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op te nemen met de coordinator Jan de Wit 
op bovenstaand adres. 
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Beste VKTV'el', 

Na een zeer warme zomer, maar ook de 
herdenking van de eerste mens op de maan (juli), 
de wel zeer beperkte opkomst van de VKTV
leden bij de jaarlijkse antiquarische boekenmarkt 
in Deventer (2 personen!) en de wat bewolkte 
(bijna totale) zonsverduistering in augustus, treft u 
alweer de derde editie van Au Courant aan. 
De trieste opkomst in Deventer werd gevolgd 
door een dilemma van het bestuur bij het 
daaropvolgende evenement; de beurs tijdens de 
Open Monumentendag in Breda op 11 september 
jl. Ondanks de verschillende oproepen voor 
materiaal, is helaas elke reactie uitgebleven en 
bezaten de leden van het bestuur zelf te weinig 
interessante tij dschriften en dagbladen om een 
tentoonstellingskraam kwantitatief en kwalitatief 
te vullen. Om die reden hebben we nood
gedwongen onze toezegging om bij dit evenement 
aanwezig te zijn, ingetrokken. We hopen niet dat 
er leden alleen omwille van de VKTV afgereisd 
zijn naar Breda en hopen dat u er begrip voor hebt 
dat besloten is om, gelet op de portokosten, 
hierover geen extra mailing uit te doen. 
Ons grootste evenement staat inmiddels voor de 
deur: de jaarlijkse beurs- en ledenvergadering in 
Voorthuizen op 6 november. 

------------ ()]>Il()~]> -------------
Bij deze willen we graag een oproep doen aan 
al onze leden om materiaal beschikbaar te 
stellen voor onze "Millennium"-
AU COURANT nrA die op het einde van dit 
jaar verschijnt. We willen er iets speciaals van 
maken en hebben daarbij -naast onze vaste 
rubrieken- materiaal nodig over o.a. de vorige 
eeuwwisseling(en); voorpagina's van kranten 
en tijdschriften. Ook verdwenen en nieuwe 
uitgaves; "persbhmders"; wereldnieuws
berichten; cartoons/politieke tekeningen; enz ... 
Alle materiaal kan naar het redactie-adres 
(p/a Kastelein 12, 2387 Baarle-Hertog BELGIE) 
gestuurd worden en zal na productie 
geretourneerd worden. 

• 
I 

Zoals eerder gemeld, is dit ons laatste ge
zamenlijke optreden in deze eeuw, dus we hopen 
zoveel mogelijk leden te begroeten. 
Tot slot het volgende. Bij deze Au Courant treft u 
een concept-ledenlijst aan. Deze lijst is waar 
~ogelijk, geactualiseerd, maar één blik o~ deze 
lijst maakt meteen duidelijk dat er nogal wat 
gegevens ontbreken. Om die reden geven we nu 
ook een conceptlijst uit die u zelf kunt 
actualiseren. Misschien is uw verzamelitem wel 
gewijzigd, heeft u uw collectie met een heel ander 
onderwerp uitgebreid of juist geschoond, heeft u 
net een fax of e-mailaansluiting of heeft u uw 
telefoonnummer nog niet doorgegeven aan de 
VKTV? Verwerk uw gegevens in deze 
conceptlijst en zend, fax of mail uw aanpassingen 
voor 1 december 1999 naar: 

Jan de Wit, Houtvesterstraat 22, 
5241 JX, Rosmalen, fax 073-5214272 

of e-mail: i~m:ü_ç_Qly.@hQ1m~ül&Q_m 

Bij de eerste Au Courant in het jaar 2000 ontvangt 
u dan een complete lijst die jaarlijks wordt 
geactualiseerd en bijgevoegd. 

We zien IJ op 6 november! 

Namens het bestuur 
Jan de Wit, secretarls 

TE RUIL of TE KOOP 
AANGEBODEN 

(geen complete jaargangen!) 
DE TIJD 1902; 
DEMAASBODE 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' ' , 
GRONINGERLANDBOUWBLAD 1965-1969' 
DE STEM 1970-1980; , 
DE TIJD/MAASBODE 1945-1970' , 
DE LINIE 1947-1949. 
Te ruil of te koop gevraagd: 
jaargangen nederlandstalige kranten 
periode 1945-1965. 

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

VERENIGING VOOR KRANTEN- EN TIJDSCHRIFTENVERZAMELAARS 

o 



-----------------------------------------------------------------------------~ 

Op 29 oktober 1998 vertrok John Glenn (geb. 18/7/1921) 
na 36 jaar voor de 2e keer de ruimte in. 

Eerder was op 20 februari 1962 
luitenant-kolonel John H. Glenn jr. 

vanaf Cape Canaveral met 
de Mercury-6 (type Atlas) "weggeschoten" 

voor drie historische omwentelingen 
rond de aarde. 

Afbeeldingen uit de collectie van 
K. Komaat en O. Spronk. 
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------------------------------------------------------------------ -

Op 21 juli 1999 ll. was het 
tevens 30 jaar geleden 

dat Armstrong voet op de maan zette. 

-~ 



INTI: 
LEDEN IN DE PERS 
Tijdens het inmiddels al weer veertienjarig 
bestaan van de VKTV hebben een aantal 
leden met hun verzameling in diverse kranten 
gestaan. 
Het "waarom" van het verzamelen van 
dagbladen en periodieken, en ander 
drukwerk, komt in deze artikelen/interviews 
uitgebreid aan de orde. 
Om ook dit "waarom" wat meer te belichten 
en zodoende misschien andere mensen op het 
spoor te zetten van het verzamelen van dag
en weekbladen zou de redactie graag in het 
bezit komen van deze gepubliceerde artikelen. 
Het is de bedoeling dat op de VKTV website 
deze artikelen dan ook geplaatst worden. 
Indien er leden zijn die in plaatselijk of 
landelijk verschijnende dagbladen met hun 
verzameling "ten publieke" voor het voetlicht 
zijn getreden, dan zouden wij graag daarvan 
een afdruk willen ontvangen, tenminste 
indien u het leuk zou vinden dat ook uw 
verhaal op het Internet te lezen zal zijn. 

Harm Bosman 

Indien je als VKTV-lid in Utrecht bent en je wil 
een kopje koffie drinken, is het gezellig om dit te 
doen in de Winkel van Sinkei (Cultureel Culinair 
Warenhuis) Oude Gracht 158. In de vitrine is 
namelijk een selectie oude couranten en curiosa te 
vinden van ons lid: de heer Nierynck. Ook oude 
AU COURANT' en en clubmateriaal is er aan
wezig voor belangstellenden. 

AANGEBODEN: 
1 Oprechte Nederlandsche Courant, 21 november 1786 
2 Oprechte Nederlandsche Courant, 28 oktober 1786 
3 Oprechte Nederlandsche Courant, 7 november 1786 
4 Staatkundig Dagblad van het Departement van de 

Wester-Eems, 31 december 1831 
5 Provinciale Groninger Courant, 22 november 1855 
6 Provinciale Groninger Courant, 22 januari 1872 
7 Provinciale Groninger Courant, 1 juli 1825 
8 Nieuwsblad van den boekhandel, 1886, nummer 26 
9 Nieuwsblad van het Noorden, 1 september 1888 

(eerste jaargang, m 27) 
10 Nieuwsblad van het Noorden, 15 augustus 1888 

(eerste jaargang, m 22) 
11 Haarlemse Courant ,11 juni 1795 

(eerste jaar der Bataafse Vrijheid) 
12 Opregte Dingsdagsche Haarlemsche Courant, 

27 december 1808 
13 Opregte Dingsdagsche Haarlemsche Courant, 

16 augustus 1803 
14 Oud Hollandt's Niewstydillghe 1895, nummer 5 
15 Rotterdarnsche Courant, 5 februari 1795 

(eerste jaar van de Bataafse Vrijheid) 
16 Bataafsche Staatscourant, 11 oktober 1805 
17 Sint Nicolaas Reclame Courant, 27 november 1897 

(1" jaargang, nU111lller 1) 
18 Maandblad Vereniging tegen de Kwalczalverij, 

2 februari 1931 
19 Het verhaal van de krant (uitgebreide brochure, 

uitgegeven door De Telegraaf, 1984) 
20 Replica's, groot nieuws 20,10 en 1ge eeuw (serie 

onbekend, m.n. Twentsclle Courant. 
Aantal: 20 voorpagina's) 

21 De Vrije Socialist, 22 november 1919, met dood 
F. Domela Nieuwenhuizen) 
(Zeer bijzonder door vermelding in lead: onder redactie 
van F. Domela Nieuwenhuizen ... » 

22 De raadsverkiezingen, mei 1919 (uitgave SDAP). 
In slechte staat 

Geïnteresseerd in een kavel? Bel, mail of fax de 
Krantendienst (tel/fax: 073-5214272 (bellen na 20.00 um) I 
e-mail: jannicoJc(álholmail.co11l ) en breng uw bod uit. 
Alleen de hoogste bieder ontvangt bericht, waarbij we om 
leden van het uitsparen van portokosten, emaar streven u 
uw aankoop uit deze partij op de beurs in Voorthuizen (6 
november!) uit te reiken. 

Gratis af te halen: 
Van onze Leidse verzamelaar en oud VKTV
secretaris Paul Klein ontving de krantendienst 
zo'n 300 exemplaren van het Leidsch Dagblad. 
De dagbladen dateren 1972 tot heden en bevatten 
over het algemeen belangrijke nieuwsberichten. 
De dagbladen verkeren in goede tot zeer goede 
staat en zijn, na telefonisch overleg, gratis af te 
halen bij de huidige secretaris, Jan de Wit, 
Houtvesterstraat 22 in Rosmalen (073-5214272). 
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Cornelis Jetsers 1873-1955 
Uit "Ot en Sien" 

Uit de Prentkaarten-collectie 
van D. en A. Oostra 

"Le petit déjeuner Parisien"; Notre Dame, 
Paris. 
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De rubriek 'Uitgelicht' l{rijgt, na de interviews met de leden Otto Spronl{, Louis Nieryncl{ en Ed Kreemer 
en een rustpauze van twee edities, een ander vervolg. De redactie heeft 20 vragen opgesteld die, gelet op 
het laatste verzoek van Louis Nierynck, nu voorgelegd zijn aan VKTV- coryfee Dicl{ Voortman. Vanaf nu 
gaat het balletje gelulddg weer rollen en leert u pel' editie van Au Courant een van onze leden net iets 
betel' kennen ...... 

1 Naam: 
Dick Voortman 

2 Leeftijd: 
53 jaar 

3 Verzamelobject(en): 
Historische pamfletten en couranten algemeen. Tevens oude manuscripten. Pamfletten van o.a. Christoffel 
Platijn (1~ eeuw). Couranten vanaf de 1r eeuw tot en met c.a. 1900 en de periode 1940-1950. In de niet 
vermelde jaren alleen bijzondere kranten. 

4 Omvang collectie: 
Tof de vaste collectie een paar duizend exemplaren. Daarbij evenveel exemplaren 'op stock'. Tevens bezit 
ik een uitgebreide bibliotheek persliteratuur (ongeveer 250 boekdelen en dergelijke). 

5 Mooiste I meest bijzondere exemplaar: 
"De Tramkrant"1 e jaargang nummer 1 en 2 van 27 april 1928 en 4 mei 1928 (Amsterdam). 

6 Duurste exemplaar (schatting): 
Verkondiging van het Twaalfjarig Bestand ("Gedruct T Hantwerpen Bij Abraham Verhoeven / 1609'') 

7 Oudste exemplaar: 
Pamflet uit 1567, eveneens gedrukt in Antwerpen ("bij Wil/em Silvius''). Het oudste manuscript dateert tot 
ver terug in de Middeleeuwen (perkament) 

8 Exemplaar op mest vreemde wijze bemachtigt: 
Algemeen Handelsblad 1e jaargang nummer 1 van zaterdag 1 september 1945. Van deze krant zijn 2 
variaties. Een ervan lag, vreemd genoeg, in een doos met afval. De ander heb ik van collega Louis 
Nierynck overgenomen. 

9 Laatste aanschaf betrof .... 
Journal dÁnvers (einde 18e eeuw), Deventer Courant (1856) en een aantal couranten uit Noord Braband 
(periode 1812-1830). 

10 Waarom eigenlijk verzamelen? 
Ik ken weinig mensen die niet "iets" verzamelen. Ik heb voor kranten gekozen om reden dat ik werkzaam 
ben in die branche. Ook werd ik gemotiveerd door mijn vader, de studie en de rondleidingen bij de 
Amsterdamse Gemeentelijke Archiefdienst en collega Kreuzen. 

11 Hoe wordt de verzameling uitgebreid? 
Hoofdzakelijk door aanbiedingen van collega-verzamelaars en wat ik zoal in de wandelgangen tegenkom. 

12 Verzameld sinds: 
1980 
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13 Wijze van archivering: 
Oe zeldzame exemplaren achter glas in bijpassende dozen. Oe overige exemplaren van de vaste collectie 
in plastic hoezen in bijpassende ringbanden. 

