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Beste verzamelaars, 

Het valt de redactie en het bestuur van de VKTV op hoe snel eigenlijk drie maanden gaan, want we kunnen u 
alweer het tweede nummer van Au Courant aanbieden. Het bestuur is na de verschijning van het eerste 
nummer weer bijeengeweest. Daarnaast heeft de VKTV op 21 maart jl. voor het eerst deelgenomen aan een 
Gaarlijkse) antiquarische (boeken)beurs in het Turfschip in Breda, en het moet gezegd dat na een wat 
moeizame ochtend, de middag voorspoedig verliep. Het was eveneens goed te zien dat verschillende VKTV
leden de weg naar het TUlfschip hadden gevonden, maar het bleef een beetje beperkt tot "de harde kern". Niet 
getreurd, u kunt het mimschoots goedmaken. Pak er even de agenda bij .... 

* Op zondag 1 augustus vindt de jaarlijkse boekenmarkt in Deventer plaats. Bent u op zoek naar een 
interessant boek, een apart stukje dmkwerk of misschien wel een leuk pamflet, de boekenmarkt in 
Deventer is de grootste antiquarische boekenmarkt van Nederland en er is nog nooit één lid van de 
VKTV met lege handen naar huis gegaan .... Rond 15.30/ 16.00 uur is el' weer de bekende informele 
samenlwmst aan de andere kant van de IJssel, nabij de aanlegplaats van de kleine pont. Twijfelt u aan 
het nut, dan lumt u altijd nog langskomen, want wie zwicht er nu niet voor een penningmeester die de 
drank betaalt? 

* Op zaterdag 11 september hopen we u eveneens te ontmoeten in het stadsarchief van de gemeente 
Breda. Net als vorig jaar, maar toen in de binnenstadskerk, doet de VKTV weer mee met de 
historische invulling van Monumentendag. De expositie staat in het teken van natuurmonumenten. 
Heeft u nog tijdschriften, artikelen of dagbladen (couranten) die inhoudelijk verslag doen van allerlei 
natuurverschijnselen (verslagleggingen van (bijzondere) natuurverschijnselen en -rampen 
bijvoorbeeld), dan zou het bestuur het op prijs stellen om dat dmkwerk voor deze expositie te lenen 
(bel voor informatie: 073-5214272). Als u langskomt; u vindt het stadsarchief op Parade 10 te Breda 
(vanaf Breda CS: 15 min. Lopen; buslijn 3 tlm 7 uitstappen Oude Vest) 

* Gemakshalve nemen we aan dat u zaterdag 6 november genoteerd hebt om af te reizen naar 
Voorthuizen (beurs en ledenvergadering)! De laatste mogelijkheid om uw VKTV-vrienden deze eeuw 
te ontmoeten! 

Het bestuur van de VKTV vergadert ondertussen gewoon door. Zo bekijken we ofwe het lidmaatschapspasje 
snel kunnen invoeren, zo stellen we, nu het meeste contributiegeld binnen is, zo snel mogelijk een ledenlijst 
samen en zijn we in gesprek met de Vrienden van het Persmuseum om tot een bepaalde vorm van 
samenwerking te komen. Het ledenaantal, overigens, lijkt een kleine stijging te vertonen. Mogen we wel 
nogmaals de "laat-betalers" verzoeken aan de VKTV te denken als ze weer gebogen zitten over hun 
overschrijvingskaarten? Tot slot willen we nogmaals een kleine oproep doen aan iedereen die een creatief 
idee heeft hoe we de laatste (december) Au Courant van 1999 in moeten vullen. Want, u zult het met ons eens 
zijn; dat moet een prachtig nummer worden! We hopen ook dat u van dit nummer geniet en wensen u alvast 
een goede zomer, een heerlijke vakantie en zien u graag op 1 augustus! 

Namens het bestuur, 

Jan de Wit 
secretaris 
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FINANCIEEL OVERZICHT VKTV - 1998 

Iedereen die de VKTV een warm hart toedraagt heeft 
het afgelopen jaar gemerkt dat het voor onze vereniging 
een jaar met gemengd succes is geweest. 

Enerzijds kampt het bestuur en de redactie van 
'Au Courant' met een structurele onderbezetting, anderzijds 
is er een nieuwe voorzitter in dienst getreden die de zaken 
energiek wenst aan te pakken. Enerzijds moesten de leden 
wel wat lang op hun lijfblad wachten, anderzijds verschenen 
nummers met een prachtcover en artikelen waar een breed 
publiek in geïnteresseerd was. Enerzijds leek de VKTV wat 
stil te staan, anderzijds was de VKTV meerdere malen in de 
landelijke media te zien, en besteedde RTL 5 een zeer leuk 
item aan erelid Kl'euzen en enkele andere VKTV -veteranen. 
KOltOm, een vereniging als de onze kent soms moeilijke 
tijden maar dat wil niet zeggen dat het allemaal kommer en 
kwel is. 
Zo hebben we het afgelopen jaar een paar zeer succesvolle 
beurzen en evenementen georganiseerd, waarvan ik de 
VKTV -promoties in Breda, de jaarvergadering in 
V oorthuizen en het kleurrijke bezoek aan de Koninklijke 
Bibliotheek speciaal zou willen noemen. Hierbij dan ook 
mijn welgemeende oproep om de VKTV uw positieve steun 
te geven, u krijgt er wat voor terug. 

Financieel gezien volgen we onze wisselvalligheid op de 
voet. Zoals vaker gemeld kent de VKTV een reserve, ooit 
zuinig opgebouwd dool' penningmeester AH Oostra. Deze 
renterekening heeft een saldo van f 3621,30 (of 1643,27 
Euro als u dat makkelijker vindt). Het afgelopen jaar is er 
geen gebruik gemaakt van dit geld, er waren geen speciale 
redenen voor. Op basis hiervan zouden we dus van een 
wel varende vereniging kunnen spreken. 

T och kent het saldo op de lopende rekening een wat 
zorgelijker aanblik. 
Op 1 november 1997 stond el' f 5636,18 op deze post
bankrekening, op 30 november 1998 was dit teruggelopen 
naar f 2471,21. Ik neem hier opzettelijk dertien maanden 
omdat in november 1998 een aantal grote uitgaven werden 
gedaan. Het saldo op 1 november zou een sterke 
vertekening van de werkelijkheid te zien geven. 
Deze terugval is weliswaar te verklaren dool' een aantal 
stijgende kostenposten, enkele kleine investeringen en wat 
meer verenigingsevenementen, maar toch vooral doordat 
ruim dertig leden hun contributie over 1998 niet hebben 
overgemaakt. Wij hebben enerzijds wel enig begrip voor de 
aarzelende houding van sommigen, maar de VKTV is 
springlevend en er is geen enkele aanleiding om onze 
vereniging uw steun te ontzeggen. Hierbij dan ook een 
oproep aan een ieder die afgelopen j aar nog niet heeft 
betaald dit alsnog te doen. Het gaat hierbij om een bedrag 
van ruim 1200 gulden dus u begrijpt dat dit voor de VKTV 
van wezenlijk belang is. 

In het nieuwe jaar 1999 is de betaling van leden al goed op 
gang gekomen dus we hebben er alle vertrouwen in dat we 
kunnen spreken van een tijdelijke terugval van de beurs van 
deVKTV. 

In dit verband kunnen we ook een succesvolle actie van de 
kl'antendienst velmelden. Jan de Wit kocht namens de 
VKTV een partij documentatie van een oud-journalist voor 
f 250,-, waarvan de opbrengst, na een schriftelijke veiling 
onder de leden, rond de vijfhonderd gulden kwam te liggen. 
De effecten hiervan vallen in het volgende boekjaar. 

De contributie van de leden is dit jaar besteed aan: 

Au Courant 3-97 
Au Courant 4-97 
Au Comant 1 & 2-98 
Au Courant 3-98 
Verzending totaal 5 nummers 
Promotiefolder 
VKTV -Enveloppen 
Activiteiten 

f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 

Abonnement 'De journalist' f 

519,-
600,-

1000,-
578,-

Gift Nederlandse Kankerbestrijding f 

1212,-
500,-
488,-
663,-
220,-
250,-

Vrienden Persmuseum f 
Vrienden Verzamelmuseum f 

f 

30,-
40,-

6100,-

Andere posten waren traditioneel het abonnement Internet, 
de Kamer van Koophandel, porto- en administratiekosten en 
enkele advertentie- en materiaalkosten. 

Klaas Kornaat, 1999 

Uit: Try and Stop Me ~ 1944 
Illustrator: Carl Rose 
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Iedere verzamelaar heeft waarschijnlijk wel 
bladen of lu'anten - meestal "eenlingen" - waar 
hij verder weinig of niets van weet. 
Mogeli,jk dat een oproep in deze rubriek 
daarin verandering kan brengen, twee weten 
meer dan één. 

"Berlijn" 

In de nacht van 12 op 13 augustus 1961 werd vrij 
onverwachts begonnen met de bouw van de 
"Berlijnse Muur", die de voormalige hoofdstad 
van Duitsland voor lange tijd zou verdelen. 
In Nederland verscheen naar aanleiding hiervan 
een blad, met als titel "Berlijn". 
Op pagina 2 en 3 in grote letters onder meer de 
tekst: "De wereldstad Berlijn, het politieke en 
culturele brandpunt van het moderne Duitsland, 
was tot voor enkele weken ook het mondiale 
proefterrein van de coëxistentie, de etalage van 
Oost en West . .. 
"Meer dan drie miljoen Berlijners doen een 
beroep op het wereldgeweten opdat deze kliek 
Communistische ambtenaren wordt aange
klaagd". 
"Toch blijven wij, Berlijners, in deze sombere 
tijd met het vertrouwen, dat eens dit nieuwe kolo
nialisme zichzelf zal verslinden. Het tijdperk, 
waarin de wereld heersers en onderworpenen 
kende is elders aan het verlopen. Geen muur is 
hoog genoeg om te verbergen wat in Berlijn ge
schiedt: Scheuring van een wereldstad, een slag 
voor de vrede". 

In dit blad veel foto's van de bouw van de muur, 
van het persoonlijk leed van mensen die niet 
meer bij elkaar konden komen, van vlucht
pogingen door het prikkeldraad en de beroemd 
geworden foto van een Oost-Duitse politieman, 
die naar het westen vluchtte. 
Wanneer we naar de inleidende tekst kijken, zou 
men kunnen opmaken dat dit blad uit het Duits 
vertaald werd. 

Maar nergens staat ook maar een verwijzing naar 
de uitgever of door wie dit blad "Berlijn" werd 
verspreid. 

Misschien dat één van de lezers van Au Courant 
hierover meer infmmatie heeft? 

HarmBosman 

VERENIGING VOOR KRANTEN .. EN TIJDSCHRIFTENVERZAMELAARS 

® 



Uit de verzameling van Louis Nierijnck 

(deel 36) 
Over verschillende ééndagsvliegen, een Wonderland krant, 
een Utopiaansch weekblad, een Vlaemschen Indicator, een 
Zottenburger Courant, een vreemd pamflet en een gewraakt 
ondersteboven gedrukt woord ... 

Als men nu de TELEGRAAF bekijkt of zelfs de dagtaak 
verricht om de gehele inhoud te lezen en vergelijkt met dat 
aan beide zijden gestencild blaadje van datzelfde dagblad uit 
de collectie nr. 19.504 van 1 mei 1945, dan heb je hoogstens 
vijf minuten nodig om het geheel te lezen! 

-. I N.l. voo,.,v,ow" '" 

Jl!'l,da'l, l lI'!lt 1945. 

·'S.oM!s.:.I~e 8't:'lJd 1:> h3t <:en:t:-uo 
V'3.tl 'Sar,liJn. 
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• ':.;''':':': <aD :ie :;,lJk":"':)~~!9';1:l.1 ~.::u"!· 
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Op de halve voorpagina lees je over de "heroïsche 
strijd in het centrum van Berlijn" en aan de achterkant ligt 
de führer op sterven ... (!) Alle berichten getuigen van een 
vreselijke tijd: "we mogen weer twee uur langer buiten 
blijven", "suikerbieten op de aardappelbon", "boven Den 
Haag en R'dam zijn 6 ton levensmiddelen afgeworpen", 
enz.. Een vreemde mededeling in de krant is "de 
geallieerden staan nog maar 28 km. van Amsterdam ... het 
dichtstbijzijnde punt bedraagt echter 45 km ... 

Al met al een blaadje curiosa uit een benarde tijd. 
Verschenen er nog op 4 en 5 mei? 

Als de Pruisen in 1787 de Nederlandse steden 
hebben "gezuiverd" van de Patriotten, verschijnt de '8 

GRAVENHAAGSE MAANDAGSE COURANT nr. 165 
van 17 dec. 1787 met uitsluitend artikelen pro- en contra de 
Oranjepmtij. 

iJEDE.NKlj.J-~IiN 

AÁ NIH! 

