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Au Courant is het verenigingsorgaan van de 
Vereniging van Kranten- en Tijdschriftenverzamelaars (VKTV) 
en verschijnt vier maal per jaar in de maanden maart, juni, 
oktober en december 
Abonnementsprijs inclusief lidmaatschap VKTV f 40,-/jaar 
Extra abonnement f 25,-/jaar 

REDACTIE: 
Klaas Komaat, Hann Bosman, 
Doeke Oostra 
Eindredactie en lay-out: Ron Grooten 

POSTADRES REDACTIE: 
Redactie Au Courant 
pla Kastelein 12 
B-2387 BAARLE-HERTOG 
BELGIE 
Tel: (0032) 14699545 

INLEVEREN KOPIJ: 
De kopij zo ruun mogelijk voor de deadlines 
van de nwruners inleveren: 

nr. 1 > 15 FEBRUARI 
nr.2 > 15 MEI 
nr. 3 > 15 AUGUSTUS 
nr. 4 > 15 NOVEMBER 

Arlikelen en ingezonden hrievell hij voorkeur op 
diskelle (WP (?f WORD voor DOS) of ui/getik//_ 
geprint op een kolombreedte van maximaal 9 cm in 
een zo duidelijk mogelijk lellerlype enliej\'1 voorzien 
van i lIuslra/ies. 

BESTUUR: 
Voorzitter: 
Klaas Kornaat 
Voorstraat 41 
3135 HW VLAARDINGEN 
Tel: 010/4352041 

SECRETARIAA T: 
Postbus 3040 
2301 DA LElDEN 
tel: 071/5211934 
fax: 071/5224512 
e-mail: au.courant@wxs.nl 

internetadres : http://home. wxs. nll~vktv/home. httnl 

PR & BEURZEN: 
Jan de Wit 
Houtvesterstraat 22 
5241 JX ROSMALEN 
TeVfax: 073/5214272 

KRANTENDIENST: 
De krantendienst is een niet-commerciële 
dienstverlening van de VKTVaan haar leden, 
waannee beoogd wordt te bemiddelen in 
kranten en tijdschriften en andere daarmee 
samenhangende geschriften en voorwerpen 
Een ieder die afstand wil doen van dergelijk 
materiaal wordt verzocht contact op te nemen 
met de coördinator van de krantendienst: 

Jan de Wit 
Houtvesterstraat 22 
5241 JX ROSMALEN 
Tel/fax: 073/5214272 

(Commerciële aanbiedingen wordelI niet ill 
behandeling genomen) 

ADVERTENTIES IN AU COURANT: 
Ieder lid mag gratis advertentie (Co/iranUe) 
plaatsen (max. 10 regels) 

Tarieven kader advertenties: 
Hele pagina f 75,-
Halve pagina f 40,-
Kwart pagina f 25,-
Achterpagina + f 10,-

Leden: 25% korting 

Bij jaarcontract: 25% korting 
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Alie Oostra-Boelens (1948-1998) 

Op 25 januari 1998 overleed in Emmeloord Alie Oostra-Boelens. 
Samen met haar man Doeke Oostra was zij vanaf het beginjaar 
1985 de stuwende kracht achter de VKTV. Zonder overdrijving 
kan gesteld worden dat zonder de Oostra's onze club er volko
men anders had uitgezien. Sterker nog, de twijfel is gerecht
vaardigd of de VKTV zonder hen nog zou hebben bestaan. 

Alie hoorde twee en een half jaar geleden dat zij de strijd moest 
aangaan met kanker. Deze schok verwerkte ze zeer moedig. Zon
der gezeur aanvaardde ze de slopende behandelingen, het was 
steeds weer opzienbarend haar vechtlust en optimisme gade te 
slaan. Wanneer het enigszins kon barstte ze los, energiek in alles 
wat ze deed, alsof er geen vijand op de loer lag. Gevraagd naar 
haar conditie antwoordde ze steevast 'prima'. Het was haar zelfs 
gegeven met een zekere lichtvaardigheid over haar gezondh~id te 
praten, ze hield absoluut niet van zware verhalen of dramatIsche 
verhandelingen over haar ziek zijn. 

In november 1997, tijdens de zeer geslaagde jaarvergadering, leek 
het haar goed te gaan. Ze was vastberaden de draad weer op te 
pakken en een moeilijke tijd achter haar te laten. Velen namen 
dan ook met verbijstering kennis van het feit dat al haar hoop 
en moed binnen enkele weken vergeefs bleken te zijn. De ver
nietigende ziekte openbaarde zich weer en herstel bleek dit keer 
onmogelijk. 

Tijdens de crematie sprak Klaas Salverda, als vriend en mede
VKTV-lid, een treffend afscheidswoord uit. Hij schetste haar als 
een sterke vrouw die samen met Doeke een uitgesproken overtui
ging had voor nuchterheid en een eerlijk bestaan. Zij concentreerde 
zich op dingen die er echt toe deden, afkerig van uiterlijk vertoon 
en dikdoenerij. Ze was recht door zee in het contact met anderen, 
een eigenschap die door velen wordt beleden maar die maar 
weinigen echt bezitten. 

Alie zou de eerste zijn om dit stuk over haar verdiensten voor de 
VKTV met een zekere ironie afte doen als 'overdreven'. Toch 
moet worden gezegd dat onze vereniging slechts goed kon draaien 
door haar nauwkeurigheid met de financiën. Zij vormde een perfect 
tandem met Doeke, tien jaar lang stonden zij aan de basis van elke 
VKTV-activiteit. Zij waren op alle c1ubdagen aanwezig, onderhiel
den contacten met de meeste leden en namen initiatieven als de 

i boel dreigde te versloffen. 

I Het siert Alie dat zij, hoewel het afscheid veel te vroeg komt, een 
waardevol streven inhoud heeft gegeven. Zij was voor anderen een 
eerlijk en warm mens, natuurlijk niet zonder fouten maar wel 
zonder poeha, altijd gericht op de wezenlijke dingen in het leven. 
Het erelidmaatschap van de VKTV, dat zij in november ontving, 
ging dan ook niet om een titel of een speld maar om het feit dat 
zij door velen werd gewaardeerd als boegbeeld van een nuchtere 
'c1ubcultuur' die zij met Doeke gerust als eigen creatie mocht 
beschouwen. We wensen Doeke veel sterkte met het vinden van een 
weg na het verlies van zijn Alie. De VKTV zal haar ook zeer missen. 

We ontvingen ook het bericht dat de vader van Dick Voortman, die 
voor het eerst in november onze jaarvergadering bezocht, eind decem
ber is overleden. Hierbij gaan onze condoleances uit naar de familie 
Voortman. Het is jammer dat Voortman sr. nog niet wat vaker onze 
dagen heeft kunnen bezoeken want hij deelde het enthousiasme van 
zijn zoon, hij had het bij de laatste gelegenheid bijzonder naar zijn zin 
gehad. Het is een zeer droeve gedachte dat we in november onze 
clubdag moeten organiseren met het idee dat twee van de meest 
enthousiaste aanwezigen van 1997 nu moeten missen. 

IMPORTANT!! !!!!!! !!!l!!!!!l!! 

IT RAS BEEN BROUGHT TO OUR ATTENTION TRA T SOME 
! OF OUR FOREIGN MEMBERS HA VE DIFFICUL TIES WITH 
PAYING THE f 40,- FOR THEIR VKTV-MEMBERSHIP. 
HEREBY THE SUGGESTION TO PUT THE EQUIVALENT OF 
. f 40,- IN YOUR OWN CURRENCY IN AN CLOSED ENVELOPE 
AND SENT IT TO: 

VOORSTRAAT 41 
: 3135 HW VLAARDINGEN 
'HOLLAND 

THANK YOU lil!!! 
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Beste VKTV'ers, 

Mijn naam is Carlos Niehof, 35 jaar, woonachtig in 
Zoetermeer en verzamelaar van alles wat met W. H. M. 
van der Hout, alias o.a. Willy van der Heide te maken 
heeft. 
Willem heeft heel veel geschreven onder een aantal 
verschillende pseudoniemen. 
Het merendeel van de boeken bezit ik inmiddels maar na 
veel speurwerk, gedaan door de broers Kleppe, is vast 
komen te staan dat zijn pennevruchten in heel wat 
tijdschriften zijn gepubliceerd. 
Na een aantal jaren verzamelen heb ik al het een en 
ander kunnen verkrijgen maar het wordt steeds moei
lijker om de minder gangbare tijdschriften te vinden. 
Ik hoop dat het lid worden van een vereniging zoals die 
van jullie mij kan helpen om de verzameling wat uit te 
breiden. 
Misschien kan ik jullie op een gegeven moment ook een 
dienst bewijzen. 

Hieronder staat het lijst van tijdschriften (+ verschijnings
data en eventueel pseudoniemen) die ik nog zoek. 
Deze lijst is misschien nog niet volledig maar dit is wat er 
bekend is. Alvast bedankt dat ik dit heb kunnen 
publiceren en ik ben zeer benieuwd naar de reacties. 
Uiteraard zal het niet zo zijn dat ik ineens allerlei 
tijdschriften krijg aangeboden, maar als iemand iets van 
deze lijst te koop weet hoor ik dat graag. 

- Aesculaap 1 e tlm 3e jrg. 
- Amor's magazine 1949 tlm 1950 
- Arts en wereld 1 e tlm 3e jrg. 
- Boulevard 1964 tlm 1966 
- Cinema & Theater 1943 (nr.1-20) 

alias Willem W. Waterman (yVWW) 
- het Huisgezin 
- Jeugd 
- Jeugdkampioen 

- Margriet 

- de Nieuwe Clercke 

- Panorama 
- de Post 
- Ratio 
- Rechts-om 

ie jrg 1943 
1949 t/m 1952 
+ 1953 (nr.7) 
1955 (nr.40) 
- 1956 (nr.5) 
20 nov.1976 
- 28 mei 1977 
1960 

aug.- sept.1965 
1967 -1969 

alias Victor H. Huitink 
- de Residentiebode 

aliasWWW 
voorjaar 1942 

- Vrije Pers 1972 

Carlos Niehof 
Nervilijn 19 
2728 BH Zoetermeer 
tel. 079 342 41 25 
e-mail: cniehof@hotmail.com 

GEZOCHT: 
Naturisten- en nudistenbladen zoals: 
SUN ; HELlOS ; KINDER DER SONNE ; 
NUDIST ANGELS ; ZONN:EVRIENDEN enz ... 

Reacties naar: 
Klaas Vanderspoel 
Henri Dunantlaan 71 
9728 HC Groningen 
050-255791 

GEZOCHT: 
komplete Nederlandse dagbladen 
(datum onbelangrijk) : 
Apeldoornse Courant ; Zierikzeesche Nieuwsbode ; 
Nieuwe Noordhollandsche Courant; Officiële 
Prijscourant; Heldersche Courant; Dagblad van 
Almere; De Nieuwe Krant; Dordts Dagblad; 
De Noordooster; Dagblad van de Zaanstreek; 
Dagblad v/h Oosten; Westlandsche Courant; 
Zoetermeersche Courant 

voldoende rui/materiaal aanwezig (binnen- en 
buitenlandse dag- en weekbladen) 

reactie: Ron Grooten 
Kastelein 12 
2387 Baarle-Hertog 
België 
00-3214699545 

UNIEKE KANS!! 
Welke schaatsfanaat en weekbladenverzamelaar wil 
een exemplaar van 't Carillon (weekblad) uit Made 
met een uitgebreide uitgave t.g.v. Gouden medaille 
van hun dorpsgenoot Gianni Romme? 

Tegen porto-kosten op te vragen bij: 
R Graoten 
Kastelein 12 
2387 Baarle-Hertog 
België 00-3214699545 
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MADE IN BELGIUM: 
Grote drukorders verdwijnen 
over de grens 

Tros Kompas, Ouders van Nu, De Waterkampioen: 
steeds meer Nederlandse bladen worden in het 
buitenland gedrukt. Uitgevers zoeken het omwille 
van risicospreiding over de grens. België maakt het 
op het moment helemaal. 

