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Speciaal woordje over deze uitgave 

Een millenniumkrant! 
Dat het kwartaalblad AU COURANT van de 
VKTV eenmalig in de vorm van een heuse 
Millenniumkrant kon worden gegoten, 
dankt de Vereniging van Kranten- en 
TijdschriftenVerzamelaars aan drukkerij 
Em. de Jong uit Baarle-Nassau. Hun bereid
heid om de laatste Au Courant van deze 
eeuw een pakkend krantengezicht te geven, 
maakt het de VKTV mogelijk om bij deze 
alle collecties van de VKTV-leden met dit 
exemplaar uit te breiden. In deze krant treft 
u de vertrouwde rubrieken aan, maar gaan 
we natuurlijk ook in op de komende, meest 
besproken jaarwisseling van deze eeuw. 

Deze AU COURANT laat vooral veel zien: 
veel illustratief materiaal, kort begeleid met 
pakkende teksten. We hopen dan ook dat 
deze krant de kattenbak niet haalt, niet ach
ter bloemetjes behang verdwijnt en te mooi 
bevonden wordt om er de natte, besneeuw
de winterschoenen mee te vullen. Rest ons 
tot slot nog een dankwoord aan iedereen die 
heeft meegewerkt aan deze bijzondere edi
tie, met een speciale vermelding voor 
bestuurslid Ron Grooten die, net als achter 
elke editie van AU COURANT, ook nu weer 
de drijvende kracht was! 

Het VKTV-bestuur 

Op de drempel 
• van een nIeuwe eeuw 

"Straks begint de twintigste eeuw. 
We staan op haar drempel en maken 
ons gereed om het nieuwe eeuwgetij
de in te gaan. En kan het dan 
anders, oJ op den laatsten dag van 
het jaar als dit, vermenigvuldigen in 
ons de gedachten en ove rleggingen? 
We weten wat er geweest is, we ken
nen de eeuw van teleurstelling die 
nu schier geheel achter ons ligt, en 
met bange vreeze vragen we ons af, 
wat het kindeke wezen zal, dat de 
toekomst ons baart?" 
Aldus Or. Abraham Kuyper op de 
voorpagina van "De Standaard" 
op 1 januari 1900. Verder schrijft 
hij ondermeer: "Onder den mis
leidenden naam van het libe
ralisme heeft het systeem der 
revolutie b~na een eeuw lang de 
overhand gehad in het bestuur 
der volken. Schier alles is anders 
geworden, omgebouwd en van 
den nieuwen geest doortrokken. 
Maar wat anders was deze niets 
sparende omkeering der toestan
den het resultaat, dan een desor
ganisatie, een "ontwording", die 
het hart met pijnlijke zorg voor 
de toekomst vervuld' Is de maat
schappelijke order soms wat vas
ter geworden, het fundament 
van't huis , waarin de beschaafde 
mensdlheid woont, hechter'" 
Wanneer men deze tekst leest 
lijkt het wel of -afgezien van het 
taalgebruik- deze eeuw er niets 
veranderd is. Zal onze eeuw later 
in de geschiedenisboeken -als er 
dan nog boeken zijn en niet alles 
digitaal zal zijn opgeslagen
bekend staan om de vele uitvin
dingen die er gedaan zijn, of als 
t~dperk van de Wereldoorlogen' 
Tijdens de overgang van de nieu
we eeuw, die Abraham Kuyper 
hiervoor beschreef, leefde men in 
spanning over de Boeren-oorlog 
in Zuid-Afrika. Bij Oille overgang 
naar de 21e eeuw is er de onge
wisheid, veel dichterbij, over de 
spanningen in het Balkangebied. 
De afbeelding van "De Standaard" 
van een eeuw geleden roept de 
vraag op hoelang het verzamelen 
van kranten nog mogelijk is. 
Door het gebruik van nieuwe 
methoden bij het vervaardigen 
van papier, zijn de kranten vanaf 
het midden van de vorige eeuw 
kwetsbaar geworden, zoals ieder
een die kranten verzameld wel 
weet. 
Hoe onze hedendaagse kranten er 
over een eeuw aan toe zullen zijn 