:lir-tJsü,iontI:vC:î GENOOTScI-1APPEN. 
Gemerkt 111"; r:x". M,nh'ht ~ Ih.1» niet ~m druk hl"; 

j,.MWo 111ft F."/("'~I·'''. .. het hnl .. 'I'krnj"11\: mik Nrt. "qr' Je." "'ilII heen I V.90.tICcl.,'n lVy ~" \,,.yh'" • (wAm dat IY""'" 
11<011 11I11\1C'! '"1 '11" verlnf) I .10 Vry.kcld , ...... ,Ik I om, nAn 
1I00()~1'!11:.l',tr.I,VII" IIl1n ,11: •• Ma.h.n. e~h , •••. mAten by 
\, y1.d I" AU' Probll"llI.r.·" 'ct "",,,,OnR'u. voor. io neUen I te meer 
,1011 de. ~C\,.lln1.1"l!" dm vin I-I~n Eli 'M.~h.n •. ""~ il'nl&, 

·oog<'nUlikkcn ui .kunr ... r.rckken, ejI ~u. vQ<llk<1lll<n van: ~.(JJ 
1.lg 'I Sloa/I,,:'! Ö.rllo iI'·HkAM,. r.oQ ~tsJ.'dc· An~ ,&11'[ 
,G .. ·lito(lclG:j'~r hnd: ytant rltlt 7,putle zeker11K de~p~tut z.yn, .' , ... , 

I. Oe OFOnje- o.,ncq bçbl><n ~,eztr .d"!!,,11 IR.«I .. -Plun,.\erin
~n . ", nIlR~,.c~t, (" h<l.. 2e,l\<" J; "".'f Is dit. nu .. delrnG.dis-? i, 
.dil "" Ie loJlttc<;fcn IN EliN !.-AI'DT De JUSTI-
tm VIOEER 1'? 'r" .Ie gephindcrd f<flulMIi; 
W.'"'"'11 ,kn .wEG.V AN IlEGTEN ~iet Ikc. , 

Courantier P. Gosse kon in deze uitgave niet 
nalaten zich duidelijk anti-patriottisch op te stellen, al was 
het mam' door van de nieuwskop "PATRIOTTISCHE 
GENOOTSCHAPPEN" het eerste woord ondersteboven af 
te drukken! 
--------~~--------------~----, 

.. 

Wie is daar? It a n 9 ! 
Ha n s~ 1:J:ct is . iemand van MOOLIDlIJZER., lUl't 

een bri~f;e vau I 52-10: die.gij hem nog per saldo 
zoudt schuldig zijn gehlcyen. 

Gij wórdt dol, -H a us! .. 
Ril ns. Zoo dol niet als MOOLE;S"UZElt, Mijn-

heer! lees zelf. . .. 
Jil ~·waarachtig, het. is yraa'r! nu weet ik niet 

meer, wat ik van den sul moet denken •.. Verlel 
het toch nan niemand, H a 115! anders .durft llij 
niet meer Lmgs dClitraat te gaan. ... '. .' -
. .H a n 5~ . Bij·, Mijnheer! al had gij ze hem uit

betaald, .iY. t.e;;enwoordigheid van al wat ade~ 
het!ft, zou hij toch tIe oogcn niet neê!'slaari; hij 
kan niet hlooz.en. 

Misschien is hei meer uit noodzakelijkheid, dall. 
uit kwaadheid, H a n 5 r het zal, welligt, mOeIton 
dienen, om de rumzienlijke som, die de Prokureur 
R. van hem moet hebben, cn waarom hij ctte
lijken tijd vergeefs geloopen heeft, yoltallig te maken. 
- Ha n 5. Wat.? Mii.nheer! de Prokureur R. mo"t 

willen d.at hij de helft zag. '" 
Wie komt. daar op? H a. n.5 ! _.. . 
H a·u s. Het is iemand, met eene J.J.vèrtentilt , 

voor uw Weekblau ; :\Iijnhr.cr! 
Lees on • H a n s ! 
H.1ns.~ (Hij leest.) 

Er zijn 13 verschillende exemplaren van de 
"UTOPIAANSCHE COURANT" (nee, geen 12!) uit 
1819-1820, maat" er is ook een UTOPIAANSCH 
WEEKBLAD in 1820! 
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De schrijver van dit blad, lB.D. Wibmer, was ook de auteur 
van de UTOPIAANSCHE COURANT en was toen voor 
de inhoud drie maanden in de gevangenis beland. Datzelfde 
lot was uitgever Mookenyzer beschoren geweest, dus die 
voelde niets meel' om nog werk van Wibmer te drukken. 
Wibmer vond daarom in Amsterdam een nieuwe uitgever in 
de persoon van A. Vink. 

Van het UTOPIAANSCH WEEKBLAD ver
schenen in totaal 14 nummers. Ze zijn niet gedateerd, 
hoewel in m. 7 de datum 14 februari (1820) wordt velmeld. 

De eerste drie nummers hebben een eenvoudige 
titel bestaande uit de twee woorden, maal' vanaf m. 4 
velioont het vignet Mercurius zittend op een baal en een vat 

UTO?IAA~SCH 

,V E E I( B L A D~ 

.,.. . 

in slapende houding, ergens in een havenplaats. De titel is 
dan verticaal geplaatst naast het vignet. In schrijfstijl staat in 
een boog "Hoelang zult gij nog slapen?" De politieke 
inhoud is gesteld in dialoog-vorm tussen Hans en Mijnheer 
(Wibmel'). 

In de verzameling bevinden zich de ms. 1,2 en 3. 

Het DAGBLAD VAN HET DEPARTEMENT 
DER MONDEN VAN DEN RHYN, de krant uit 's 
Hertogenbosch waarvan slechts 21 nummers verschenen 
onder deze titel. Het hieronder afgebeelde exemplaar uit de 
collectie is het m. 7 van 18 febr. 1814, dat in feite het eerste 
is met deze titel. 

N: 7' 

DACnLAD VAN lIET DEPARTEMENT, 
, 0 .. I" •• 

DE 1\ 

·tlJa.r.'IIIIl""41'f,tl,,.,6Pf~rl/. 

1J~~u .. c..ffll'lh .. rlH~ ... ç..,,,e,..I. ~r urufl".,j.I"/I 'rIn 1, f'~ . 
.h" hf'~ C"",mhnfh (lll1",ul '''' .. ~ I4t fll",.~ .. h"J.fh. 1.~
ha I ItNml'lI oh PUetlift"h A" .... Il~. hr 1..'1 .. 1, .. , ...... oh 
Ikh"~"4blo"'1.k,, t.I"~ .. " dil .J.·r~.lr",.t"l. I .. , '''''''' ... Vft" lt. 
nnt d ... ,I ..... 4_, .IJ ...... , , ... m·t.t. .. h~,. c.,""""lOuh.../l&. 
lOuull!uIlI01IH . .,d dj", ..... d, ,pl'IlHklo Alh·.h<t h ,n. 
'HUt>! ....... , .I/i .,,<>4-.ul,q rr~lt'n.I'<l ,,, dtu!u "n"""" 
..... "'d.l, ",,;"u_ dll 4"'M,dtlijltlu'" t!&9r klUl Lu. 'I'I' .. ro:ltll 

,rtvlUlt.tnfd. A 1'1' H 0 Hef!. ' 

b~~~~:!"llf:t:::·:<tl;: :'f:II~~::d.~~ ::: d;t~:!I~;~·JQ',:,· .. Ir;:: 
It~.II_,ltJntt.te, '" lilt, fln".lti"".'rut/, .... u,."t.h <ft'" 

• ., _ .• --•• ~ ...... ~I-I",''''''''''"' l...r~rt "",,, 111..., 

:f-: ~~~t.:ft~i-.~:~f:~1 b::q~r:ljlj:J &t •• ~ t.~l'p9.r. "11 fll\~ 
U'~\>f" bul"ulI ÇJI kt""I,,·., I 
Art. I.' All. Jn4ud.f!'lJII, "':~I". UnJtR "'~It" nllu.,ta 111 

.. ~llnu"" t· .. r~'r_d nou .ihllealu.rh, lil BUlt 'lIt>nlq" h 

... ",I~QI ...... J'#nl, N"-Oflludlrl! r.lpo",' 1 .. 1I$n ,""III'''~'' 
,., "'1''',1 .Vn """ e..1I4t n·,n.I .. , '''' •• lInflt''''''''r1ul' 

;:: ;:.~I;: .. :tll·fI:!' "11 .. 17::.'!11 «::I!:':'~I~~rUt'lI~~It:III~:"tm:·.~ 
I<lU." .~"l>f~~aJ b~ ,hl' ",.It Y.U~~lI. "'n, •• I_UGII '"O)\n" 
l)""f#~1 .r IIth ,-. 11'11<;11'11, ~nhfJIK1t.>I."" "" ",!t .. II." 
.. n aU, rlululijh 1\1', .. ,1"«,, .. ~dutl!t O.,UAu.h/\ ., I'ul 
\"""1",, h .... ,lfl1l111; Uit ~w_htf ti. I" 1I,!,"luI!I 110IV"" 
lo .. "n. U_pt'flIl .r uh •••• ,ha,l. It~ Ld "'".It ~alil ...... 
ol."" ",,.I>~"."'" hall ft If'rlhlllrnfM ' " • 

Jt, 1110 rl"htlijh nt8",lnll~ nll." ,.,,!,U ,er,1,".' lil?, 

Voordien verscheen deze krant met m. 1 t/m 6 onder de titel 
"STAATKUNDIG DAGBLAD VAN DE RHYN
MONDEN". 

Het nationaal-socialistisch weekblad VOLK EN 
VADERLAND m.16 van 20 april 1945 in de collectie is 
gestencild aan de Maliebaan in Utrecht. Papierschaarste of 
fel verminderde belangstelling tegen het einde van de 
oorlog, leidde waarschijnlijk tot zo'n mmzalige uitgave, 
daar waar de illegale pers in vele gevallen juist in die tijd 
overging van stencil nam' druk! 