14 Abonnementen op dagbladen I tijdschriften: 
Algemeen Dagblad en NRC Handelsblad 

15 Welke beurs wordt nooit overgeslagen? 
Om gezondheidsredenen bezoek ik zo min mogelijk beurzen. Zeker is dat ik de grote beurzen, zoals in 
Utrecht, niet bezoek. Dat kost teveel energie. Waar ik wel tracht bij aanwezig te zijn, zijn de door de VKTV 
georganiseerde bijeenkomsten te Voorfhuizen. 

16 Wat heb je met de VKTV? 
Ik stond aan de wieg van de VKTV. Zo alle ups en downs van de vereniging meegemaakt. Jammer genoeg 
ken ik weinig VKTV-Ieden, behalve de vaste kern. Wel heb ik nog regelmatig contact met de collega's 
Bruna, Groenhof, Kreuzen en Nieryncl<. 

17 VKTV-lid sinds: 
Oe oprichting 

18 Biedt bij deze gelegenheid te koop I te ruil aan: 
Voorlopig geen. Moet eerst nog een berg uitzoeken en op orde brengen. 

19 Mijn verzameltip (beurs/veiling/antiquariaat/website etc.): 
Geen. Ieder doet wat hem of haar goeddunkt. 

20 Geeft dit stokje door aan: 
(naam VKTV-lid die in de volgende Au Courant uitgelicht zou moeten worden) 

Collega A. Kreuzen te Badhoevedorp. 
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--------------------------------------------------------------------------------------.. ~ 

Uit de verzameling van Louis Nierijnck 

(deel 37) 
Wat doet die postzegel onder de drukinkt? Over een oude 
spoorwegkrant, een onbekende "tydingen ", een schertsblad 
tegen kwakzalvers, een kTant uit de tijd van de 
Boerenoorlog en een nieuw ontdekt orgaan voor kranten
verzamelaars van een eeuw oud .... 

Het was weliswaar geen gratis krant en de Engelse 
RAIL W A YTIMES (Londen) van 4 maart 1848 bestreek 
ook geen actueel nieuws, maar het was een uitgezocht blad 
voor de talrijke spoorwegliefhebbers, want het telt op de 30 
bladzijden naast talloze beschrijvingen van lokale trein
lijstjes ook "Railway Sharelists", passagiersstatistieken en 
"Railway advertissements", waarbij dan een aankondiging 
van de "Dutch Rhenish Railway Company", in Amsterdam! 

ail 

Ol lArA INf1Iil uw. 'r::.~,~':~Ä'J,::;:!1.~';,!:~~::!:I;::.:fI;: :t~;! i:/!::'j;:;:,;;,:1;:~'!r/;::;!~.~::::r:; ii:,~ t'nWf"« for ~ 
- - - . 

No, !lil I. Vnl" XJ.-No. 10,] 8ATunnAV, M,\lH'1I .f, IR4Il. 

Niet gratis en geen wereldnieuws, maar een ''must''voor de 
treinliefhebber. De Railway Times zal dan ook door die 
laatste categorie lezers en veel gelezen blad geweest zijn in 
die primitieve spoorwegwagons (bemerk de titelgravure ) 
waartoe het formaat (22x30 cm.) handiger was dan de 
tegenwoordige krant! 

Naast de dit jaar nieuw verschenen gratis dag
bladen SPITS (Telegraaf) en METRO (Spoorwegen) en het 
Zweedse voorbeeld, zoals besproken in ons vorig nummer, 
kreeg ik een Engelse variant METRO (Londen) en de 

15 UHR AKTUELI 
DIE SCHNFLLSnó I'~ \mIANOiOr 7l!111 "In IN HIlRIJ~ 

Kp<;iHI,II, .... (RII\1 \t!Hi\' 

Berlijnse 15 UHR AKTUELL in handen! Beide dagbladen 
worden ook gratis verspreid in die streken. 

THE DESEMT WEEKLY, zoals ik die in een 
vroeger nummer van Au Courant beschreef, kreeg in 1890 
(20 december) een dlUk gei1lustreerde kop vertonende een 
berglandschap in Dtah met landbouwers aan het werk, een 
bijenlwrf (in de "D"), de kathedraal van Salt lake City, 
waarboven de woorden "tmth and liberty"en verder een 
afbeelding van een stad met spoorweg en trein. Het blad 
heette toen te zijn een "Pioneer Publication of the Rocky 
Mountains Region". 

.~. 
""" ... ,'~~~Il~u" •••••• -Cl n""'tU'·.to(.1o<l"-I'Ulor ..... ..u, 
i"_':~" ..•..... .m ~(O_·'roo'.,· •• 
~"""»-II'f,' ~ •••••• t;' Ar....llPffrt.o·'f't;."';r\~,··.·' .;~ 'U" 
~Nl."'IS?!fKn ••• ~ •••• i!f .f!rl~,b"".f~I.~ •••••• 
(.~t"IW1I«tWJ"" .... " ••• !d' ~"'J&lo~K.ui!I!I$ ...... ,bI.\>4' • 
n..("Iod$1:to'lll\>;', ••••••• J!J ! A.~ITmr.,Jl ••••••••• 
Alkt..,~:I, , • : •••• l!! t ~I~b.»t~ ••••••• ' 
~;~~~ ................ : I ~ 
..,..... Wtt}h<' ;ft,,: H~ ••••••• ' ••• :: I 

............. :i: I 
••••• IM 
••••• '-'Il. 

..... r'" ......... ;: 
••••••• J.:If 

·L·.·.·.·.·.·t-: 
.,!-,'.'.' ,',' lil r 

-' ..... ~ 
~ ~: : : :: ':: :~.:: ~. 

De rest van de voorpagina wordt ingenomen door 
een inhoudstabel, die heel wat interessante artikelen opsomt; 
niet allen zijn religieus van aard, hoewel het ook een 
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"Official organ of the Church of Jezus Christ of Latter-day 
Saints"is. Het weekblad telt niet minder dan 46 bladzijden! 

Op 17 juni 1870 verscheen in het Franse Lucon het 
no. 48 van LE VENDEEN, een tweemaal per week 
verschijnende krant. Op zichzelf niets bijzonders, ware het 
niet dat in de kop een mooie blauwe postzegel van 2 
centimes Uoumaux) voorkomt. Ook eigenlijk niet 
vermeldenswaard, maar het wordt een curiositeit als ik zie 
dat eerst de postzegel werd geplakt en daama (en erover) de 
titel Le Vendéen gedrukt! 

1'11'\11 "'~, A,'~MI. 

LE VENDÉ 
l'A",\!SSAllr I,B 11 A 11111 }:1' l.fl vtrwnUll1 2 

JOURHAL POL1TIQUC, REI.lGIEUX, LITTERAIRE, AGRICOl.l:. 'COftlll!ERClhL' ET 'All ó'ft' ES 

IUI,MmM rOI,ITlQIIK. 
,1;1l/(~PI~' r"r(l~.,. !lil r"r/'",1!h~ 
'l'hlrfl ti ......... a"' rrn,/," '1A~ 
'"P,,, .. ! •• :11", .. ~,\lrMI d>n' "". 
~~M f'J'tlhhll' •• h~4h '1~~ h 
~rtrHft .,M MHrf' '~f I .. r"',,nv orr: Jt.; ."·A~,J~!"f" ",u!llrl,~ Itl 
• "~.~"Ir~ p'lr~~, ~I, p" .~IIII 
"'~r .... lrM(I.h~I,.,1 ,l~ f~ltr. II~ 

• ,I~'HI '''U', n~'I"",I"'1 .frll .1 .. 
• htlu .<1'1",11>1,,, '1 In f .. l~I,; 

':~;\J!~\!~~tr~':~:II:{j '·~'I~ t~~:~ 
' .. ,I~~'fd'" I,'*r~' II.\t, II,U", 
~ ,I~ b )!Mn~"I~.1~·,1, ''''"11 h 
lrr~~~I.,rr./"~,,lto !"Ut 1'.lIrl~. 

'r~.\Itr~~ " .. ,nl:l!, Ni' ">l.~bl' 

Ik vraag me af of men de gehele pàpiervoonaad eerst 
voorzien heeft van postzegels op bepaalde afstand en daarna 
de krant gedrukt heeft. Naast een perscuriositeit, is dit stuk 
wellicht een zeldzaam stukje filatelie. Van welke filatelist 
onder onze lezers kan ik een verklarende reactie 
verwachten? 

THE BLOEMFONTEIN POST van 16 juni 1900 
is een enorm blad (76 x 50 Clll.) met afgestempelde post
zegel in de kop. 

De voorpagina van de krant staat vol met 
proclamaties zowel in het Engels als in het Nederlands. De 
achterkant van dit 4 pagina's tellende blad is gereserveerd 
voor advertenties, maar de beide middenpagina's verhalen 
van een ongelijke strijd (?) in deze "BoerenoorIog"in Zuid
Afrika. 

Zonder kennis te nemen van de colofon (printed 
and published under authority of the military Governor) kan 
iedere lezer raden dat de "Bloemfontein Post"bepaald geen 
krant van de boeren was, getuige de talrijke kopjes "de 
Boeren verslagen", Afpersing en Omkooping: President 
Kmger kreeg f4.000-", "Botha's leger verslagen", "Baden 
Powell's success", "Boers defeated everywhere", 
"schitterende Engelse overwinning in Transvaal", enz. 
Een klein plaatselijk bericht meldt: "73 beweerde rebellen 
zijn ter terechtstelling verwezen te Mafeking"! 

Het unieke aan het volgende orgaan is de 
afbeelding. 

No.5.J FEBRUARV, 1882. [PrIca 28. 6d. 

in his &'VOUf, WQD oomelfba~ eilllUy by B langth 

b%i,!~~~'!tb:: lli:!:J~t !~eJ~~ua;dthBonr~b~ h~. 
\'i'~re 011 in ft.\vOUl" or tho mort'! potfeffnl1y.lramed Brnc~' 

;;:bt. o~~~~~~~ ~~!7d!n~~~:=~~ 
Alld tuning never been fully erlended in auy of hl 
mMo 00 tbe other hnd, NaUie eomtllenced nwio_ 
ln Jol" Aud hwl not OOén indnlgotl witb ft, re/jt h.. 
tdt&l" m~ting Brace fu tbs Cambridguhiro week 
Dnring hGt term or MUg eba mn Mlfht time3, IlD 

frnJ.I twioe dofeated bl e beaJ 0011, WhlOb might we 
eeoount lol' b.erb&iog oomewhll,t IIt&lO whan oha oppose, 
BruC8. If thio ware DO~ tba <::aSa, wo shonld bave 
dis:tincl Uno throagh her, hy whicb to o.nalyz.e thll fort 
of m .. t ol th. I .. ding \Wo.y • .,..oI<h of 1aSl. I 
cannol ba oaid that N'lll1i& wruI. mol'! -.~Q ~lba; habi? 

THE RAVEN (februari 1882) met boven de titel 
een grote zwarte raaf is slechts een Iers blad voor militairen 
en bevat alleen nieuws voor die soldaten (en matrozen), met 
wat anecdotes, fraaie verslagen en poëzie. 
Een opvallend artikel is "pleasure of soldiering"! 

Van mijn vriend en onze ledenwerver Andries 
Kreuzen kreeg ik een leuke curiositeit voor de collectie: 
HET SCHERTSBLAD, of -hoe een Courant van en voor 
kwala:alvers er zou kunnen uitzien. (onder redactie van de 
voornaamste vakmannen op het gebied van kwakzalverij). 
Verder aan het eind van deze omvangrijke titel "Scherp, 
maar verdiend .... ". 

Het blad is de eerste jaargang m.1 van januari 
1887; het papier is jammergenoeg erg kwetsbaar. 
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: ·E.rito jwg~. No. 1. ',' , 
JOllllllri 1887. 

HET SCHERTS·BL·AD, 
or BOE n:n 

'Courant ván en voor kwakzalvers I 
_ reI .. U. ". d. --.. • ...m val •• "."", 'p bet oabl'" .... 1<waIaaIvwll, 

• Dtot11:UIf'l1"l1lUl'1'lIJ::lf. .u...,,-~ 

!ea laJel1l de ~&db,",_~:m. nnn'U ia NI nlI .. !.\~ b\ ",~-pd""'~ 
kwa1!..ralTtrlj. ~bûT"""~~ ",",gu.~IMa&.~b :::... .. bt~l"'r.: o....'""""'ou~ ... kWM ~~~-:.~ ""~"'.~ ..... iTW~ ~M<1,4haU""" .......... &tN~"~~ 

t:'!~~~~ ~ hd 4t kWm4 ~I. "" • 1f1t"~"",,..dt1 oIa.sa",""'~~!L •••• 
tfa nA p\l.ovi tk4 .... &a:. -'1_tikl'!d-H1"~ 

t:l:'...-.~ n4Jtj __ 

.&,.w 4" ~brlt\ til l-_ ".. ~~t..,;.t.~ "~"'~~~ ~-wt~~--= ,wriJbaTUW. .......... ~ '*'~\û\.G:Iw-. ... hu ..... ·Tf1 ... ~ .... \It.t~w~_ t __ ka. ~ \.rol." r!û\!.di _~~~~\:.w, '.~tIf. o..r.-ws..-
"' ... _.mr. .. \nbb ~ Wril· -" I"aII'1l' vUmt. Bd f"" Ifi~",·rê.!léit~~ brII~~ .......... ",u.L--

........., ~iUf4mH~p ~W~_~ .... hf j;r.ml~r_~hknqna ~~~.4~ TdJ..I Pl~ n.-."~ _ ~I .~uM.anria""'M M_ltp.\~-.kr_ 
').Llln...tb~~ .. E$It ~_~IC6.II."~ vN*,I~III'_bt.. ~;:;..-::;:.r:: ~mln~~_ Ifs&_Wpth. N.,o.q ~\,)I"f'I""IlI_w...w~. 