De Nederlandse concurrenten van Roto Smeets De 
Boer laten zich over het algemeen positief uit over 
het paradepaard van de Nederlandse grafische 
industrie. "Schaalvergroting is noodzakelijk en een 
absolute marktleider werkt positief', zo waren de 
reakties na de overname van de Plantijn Groep door 
Roto Smeets De Boer. Maar Nederlandse uitgevers 
richten hun blik op het buitenland, juist vanwege . 
deze markt dominantie in de diepdruk. Jogchum 
Straatsma, hoofd drukwerkcoordinatie van uitgeverij 
Spaarnestad, onderdeel van de VNU Tijdschriften
groep: "toen ik de prijzen van RSDB moest gaan 
vergelijken, kon ik niets anders dan over de grenzen 
kijken." Henk van Drunen van de uitgeefgroep 
ANWB Media: "Juist vanwege concernvorming in 
Nederland zijn we eerder naar het buitenland 
gegaan." Vooral België is populair. Italië, Duitsland 
en Groot-Brittannië zijn te duur en de 
ontwikkelingen in Oost-Europa zijn hoopgevend, 
maar voor de meeste uitgeverijen nog te onzeker." 
Dat uitgeverijen nieuwe titels liever in het buitenland 
onderbrengen, werd pijnlijk duidelijk toen VNU 
b~sloot het blad Ouders van Nu in het komende jaar 
met te gunnen aan Brouwer Offset in Delft, ondanks 
het feit dat Brouwer zojuist f20 miljoen had 
geïnvesteerd in onder meer een gloednieuwe 48-
paginapers. Volgens Straatsma heeft de beslissing 
van VNU weinig te maken met de prijs: "Brouwer 
zat tot het einde toe in de race, maar wij willen 
spreiding. " 

Ook Henk van Drunen van de uitgeef groep ANWB 
Media noemt risicospreiding de beslissende 
overweging om naar het buitenland te gaan. De 
Waterkampioen en Op Pad worden bij Het Volk in 
België gedrukt. "Ik durf te stellen dat het juist 
vanwege de concentratie in Nederland was, dat we 
eerder over de grenzen zijn gaan kijken. In 
offerterondes nemen we bewust buitenlandse 

drukkers mee vanwege de concernvorming in 
Nederland. We kiezen ervoor om niet ons hele 
orderpakket onder te brengen binnen hetzelfde 
concern. 

bron: Graficus, nov. '97. (A. Verbraecken) 

Bladen van de VNU Tijdschriftengroep: 

VNU Tijdschriftengroep is een combinatie van 
Spaarnestad (onder andere Ariadne, Doe~het-Zelf, 
Panorama, Playboy, LibelIe). De Gei1lustreerde 
Pers (onder andere Cosmopolitan, Bobo, Donaid 
Duck, Grasduinen, Margriet) en VNV Telepress 
(onder andere Story en Top Sante). De drie 
uitgeverijen opereren nu nog vanuit verschillende 
locaties, maar het is de bedoeling dat ze in 1999 
allemaal een plaats vinden in het vernieuwde en 
vergrote hoofdkantoor van VNV in Hoofddorp. 
Het aantal titels ?at bij VNU Tijdschriftengroep 
wordt gemaakt, is ongeveer veertig. Bij Brouwer 
zijn drie titels ondergebracht (Vivenda, Top Santé 
en Knipmode), in België twee (Ouders van Nu per 
1998 en BreakOut). De overige titels worden bij 
Roto Smeets De Boer gemaald. 
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uit de verzameling van Louis Nierijnck 

(deel 31) 
hançlelend over een Vaderlandsche Courant, met 
bijzondere advertentie, een boomerang, een dagblad 
voor een persmuseum, over linnen kranten, een 
dagblad van één pagina en een orgaan voor 
kikvorsmannen. 

In de 17e en 18e eeuw werd dikwijls een 
extra uitgave van een krant uitgegeven als bijzonder 
nieuws de drukker te laat bereikte voor de normale 
editie. Die "extra-ordinaire" editie verscheen ook wel 
eens als "na-courant". 

Eind augustus 1783 echter verscheen het 
eerste nummer van de "NA-COURANT OP DEN 
DIEMERMEERSCHEN NU GENAAMT 
NEDERLANDSCHEN COURANT". Dat was geen 
extra uitgave, maar de titel van het weekblad dat 
verscheen bij Schweepe en Handrik Arends te 
Amsterdam. Het heeft een decoratief vign~t rond een 
blanco schild. 

N A,w'C, o:,tf R A N T 
., 0 P D B N 

]) I EM.';ERM EER S C HEN 
,", N'UGENA'AMT 

NEDÉRLANDS,CfjgN COURANT. 
r~ :If'~h":; ... ~~/=I~.::;~ :~~~l',=:,~~~; :f::f!f:;:/~'if::U~ &;;;.= ,~~:;'~7::-:: atr"'l#t. " n~. 
fn;::f'~7~r:: ;:.~~'~e2'.·~·;;:~~t:II:,:~~;:\t~1 ~.~~ '=:~~I~ «;: ~.tqq ~~n4n1II.ft,,* ~;.:t(~:= 

IQ ,n-Itn'1 IlIt\h1\1 tfi~\tMVH t 1u "-'1 ~A~~ .~~~""!:-

o P D .:E N, 

NEpERLANDSCHE~r COUR'ANT. 
No.): . ., 

Gedrukt Ier Dmkkery doo'r HARMi\NU.S 'KONING, 'v~o~ z M. 

)~It.hft!.l.Wtff,n.otrili!1VJ-l}flIf_II~M_hes"'" ~'~till&k1l ",." .. 
ru b. h 10 Ia\, .... "" kt'! ,....., t41 ohm t<~'lfin.kl.' jI.!t wrirl&-J H<I SnV~ ~~~. t ION1~ 614 t-I', ol_tl 

,.- ~~" oh<d Ot ft "..~,..,u W<~~ ~fl"&ot kt W Fat ~ b. ca ~ tw._ "'" ;;: M_:'-: ~:'r;::;;.,fI:": 

De titel van nr.2 wordt "NA-courant op den 
Nederlandschen courant nr.3" gedrukt ter Drukkery 
door Hermanus Koning, voor Z.M. (afkorting van 
voor zyn Meester). Een N.B. aan het eind van dit 
nummer vermeldt: "Deeze Na-Courant wordt 
uitgegeeven, om alle Zo orten van Schryvers en 

Uitgeevers, die oproer zaaijen, publiek bekend te 
maaken, om 't even van wat factie ook zyn mogen". 

Het blad was de Oranje-Partij toegedaan en in 
alle mij bekende nummers is dat overduidelijk 
aangetoond. Aanvallen op Patriotten, hun kranten en 
de courantiers en uitgevers zelf (Koning, Verlem, 
enz.) vormen eigenlijk de enige inhoud van alle 
exemplaren van de Na-Courant, die met nr.7 het 
woord DEEZE voor de titel plaatst en nu in de kop 
heel de tekst herhaalt, zoals hiervoor aangegeven als 
N.B. aan het eind van nr.2. 

Overigens is dit nummer 2 nergens anders 
meer aanwezig dan in mijn verzameling, terwijl van 
de eerste uitgave slechts een zeer beschadigd 
exemplaar bestaat in het Gemeente-archief te 
Amsterdam 

YADER.Jt:,fi·:t\TDSCHE 

, N~. 'I: ',: 
--------~:-~~~~~"~~~.~~_: 

.' .'" .'" • ;,1' j " ; " ... !..j' J' ,,1: 7a~de . Medeburgers' vim ,mYl\ • ongelukkig' VàdtirlaDd i 
'v V .[ "'lelk van ·buiten door een~lIl1Ib'tÎgeQ Vynnd, worde 

VIA. DE R i,,;A:N' D sc HE 
I 

-, : '.~ .. ," " 

BY.ZONDERHEDEN.: . " 

• No. 3°" ,: ' :' 

De Bezw3aren, welke onder het famen{\ellen van dIt 
Derde Dul der VAIlEIILANOléHE BnoNDRRlllwEH. 

van dag tot dag vergrQotlen en drukkender wIerdeo • 

Nr.52 van 1784 was het laatste nummer van 
het blad en het verscheen verder als 
V ADERLANDSCHE BYZONDERHEDEN (weer 
bij Hendrik Arends te Amsterdam). Hiervan bevinden 
zich het eerste (eind 1784) en het laatste nummer 
(nr.30 van 1788) in de collectie. 

In het begin van de 1ge eeuw claimden 
uitgevers van sommige kranten in Engeland dat ze 
geen nieuws gaven en dus geen zegelbelasting 
verschuldigd waren. Daardoor ontstonden talloze 
periodieken in de periode 183 1-1835 waarop geen 
belastingzegel werd afgedrukt. 

Henry Berthold echter gafin Londen wel een 
krant uit waarin nieuws was opgenomen, doch die 
was niet gedrukt op papier, maar op linnen en er was 
dus wellicht weer een uitzondering ontstaan tegen de 
belasting. 
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Van mijn BERTHOLD'S POLITICAL 
HANDKERCHIEF verschenen tien nummers van 3 
sept. tlm 5 nov. 1831. Berthold bood zijn "zakdoek" 
aan als volgt: " the mankind shall be covered both as 
to body and mind". .. De uitgever beloofde zijn 
lezers in het nr.5 van sept. 1831 "that if the ink 
washed out he would buy back handkerchiefs and 
reprint them"! Het exemplaar uit de verzameling is 
de (ongewassen) zakdoek nr.4 van 24 sept. 1831. 

Een andere linnen krant uit de collectie is het 
geïllustreerde TELA CORTADA uit Spanje, 
gedateerd 14 dec. 1895. Het is een satirisch 
tijdschrift waarvan blijkbaar al een zestal nummers 
was verschenen gezien mijn exemplaar het nr.7 
draagt. 

Het in Barcelona gedrukte blad bestaat uit 
twee decoratief omrande kanten ter grootte van een 
kleine handdoek, die gevouwen is en dan 12 
bladzijden telt. 

Het linnen blad is in goede staat. Een 
bijzonder leuke curiositeit waarvan ik nooit een ander 
exemplaar kreeg aangeboden, maar waarover ik ook 
in het geheel geen informatie heb. 

TEl·Ples NEWSPAPE hU' un/lPW",' R 
Hl'" '0" ". ". T. 

IHualD A1 tfCOHO 
CV.U MAlI"l A1 
IlIl roti ome. ~ 
HIW VOAI(. ft. 't, 

...... , .. .... -'r.t-u.....,.,-t 
""" ...... ~ ... ~~ •• I ....... 

• k1J~ .. "n. 

AM~IUCAN5 ADYANCE ALONG SOUTHEltN 
FnENCN COAST 

Corrying full fjold packs, these Americons advonco olong a 
coasfal ridge in southern. Franco. This section being cloored of 
snipers, permits !hem to wolk on lap of the ridgo inslood of below 
'ho skyline. ' 

WAlen rOf( IOMOIHtQW'S lAIUI WMlOti NlW,,:-::""OC-------

Een vreemd Amerikaans dagblad was TEL
PICS-NEWSPAPER waarvan nr.433 (van volume 3 
-sept. 21, 1944) in de collectie. 

Dit blad bestaat uit slechts één pagina waarop 
een grote foto van her front in Frankrijk en 
bijbehorende sumiere tekst. De titel NEWSP APER 
wordt op een blanco achterzijde vermeld (dus niet 
exact zoals de illustratie hieronder toont), waarop 
tevens het adres van de abonnee is aangebracht. 

Een jaarabonnement op dit dagblad uit New
Vork kostte $130.00 (niet gering in die tijd!!). Elke 
dag slechts één foto met onderschrift en de belofte 
van een "latest invasionpic(ture)" voor de volgende 
dag. Een eigenaardig dagblad dat in drieën 
gevouwen naar de abonnees werd verzonden. 

Tijdens de leuke beurs in Voorthuizen werd 
er niet alleen in kranten gehandeld! Ik ruilde met ons 
lid Koos Alons een 18e eeuwse Haarlemse krant 
tegen de V ADERLANDSCHE COURANT nr.69 
van 6 juni 1787. Nu had ik hiervan al een exemplaar 
in de verzameling, maar dit tweede stuk had een 
interessante advertentie aan de achterzijde. 

Daar werd nr.6 van DE POLITIEKE 
SLEEPER aangeboden door de uitgever. Van dit 
nummer is nog slechts één exemplaar aanwezig en 
wel in het gemeente-archief te Amsterdam. Buiten 
een vermelding in de catalogus van de K.B. in Den 
Haag is over deze uitgave niets bekend. 

'0';"- DE" FOLl'TIEI(E SLEEPER 
1'\0. 6. nchol" eClle :ug~me~1Ic ncfpic;;cUr.il O\'cr tip th.ns hccrli:hc1ldc Onlusten hil:. 
l1,n <lcezc $[:111. - De l~''II1kki~c 1(,·!",-m:,,!. V:ll1 veclIl !'rinsgc7.indcu CII Pntriotteu 
vClwrw.,.kt d"o! de pIU01;cri0i> \'nu vérli:bcillcuc HuIZCI\ .lier :i:n.nhnng. _. LOl>, t ... c~ 
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De VADERLAND S CHE COURANT 
verscheen van 3 nov. 1781 tot 3 okt. 1787 (nr. 123) 
waarna de krant werd verboden. Eerst uitgegeven 
door de Bruyn in Amsterdam, later (sinds 19 dec. 
1782) te Buiksloot (ter Boekdrukkerye van de 
gebroeders Baalde). 

A." 1737,. 

V ADERL.ANDSCr·Ü~ .... . ~'Ö' I\. '.: . 
.e..; Q RA)!.. • .l.'t ;r:. 

lP O.E N S DAG, 

In de zomer van 1898 werd in het Cecil Hotel 
in Londen een perstentoonstelling gehouden met een 
enorme selectie oude en moderne couranten, 
afkomstig uit de verzameling van de Guildhall 
Library. Bij die gelegenheid werd het comité van -de 
"Press Bazaar" (ofwel Press Museum) -bestaande uit 
39 uitgevers van Engelse kranten vnl. uit Londen)
een moderne Linotype machine aangeboden als 
blikvanger. Men besloot toen ook de drukmachine in 
werking te stellen en publiceerde op 28 juni 1898 
PRESS BAZAAR NEWS Dearest Little Paper in the 
World nr.l Vol.1. 