~(Q)U~ lE~ VJA\~[~~&~®' 
~~~. __ •.• ,~< .... --!-....... _. ___ ~ __ ... ___ .' __ . ~.' _., .. ;... ~ _r _" __ ~" • _.~--.,.,~-"..,. ......... __ .... ",_," .... ,.'-"-! 

20 Aprp 1945 
NATIONAAL-llOOIALI6'l'ISOn Y1Jo:It7JlL~ 

Hednot1eadl'e91 Mal;Lobn,'m H, u· ~eQht. 
I_-.....~ k __ m __ ...... _..__.,'_._ 

UIT DE REDE VAN DE N LE \iP;E.R 
VAN 7 APRI L, j.I'" , 

I 

Do bu!tonlflndoche politiok van do 
Nrltionaa 1 ... :10011\) j at.1 uohe llow81J1n« i B 

VAn don /lJ\nv01lg llfJb'\fHJOrd op 'do nood
znak v(Jn een solidnir Europa. Ron til1_ 

ropa, wt\f\rin de voH:eI'on, ieder met 
beholld. 'trul eigfln oul tuur, zodt>1\ en 
volkshlroktol', nnnot en root olkBnnèr 
in vrerl& Boudel\ leven,. zich baffuat vno 
hun gemnonoo\lappolij\<",o vorpl loht,ing 
bij te druflen tot d~ voiUaho1d en de 
\YolvaRr'b vno ono ContinfInt" !J!.!!!l.!.L • 
rlk ,!I.I!!l.J!Q!'JpJ!:...l!..r!\.l.J!.!\~.ll: • .,;L~ 
.!'rl!.!!n.1,_1".1;.. ,!I.<L2n.t,,1k):·_H.nJL!l~.I:: 
»iek 0/1 ·'W\.,!I.!LY!'Il!.!l,.!!r!'ptt!hel9!1.L..!ill 
J!!..1JwlJlmo'dor bevol~1!ltL'lJ. •• oht!/n, ~.t 
~.911.9Wch ]..9.,<.",0, Jl12!1).!!!!'on grol'
~~P!.e.9!~~,ç,\l.J.!'!ln~~o~~ 
tt~ 

Di t Europa raoet niet nlloen bijeen_ 
B'0houden worden dool' d4,J g&flIutlnDohappo .. 
lijko mil Unira on eoOftrmiache belan ... 
gen p m!'lor flloet DO}: oen gfllJI9E1nBChRJ1pA_ 

<lua nnt!"".ol-.~~lnlh!áo. 11 ... ' ft •• taU ... 
0$ in do natio,' VOOi' dtl ~t..tè.t.,t(h'f1',do 

l1oUo volgOOit do "80~B1h.+~ ~'V$n,ldo, nftti~ 

xxx , 
Hut 10 hot gonio vnn Adolt' Ritler, 

dat hot gOl'wndo nntiooaliumu logieoh t.n 
('Inn 'ntAfJtbnnt:' vorbindt mat Ottn g020nd 
bS(Jllp VfUl soolnllomo, i.:n dllBO vorbiro. ... 
dif"ll1 io nhlt illtal dut nl1ucn geoold' t.. 
1j V'lor hu() Duit.uoho volk. f<l1\n:r tun ;1\_' 

btu UvanEOO'" voor het Nud~rhmduo\llI. ,t 
io niofJohiLJn b()ud gElorrokun, manr j 

loof, dnt Ol' Ol.n bQhoo.rU,jko k8n~ 1 ~ 
dot in hot ',orloop "oM do o.:lrotvo.1 

tiûutnllen jal'un hot nAtiOf1af\l ... o~"'!( I 1 

rnu :',loh in ,djn r.uivC.lrotun 'yom zf,l \' I .. 

plof.l!IJO, juist in hut. Nudurl/lmlocllu " nll~ 

xxx 

l'ût. volJ'Gchu na. Hoon] lomé bovnt bn de 
iillll' rlOJ' vnllO'!l .. honll"nhrdrl ~n . "'11" .... .1 ............ 

Overigens was het laatste nummer van dit 
weekblad (2 mei 1945) toch nog gedrukt maar wel op zeel' 
klein fotmaat. In die uitgave verscheen Adolf Hitler 
eindelijk in een rouwrand! Ik vermoed dat ook het 
voorlaatste nummer van VOLK EN VADERLAND (m.17) 
was gestencild, ofheb ik dat mis? 

Een "wonderlijke titel" van een blad is 
WONDERLAND NEWS nr.7 van 23 januari 1941. 

WONDERLAND NEWS 
, 'Puld;,/tfr/;/1 I'V, lnlrl''''' o( I/v Jport oj 

CRBY:J-/OUND RACING 
JAtWlln\ ?J, 1'111 

Dit weekblaadje verscheen in Revere (Mass. -USA) en 
afgezien van wat nieuws over hazewindhonden, beslaan de 
overige 3 pagina's slechts uitslagen van de hondemennen in 
diverse steden. 

Van de krant NATIONALE EENHEID Jg.1 m.1 , 
6 juli 1940 is maar ooit één nummer, nl. het eerste (en 
laatste) verschenen! 

De redacteur-uitgever Mr. K. Baron de Wijker
slooth nam de volledige inhoud van dit blad voor zijn 
rekening. Dat er slechts één nummer verscheen is niet 
verwonderlijk omdat de baron (oud-burgemeester van 
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Hilversum) zich voorstelde als "Leider van het 
Nederlandsche Volk", vlak na de Duitse overheersing in 
1940. 

H •. I. 10 IAAI'lQANO ZATlRPAQ (JULI I" 

T 

NATIONALE EENHEID 
• UOACTfIIlHlTUVU 

M~ K. BARON OE WIJKERSLOOTH 
I>iUIU ellli'lDCJ\"lT'1'l'lf" '"tDl~ 1111 OOQIIa 

TU. ÇOhlUl Ilt. f'OiTJU. 191111 

AAN HET 
'NEDER.LANDSCHE VOLK 

Vertrouwend op Cod, Jonder Wien, bijstand geen Rtf/eerder leis 
v.rmag, n'em Ik h.d.n d. Leiding, di, / .. 1 N,d,rland,che Volk beho,/t. 

Ih. do .... ~ulhs".1n. an,verb,.k~l~kCIr~ul" ,aan.·~nu ,q"erbledigd. 
Koningin, uaar Wie 'wij hopen en bidd.n, dal Zij bij d." Vrede weer 
mog. word.n hwl,ld In d. vol/.dloe ullo./enlne van Hoor louv",in, 
R"hl.n. 

Bq Haar onl,'en'enLt achl Ik hel duren pl/chl om binnen de 
ugal. eren .. n aan hEI N.d",land,ch. Volk d. leiding I. Beu.", di, 
hel juLtt ntl .00 drlngtrld noodlg he.ll. 

Aanuankdijh I •• b Ik g.m .. nd, dal anderen hiertoe mteT zouden 
zijn geroepen don ik. Ik heb «,,,,,,,hl op den Van Hoe.ndar" van 1940. 

Nu d... ,lch ni., ';'''dl m de om.landlgheden B"n verder 
u~,.,.1 foelolm, ao""oord Ik m~n veranlwoi"delij'.h,id. ' 

D. banelm ,uan blo<duerWanf,chap, dl. mffn geslachl verbind.n 
mI!! Wil/om d. Zwijger, d.n grondlegg.,. van ons vaderland, g.ven 
aan d",,,,, .. ,.pllcht voor mij .. n •• ., bijzond",. karahttt, 

Mog. h.1 Noderland.dt. Volk dan Ihan. ~."Iaan, "dal hel 
Nallonal. PUcht r. mffn uldlns I. volgon In het b.long VOn on%< 
NaUonal. Emh.ld m ome NoUonal. r o.kom.1. 

Cod >ij mcf on.1 

Hal .. • Hlnd .... i<l/TI·. 6 JuU 1940. 

De schijnbaar "onverbrekelijke trouw aan onze 
geërbiedigde Koningin" zal de DtLitsers al direct in het 
verkeerde keelgat zijn geschoten! 

Een leuk pamflet is COMOEDIA VETUS (wordt 
boven een gravure vermeld) met op de onderste helft een 
afbeelding van een roeiboot en vier matrozen, waaronder de 
tekst: "Ey Maet, is t'lanl vol gecken? 

Noom (oom) wil mijn Heer de stock ontfrecken ". 
Schrijver van dit "geestig paskwil" is Willem 

Meerman. In het stuk (32 blz.) beschrijft hij de huidige 
(1612) tijd, geheel in scheepstermen, waarbij hij geen 
voorkeur heeft voor één der beide politieke richtingen. 
Na dit verhaal volgt een rijm van 28 regels: 

, ~fttjle en t"laetllt bilt itli (ablm. .éiemalrtii tbalts!rot'ft flatftrr In01'I 
stangbe RUt): loop baellltllwllbbee 2tISllliebliiftbp \)'mf!e plop. 
~l.'CgfJt {Jtt upi bntqualijcli 1l(\ft! ' €'i11 al rltPTl lJ!Jmo~fi ghrtoatllm 
;!i!:>oo l:Inump al$! \:Jan mun lUnet. <ten bm l:ID~1'lt'Sl3!Jn lult bçb!ebml 
-at'if,l betgl'!çefli liet Jllal te \J~t,\glJe1t. , ,l!\)ie bet 1tf(btgtti fontm epnb 
en Ile WiJfete!lam t}Geben. .' '. 9nbe tnaUHllmlt fcpnbl 
~t«dit bm Iltupperl en bm !Wtft/ ~aer;i;ln 1Pl11U '/fj atll gbeflt,\~Il(lll 
4it'trjjt elHolen In JJoet rodt! "en ooJS liefl al lJalff btbo~\lml . 
'®attl f)tt \3'00: bc ql\lIabe berg!).en '%00 mtn t'boen uanlnol m n~cft 
~m b'e ~t,\ebenict te tergfJtl1;' <tetttbJig!) btliracli.etlttt modI 
Ilit't_ gbtntn\"lfi miebarnepooe ,1!)aI mctlt'f~gfJtn biln IJl!Wjj\letl 
tbco men attf)tll met cattepoot. ®ocfl allnactrn beut gnm b~!l\lm. 
'-iemllrit ~ëft botb t';iin om betrel ~an ren JLfebtgtn fonber mbl 
~l~ bJacc t lel1 nim Xlinte \0rter/ <IDaerllm itli ut!: biet belenb. 

Het betreft hier natuurlijk geen krant, maar ik vraag 
me af of dit pamflet soms bij Abraham Verhoeven is 
gedmkt want het vernleldt: 

uytt' Hantvverpefi 
tube t0ntckttp banbt ~lmanackm 

des laers I 6 1 z. 

Kan mijn vriend George Blommaert hierover uitsluitsel 
geven, of gaf Verhoeven geen almanakken uit? 

Naar het voorbeeld van het JOURNAL 
ENCYCLOPEDIQUE van Pierre Rousseau dat van 1756 
tot 1793 in Frankrijk verscheen en dat vnl. gewijd was aan 
kunsten en wetenschappen, kwam in Gent het Vlaamstalig 
blad "DEN VLAEMSCHEN INDICATEUR OFTE 
AENWYZER DER WETENSCHAPPEN EN VRYE 
KONSTEN' sedert 2 januari 1779 uit met toestemming van 
keizerin Ma1'Îa-Theresia. Het enige nederlandstalig 
encyclopedisch weekblad in de Oostenrijkse Nederlanden 
werd uitgegeven door de boekhandelaar Pieter Gimblet in 
Gent. 
In de collectie bevindt zich nr. 8 van 26 augustus 1786. 

Het blad beslaat 16 pagina's met een bijvoegsel 
van 4 pag's. Voornaamste onderwerpen zijn: geslac;ht
kunde, overlijdensberichten van belangrijke personen, 
licentie, historie, een artikel over "menslievendheyd", 
letterkunde en een zestal pagina's met "Pryswinnende 
Nombers van de Trekking des Classe Lottery". 
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Het bijvoegsel is gewijd aan plantkllilde en 
wisselkoersen. 

DEN V LA MS CHEN 

IND'IC,ATEUR, 
, " " ,; 0 F, T I!." ' ", 

A'E'N WYZE ' 
, D R R 

WETF;NSCHAPI'EN IIN VRYE-KdNSTEl'.l., 

R 11 C HTS dEL EER D H E Y D. 
Proces II(fJchen den Heel' Fox en den llail/ierl Mn 
," , ,IPeflmurlfler. ' , ' , 

:ONlaug. wlerd voor hec Ge;ech;shof' ,d. C~m~ofl 
,Plens'. óndcrvoorzitong van deo Lord Loughborough 
het Proces bcpleyt • het welk deo Ci •• r Fo~ had ,aehge~ 

,v.oger. cege~ den He.r Thoma Carbe!, ,Glaoç.Baillieu 
.'100 Wcftmunftel , over cn rel zoeken 'dae, gemelden Bnil
,ncu eeoe nkowe ftemmlng had, loc'geftbco:" leo ,nodeele 
vnn dar. He!!1 Fo. , ' welke by meerderhord van lIertmier! 
l~ verk .. z.II tol LId ~nn het Parlement wegeo$ ,W .nmuns. 
'ter, ey,fI'chendil dell Heer Fox. <lnof voor een vergoeding 
'vnn honderd. duyzend p, ,Sc, De J-Ic.ren ,ErsklDc en Gar
row; Advocnèlen nn den He.r Fu~ eD 'deó, Heèr Mln

(gay;"'Advocaet vao','den B~jl!ieu.! ,bepleytte 'deze' .. ialik: 
geduerende den Iyd ',nn J!I neren:., welfC' dit pleydQoy 

.duerde, ,met eene welJ'prekeodheyd, dj\!., ,~el)~!ed~r, b<;_ 
,wonderde ; dD~ by ,~e uy.tfp'ra.~ "{,~e~,d ~en ,Beer 'Fox 
In' ~G gelyle gefteld I':à deo BaltUcu "vetl\;e~~n om nen 

:he,in leen fch~êje· "'~ig01:dlrig te, ;~oetl\ ulÎ!f vnn honderd 
• du y'zend mner ,\>311 !lOOO P, ~ <. 
XVI; Deel.'" , H. 

Een tweetal advertenties uit dit blad luiden: 

'./ten: kleyn ,Boelükel1 l>Q~r groot, g~!d Perlr'oi:M; , 
" ',' :10 'de v~tkooping van het Mufeum der Herëóginn~ 
.; ,!Qn foCtla!l Qn!~ngs,gehouden ~, ~,eefr men onder andè

re een Manufcript opgev.eyld • zyhde' een z'~er kleyil 
Gebedén :bo~~jen: ,van KOQinginne Elifabetfi. w'a'ei' in 
die. Prinfes, eyge[loandig ; in zes 'byzondere talen et! 
,met verrchilIèllde, letters; v'erÎchyden Gebeden gefchrl:" 

;' vel) heert. hel>b,énde dit' kleyn Boekjè honderdeil 
~en P. St. ,!).logen gelden., ' 
, . ] .... :.... \ ." -:JiJ:':;'" lt'·,P" 'Zo·- - . ·'tt"" " ..... il5ft 

Hy dllo ,Drukker dezer, is ,te bekomen 'den Leyds. 
lIlan,4er Zondaerenen tfooft ,'dè! ,Zieken ,'of noódi· 
ge 09deri,chtÎpgj:l1, aeng~ei1deliet Prediken. ,hei lIy
lben ~eç ili~k:eq. &c. jmni~rs 0 a,lIes w.3t ëeóe.n .Pred.i

'j!:anc', eenen Zlel'zorger, of lemant. wie het öok ,'iy. 
die, ~ii, fp ,hét 'gevalvil1d !)m ~elli!n Zieken te trOos" 
Jen of Ilyt te lichtèn. belioore t\l W,elen, Ingllrigt in. 
gevolgè óe~ Ecfh1 va," Z. M. den Key;rer en Koning 
van den '1(5 JU'oy '{]ezes Jaers '786 . .ze~r dienftig voor 
lIiè zÎg \loor he'tConcours to't' de ,4iel-zQfge willen 

,Ilenbleden.' 
'ê-~,~~~~~~~~=",~,-~--~*S~~j~'~~~~me~~---~~ 

De carnavalstijd is achter de l1lg en er zullen weer 
heel wat speciale kranten voor die gelegenheid verschenen 
zijn, tenminste zo was dat enkel jaren geleden. Sommige 
van die veelklemige ééndagsvliegen bevinden zich in de 
collectie en hoewel ik al zeer oude exemplaren in musea heb 
gezien -zelfs uit de 17e eeuw- vind ik de "nacht-editie" van 
de "OPREGTE SPIKSPLINTERNIEUWE VASTEN· 
AVONDS-GEKHEID-ZOTTENBURGER SNAKE-

31 FebruArij finSI. 

Op'l'egte Spi/rllpliulel'uieuwe 

VONDS-
,ZOTTBN8URCBR SNAKERIJEN. 

Opvallend is in de hoofding de leuke mededeling 
"zegelregt betaalt men in Zottenburg niet" . 

Trouwens vele artikeltjes op de vier pagina's 
zouden het verdienen in deze l1lbriek opgenomen te worden, 
vooral omdat ze zo spitsvondig zijn. Ik heb er hieronder iets 
uitgelicht: 

PAIIIJS. ;;0 Fe"" IINkn h,,1 ,Ir. """6cko,,,Hg,lo 
groote revuc, pinnt.. O\'cr cl~ troepen , din ~r.rr.Cfll1lAQn 
Jlnor do Krill' In "erlrekkerl. O"beschriJrelijk grool 
wn. :Jo (!re'I,Jrirt. wnn ... no,l.. "ij ho ,len nfloop ,Icr 
plcghghc,Hl lUW!' fin ln~rI'nc ~llrlflrl1 oln hlJn rnljctnn 
to 8~I.mllk~n. no offir.wrcil wnre" op hel r.aJci~ gc~ 
noolhst1 J wr.rclcII op 8re~pnnnrkor.lcll otlllnnltl, CII 
h(18'cn elk cru pcl~ prCM'lIt 0111 \l'nrm to hlijveu cn 
hutlt1c gccl\hlrifi lIiet Ir Jnlon ,'rrkodcH. 

-- De het"?,"f1o R(lllr.r,~hol,'r 's,'lnllÎO grint morgcl1 
n,"nr KoU61nnllnopal, om dllnr r.r,n I rill!' to Cl1rcrr.n, 
tllO Tcr,ehrlHclijk nnn )lijn in hol lijC hho,er,l, '0.; 
!'crt dCIl alng. 1"1111 IlIkertnllll. Nnar men rr.r1.ckett, 
.4 dele, E..'iculnnp ,10 hcrocmdsl6 lOflgr.n~ijkcr tu,~chen I 
Slolerd\lk en JNutnlcln. 

RIJEN" van 31 febl1lari 5581 (1855) wel heel bijzonder. (wordt vervolgd) 
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Uit de Prentkaarten-collectie 
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EEN EIGENAARDIGE 
KRANT 
UIT OCEANIE 

De Tefaf beurs in Maastricht, gehouden in 
het voorjaar, is een antiek-gebeuren van allure! 
Vele handelaren uit de gehele wereld tonen er hun 
topstukken, uiteraard tegen topprijzen. 
Eén van de standhouders was Galerie Meyer uit 