is zeer de vraag, maar gevreesd 
mag worden dat die er net zo 
slecht zullen uitzien en misschien 
nog wel slechter, dan bijgaande 
afbeelding. Ondanks het bewaren 
van kranten in dozen, en in het 
donker, gaat het verkleuren en 
afbrokkelen van onze verzamelin
gen, gewoon door. Dat wil 
natuurlijk niet zeggen dat we nu 

maar direct onze hobby moeten 
opgeven en de verzameling bij 
het oud papier moeten zetten I 
Het noopt ons wel voorzichtig 
om te gaan met het bedrukte 
papier en het niet te droog, maar 
ook niet te vochtig te bewaren. 
Maar het belangrijkste is toch het 
plezier en de interesse in een ver
zameling die een tijdsbeeld geeft, 

reacties naar het secretariaat: 

en daarbij is een vereniging als de 
VKT\l onmisbaar. Het schlijven 
over en het publiceren van lnte
ressante kranten en tijdschriften, 
maar ook over andere verzame
lingen van gedrukt papier is het 
bestaansrecht van de vereniging 
en haar Au Courant. 

Harm Bosman. 

Wordt lid 
van de 
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HAAGSCHE COURANT OOK 
OCHTENDKRANT 
De Haagsche Courant overweegt dit najaar ook 
als ochtendkrant te verschijnen. Zo wil de 
Wegener-uitgave de concurrentie aangaan met 
de gratis ochtendbladen Metro en Sp!ts. De 
dagelijkse ochtendeditie, die alleen bestemd is 
voor de losse verkoop, behoudt zijn eigen 
uiterlijk en gaat meer regionaal nieuws bevat
ten, evenals kort nieuws dat in de avondeditie 
verder wordt uitgewerkt. Als de plannen door
gaan is de Haagsche Courant de enige krant in 
Nederland die zowel een ochtend- als een 
avondeditie uitbrengt. 

Bron: Graficus, september 1999 

OPLAGE VAN KRANTEN LICHT 
GEDAALD 

Amsterdam, september 1999. 
De effectieve oplage van de Nederlandse dag
bladen is in de periode van 1 juli 1998 tot en 
met 30 juni 1999 ten opzichte van dezelfde 
periode in 1997/1998 met 0,9% gedaald. De 
totale effectieve oplage bedraagt 4.482.758, dat 
is 40.195 exemplaren minder dan in 
1997/1998. Dit meldt het Cebuco, de marke
tingservices organisaties van de Nederlandse 
dagbladen. 
De binnenlandse effectîeve oplage (totaal 
4.438.980) bestaat voor 90 procent, ofwel 
4.000.057 exemplaren, uit abonnementen en 
voor 10 procent (438.923) uit exemplaren die 
via de losse verkoop worden gedistribueerd. 
Ten opzichte van 1997/1998 is er vrijwel geen 
verschuiving te zien van losse verkoop naar 
abonnementen of andersom. 
Abonnementen worden uitgesplitst in verschil
lende categorieën. In 1998/1999 zijn er gemid
deld 123.406 proefabonnementen uitgezet 
(2,7% van de effectieve oplage) en 1.686 zater
dagabonnementen. Daarnaast worden er 
104.822 abonnementen verstrekt aan bij dag
bláden betrokken personen (2,3%), zijn er 
.20.601 onbetaalde abonnementen (kort- en 
langlopend) en worden dagelijks 62.191 exem
plaren aan losse verkooppunten verstrekt. De 
buitenlandse oplage (totaal 43. 778) is ten 
opzichte van 1997/1998 nagenoeg gelijk geble
ven en bestaat voor 31 procent uit abonnemen
ten en voor ()9 procent uit lós verkochte exem
plaren. 
Het aantal huishoudens in Nederland wordt, 
op basis van het aantal particuliere PTT-afgifte
punten, in het eerste kwartaal 1999 vastgesteld 
op 6.575.296. Dit betekent dat er per 100 huis
houdens 68 dagbladen worden verspreid. 
Ongeveer eenvijfde deel van de Nederlandse 
bevolking geeft de krant dagelijks door (samen
lezen met bijvoorbeeld buren). In totaal wor
den in Nederland dagelijks 881.101 dagbladen 
doorgegeven, waardoor de totale effectieve, 
binnenlandse oplage inclusief doorgeven 
5.320.081 bedraagt, Hiermee komt de dekking 
van de dagbladen op" 81 per 100 huishoudens. 