~ "". """ ~1'--4r _IJ ol ~ _ obA_ 
~tfr,R."WoJ"'i'éq ~Jr- bm4 
Awln"~~u..lhlWI't-04ib"l 
p..,~I~b4J11~hb~t-.1 

'f""1_ ..... _'-"..-_.wt-\ 
1-.t ~ ~ .~ I~ 1_" -' t4 .... 
,A..1J""'obl!.U-"""'~~b.t'I't;.A. 

lMT'"",~Jl!1>"",~.~~ 

COPI!I"f" ~lHb ~ ~ &.uI 
hk_T"~\lthlfMb~1 

,b4 ~.- ~ "" 'ól1-n'. ~ tI&4' 
""~ ~Jw I-a, ~Vifld h<. ~ éffl.1 

lU.l.Ilt DAT. 

Ik heb ooit dat nummer met de "présentation 
plate shÇ>wing alle members of the comité" - op een 
papierbeurs aageschaft. Aangezien in dat blad gewag 
werd gemaakt van een tweede nummer -om 
tenminste geboekstaafd te blijven als DAGblad- , 
hoopte ik ooit eens daarvan een exemplaar aan de 
verzameling toe te kunnen voegen. 

Enkele maanden geleden ontdekte ik dat nr.2 
Vol. 1. in een antiquariaat, hoewel ik in eerste 
instantie vermoedde dat het om een zelfde nummer 
ging als dat reeds in mijn bezit, omdat de voorpagina 
identiek leek. Dat was ook wel zo, maar de 
vermelding in de kop van "Nr.2 Vol. 1 -June 29, 
1898" was duidelijk genoeg, het was de tweede 
uitgave. Ook de achterzijde heeft dezelfde 
advertenties (allen afkomstig van de aan Press Bazaar 
deelnemende kranten), doch de pagina's 2 en 3 
hebben een andere tekst. 

De prijs van dit "dagblad" bedroeg One 
Shilling en dat was prijzig zo'n eeuw geleden!! 

Overigens is onderstaande aanbieding uit dat 
tweede nummer onbegrijpelijk want wat wordt 
bedoeld met "complete set of all editions of both 
days, pricedt! 1.1 sch. ?? 

THE" PRESS BAZAAR NEWS." 
The Lal'gest Cil'culation of Ully 

Shillillg Puily Pap"r in tho W01'1<1. 

Orders for ths .. Press Bazaar News," both 
of yesterday and to-day sbould be sent to tbe 
Editor, P.B.N., 188, Fleet Street. 28. 6d. 
should bo enclosed. Complete sets of aU 
editions of both days will be forwarded, priC6 
.:131 19. per set. This is 0. unique chance for 
collectors. 

Een uniek stel in de curiosa-collectie! ! 

Tussen de talrijke curieuze kranten uit het 
Amerika van de negentiende eeuw in mijn 
verzameling bevindt zich ook THE DAIL Y 
BOOMERANGvan 3 juli 1891. 

Dit nieuwsblad verscheen wekelijks in 
Laramie (Wyoming) en de uitgever noemde de krant 
naar zijn ezel Boomerang! Kranten uit de staat 
Wyoming zijn blijkbaar nogal zeldzaam. 

. '}'l-IE DAILY 
=11f"'~ 

UILM<lI, Wl(M<lRa, "tH"'" • .wt.l a, 1""11, 

A'aIJIlI[ BUruiw. . '.... . w. Col. bra te, 6. <l.ll. youl Wo buy OUr ao.d 
wh·/",. th!iy· •• 11 cti.ap •• t..-. do youl . 
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Een andere JANUS SUUM CUIQUE 1747-
1787 dan dat exemplaar met blanco bladzijde als 
omschreven in krantencuriosa deel 29, is het EXTRA 
NUMMER van 14 juni 1787 dat tussen nummers 25 
en 26 van dat blad verscheen. 

,-

S U U'M cu I Q. u E. 

EXTRA 

Donderdt.1g dm 14den JUlIij. 

Ter' Yoldoening :lan het v.rzoeb." clen Heer S LE U T l L G'H .I. G NIm jUh ;~o 
levens .. n onze ged~Qe bolo(l~n, hebben wij de eer Ibao. ~an onze L.nd&.en~u:n 
aan te bieden, , __ ' , " 

DEN SLEUTEr,. 

JANUs:. 

In dat extra nommer van JANUS wordt de 
lezer "den sleutel van Janus" aangeboden (zie 
hiervoor naast de illustratie van de voorpagina, 
hierboven) op pagina 3, terwijl op de achterkant een 
Abracadabra staat afgedrukt met een tekst in een 
soort geheimschrift. 

CÎotrnmd .drosÎ.hij,i IonlIl' z~pllno :.:J,~IfM'/M';; e,., prlste.l qurlJaglov n c. 
II !,PI 0 A arefow.IV cue.titee. fal/ar,. G g A I D 0 W N dUlIam marco& loolorophor_ 
.mnlpodan.enonin,"pen ap.donunotropon b. b. b.. kue/ps .LljD, Deo kljln.w .1 
leh: ,Kt, ,u/Gip/ct., /~iced IIu1 Judhwn. Nedoierv neckilljg e;Jliw dlukeg neze.,: 
1\leot ljg teb koo 01)1.7 TldI .... ocv. lOok Ijg tlu Qeano 1=ls nereel, tad'lJw lew 
fnemeoroov nfjl nek~rbeg ef nepÎlg , ra:!W Ijw ze nodni ... : ruw neeg n.llluq('p et 
nekam po .rednoll;!> uonoCrep. ' ' Tra fre Cri (ro freu; I>:!IJrev tfd cid IlUC'J0V' 
Jeew 101; o.1r et Cunaj na. nlz uecl raan toln Cu~ û_obeb ne. hipte. t<lnturlllln.tO$ 
duuw ponUf d4DOI rOdl, k,durkOl lolofantto •• meno.. GllohllllprlmDlStqrwolfclrco 
)lmlolpulalcol~.uJ C3umn. baUeI bIouIS heolom .uIUn.. Alled, flremtn, 3unlrrn:. ' 
Jiroci)I, aihlolJ', Cull'g, of.u, fuJlublt, fuitE.porp. NB. ruillgrl!' nod'jjroc rar.e. 
far.cecom. Ta", neb 10llJ, net!o~ I Arfiqpnml, ZlIWV oow won new ,enfOl cu
daJlIgopboneros fi«:= tou ro pi DI clJl kl!. Mlcm ... tuo ruuoffi "'PI': .: .. , x.AF""'O" 

• ".lor .. X. .. ~ZI'B ".f;;'~1 ,Nee .Ird uevez Iga dncdud lIlloeoUllw: 17835ClCeo. 
'1I.làlDl leeJlOot na, idn.lreên -ni'! efigldeolb mveg: näm/uob, DO';;;, 'fellcûin I 
""./1. ",.1'. •• C ••• '.1 .•. 1>. curiomwpo~afi:u fomebllcs te turbalotout! ""mdol ... Nek: 
JuheC dudodldcd.j (o!itCumnordi Gerbonlawous t(,qpnml&l;r drllll.2ondlJIIlOi xadnem 
ai.",rg t:lf.C.J: IlOfUk I ueruk I Demk! fumljdld ovmo. ollllccdoud uilof OltilUJ' 
lOZ, 10Z. Apop.petrikoo, drvo koon Ipo' nkll, m,l dodr. Gif ir dl dl /lil v~ 
Jo'l Atrhm brmnghm Clchfu lodll pI' pm lostntopln pr!;! tc arot: DI vlvu orr 
frms pil!. ,Log can 11 ftv mnst. DIXIIIII apr te oedl vi Jv dan Irr l t:lU cm Dolc:bs 
PUs fpltr da·J1. Grgm mgrr pets prt cms. Jez r.lh un kljltdnl. wh enw: 1IIul!: 
!j& lid kljlroobeb Dezol, D.d taatlrev ljg oed nehd'nog noaj. 

A B a A ~ A D & B R ~ 
& 'B a & CAD A B R 

A n R A C 'A DAB. 
'ABRACADA., 

A BRA CAD. 
A BRA C A. 

A BRA C 
',ABRA.: 

,A. 'l! 11.: 
A B. " , .A. ' ,,' 

Vaveriv~ 1. 3- S· 7. ;. u.' 13· IS'. tr·l/. + '7. ~1-'r8 3 -1'-0. 
:mnek 10k bol lultnududo~ gerulDllluz:dj, corineurl. dutOl a1wllamorpb.do ma-
bsq:Nphlon, ameunz, emz, O.IIICOIO, alm(o: el.VI , ' • 

'Veze Nommeu \'forden 'l1e ll,baud.gco vervolgd. ho uilgegevco te Leydett 

In de Janus nr.27 van 25 juni 1787 beklaagt 
ene Klaas Momus zich over de nietszeggende sleutel 
in het Extra Nommer. Het antwoord van Janus is 
daarop: "Verwacht, met nr. 50, den Sleutel op den 
Sleutel van Janus, en dan zal alles weer in order zijn". 

Evenwel Janus stopt met het nummer 35, dus 
ook geen "sleutel op den sleutel" meer. Een volgende 
keer nog meer over die merkwaardige Janussen uit 
de collectie!! 

Heel wat jaren geleden ontving ik van een 
Franse collega-verzamelaar een exemplaar van LA 
VOIX DE L'HOMME GRENOUILLE gedateerd 
juli 1967 nr. L 

La Voix de I'Homme Grenouille 
M. ). C, LtJNfl\AV 

LlI~'Q·I"t. 

"MEAGITUA NEC FLUCTUAT ", ... , 
J • ...., 

Pour Coa ? 

Au prop'. cotnn'lo éu hO',"O, /'10 .... /'10 e,.,~nq"1J 'HIQ 
d. nou. movmw, W\ po.. f"ch>lt danD h!I don'\Q/niI 
IH , .. prootlo 'ffllo •• , !'f"/l0<).f'II.. 

11o .upIJ 'Ol 

8 tn--o",r..n'filbf. I'vVlV1<1 lOU" I1 _1vI."o1_ .. IN.1n 
IIf'ItI>U elovoo ou 111111<1., D.JvIJ I, ~h&, .'tb. 

• l406,! 0tII. nou. fWllOO., fNlllI OU 9èllA ~ 
.~vt. d1l11lh4 O,DJ. 

G u .... _ .. 411.,- .... I ." Iittn'wInll!on' ]vmekiU8'$rnunt 
e .. t-çulou JXM.U b l~elUl"'Q ." Immer_ton CC. " 
""W-O lil\. N' \.104, p, 'lO). 

Cer1alns Res'aura eurs 
mérl en de se faire Cu.slr,er I 

Lr ,AANY'IJ] I 'I;QC,V't14 '-'f\~ ln/1nq In'porofW(I" 
"' HIli. ,ua "I r\<nfO llol.q P"IV ,..W"""" do ... OUII 
~~I" 11 I """"'.,'ta en tT\énffO v,..·roneml" 1) 

"Hinde"" '0'040 ''lHI 1"1:11 .... 

"0'J'fllt ... paa '''0 kil !)tnfC:K p .. ut·""" \,ffitI ... IB·~e 
lijHO Mil nl>lI'Uf"plD~Q I f"4 ~~" IKI V<1 cl.flr GVO lolt. 
MII·"\.9"·I$I.s'.'~v. fI O. 

O<ave.n1 ...... rneruolllu jlll!t(\k1'u/ll.tf"&fno-ot ,OOM_trmnt.. 
vn c~ d~n\>$Od. I 

_ G&<-ç-on. VOVI'I n'av ... peil) /6<1 f1'0rrq.u'/ IHInQ fT·1II 
G~""f'i4o' 

... Noo MOfH'kor. o'oel b»n uo ~<Hm Ik! çho"''''1. 
~ Ah bon. (Ourall pIv~ ~ avs O'tUa/l kil hlM"nt I1I 

Natuurlijk was deze ((krant" bedoeld als een 
grap; kikvorsmannen hadden nu hun eigen 
nieuwsblad dat onder water gelezen kon worden ..... 

Het blad is nI. éénzijdig op plastic gedrukt. 
De vermelding nr.l kan duiden op een vervolg maar 
of er méér verschenen zijn betwijfel ik. 

Uiteraard is ook één nummertje voldoende in 
een verzameling curiosa, 

Een berciht uit de Amsterdamse Courant 
nr.150 van 28 juni 1815, na de grote slag bij 
Waterloo: Opruimen van het enorme slagveld .... 