Parijs. "Tapa" stond er op een al oudere catalogus 
van dit bedrijf. Dit schitterende boekwerk uit 
1998 behandelt de "Bark Cloth of Oceania", de 
boomschors kleding dus. 

Op pagina 1 7 vinden we de aanleiding 
voor publicatie in deze Au Courant: THE FIJI 
TIMES, gedrukt op zéér fijn boombast! Gebrek 
aan papier was blijkbaar de oorzaak om dit 
materiaal te moeten bedrukken. Het blad (85x50 
cm.) gedateerd 27 février 1915 bevat mede
delingen over veltrektijden van schepen en naast 
enkele artikelen, ook advertenties waarvan 
"Dewars Whisky" opvalt in een moeilijk te 
reproduceren illustratie uit de catalogus. Naar 
verluidt was deze krant niet aanwezig bij de stand 
van Galerie Meyer en naar de prij s van de 
"boomschorskrant" werd niet gevraagd omdat elk 
item op deze beurs een waarde vertegenwoordigd 
dat in bedragen van drie nullen achter een getal 
moet worden gelezen! 

DE BOEIENDSTE KRANT 
VAN HET LAND 

Een manier om de verkoop van een krant 
te stimuleren en zelfs helemaal elke dag te doen 
uitverkopen komt van de Belgische dagbladen 
Het Laatste Nieuws en De Nieuwe Gazet. 
Opvallend was op 2 maart jl. de grote rode 
nieuwskop van Het Laatste Nieuws: "Win 
100.000 frank met deze krant. Gelukzakjes met 
1.000, 5.000, 10.000 en 100.000 frank cash"! 
Vlug dus die krant gekocht en het erin geplakte 
zilverkleurig gelukszakje geopend. Op de daaruit 
gehaalde bont gekleurde kamt met de vraag" bent 
U een gelukzak?", kon ontkennend worden 
beantwoord. Nul frank, Nul Euro! Onderaan de 
mededeling "de boeiendste krant van het land". 
Aangezien de "ON"gelukzak week 4 vermeldt, 
moet ik toch nog een keer m'n geluk beproeven. 

VERENIGING VOOR KRANTEN-

Overigens als er een gewonnen bedrag wordt 
vermeld, moet toch eerst nog getelefoneerd 
worden (18 Bfr. per minuut!) om een kennisvraag 
over de Euro te beantwoorden. Pas als de vraag 
coneet wordt beantwoord, is de prijs de uwe. 
Daarom waren er vreemd genoeg (?) nog vele 
exemplaren van het blad in voorraad ... 

FTENVERZAMELAARS 
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Strijd rond zweeds 
persb reau 

De zes grootste kranten van Zweden hebben 
een bod gedaan op alle aandelen van het natio
nale persbureau TT. Door de concurrentie met 
het nieuwe persbureau Fl T verliest TT klanten 
en draait het met verlies. Per 1 januari 1999 
dreigt TT twintig van zijn circa 150 klanten te 
verliezen, wat bijj:ou dragen tot een verder 
verslechterende financiële situatie van Tidnln
garnas Telegrambyra. 

Dit jaar lijdt TI waarschijnlijk een verlies van 

ruim 2 miljoen gulden, wat kan worden opge

vangen met het geld dat het bureau in kas 

heeft. Vijftig procent van de TI-aandelen is nu 

in handen van de zes grootste kranten in 

Zweden: Aftonbladet, Svenska Dagbladet, 

Dagens Nyheter, Expressen, Sydsvenskan en 

Göteborgs-Posten. De andere helft van de 

aandelen wordt gecontroleerd door FLT, een 

verzameling regionale kranten. 

FLT heeft vier jaar geleden een eigen nieuws

dienst opgezet die concurreert met TI. Door 

het verhoogde ambitie-niveau en de daarbij 

gepaard gaande extra kosten draait ook FLT 

met verlies. Veel kranten hebben een abonne

ment op beide persbureaus, maar dit wordt 

voor een aantal nu te duur. ook vinden som mi-

"", ge regionale kranten dat TI teveel is gericht op 

~~.[let nieuws in de grote steden. (PdB) 
'" 

15 i, 

bron: Nieuwstribune, Computer Idee, Journalist. 

Wegener wil geen central 
drukkerij in het groene ha 
Hoewel er belangrijke operationele 
en financiële voordelen verbonden 
zijn aan één centrale drukkerij 
ergens tussen Rijswijk en Houten in, 
heeft Wegen er Arcade toch beslo
ten twee druklocaties te handhaven 
in de verspreidingsgebieden van het 
Utrechts Nieuwsblad en de Haag
sche Courant. 

Er komen twee nieuwe persen op de 

huidige locatie Houten en twee 

nieuwe persen zo dicht mogelijk bij 

de huidige vestiging in Rijswijk. In 

Rijswijk kan de huidige pers hal niet 

worden uitgebouwd. Bij de keuze 

voor twee aparte drukkerijen speel

de ook de logistiek een belangrijke 

rol: de wegen in het westen van 

Nederland raken steeds voller en bij 

een centrale drukkerij zou bij lange 

files de tijdige bezorging vooral van 

avondblad de Haagsche Courant in 

gevaar kunnen komen. 

Het Utrechts Nieuwsblad wil op 

termijn als ochtendkrant gaan 

verschijnen en dat wordt met de 

nieuwe KBA offsetrotatiepersen 

mogelijk. De vier bestelde persen 

zullen voorzien zijn van aanzienlijk 

meer kleurmogelijkheden dan nu 

het geval is. Als de zaterdagkrant 

dikker is dan 40 pagina's zal een 

aantal katernen moeten worden 

voorgedrukt. Wegener studeert nog 

op de vraag of deze voorgedrukte 

katernen mechanisch zullen 

worden ingestoken. Door de nieu

we drukkerijen vervallen ongeveer 

60 arbeidsplaatsen, zonder dat er 

sprake zal zijn van gedwongen 

ontslagen. De nieuwe drukkerijen 

moeten begin 2002 operationeel 

zijn. (EvE) 

Drentse Courant 175 jaar 
De Drentse Courant viert binnen

kort haar 17s-jarig bestaan. In een 

speciale bijlage blikt de krant terug 

op markante momenten en haalt 

met oud-medewerkers herinnerin

gen op over het journalistieke vak 

van toen en nu. De Drentse 

Courant, onderdeel van Hazewinkel 

Pers BV in Groningen, houdt op 21 

januari een feestelijk debat met 

ondermeer professor Harry Locke

teer en Hazewinkel-directeur jan de 

Roos over de toekomst van de 

regionale journalistiek. 'Wij hebben 

ook verschillende besturen uit de 

Drentse samenleving uitgenodigd 

om deel te nemen aan de discussie 

over de toekomst van onze krant', 

zegt hoofdredacteur Jan Bonjer. De 

genodigden kunnen aanschuiven bij 

een feestelijk ontbijt. De viering 

valt samen met een ingrijpende 

vernieuwing van het redactionele 

automatiseringssysteem. De redac- ' 

ties beschikken binnenkort over de 

nieuwste tekst-en opmaak-appara

tuur. De Drentse Commissaris van 

de Koningin Relus ter Beek verricht 

de openingshandeling van de 

vernieuwde krant tijdens die bijeen

komst. (LS) 

Meer dagbladjournalisten 
Volgens cijfers van de Nederlandse 

Dagbladpers (NDP) waren er in 1998 

3827 journalisten werkzaam in de 

dagbladsector. De cijfers zijn 

afkomstig uit de NDP-personeels-

enquête. Van het totaal aantal jour

nalisten werkten er 3488 fulltime. 

De overige 339 werkten parttime of 

op basis van een jaarcontract. In 

vergelijking met de laatste telling in 

1995 is het aantal dagbladjournans

ten toegenomen met 350. Het aantal 

grafici dat vorig jaar in de dagblad

sector werkzaam was komt op 2502. 

Veruit de meeste arbeidsplaatsen 

waren weggelegd voor het'admlnis

tratief personeel: 5755. (ST) 

~ is" 
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Deense krant be weert de oudste nationale te zijn 
Op 3januari heeft de Deense krant 
Berlingske Tidende zijn 250 jarig 
bestaan gevierd. De jarige zelf zegt 

. de oudste nationale krant ter 
wereld te zijn. Een medewerker van 
het Nederlands Persmuseum zegt 
dat echter in twijfel te trekken. 

lofartikel aan de koning met zich 
meebracht. Daarentegen had de 
krant het monopolie op het berich
ten over buitenlandse ontwikke
lingen en het blad werd door 

van de krant, inclusief de zwarte 
bladzijden. Zo stond de krant 
bijvoorbeeld aanvankelijk positief 
tegenover de machtsovername 
door Adolf HItier In 1933. 

I Op 3 januari 1749 publiceerde de 
Deense hofboekdrukker Berling de 
eerste druk van zijn krant In een 
oplage van 800 exemplaren in het 
Frans, Duits en Deens. Hij had hier
vUor toestemming gekregen van de 
tlJen oppermachtige koning, wat 
ook censuur en een gedwongen 

koninklijke postbezorgers twee 
keer per week door heel het Deen
se rijk verspreid. Vandaag de dag is 
Berlingske uitgegroeid tot een' 
groot concern met 3000 medewer
kers en meerdere kranten die 
samen een oplage van een half 
miljoen hebben. 

Volgens een medewerkster van het 
Nederlands Persmuseum is de 
claim van de Deense krant kwesti
eus. De vraag is maar wat verstaan 
wordt onder een nationale krant. 
De Opregte Haarlemsche Courant 
dateert van 1656 en kende (per 
trekschuit of postkoets) een lande
lijke verspreiding. Die krant 
bestaat vandaag de dag nog steeds 
als Haarlems Dagblad. (PdB/TD) 

Ter gelegenheid van het jubileum 
heeft Berlingske Tidende een boek 
uitgebracht over de geschiedenis 

,; f1~;' ........ _________________________ _ 
Tien ï 

zijn:. 
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MEEST BEZOCHTE SITES 
Yahoo www.vahoo.com 
Virtueel veilinghuis eBay 
www.ebav.com 
Microsoft-site Hotmail 
www.hotmail.com 
Microsoft-site MSN.com 
www.msn.com 
On-line-dienst America Online 
www.aol.com 

VERENIGINGS ... SITE 
VAN DE WEEK 

Mijnheer 80sman uit Dordrecht bijt -
zonder dat 'Ie dat overigens weet - het 
spits af voor een nieuwe mini-rubriek: 

de Verenigings-homepage. 
Naam: Vereniging van Kranten- en 
Tijdschriftenverzamelaars (VKW) 

ADIIES: home. WJ(S. nll-vktvlhome. html 
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Opl I en n no st iel 
De effectieve oplage van de Nederlandse dagbla
den is vorig jaar (januari tot december) nagenoeg 
gelijkgebleven in vergelijking met de periode juli 
1997 tot juni 1998. De totale effectieve oplage 
(betaald en onbetaald) bedraagt 4,5 miljoen 
exemplaren. Dit meldt Cebuco, de marketingor
ganisatie van de Nederlandse dagbladen. 
De effectieve binnenlandse oplage wordt voor ne
gentig procent gerealiseerd met abonnementen. 
Tien procent van de kranten wordt verkocht in de 
losse verkoop. Van alle abonnementen bestaat 
ruim acht procent uit proefexemplaren 
(125.000), zaterdagabonnementen (1.600), kran
ten voor onder andere het personeel (103.000) en 
onbetaalde abonnementen (22.000). 

De buitenlandse oplage (44.000) vertoont een te
genovergesteld beeld. Zeventig procent van de 
kranten wordt verkocht via de losse verkoop en 
dertig procent van de lezers heen een abonnement. 
Cebuco heeft verder berekend dat zeventig pro- , 
cent van de huishoudens een dagblad leest. 
Wordt daar het aantal kranten bij opgeteld die 
lezers aan elkaar doorgeven (meelezen), dan 
komt de totale effectieve oplage uit op bijna 5,5 
miljoen exemplaren. 
Bij de volgende publicatie in september zullen 
de oplagecijfers naar verwachting door Het Op
lage Instituut (HOI) zijn geverifieerd. Eind 
vorig jaar besloten de dagbladen deel te nemen 
aan het HOI. 

lIiI 

I int t i 

Ook tonden 
krij een gratis 
'subway'-krant 
Assodated Newspapers, uitgever van 
londens enige eigen krant, de Even
ing Standard, gaat een concurrent 
voor dat product op de markt bren
gen. Forenzen op stations van de lon
dense ondergrondse krijgen een 
gratis ochtendblad dat vijf dagen per 
week nieuws en achtergronden in:u
ke londen belicht. 

Analisten zeggen dat het nieuwe 
ochtendblad een behoorlijke deuk 
kan slaan in de verkoopcijfers van 
de bestaande tabloids en van 
bladen als de Daily Mail (eveneens 
een uitgave van Associated News
papers). De stap van de. uitgever 
wordt mede gezien als een 
wanhoopsdaad, bedoeld om veron
derstelde initiatieven van de 
concurrentie om een tweede 
Londense krant op de markt te bren
gen voor te zijn. In een dergelijk 
scenario zou de Evening Standard, 
met een oplage van 450.000, last 
hebben gekregen van een daling in 
(losse) verkoopcijfers en van een 
terugloop in advertentiekosten. Nu 
houdt Assoclated Newspapers het 
heft in eigen hand. Het heeft de 
lancering een jaar lang voorbereid 
en het geeft de krant - vooralsnog 
ongenoemd - een eigen redactie 
met een eigen budget en een vrou
welijke hoofdredacteur, Kim Chap
man. Hoewel het oorspronkelijk 
Zweedse concept van een gratis 
dagblad op het ogenblik opgeld 
doet in veel Europese steden. heerst 
in Londen twijfel of het nieuwe 
ochtendblad een succes kan 
worden, alleen omdat het gratis is en 
bij stations wordt uitgedeeld. (Hl) 
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(BADEN-WUR MBERG) 

ACHER-UND BÜHLER BOTE Bühl 1900 LEONBERGER KREISZEITUNG Leonberg 1833 
ACHER-RENCH-ZEITUNG Oberkirch 1979 LUDWIGSBURGER KREISZEITUNG Ludwigsburg 1818 
ALBBOTE Waldshut 1839 MAIN TAUBER POST Tauberbishof. -
BACHGAU-ANZEIGER Schaafheim MARBACHER ZElTUNG Marbach 1845 
BACKNANGER KREISZEITUNG Baclmang 1832 MARKGRÄFTER TAGBLATT Schopfheim 1865 
BADISCHE NEUESTE NACHRICHTEN Karlsruhe 1946 MANNHEIMER MORGEN Mannheim 1946 
BADISCHES TAGBLATT Baden-Baden 1840 METZINGER GENERAL ANZEIGER Metzingen 
BADISCHE ZEITUNG Freiburg 1946 METZINGER-URACHER-VOLKSBLATT Metzingen 1830 