Bron: CEBUCO 

KRANTEN MIRROR IN 
ÎlANDEN TRINITY 

LONDEN-Het krantenimperiuln van wijlen 
R"Obert Maxwell beeft een nieuwe eigenaar. Het 
Britse Trinity, eigenaar van regionale kranten, 
neemt Maxwells Minor Group voor vier mil
jard gulden over. Trlnity wordt daarmee de 
grootste krantenuitgever in Groot-Brittannië. 
Tegelijk krijgt het een van de grootste tabloids 
in handen; The Mirror. Deze krant concurreert 
met The Sun van Rupert Murdoch en The 
Daily Mail van de Daily Maü&General Trust. 
De overname van Mirror wordt betaald met 
contanten en aandelen. Ook worden schulden 
v~n de Mirror Group overgenomen. Trinity 
geeft 120 krantentitels uit. 

Bron: DPNAFP; PZC, juli 1999 
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HET PAROOL 
VRIJ ONVERVEERD 

• EXTRA BULLETIN 

Radio Rensburg heeft de onvoorwaar· 
delijke overgave van alle Duitse strijd· 
krachten bekend gemaakt 

Er werd gezegd : ,,011 is een D\llb radiobericht. 
Wij 1:enden U een boodschap van weraat 
Schweril'l von Krosigk aan hel Duitse volk: 

DuitJe mannen en vrouwen. Hel opperbevel 
heelt vandug op order van Admiraal Oönilz 
de onvoorwaardelijke overgave van a II e 
Duibe s1r1Jdkrac:hten bekend gemaakt." 

Dit bericht i5 nJubt offideel van gulUuNie 
I.ild~ bnestigd. 

Reuter meldt uit Londen dat in de eerst· 
komende uren de onvoo rwaarde lijke 
overgave ' zal worden bekend gemaakt 
door de zenders te Moskou, Londen en 
Washington. 
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Ikonen van de jongste geschiedenis 
door Otto Sprank 

Homo Sapiens heeft altijd de nelgmg gehad zijn leefwereld en 
gebeurtenissen die hij meemaakte te beschrijven en in afbeeldingen 
te vatten. Rotstekeningen, vruchtbaarheidsbeeldjes, kleitabletten, 
papyrusrollen, hieroglyfen, schilderijen, beeldhouwwerken etc .. 
Hebben deze afbeeldingen de loop van de geschiedenis beïnvloed? 

Hendrik VIlI van Engeland werd 
voordat hij ze huwde, verliefd op 
geschilderde portretten van zijn 
vrouwen. Door deze huwelijken 
veranderde de politieke verhou
dingen in Europa. Het tapijt van 
Bayeux, stripverhaal met naald en 
draad, verhaalt van de overtocht 
over het Kanaal naar Engeland en 
de Slag bij Hastings door Willem 
de Veroveraar in het par 1066. 
Het heldhaftige verhaal van de 
verovering van Engeland lag daar
mee vast in beeld voor het nage
slacht. Rembrandt van Rhijn 
maakte met de Nachtwacht eigen
lijk een geposeerde persfoto van 
de troep beveiligingbeambten van 
Banninck Cocq in olieverf. Het 
'blauw' op straat in de zeventien
de eeuw Maar geven deze afbeel
dingen de echte werkelij kheid 
weer 7 De vrouwen van Hendrik 
VII bleken helemaal niet zo mooi 
te zij n . De verovering van 
Engeland in 1066 door de 
Normandische koning was een 
bloedige kwestie . De Nachtwacht 
van Amsterdam was geen vrien
delij ke Oom Agent. Onze werke
liJ kheid van het historische 
moment is mogelijk gemaakt 
door de uitvinding van de foto
grafie en het gebruik van de foto 
in de pers. In deze eeuw aange
vuld met de nieuwsbeelden van 
film en televisie . Ook gekleurd, 
blijkt soms. Het beeld in de 
media als ikoon van de Jongste 
geschiedenis. Maar hoe is het alle
maal eigenlijk begonnen 7 