, ':Ecn'groot'untal'Uoercn Is' than~ bezig met dc lijken; 
die 'nog tlIP', het Slngvc::\d'.lIg.~el1. weJl" tC ruimen. , In
zonderheitl' ligr,en zij 'p...eell :estafJcld', r'ondolft de 'vcr', 
woeste hoe Ie la ne/l~ -Alli'~"(.e:'~ M~II zamelt 'ook 'all~ 
,~e <?oe~crcn" Wanen!:!n: ell" KrUg~,b~~9CC(ell .. op,' welkn 
00 ,VIJand I ~.r:, heeft ach,rc.r..;,gal;!.te,u< ,'", '" , ' 

I ,.... ' '4 • ~ • ' •• '.,,' \ .'" .., ,. I' • 

'. De', Ka~rcl1 met gekwetst!!' Franschc\1 ,"gedlÎrcndc den 
,e!toelon",dag hier;. 1I!IIIgekomen 9 \' zijn' onrcJhaar •. Mcn 
dlll.,act , d~:g~8.,o:~te:. ~9rg,~99t:·'Aç.zè ongelukkigen.: ;': 

, ~ ' ...... , ..... I ."':" • ( , ...... ,.. j •• ,.1 .... " .'.1 • " .' <\ •• 

J,)e' gr,ootc' cn ,prachtlge·,n,egijnclI,~·.kerk '; 'sed,ert"lang Uil 

den~'OJ1eDbaren eerdiens f' gewijrl ';:i "forde', th311S' g~brullCt 
ten "dienste"der, mcnkb!t!!id.~: tip bcvat::,rcèM ,«en' gr.qot 
aantal ie.kwetst~n. ~: :.~ f.L?~: .. ~~::.:', ?"':/: ~:!~ .• I,' .#00(;;'.' . ,,; ".. ","''''l 

Tijdens de beurs in Voorthulzen werden op 
mijn tafel enkele kranten achtergelaten en die ik bij 
het opruimen heb meegenomen. Het zijn LE 
MONITEUR UNIVERSEL (18-3-1826) en 
SONNTAGS-BLATT ZUM SALZGITTER' SCHEN 
ANZEIGER (26-7-1863). 
Als de eigenaar zich meldt, zal ik ze toezenden. 

(wordt vervolgd) 
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:""""'""""""""""""'111"'111'111""""11""'''''''111"""'''"111111111111111''''11""11111''111''''"''''''''''''''''''''''"""'''''''''''IIIIIIIIIIII''IIIIIIIIII'IIIIIII'II~ 
§ § 

I..""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~~:~~~::~,~:,~~~~~,~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J 
Aberdeen American News onafh 
Ad Express & Daily Iowegian Rep 
Albert Lea Tribune onafh 
The Alliance Daily Times-Herald Rep 
Ames Daily Tribune onafh 
Argus Leader onafh 
AtIantic News-Telegraph Rep 
Austin Daily Heraid onafh 
Beatrice Daily Sun onafh 
The Bismarck Tribune onafh 
The Brainerd Daily Dispatch onafh 
Brookings Daily Register onafh 
CaU / Pioneer-Times / Spearfish Daily / 

Queen City Mail onafh 
CarroU Daily Times-Herald onafh 
The Cedar Rapids Gazette onafh 
Charles City Press onafh 
Cherokee Daily Times onafh 
Clinton Herald onafh 
Columbus Telegram onafh 
Creston News-Advertiser onafh 
Crookston Daily Times onafh 
Daily Belle Fourche Post Rep 
Daily Capital Joumal onafh 
The Daily Democrat onafh 
The Daily Freeman-Journal Rep 
Daily Gate City onafh 
Daily Iowan (Univ. ofIowa) 
Daily Joumal 
The Daily Joumal 
Daily Nebraskan (Univ. ofNebraska) 
Daily News onafh 
The Daily Nonpareil onafh 
The Daily Pioneer 
Daily Reporter 
The Daily Republic 
The Des Moines Register 
Devils Lake Daily Joumal 
Dickinson Press 
The Evening Sentinel 
The Fairfield Ledger 
Faribault Daily News 
Forum 
Free Press 
Fremont Tribune 
Globe-Gazette 

onafh 
onafh 
onafh 
onafh 
onafh 
onafh 
onafh 
onafh 
Rep 
onafh 
onafh 
onafh 

o Aberdeen SD 1885 
o CenterviUe IA 1864 
a Albert Lea MN 1897 
a Alliance NE 1887 
a Ames IA 1867 
o Sioux Falls SD 1881 
a AtIantic IA 1871 
a Austin MN 1891 
a Beatrice NE 1902 
o Bismarck ND 1873 
a Brainerd MN 1881 
a Brookings SD 1890 

o Lead-Deadwood SD 1876 
a Carroll IA 1868 
o Cedar Rapids IA 1883 
a Charles City IA 1896 
o Cherokee IA 1870 
a Clinton IA 1856 
a Columbus NE 1879 
a Creston IA 1881 
a Crookston MN 1885 
o Belle Fourche SD 1935 
a Pierre SD 1881 
a Fort Madison IA 1868 
a Web ster City IA 1847 
a Keokuk IA 1847 

Iowa City IA 
a Fergus FaUs MN 1873 
a International FaUs MN 1911 

Lincoln NE 
a Wahpeton ND 1880 
a Council Bluffs IA 1857 
o Bemidji MN 1896 
o Spencer IA 1874 
a Mitchell SD 1883 
oDes Moines IA 1848 
a Devils Lake ND 1905 
o Dickinson ND 1883 
a Shenandoah IA 1882 
a Fairfield IA 1849 
a Faribault MN 1914 
d Fargo ND 1878 
a North Mankato MN 1887 
a Fremont NE 1868 
o Mason City IA 1861 

20,000 K-R 
3,800 Smi 
9,300 Thom 
4,100 Sea 

10,000 
42,600 Gan 

7,600 
9,300 Thom 

10,800 Stau 
27,400 Lee 
14,700 Stau 
5,300 Stau 

6,100 Sea 
6,900 

69,700 
3,600 M-A 
3,400 

20,600 
11,000 Free 
6,300 Shaw 
4,900 Dau 
3,400 
3,800 
7,200 Bre 
4,100 Ogd 
6,200 Bre 

20,000 
13,000 Thom 

5,100 R-W 
17,000 

6,600 Wick 
17,800 Thom 
7,400 
3,600 

12,000 Thom 
233,000 Gan 

5,400 Park 
8,500 Thom 
3,200 
5,400 
8,900 

55,900 
26,400 Ott 
11,600 Gan 
21,000 Lee 
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Grand Forks Herald onafh o Grand F orks ND 1879 37,000 K-R 
Hastings Tribune onafh a Hastings NE 1905 17,000 Sea 
TheHawkEye onafh a Burlington IA 1837 18,900 Har 
Hibbing' Daily Tribune Rep a Hibbing MN 1894 11,100 M-M 
Holdrege Daily Citizen onafh a Holdrege NE 1885 3,800 
Huron Daily Plainsman onafh a Huron SD 1885 12,600 Free 
Independent Rep a Grand Island NE 1869 25,700 Stau 
Independent onafh 0 MarshallMN 1873 8,800 Ogd 
Iowa City Press-Citizen onafh a Iowa City IA 1841 15,800 Gan 
Iowa State Daily (Iowa State Vniv.) AmesIA 18,500 
The Jamestown Sun onafh a Jamestown ND 1925 10,100 
Joumal onafh a F aUs City NE 1867 4,900 
The Joumal onafh o New Vlm MN 1898 10,800 Ogd 
Keamey Daily Hub onafh a KeameyNE 1888 11,500 
Le Mars Daily Sentinel Rep a LeMars IA 1870 5,200 
Lincoln Joumal onafh a LincolnNE samen met: 
The Lincoln Star onafh 0 Lincoln NE 1867 36,000 
Madison Daily Leader onafh a Madison SD 1890 3,600 
McCook Daily Ga-lette onafh a McCookNE 1911 10,300 
Mesabi Daily News onafh a Virginia MN 1893 14,400 M-M 
The Messenger Rep o Fort Dodge IA 1856 21,6000gd 
Minneapolis Star and Tribune onafh o Minneapolis MN 1867 381,800 
Minnesota Daily (Univ. ofMinnesota) Minneapolis MN 40,000 
The Minot Daily News onafh a MinotND 1884 29,200 Don 
The Mount Pleasant News onafh a Mount Pleasant IA 1878 4,300 Int 
Muscatine Joumal onafh a Muscatine IA 1840 11,100 Lee 
Nebraska City News-Press onafh a Nebraska City NE 1854 3,700 Park 
Nevada Joumal onafh o Nevada IA 1895 2,700 
News onafh 0 Estherville IA 1930 2,300 Ogd 
News-Republican onafh a Boone IA 1865 4,700 
News-Tribune & Herald onafh o DuluthMN 1869 63,900 K-R 
The Newton Daily News a Newton IA 1902 7,500 Shaw 
The Norfolk Daily News Rep a NOITolkNE 1887 22,300 
Omaha World-Herald onafh d OmahaNE 1865 118,700 
Oskaloosa Herald a Oskaloosa IA 1850 6,100 Don 
The Ottumwa Courier onafh o OttumwaIA 1848 15,600 Lee 
Owatonna People's Press onafh 0 OwatunnaMN 1874 7,400 Ott 
Post-Bulletin onafh a Rochester MN 1859 39,200 Sma 
Quad City Times d Davenport IA 1855 62,000 Lee 
The Rapid City Joumal onafh a Rapid City SD 1878 31,500 Cow 
Register a Oelwein IA 1881 6,300 Thom 
Republican-Eagle onafh a RedWingMN 1857 8,700 R-W 
St. Cloud Daily Times onafh a St. Cloud MN 1887 28,400 Gan 
St.Paul Dispatch onafh a St.Paul MN 1882 72,000 K-R 
St.Paul Pioneer Press onafh o St.Paul MN 1849 117,900 K-R 
Sentinel o Fairmont MN 1874 11,500 Ogd 
Sioux City Joumal onafh o Sioux City IA 1870 54,800 Hag 
Star-Herald onafh o Scottsbluff NE 1903 16,300 Wes 
Still water Gazette onafh a Still water MN 1884 5,100 
Telegraph onafh 0 North Platte NE 1881 15,800 West 
Telegraph Herald onafh a Dubuque IA 1836 35,000 
Times-Republican onafh a Marshalltown IA 1858 14,000 Ogd 
Valley City Times-Record onafh a Valley City ND 1879 4,000 M-A 
The Washington Evening Joumal onafh a Washington IA 1893 5,200 
Waterloo Courier Rep a Waterloo IA 1858 47,700 How 
Watertown Public Opinion onafh a Watertown SD 1887 16,500 
West Central Tribune onafh o WillmarMN 1895 16,400 
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Williston Daily Heraid a 
Winona Daily News onafh 0 

Worthington Daily Globe onafh a 
Yankton Daily Press & Dakotan onafh a 
Vork News-Times Rep a 

De Groepen: . 
Cow Cowles Media Co., Minneapolis MN 
Dau Daughtry Newspapers, Galveston TX 
Don Donrey Media Group, Fort Smith AR 
Free Freedom Newspapers, Santa Ana CA 
Gan Garutett Newspapers, Rochester NY 
Inl Intand Industries lnc., Lenexa KS 
Rag Hagadone Newsp., Coeur d'Alene ID 
Har Harris Enterprises, Hutchinson KS 
How Howard Publications, Oceanside CA 
K-R Knight-Riáder Newspapers, Miami FL 
Lee Lee Newspapers, Davenport IA 
M-A Mid-America Publ. Gp., Des Moines IA 
M-M Morgan Murpjly Newsp., Superior WI 

Williston ND 1899 7.700 Wiek 
WinonaMN 1855 14,900 Lee 
Worthington MN 1872 15,300 
Yankton SD 1861 10,000 Stau 
YorkNE 

Ogd 
Ott 
Park 
R-W 
Sea 
Shaw 
Sma 
Smi 
Stau 
Thom 
West 
Wiek 

1887 6,100 Stau 

The Ogden Newspapers, Wheeling WV 
Ottaway Newspapers, Campbell Hall NY 
Park Communications, Blytheville AR 
Red Wing Publishing, Red Wing MN 
Seaton Group, Coffeyville KS 
B.F.Shaw Newspapers, Dixon IL 
Small Newspapers, Kankakee IL 
Smith Newspapers Inc., Fort Payne AL 
Stauffer Communications, Topeka KS 
Thomson Newspapers, Toronto Ont 
Western Publishing Co., Lincoln NE 
Wiek Newspapers, Sierra Vista AZ 

Bron: Editor & Publisher Yearbook (010) 
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LE MATIN IN ZEE MET 
VERS L' A VENIR 
De nieuwe Franstalige progressieve krant "Le Matin" 
zal in maart 1998 voor het eerst verschijnen. Dat 
maakte de uitgeverij BLC Media bekend. BLC 
Media sloot een samenwerkingsverband met de 
uitgeverij Vers l' Avenir, die de nodige ondersteuning 
zal verlenen inzake produktie (dmkken en 
informatica), marketing (reclameregie) en distributie 
van het dagblad. Ook Rossel (ie Soir) was 
geïnteresseerd in samenwerking met BLC Media. ~e 
Matin komt in de plaats van de kranten La Wallome 
en Le PeupleJLe Journal de Charleroi, die wegens 
gebrek aan financiële middelen verdwenen. Beide 
kranten waren eigendom van de socialistische 
vakbond. Le Matin wil zich naar het voorbeeld van 
De Morgen in Vlaanderen als een onafhankelijk 
dagblad positioneren. Door de samenwerking met 
Vers l' Avenir komt de titel bij de reclameregie 
S cripta terecht. Vers I' Avenir controleert eveneens 
de uitgeverij IPM (van La Libre Belgique en La 

Dernière Heure). bron: Belga-Brussel-okt '97. 