~."""""""',:J !!' ;;;::::a b r-Jih!f\ ~ h\,;p~"'f"i1IIIUa~ """'-w..a. tlI.tll~ ....... 

.b ...... "!.;l.. '" .. ~~-"'f"" oa~~:-~~ ·L07~t...j -\'I ~~bM_~ ~8~~"",,_b.,,. .... 
=:-~b"""kp-~ ._"""" .......... - "fh ... _~~"'" r.:: b. ·1~..J~_""1 

""ti p.I ~4~~ ~~~~;.Q=- .~~e..tclt-ffi~ ""'"' ._ ......... ""'1::. .. 
"""- q,., Y_tuL!1.bil\ mWit....-u.,.,;,(~~ •••• !.odb~"ll:01~b.~ 
~ ~ b "\:nbdfiif'l~ ~~uh~ûI. .... ~~~=~~~ !-~~~~..J: -... u"t~_~"''-p-OHmr...m:.....Q+l!atrtrJ ndK.&f ... !o:it_f'Mo"'-.... 

~~ t:. 't ~ :.n~ :;J. ~~ .. 'I&dpd~ ~~:!: «u """,.",."., Bkt,~~ ........... ·O'~r 
_~W._..,.bl< 

~=04 kvobI...., ..... W".p 4b vi u., ~ q,d~ )haQ1a1dt. ~ W\.b::r .............. ~""'-r;f M61r*ttk-.I!i1I"'l=u.a,N1~ Wil1IM>1 ... ,~WUd_ "'" ~ ~~"* ~~~~~~ t'La~~t.f\itl .. ...m:. ""'_~&;ak. __ 
o.h_""",",~~~'" 

_~a!l4U1=..a.~ ~~~.~~~-~ ':'-.!~ 
~ __ <k"""n'I", 

1iI~ •• ~.~~ 
1lUUd:a~W v_....,..",J ~. '--~'-...... 

De kwakzalvers komen er niet goed vanaf in dit twee 
pagina's tellende maandelijkse orgaan, dat eingenlijk een 
bijlage is aan het Maandblad van de Vereeniging tegen de 
Kwakzalverij. 

Het hoofdatiikel geeft al 
kwakzalverij. Hieronder twee 
advertenties uit "Het Schertsblad": 

van 

,aangeboden 
een groote pal'tü POEDER VAN GEN· 
'l'IAANWOR'l'EL. Dit is lIet gewone 
middel, dat door R JiJ T Z L A Jt' /I' en 
anderen tegen h oog e n prüs lVordh 
nfgeleverd als 

middel tegen' Dronkenschap. 
,Onfeilbat·e gellezi11[J wordt gcgul'l/1l

delJrd,' mits men het,gebruik maanden 
lang voortzehte en '. 
zich onthoude van sterken drank. 

een 
de 

lesje in de 
merkwaardige 

" 

Ondergeteekende vraagh prijsopgaven van 
Heschjea van rood,. bh\uw en geel glas tllf 
verkooJl VI\Il zijn roode, blaUwe en geele 
electrioiteit. De fleoobjes moeten gele. 
verd worden' gevuld (met gewoon wo.ter)' 
en gekurkt; het oppla.kken der etiqueUen 
geschiedt door mÜ. 

PrÜsopgo.'I'en per 100,000, otuka worden 
ingewncht bü 

Graaf- MATTEl. 
Eleet,·ohomoëpaath. 

De heer I<reuzen zal nog wel enkele banden hebben voor 
eventuele liefhebbers ..... !? 

Scheepvamiberichten en advelienties vormen het 
leeuwenaandeel van de tekst in de GIBRALTAR 
CHRONICLE AND COMMERCIAL INTEL
LIGENCER nr. 5008 van 30 januari 1854. 

,t"o atttlrt 
." • '.1. 

ANI> 

·:~:();UI\UCl~CIALi·:.NTELLlGENCEll .. 
· ... ~···~;~,;·~h 

: No. 5000. ,. MONDAY, JANUARY 00, 1864. ..' Vol. XXXIII. 

~ All "fl~1h: At" sf11M'",' h lAl, .(:!"llltlt, lIf"ltd'l ,AI Pr~p" '&1I1Mrll'u. ~, tf 1# t-v~'''fI'lJ ru Ojitld flIIU/.j'J'U 
f4I 'u'A. , '.. '. . 8, ~d./ klt BIt,(Jrn4'V 141 0l1naU08, 

:';:.' .j"'.,~r'> ()"P.è~ •• , .. ":.'; .""~'" 
""" "r'-, :":/. BECRI!TARY'. OFYICIl, • 

" tJfJlD.lLT.lfl. f&riil J,6,:o(tt.uty, 1834. 
~ AI fI Mfttb/{ 0' Ihl DMrd ct ""hh b,ld ,lift Ih,. ft WI' 

d~dded, tbd. 'a t'l&nlfiiOfilClil IJ' tt., taDIt,lt .lIle ~, Gffd 

~i~!kel1l.~JG~~=~~b.I~ 'ih:f~::'':~at~~t ~~~~ 
arrlnh trMa Ellgllbd. 

8, waruud, 
O. ADDULIrf, 

.. Cel.abl S«:rtlbJ. ----'=-- r 
NOTICE. 

, . nu .J.uuu"t, 1834. 
-']"be OqURrto,,, aftt1 1& nul!af"( hlct\-Mlt" or Glbrilhllf cl 

un,IJ Ihtet EI'utb.· Ih,all~a, bT,~, dHrrOllt to fl'1I~n IHIJ 

:rl~:1.t~b~ a;!bli!"!l:d Û>; p;~~ ~:dH~l;~~a~O:~~~;~ 
~t7 ~ :!~~b::m~!~~·h~P~;;l:s.~f~~~ft~n t:.! ;::; 
h IIM Ii~ Q""1't2IlIl:«J (nbUc u~'ltr&~. flou, lUI rit bàdil at 
t'h 3h .. ., ~twr toot, thtta b~, I)llt nlntd til. ,tljhtt1t 
'rolllxfD Ihlt tlil 1l\:I!l\hry fft'uidmHk'l teq),J ",Gd?r i1: ft~ .. 

~?b :t ~~f:ctd d:,~1 Q:;ff~~~·~~~!;.~?:!wa t~~ 
~~i, (~t r:!;O!:;' e!!!~~ é~h!n~ri~t~~ ~\h~d:;:.If:r 
WIlttfi'I&1I ud tfMI. ~,I~ &f Qttf'llftll/lo, ~ld bt fl'OC'iJ1ütN 
IW e!lf4bJt Gt ~rtill. nd ~Dlltiftl' I1ltt~. 

AI rt~ Q~u.atfu Ipsrt (.rOM Sulury P1lfP'Jfs:t, ,kt 
G",nawoB. hu Ibll r~l\hrt tttltf.ctloil ol i'tllloB. Iln' fA1. qttwo 
tIs.a I.a HW uder '" .)till ~l4ef1lti4!11 ol Hu ~th6t.ic ,\t", 

• GII".aa AVDIDLIiI', CatIJ/1nI8,r:,uulj. 

MIN. 

• 'ót:lrtb&.y clthtMIXXI:· 
I. .• ' •. In,b. W _ . 

itiIJ. Qrttllmfa \l.D" thl of Htt BHIRl'.lfllq "hjNtr J nd I 

ftd. /i!i!löred thU t"sc.e 'IIPt~l'lt. Po-I1fè'flI' wnt, It UI_ eullt 
IlIIMilt1It ~»Ible, t:f,p,jrlln,l, "teldo tlH.! huo ttf a qU~ItI(lD I 

Vóhlll illtet"t. el hl.gbut import~II(:' tJ3 both utt&u. 

Bt e;1ftlitlUcd, • 

O. )U:HUCDLltY. 

CGhn~ln1 s«rrnry. 

AVISO: 
6ECRI!TARlA •• , 

GUUULYAIi'I 2:8 DU BMII.Bo IS.U. 
R" enll ..e11(tQ de ho I,Ma lk S.nldllt e~l~bnda bof. 

rueoro6 1!W, tfl t'on.~a del ettlldo unita". de la Gf 
Brfllfll y de Olbl"iltu. 1'\ Jub eG t'l'~ fl.t't:tUl1o bletl ah 
"<Ijl I! al, ... t'll lOf Rt-ttbf&!Iillct "reet", pJr ft qfifl "iP~' 
, lu pl~tllflU dil IDIJ',lura. 

fOfl!l'lud110, 

J. Anna.MiY, 
StcriltnloCoLnial 

AVISO. 
, BECRETARlA. 

2iI Dd SUBII6 185-4 

H!"C~~!f:~!1.1:~a:r~t:t~d:q?~~~~~ ~;::f~U:. 
Ö'1~~;il~"~';!~~1:.·"!la;;~$;:~~I~tJ ;fj~i"~ï.;r~~I~:I' 
d dll O"b1tt'Ht d~ s. lftJt-md Ca'6Iî~ tnf('l oU> It Drt!'l 

da /lila u prtfll"re* rile\o bIIXI'l'fo. M 1l1t'llf3 d" podu aH!I'~ 
di: UD I1lIOOO pdblico t IU't.hoco, !lilt", dudo tl31 de Oet 
4M", st h" "!.nW" cl Bt4a 91111i1o ru-tiro fin,. pn (00' 

Officiële bekendmakingen zijn zowel in het Engels 
als in het Spaans. 

Het blad telt 4 pagina' s, wam'van de beide 
binnenbladzijden bedJ.ukt zijn met vnl. buitenlands nieuws 
in't Engels. Aan de achterkant bevinden zich zich notities 
van de aangekomen schepen met vermelding van 
scheepsnaam, kapitein, herkomst en lading. De 
scheepsmakelaars vragen in de advertenties om lading en 
passagiers en de teksten zijn vorzien van gedetailleerde 
gravures van de desbetreffende schepen. 

Een klein vierregelig bericht onderaan op de vierde 
pagina venneldt een toch wel vreselijke ramp: 

Dreadful shipwreck 
Loss of another Emigrant Ship. -We regret 
to annonce the wreek of the packet-ship 
STAFFORDSHIRE, with the lamentable 
loss of 180 lives. 

Een oude curiositeit van de rots van Gibraltar, laatst ontdekt 
tussen wat gravures in een rommelig marktstalletje in 
Londen! 

Van een Belgische verzamelaar ontving ik een 
origineel exemplaar van het Brusselse maandblad LÉCHO 
BRABANCON, Vol.1 m.1 van 1 mei 1891. Een orgaan 
voor krantenverzamelaars! 
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1" Aonée llruxell('S, t .. Mal 181H. No I. 

L'ECHO BRABi\NCtlN .. 
REVUE ME.'lSUELLE 

DES COLLECTIONNEURS DE JOURNAUX 
Ik'.tllletion! 20, nuo Marit de BOllrgogne.. 

A.Ml\"NE.'.IEl\'TS t' j AX:<O~ctt I 
Ua aJl, ••• ~rr.lUlU. FIIIIJ. ..rh-et' •• 
Sb lf,....t... • • I • 13 Rlcl.l'I\.tt •• 
,..,..., nwl1 • • I • J lA l-etllallar-e . 

Uil !\umél'O: 25 Centimes. 

TOUS OO:r..:t:...ECTIONNE"O'RS 1 

Sl'rllhl:i. , . 
Ot." MI'. 