BIETIGHEIMER ZEITUNG Bietigheim 1874 MITTELBADISCHE NACHRICHTEN Linkenheim 1949 
BLECKEDER ZEITUNG B!eckede 1878 MÜHLACKERTAGBLATT Mühlack 
BÖNNIGHEIMER ZEITUNG Bömrigheim 1950 MURRHARDTER ZEITUNG Mill1hardt 
BRENTZAL-BOTE Giengen 1868 MÜNNERSTÄDTER ZEITUNG Miinnerstadt -
BRETTENER NACHRICHTEN Bretten 1945 NECKAR UND ENZBOTE Besigheim 1835 
BRUCHSALER RUNDSHAU Bruchsal 1945 NEUE KREISNACHRICHTEN Böblillgen 
CANNSTATTER ZEITUNG B. Cannstatt 1824 NORD-STUTTGARTER RUNDSCHAU Zuffenhausen 1905 
EBERBACHER ZEITUNG Eberbach NÜRTINGER ZElTUNG Nfutingen 1831 
ECHAZ-BOTE Pfullingen (NWZ Göppinger Kreisnachrichten Göppingen 1946) 
ENZTÄLER, DER- Neuenbürg 1845 OFFENBURGERTAGBLATT Offenbmg 1811 
EPPINGER ZEITUNG Eppingen OBERBADISCHES VOLKSBLATT Lörrach 1885 
ES SLINGER ZEITUNG Essling 1868 PFORZHEIMER KURlER Pforzheim 1945 
ETTENHEIMER HEIMATBOTE Ettenheim PFORZHEIMER ZElTUNG Pforzheim 1794 
FELLBACHER ZEITUNG Fellbach 1894 PFÜLLINGER ZEITUNG /REUTLINGER Pfiillingen 1945 
FILDER-ZEITUNG S. Vaihingen 1872 REMS-ZEITUNG Schwabisches Gmund 1792 
FRÄNKISCHE NACHRICHTEN Tauberbischof. 1946 (ondettitel: Reutlinger Nachrichten Reutlingen 1945) 
GÄUBOTE Herrenberg 1837 RUNDSCHAU Gaildorf 1839 
GEI SLINGER ZEITUNG Geis!ingen RHEIN-NECKAR ZEITUNG Heidelberg 1945 
GMÜNDER TAGESPOST Swabisch 1959 REUTLINGER GENERAL-ANZEIGER Reutlingen 1888 
GÖPPINGER KREISNACHRICHTEN Göppingen 1946 SACHSENHElMER ZEITUNG Sachsenheim -
GRAFENSTEINBOTE Rodalben 1927 SCHORNDORFER NACHRICHTEN Schomdotf 1945 
GRÄNZBOTE Tuttlingen 1829 SCHW ÄBISCHES TAGBLATT Tübingen 1945 
GROS SO STHEIMER ANZEIGER Grossostheim - SCHW ÄBISCHES POST Aaien 1948 
GESELLSCHAFTER, DER- Nagold SCHW ÄBISCHE ZEITUNG Leutkirch 1945 
HALLER TAGBLATT Swabische H. 1788 SCHW ARZW ÄLDER-BOTE Obemdorf 1835 
HEIDENHEIMER ZEITUNG Heidenheim 1849 SCHWETZINGER ZEITUNG Schwetzingen 1893 
HEIDENHEIMER NEUE PRESSE Heidenheim SINDELFINGER ZEITUNG Sindelfing 1890 
HEILBRONNER STIMME Heilbron 1946 STUTTGARTER NACHRICHTEN Stuttgart 1946 
HEUBERGER BOTE Spaiclllngell 1839 STUTTGARTER ZEITUNG Stuttgart 1945 
HOCKENHEIMER TAGESZEITUNG Hockenheim 1894 SÜDKURIER KOllstanz 1945 
HOHENLOHERTAGBLATT Gerabron 1838 SÜDWEST PRES SE Tübingen 1945 
HOHENLOHER ZEITUNG KÜ11Zelsau SÜDWEST PRES SE Schwermingen 1880 
HOHENZOLLERISCHE ZEITUNG Hechingell 1945 SÜDWEST PRESSE Horb 
ILLERT AL BOTE Dietenheim SÜDWEST PRESSE Metzinger 1830 
IPF-UND JAGST-ZEITUNG Ellwangen SÜDWEST PRES SE Ulm 1945 
KEHLER ZEITUNG Keh! 1863 TAGESPOST Speyer 1952 
KREISNACHRICHTEN Calw 1826 TAUBER-ZEITUNG B. Mergentheim 1791 
KREISZEITUNG Böblingell 1825 TECKBOTE, DER- Kirchheim 1832 
KORNWESTHEIMER ZEITUNG Komwestheiem 1907 TROSSINGER ZEITUNG Trossingell 1896 
LAHRER ANZEIGER Laltr UNTERTÜRKHEIMER ZElTUNG Untertiirkheim -
LAHRER ZEITUNG Laltr 1794 URACHER GENERAL-ANZEIGER Urach 
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V AIHINGER KREISZEITUNG 
W AIBLINGER KREISZEITUNG 
WEILER ZEITUNG 
WEINHEIMER NACHRlCHTEN 
WELZHIEMER ZEITUNG 
WENDLINGER ZEITUNG 
WERTHEIMER ZEITUNG 
WILDBACHER ANZEIGENBLATT 
WILDBACHER TAGBLATT 
WIMPFENER HEIMA T -BOTE 
WINNENDER ZEITUNG 
ZOLLERN-ALB-KURIER 

Vaihingen 1830 
Waiblingell 1839 
Weil 
Weinheim -
Welzheim 1866 
WendIingen -
Wertheim 
Wildbach 
Wildbach 1844 
B. Wimpfen 1875 
Winnellden 1848 
Balingen 1850 

Lijst samengesteld door F. Mans (Frankrijk); 
aanvullingen!correcties welkom bij de redactie. 

Volgende overzichten van, deelstaten in Duitsland 
zijn reeds in Au Courant als "Dagbladoverzicht" 
verschenen: 

* Noordrijnland-Westfalen: Jg. 3 - nr.2 - pag. 37 

* Beieren: Jg. 5 - nr.3 - pag. 29 

* Nedersaksen / Hamburg / Bremen / 
Sleeswijk-Holstein: Jg. 7 - nr.1 - pag. 37 

* Rijnland-Palts / Hessen / Saarhmd: 
Jg. 9-nr.2-pag. 17 

Hessen 

Rheinland-Paltz 

" HEILBRON 

STUTTGART 

• TÜBINGEN 

(I STRASBOURG 
EP REUTLINGEN 

(I FREIBURG 

BADEN-WÜRTEMBERG 

ZWITSERLAND 

Beieren 
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DUITSE PRIJS VOOR PROJECT DZN 
Het project Dagblad Zonder Nieuws -(zie ook 
artikel ïn AC 13/2)- van de Amsterdamse kunst
enaar Hans Bossmann is door het Duitse media
samenwerkingsverband Internationale Medien
hilfe (IMH) in Keulen onderscheiden als 
Publicatie van het jaar 1998. 
IMH kiest jaarlijks een winnaar uit bijzondere 
publicaties. Dagblad Zonder Nieuws verscheen 
tussen maart en december. De krant bestond uit 
zestien lege pagina's. Mensen uit diverse 
Europese landen hadden er een abonnement op. 
Het project kreeg de onderscheiding omdat "de 
uitgever vol humor duidelijk maakte dat wij dag 
in dag uit steeds meer informatie over ons krijgen 
uitgest011, hoewel we die nauwelijks kunnen 
verwerken of opnemen". Volgens de jury leidt de 
stol1vloed aan nieuws tot oververzadiging, verlies 
aan oriëntatie en algemene ongeïnteresseerdheid, 
met een verlangen naar rust tot gevolg. 

Bron: ANPJebr. 1999 

FINANCIAL TIMES KOMT MET 
EEN DUITSE VERSIE 
In samenwerking met de uitgever Gruner+ Jam 
gaat de Financial Times een Duitse versie van de 
lu'ant brengen. Op dit moment wordt nog gezocht 
naar personeel voor redactie en uitgeverij. Gezien 
het grote aantal mensen dat men zoekt, wordt 
aangenomen dat het een dagelijks verschijnende 
krant gaat worden. Ook wordt een volledig 
netwerk van correspondenten opgezet. De Duitse 
uitgave zal moeten concurreren met Handels
blatt. De Engelse uitgave van Financial Times 
heeft in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland 
20.000 lezers. In totaal haalt de Financial Times 
met de verschillende edities op het Europese 
continent een oplage van 110.000 exemplaren. 

Bron: Graficus. maart 1999 

TELEGRAAF ONDERZOEKT KANS 
VOOR EEN GRATIS KRANT 
NV Holdingmaatschappij De Telegraaf onder-

betaald wordt uit advertentieopdrachten. De 
directeur van dagblad De Telegraaf, Boersma, 
verklaarde desgevraagd dat het nog te vroeg is om 
op de resultaten van het onderzoek vOOluit te 
lopen. Bron: Graficus, april 1999 

XEROX DRUKT REUZENKRANT 
Xerox Canada heeft een letterlijk grootse 
reclamestunt bedacht voor de eigen grootformaat 
printers. Automobilisten die in de periode 
maart/april rond Toronto in de ochtendspits staan, 
kunnen op zeven enorme billboards de actuele 
voorpagina van de ochtendkrant Globe & Mail 
lezen. Iedere nacht wordt de pagina om 1.30 uur 
opgemaakt, en vervolgens worden er op een 
Xerox ColorgrafX posters van 3x12 meter en 
4,20x16 meter van gemaakt. De posters worden 
daarna tussen 5,30 en 6,30 uur opgehangen om de 
ochtendspits te kunnen halen. 

Bron: Graficus, maart 1999 

KRANT BETAALD MET 
AARDAPPELEN 
In de Russische republiek Tsjoewasië kunnen 
inwoners hun. krantenabonnement voo11aan met 
aardappelen betalen. De autoriteiten hebben hier
toe besloten vanwege het grote tek0l1 aan contant 
geld in de republiek, vooral bij boeren. Plaat
selijke kranten kosten zes zaklcen aardappelen, 
weekbladen negen zakken. De postkantoren, die 
het "abonnementsgeld" innen, kregen inmiddels 
een slordige veel1ig ton binnen. 

Bron: Boek- en Stripvenvijzer 143, 1998. 

VNU IN RUSSISCHE 
FINANCIELE IffiANT 
Independent Media (voor 35% in handen van uit
gever VNU in Haarlem) gaat in Rusland een 
ftnancieel dagblad op de markt brengen. De 
Russische uitgeverij gaat hiervoor samenwerken 
met de uitgevers van The Wall Street Journal en 
The Financial Times. Zij krijgen elk een derde 
van de aandelen in hun bezit. Directeur van de 
nieuwe nog naamloze krant WOl'dt Derk Sauer, de . 
huidige directeur van Independent Media. Sauel' 
gaat het dagblad ook uitgeven. 

Bron: Graficus, april 1999 

zoekt de mogelijkheden tot het uitgeven van een 

nieuw, gratis dagblad in Nederland. rs'1 ] êJ' rJ 
Aanleiding is het plan van het Zweedse concern 
Modem Times om later dit jaar op Nederlandse 
stations een dergelijk dagblad te verspreiden dat 
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STICHTING GESCHIEDENIS 
KINDER- EN JEUGDLITERATUUR 

Op 1 en 2 oktober van dit jaar organiseren de 
Nederlandse Boekhistorische Vereniging (NBV) 
en de Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugd
literatuur (SGKJ) een symposium over kinder
boeken. Dit symposium, getiteld: Tot volle 
waschdom. Nieuwe hoofdstukken voor de ge
schiedenis van de kinder- en jeugdliteratuur, zal 
plaatsvinden in de Gertrudiskapel, Ont
moetingscentrum "In de Driehoek" te Utrecht. 
De NBV en SGKJ beogen met dit symposium een 
stimulerende bijdrage te leveren aan het 
onderzoek naar de geschiedenis van de kinder- en 
jeugdliteratuur. 

Het symposium is opgezet rondom vier thema's: 
1. auteurs en genres; 
2. uitgevers en boekverkopers; 
3. illustraties en illustreren; 
4. leescultuur. 
Elk van deze vier thema's zal meer of minder 
specifiek worden ingevuld, telkens vanuit een 
ander tijdvak: de achttiende eeuw, de periode 
1813-1880, 1880-1920 en 1920-1960. 
Op deze manier is het mogelijk binnen de vier 
thema' s een ontwikkeling zichtbaar te maken. 

Info: Jeroen Salman, Universiteit Utrecht, 
Faculteit der Letteren, Muntstraat4, 3512 EV Utrecht, 
tel: 030-2536693 (privé: 0252-517905); 
e-mail: Jeroen.Salman@let.uu.n1 

PERSBERICHT 

betreft: Inaugurale rede 

Op 17 maart j.l. heeft ons VKTV-lid Prof. Dr. 
Joan Hemels een inaugurale rede uitgesproken bij 
de aanvaarding van de Leerstoel Abraham 
Verhoeven aan de Universitaire Instelling 
Antwerpen. 
De titel ervan luidt: De gouden eeuw van het 
dagblad. Een vise op professionaliteit en 
identiteit van de krant met het oog op een nieuw 
millennium. De tekst wordt vooraf gegaan door 
een inleiding van Gaston Durnez, journalist van 
het dagblad De Standaard. 

l'nill.'rsiuireln.m'lIing 
Amll.l.'l'f"!n 

LEERSTOEL 
ABRAHAM VERHOEVEN 

DE GOUDE:'\ EEUW 

VA:-i HET DAGBLAD 

Een visie op professionaliteit en identileil 
VU" de krant met hel oog op 

een nieuw millennill/Tl 

Prof. Dr. Joao Hemels 
(Universitcdl van .. -\m:aerdam) 

! 

t 
17 ma:l,r1 1999 [ 

___ .~ ... __ ... _ .. ___ .. .-J 
De doelstelling van de Leerstoel Abraham 
Verhoeven is het kritisch volgen van de ont
wildeelingen in de wereld van de media in het 
algemeen en van de journalistiek in het bijzonder. 
Door lezingen, conferenties en publicaties willen 
de initiatiefnemers van deze nieuwe leerstoel een 
forum vormen voor openbare meningsvorming 
met betrekking tot eigendomsverhoudingen, de 
toegang, de inhoud en het gebruik van gedrukte en 
audiovisuele media. De leerstoel heeft het 
karakter van een wisselleerstoel. 
Voorzitter van de Stuurgroep Leerstoel Abraham 
Verhoeven is prof. Dr. Helman Van Pelt, 
werkzaam bij het zwaartepunt Communicatie
wetenschap in het Depaltement Politieke 
Wetenschappen van de Universitaire Instelling 
Antwerpen. Hij schreef ook het ten geleide in de 
uitgave van de rede. 
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GEZOCHT: 
De weekbladen: SMILE - OK/DO - OK/DOK! -
ELCK WAT WILS - HET GEILLUSTREERD 
STUIVERSBLAD - HET AMUSANT JE etc. 

Klaas Vanderspoel 
Henri Dunantlaan 71,9728 HC GRONINGEN 
Tel: 050-5255791 

WIE heeft interesse in de volgende 
TIME-LIFE boel{en? 

Alaska; Het Andesgebergte; De Antillen; 
Wouden in Midden-Amerika; Het Australische 
Binnenland; Lapland; De Amazone; De Sahara; 
Labrador; Florida's Moerasgebieden; Borneo; 
Sovjet Woestijnen en gebergten; Baja-California; 
Nieuw-Guinea; Ongerepte gebieden in Europa; 
Het Grote Barrièrerif; Afrika; Nieuw-Engeland; 
Mexico's Siena-Madre; De Grand Canyon; De 
Canadese wouden; Hawaii; De Rocky Mountains; 
De Himalaya. 

Mevr. HurkInans 
Rietsemalaan 1, 4817 KX Breda 
Tel: 076-5215037 

TE RUIL of TE KOOP 
AANGEBODEN 
(geen complete jaargangen!) 
DE TIJD 1902; DE MAASBODE 1916 tlm 
1919; DE NIEUWE DAG 1941; 
DE SOLDATENCOURANT 1915; N.R.C. 1916; 
NIEUWSBLAD V/H NOORDEN 1970-1985; 
NIEUWSBLAD V/H ZUIDEN 1970-1980; 
GRONINGER LANDBOUWBLAD 1965-1969; 
DE STEM 1970-1980; DE TIJD/MAASBODE 
1945-1970; DE LINIE 1947-1949. 
Te ruil of te koop: jaargangen nederlandstalige 
kranten periode 1945-1965. 

Wiebe Haagsma 
J.P. Santeeweg 114B, 9312 TB Nietap 
Tel: 0594-515269 

GEZOCHT: 
Losse complete exemplaren van 
Nederlandse DAGbladen 
(datum onbelangrijk) 

APELDOORNSE COURANT; 
NIEUWE NOORDHOLLANDSCHE COURANT,' 
OFFICIELE PRIJSCOURANT; 
HELDERSCHE COURANT,' 
DAGBLAD VAN ALMERE; 
DE NIEUWE KRANT; 
DORDTS DAGBLAD; 
DORDRECHTS NIEUWSBLAD; 
DE NOORDOOSTER; 
DAGBLAD VAN DE ZAANSTREEK,' 
DAGBLAD V/H OOSTEN,' 
NIEUW-OVERIJSSELS DAGBLAD; 
WESTLANDSCHE COURANT; 
ZOETERMEERSCHE COURANT 

Voldoende ruilmateriaal aanwezig (binnen- en 
buitenlandse dag- en weekbladen) 