MEGA-ORDER BIJ 
PERSCOMBINATIE 
In oktober vorig jaar heeft Perscombinatie, dmkker 
van onder andere De Volkskrant, Trouwen Het 
Parool, bij MAN Roland een order geplaatst van een 
Colorman-krantenpers. De machine komt te staan in 
het momenteel in aanbouw zijnde nieuwe 
bedrijfspand in Amsterdam-Zuidoost. De totale 
investering in gebouwen machine ligt tussen de 150 
en 200 miljoen gulden. 
De tien jaar geleden in gebmik genomen Colorman 
legt Perscombinatie steeds grotere beperkingen op, 
zowel qua dmkcapaciteit als de relatief geringe 
kleurmogelijkheden. Zozeer zelfs dat de 
krantenuitgever advertenties dreigt te verliezen. Met 
de nieuwe machine slaat Perscombinatie de vleugels 
flink uit. 
Een indicatie voor de enorm toegenomen 
kleurcapaciteit is de zaterdag-Volkskrant. Nu telt de 
dikke zaterdagkrant maximaal 8 full-colour-pagina's. 
Op de nieuwe pers kan Perscombinatie straks een 
zaterdag-Volkskrant maken van 64 fullcolour
pagina's en 64 pagina's in steunkleur. De machine 
zal eind 1999 worden geïnstalleerd. Medio 2000 
moeten de eerste kranten van de nieuwe machine 
afkomen. 

Bron: Compres, nov. '97. 

GEMODERNISEERD FINANCIEELE 
DAGBLAD MINDER ZWART-WIT 
Het Financieel Dagblad heeft het wat stoffige imago 
van zich afgeschud. Sinds dinsdag 6 januari verschijnt 
de krant in een nieuw uiterlijk. Voor de vormgeving 
tekenden FD' s eigen grafisch ontwerper Ron 
Heideman en grafisch ontwerper Irma Boom. 
De nieuwe vormgeving moet meer mst brengen in de 
krant en de toegankelijkheid voor de lezer vergroten. 
Het opvallendst zijn de nieuwe lettertypen. De 
koppen worden nu gezet uit de Garamond, een 
klassieke letter die de krant een gevarieerd uiterlijk 
moet geven. De News letter waamit de broodtekst 
de afgelopen decennia is gezet, is vervangen door de 
beter leesbare Charter, die in 1987 door de 
Amerikaan Matthew Carter werd ontworpen. Het FD 
is daarmee de eerste Nederlandse krant die de 
Charter als broodletter 
introduceert. Volgens 
de ontwerpers zit er nu, 
figuurlijk gezien, meer 
kleur in de nieuwe 
krant, dat wil zeggen in 

de afwisseling van de 
koppen en typografie 
en in de toepassing van 
grijstinten. Zo kregen 
de koerspagina's een 
lichtgrijs streepraster, 
waardoor de cijfers 
beter leesbaar zijn 
geworden. Echte kleur heeft de krant voor financieel 
Nederland niet nodig, aldus Heideman en Boom. 
Onveranderd bleef het FD-logo. Verder werd 
gekozen voor een bloksgewijze pagina-opmaak. 
Korte berichten worden voortaan in een tweekoloms 
mbriek rechts op de nieuwspagina' s afgedmkt. Dat 
heeft een mstiger paginabeeld opgeleverd. 

Bron: Graficus, jan '98. 

OUDE KRANTEN IN DE KOEIENSTAL 
In Ierland heeft men een nieuwe manier gevonden om 
oude kranten te hergebmiken: versnipper ze en laat 
koeien op die snippers slapen. Bij een onderzoek 
door de landbouworganisatie Teagasc scoorde oud 
papier als stalmateriaal opvallend goed, vooral als het 
gesnipperde papier werd gecombineerd met matten. 
Koeien kwamen even schoon van hun papieren bed 
als wanneer ze op zaagsel hadden geslapen. Ook de 
kosten waren ongeveer even hoog. Alleen voor 
zaagsel was wel twee keer zoveel materiaal nodig. 
Het onderzoek had betrekking op vier materialen, 
maar de twee andere worden in het artikel niet 
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genoemd. Wel wordt vermeld dat een matras van 
krantenpapier bij de koeien geen uierontsteking of 
verlamdheid veroorzaakt. De organisatie National 
N ewspapers of Ireland (NN1), een van de co
sponsors van het onderzoek, is enthousiast over de 
resultaten. Vooral de conclusie dat oud 
krantenpapier een bruikbaar, economisch en veilig 
materiaal is, zou tot een nieuwe vorm van recycling 
kunnen leiden. Het zet in ieder geval meer zoden aan 
de dijk dan het versnipperen van oude kranten voor 
de kattenbak. 
Bron: Irish Pn'ntel; okt. '97. 

WEGENER ARCADE STOPT MET 
JONGERENKRANT PRIMEUR 
Het doek voor het jongerenblad Primeur is definitief 
gevallen. Op 30 januari verschijnt het laatste nummer 
van de jongerenkrant, die als bijlage bij een aantal 
dagbladen van Wegener Arcade werd meegstuurd. 
Volgens de organisatie was de krant in zijn huidige 
opzet niet meer te handhaven. De bedoeling was om 
via een bijlage bij de dagbladen de jongeren te 
stimuleren om op een leuke manier kennis te maken . 
met de krant. Dat is mislukt. De respons van de 
lezers was niet groot genoeg en de inkomsten uit de 
advertenties viel ook tegen. Een ander probleem was 
de verspreiding. Omdat Primeur alleen als bijlage bij 
de Wegener Arcade-dagbladen verschijnt, is er geen 
landelijke dekking. Een oplage van ruim 350.000 
exemplaren blijkt niet voldoende om Primeur op de 
been te houden. 
Bron: Graficus, jan. '98. 

FORENZENKRANT VAN DE BAAN 
De landelijke Forenzenkrant waarmee de overheid 
carpoolen wilde bevorderen, gaat niet door. Het 
ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft het plan 
voor de maandelijkse huis-aan-huiskrant, die op 1 
januari van dit jaar in een oplage van 6 miljoen zou 
verschijnen, afgeblazen. Uiteindelijk is het aantal 
carpoolers niet toegenomen, zo bleek uit 
proefprojekten met de krant in Noord-Nederland. 
Bovendien realiseerde Den Haag zich dat investeren 
in een dergelijk medium in strijd is met de Europese 
richtlijnen ten aanzien van concurrentie. De pet van 
beunhaas past de overheid natuurlijk niet. Helemaal 
van de baan is de Forenzenkrant waarschijnlijk niet. 
Overwogen wordt om hem regionaal uit te geven. 
Bron: Graficus jan. '98. 

LD (Limburgs Dagblad) gaat 
Spaanse krant drukken 
Het Limburgs Dagblad drukt sinds november de 
Europese editie van El Pais, de grootste krant van 
Spanje. De in Heerlen gedrukte oplage zal 12.000 
stuks bedragen, behalve op zondag, wanneer er twee 
keer zoveel exemplaren uitgebracht worden. De 
pagina's worden vanuit Spanje per satelliet naar 
Limburg geseind. De Europese editie van El Pais zal 
vanaf eind dit jaar op de nieuwe pers gedrukt 
worden, waarmee ook een deel van de oplage van De 
Telegraaf zal worden geproduceerd. Het Limburgs 
Dagblad maakt al meer Europese edities van 
buitenlandse dagbladen, met name de Japanse Nikkei 
en Asahi en de Spaanse sportkrant Marca. 

Bron: Compres- nov. '97. 

OUDE COURANTEN 
Veel mensen lezen kranten, weinigen bewaren ze; toch is er geen prettiger bezigheid 

denkbaar dan het lezen in een jaargang oude couranten! 
Ze brengen de tijd van toen met alle vervelende nieuwtjes en het leven van alle dag en 

beschrijven de gebeurtenissen in de geest van vervlogen jaren beter dan de geschiedschrijver. 
Wie kan een krant van een eeuw geleden ter hand nemen zonder daarbij te bedenken 

dat elke naam die daarin gedrukt staat, nu gebeiteld is op een grafsteen? 
De dokter, kwakzalver of apotheker die medicijnen adverteert met de beschrijving van 

de genezing van de ziekte, is zijn patiënt gevolgd in de dood; de scheeps-makelaar kon zijn 
schepen en zijn leven niet verzekeren en de acteur die anderen aan het lachen bracht, kan nu 
alleen zijn opvolger voorzien van zijn schedel voor de opvoering van Hamiet. 

Het is eenvoudig om kranten te bewaren; de moeite daarvan wordt beloond en zoals bij 
wijn worden ze waardevoller in de loop der jaren en oude jaargangen kranten worden 
tegenwoordig verkocht tegen ongelofelijl{ hoge prijzen. 
De persoon die dit stuk schreefin de "Providence Patriot & Columbian Phenix" van 3 juni 1829, bestaat dus nu ook 
al lang niet meer zoals hij ook nooit heeft kunnen vermoeden dat die krant in 1997 voor slechts $9 werd gekocht en 
wie zal over een eeuw dit stukje lezen als ik allang niet meer besta en met mij zovelen die zich druk maken over 
allerlei futiliteiten, waarover dan in oude vergeelde kranten wordt verhaald. 
Ik blijf erbij dat lezen in oude couranten méér voldoening geeft dan de beschrijving van diezelfde periode in een 
geschiedenisboek, simpel omdat ze stammen uit de tijd zelf .. 

(Louis Nierijnck) 
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Gereformeerde ochtendkrant voór christelijk Nederland 

conservatief doch modern 

Halve eeuw gereformeerde ochtendkrant 
voor christelijk Nederland 
Een minder bekende onder de landelijke dagbladen is , 
het Nederlands Dagblad, dat aanvankelijk vanuit 
Amersfoort, tegenwoordig vanuit de Gelderse 
gemeente Barneveld wordt uitgegeven. Deze krant 
richt zich met een oplage van 30.000 niet op een 
bepaalde regio; daar hebben ze er tenslotte de 
Barneveldse Krant voor, welke laatste qua oplage 
met 11.000 exemplaren het kleinste Nederlandse 
dagblad is. Barneveld (nog geen 50.000 inwoners) 
brengt dus twee bijzondere dagbladen voort. De titel 
Nederlands Dagblad met ondertitel "Gereformeerde 
ochtendkrant voor christelijk Nederland" wijst er ook 
op dat dit een landelijk dagblad is, maar bovendien 
spreekt er ook een trouw aan het vaderland uit, 
trouw aan het gezag van de Nederlandse staat en nog 
veel sterker aan ander gezag daarboven. De krant 
richtte zich van oudsher op de GPV -stemmers, maar 
inmiddels ook op RPF- en CDA-aanhang, en heeft 
enkele jaren terug ook de banden met de Vrijgemaakt 
Gereformeerde Kerk wat meer losgelaten. De 
vroegere ondertitel 'gereformeerd gezinsblad' duidde 
op het belang van het traditionele -gezin als hoeksteen 
van de christelijke samenleving, een samenleving die 
zeer hecht aan het uitdragen van de eigen boodschap, 
niet alleen door ouderlingen, maar ook door P. 
Jongeling. Het Tweede-Kamerlid voor het 
Gereformeerd Politiek Verbond uit de zestiger en 
zeventiger jaren was lang de hoofdredacteur van dit 
dagblad, Met zijn vertrek liep ook voor het 
Nederlands Dagblad de periode ten einde waarin het 
geaccepteerd was dat een (hoofd-)redacteur een 
sterke binding had met een politieke partij. Zo was 
ook in de jaren veertig en vijftig Romme zowel de 
KVP-fractievoorzitter in de Tweede Kamer als 
hoofdredacteur en daarna staatkundig redacteur van 
de katholieke Volkskrant. Onlangs is de discussie 
weer opgelaaid of een journalist, laat staan een 
hoofdredacteur, überhaupt lid mag zijn van een 
politieke partij, laat staan fractievoorzitter mag zijn in 
de Tweede Kamer. De huidige opvattingen over 
journalistiek laten niet meer toe dat redactionele en 
politieke functies dooreen lopen. Dat die tijden van 

vermenging van functies werkelijk achter ons liggen 
bewijst bijvoorbeeld ook Andries Knevel van de 
Evangelische Omroep, die zijn gasten zeer kritisch 
tegemoet treedt, met name wanneer zo'n gast de 
buitenland-redacteur van het Nederlands Dagblad is 
(zoals op 9-2-1998 in Het Elfde Uur). 