11 Y n dts geD~ 4w dM:li~nent les t.oliertioos. conHne Ut> mt:prisenll~ cop~c~ionne~. Ce wnt 
le;'! prof3nes •. q~1 oe seron~ jamah (\(!cnJh dl': l"8.s~mblt!'r. en \In tont lodl\1!ilbte.., nnlle clJ~ 
u~le$, on IUÜRlIqueu, ou mVflles. ou fitupide1, on m!me ahJ'1\cadabrnntea. O:a pe\"30Dnes-lA ont 
~\1dp.mment lort, car tout Je monde ut phu on moiog collectionneur I 

L'e~re.nl colJtctionne. SM joujOtix: te }t>.unt>< homme MIle<:!.Ïonnè Bel; ~llusiorr8; l'homme rnt'11' 
'~,IIff'llonne st!! d~mlt-res upéro.nct's i l~ \"leilla.rd collectiunnc l>C1I ~uyö~ln, 
;,{JUf't'.{!onneur,1 avocat qUi reomt sc!! prcllT€:S e( mC'GllfUule: 1IC!. àtgumêuls. 
l..",lIec~onneur. Ie m!?d~n 9ui fonde !ion dUl.gnoBtie sur des B\1nplbm~ srar;, indiseutabtc:a. 
Conec~OlJneUr6 I~ pf.uu',maClcfl qui etiquette m df'(tgtle!J. • 
~Utctio~oe.ul", 1 hUISSIé:f qui met de oot.! fles pOIt'e!l. 
....... t 1~ ktl\'8.tnsdos poètes, les romancief3, Ie dmmllturges. I~ petl'ltres. les .tectpl~uNl, la 
:njYJ"sHetm, les~leuI dè I'm et de la hUCr.tlUte, 1ou$ oe3 homtnes d'éhte ~ui, pA'!' li>ur gérue el 
r.!abc~~ ptodUtlétl1.les chcfs-<l'~u,'to!: nètont-ce va' do $ublim~ eoliechonneuTil' 
~ onhhons pas lea &at'DD\.f, oe! toUectJooneurs de la. l!:CÎenbt 1 nl 1ê3 philowph'i!'$, t'ê'$ l'OlIèC
nnepn de la: ~ess.e. 
~f~.u>, poor :oortir deatrenêraUl&!., tra.ç4US rapidcméU( quelques silhouattes de eollt:ctiûnneul't, 
~.utnll~ un,. én nolU mCtlJtlan( de! aulm, 
\ O~f'..l ~ leune hop:mt de nn~1 8.Dll. 11 fflit SIln entr6c dom Ie mClude des lcUre3, ä la faveul' 
,n volum:- de ~ ~m$. 11 esf.lnit\, piropant, ép?:l1o'Ji. _ ltgef è(lmme !:ICS 'ttrs.. 
POUrqUOI oom (:f bonhe.ur' Eh I DlOU Di eu , parce qu'U ft collédicmn~ !f.".;! plos lntim~ et ges 
I~ pure"- ptoséa d'UIDODt , 

El (''la 'leu prorweol'qui pa.sS-e, S3.1uoos-lo fiVet Mmiti1ticm, 11 e rO!"Ol~ touw une ~llcratiotl 
~ 5.:l. pnrolt- ~'"t. pattrnclle, par ~ oon$tils, pal' oon exempte..11 ft. druit IIU repo!, plus quc 
~nn~.n n'on vent pa.s. 11 veuttnlYailler et Jutter /'usqu'atl de:nier JOUt. Pend3nt sa Jo~ue 
~ne.~ 11 fl AfD:\..~ be::iuCóllp d~ Mkll, U a ~utli une Dule d'(ilmN'lltiona. Mainlenant., i1lonlJle 
ru Set manus.:.ntsépars gue lA pouuslFndu temps l\.déjà enrAhis. n IiUpprime:, il nit>utc. il .u~, 
'.mge .. Có(l~(mne, Jt n wn pl:tn. 11 wut uII'3.ÎRI de &eS "h!Ui: papièH. un lhw, qu'i1 \1t dédier f!I 
:mClenséle\'fl1 ••• 

Hflas! ~ CnlÎos <ju',n o'ai( plu~ Ii,,-~ tle I .. mp~ b ,'i\'re. non-!cule.mem ~Ut publit\r Bon 'tolume 
,,~ m~mc puur l'~lrt, DÎlu-tnul., o'ffll-ne ptlS la Ie p!ll! sympnlhique déS coUeetionpwn: r 
.'\{\u$Àvon~ nU!ro!l.lc double eclk-ttlonneur, une"~UN! lol~n'n3nte et Uil h(lmme du Jour. C'e'l't 
"UI'i':'ItJ ,tnortc~ qUI ~UI ~Isrnire à b fui~ lJ.{fn iUIt!li~tnce et son ('s1omnt; f"lr la poost::s::iion 
11/> L,l;holbêque Chll'Sl~1 ct tl'UDC ~\'~ rournie des mClllcuf! t'tus ! 

Het oudste blad op dit gebied tot nu toe Anvers
Pbilatélique"(o.a. ook voor verzamelaars van kranten) van 
1892 is nu dus achterhaald. Dit ter aanvulling van mijn 
artikel over de voorgangers van ons verenigingsblad t.g.v. 
het 10-jarigjubileum van AU COURANT. 
Een niet te versmaden aanwinst voor de collectie! 

Soms doe je venassende ontdekkingen bij aankoop 
of ruil van een partij oude couranten! 
Zo kreeg ik dit vOOljaar een exemplaar in handen waarvan 
ik voordien nog nooit had gehoord! 

KOOPHANDEL EN ZEEVAART TYDlNG,bN· 
, .' } . 

,KqOPMANsci-IAPPEN ter publieke Veiling aangeOagèn, 

- 's VnfO J',f(1"(,1rD)b, tri '4 Vilten Ceo'fl'lJ CACAO, .1f7t,tnft!l1t !Ie Drt. 'nv. 5' ti or lJraHt Gr",J. 
MANUr.\C1UUREN, ". , .• :5 'jGU, ',mort. Ia .lPg}. ti. Am/f. 
LorfeDlAMANTl:::N, PAARLENeD cte.STE.ENEN, ~ 8 hh. 'nv. 6 MtnTI. 

SC H E EPE N. 
koorn.Uglfi h Ut/Ct ~ Z~lder.Sc'bn1t: 
TjIU:: .. Schlp Ie rr"Jlt'JlllJtj" • 
Tjtlk. Schip Ir !''-''/.nI 1I:'lfltJrttllt1, 
Kug ~ SchIp. Ir JMI' Piarr, • 

Dingllidg ~q Du, N. Z. 8. L~it 
--- '7 dito ----
---... el dIto -' ---
-- Ol dl"" ----": 

De KOOPHANDEL EN ZEEVAART Tydingen 111'.153 
van 22 december 1808 heeft alles van een bems- en 
scheepvaartkrant. Naast publieke veilingen van allerlei 
materiaal en schepen wordt de intemationale wisselkoers 
van de dag voordien doorgegeven. De belanghebbende kan 
verder lezen waar hij zijn goederen kan laten inschepen en 
hij kan kennisnemen van de scheepstijdingen. 

Er wordt geen jaargang vermeld in de hoofding, 
dus dit blad zal tenminste driemaal per week verschenen 
zijn (nr.lS3 eind van het jaar), Het blad werd uitgegeven bij 
"Marlof en Zoon, in't Zeetyding kantoor op 't Rokkin by de 
Beurs". 

Een zeldzaam leuke vondst want ik neem aan dat er 
van dit blad niet veel meer bestaat, omdat het geen zin had 
het lang te bewaren in die tijd. Het is vergelijkbaar met het 
Engelse "Lloyd's List" dat dezelfde strekking had en 
waarvan originele exemplaren ook uiterst zeldzaam zijn. 

Hieronder enkele bijzondere advertenties: 
Uit: Prov, Dagblad Noord-Brabant 111', 100 Cl 6-12-1825) 

TJ-1RA,TER 
V.iN, GEDRRSSEERDE APEN. 

Heden co volgende dagen zal er in 'dit Theater Cenc 
Verlooning gegeven worde'1' IV,elken zal plaats 
hebben des avonds om. r uren precies. 

De DIEREN. van de neven dit Theater staanae III en a
ge r i';, zullen geregeld des avónds tM 6 z'rcll 
gevoedèrd worden. 

Uit: Deventer Courant (i1 juni 1858). 

N ooit alhier gezien! 
TENTOONSTELLING 

VAN DEN lIEER 

jaren 
wegende 160 Ned. ponden. 

Te bezigtigen in eene der Zalen van den Schouwburg, 
vl\n des morgens 11 tot des avonds 10 ure. 

PRIJZEN DER PLAATSEN: 
late Rl\ng 50 Cent. 2de Rang 25 Cent" 

(wordt vervolgd) 
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Uit de 

Bron: Nieuwstribune, NieuwsbladNieuws, de Journalist. 

.API;U?obRN-ÜitgeverijSijtnoff Pers 
.' neerntvilfhuis-a5ln~hllisbladen van. 

. . ' Reclame Serviçe DeR~jger over. 
'De Reiger geeft vijf titels uit in ~en 

deel Van Den Haag-en enkele . 
gel-neenten.'ten oosten daarvan: Het. . 

····.gaatom de kranten Vli~tstreek'(mer. 
. ' ·.eE:!h (6plagevan 60,OOO'8xemplafEln), 

Madahó,:we(l1.ÓbOexemplar:e\1); 
Laakkwártier (1 9~OOO' exenJplarerl)t , 
Zuidetpark (58,OOO'exempJaren)en 
[)eRiJ$wiJK~d25.000 È!x8IPplaren): 
Debetrokkenrnedewerkers komen· 

"in',diênstvan'sijthoff Pers: D,e di rec- . 
::t~t.Jr~anDéRelger,l vanS~lm; z~1 . 

'" '((;jidihg blijvei'l'gevenaandèt1uidige 
'activiteiten:" '.' .' 

~ , ~ , ' -

Machtsverschuiving 
in Belgische dagbladen 
Stel je voor: boven de Moerdijk zijn in de kiosken behalve de regio
nale dagbladen alleen de Telegraaf en Trouw te koop, terwijl kios
ken beneden de grote rivieren behalve de plaatselijke kranten 
slechts N Re/Handelsblad en de Volkskrant hebben. 

Zo ongeveer is de situatie in België. Hoewel er in Vlaanderen franco
fonen (allengs ouder en minder talrijk) zijn voor wie de kiosk een 
krantje bestelt, houdt in deze federale staat ook de pers zich aan 
grenzen: Vlaanderen heeft zijn eigen dagbladen, hetzelfde geldt voor 
Wallonië. 

Vlaanderen heeft nu toegeslagen op de francofone persmarkt. De 
Vlaamse Uitgeversmaatschappij (VUM) bezit de meerderheid van de 
aandelen van de Societé Beige d' Edition (SBE), die een belang van 
58,9 procent heeft gekocht in de waalse krantengroepi'iifeëIiabel. 
Daardoor is de helft van de Franstalige dagbladpers van België plots
klaps in Vlaamse handen. De andere aandeelhouders zijn het bisdom 
Namen met25,1 en de Imprimerie Saint-Paul met 16 procent . 
Het bisdom Namen ging liever met het Vlaamse maar katholieke 
VUM in zee dan met de Waalse maar liberale uitgever (van onder 
meer Le Soir) Rossel. Tot nu toe maakten Rossel en Mediabel in de 
Waalse dagbladwereld de dienst uit. Mediabels positie is nu dus door 
de VUM overgenomen . 

Dat betekent dat La Dernière Heure, Libre Belgique en Vers I'Avenir 
nu bij dezelfde uitgever zitten als Het Nieuwsblad, De Standaard en 
Het Volk. De VUM zette de opmerkelijke stap omdat het bedrijf in 
Vlaanderen aan haar commerciële plafond zit. Het Nieuwsblad en 
Het Volk verliezen gestaag abonnees. Met De Standaard gaat het 
goed. De VUM begeeft zich alleen op de gedrukte mediamarkt. De 
tweede grootste Vlaamse krantenuitgever De Persgroep brengt niet 
alleen de titels De Morgen en Het Nieuwsblad op de markt, maar 
heeft ook televisiebelangen, hetgeen vooral aantrekkelijk is voor 
acquisitie. 

De redacties van de Waalse kranten hebben bij de VUM geëist dat 
niet zal worden getornd aan hun journalistieke onafhankelijkheid. 
(BB) 

Reclamestunt De Standaard verontrust concurrenten 
De volledige editie van een dagblad die wordt 
opgel<ocht door een bedrijf die in ruil daarvoor 
een katern krijgt over het eigen product. Die 
creatieve ruil deed het Vlaamse dagblad De Stan
daard op zaterdag 19 juni. De door de Belgische 
firma lernout & Hauspie opgekochte oplage van 
350.000 exemplaren werd vervolgens gratis in de 
kiosken gelegd. De concurrentie keek er tanden
knarsend naar. 

De krant verscheen op die 1ge juni in een record
oplage van 350.000 exemplaren, de gewone 
weekendoplage bedraagt 110.000 stuks. De 
editie was opgekocht door Lernout & Hauspie 
(L&H), wereldleider in de markt voor spraak
technologie. In ruil daarvoor publiceerde De 
Standaard een extra bijlage van 28 pagina's over 
het ~enomeen spraaktechnologie. L&H droeg 
zelf adverteerders aan, waarvan de firma het 
financiële voordeel in eigen zak kon steken. De 

actie moest de promotie ondersteunen van de 
eerste Nederlandstalige versie van Voice 
Xpress, een programma van L&H waardoor de 
PC in staat is gesproken commando's en dicta
ten te herkennen. 