Ron Grooten 
Kastelein 12, 2387 Baarle-Hertog (BELGIE) 
Tel: 00-3214699545 

GRATIS AANGEBODEN: 
De CONSUMENTENGELDGIDS 
jaargang 1982 tlm 1995 

J.M. Vlug 
Tel: 072-5335360 
jmvlug@worldonline.nl 

GEZOCHT: 
SEXTON; BLAKE ; verhalen in boek- en 
tij dschl'iftvorm 
(in het Nederlands of Engels) 

Klaas Vandel'spoel 
Henri Dunantlaan 71, 9728 He GRONINGEN 
Tel: 050-5255791 

Vroeger hadden 
de mensen de pijnbank, 
nu hebben zij de pers. 

OSMrWilde 
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TE KOOP OF TER RUIL AANGEBODEN 

1. HETVOLK 
(Gent) 15-6-1993: de grootste krant ter wereld (vermeld in het Guinness Record Book) f 25,-

2. UILTJE'S EIGEN WEEKBLAD 
(Humor & Styre) 7-7-1923 (met voorpagina tekening van Jordaan) 7,50 

3. ABRAHAMS PRIKKIE'S OP- EN AANMERKINGEN (Rotterdam) 15-3-1891 __ f 6,-
4. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VAN BERGEN OP ZOOM 1866 1 5,-
5. GAZETTE DE L'ISLE DE JERSEY (Ch.lsland) 22-5-1790 125,-
6. SAMOA DAILY NEWS 23-6-1990 15,-
7. COOK ISLANDS NEWS 6-3-1990 f 5,-
8. NEW VORK DAIL Y TRIBUNE 

8-7-1850; met op de voorpagina: Gold dust in California, battles with Indians 1 12,-
9. DAILY MAIL (The Golden Extra) 

(Londen) 23-7-1897; Queen Victoria's Diamant Jubilee: 8 pag's gedrukt in goudinkt! - f 45,-
10. THE SUN (zeldzaam!!) 

(Londen) 10-7-1838; Kroning Koningin Victoria. Eerste krant gedrukt in goudinkt! _/85,-
11. THE PUBLIC LEDGER (Britain's oldest daily newspaper) 

(Londen) 15-12-1950; supplement; Number 60.000 souvenil'; 8 pagina's. 1 10,-
12. EVENING STANDARD 

(Londen) 10-5-1940; Grote kop op voorpagina: Nazis invade Holland, Belgium, etc. _ 17,50 
13. THE GUARDIAN 

(Manchester) 24-8-1959; verandering van de titel 17,50 
14. THE TIMES (Air edition) (Londen) 4-8-1944; dundruk 1 10,-
15. VLISSINGSCHE COURANT 27-3-1846; lange brief van een emigrant uit Amerika._ 1 12,-
16. AMSTERDAMSCHE COURANT 

20-10-1795; Decreet tot vernietiging van het bewind van de Ooostindische Companie. - f 20,-
17. AMSTERDAMSE SATURDAEGSE COURANT 

21-11-1750; verslag 0.1. schip (retourschip) en verkoop atlas Blaauw 150,-
18. ALGEMEEN HANDELSBLAD (m. 17.496; 4 pag's) 

30-8-1885; voorpagina: "De toestand in Atjeh" met schets van de stelling te Groot-Atjehl 10,-
19. HOLLANDSCHE mSTORISCHE COURANT (Delft) 19-10-1786; Wybo Fynje. _ f 17,50 
20. LEYDSE COURANT 

16-1-1797; Algemene grondbeginselen der Constitutie van het Bataafsche 
Gemenebest en de Rechten van den Mensch. _____________ _ f 35,-

21. LEYDSE MAANDAGSE COURANT 
29-7 -17 51; lading 0.1. schip uit China en aankomst walvisvaarders te 
Tessel met opgave van de vangsten. _______________ ----.:.. , f 40,-

22. OPREGTE DINSDAGSCHE HAARLEMSCHE COURANT 
1-10-1839; Eerste spoorweglijn Haarlem-Amsterdam. Vorstelijke personen maken 
de eerste reis. Reeds 4500 personen vervoerd met 23 rijtuigen! _______ _ 130,-

23. EXTRAORDINAIRE HAERLEMSE DONDERDAEGHSE COURANT 
19-2-1688; nummer 8! ____ ~_~~~~ __________ _ 1 185,-

24. 's-GRA VENHAEGSE VRIJDAGSE COURANT 
6-3-1772; retourschip Oostindische Companie in storm! __________ _ f 25,-

25. 's-GRA VENHAAGSE WOENSDAGSE COURANT 
10-1-1781; uitrusten van kaperschepen __ ~~ ,~~~~~ _____ f 20,-

26. 's-GRA VENHAAGSE COURANT ms. 97,99, 100, 104, 106 
augustus 1781: allen betreffende de zeeslag bij Doggersbank. Per collectie van 5 ms. 1 85,-

27. THE LONDON GAZETTE 26-4-1680; Bijna 320 jaar oud!!! ________ f 65,-

PORTOKOSTEN EXTRA Louis Nierijnck- Verdilaan 85, 4384 LD Vlissingen 
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Na de Duitse inval in België - 4 augustus 1914 -
komen de kranten onder censuur te staan. 
Dagbladen als "Le Quotidien", "L'Echo de Bru
xelles", "Les Demières NouveUes" en later "La 
Belge", "La Belgique", om er een paar te noe
men, kunnen alleen verschijnen met goedvinden 
van en onder toezicht door de Duitse bezetters. 
Ook buitenlandse kranten mogen dan alleen nog 
met toestemming worden verspreid. 
Voor wat betreft de Nederlandse dagbladen kan 
er maar één genade vinden in de ogen der Duitse 
censuur: de "Nieuwe Rotterdamsche Courant". 
Dat deze krant pro Duits was in het begin van de 
Eerste Wereldoorlog heb ik nooit geweten, totdat 
ik dit feit tegenkwam in het boek "België 's Verzet 
tegen de Duitsche Overheersching", bijdrage tot 
het lijdensboek van België, geschreven door Jean 
Massart en uitgegeven door "De Vlaamsche 
Boekenhalle" te Leiden. 
T och werd ook deze krant regelmatig getroffen 
door inbeslagname, omdat het de Duitsers onwel
gevallige berichten bevatte. 
Soms werd alleen een artikel, of een gedeelte 
daarvan, met zwarte inkt onleesbaar gemaakt. 

Het "Algemeen Handelsblad", "Het Vaderland", 
"De Maasbode" en "De Nieuwe Courant" 
mochten vanaf begin 1915 in België worden ver
kocht. 
Volgens de schrijver van het vermelde boek 
waren al deze kranten zonder twijfel pro-Duits. 

De censuur in de Belgische kranten mocht niet 
zichtbaar zijn, zodat gecensureerde artikelen ver
vangen moesten worden door goedgekeurde. 
Als reactie op deze besmette dagbladen versche
nen er twee ondergrondse kranten: "La V érité" en 
"La libre Belgique", die in grote aantallen hun 
weg vonden naar de lezers. 

Onder de Belgen die naar Nederland waren ge
vlucht verschenen een aantal bladen, die in het 
bezette België werden verspreid, in het geheim 
natuurlijk. 

4/ 

Zo verscheen er te Amsterdam "L'Echo BeIge" 
en "La Belgique" te Rotterdam. "L'Echo 
d' Anvers" werd te Bergen op Zoom gedrukt. 
In Maastricht verschenen "Les Nouvelles" en "Le 
Courrier de la Meuse". 

Dat deze kranten-smokkelaars groot gevaar 
liepen bleek in december 1914 al: in de buurt van 
Putte - bij Antwerpen - werden door Duitse 
schildwachten twee hunner doodgeschoten, dit 
volgens een richtlijn die op 17-18 oktober was 
gepubliceerd: "Elk individu dat dergelijke 
valsche berichten zal verspreiden of die zal 
uitdeelen zal zonder genade worden doodgescho
ten ". 

Maar ook in Engeland en Frankrijk werden Bel
gische kranten gedrukt, die hun weg vonden naar 
het bezette gebied. 
Het merkwaardige voor ons Nederlanders is dat 
bijna al deze kranten Frans-talig waren, alleen in 
Londen werd "De Stem van België" in het 
Vlaams gedrukt. 
Trouwens nog in de dertiger jaren verschenen er 
in Antwerpen Frans-talige kranten, zoals de 
"L'Echo du Soir" en "La Métropole". 

Men zal "De Telegraaf' in dit hele verhaal niet 
tegen komen, omdat deze krant in de Eerste 
Wereldoorlog uitgesproken anti-Duits was, 
terwijl tijdens de Boerenoorlog - 1899-1902 - de 
krant nog weinig van de Engelsen moest hebben. 

Ook in het eerder genoemde boek wordt gewezen 
op de gesloten grens tussen Nederland en België 
met behulp van prikkeldraad en "met een electri
schen draad onder hooge spanning". De ophef die 
een paar jaar geleden in de Nederlandse Pers over 
deze afsluiting werd gemaakt, alsof dit een 
onbekend feit betrof is dus geheel bezijden de 
waarheid. 

HarmBosman 
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üá'ifmmu'f I'D DlWII IIilA.A.JmJ!l!ll!h __ 1&201 bo!IR _/UII 
~1.Ija_&a.... 

HOB lang nog I' 

Wnnnoor wil dezo vnag, dIe een leder op 
het hart eu, velen op do lIppen ligt, boven 
dil orIlkoi Bahrijvon, don Is het niet omdat 
wij meencn me~ meer grond: dan iemand 
andara een a.ntwoord te kunnen goven, maar 
~o1i.o al luidt. do t.dotBom van alla overpein. 
ûngtm da~ )mo'p~ cr tooh wow VAn knn 
r:eggenlf, dan behoe1t dlt nog geen reden te 
tijn om do factoren, die he~ eindo "Van dtm 
~rlog k1llUlen ooapoed1gen of vertragen, van 
djd tot tijd onder dl} oogen te zien en daarbij 
OQk OOM U, kijken UM.!' hclgcen mon We.r~ 
om~nt in de oorlogv(Klrondo l!lDue-D zelf 
denkt on I!Chrijl~ 

'foon in Angust!lS 1914 da lagers uittrokken, 
(,1 endo het. groooo publiek op een korten 
"'llog. omdat men mee.ndo dat do koloaaalo 
~,~ton.~ do ontuttonde economisc.he ont.wrlch~ 
r.jog en de geweldigo kracht der modarnE', 
'Ylflogo .llidde1en, dle zulko oruneteli}ko VOl" 

;'; . ..o.n ~ wweegl::ren.gan, oon oorlog van 
l!>.~~ en.kala. .m..ru.;wd.e.o.lL\1.ID.!lb'nllilr- u..orlAn 

HOOFDREDAOTEUR: 

op het oon\Î1len~ lerwiji hot all'pIDnsi in '\ be
lang wW! vA!Î do BritsahopollllOkoIIlDult.oh. 
land ta .»v~letteNn( en d.aa:rdool' een OYe1'" 

,terk Frankrijk en Rnaland "' laten rij .. n. Dot 
werd in vooruitstrevendo Duttacho bladen 
volgehouden on <\á Engelaaho po'" .prak het 
nio\ togen, terwijl bovendien minlatW Lloyd 
George in oon redevoorlDg te kennen gaf, dat 
Engeland nu genoeg llllmnOll nul' ho~ vaate-. 
land had gozonden om te vechten. Dit poheen 
dM goedo grond '\'00t' &en. brug tnsaohen 
Engeland en. DuitsoWand - d. voomOllJllJlto 
t.egeWitAndo.ru 1mme.ro. ...... wnaroV01' l.e;t(,r allo 
partijen tot. den vrode hadden 1ron..ntlD g~rDr 
ken. Maar toen.... toen boo.tdo ~ Dnitacho 
duikboot do Lusilania in den grond en 
toon. dacht in Eng.,tand nie.li:w..nd meer iMm 

lata lUldom dan Ban oorlog voeren ,tot. hót 
bittere einder; do regeering vervormdo 
zÎch tot kabinElt VEm nationalo yordod.1ging 
om der wereld tIJ toonen dot Engeland 
den oorlog wUue VQ\0.roIl met allo kmch~ 
ten dia het in zlch heeft, en bebalvo don 
militai.ron oorlog weId ook do poUUekB mot 

. vollo kra.ch.t heropend, met het result.M.t dat' 
: I~G zich '"'" de _.:<iide der &:0allioexd0n 

OORLOG. 
Tolegra.mm.en. 

Op hot W .. l<>4Jlr. _lo,..to<m",,1, 

ar!t~~:.1u"!~ ~~;"~kOIg.~ro:;,t~~~~f 
Het slot en he! dorp Hooge, ten OQ!tQQ, van 
IJp~n .tijD, op CCllJgá hwzeQ aaD den \\'CSt~ 
ko.ut rut, slonnendèr~and door dns ln,jcnomcm .. 
EnRcIschf1 l'l{CllIl.a.nvaUell werden ·bloedig IJlB~ 
:weun. 

Ten oosten vanGlvoocbYf;COlokto b.o'&giAlornvond 
Engclschen troepen onzo stclUng binnen le drin~ 
gen. Door een tegen.a:mvul werd. do Vijktnd « 
~hll!t met ZWaN ved.ieufl weer uitgeworpen. 
Drio Engctsclte maehln~i'Cll bleven in ooxe 
handen. llo &lcljing Is nu geb .... en al in '"'" 

.beait. 
f)(} suikerfabriek bij Souche.?: is nu na hoen 

cu WOOf deln.enda gevcc.bten door o.ns bezet. Aau 
den spoorv.Ç/l ten w~len vau S<m.cbe.c; iJ het t{e
vecht nog Mn dfm pug. 

grn~~~~na ;~a~~~-U~~o:d~BI~~: ~~~o 'O;if~ 
door on! arUllcrie-\"Uur mÎYukt. Ten zuld\!.ll 
\tln Neuvillb .zijn slnru den alge100pen nucht 

&er:hh~~ roi~ ~ï~::nÎli don s~jd 'i!~ ~~~ 
gt-komen. Het is oru. llclukl het J(l'OOtst.e gedoolle 
der 'ierloretl {oopgraycn· to herovccen... 

X'A~UtJ, f JonL (H&VU.) Ho' wsa bij do 
sulkermlf1naderij tb Soueboll, dat de Frousoba 
tn:X':IIJeIl, won zij op..-uktoa na&r hfl~ dorp '&;'U<lI.!.Olli. 
zich 1Dti'l/ltor mQ,llM.ten van etn afgelegen lokll.!l.l. 
dat. de Duitwhl)f6 1utdden in.gericht. J>a Prau .. 
jlcben &naä.ld.en er een vijttig govaoganell. on 
nrunen ar drio mitrailhmle.s; VAn don. Anderon 
kant muktan lij ook nieuwe votdori.ngtm in 

I huli il;abyrlntUr, wa zuidooate.n van Neuvill6-
I St.. VU!!.. Op hG~ o1'erigo denl va.n. !r.Û"Qnt 

lladden n.rtil1~IiegoveohWn plo.a.tt.. 

Do ol\ûGnee .. ou mijnoIl!)Ol'log. 

LOlJlDJlN. 4 JuuJ. CR. 0.). Het Zwoedsch. 
$..1>. "Lapland No'ik", bestemd 'foor }llddlG5-
borougO, is 55 mijlen Vlln Peterbead in dtn 
gfond ~eboord. 

De beoumn[Djt ,'/lU 1\1 Koppen en 4. vrouYt"'en 
zijn la Peterhood Mn land ~ebrocht.. 

(Petcrhtud Ugt op do ooslktut van Scbot~. 
l.nd. ~ Red) 

DuIt110hland on Amerika. 

WAJllmlIWEOIii', i Juni. (R. O.~ N .. r h«icht 
.wooit .. I g<lijktijdlS mei het lol'W"m, 1nJlou. 
donu.e t1e Awen.k.:J.aJJco4a DOW. aan. 'uWt3cl.Ul!JlU, 

:~rt t;:::;o~~l~j~ :e~1l;ko:~~~~~ ite!i~~~~~ 
voornaamste gcdeolt.e van &rnstorfl's conleioot1e 
van ,WQel::l.Sdag iJ. met \\ïlwn lO() 10 lithlen 
en verslag uH te brengen omtrent de ware mee
nIng 'uw . .ue~ AmedkuUfXlbo va)" ten lYl..li.ticn vau 
Duit.s.thland',\ wijLO vno oorlogv~n) onder 
""'-

Prtsiden\ .wUoon h~tl op BerrulÖftts vc.r~ 
zoek scl\.IWngen p.roUen VO<W coo vrij·gdQi.do" 
van dezen atgez.a.ru.. 

Do XIêUO&llIIOh. oorlOg, 

WDNID!, , Juni (W, ll.) Il.&\ o!äeiwl. 
otllfberiobt meld~; lil ha~ Tirolv gren.tgeWed 
z.ijn geen gobeu.rtonlDeOD. '4.0 bolWlg .oorgovaJ.lon. 

Ten.. 00IIt.ón van. den, Kreu.&-barg verovorden 
on.ti) troopan twea hoot;tlJn, 'Welko do lta.littnflll 
t.ijd.lijk .I<>ri: ho,.t h&ddeu. 

Aan. dl) grvn.a VilJl Ji&rloLb.i.a du"", h9L [UW
Jerie.govcoht voort.. 

In bot kueLla.n.d wordt bior on d.tM\f 'n bet 
gobiod van lia.r!rei~ i;ovoobt..en. 

IIBRLIJ"Jr,14 Juni. (IV. R). N .. , Mnlei· 
dhlfl "'011 hel hoOO«-JiJ! vnu Sal:tndro'.s rOOevoe
.d.tI.K. Vt"lUlM dé.t-n z.qztl 

"Ua geuooll) Uurapc03che oorlog ia &gtnlijk 
oon govolg VIUl con. wWat{io.t.le hoodt!liog ,'aD. 