Distributie: een speciale zorg voor een 
kleine landelijke krant 
Ondanks een onmiskenbaar trouwe lezerschare is te 
verwachten dat in apsolute aantallen gerekend er niet 
heel veel exemplaren van het Nederlands Dagblad 
verkocht worden. Toch wordt bij de meeste 
abonnees het Nederlands Dagblad IS ochtends 
thuisbezorgd dankzij een distributieregeling met de 
NDU, maar in Brabant en Limburg loont dat niet 
overal en wordt de krant per post toegezonden, 
hetgeen een dag vertraging oplevert. Door de 
spreiding van het gereformeerde volksdeel over ons 
land -een spreiding die zich op de landkaart 
concentreert langs de diagonale strook welke loopt 
van zuidwest tot noordoost, van Zeeuws Vlaanderen 
via Tholen en de Hoekse Waard naar de Gelderse 
Vallei en via oude vissersplaatsen aan de voormalige 
Zuiderzee naar de Groningse ommelanden- is het 
geen gemakkelijke opgave de losse verkoop te 
organiseren, een verkoop die de 200 exemplaren per 
dag nog niet haalt. De 60 losse-verkooppunten die er 
zijn, liggen verspreid over genoemde strook: in de 
provincie Groningen (waar 5000 van de 30.000 
abonnees wonen), in Zwolle, Amersfoort, 
Rotterdam, Gouda, etc. Kort geleden zijn in 
Amsterdam twee verkooppunten opgezet 
(Evangelische Lektuur en Pelgrim). Abonnees zijn 
dus veel belangrijker voor deze krant en vormen 
derhalve 99% van de lezers, een zeer hoog 
percentage, dat we alleen nog aantreffen bij het twee 
maal zo grote Reformatorisch Dagblad. Deze 
enigszins verwante krant werd pas veel later, in 
1971, opgericht, en bedient de strengere SGP
aanhang. Die krant heeft ook een web-site, welke 
niet op zondag toegankelijk is (vraag blijft hoe een 
zondagsluiting voor intemetlezers dichterbij de' 
datumgrens wordt opgelost). Terug naar de papieren 
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Gereformeerde oclltelldkrant voor christelijk Nederland 
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versie van het Nederlands Dagblad: voor het 
buitenland doet de zeepost er wel een week over, en 
zijn de abonnementstarieven door de hogere 
portokosten ook veel hoger, soms het drievoudige! 
Op deze bezorgproblemen met alle kosten van dien 
heeft de krant iets nieuws gevonden ... 

Primeur met complete elektronische editie 
In het vorige nummer van Au Courant stond een 
overzicht van Nederlandse en Belgische dagbladen 
die naar de stand van zaken van begin december een 
internet-editie kennen. Ik liet u weten dat kranten 
hooguit een grafische afbeelding van de titelpagina 
op het internet zetten, en dat de digitale versie 
meestal uit korte stukjes tekst bestaat, en dat in de 
papieren editie daar veel meer over te lezen is. Dat 
gold ook en geldt nog steeds voor het Nederlands 
Dagblad. Maar dat nummer van Au Courant was nog 
niet gedrukt, of een noviteit diende zich aan die bij 
het ter perse gaan helaas nog niet bekend was. Op 17 
december startte het Nederlands Dagblad namelijk 
met een unieke service: elke ochtend om 7 uur 
worden alle twaalf pagina' s van de krant overgeseind 
naar de internetservers; de 'elektronische abonnees' 
op het Nederlands Dagblad kunnen daarvandaan de 
volledige krant als één gigantisch e-mailbericht 
binnenhalen. Voor bezitters van een computer met 
modem en een internet-abonnement (nodig om een e
mailadres te hebben) is sinds 17 december 1997 de 
hele krant dagelijks op het computerscherm en op de 
eigen (kleuren)printer beschikbaar. De 
abonnementsprijs is gelijk voor papier en computer: 
het gaat om vierhonderd gulden per jaar, een prijs die 
enkele tientjes ligt onder de jaarabonnementsprijzen 
van de meeste (dikkere) dagbladen (behalve dan 
onder die van De Courant Nieuws van de Dag, welke 
slechts driehonderdveertig gulden kostte en het 
desondanks niet gered heeft). Anders dan bij de 
andere kranten op het internet zijn niet alleen korte 
redactionele stukjes op het scherm te lezen, maar de 
hele krant van de eerste tot de laatste pagina. Let 
wel: het Nederlands Dagblad heeft daarnaast de 
gratis te bekijken standaard-web-site met daarop 
korte stukjes nieuws, zoals andere kranten die ook 
hebben. Het bijzondere is dus de complete krant 

dagelijks op het scherm te kunnen lezen of op de 
printer thuis te kunnen afdrukken. Het NOS-journaal 
van 17 december heeft aan dit distributie-hoogstandje, 
uitvoerig aandacht geschonken en het Nederlands 
Dagblad er natuurlijk een geweldige pr mee bezorgd. 
Desondanks hebben zich sindsdien slechts 10 
abonnees in Nederland, maar wel 50 vanuit het 
buitenland aangemeld. Aannemelijk is dat de meeste 
van die 50 abonnees hun buitenlandse postbezorging 
(die er soms wel een week over deed) hebben 
omgezet in deze snelle service; zo kan de bezorgtijd 
teruglopen van wel een week naar slechts 15 
minuten. 

Kosten elektronisch abonnement 
Belangrijk voor abonnees in den vreemde is ook de 
prijs die beduidend lager kan uitvallen. Voor 
bijvoorbeeld het verre Canada kost een elektronisch 
jaarabonnement een kleine f 1 OOO,~ minder (!) dan 
een papieren abonnement. Het overseinen van de hele 
krant duurt een klein kwartier per nummer, waar ook 
ter wereld. Abonnees zijn daarvoor een gulden per 
dag aan telefoonkosten kwijt als zij (in ons land 
tussen 8 en 18 uur) de krant binnenhalen, plus nog 
een gulden aan abonnementskosten. Aangezien het 
calvinisme hen niet vreemd is, zullen de Nederlandse 
abonnees nog een keer goed rekenen voor zij 
overgaan op zo'n elektronisch abonnement; twee 
gulden per dag voor 12 pagina's is natuurlijk niet wat 
je noemt een koopje. Wie heeft gekozen voor een 
elektronisch abonnement op dit dagblad, treft tussen 
zijn dagelijkse e-mailberichten dus een omvangrijk 
computerbestand aan, dat niet op één floppy past. 
Hoewel de krant uit meerdere pagina' s is 
opgebouwd, wordt dat per nUminer in één 
ondeelbaar computerbestand geleverd ter grootte van 
zo'n 2 Megabyte; het is dus niet mogelijk 
bijvoorbeeld louter redactiepagina's binnen te halen 
of alleen de voorpagina. Die informatie is in het 
zogeheten pdf-formaat (portable document format) 
opgeslagen, dat met het algemeen beschikbare 
programma Adobe Acrobat leesbaar te maken is. Dit 
type bestand houdt de oorspronkelijke lay-out en 
paginavolgorde in stand. De 12 pagina' s komen stuk 
voor stuk, waar nodig in kleur, op het scherm 
tevoorschijn. Die pagina' s kunnen afgedrukt worden 
(op een kleurenprinter ook heel goed leesbaar, ook al 
gaat het om A4-velletjes). Er kan namelijk ook 
worden ingezoomd, mocht de letter te klein zijn. 
Heel handig is dat deze kranten zich makkelijk laten 
bewaren. Ook kan met een zoekprogramma snel op 
opgegeven termen de krant nagespeurd worden, een 
faciliteit die de papieren uitgave nu eenmaal niet kan 
bieden. 

Paul Klein 
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BERICHTEN DIE OPVIELEN IN DE ALKMAARSCHE COURANT 
~ ________________ ~1~84~2-18p6~O ______ ~~ __ 

llUlTENLANDSCm: BERIGTEN • De voorstellingen Tnn Bleten'sche B,'oTogio, gegenlR door den Heet 
. F: II ANK ll. U. X. cle Koning! in hot Odéon alhier. verwerven bij TOOTld 11111' eeD dmlt. 

be&oek en IIlgemelm bUva!. Dil in lrouwens geen wonder, danr bet 
lI"t ffilnije I'ijluig 'Vlln d.en gllneX'nnl Tom TbwIib (klein dullllpje)1 verwonderlijke, het ollbeurijpeliike den menschelijken ~eat bekoort 

Ile dwerg die in Eull'cllllJd een' wo grooten roem been vel"lVOrVllD, 611 boeit en,do \verKwamhedolJ van dOIl Beer ds Koning" iels won-
is dol!. 21~tell lIIanrl nu 5111ltbamton per mtoomboot in 1IIIvro aange- derbanfll, ieu bovennatuurlijks htlfllllen, alhoewel zij vOOTtckel' op 
I:o::nen en VIID duur, l:.oeu, koeIBiel' of Llkei, die weinig groow ~ de wellen der Iloluur gegrond tijn. De l1eor de Kom'flK" knll dool.' 
dan 'tijll IIeer, 4 5ehotsche dwerlll?anrden, aUm. op een wet dna de Electrische Biologie IIOmmige zijner medomenschell, niet allen s 
paarden be.pannen wilgen del:' konmkl m~genell geladen, lYIor in znllt cenen loestand verplaalsten, dat lij homien wil, hon voo~ 
Parif.: ge1.ondcn. TOL nrlusliging '\'IlO 'Vel" duizeuden wnndcillurn alellin/lJ- IiID gcvoelsvermogell geheel en 111 BSD hem onderwerpen; 
reed jl. VrUdag de generaal naar Lon!jchnwJllI, Do koels werd door Wat hij verkiest, doe! hij ben gevoeleo, zien, zeggen cn d()(ln; 
eén pnar dar kleine pnnnijea lIetrol.k.m, welk!l de twO!! Toel hoog'(! tot belgeeu de wndorlin/l81e droolllcn hnn 1101Illvijlen vooflll'iel}'e1eD 9 

koetsier mei oen' oan de Idudor- of genomen-wcreld ontlooude zweep kon hij hen door zUne wilsl.;rMht overhalen; I!D "eder bijkomendoti 
nnndl'cef. Zijn Excllenlie-Ije, Tom ThnlUb; ~ad zich relJ1lok!.er up rohijn! 0"1. allM voor hen slechts oon droom gowooat til tijn. Uil 
de zachle kussens in zijD koles-je neêrllerlcid. en de 8chlel'-11p sinnn- een en helzelfde gIns wIlter dOOI hij hen eiken 8mMk proonm; lIal1 
de Inkei, met een zilrc'1lcgolonneerden defiigen dnepnulhoed op l!en en denielfden doek dool hij heli succesaivelijk alle kl~lIren xien; 
hel hoofd en een miniuluur-lnmbourslllsjool1l-sl0k in de houd, kwam hU verplaatst h~n IIls door een looTenlmg nil dil oohoonote wllrmslel 
ter hnherlljre bOI'eo het rijluig nit. ofschoon !hU den vourb!ilron- wercldstreken in dil barnlIl en koudsle landen; hij ~oo! dil 1011 voor 
roers nnaUl~clijb nnn uen roh"ude~ reikttl. Om hel ge?rnn& do,r hen schijn·en of rohept oone ,ololnll'en duislernis om bell hllDen; hij 
nicllwwiefl"l'u af te wereu, beflclcludclI don ffenerllnl d"le 1111111"01- doet het VOOI' hen rellenen , bnffVlen en sneeuwen; hij locI'er! TOOI:' 
p"al-an~'dC>l"IC l"I/!rII, , die crhlllf 3ugslrlllli{l' verlllclll!lI, bet r!i lui6 honne blikken eelle efTane &el! mei llen helderen hemel, een opko. 
lliet t~ lln Ie kOllleu, IOlll het .. iet Ie Il\crriidcu. ,Den 23.hm lIJnDr! heen meud onweder, storm en woelende golven i hjj beneemt hun hat 
dil lU!llinltmr-;lIl'11KPh de Ilt'r Ilf.'hod, in, de Tuilcrien onlunllcn Ie II"huullen en duet hen zich verbeelden aodere perwnfln \(j Eijn. en 
IVol'oeu. De K'lIIinll' en de' koninklijke fumilie vonden \'l!el bebagen 111 de 8nffsl en 'Vffll)ll, 111 'hel 8"'nol !ln d" "'reugde • .die hun eolnel 
in de k ilmlnrrilJ'ting"," "an den kleinelI mnn. en Iielen belll niot I",vondige verbeelding in droomcn knn IICheukeu, dool hij hen in 
zouder heIvijlrIl hu,,"er gunst '''tin ai()b gnnn. De 8nllllll00,' duor eeD korl lijd.beslck beurlelinll' ondervinden. Welk een :wnderlinlJ 
W(·J1;() dc gPnernnl Toio ThDlUb zich Ier !Jetir,tiginff I1l1n bel publiek RchollWSpel ~uJk8 voor den IOMChonwer (Iplevert • laat zit'h Il'elllok-
nn "be n'c1 I heert t .. t oJlwbrift: Ad lfJondcrcolle wonder, (wolU1erjul kelijk r.i~eo. ZIIO ola reeds '«megd, worden dio Toorslllllingen ge_ 
pr~c1il\iJ) 1':1 meldt., d?1 ~e ~.nH)ri.l:~n;'Mlhe ·liIiCli.ittuur-menooh, ae- du~ill druk bElzochl en mol dil meeste belnugslelling bijgewoond. 
rnlrtlllisrerd do,"r hlllllnglll 'lOtorU" ell dflnKolllng der .Ilel~n, Ie 
Pnriis is nnngr.kol/!llII, en d~llm~lell dnnr.s ope~ba"6./8f}e/ll ~IIUdll de A.C. no. 28 (12-7-1852) 
gencl'l\ul TUIll Thumb treedt 111 z!Jn vCf'rheude Jour. UI 27 dUim grolli. 
r,eprilpurlillll.n·, d wclr,emnakt, 1.'0 we(':;t uiet meel' dRn 15 pund; 
hij H!I'''onll a!illc ICTt'nsf,tl$chiedenis,' zinll'l vele liederen .. , da.u8t, slelt 
I\nliel,-G .. i<·kt>eh" gilldiniorstondcoll, eu~ ... ,/Or" nrrnh!J1l1 lil "nder, 
scheiden!' k/J~llJm('O en ond~rhoudt tich met de hem bezoekende per:
sonen in lepf' v"r,ltllll~ige /IcRIlrek ken. In de Cllnccrh,lIn), !:U8 Pi· 
ricllne, WOOf' hii ait'h zien I~DI. liiu de r.~schtlnl;e .. ten loon gesleid, 
welke bij Tnu I\oningin Victoria, vIIn de Koningin-weduwe Adtl~i· 
ue en' '\'on I cic Eugelscbe groole )lersonolldjes ollivallgen heen., ' 

A.C. no. 14 (8-4-1845) 

\'~llI',·E.', cion <:06len Maart. 