Volgens Hans Maertens, hoofdredacteur van de 
Financieel-Economische Tijd, is er het een en 
ander op tegen. Noch het opkopen van de volle
dige oplage, noch het aanpassen van de redac
tionele planning voor één adverteerder is bij De 
Tijd aan de orde. 'Wat als Philips volgende week 
met dezelfde vraag komt? Voor wie rijdt gij dan 
als redactie?' 
Yves Desmet, hoofdredacteur van De Morgen, 
koestert dezelfde bezwaren. Maar hij ergert 
zich vooral aan de boekhoudkundige operatie: 
'Ze nemen die 350.000 exemplaren mee in hun 
oplage. Dat verontrust mij. Die actie flatteert de 
oplagecijfers. Staan daar ook echte lezers 
tegenover?' (LvP) 

VERENIGING VOOR KRANTEN- EN TIJDSCHRIFTENVERZAMELAARS 

@ 

, 



-------------------------------------------------------------------------------------------~ 

I 

ONA, ,NEVADA, 
ME 

Alamogordo Daily News (A) onafll. Alamogordo NM 9.100 1898 Donrey 
Albuquerque Journal (0) oná:fh. 'Albuquerque NM 96.600 1880 
The Albuquerque Tribune (A) onafll. Albuquerque NM 43.800 1922 Scripps-H. 
The Arizona Daily Star (0) Dem. TucsonAZ 72.300 1877 Gannett 
The Arizona Daily Sun (A) onafll. Flagstaff AZ 11.200 1883 Scripps-L. 
Arizona Daily Wildcat (Univ of Arizona; 5pw) TucsonAZ 22.500 
The Arizona Republic (0) onafll. Phoenix AZ 286.300 1890 Phoenix 
Artesia Daily Press (A) onafll. ArtesiaNM 4.000 1954 
Aspen Daily News (0) onafll. Aspen CO 5.200 1978 
Bisbee Daily Review (A) onafll. Bisbee AZ 1.200 1896 Wiek 
Canon City Daily Record (A) onafll. Canon City CO 8.700 1894 Lehman 
Carlsbad Current-Argus (A) onafll. Carlsbad NM 8.800 Buckner 
Casa Grande Dispatch (A) onafll. Casa Grande AZ 6,800 1910 Kramer 
The Chandler Arizonan (0) onafll. Chandler AZ 4.800 1912 Cox 
Chronicle-News (A) onafll. Trinidad CO 3.300 1877 
Clovis News-Journal (A) onafll. Clovis NM 10.300 1938 Freedom 
Tbe Coloradoan (A) onafh. Fort Collins CO 18.900 1873 Gannett 
Collegian (Colorado State Univ.; 5pw) Fort Collins CO 14.000 
Colorado Daily (Univ. of Colorado; 5pw) Boulder CO 16.000 
Colorado Springs Gazette Telegraph (0) onafll. Colorado Springs CO 64.780 1872 Freedom 
Colorado Springs Sun (0) onafll. Colorado Springs CO 45.300 1947 Oklahoma 
The Courier (A) onafll. Prescott AZ 12.600 1882 Western 
Daily Camera (0) onafh. Boulder CO 30.400 1890 Knight-Ridd. 
The Daily Dispatch (A) onafh. Douglas AZ 3.100 1902 Western 
The Daily Heraid (A) onafll. Provo UT 31.400 1873 Scripps-L. 
Daily Lobo (Univ. ofNew Mexico; 5pw) Albuquerque NM 14.500 
Daily News Sun (A) onafh. Sun City AZ 14.500 1957 Ottaway 
Tbe Daily Sentinel (A) onafll. Grand Junction CO 29.000 1893 Cox 
Daily Spe<.,'trunl (A) St. George UT l3.600 1962 Thomsoll 
The Daily Territorial (0) onafh. TucsonAZ 1.700 1930 
Daily Universe (Brigham Young Ulliv.; 5pw) Provo UT 18.500 
Daily Utah Chronic1e (Univ. ofUtah; 5pw) Salt Lake City UT 17.000 
DelllÎng Headlight (A) onafh. DemingNM 3.500 1881 
Tbe Denver Post (0) onafu. DenverCO 213.000 1895 Times-Mirror. 
The Deseret News (A) onafll. Salt Lake City UT 62.000 . 1850 
Douglas County (parker) Daily News-Press onafll. Castle Rock CO 6.100 1891 
Durango Herald (A) Rep. DurangoCO 7.300 1881 
Elko Daily Free Press (A) onafll. ElkoNV 4.000 1883 
EIy Daily Times (A) onafll, ElyNV 2.400 1920 Donrey 
Farmington Daily Times (A) onafll. Fannington NM 15.900 1949 
Fort Morgrul Times (A) Rep. Fort Morgan CO 5.900 1884 
Gallup Independent (A) onafu. Gallup NNI 11.900 1889 
Glenwocd Post (A) onath. Glemvood Springs CO 5.200 1890 Stauffer 
Grants Daily Beacon (A) onafll. Grants NM -1-.000 1940 
Greeley Daily Tribune & Republican (A) onafll. Greeley CO 23.800 1870 Swift -Pioneer 
Herald=Democrat (A) onafu. Leadville CO 1.750 1879 
The Heraid Journal (A) onafu. Logan UT 13.500 1930 Swift-Pioneer 
Hobbs Daily News-Sun (A) Dem. HobbsNM 10.900 1929 
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Journal-Advocate (A) onafh. Sterling CO 6.900 1884- Worren 
La Junta Tribune-Democrat (A) onafh. La Junta CO 3.900 1897 
Lahontan Valley News & Fallon Eagle Standard (onafh.) Fallon NV .. u 00 1906 
The Lamar Daily News (A) Dem. Lamar CO 3.800 1907 
Las Cruces Sun-News (A) onafh. Las Cruces NM 17.700 1879 WorreIl 
Las Vegas Review-Journal (D) onafh. Las Vegas NV 100.000 1908 Donrey 
Las Vegas Sun (0) onafh. Las Vegas NV 56.300 1950 
Longmont Daily Times-CaIl (A) onafh. Longmont CO 19.100 1871 Lehman 
Los Alamos Monitor (A) onafll. Los Alamos NM .J..800 1963 Landmark 
Loveland Daily Reporter-Herald (A) onafh. Loveland CO 15.900 1879 Lehman 
Lovington Daily Leader (A) onafh. Lovington NM 3.000 1909 
Mesa Tribune (0) onafh. Mesa AZ 37.900 1949 Cox 
The Mohave Daily Miner (A) onafh. KingmanAZ 6.600 1883 Western 
The Montrose Daily Press (A) onaflI. Montrose CO 6.600 1908 
The Mountain Mail (0) Salida CO 2.600 1880 
Nevada Appeal (A) onafh. Carson City NV 9.300 1865 Donrey 
The New Mexican (0) onafh. SantaFéNM 17.100 1849 Gannett 
Nogales Daity Heraid (A) Nogales AZ 3.300 1914 
Northwest Colorado Daily Press (A) Rep. Craig CO 3.200 1963 Howard 
Ogden Standard-Examiner (A) onafh. Ogden UT 53.400 1870 
Optie (A) onafh. Las VegasNM 4.000 1879 
The Phoenix Gazette (A) onafh. Phoenix AZ 444.000 1881 Phoenix 
Portales News-Tribune (A) onafh. Portales NM 4.600 1935 
The Pueblo Chieftain (0) Rep. Pueblo CO 50.800 1872 
Raton Range (0) RatonNM 2.700 1881 Boone 
Reno Gazette-Journal (0) RenoNV 59.200 1870 Gannett 
Rocky Ford Daily Gazette (A) Rep. Rocky Ford CO 3.400 1909 
Rocky Mountain News (0) onafh. Denver CO 317.900 1859 Scripps-H. 
Roswell Daily Record (0) onafh. RosweIl NM 14.100 1888 
The Salt Lake Tribune (0) onafh. Salt Lake City UT 109.300 1871 
Scottsdale Progress (A) onafh. Scottsdale AZ 20.600 1937 
Sierra Vista Heraid (A) onafh. Sierra Vista AZ 5.500 1968 Wiek 
Silver City Daily Press & Independent (A) onafh. Silver City NM 6.400 1898 
State Press (Arizona State Univ.; 4pw) Tempe AZ 18.000 
Tempe Daily News (0) onafh. TempeAZ 9.800 1887 Cox 
Tucson Citizen (A) Rep. Tucson AZ 57.900 1870 Gannett 
Vail Daily (0) Vail CO 6.000 1981 
Valley Courier (A) onafh. Alamosa CO 5.900 1925 Bames 
The Yuma Daily Sun & Arizona Sentinel (A) onafh. YumaAZ 16.900 1872 Cox 

Lijst samengesteld door D. Oostra 

Volgende overzichten van Amerikaanse Staten zijn 
reeds verschenen in AU COURANT als "dagbladenoverzicht": 

* TEXAS: Jg. 12 - nr.1 - pag. 15 
* Noordwestelijke Staten: Jg. 11 - nr. 1 - pag. 6 
* ALABAMA / FLORIDA 

GEORGIA: Jg. 10 - nr. 1 - pag. 12 
* Niet-Engelstalige dagbladen 

van 1821 tot 1994: Jg. 9 - nr. 3 - pag. 9 
* ILLINOIS / INDIANA / MICHIGAN / 

WISCONSIN: Jg. 7 - nr. 4 - pag. 19 
* NIEUW-ENGELAND: Jg. 6 - nr. 4 - pag. 15 
* CALIFORNIA: Jg. 5 -- nr. 2 - pag. 25 
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BERICHTEN DIE OPVIELEN IN DE 
1855 - 1860 

- 'Hoewel -)de mopsgezigt,en en' de' mopsneuzen .'nog 
niet opgehouden hebben enkele menschenkinderen' te 
ontsieren, zoo ia het toch bekend, "dat ,reeds sedert 
geruimen tijd de zuivere 'en oorspronkelijke mopshond 
niet meer voorkwam in westelijk Europa. Het is dRar· 
om "voor 'de hondenliefuebbers een' aangenaam 'berigt , 
dat er te 'Berlijn wederom' een echte mops 'voorhanden 
is, die liit Rusland is' gekomen; een, tweede exemplaar 
werd 'verwacht en de hoop scbijnt niet hersenschimmig, 
'dat nu sp.oedig ' de mopsen weer in grooten getale over 
betaardrijk:zullen huppelen en zich welligt weer zullen 

'verheffen tot 'den ',rang van modehondje. ~ & - , I -I ~b 0 

NOOIT GEBEURD OF ZONDER WEERGA! 

~
" , De onderg~teekende verklaart zich 

:::::::: om alle lil «) II<~ 'I' !ii '1.' ~ II~ l'tI II!: "'-
) VI 11 .. A n, U tm ~. boo genaamd ook, 

te kunnen wegmaken, zonuer breken of moeite in 
plafon, muren of Bchool'steenen, tegen ee~ jaarlijks 
creuiet, ten bewijze van goeue uitwerking. 

IC. J. 11 JlN DIl~1!lI. IU·;IJlUIIG;\I. 
GOl'ssel. 

----------------

Lnng heeft men onderzoek geullnn nnM hot bestnnn van den een
boorn. Men is dit geheimzinnige dier weder op het spoor gekomen. 
D. geleerde graaf d'Escnyrnc de Lauture schrijft rnn Cairo, dllt een 
bloedverwant vno den Sultan vno Bngirmi hem bezocht, die verkinarde 
den éénhoorn gezien t. hebben. Het is een wild en gevreesd dier. 
Het draagt op het voorboofd een regt, Inng en zeel' spits hoorn, 
dat. e~!len vleeschuchtigoau wansl heeft. De hoorn hungt doo1"gullns 
over bet voorhoofd neuer, mnar rigt zich op, zoodrn. het dier toorn 
of vrees gevoelt en zich tot den nnnval gereed monkt, Bovendien 
hoeft het dier nog eonen kleinen hoorn op den nek. Wnnneer bet 
met een noder dier in strijd is, scheurt het dit met den voor,ten 
hootn op, elingert het in d. IlIcbt en lanl het gescbikt op den Iwee· 
den hoorn nederrnllen. ZÓÓ luidt .Ithnnn het medefl.!'deold berigL 
______ """""""":::lMO:@-l'/'-cr="""7.,-(O-Il.l:r5' 

Een Courantenjongen 
wordt gevraagd, welke lust heeft om 
zijn werk goed te doen, niet te jong 
is en van een goed zedelijk 'gedrag. 

>rijn nog een paar goede LEESBEURTEN op 
het ~mNj)ELSBLAD open bij den Boek· en Mnzijk

.-.h!1:DdelMr F. W. MARTENS; \'1 .... 1-/8-.,(f 

Do grondstoffen voor bet pnpior worden meer en moor schnnrsch; 
er schijnen geene lompon of oud linnen genoeg I. ~ijn om ""0 de 
bohoeften te voldoen. net Engelsehe dngulnu de Ti,.", dllt jRarlijks 
door de duurte vun dit RI,tikcl eene .chnuo vnn 12000 p. oL lijdt, 
heeft <lone premie von I QQO p. si. beloofd rum ieder, di. er een our
rognat voor uitvindt. De TünlS zelf i. do onverzadigde gebruiker vaD 
pnpier, di. bel meest tot de 8chanrschheid vlln dit artikel toebrengt. 
Drie fnbrijken leveren er dngelijks een voort/U\d van, wnarvan ieder 
riem 32 pronuen weegt. Tot 60000 exemplaren ie,ler dag worden 
240 riemen gebruikt, dia meer dan 19.000 ponden wegen. Deze mn6S~ 
papier zootIe , waoneer de binden open op elkander gelegd worden, oene 
hoogto vnn 50 voeten uitmaken eo de voorraad van eene week zouue 
do boogte van de St. POllle·Kerk bereiken. 9--G:- 10 - tt.Jç" , 

De POtiTW AGEN DmNtiT tus
schen DEVENTER ell UTRECHT, 
vlln W. BOSKAMP , wordt met 
15 October IA. B. tot nadere aan

GESTII.II.I'-T. I~ _/0 - ilJbO 

100)' • 

D I~ VEN Tl' E n C ij U nA NT. 
Vrijd/I!! 30 October. 

