktijk aan het worden. Zo bieden 
wetenschappelijke uitgeverijen inmiddels hun eerste publicaties waarvoor betaald moet worden, publicaties welke met 
veel zorg zijn samengesteld en alleen interessant, respectievelijk bestemd zijn voor een bepaalde klantenkring. 

Welkom 

Contact 
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Parool op Internet http://www.parool.nlJ 

5 december 1997 Het 

Welkom bij Het Parool Online 

Sinds 28 augustus 1997 is Het Parool niet alleen op papier, maar ook via Internet 
te raadplegen. Voor een kort overzicht van het laatste nieuws bij de lunch, 
bijvoorbeeld, maar ook voor een advies over een goed Indonesisch restaurant, het 
raadplegen van de film-agenda, het vinden van de dichtstbijzijnde taxistandplaats 
of voor een snel overzicht van de stadsdelen waar de huizen in Amsterdam het 
goedkoopst zijn. 

Het Parool Online is geen kopie of vervanging van Het Parool on paper - niets 
kan immers het gevoel van een knisperend krantje op de bank vervangen. 
Wat is Het Parool Online dan wel? Een computer, waarop u dag en nacht terecht 
kunt. Voor nieuws, columns en achtergronden. Maar ook voor alle mogelijke 
informatie over de stad waarover niemand meer weet dan Het Parool: 
Amsterdam. 

Reacties en suggesties voo):' verbeteringen zijn altijd welkom op het email-adres 
van Het Parool Online: website@parool.nl. Andere onderdelen van de krant kunt 
u bereiken via onze Brievenbus. 

Nederlandse dagbladtitels anno 1997: papieren en e/ectronische 

Van de huidige 50 Nederlandse dagbladtitels is momenteel ruim een kwart op het World Wide Web te raadplegen. 
Van de landelijk dagbladen zijn dat de volgende zes: 

de Volkskrant 
NRC-Handelsblad 
De Telegraaf 
Het Parool 
de Staatscourant 
Nederlands Dagblad 

www.volkskrant.nl 
www.nrc.nl!W2/welkom.html 
www.telegraaf.nllkrantlvandaagltekstenlvoorpagina .html 
www.parool.nl 
www.sdu.nVstaatscourantivandaag 
www.nd.nUhtmlindex.htm 

Onderstaand zijn de acht regionale dagbladen (met de VNU-bladen goed vertegenwoordigd) opgenoemd die een eigen 
web-site hebben: 

De Stem 
Brabants Nieuwsblad 
Brabants Dagblad 
Eindhovens Dagblad 
De Gelderlander 
Dagblad De Limburger 
Rotterdams Dagblad 
Leidsch Dagblad 

www.stem.nl 
www.limbu .. nVbn/index2. shtml 
www.brabantsdagblad.nl/index.html 
www.eindhovensdagblad.nl 
www.gelderlander.nVgelderlander.shtml 
www.limburger.nl 
www.rotterdamsdagblad.nl:81/htmVrdnew.html 
www.hdc.nVld/htmklindex.htm 
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Belgische dagbladtitels anno 1991: papieren en e/ectronische 

De Financieel-Economische Tijd 
De Gentenaar 
De Morgen 
De Standaard 
Gazet van Antwerpen 
Grenz Echo 
Het Belang van Limburg 
Het Nieuwsblad 
Het Volk 

www.tijd.be (geen artikelen) 
www.vum.be/nbhome.html 
www.demorgen.be (geen artikelen) 
www.vum/dshome.html 
www.gva.be 
www.euregio.net/ge/lndex.html 
www.hbvLbe 
www.vum.be/nbhome.html 
www.hetvolk.be 

La Nouvelle Gazette 
I' A venir du Luxembourg 
l'Echo 

www.charline.be/gazette 
www.gima.be/frames/content/articlesJuxembourgjr.htm 
www.echonet.be 

l'Echo de la Bourse 
Ie Courriet de l'Escaut 
Ie Jour 
Ie Rappel 
Le Soir 
Vers l' Avenir 

www.echonet.be 
www.gima.be/frames/contentlarticles_escautjr.htm 
www.gima.be/frames/content/articles_lejourjr.htm 
www.gima.be/frames/content/articlesJappel_fr.htm 
wwwJesoir.be 
www.nma.be/une/choixva.htm 

Niet op het internet gevonden (verschijnen deze bladen nog immer dagelijks?): 