Eon mnlrooa, die Tour den kriilf'lrnnd moest worden gebralJ1, 
werd Mn boord 'Van hel wachtschip de Maa, ge'l'ungon I!llholld~n. 
Die gevongenis e"eDwel scheen bern niol te bevallen, zoodnl h!j op 
onlvlufflen be<!U(lht WAS. 1)80rl00 deed hij I)'isteren nacht eene we,
IICslaaKde poging. Dij .. wist, zonder ,~pgelllerkt te wo~en.' m.e! zijn 
rues eeD gnl iu dek z!)nor hili te, sn,uden, wRardoor hU zl(!h lil den 
knil TOn hel schip Iie! afzakkon : nlda"r b~honden 8nn&ekomen. 
begaf hij aioh nnor de hul '<118\\ eeD der klerken 'VIIn de ndlllinistra 
tie I trok de danr !i:mende uniform Ylln .. odelbol"lll 000, wierp zir'1t \".'n 
",onlel om l1li wandelende teer op znn gelllok TIlO boord, v",nd~r 
dnl máo Vlln 'lino 'I'lu«t iels bemerk Ie. De aanrrewende /,pghffe,' 
0111 hem op I" '1lOron aijn vruchteloos /l'owwt. Deae mnlroon Î. ~'",o.I,: 
genoemd' no zijne vlugt vond men in de hut, ,W/IIIriD hJJ ger~Il~;"r. 
had gel~len, het m~, wnnrmede hU heot drk bad doorgesn~'~cn, 
IIhmede een torsje vnn den volgenden, leltèrliiken inhuud: 

He"ren Rh je ROf!at wil houwen 
Dno moet je ij.eren bulte hUIlweIl 
Waut eon bul of Prnt van hOlldl 
IK tuoh nu of nooit vel'trol.wd. 
/lier is h<it mes, hier is hei got,' 
lilllT/l'On ben ik uil de alRdl.' 
OVIIl'1lte! uf je kijkt "I' ziet. 
:aturgtln viudt je Rood loch niet. 

A.C. no. 15 (14-4-1851 

Op de boogte Vllll het eiland May I IIOll de kust '\'IIn Ierland I iS 
op dJ:,c IlnIeo Juul 11., oone oude haal gevllug.m, in eeD IItrtwtnot. 
liet mODsltlr heen &es reUen tanden, en deswlCs Willig bIn'IUC mne 
kleine tiUDIlIl doos, inhondende I eeD caohel meI romeinecha blp, 
bIlTig gegraveerd, Tier en dertig mednljen, Engeloobu Ton den t!l!! 
Tan Karel II en George ll, en voorl.i Fi'lIruoho. 1I0llnnd6che, RI). 
meinscbe, Bi'lIsiliannsche, Bindonsche, Chinesche mi IndillChe, doch 
toodanig reeds in staat van vertenu/!, dat r.ij verder niet te onlcjjfe. 
ren z!in; voorn een oude kaart rnn Sohotlalld,. waann de namen dlllf 
plaalneD linde" gespeld zijn dan dit tegenw()(;ro,r, t:e;,.;'l.tieod; verder 
een sluk "l1li de Edimbnrger Evenillg Coni'llnt, m"t :i~;;le~ktll1ing 
vaD den !ldeo September 1811, waarin twee Ulvertwl"mool'lj!!l! milt 
het jaartal lG71, die volkomen bewlUlrd zijn. liet Co .. -;:J:~ 'IVllD in 
een sluk TIID den ,Conrier &el"Vikkeld a dragendo d"Lfleekening VIIIl 
den 10 .Mei 181~.. ' A .e. No. 'J,,'Oj (l8 - r - 18l/1..) 

ANTJE ZIJP, 
KWlteleinell aan de KalkovliJnsbrllg. il1l, bU gelegen G 

heid van de Kermis, op Zondag I 12 Augustus 1860, 

de KaL· uiL de Lon laLen gooij en , 
om een Zilveren Prijs. 

M a all dag,' 18 A u g 11 S t u 9, 

de Haan den kop laten afslaan. 
Din gsd a g. 14 A u g u) t Il 8 I 

de Gans den kop laten aftreILken t 
over het water. met Schuitjes. 

A.C. no. 32 (5-8-1860) 

- Een bakkei' , :t:!liot genaomd, 'lV0I.'~'l1.; bij ,;" Xu;,:I,tBbri'~j,'tiQ 
barakken, heeft ]IlQhtle~en I><mderd.IR' vnor het put, 'iek een lt:i· 
ner voortbrengselen len toon gesleid, dl.;Jf bern i~,'Jlooo~I,~lrinllll' 'ir.w"\::, 
"1'811 nllll nolien ffenoemd. De vorm nrloor.l oon :!.ellr fl'O',L' r." ,.i,,), 
VUil hal Iliiverbeidt-pnleis en h op :toor vernnfti/l0 W~ll; u:l,:/'T':-crd; 
hal is omtrent I1 Ned. el bUIJ en op de smnnkvoll/t \/1f" \ernierd 
door miniatuur-vloggeljes. 0111 'I.ijll gelvrocht met fl'fft «e:, "'rm I" 
kunnen geven un koek van alle Ilatiën, is h~t tIIlllP.r.~,'nt' !;: ui: de 
vol/lende beslnnddeelen: 1050 eUeren uil FrnnkrÎ,k , lt., lkl, r.: Uol· 
landschtl boter, 83J Ned. ffi suiker uit de VVesl-IndHm, 6ii :H";" re 
EUllelroh meel, 172~ Ned. m krenten ,an PIIIJ .. ~. 251 I\?d. N ci· 
troenen lIil PortolJal, 90 5pRRIlsche limoenen. 27~ Ned. tf. Ceylon
!!Cho specerUen. Voor het bakken V8n de koox '''I~l);r hU W I! Ned. 
m en vl!rloor in bilt blikken 44i Ned. tyJ j Zijll leaClll'I'llflrnl}; gewil)'i 
ia dm 417 Ned. tyJ. Er waren 67{ nur noowg om den koek te hulken. 
Op II11n9taandll lIlullndug UIl hij in hel klein en ~~ een' 1l1oti8<l1l l/ftiD 
bij het pond. worden verkocht. [Gron. Cu;>,.J 

A.C. no~ 20 (19-5-1851) 

x,;.ON OP ÏAIIIl, Jon 6doR JORUfJr{j. 

Gi_toren eVlln 6 ure. bad bier een morkwllordig lllcbhcrnchijn. 
ICI plallu Een 'I'llurbol. op hol (lO&il)'t Ier ;roottIl ~e1' '1101111 
mann I h~\V(lo!l' aich m~t topne Il'flmnti(l'le snl!Jtll',d Tlln hel zuiden I 
»nor hrol "Oom]'!", wnllr 2li verdween, hnnr bl'ider lchijunr.l ver· 
Jiohlle 1:!E't eellen ""hillerenden glolls eenill'El 9f:Condrn d~n lIlutrck. 

Weérkundigen willen doaruit eene opbonllen ztillde slrenglll :,onl 
flfl"Îrlpo .' , 
ez 

A.C. no. 2 (12-1-1852) 
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de verzameling van Eddy Kremer, Amsterdam 

"VIJF BUITENLANDSE 
KRANTEN " 
De rit ging wel naar Amsterdam, maar door 
persoonlijke omstandigheden van Dick Voortman 
niet naar deze dagbladgrossier. Gelukkig is de 
VKTV in de hoofdstad genoeg leden rijk om toch 
nog interessante dagbladen binnen handbereik te 
hebben. Op het kmispunt van Schiphol, het 
Amsterdamse Bos en de Sloterplas ontmoette ik 
een relatief jong VKTV-lid. Jong, omdat Eddy 
Kremer nog geen jaar lid is van de vereniging, 
maar ook jong omdat hij met zijn zevenendertig 
jaren de gemiddelde leeftijd van onze dub flink 
dmkt. Amsterdam, zo begrijp ik uit mijn directe 
omgeving, is voor velen de enige Nederlandse 
stad die in staat is een werelds gevoel op te 
roepen. Een duik in de collectie van Eddy 
Kremer maakt dat toch wat abstracte gevoel 
ineens heel concreet ..... 

"Het liefst ga ik op vakantie naar landen en regio's 
waarvan ik nog geen dagbladen heb. Dat mag mijn 
vrouw overigens niet weten .... " Een lekkere binnen
komer van de man die zijn ogen gericht houdt op 
atlassen, landkaarten en nauwelijks noemens
waardige gebieden om juist van die plekken een 
exemplaar van het plaatselijke of regionaal dagblad 
te bemachtigen. En, zijn speurtochten zijn succesvol. 
Inmiddels is zijn collectie dagbladen uit de hele 
wereld zo'n 2100 exemplaren rijk. Jawel, allemaal 
verschillende exemplaren I Deze enorme verzameling 
heeft overigens, zeker ten tijde van dit gesprek, een 
vermeldingswaardige start gekend. "Het is begonnen, 
ongeveer twintig jaar geleden, met een weggegooide 
krant in de tram: Het Nieuws van de Dag. Op één of 
andere manier intrigeerde die kop mij en ik heb 'm. 
maar afgeknipt en bewaard. Dat heb ik een jaar 
volgehouden en toen realiseerde ik mij dat ik 
eigenlijk de hele krant moet bewaren om meer over 
zo'n dagblad te weten te komen. Vanaf dat moment 
is de verzameling serieuze vormen aan gaan nemen. 
Vanwege mijn interesse in topografie, maar ook in 
lay-out en opmaak, probeerde ik zoveel mogelijk 
verschillende exemplaren te paklcen te krijgen en dat 
is vooral de laatste jaren aardig gelukt", aldus de 
studiomanager bij reclamebureau BBDO. Is het 
toevallig dat net het onlangs ter ziele gegane 
Amsterdamse dagblad 'Het Nieuws van de Dag' 
grondlegger is geweest van deze verzameling ... 

Vraagteken 
"Het is de sport om uit nietszeggende plaatsen de 
meest vreemde dagbladen te bemachtigen", zo stelt 
de Amsterdammer. En bij een blik in zijn op papier 
gestelde archief leidt 'die sport' eerlijk gezegd al snel 
tot een lach. De meeste kranten zeggen helemaal 
niets, maar misschien om die reden ook weer 
ontzettend veel. Ooit de 'Chon Qing Wanbao' of de 

. 'Canlcao Xiaoxi' uit China in handen gehad? Of 
kennisgemaakt met dagbladen uit Guam, Cabo 
Verde, Brunei, Kirgizië of Togo? Ed Kremer in ieder 
geval weIl Hij lacht gelukkig mee. "Soms weet ik 
niet hoe een krant heet. Als dagbladen andere letters 
hanteren dan ons alfabet, wordt het lastig om goed te 
archiveren. Op sommige plaatsen registreer ik vaak 
vraagtekens in plaats van de dagbladnaam. En ben ik 
al heel blij als ik weet uit welk land die krant komt. 
Ik zoek altijd naar regiokaarten die bijvoorbeeld 'het 
weer' aangeven. Dan weet ik tenminste in welke 
streek ik het moet zoeken en weet ik meteen of het 
een dag-, week- of maandblad is." En zo passeren de 
meest bijzondere exemplaren de revue. En ik moet 
zeggen: het smaakt naar meer nadat ik een origineel 
exemplaar van de AImeense ~ayastani Hanrapetutti
un Daily in handen heb, de Poolse Gazeta Olsztynska 
rustig doorkijk of herinneringen ophaal bij de Gazeta 
de Transilvania uit Roemenië. Een exemplaar van die 
laatste krant heb ik ooit eens in de trein in Hongarije 
gekregen van een beetje verstrooide Canadees. Los 
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van die ontmoeting en die krant blijkt de wereld 
eigenlijk maar heel klein te zijn. Ed bewijst dat 
vandaag nog maar eens een keer .... 