',' 

Er is geene stad; die in korten tijd zoo verbazend in bevolking 
toegenomen 18, als San FrancÎsco. In bet midden van het jaar 1846 
waren er omtrent 200 inwoners, in 1847 4.j9. Tegen het einde van 
1853 waren er reeds öO.OOO, waaronder slechts 8000 vrouwen en 
BOOO kinderen. Sedert den brand van 1853 zijn er 250 straten en 
Wllndelwegen, 18 kerken, 10 openbare scholen met 21 onderwijzers en 
1250," scholieren, 2 hospitalen, 3 Amerikaansehe, 1 Franseh, 1 
SpaaDBcb, 1 DuitBch en 1 Ohineesch tooneel, 160 hotels, 66 restan
ratiën. 20 baden, 63 bakkerijen, lii meel· en zaagmolens, 13 ijzer· 
werken enz. Twaalf bladen komen dagelijks uit, een met Ohinesche 
karakters, gedrukt, en bovendien nog eeo aantal periodieke bladen. 

----""'::::3DiE:lD::~lfi~ 6=-1 2 -18% 

POSTWAGEN= O~DERNE~Il~G. 

Van Gend & Loos" 
De ADMINIRTRATIE 'berigt, dat het vertrek der 

dienst naar ZUTPHEN en ARNHEM ten 3 uur 30 
minuten 's namiddags, benevens dat van ZUTPHEN 
naar DEVENTER ten 5 uur '8 namiddags met 1 Oc
tober e. k. wordt 1:\'(':t<~TuOnUJI'J:\I. komende el' 
in de dienst van ZU1'PHEN naar ARNHEM en 
in die tUiJschen ARNHEM en ZWOLLE ~eene 
verandering. 1 ~ -9 ... 1860 

- 'De oliflmt in den zoöl()gischen tuin te Antwerpen 
~ordt do.or. de bezoekers dikwijls met gebak en derge
hJke begiftlgd. On!ung~ g:l.f :olTI11.nd het dier' ",,, .. ' hei
steen. Het nam dien, maar bemerkte spoedig, 'dat 
h~t bedrogen was. Na een half uur, toen de vreemde 
n~Rr huis wilde gaan, kwam hij weder voorbij don 
ohfant. Deze herkende hem onder de' menigte nam 
d · ' en steen op en wierp _hem dien met zulk eene kracht 
in het l\!1ngezigt, dat hem 'het bloed uit mond en neus 
stroomde. //~'-lg5B 

I '",1'6 "RO'rTEJlUMiJI is elke 
, , 14 dagen g~legeuheidvoor PaSsagiers 

(zoowe.l ?;u!lS~ben§ek3 •. als Kajuits-
,passagier!' lom direct naar' . 

,,' ,,--NEW--r.9RK 
te .worde? geëxpedieerd op behoorlijk daartoeingerjgte 
~olid6 zeilschepen." De ,prijzen, ,waarin voeding' ',is 
mbegrepen,. worde~ zoo billijk: mogelijk gesteld. ' .' 

Nadere informutlen zijn te bekomen bij W AMBER. 
SIE & CROOSWIJCK" Roiterdam '. 

. IB.: H. \E~, Wjnter~ji.:. 
, _ J. :r'rGGELAAR, Deventer. 

of bij ~unne Agenten J. SMITH, . Hellendoorn. 

/"1 _"7' /8-5"7 ZAHN \11; C·., . Zutphen. 
r, r- E. GRAADT, Nijmegen. 

I 

,'(. 

hceft weuer ontvangen vel'· 
sche 'l'EXELSCHI,; OES
TERS , meuwe ZOUTI~. 
YISCH, fijne WINTER· 
HARINGenANSCHOVIS, 

alsmede gemalen LENG en RONDVISCH, Engelsehe 
BOKKING, zoete CHINAS·APPELEN en CITROg· 
·NEN, gemarineerde HARING en PALING in zuur 
'alle soorten van fijne Engelsche en Belicl'sche BIEREN 
en wat verder tot zijn vak behoort. It:> -;1..-

Verzoekt een ieders gunst cu recommendatie. )J6~ 

" 
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"VLAAMse LEVEN" 

Op 4 augustus 1914 overschreden Duitse troepen 
de Belgische grens en bezette in de daarop vol
gende weken bijna het gehele grondgebied van 
onze zuiderburen. 
Gedurende deze bezetting, die duurde tot de wa
penstilstand op 11 november 1918, verschenen de 
dag- en weekbladen onder Duits toezicht 
De bestaande tegenstellingen tussen Vlamingen 
en Walen - dus tussen Nederlands- en Frans
talige Belgen - werd door de Duitse bezetting nog 
verder aangewakkerd ten gunste van de Vlaamse 
Beweging. 
Zo werd de Hoge School van Gent in oktober 
1916 als Nederlandstalige Universiteit heropend, 
met een schamele 40 studenten. 

In de eerste week van oktober 1915 verscheen in 
het bezette België een nieuw geïllustreerd 
weekblad onder de titel "Vlaamsch Leven". 
Dit blad - met een fonnaat van 27,5 bij 35,5 cm 
en een omvang van 12 pagina's - had als 
onderkop "Zelfi"ttandig Vlaamscft Gei/lustreerd 
Weekblad". 
Op het omslag stond in kleur de Vlaamse Leeuw 
met de tekst "Oud-Vlaenderen ". 
Hoofdopsteller was Willem Gijssels en het blad 
werd uitgegeven te Brussel. 

Bij het eerste nurnmer was een los blad gevoegd 
dat als kop had "Aan Allen die van gezonde, ver
heffende en aangename Lezing houden! " 
In de tekst die volgde stond wederom een afbeel
ding van de Vlaamse Leeuwen onder meer de 
volgende tekst: "Zoo zal men wekelijks een 
artikel vinden over den stand van den oorlog, 
boeiende beschrijvingen van het oorlogstooneel, 
naast een volledig politiek overzicht van wat 
binst de afgeloopen week in Europa voorviel en 
met de laatste nieuwstijdingen uit de vier hoeken 
der wereld (...) Voorts, novellen en gedichten 
van onze hedendaagsche beste prozaschrijvers en 
dichters ... 
Tot deze medewerkers behoorden o.a. Stijn 
Streuvels, Felix Timmennans, Paul van Ostayen, 
om een paar - mij bekende - namen te noemen. 

Naast tekeningen en foto's - maar ook kaarten -
van de verschillende oorlogsgebieden werd ook 
de nodige plaats ingeruimd voor humor en "De 
Mode van de dag". 
In nummer 6, van zondag 7 november 1915, een 
aantal foto's van "De afsluiting aan de Holland
sche grens", over het onder electrische 
hoogspanning staan van een prikkeldraad 
versperring, die het verkeer tussen Nederland en 
België moesten tegenhouden. 

De tweede jaargang verscheen met een fonnaat 
van 24 bij 31 cm - mogelijk om de kosten te 
drukken ofbij gebrek aan papier, want in de loop 
van 1917 werd het blad gedrukt op een stevig 
soort krantenpapier, maar de Vlaamse Leeuw 
bleef in kleur op het omslag staan. 

In het nummer van 29 september 1918, bij het 
einde van de derde jaargang, was een los bijvoeg
sel, waarin onder meer werd opgemerkt: 
"Vlaamsch Leven staat op den drempel van zijn 
vierde levensjaar. 
We werden geboren in de sombere grauwte van 
een "beloken tijd" van vreemde bezetting, van 
fanatiek-opgezweept vooroordeel tegen al wat 
Germaansch was, van looden slaap, vooral onzer 
schrijvers en geleerden. .. 
Geen enkel tijdschrift bestond, geen enkel boek 
verscheen, - eventjes een paar dagbladen, toen 
VlaafflScll Leven, stout en boud, de Vlaamsche 
Leeuwenvlag in top, boven alles kwam uit
wapperen. 
En nooit wellicht heeft Vlaanderen een tijdperk 
van zoo 'n toenemend en bloei zijner Schoone 
Kunsten gekend, als na die twee, drie 
oorlogsjaren! 

Of een blad dat dit schreef aan het eind van de 
Eerste Wereldoorlog, na de wapenstilstand op 11 
november 1918 nog kon verschijnen weet ik niet, 
maar het lijkt mij onwaarschijnlijk. 

HarmBosman 
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, Zo~dnl! 16 'September 1,917 Prij. : 20 ee;'tiem 

OÈ>STAAT~~HET MET DEN: OORLOG? 
~f~~;~:cI;s ;:;~;f~?l~".",.. .•.. L': ...... :' \ o,·;.:t'~'·<'i0~ i' 
: w;iêlijk ~i" ,: "I de bedrijvigheid zlch, 
",~ ',',"';:;' ' " " 'tol gerhige patroullle-on-, 

-d~r;'è~ingen, Blijkbaar, ls het Engelsche offen· 
sief daar ten einde, Invloedrijke militaire criticI' 
der Enlente zijn i'akkoord om te verklaren 
dal de Vlaamsche grond zich ,riietleent tot den 

,- modernen oorlog, doordat de bodem er Ie week 
is voor hel grove geschut dat thans wordt aan
gewend, Dit is eene groot.' verzekerltig voor 

,het behoud onzerVlaamsehe gouwenenge~een. 
ten. ' .. 

Van 'heUront 'In Frankrijk dient enkel een 
nieuwe alWval der Fransehen jn den sector van 
Verdun vermeld,nl. op 31/2 km. breedie, begre
peo' lusschen Samogrieux, Beaumont en Bezon~ , 
vaux, op den reéhleroever der'Maás. De Fran~ 
schen beweren hel Chaume-bosch en de heuvel· 
Ujn die' het', Caurières-bosctï, behèerschf te" 

Pral1uohe soldaten. aAn het WeateHJk froot gevangen gonomeiJ, 
WOrd6? onderhoord. 

". Het ri.~8sJsOh vro"W~DbataIJon ''Wordt door gene'raal Polovtzew, &tadlkommanda(l~ van' 
Peteroburg, In oogenllcboltw genomen. Aan zlfne ziJde .taai de bevelvo-erster, vrouw 
8otachlu1rewa~ dle .. het ba~:,i_J:~ ~oor VlOUWOU tot stAnd brAoht. (Naar L'nlustratiou). 

hebben bezet, doch de Duit· 
sehers van hunnen kant ver
klaren de meeste dezer voor
deelen door hardnekkige te-

'genaanvallen te hebben te 
niet 'gedaan. 

',:~' Op het R.iuiJch fron!.: 

'L, De Dultsèhe' opni~rsch in 
<O?steiljk Rusland heeU zich 
-niet bepaald tot de bezetting 
v'án Riga; hoe dapper hel 
'~ussisch leger zich ook in 
'I~genweer stelde, diende hel 
zIjne slellingen Ie onlruimeL 
op den Oostelijke aeveende, 
Dwlna tol Kokenhausen, or 
15 km, len Oosten van Frie 

De afsluiting aan de Hollandsche gren$ 

Ten einde het ongeoorloofde verkeer 
naar en van Holland te vermijden, 

heeft, zooals men weet, de Duitsche' 
overheid de gansche grens afgezet met 

versperringsdraad , waardoor daaren
boven een felle electrische stroom voert. 

Onze plaat links stelt een der wacht
poste~ i;lde nabijheid van siuis bi(den 

grcnsdraaclvoor, waarop duidelijk te 
lezen staat: « Opgelet! Hoogspanning I 
Doodsgevaar! » 

Wee hem" die dcze Waarschuwing in 
den wind slaat, want hem wacht de onver~ 

, mijdelijke « verbliksell1ing », zooal5 het 
armc diertje op onze plaat rechts, dat 

men inet een haakje aan een glazen 

handvat tot zich toehaalt. 
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POLITIEK ALS SCHAARS 
GEKLEDE DAME 

Zijn maandblad mocht geen "huiswerk" 
worden. Politiek op ondeugende toon, dat is de 
formule van GEORGE, die aansloeg. Met de 
dood van oprichter John F. Kennedy wordt het 
voortbestaan van het blad onzeli.er. 