De Nieuwe Gazet 
De Nieuwe Gids 
Het Laatste Nieuws 
1 'Echo du Centre 
La Cité 

Grenz-Echo 

La Demière Heure 
La Lanteme 
La Libre Belgique 
La Meuse 
La Meuse 

La Province 
La Wallonie 
Le Drapeau Rouge 
Le Peuple 
Nord Éclair 

http://www.euregio.netlge/Index.ht III 

DIE EINZIGE DEUTSCHSPRACHI GE TAGESZEITUNG IN BEL GIEN 

Die Welt 
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De GPD (http://www.gpd.nl/gpdkmtn noemt alleen e-mailadressen van de GPD-dagbladen) en van Tijls 
Dagbladen Combinatie hebben nog geen sites voor hun kranten. 

De Engelstalige The Netherlander, een uitgave van het Financieel Dagblad, verschijnt op papier als 
weekblad maar kent wel een dagelijks bijgewerkte internet-versie (http://194.229.134.67). 

Om de lijst van Nederlandse dagbladen nog eens compleet (1) op te noemen (aangezien deze auteur een 
voorliefde heeft voor overzichten die gekenmerkt worden door volledigheid: suggesties voor aanvullingen zijn 
welkom!), vermeld ik hier ook alle overige huidige Nederlandse dagbladen. Deze navolgende dagbladen hebben dus 
(nog) geen eigen 'site' op het World Wide Web. 

Allereerst drie landelijk verschijnende dagbladen: 
Algemeen Dagblad (wel is de Caribische editie te vinden: http://ad-caribbean.comlad/_cgi-bin/fpdfault.asp) 
Trouw (de uitgever PCM heeft alvast internetplek gereserveerd, maar nog niet ingevuld: http://www.pcm.nl) 
Reformatorisch Dagblad 

Van de Nederlandse regionale dagbladen hebben de hierna genoemde 33 titels nog geen eigen website: 

Amersfoortse Courant 
Apeldoornse Courant 
Arnhemse Courant 
Barneveldse Krant 
Dagblad Flevoland 
Dagblad Rivierenland 
Dagblad van Almere 
De Courant Nieuws van de Dag 
De Dordtenaar 
De Gooi- en Eemlander 
De Twentsche Courant 
Deventer Dagblad 
Drentse Courant 
Friesch Dagblad 
Gelders Dagblad 
Goudsche Courant 
Groninger Dagblad 

NRC Handelsblad: vandaag 

Nl1(j HA 

Haagsche Courant 
Haarlems Dagblad 
lJmuider Courant 
Het Financieele Dagblad 
Nieuw Kamper Dagblad 
Nieuwsblad van het Noorden 
Leeuwarder Courant 
Limburgs Dagblad 
Noordhollands Dagblad 
Overijssels Dagblad 
Provinciale Zeeuwse Courant 
Rijn en Gouwe 
Tubantia 
Utrechts Nieuwsblad 
Veluws Dagblad 
Zwolsche Courant 

Paul Klein 

wysiwyg://5/http://www.nrc.nl/W2/welkom.html 

NIEUWS I T EGENSPRAAK I SUPPLEMENT I AGENDA I ARCHIEF I ADVERTENTIES I SERVICE 

GASTENBOEK 

ENQUÊTE 

Vandaag in het NIEUWS 

Supplement: 
411 Beursgate, het beursschandaal op het Damrak 
en in het bedrijsleven, grijpt diep in. Nieuws en 
achtergronden in het Dossier Beursfraude. 
0lIl December, consumentenmaand en daarmee: 
reclamemaand. In Nederland wordt jaarlijks acht 
miljard gulden uitgegeven aan advertenties en 
commercials. Profiel over reclame. Met grafieken 
en links. 
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lttp://www.limburger.nl/limburger .shtml http://www.limburger.nl/limburger.shtml 

VRIJDAG 5 DECEMBER 1997 m ___ BN ONLINE WERELDWIJD WWW.BN.NL 

Voorpagina 
Irt Drllk 

_ Sport 
OiHishHtl 

Laatste wijziging vrijdag 5 december 17.24 uur. 

M~ijjÎa 

KunM 

Bijgewerkt 
De vormgeving 
van Media is 
vernieuwd. 

De Telegraaf-i [] Voorpagina http://www.telegraa[nl/krantlvandaag/tekstenivoorpagina.htrnl 

vrijdag 
5 december 1997 

Zoek! 