~~~cnh~~{fQ:~tl~~\\h ~8 lJ~HB~~5Uh~~lij~glJci:~ 

I 
Wel.lllCn uuid('l~k do nttag ovor nhland UN 

~~o~~~wr~kv!c!!~tll:.::~~nU~:. ~~~v~cei~Dr't~~~~'d{~ 
Verbond onhurroopdijk IOU wordl!ll verbrokeu 

~~el6i(lk:JR:n~'.~::r~:~~!~Il.w~i?r~nc::~~~~~\iCIJ 
.. Ecu UcrgelUko Vtrlüar1D,{f b 10 llorliln Doch 

I • 
op 27, noch op lil Juli 191-1 ooit ~rgclogd.. 
Dauteu.legen h«.:1t t.lo koninklîjko lt.aH:HllUCho 
geznnt lloHaU op ·21 JuU ub het .!Iwndjlunt 
der IlalilltlllS(hc rcg:~nn. g~èh('bt, dil! Jtal~1 
onder WàBrborg "iln zijn JJelun~n op grollu 
vlln art. 7, van het ,·crdrag 'van hel Drie,·oooi(l 
Vcthoo.d al het. mogelijke ZoOIl doen om ,,'<'Il 
w~ly,oillcndc n;cndscllappdîjko' houdill8 ièf\cn" 
Oo~te.nrilk·HonA"nrijc ill tQ nemen, cn dil htwJ 
geen moenijkhL-den in den weg lil k~"'II, 

holie vrlld.o jn Baltan-qu.Q\:Ótles met 7.IJn bond .. 
gcnooten ce.n ovc~nkomllti80 poliHek ''\'OC"NIL 
Uok ~l hd o,·ct da inlerprclalil.\ \"flll lIfl. 
7 ukcrl.lei.d krÜRen. Omtrent wc intcrprl!ldljo 
was men in dell Hec41 der Jt.alianmclw ,WCW' 
~hcn ~()l o'·c.rccn.!>tl.'mmlnj{ ItdwlUCD> ' 

Do redo Vb Blllllmdrê..' 

BERLI.JN, -4 Junt. (W. 11.) Dil ·NurdJ.,uûcA. 
.ol.uijft n.na.r aanlèi:ling van do redo vnn. tia!an.u,d,: 
Aan oen ooricht in de. .lira"':· Zlg. tlU la dl) 
lJffHEm' .LokaÛl1lUiJJIJ'i' o.o.tlooncn wij /.let. volg-cnclo; 
,.&la.ndrn. hu een ~ódeeltt\ "nu do redt> vl.l.n ueo. 
Rijlukl.Wl'I6lie.r VOOr, dat. do 1J1n.ul:u. tot duu.ot 
hadden vef1.wegen 00 wao.riu· eeu ZinSUOO3 voor ... 
komt, WIUUW zou beweerJ. worJeu, da.t.. u~r. 
ltn.lin.ansQuO kalJinet dool' buitenla.ndlloll Gold 
WU~ owgekOèut en ua,w klein~ vèrval:ll;:WnlJ 1I1éi 
hem nAl!leidlng-- !lct! Rijkskn.ililuUer voor te ~tell(ff], 
ala iema..wi l1.iD Vlm wooda nlot- m.e-n.t' woot 'TOlt. 