"Aangenaam, dit is George", stelde John F. 
Kennedy vier jaar geleden zijn maandblad voor 
aan de pers. Op een opgeblazen kopie van de 
omslag stond Cindy Crawford verkleed als 
George Washington, met een pruik op, maar ze 
liet een stukje van haar bh en haar blote buik zien. 
Het was een treffende samenvatting van wat 
George de lezer wilde bieden: politiek op een 
ondeugende toon. Op de omslag prijken vaak 
schaars maar politiek geklede dames (met een 
Amerikaanse vlag om bijvoorbeeld) en binnenin 
kan de lezer onder meer te weten komen wat 
Madonna zou doen als ze president was. Waarom 
zou politiek saai moeten zijn? vroeg hoofd
redakteur en eigenaar Kennedy zich af. "Politiek 
is the greatest show on earth. Laten we er plezier 
in scheppen, zoals SpOlts Illustrated iets leuks 
maakt van sport", was zijn devies. 
Het blad graast graag op de malse weide tussen 
seks en politiek. Zo trakteerde het de lezers begin 
dit jaar op een sappig portret van Eleanor 
Mondale, de aantrekkelijke dochter van de voor
malige vice-president en mislukte Democratische 
presidentskandidaat. Het stuk dreef op de 
prikkelende suggestie dat Mondale -dat wil zeg
gen Eleanor- niet alleen regelmatig met president 
Clinton jogde, maar dat hun relatie verder ging. 
Een bewijs: de befaamde uitbarsting van Monica 
Lewinsky, waarvan Clintons kwelgeest Kenneth 
Starr in zijn rapport melding maakte. Lewinsky 
zou het op een schreeuwen hebben gezet, toen ze 
een keer de Oval office niet in mocht omdat 
Eleanor Mondale op bezoek was bij de president. 
Om de suggestie kracht bij te zetten was Mondale 
in een uitdagende pose gefotografeerd, met een 
leren broek aan en een meer dan zichtbare rue 
d'amour. 
Gezien de politieke opvattingen van John 
Kennedy was het verrassend. De zoon van de 
vermoorde president ergerde zich juist aan de 
klopjacht op president Clinton, die volgens hem 
alle normale politieke discussie onmogelijk 
maakte. In een kleine kring vroeg hij zich af of hij 

zich niet tegen Starrs jacht op Clinton moest 
uitspreken, maar op advies van vrienden -die hem 
eraan herinnerden dat zijn vader ook geen 
vlekkeloze reputatie had- hield hij zich op de 
vlakte. 
Als de fotogenieke kroonprins van Camelot -zoals 
het hof van president Kennedy bekend stond
werd John F. jr. permanent belaagd door 
paparazzi. Maar dat belemmerde hem niet om in 
zijn eigen blad de nadruk te leggen op de persoon, 
meer dan op de politiek. De lezers zijn nu 
eenmaal meer in mensen geïnteresseerd dan in 
abstracte politiek ideeën, redeneerde Kennedy. 
Het menselijke was juist een mooie verpakking 
voor de politieke boodschap. Op die manier wilde 
hij voorkomen dat het lezen van zijn blad 
"huiswerk" zou worden, zoals het weekblad The 
New Republic dat in linkse intellectuele kringen 
verplichte kost is. 
Het leverde hem kritiek op, maar ook lof. De 
Republikeinse senator John MC.Cain vond dat het 
blad George lezers aantrekt die geen zin hebben 
in dikke politieke pillen en anders nooit aan het 
lezen zouden zijn geslagen. Kennedy zag er niet 
tegenop af en toe gebruik te maken van zijn 
beroemde naam en zijn good looks. Zo liet hij 
zich onlangs peinzend, maar toch sportief aan de 
voet van de uitgehakte presidentshoofden op 
Mount Rushmore fotograferen, alsof hij zelf een 
plaatsje naast hen verdiende. Zijn maandelijkse 
column als hoofdredacteur liet hij vergezeld gaan 
van een naaktfoto, waarop de cruciale delen 
smaakvol verborgen gingen in de schaduw. Maar 
dat was volgens hem als tegengewicht bij een 
commentaar waarin hij zijn neef Michael aan de 
schandpaal nagelde, nadat deze in opspraak was 
geraakt wegens een slippertje met een veertien
jarige oppas. Kennedy ging er prat op dat zijn 
aanpak werkte: George heeft een oplage van meer 
dan 400 duizend, ruim vier keer zoveel als het 
ernstige The New Republic. Maar zijn grote 
frustratie was dat het blad niet helemaal serieus 
genomen werd in Washington. Dankzij zijn naam 
gingen de zware deuren van politiek Washington 
wel voor George open, maar om de een of andere 
reden is de spraakmakende gemeente tot de 
slotsom gekomen dat The New Republic wel 
onmisbaar is, maar George niet. Volgens som
migen ligt dat aan het feit dat George nauwelijks 
positie kiest, iets waarop Kennedy juist trots was. 
George wilde "post-partisan" zijn, omdat dat 
volgens hem de trend is: de politieke scheidslijnen 
vervagen steeds meer. 
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Als eigenaar en hoofdredacteur dmkte kennedy 
een zwaar stempel op het blad. Hij bemoeide zich 
intensief met de inhoud -de belangrijke stuldcen 
redigeerde hij zelf- en maakte vaak zelf inter
views. Een van de klapstukken was een gesprek 
met multi-miljonair Richard Mellon Scaife, een 
bekende Chnton-hater die miljoenen heeft 
uitgegeven om in het amoreuze verleden van de 
president te laten spitten. 
De vraag is nu of George de dood van zijn 
oprichter zal overleven. Ondanks de aanzienlijke 
oplage maakte het blad nog steeds miljoenen 
guldens verlies per jaar. Naar verluidt wilde de 
nieuwe hoofdredacteur van de Amerikaanse poot 
Hachette Filipacchi -dat 25 miljoen dollar in 
George stopte, de andere 25 miljoen kwam van 
Kennedy- van het blad af. 
De afgelopen weken was Kennedy naarstig op 
zoek naar nieuwe partners, maar bij Hachette 
wordt gefuisterd dat het uit is met het blad nu 
Kennedy er niet meer is. 
"Het blad is met John ter ziele gegaan." 

Bron: de Volkskrant, 24/7/1999. 

... 
I 

FRANCE-SOIR VOOR 
EEN FRANC VERKOCHT 
De Franse boulevardkrant France-Soir is voor de 
symbolische prij s van één Franse franc (3 3 cent) 
verkocht. Zakenman Georges Ghosn nam de krant 
over van de Hersant groep. Een van de verkoop
voorwaarden is dat de nieuw eigenaar 153 miljoen 
FFR (bijna 50 miljoen gulden investeert in de 
modernisering van de krant. 

Bron: DeutscherDmcker, mei 1999-07-25 

LAATSTE AVONDKRANT 
Het zou wel eens een historische jaarwisseling 
voor de dagbladpers in Duitsland kunnen worden. 
De Siegener Zeitung, een krant met een oplage 
van 63.000 stuks in het Duitse Ruhrgebied, 
overweegt blijkens een artikel in het Duitse 
journalistenvakblad Journalist, per die datum om 
te schakelen van middagkrant naar ochtendkrant. 
En daarmee houdt de laatste "klassieke" 
middagkrant in Duitsland het voor gezien. 
Klassiek, omdat er in metro, trein, luchthaven of 
autobus diverse gratis middagkranten worden 
uitgedeeld. En dat is meteen ook een van de 
redenen waarom de Siegener Zeitung de overstap 
overweegt. 

Bron: De jOlllllalist, juli 1999 

HAAGSE WERKLOZEN ALS 
ICRANTENBEZORGERS 
Woon je in Den Haag en ben je langer dan een 
jaar zonder werk, dan kun je altijd kranten
bezorger worden. De Haagsche Courant schakelt 
vanaf 1 september acht langdurig werklozen in bij 
het bezorgen van de krant. Het betreft een 
gezamenlijk experiment van uitgeverij Sijthoff 
Pers (Wegener Arcade), PCM Uitgevers en Inter
landen Spreigroep (eveneens Wegener Arcade). 
Het Haagse dagblad kampt met een chronisch 
tekort aan krantenbezorgers en de uitgevers willen 
via het experiment ervaring opdoen met profes
sionele krantenbezorgers. Als het experiment aan
slaat, volgt mogelijk landelijke invoering. 

Bron: Graficus, juli 1999 
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STEMt.! Ti BBEN Ik Ivo LAAN 

'Zeer hectisch.' Zo typeert Sp I ts-hoofdredac
teur Wim Hoogland de afgelopen weken. 
Toch kan hij, net als collega Jelle Leenes bij 
Metro, tevreden zijn. De twee kranten kon
den rekenen op een positieve ontvangst. 
De pers besteedde in de aanloop naar die 21e 
juni, de startdag voor beide titels, uitgebreid 
aandacht aan de komst van de nieuwe loten 
aan de dagbladenstam. En niet onbegrijpe
lijk. Sinds de Tweede Wereldoorlog verdwe
nen er in dit land meer dagbladtitels dan er 
bijkwamen. 
Het beeld datde eerste twee weken overheerst 
is dat er in de trein driftig gebladerd wordt in 
de twee kranten op tabloid-formaat. Een eer
ste onderzoek, uitgevoerd door Ithaka Media 
Consult, in opdracht van het bureau Media 
Independent (MI), bevestigt dit. Van de 205 
ondervraagde reizigers op de stations van 
Rotterdam en Leiden zegt zestig procent 
zowel Metro als Sp I ts te kennen. Dertig pro
cent kent alleen Metro, twee procent heeft 
alleen met Spits kennisgemaakt. Van de res
pondenten heeft 91 procent één of meerdere 
edities van Metro doorgenomen. Spits werd 
door 48 procentvan de ondervraagden mini
maal één keer gelezen. 
Dat dat lezen beviel zou opgemaakt kunnen 
worden uit de ingezonden brieven in Metro 
die de eerste dagen opvallend positief zijn. 'Ik 
lees Metro pas drie dagen, maar geen dag 
meer zonder Metro voor mij I', schrijft Petra 
Versluis uit Zoetermeer. 'Voor mij is Metro 
een mooie aanvulling op het al bestaande 
aanbod van nieuws', aldus Ellen Tax uit Bus
sum. En voor Eelco Kranenburg (Leiden) is 
Metro zelfs de 'missing link in de dagelijkse 
evolutie van slapen naar waken' . 
Wellicht is het nog de nieuwigheid. Boven-

34 De Journalist; 9 juli 1'999 

are here to stay', beloofde 

president P. Thornberg van de 

Zweedse Modern Times Group op 

21 juni tijdens de officiële 

presentatie van de eerste 

Nederlandse Metro-editie op 

NS-station Duivendrecht. De 

forenzen in de Randstad hebben 

sindsdien drie weken kennis kun-

nen maken met Metro en Splits. 

De gratis kranten worden massaal 

gelezen, zo lijkt het. Inmiddels 

zijn beide redacties alweer volop 

aan het 6schaven'. Zo zijn de 

plannen voor een 'avond-SpIts' in 

een vergevorderd stadium. Een 

inventarisatie van twee weken 

waarin Nederland I<ennismaakte 

met een nieuw fenomeen. 

dien worden beide kranten nu nog persoon
lijk aan de lezer overhandigd. Metro zal bin
nenkort de kranten via krantenbakken, de 
zogenoemde displays, aanbieden. De reiziger 
moet dan zelf zijn exemplaar pakken. Vol
gens Leenes is dit geen probleem maar juist 
een uitdaging. 'Wij moeten elke dag een 
krant zien te maken die de reiziger graag wil 
lezen.' Leenes benadrukt dat hij daarom zal 
blijven schaven aan de inhoud van de krant: 

I 

'Er is een aantal zaken die scherper kan. Ik 
wil bijvoorbeeld toe naar meer eigen berich
ten. Het percentage eigen kopij en kopij van 
de persbureaus moet uiteindelijk fifty fifty 
worden. Maar dat kan nog maanden duren 
hoor.' 
Spits gaat voorlopig door met het uitdelen 
van de krant via promoteams. Iets wat vol
gens Ber Buschman, commercieel directeur 
van Metro, niet lang is vol te houden. In Het 
Financieele Dagblad verklaarde Buschman 
dat het inzetten van de vele verspreiders on
geveer twee ton per week kost. 
Sp I ts-hoofdredacteur Hoogland blijft deson
danks onverminderd positief. 'Iedere dag 
wordt Sp I ts op meer locaties uitgedeeld. De 
oplage is inmiddels verhoogd naar 150 dui
zend stuks per dag.' De plannen voor een edi
tie in de avondspits zijn inmiddels in een 
vergevorderd stadium. De precieze lanceer
datum van de avond-Spits is nog niet be
kend. 
Berichten dat uitdelers van Spits en Metro 
hun overtollige kranten weggooien of ze zelfs 
dumpen voordat het uitdelen ook maar is 
begonnen, wuift Hoogland weg. 'Natuurlijk 
gebeurt het weleens dat er uitzendkrachten 
tussen zitten die wat weggooien, maar over 
het totaal gezien is dat bij ons bijna niets.' 
Leenes wil niet al te uitgebreid ingaan op de 
oplage van Metro. 'Die was en is 250 dui
zend.' Leenes geeft wel toe dat er in de eerste 
week Metro-exemplaren over waren. Dat 
komt volgens hem omdat de NS-cijfers over 
reizigers aantallen per station, waar Metro 
het aantal exemplaren per station op ba
seert, soms wat afwijken van de werkelijke 
situatie. 'Op sommige stations hadden we er 
in het begin wat te veel, op andere stations 

VERENIGING VOOR KRANTEN- EN TIJDSCHRIFTENVERZAMELAARS 

@ 



kwamen we juist kranten tekort omdat daar 
ook veel metro-reizigers zijn. We zijn nu bezig 
met de finernnitIg. ' 
Of de komst van Metro en Sp I ts leidt tot een 
verminderde afname van de betaalde kran
ten, zal moeten blijken. Uit het eerder ge
noemde onderzoek in opdracht van bureau 
Media Independent blijkt dat zeventig pro
cent van de ondervraagden op de stations 
Rotterdam en Leiden het niet eens is met de 
stelling 'door Spits of Metro zal ik minder 
dagbladen lezen'. Opvallend is dat 89 pro
cent zegt het prettig te vinden dat de twee gra
tis kranten verschijnen. Volgens Media 
Independent impliceert dit dat dertig pro
cent van de respondenten aangeeft minder 
dagbladen te gaan lezen. 
B. Dijkmans is zo'n lezer. 'Ik koop in ieder 
geval geen ochtendkrant meer', schrijft hij 
op 22 juni in een ingezonden brief aan 
Metro. Hoe groot de groep precies is die Dijk
mans vertegenwoordigt zal pas rond maart 
2000 blijken als de Cebuco-halfjaarcijfers 
over de m.aanden juli tlm december 1999 be
kend wqrden. De eerstkomende Cebuco-

JHlAND J[ <SI JF ORJlvlrAA T ~ ________________________ -d 

cijfers die eind september worden gepubli
ceerd, meten slechts tot en met juni 1999. 
Feit is wel dat na de komst van Metro in 
Zweden, de oplagecijfers van de reguliere 
ochtendbladen daar nooit meer het oude ni
veau hebben gehaald. 