~ Het Nederlands elftal opent het wereîdkampioenschap 
voetbal op zaterdag 13 juni in het nieuwe Stade de 
France in Saint Denis tegen België. Daarna komt 
Oranje in groep E uit tegen Zuid-Korea en Mexico. 

, 
• 
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TIJDSCHRIFTEN NA 1945. EEN NIEUW STANDAARDWERK 

Het heeft even geduurd, maar nu is het zover deel 2 van de 
bibliografie 'Het geillustreerde tijdschrift in Nederland' is 
verschenen. Professor Joan Hemels en drs Renee Vegt hebben een 
waar monnikenwerk weten af te ronden. Het resultaat is voor 
ongeveer 150 gulden aan te schaffen in twee kloeke delen : een 
alfabetische opsomming van 'alle' geil lustreerde bladen na 1945 
en verhelderende teksten over de kleurrijke geschiedenis van de 
tijdschriften die een uniek tijdsbeeld vormen en een ware schat 
aan informatie herbergen. 
Na wat beleefde inleidingen start het boek met een verhandeling 
over Vijftig jaar onderzoek naar de tijdschriftpers. Meer dan 
tweehonderd pagina's worden besteed aan een overzicht, waarin de 
perikelen binnen de 'Nederlandse Organisatie van Tijdschrift
Ui tgevers' (NOTU) centraal staan. Het fei t dat het stuk wordt 
afgesloten met dertig pagina's noten geeft al aan dat het hier 
niet om een luchtig schrijven gaat. Zeer nuttig is het tweede 
gedeelte, een ruime vervolgbibliografie van publicaties over het 
onderwerp. Met behulp van deze en vergelijkbare informatie in 
deel 1 moet elke geïnteresseerde zijn weg in de literatuur kunnen 
vinden. 
Het werkelijke startschot van het boek klinkt op pagina 301. Daar 
wordt de gebruiker uitgelegd op basis van welke criteria de 
bibliografie tot stand is gekomen. Alleen publiekstijdschriften 
worden behandeld, dit volgens de door de NOTU vastgelegde 
indeling. Daardoor worden opiniebladen, omroepbladen en vaktijd
schriften, naast een aantal kleine categorieën (erotiek, puzzel, 
bedrijfsbladen) uitgesloten. Natuurlijk moet men zich beperken, 
maar toch dringt zich de gedachte op of door deze keuze niet veel 
interessante aspecten van tijdschriftgeschiedenis onbesproken 
blijven. Het is te hopen dat in de toekomst bladen als 'Vrij 
Nederland', 'Onze wereld', 'Opzij', 'Skoop', 'Adformatie' en 
'Rails' nog eens de aandacht krijgen die ze verdienen. 
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Dan volgt de hoofdschotel, een alfabet van A ('Aan. De kennisma
kingskrant' ) tot Z ('Zuid. Katholiek weekblad voor Brabant en 
Limburg'). Voor de liefhebber is er bij alle titels een schat aan 
gegevens toegevoegd verschijningsdata, naamsverandering, 
redactie-samenstelling, advertentiebeleid, de inhoud van bepaalde 
nummers etc. etc .. Hier ligt de grote verdienste van de biblio
grafie : de hoeveelheid van de gegevens en de nauwkeurigheid 
waarmee deze zijn genoteerd. Natuurlijk zal de gedreven vorser 
fouten ontdekken maar dat is bij een werk van deze omvang 
onvermijdelijk. Meer dan 800 pagina's zijn gevuld met beschrij
vingen van Nederlandse tijdschriften. Natuurlijk wordt deel 2 
afgesloten met een register, onmisbaar om niet te verdrinken in 
deze zee van informatie. 
Zoals gezegd kan elke liefhebber en verzamelaar blij Zljn met dit 
nieuwe naslagwerk. Het zal veel vragen beantwoorden en veel 
raadsels oplossen. Wanneer dan toch enkele kritische kantteke
ningen gemaakt moeten worden betreffen deze vooral dat wat het 
boek niet biedt. Zo wordt er bijna geen aandacht besteedt aan de 
verschijningsvorm, de opmaak en de typografie van het tijd
schrift. De voor de hand liggende verklaring hiervoor moet men, 
naar mijn idee, zoeken bij de financiering van het project. De 
afbeeldingen zijn in zwart-wit en op postzegel formaat. Het was 
blijkbaar niet mogelijk het boek een extra dimensie te geven: 
'het geïllustreerde tijdschrift in beeld'. Dat is jammer, want 
als deze bladen ergens hun aantrekkingskracht aan ontlenen is het 
aan de veelzijdige vormgeving en indrukwekkende covers die goede 
en interessante tijdschriften altijd kenmerken. 
Wanneer ik bijvoorbeeld de geschiedenis van 'Margriet' wil 
bestuderen ben ik vooral geïnteresseerd in de inhoudelijke 
ontwikkeling van het blad en de manier waarop dit door omslag en 
vormgeving werd weerspiegeld. Dat bij een ledenwerfactie in 1985 
een thermoskan, een 'sportief zomers horloge' en de eeuwige 
zilveren theelepeltjes als bonus werden gegeven wil ik best 
lezen, maar dan als toegevoegde, marginale informatie. Het boek 
wekt weleens de indruk, door de opzet van encyclopedische 
opsomming, dat de zilveren lepeltjes even belangrijk zijn als de 
'Margriet' als beeld van het doen en laten van de na-oorlogse 
Nederlandse huisvrouw. 
Natuurlijk is het door de samenstellers nooit zo bedoeld en 
blijft mljn waardering voor hun werk bestaan. Ik bedoel er 
eigenlijk alleen maar mee te zeggen dat er nog mogelijkheden 
genoeg zijn om hetzelfde onderwerp vanuit andere hoeken te 
benaderen en de fascinerende wereld van het geïllustreerde 
tijdschrift onder de aandacht van een groter publiek te brengen. 
Conclusie kan zijn dat het er nog genoeg te wensen over blijft 
maar dat de ware liefhebber het standaardwerk van Hemels en Vegt 
op zijn of haar plank moet hebben. 