. hij ~egt.· . 
. D3 rijk4u.usoUer heeft zulk ~n Yi)rwijt~tl.luf't 
lijk nooit. WiM het kabinet soricht, mwallool& 

*~~f:- E~oi: :l~~W~~ :~ ~~tt·=·:t: 
rnlUJlchen Va.n do dakon pio{XII4 oe hier np.ru.ke. 
i9· 'Ia~ cap tout in <la vert.ahnlf, of van eau op
xal.teli,)ke vCfl'oa18clling wtlltin WIJ niet.. .l.ndenl~ 
beet~ Û6 rijkllkanllelier ln bet OOdooldé Gedeolte 
van tijn toef.pr-aak in werkelijkheid ge:.c.;;d(un,. 
der herhaalue i08t.ellLD.llng van do vorgadering') 
da,~ U6t. Be~ondo verstand ulel. meet aan h~t 
woord kwam, maar d.D.t alleen do Itro.At... bOl; 
maat 11lootGollw, Oll dat de uLtaat onder welwil~ 

~D:1:iJ:ro:::~~I~~~ ::u t~~iJ!:U::::~!i::tJ~~ 
wa..1 bewerkt. mot. llo~ goud von do 'l'rjpli,.EntenlA 
en verd\lr, t1at olluer WlDyoering vau gewetell~ 
1001-9 OQrloguookel"1 dIJ at.rrult wu gornah ia 
etJn ION VIliIl bloeddQUt, tUe dan Koning b$.. 
drel.gdo mot revolutio en eJ.lo gematigó!) liè<le.n, 
die nog een nucbter oonleal hadden, nwt g01f(!ld 
GD mUON, W/l.IUIèor zij niet modo do kr~lIkow.p6r. 
wilutUllwkon.. 

PA..lUJff. .. Juni tHaVlYI). De bladoo. bagr-oatA.a 
met grooto inotcnuning do reda vno. ·Sa.1alld.rL 
Do &M d4 PaN oot~t. dat 9P dri~ belnn{:rijko 

~:to!r~~ ru:ta~~~ tdn~:tl.'!.tort~tl=li2~~ 
oondgQnoown heeft dou weto.o. da.t betio govAl 
YB.!l ollvoldoon@ èO~lCtOSUol1log het drie-. 
vondlg verbood w yubrokeu z.QG bèoohouwon; 
t6n t~ dat hot d.ria'foudig vorbond I,.;,n 
aa.n.den VM ltä.liö rood a in gebreltö "fi"L5 gobIovoo, 
tloor • hfl"~ tijdens don oorlog me' Turkijo t4 \"#iIt'" 

~3::n en de:in~~l~~~ ~~tb:; ooj~~r r~::a:: 
rijktlOW:t gouut to ~l()mo aan GiuUano uiteen:tettq, 
da.t dQ Oo!loo..rijkecho ~~eering Jioh uiet, var
binden kon.. da,r. aij geen onkel gOOeol~ van hel 

~~~~y~::dëe't. ~'\~n~ue=~ldT:: 
dergelijke verklari.a.R'. a.tgoloçd aan dan gtJJMl~ 
En dat torwijl op aoJuli, zoOOl~OO,elltl~dword' 

~:d~ï~l~~ll~'aa~~en hittlls~:~~~r~::~~ 
tG kennen hoelt gegl1v6D. dil\. Ot>tt&nriJk geon 

lfo~~~koeV:~i:~,:~:~a:~ ~Qd~~~:r~: 
d. dnbbol.dnnJghoid "'" Oo, .. ""ij~·lIon~ ... ijo. 

Op hol 0001olJJ1< oorlolllllooneGI. 

II~> ( juni. (W. Il.). OlUci~ uil hot 
groolo hoofdk \\llrt.h,T. 

1\u.s3lsche atdcdingcn zijn d().)f Dn~ cava!erio 
Uil ua dorpen ~en c.n !)chrundèD, 00 en 7~ 

K.M. &mclijk ,n.n Uoou \'crdrcvcn. 
In do buurt \'ag. Bal\lsjuny, 'co WOstO.ll vu 

Korn.jllny. en, bij &:Itdynikl oan do Doebls:Hl .. 
tijn vijandelijke. aJnHtlIeu mislukt. 

V;10 h-ct LuicloOi:ilcJijk oorlogstooneet wordt be

richt: OU1Xl trocrtn hebben, na '·cl'll:hdtlçna 
:gO\'Cchlen, plu:Atscn ten .oosten '·(lU rrz~'m)"sl 

l.x:felkt, ~n tie /lOn den uOOfJOQS.ldijkcn kant 
d>Arblj .. Mluit..ro .. Unie lJo!",tru·~.)«·'fork!
~t&-stOClllWa.. 
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o 
De belangrijkste fax van het Midden-Oosten staat 
in het kantoor van Muhammed Salah in Caïro. 
Deze 38-jarige Egyptecorrespondent voor de pan
Arabische krant al-Hayat heeft zich in korte tijd 
ontwikkeld tot het belangrijkste doorgeefluik van 
extremistische bewegingen naar de internationale 
media. 
Zodra ergens ter wereld een westers of Israëlisch 
doel de lucht ingaat, kijkt Salah de papiervoorraad 
in zijn fax na. 
Voor het gemak staat zijn nummer iedere dag in 
het colofon van al-Hayat, "Het Leven". 
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ALHAYAT 

Zijn doorbraak beleefde Salah in augustus 1998. 
Terugvallend op zijn uitgebreide fundamen
talistennetwerk berichtte hij al maanden over de 
communiqués en websites van de Heilige Jihad, 
de Gama'a Islamiyya, Osama Bin Laden en 
andere groeperingen. Toch werden in Afrika twee 
Amerikaanse ambassades opgeblazen en Salahs 
fax maakte overuren. Hij zette al zijn post op een 
rij en kwam met de meest overtuigende theorie: 
een coalitie tussen Jihad en Osama Bin Laden. 
Iedereen citeerde de mededelingen en Salahs 
theorie. De naam van al-Hayat lag op ieders 
lippen . 

·\S~U Il.!. ~,.-.JI ;u.~1 

i'J'::'j-iUl1 ~1.,.Ivi>)-,J 
';,j~WJ~'lUJtj1o~ 
'~I.:m~":'I~JUrl 
.~~IJ..;.S.:,.J,ltl..>l~L.:...... 

, r~IJ~"':'Il~lu\5· &IJI.IJ 
~-:-'.?' ,<ul:I..')'l 

ó"~~L...piI.'+'illJI.1:J.:..u:.J -"-7jJJ.h.lJl~WI.;..1;""&J 
wl(~I),lt~J'~ ~ ~~'-uI\,J..:>.I;!.&~j 
~1.-o,)~'...,...t.:.\I~i..:'')-:> ~J.~L-.";"':J.......1J";~ 

~~f~~i~~~~ I ~~~~~~::;'~ 
~1-.J.\3..WlU~J}--o~,).oJ· IJ""J4JJl4lr-Jld, ........ ,,j-IlJ!,J; 

~LSJIJ(L..ou.'.)l.-:û~Ul"" .IJ,'lb.I~I.s.JJ~~I~w..:. 

ÜJ:'1Jl...ûlj~"....V".PI.rt~JJI '<.j~~).rI··~tli4~.::.:.s 
~.~j~J,~JJu: Jl-ll.,..:uI..tJ:i.:.4->'fI0->U. ... I, 
LUi-:',..,.wJllju.:.'fI~,~ :,u,,1.l.:'1 

.~IUJ:>I 
~1.,+>h,:,~II~..J~J 

0~~:J)J~~~~ . 
. ~)w..,}.t~~IG.<I.,r.J).b~ 
~1~1·&.ttil~J-!>J 
JI.-.o-.LJIJJ...i~~IJ 

.:.U~I~j-$o&J- ....... 4--~ 
S~~I~J~~I~a.;-.I.o~J 

.lt1t;.iJI~~I~U...,...u...:;l...:.'iWJ o 

w-.. : .... ill.1I '-4t4-l,;......oJ-"'" mi . 
~.r!1 ~~-' .......... I ...... L..u)1 ' 

~1~J.»~JL!,;,.fi~. 
l....pl.l .. J,J:.i 

4.]Ll:.<.1 ~ ,j~JJl ·~I.;,.. 

~.)WJ~~,(.: • ...l11 

v-t,1;.lI~)I-'~'i~,( .... I) 
1'1,l.....O.'I'1 ,jlS:...)1 ~ UY-. 

~J~~J).1 ~{ ... l..J.A 
.( .... I)...,..I......,A 

.t....-"""~jw.:J>l 

~~I~)J.Jlra&.I.:;Iu~~I~~~I~~I.HUM~ .. ', 

'~, .~. ~i' ~}~ 111 0 Jl;lJt t U~ .. 

VERENIGING VOOR KRANTEN- EN TIJDSCHRIFTENVERZAMELAARS 

@ 



Salah onthoudt zich van veroordelingen. Nogal 
wat journalisten die over het Midden-Oosten 
berichten, lijken de behoefte te voelen om 
extremistische bewegingen bijvoeglijke naam
woorden mee te geven als "fanatiek", "vol blinde 
haat" of "terroristisch". Ook de politieke agenda 
van deze groepen raakt vaak ondergesneeuwd 
onder citaten vol "satan", "Allahu akbar" , "jihad" 
en "heilige martelaren". 
Salah hoeft niet de dominee of mullah uit te 
hangen. Hij schrijft neutraal, alsof het gaat om een 
loonconflict tussen vakbond en regering. Volgens 
bewonderaars voert Salah deze toon omdat hij 
begrijpt dat de daden van betreffende groep
eringen zo vreselijk zijn dat ze geen dis
kwalificatie behoeven, volgens sommige critici 
omdat Salah een zwak heeft voor de ex
tremistische zaak. Hoe dan ook, Salahs contacten 
met 's werelds bommenleggers en hun politieke 
vertegenwoordigers in Londen, hebben hem tot de 
journalistieke topschutter van al-Hayat gemaakt. 
En al-Hayat was al zo goed. Prachtig opgemaakt, 
goede foto' s, correspondenten in het hele Midden
Oosten en in de wereldsteden. Op de opinie
pagina's vinden de intelligente debatten-van-nu 
plaats, de columns zijn origineel en het 
hoofdredactioneel commentaar doet ertoe. Nu het 
mede dankzijn Salah regelmatig wordt aangehaald 
in de internationale media, heeft het de bijnaam 
gekregen "de Arabische Heraid Tribune". 
Vergeleken met de Egyptische pers is al-Hayat 
een verademing. Geen uitroeptekens in de kop
pen, geen schreeuwende bijvoeglijke naam
woorden, geen propagandastukken voor of tegen 
de regering, ofhet moet die van Israël of Irak zijn. 
Het enige echte verbod is kritiek op het 
Saoedische koningshuis. Al-Hayat wordt betaald 
door prins Khaled bin Sultan, voormalig opper
bevelhebber van de Saoedische strijdkrachten en 
een neef van koning Fahd. Ook Salah liet in zijn 
verslag over het "Islamitische Bevrijdingsfront 
voor de Heilige Plaatsen" -van de aanslagen in 

Kenia en Tanzania- het woord "Islamitisch" weg. 
Koning Fahd is immers de enige Hoeder of 
Bevrijder van de islamitische heilige plaatsen 
Meldm en Medina. Vierhonderd miljoen gulden 
stak Bin Sultan al in al-Hayat sinds hij de 
oorspronkelijk Libanese krant tien jaar geleden· 
overnam. De hoofdredactie zit op het prestigieuze 
Kensington Center in West-Londen en de krant 
wordt dagelijks gedrukt in Caïro, Casablanca, 
Frankfmi, Beiroet, New-York en Londen. Dat al
Hayat de krant voor de Arabische elite is, merk je 
aan de advertenties voor superdeluxe limousines 
en appmiementen, peperdure reisjes en, een 
enkele keer, zelfs voor een privé-Boeing. 
Niet alleen voor de westerse journalisten op zoek 
naar betrouwbare berichtgeving is al-Hayat een 
feest. In Caïro kiezen de hoger opgeleide 
Egyptenaren die noch de westerse pers ver
trouwen, noch de regeringspers ("Mubarak 
geprezen voor rol in vredesproces") voor al
Hayat. Tenzij ze de oppositiepers lezen, maar die 
is eigenlijk een belediging voor de intelligentie: 
"Israël achter mislukte perenoogst" of "Amerika 
gooit atoombom op Irak". Al-Hayat kost een 
Egyptische pond, zestig cent, het dubbele van de 
grootste Egyptische al-Ahram, "De Pyramiden". 
Voor hetzelfde geld heb je twee falafels of een 
waterpijp in het koffiehuis. 
Al-Hayat heeft concurrentie van een serie 
weekbladen en het dagblad al-Sharq al-Awsat, 
"Het Midden-Oosten", die allemaal opereren 
vanuit het nieuwe islamitische brandpunt Londen. 
Niet in het minst dankzij de primeurs van 
Muhammed Salah staat al-Hayat bovenaan de lijst 
van onafhankelijke Arabische media. Het is één 
van de paradoxen van de Arabische wereld, dat de 
krant die wordt betaald door de Saoedi' s, zijn 
internationale roem dankt aan de aanslagen van 
groepen die deze Saoedi's juist willen 
omverwerpen. 

Bron: Het Parool; Joris Luyendijk, 24 okt. '98. 

Enkele adressen van krantenhandelaars (info via Internet): 

John Frost 
8 Monks Ave 
New Barnet London EN5 lDB 
tel: London 44 181 4403159 

Eric C. Caren 
The Caren Archive 
P.O. Box 185 
Lincolndale, NY 10540 
Tel: 914-248-8038 

Stephen Á. Goldman 
Historical Newspapers 
P.O. Box 359 
Parkton, MD 21120 
Tel: 410-357-8204 
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Afbeeldingen op de voor- en achterpagina 
uit de collectie van O. Spronk. 