Tekeningen 
Eigenlijk heeft hij een vreemde hobby. Ok, wij 
zielsverwanten begrijpen dat het verzamelen van 
kranten erg boeiend kan zijn. Maar' als dan blijkt dat 
95 procent vanje collectie onleesbaar is, dan vraag je 
je toch af.. ... "Inderdaad, maar het gaat mij dus niet 
om de inhoud of de data", verduidelijkt Eddy. "Enkel 
het feit dat ik een voor mij uniek exemplaar ontvang, 
is voldoende. En uit welk werelddeel dat krantje 
komt of welke datum erop staat, doet niet ter zake. 
Kan ik een krant niet lezen, dan kijk ik gewoon naar 
foto's, tekeningen, vormgeving, kleurgebruik en 
eventueel Nederlands nieuws. Ik kijk trouwens ook 
altijd naar sportberichten. Er staat namelijk vaak iets 
over voetbal in", aldus de Ajax-fan. 

Effectief 
Dat vooral de laatste jaren zijn verzameling een 
stevige impuls heeft gekregen, is te danken aan 
Internet. Communiceren met de wereld is kinderspel 
geworden en met een aantal standaard-brieven en 
flink wat 'klikken op de muis' is een avond voldoende 
om tientallen redacties en uitgeverijen te informeren 
over je verzamelwoede. De meest tijd gaat dan ook 
zitten in het vinden van de juiste email-adressen. Het 
blijft echter niet beperkt tot Internet. "Vroeger 
speurde in internationale treinen, bij luchtvaartmaat
schappijen op Schiphol, en op (internationale) 
beursen in Nederland. Dat doe ik nu niet meer. Ik 
schrijf nog wel naar ambassades, consulaten en 
bezoek kiosken, maar ik moet het nu echt hebben 
van Internet. Internet werkt veel sneller en effectie
ver. Eigenlijk zoek ik naar iedereen die contacten 
heeft in de dagbladenwereld. Urenlang speuren in 
gigantisch media-bestanden en kranten-websites om 
op die manier te proberen de juiste persoon te vinden 
die mijn collectie zou kunnen aanvullen. Blijven 
schrijven, blijven schrijven! Van land naar dorp, van 
ambassade naar redactie, van journalisten naar 
uitgeverijen. Weet je, ik zou het niet doen als het 
geen resuJtaat had ..... " 

Gratis abonnement 

Ed bevestigt dit met een bijna st()ïcijnse blik. "Zeker. 
Ik denk dat veel buitenlandse 'plattelandsredacties' 
het prachtig vinden als ze een mail krijgen van een 
Nederlandse enthousiasteling. Zelden dat ik daar dan 
ook niets op hoor. Soms gaat het zelfs zover dat ik 
een gratis abonnement krijg. Ik heb momenteel vier 
abonnementen geschonken gekregen; uit Liech
tenstein, Mauritius en Zimbabwe en Algerije. Dat 
zijn natuurlijk wel uitzonderingen, maar je maakt 
gekke dingen mee. Laatst belde de PTT aan en die 
leverde een krat met 10 A3-enveloppen Zweedse 
dagbladen af Krijg ik dus ineens alle (!) dagbladen 
uit Zweden! Da's toch fantastisch! Ook erg leuk is 
dat veel redacties vragen om meer gegevens omdat 
ze een artikel willen schrijven over mijn verzameling. 
Helaas zie ik zelden het geschreven artikel terug, 
maar ik vind het toch wel heel aardig. Natuurlijk 
hoor ik ook vaak niets. Dan blijf ik gewoon 
proberen. Laatst heb ik na twintig jaar (!) speuren 
een exemplaar van de Granma, de partijkrant van 
Cuba bemachtigd. Een prachtexemplaar! Je begrijpt 
dat mijn dag dan niet meer stuk kan. Trouwens, dat 
geldt ook als er een bruin, wat vies papieren krantje 
uit Bangladesh via de brievenbus binnenglijdt. Toch 
ook schitterend?" 

Resultaat! Vertel maar Ins wat meer over de effecten Ruimte 
van al die inspanningen die ongetwijfeld, net als bij Met zo'n collectietoename is goede archivering 
buurman Schiphol, plaats kunnen vinden tot in de natuurlijk een noodzaak. Om die reden is het ronduit 
randen van de nacht. Ed lacht. "Het valt nooit te jammer, maar begrijpelijk, dat die hier nog in de 
voorspellen wat het resultaat is van een mailtje, maar kinderschoenen staat. De collectie van Ed is zowel 
ik krijg elke week wel kranten toegestuurd. De boven in een kleine kamer als in zijn schuur 
afgelopen weken ontvang ik zelfs dagelijks een krant gehuisvest. In totaal 20 grote, bijna ontoegankelijke 
en toevallig deze week zo'n vijf kranten per dag .... " speelgoeddozen zijn tot de rand toe gevuld met 
Vijf kranten per dag! Dat lijkt dus de moeite waard. zakken, die allen de trofeeën van één bepaald land 
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van het zonlicht en, in de schuur, van het vocht 
afschermen. "Tja, eigenlijk heb ik veel te weinig 
ruimte", verontschuldigt hij zich. "Ik zou er veel 
meer mee willen doen, maar ik heb de ruimte 
gewoonweg niet. Daarnaast moet ik ze ook wel erg 
goed wegstoppen, want Wiebe, mijn tweejarig 
zoontje, scheurt erg graag kranten ... Of ik dan wel 
weet wat ik heb? Zeker! Ik heb een computerpro
gramma waarin ik al mijn aanwinsten per land en titel 
opsla." Een dikke map, steunend tegen de computer, 
zet zijn woorden kracht bij. En hij heeft gelijk. In één 
oogopslag is duidelijk dat zijn collectie 2124 
dagbladen rijk is en dat de top drie bestaat uit de 
Verenigde Staten, Duitsland en Zweden met respec
tievelijk 292, 143 en 105 verschillende lokale, 
regionale en landelijke dagbladen. Een perfect 
overzicht dat de mogelijkheid biedt op zoek te gaan 
naar Nederland .... 

Blij gezicht? 
In zijn 'landendagbladencompetitie' is Nederland een 
subtopper. Slechts 53 verschillende dagbladen bevat 
zijn collectie. Is dat niet een beetie vreemd, meneer 
Kremer! "Tja, da's waar", fronst hij "Ik heb 
inderdaad nog veel Nederlandse regionale dagbladen 
niet en zelfs landelijke dagbladen ontbreken nog. 
Misschien komt dat wel omdat ik denk dat dat altijd 
nog wel kan. Ik vergeet het gewoon. Een voorbeeld? 
Tijdens de VKTV-beurs in Barneveld realiseerde ik 
me pas op de terugweg dat ik bijvoorbeeld de 
plaatselijke Barneveldse Courant nog niet in mijn 
collectie heb. Da's stom natuurlijk. Ik denk dat ik er 
toch maar Ins iets aan moet doen", aldus de man die 
via Internet de wereld binnenhaalt, maar nog thuis 
moet raken in de schoonheid van de Nederlandse 
krant .... 

Ik dacht net dat ik u hoorde denken. U wilt hem 
helpen? Waarom ook niet. Waarom zouden VKTV
leden niet even de energie kunnen opbrengen om hun 
plaatselijk dagblad te voorzien van een wikkel, het 

onderstaande adres en een postzegel. Kost 
nauwelijks tijd en geld, en leidt ongetwijfeld tot een 
blij gezicht van Ed Kremer. Het adres is 
Leuvenstraat 76, 1066 He in Amsterdam. En in de 
volgende Au Courant leest u de respons ..... 

(Jan de Wit) 

Als ik de pers de vrije teugel 
laat, blijf ik geen drie maanden 
meer aan het bewind. 

Napoleon 

Wanneer het aan mij zou zijn om te 
beslissen of we een regering zouden 
moeten hebben zonder kranten, of 
kranten zonder een regering, dan 
zou ik geen ogenblik aarzelen om 
het laatste te kiezen. 

Thomas Jefferson 

De mensen kunnen tegenwoordig niet 
meer slapen als ze de krant niet 
gelezen hebben, en als ze de krant 
gelezen hebben kunnen ze niet meer 
slapen. 

Jean de Boisson 

Vroeger hadden de mensen de pijn
bank, nu hebben zij de pers. 

Oscar Wilde 

Als Gutenberg de kranten had kunnen 
voorzien, zou hij zijn uitVinding 
voor zich hebben gehouden. 

Carmen Syl va 

Al is het dagblad nog zo snel, de 
waarheid achterhaalt het wel. 

J. Greshoff 

(UIt: Twintig Duizend Citaten. door 
S.W.F. Margadant, Uitgeverij H.P. 
Leopold) 

INZENDING KOPIJ 

Om de "AU COURANT" een beter en 
leesbaarder aanzien te geven, 
verzoeken wij u artikelen en 
ingezonden brieven bij voorkeur op 
diskette (WP of WORD voor DOS) of 
uitgetikt/geprint op een kolombreedte 
van 9 cm. in een zo duidelijk mogelijk 
lettertype en liefst voorzien van 
illustraties in te zenden. 

Bij voorbaat dank. 

De redactie 
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In 1830 voltrok zich de scheiding tussen Noord
en Zuid-Nederland, voortaan zouden de twee 
landen hun eigen weg gaan. 
Het merkwaardige gevolg van deze splitsing was 
ook dat de twee landen tot de dag van vandaag 
een soort haat-liefde verhouding hebben. 
België - vooral het franstalige gedeelte, maar 
jarenlang ook het nederlands sprekende gedeelte -
was sterk op Frankrijk gericht. 
Nederland balanceerde vooral tussen Engeland en 
Duitsland en nog steeds is dat zo. De oprichting 
van de BeNeLux in de vijftiger jaren heeft dat 
eigenlijk niet kunnen veranderen. 
Voor veel Nederlandse vakantiegangers naar 
Zuid-Europa is België alleen maar een vervelend 
stuk, dat zo snel mogelijk moet worden door
klUist. 
Het gevolg van dit alles is dat over de geschie,. 
denis van "The Times" we meer weten dan over 
het begin van de vlaamse Dagbladen. 
Eén van deze eerste kranten was "Vlaemsch 
België", dat op 1 januari 1844 te BlUssel ver
scheen op een formaat van 40,5x28 cm .. 
In die tijd verschenen er een dertig Franstalige 
kranten, die zes- of zeven dagen per week uitkwa
men. Deze dagbladen waren vrijwel uitsluitend 
bedoeld voor de betere stand, wegens de hoge 
prijs die voor de nieuwsbladen betaald moest 
worden, in 1844 was dat ongeveer 48 frank per 
jaar, mede veroorzaakt door het dagbladzegel. 
De eerste hoofdredacteur van "Vlaemsch België" 
was de arts Jan Alfried de Laet, die 'zijn medische 
praktijk hiervoor opgaf. 
Het aanvangskapitaal was begroot op 30.000 fr., 
maar dat kapitaal werd nooit gehaald. 
Om een groot aantal lezers te kunnen bereiken 
werd de abonnementsprijs vastgesteld op 36 fr. 
per jaar, wat natuurlijk voor arbeiders in die tijd 
nog veel te hoog was. 
De oplage schommelde rond de 413 nummers, 
dat bespottelijk laag lijkt, maar ook de franstalige 
dagbladen hadden een abonneebestand dat lag 
tussen 129 en 2000 kranten. 
De redactie bestond uit de al eerder genoemde 
J.A. de Laet, D. Sleeckx en J. varl de Velde. 
De enige medewerker was de schrijver Hendrik 
Conscience, die een onuitgegeven roman "Graef 

Hugo van Craenhove" als feuilleton in de krant 
publiceerde. 
De inhoud van de krant was, meer literair~politiek 
dan nieuwsvoorziening, maar ook dat was niets 
bijzonders in die tijd. 
De redactie-leden verkondigden de beginselen 
van de Vlaamsche Beweging, die een gelijkstel
ling propageerde tussen Frans- en Vlaamstalige 
Belgen. Maar nog tijdens de Eerste Wereldoorlog 
gaven de officieren in het Belgische leger de 
bevelen in het Frans! 
Door de vele wantoestanden die in België be
stonden - zo moest een aangifte van een geboorte 
in het frans worden gedaan - was de redactie 
voortdurend hier tegen aan het ageren, maar een 
meer democratische oplossing viel nog buiten 
haar gezichtsveld .. 
Doordat Conscience weinig moest hebben van 
Nederland, hoewel de Vlaamsche Beweging wel 
een nauwere samenwerking op taalgebied na
streefde, was de aandacht van de krant vooral 
gericht op Duitse letterkunde. 

Maar "VJaemsch België" was geen lang leven 
beschoren, want al op 22 november 1844 ver
scheen het laatste nummer. Het abonnee aantal 
was teruggelopen naar 239. 
Waarschijnlijk door gewroet van de Katholieke 
geestelijkheid ging deze krant - die een te liberale 
gezindheid uitstraalde - ten onder, want twee van 
de drie redacteuren, Sleeckx en Van de Velde, 
kwamen op 23 november al met een nieuwe krant 
te voorschijn: "De Vlaemsche Belgen". 
Twee dagen na de verkiezingen van 1845, waar
bij de katholieke partij fors verloor, werd ook 
deze uitgave gestaak. 

Om helemaal recht te doen aan het begin van 
deze Vlaams-talige krantengeschiedenis in Bel
gië, moet nog vermeld worden dat er van april tot 
september 1832 al een krant verschenen was, "De 
Standaard van Vlaenderen " . 

Harm Bosman 
Gegevens ondermeer uit "Spiegel Hisloriael", 6" jaargang, 
nr. 10, ok/ober 1971. 
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