Klaas Kornaat 

Joan HemelsiRenee Vegt 'Het geïllustreerde tijdschrift in 
Nederland. Bron van kennis en vermaak, lust voor het oog. 
Bibliografie Deel 11 1945-1995.' verschenen bij otto Cram
winckel, uitgever te Amsterdam, 1997 (isbn: 90 75727 518) 
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Yerzamelaarsbeurs in yoorthuizen 

Elk jaar organiseert de VKTV een verzamelaarsbeurs met de 
Documentatiegroep '40-'45. Deze beurs vindt plaats in het 
sociaal-cultureel centrum 't Trefpunt in Voorthuizen en is ook 
voor niet-leden toegankelijk. Ook dit jaar, op zaterdag 1 
november, was, over een twintigtal kramen verdeeld, materiaal te 
bezichtigen dat bestond uit pamfletten, boeken, tijdschriften en 
kranten, ook wel videobanden en andere artikelen. 
Wie als VKTV-lid deze beurs bezoekt heeft natuurlijk te maken met 
de andere vereniging, zodat de aangeboden waar primair betrekking 
heeft op de jaren dertig en veertig van deze eeuw. Maar toch zijn 
er ook veel VKTV-ers met andere interesses. De standhouders 
spelen daar op in door allerlei materiaal tegen zeer schappelijke 
prijzen aan te bieden. Zo schuifelden tussen 9 en 12 uur ruim 
honderd verzamelaars langs de tafels om op zoek te gaan naar 
exemplaren die goed aansloten op het eigen thema. Het viel op dat 
velen elkaar van vorige gelegenheden kenden, hetgeen voor een 
informele sfeer zorgde. Ook dit element is een extra reden, 
blijkbaar, om op deze dag in november naar Voorthuizen te reizen. 

Ledenvergadering 

Direct na de verzamelaarsbeurs vond elders in Voorthuizen de 
ledenvergadering plaats, gecombineerd met een lunch aangeboden 
door de VKTV. Zo'n twintig leden waren aanwezig en de bijeenkomst 
kenmerkte zich door een ongedwongen sfeer. Voorzitter Klaas 
Kornaat heette iedereen welkom en constateerde verheugd dat de 
meeste 'bekende' gezichten de tocht naar Voorthuizen hadden 
gemaakt Koos Alons, de heer Anten sr., mevrouw Goudappel, oud
voorzitter Lowenhardt, Louis Nierijnck en ZlJn echtgenote, Otto 
en Thea Spronk, Jan de Wit, Ron Grooten, Paul Klein en niet in de 
laatste plaats de delegatie van Dick Voortman, die dit keer niet 
uit drie maar uit vier personen bestond aangezien Voortman sr. 
was meegekomen om die merkwaardige club eens te bekijken. De 
belangrijkste aanwezigen waren Doeke en Alie Oostra, want aan 
deze steunpilaren in de VKTV-geschiedenis werd het ere-lidmaat
schap uitgereikt. Jaren vervulden zij als secretaris en penning
meester een centrale rol, verzorgden inhoud en verzending van 'Au 
Courant' en namen het initiatief voor vele andere activiteiten 
binnen onze vereniging. Ook vanaf deze plaats feliciteren we hen 
met deze verdiende 'benoeming'. 