Voor de Nederlandse dagbladen schuilt er 
dus wel degelijk gevaar. Behalve vasthouden 
aan de eigen identiteit zullen de reguliere 
dagbladen meer dan ooit nieuwe middelen 
moeten vinden om de strijd om de gunst van 
de lezer aan te gaan. 

. o.tn··d~yquti~(iqr~~~\;l 
zi worden wéi' de, ydrmt 'urbàlls,géi~oemd •• '('we,' zijn, t(!~enW(lÓrdig:~e,l1ç'()Oltner~i~~1 ' 

,rWiniigers èridertigers 'in ,de bloei van hun bedrijf'), stàandegegèvens,gllwO!>!l91,de . 
,Iey~n. Traditioneel Jeestdezegroep maar wei" inWnétsite van Metro. vit ~e cljfersbliJk~dat 

;,~Ig,de ,(f~ht. ,Als het,aan Metro,en SpIts ligt,de Metfo~doelgroep vo~rhetlovergr?tá,de~J 
\ga~t d,ii:"vé,randeren~ De. ~érsverse kranten op be~taat., uit ,', mensen ,il),. de.l~flftiids!;a~egori~, 
tabloid-fotmaatdoen nu eel1gooi naar deze van 18 tot 4-9 jaar.~!!stlgpr(:H:lIlJf ish:og'èri' 
(rücratreve) ~groep. .. . opgeleid. Een' ruime: meerderM~id.' behoorttó~, ' 
volt'e~s< het. Centraitl Buteau Couranten- de hogere welstandskJ~sseri;J! ", .••.... ' .•. ' .. ,.'., 
<pu~nçlteit (cebuco) iezen en kopen jongerÈm Deze djferskomengJobaàl,overeen mei di~' 
,ma~r ,mondjesmaat een krant. Vooral. voor de, van spits, al ba.seert men zich daa~ ,(lP Cijfers' 
.uhgeve'rs .Vii» reguliere dagbladen zijn de van het samenwerkingsverb';:tnd.tot~e~ ,!ui1:~ 
'. :y1:J~"gt{rbans moellijkb~réi~báar. Als ze.al e.en voeren~ál1.MUlti. Media. Ondefzoek:(SUmnlo)~ 
,krarit:.leieJ:h Mi1zappen ièbovendieJ1 Van '·'Desp!is~lezetworät·:w~l~rh~~hte)leniàis.d~> 
, '~ro~f~abonnerrie.nt naarp~oef-àbonnem~nt: . i;'(j~Ï1g#r~afl die~ef~t,9i.st~dl~rt~, g~I~':;t~' 
,HgeW~ide NSzelf,g~en,detailswen~ttè' ver-,·, ~este~en heeft en\i.*.~r,~á,ntemJ~dl;!Id,' ,"~~ i,' 

#re,kken ,o~er. h~t" ~pr~flel' van haar reiZigers , .. baän\vl$selt'.',' • '.'r ·'/;;;i' i.,:,: ,'.:::\i,\'",,'\c' 
:'. , j", ' '. '<; '.,', '.'1,"" 

9 juli 1999 De Journalist 
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OPRICHTER ROBERT BRAUNERHIELM OVER DE INTRODUCTIE VAN METRO NED~RLAND .... 
Metro, de gratis tabloid die vanaf september op NS-stations wordt verspreid, 
zwijgt ·In alle talen_ Journaiisten .. die Metro op het spoor kome~, worden. afge
scheept ~et algem·een g~bàbbèlom de· coïu;urre~tenopvemge afstand te hou-· 
den. Sinds de aanstelling van hoofdredacteur JeUe Leenes een maand geleden, 
speculeert de pers 1911' lustig op los. Nieuwsfribune ging naar Stockholm om de fei
ten boven water te krijgen en voelde Robert Braunerhielm, de géestelijk vader 
van Metro, aan de tand. 

De metro is van Metro, dat wordt duidelijk I nerh.iel.m zit op di.t mom. ent inderdaad vaker in 
zodra je je 's ochtends vroeg ondergronds be- Amsterdam dan in Stockholm om Metro Ne-
geeft. Bij het afdalen van de trappen bekruipt rI~-I~nrl "an de grond ~'! helpen. Tr 
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Krantenverkoop zakt door Metro en Spits 

adverteren in Metro want het seri
euze karakter van deze krant geeft 
advertenties toch 'meer autoriteit'. 

'lOOD iJeo •• ocel> ."G 0 .ooaooa(llOO 0 •• ti 

b 
... ~ "ag weer ut: .... ,, __ 
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Sinds de introductie van de gratis 
kranten Metro en Spits is de ver
koop van dagbladen in de NS-sta
tions behoorlijk ingezakt. Dit 
blijkt uit een rondgang langs ldos
ken op diverse stations aan het 
eind van de eerste week dat de 
kranten aan trein- en metroreizi
gers in de Randstad worden uitge
reikt. Op Rotterdam CS kelderde 
de losse verkoop van 1000 naar 
600 kranten per dag. Op Den 
Haag CS wordt ongeveer een 
kwart minder ochtendkranten 
verkocht. De verkoop van mid
dagkranten is gelijk gebleven .. 

~~, Johan Dràkenberg; Carnt: 
~n ~~ w~t :mehnijnogen 

~~il~i~t~: ,t 
i . Volgens Bruna is de losse verkoop 

landelijk met zo'n 5 % afgeno
men.Adverteerders vermoeden 
dat een van de gratis kranten bin
nen een jaar zal verdwijnen. Zij 
hebben duidelijk voorkeur voor 

.. JÖrge~pa1llströ.m, Dagens; 
Nyhet~b·.'Ady~eerderszij'={, . 

.... .... ··ikée@ ovêr'het feifdliÓ·è>~. 
~~,·~R·~~'~n~"#~~dt}?:::··· 
gegooid.Hlffi naam wordt .. 

. ·letterlijl{ ~O?r,l1et slijk 
.. ~gell~d9"· 

den. Zij zijn tenslotte degenen die ervoor zor
gen dat we elke maand ons salaris krijgen.' 
'Deze houding jegens ;adverteerders neigt;':zo .. 
klinkt het .~ Iiaar· een commercieel dagblad, 
maar Braunerhielms reactie is fel als hij ,. 
mee geconfronteerd wordt. 'Metro Ï,e 

eus ochtendblad, dat toev'lllig 
baar is. Anderen ,I; 

denken rhr 7e f 

Braunerhiehn: 
'Mensen willen 
niet meer tijd 

besteden aan kranten, 
maar beter 

geïnfonneerd worden' 

we ons niet wensen: Hij zit inmiddels lang ge
'weg in Nederland om te kunnen constateren· 

de Nederlandse kranten niet erg 'k1~t-
• ~11 .......... , .1' ' 
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Van onze verslaggever· , 
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door Eline Verburg 

Wie dacht met deze Spits een unie
ke 'treinkrant' in handen te heb
ben, vergist zich. In de collectie 
perscuriosa van de heer Louis Nie
rijnck uit Vlissingen bevindt. zich 
een exemplaar van de 'Spoorweg: 
Courant', gedateerd 23 september 
1885. Dit blad werd in Amsterdam 
gedrukt en op dinsdag en zaterdag 
verspreid aan de 'Hoofdstations 
van den Hollandschen-, Rhyn-, 
Staats-, en Oosterspoorweg en in de 
voornaamste Koffiehuizen en Loge
menten der verschillende steden 
van ons land.' Gratis, net zoals 
Spits ruim honderd jaar later. 

Louis Nierijnck (68) verzamelt 
al jaren allerlei curiositeiten op 
persgebied. In de jaren '50 was hij 
leerling-journalist bij de Provin
ciale Zeeuwse Courant, waar dage
lijks tientallen dagbladen binnen
kwamen. "Het verzamelen zit in 
mijn genen. Hoewel ik later bij de 
Belgische Loodsdienst ging 
werken, bleef de krantenwereld 
mij boeien." 

De Spoorweg-Courant uit 1885 
bevatte geen nieuws, maar was uit
sluitend bedoeld als ontspanning 
voor treinreizigers, met een volle
dig feuilleton, anekdotes, punt
dichten en advertenties. Anders 
was het met de Reizende Nieuws
Bode uit het Amsterdam van 1845, 
die voornamelijk nieuws uit de 
stad zelf en omstreken bevatte, 
maar ook wel buitenlandse berich
ten. Nierijnck: "Dit blad was waar
schijnlijk wel verkrijgbaar aan het 
station van Amsterdam, want de 
allereerste trein in Nederland reed 
sinds 20 september 1839 tussen Am
sterdam en Haarlem." 

Als we de Reizende Nieuws-Bo· 
de erop naslaan, zien we dat deze 
krant zelfs een eigen weersvoor-

DE REIZENDE 

EIJ1VS-BODIFt 

dag 
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MET CONSllN X' ZONDER 'ZIlGEI" 1IIlT REGT VOLDAAN, 
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In ~e gepasseerde .weelr. zijn bij den Ilurgerlljken Stand alhier ll1geschreven, 
Geborènenl 156, Overledenen: 101 , volfrokken Huwelijken: 3% > .lev6n; 
loos aangegeven zonen eo doch Iers : 1,[,. elders overleden en. alhier. inge. 
schrevc'n! ge ene. - Sedert 1 J.nuuij geboren: ~666, overleden: 4355. el
d~t3 overleden en Qlhier ingeschreven' 162, gehuwde Paren: 1172. Atnde 
kinderiiektèzijn 00 overledèn.. ' , 

Gedurende de verleden'e week waren 'ter verplegln~ in hetlJinmr.· en 
lJrlÎltr.-Gluthllil aUder inr;ekometi: 81 personen, 78. (herBtèld zUnd") had
den hetzelve verlaten ,en 8' waren er o'Vcrleden, terwijl er 6 zotus.e'o 4 doch
ters. in het fiinoen-G.sthuis.geboren werden •. Er blev.m nog overig Ier 
verpleging 323. mannen en: J13<\: vronwen, te zamen 757; (5 minder d~n in 
tie voorgaande week), zijnde dit getal verdeeld .Is volgt' Zlt.~tfl 330 ~ 
PerbaflcJ. 181':- Zwangeri, Prowcn.: 18 ~,Kri1atnvromven :.22 - Kltin
'HuÎI: J!:l eO Krankzinnigen 168,. H~t getal dur gehaalde lijken was '1. 

A.MSTERDAM. 20 JI/'(/. Sedert onze batste' meltling is ons oet vol" 
gende stadsnieuws medegedeeld: ··Ill h8tEotrepór-dok heeft eell· stllur
man, 'werkende aan boord, van hctscltlp Fortuna, door het nedervallen 
v~n cell blok, den regmarm gebrollen , enl'tlne wonde aanhct hoofil Cll 

De Reizende Nieuws-Bode uit 1845 was een soort voorloper van Spits. 

spelling had, hoewel veel minder 
nauwkeurig dan 'onze' Piet Pau
lusma. De krant van 30 juli 1845 
geeft alvast een weersvoorspelling 
voor de gehele maand augustus: 
'Deze maand zal in het begin veel 
schoon en warm weêr geven, wordt 
daarna veranderlijk en buijig, met 

een paal' kritieke dagen.' De krant 
bericht verder over het aantal 
mensen dat is geboren, overleden 
of gehuwd en het aantal zieken dat 
in het Binnen" en Buitengasthuis is 
opgenomen of ontslagen: Ziehen 
330, Zwangere Vrouwen 18, Krank
zinnigen 168. Het aantal der ge
haalde lijhen was 4.' 

Louis Nierijnck: "Het is een le
vendig stukje antiek, een echt oog
getuigenverslag. Dat maakt zo'n 
krant voor mij specialer dan een 
antieke kast." Nierijnck is lid van 
de Vereniging van Kranten- en 
Tijdschriftenverzamelaars 
(VKTV). Zijn collectie bevat, naast 
de oudste krant van Nederland uit 
1628, ook de grootste krant ter we
reld: een exemplaar van Het Volk 
uit 1993. "Die staat in het Guirmess 
Book of Records. Maar met een 
spanwijdte van bijna drie meter is 
hij lang niet zo gemakkelijk te le
zen in de trein als Sp!ts", lacht Nie
rijnck. 
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