Klaas Kornaat maakte in ZlJn speech verder melding van de 
gebeurtenissen die de vereniging in 1997 hadden gekenmerkt. Een 
nieuw team voert nu de diverse bestuurs- en redactietaken uit : 
Harold Makaske droeg het secretariaat over aan Paul Klein die ook 
de verzending van het clubblad verzorgt en de VKTV-website op het 
internet bijhoudt. De voorzitter beheert zelf tijdelijk de 
financien, hoewel hij hoopt dat voor deze taak binnenkort iemand 
te vinden is. Verder doet Ron Grooten de eindredactie van 'Au 
Courant', tekent Jan de Wit voor PR en krantendienst en fungeert 
Otto Spronk als reizend ambassadeur van onze club in journalis
tiek Nederland. Het correspondentieadres is naar Leiden ver
plaatst, daar is de VKTV via alle denkbare media bereikbaar. 
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De verzending van 'Au Courant' wordt nu met het periodiekentarief 
van de PTT afgerekend, hetgeen een blijvende en fikse besparing 
per kwartaal oplevert. Daardoor konden andere investeringen wat 
makkelijker het groene licht krijgen: een Internet-abonnement, 
de aanschaf van een fax en het drukken van nieuwe enveloppen. Een 
nieuwtje is verder dat we in december een full colour promotie
folder uitbrengen. U vindt een exemplaar in dit nummer. De 
vervaardiging was zeker een co-productie van het bestuurs- en 
redactieteam maar hij is er in de eerste plaats toch gekomen 
dankzij de inzet van Ron Grooten. 
Het jaar 1997 heeft minder dan andere jaren in het teken gestaan 
van georganiseerde excursies. De aangekondigde rondleiding in de 
Koninklijke Bibliotheek in Brussel moest worden afgezegd wegens 
te geringe belangstelling. Achteraf was het niet doorgaan van 
deze trip geen ramp aangezien heel Europa die zaterdag keek naar 
de begrafenis van prinses Diana. 
Het aantal leden is in 1997 ongeveer gelijk gebleven, dwz rond de 
140. Het bestuur hoopt met de folder, advertenties in onder 
andere de nieuwe Boekagenda (waarin ondergetekende een redactio
neel stuk verzorgde) en andere promotionele activiteiten het 
ledenaantal te consolideren en uit te breiden. De rondvraag in 
Voorthuizen leverden een paar goede suggesties op. Zo stelde de 
heer Anten voor in 2000 met een zeer bijzondere 'Au Courant' te 
komen. In aansluiting daarop riep Ron Grooten de leden nog maar 
eens op vooral niet te aarzelen om een bijdrage te leveren, in 
welke vorm dan ook, aangezien 'Au Courant' het blad voor alle 
leden is. In uitstekende stemming verlieten de VKTV-ers Voorthui
zen en uw secretaris sluit daarbij aan door iedereen een goed, 
gezond en verzamelrijk 1998 te wensen. 

Paul Klein 
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Financiele verantwoording 

Sinds een jaar heeft ondergetekende het penningmeesterschap 
overgenomen van Aly Oostra. Aangezien de VKTV duidelijk aan de 
nieuwe organisatie moest wennen, zonder het vertrouwde secretari
aat/penningmeesterschap in Emmeloord, zijn we met het geld 
voorzichtig omgesprongen. We gaan in de toekomst wat 'ruimer' 
leven omdat we in de afgelopen jaren een aardige reserve hebben 
opgebouwd. Prioriteiten zijn daarbij 'Au Courant', ledenwerving 
via brochures en advertenties I meer aandacht voor contac\ten 
tussen leden en niet in de laatste plaats de activiteiten zoals 
beurzen, excursies en informele ontmoetingen. 

De VKTV heeft een renterekening tegen 2,250 %. Daarop staat op 
dit moment F 3395,48. Daarnaast was het saldo op de gewone 
girorekening op 20 november 1996 F 5238,22. Op 31 oktober 1997 
was dit saldo F 5636,18. De contributie van de leden is dit jaar 
besteed aan 

Au Courant 
Au Courant 
Au Courant 
Verzending 
Advertentie 

dubbelnummer 
nr 1/97 
nr 2/97 
totaal 
Boek & Boek 

Fax 
VKTV-enveloppen 
Activiteiten 

F 689,
F 477,
F 477,
F 1187,
F 117,50 
F 295,
F 450,
F 138,50 

totaal F 3811,00 

Kleine posten waren oa de Kamer van Koophandel, Planet Internet 
contributie, Porto en andere administratiekosten, ondersteuning 
Verzamelmuseum, abonnementen en advertenties in verschillende 
bladen. 
De conclusie kan luiden dat het de VKTV niet slecht gaat en dat 
we in de toekomst wat meer gaan besteden. Belangrijk is dat de 
leden de ontmoetingsdagen blijven bezoeken, en liefst met wat 
hogere aantallen. Dan kunnen we eens wat vaker 'tracteren' en wat 
extra's doen. 

Klaas Kornaat 
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NEWSPAPER BUNGALOW 
B ITIERLY irked 27 years ago by a frust rating 1 u~ber shortage which pre· 

vented him from building a home for his family, Swedish.born, Rockport 
(on "Cape Ann), Mass. CraftBman Elias Stenman solved his housing problem 
with ç.ountless thousands of tightly rollOO, miniature, newspaper "Iogs." 

. Stlliun!ln..,built a roomy, bungalow"type cottage out of newsprint (frame. 
wc:'rk and roof are eonstructed of conventien~1 joists and shingles, chimney of 
bfick; walls' consist of 21S.layer.thick newspapers folded and ghled in bloek .. 
like oblongs). He also completely equipped its interior, year af ter year, ,with 
appropriate furniture and furnlshings of tlre same material. 

Tbe ample living room contains a tabie, settee and lamps composed entirely 
of contemporary Chris/ian Science Monitors, a piano made from newspapers . 

jlQh!seolng, $(Wen~YNl,r"'old nln<l>'n A lIdf! rStHl , Sf'atNJ on pn]wr sf'ltee, tUJH'H in 
Thl" <;al)innt conuJsl,!;! 1)( uecounts of Hot)ver's 192ft deetion 

Octogonnl toble painstaltlngly built of dali)' per!"dlcn.JA, i$ lu[pnlly ,'l,,<lied IJy 
Gladys, fivn~yr8r-old hrolhel' Gf'orgf1 dutÎng visil. to flockport'fi Papf'J' llouR~, 

RESOURCEFUL NEW ENGLANDER SOLYED A LUMBER SHORTAGE 
IN. 1922 BY BUILDING A HOME fROM CONTEMPORARY PRINTS 

recounting Admiral . Richard E, Byrd's early polar expeditions. A sturdy 
writing desk was fashioned in 1927 from historie press reports of Charles A. 
Lindbergh's trailblazing, trans·oceanic hop in the Spirit of St. Louis. 

Unfurled, the dailies aud weeklies that went iuto the birdhouselike radio 
cabinet would teil the story of Herbert Hoover's campaign' and his election to 
the presidency in 1928. A substantial cot was fashionOO from a voluminous 
History of the W orld lfI ar. . 

Unimpaired by the elements and none the worse for its more than a quarter. 
century of existehce, the unique dwelling annually is vacated by the Sten mans 
during the summer months, wh en a ceaseless stream of curious sightseers 
makes living in it impracticable. Family then adjourns to neighboring villa, 

Newsprint desk "Hntalning- 11 cOll1l'h,t., record of Col. CharteR A, Undbergh'A hlR 
tol'ic, tnlh!'H){~CHt1lc hop lil Bt1irlt ol Hl. r~(lfli"t" IR f>Xllmiopd hy impreHHNl Glndys. 

Mrs, Elias Stenmon read" 10 glglllln!f Glad>," dlnUnclly If'gIIJl" hf',~dlinN1 [rom 
paper pinno1fl tnovahl~ JnlHlj~ raelL Snm(, t~1l of Adruirnl BYf'd's endy exploJ'fI.f!on::;; 
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