Toen j oseph Niecéphore Nièpce 
in 1822 in Chalon sur Sa6ne in 
Frankrijk, met een belichtingstijd 
van 8 uur, de allereerste foto van 
zijn achtertuin op lichtgevoelig 
asfalt maakte, was daarmee de 
mogelijkheid geboren het beeld 
van de gebeurde werkelijkheid 
direct voor latere generaties vast 
te leggen. 
Maar pas 20 par later werd de 
eerste echte nieuwsfoto gemaakt. 
De oudst bekende nieuwsfoto 
dateert uit 1842 en is een daguer
rotype gemaakt door Carl 
Stelzner van de grote brand in 
Hamburg. Strikt genomen mag je 
eigenlijk niet spreken van een 
nieuwsfoto, want ze is genomen 
na de brand en er zijn alleen maar 
overgebleven ruïnes te zien. 
Stelzner had meer dan 40 daguer
rotypes na de brand gemaakt en 
er zijn maar 3 exemplaren terug
gevonden. Zo'n 20 p ar geleden 
zijn 2 van deze exemplaren her
ontdekt door Ann Turner, fotore
searcher bij de BBC 
Lange tijd heeft men gedacht dat 
de eerste nieuwsfoto gemaakt was 
tijdens de begrafenis van de 
Hertog van Wellington in 1852. 
Toen werd gepoogd voor de eerste 
maal een grote openbare gebeur
tenis op de lichtgevoelige plaat 

vast te leggen, maar dat bleek 
door de lange belichtingstijden 
niet zo'n succes. De afbeeldingen 
zijn nauwelijks herkenbaar en 
vertonen vooral vage vegen. Meer 
succes had men bij de opening 
van het Crystal Palace in Londen 
in 1854. 
In 1977 werd in de archieven van 
het Britse koningshuis de oudst 
bekende foto van een grote open
bare gebeurtenis gevonden . Een 
menigte van 20.000 Chartisten 
tijdens een demonstratie in het 
woelige Londen van 1848. De 
demonstratie was uitgeschreven 
door de Chartisten om hervor
mingen van het Engelse 
Parlement te eisen. Deze daguer
ro type is gemaakt door W.E. 
Kilburn. Vanaf ongeveer 1860 
werd de fo tografie behoorlijk 
populair. Er werden tienduizen
den foto's gemaakt via allerlei 
fotografische technieken. Men 
gebruikte in die tijd zijn portret
foto zelfs als carte de visite. Het 
maken van een foto in de studio 
van de fo tograaf ging gepaard met 
minuten lang stilzitten of staan. 
Vastgesnoerd of ondersteund 
door allerlei harnasachtige draad
constructies vanwege de lange 
belichtingstijden. 
Nieuws werd toen ook al uitge
breid fotografisch vas tgelegd. 
Beroemd is de fotograaf Mathew 
Brady geworden met zijn foto's uit 
de Amerikaanse burgeroorlog 
1860 - 1864. Fotos, in de vorm 
van ansichtkaarten , van belangriJ
ke gebeurtenissen werden eind 
vorige, begin deze eeuw groot
schalig per post verzonden, zodat 
ook verre familieleden de gedenk
waardige gebeurtenis in beeld 
konden zien. Nieuwsfoto's waren 
er, maar nog geen methode om ze 
via druk te vermenigvuldigen en 
voor een groter publiek te ver
spreiden. In 1852 had de Britse 
geleerde Fox Talbot het idee uit
gewerkt foto's in punten om te 
zetten met een stuk stof van crêpe 

of mousseline. Op deze wijze kon 
een rasterdrukplaa t worden 
gemaakt. Zijn poging lukte, maar 
hij benutte zijn vinding niet ver
der en zo bleef het bij een 
geslaagd experiment. 

Pas in 1877 lukte het de 
Oostenrijker Max jaffé met een 
fijnmazig doek, toen in keukens 
in gebruik om de melk te zeven, 
een portret met rastereffect te 
maken. Door de punten in het 
raster kon de afbeelding direct op 
papier gedrukt worden. 
Nieuwsillustraties in de pers 
waren toen al geen nieuwigheid 
meer. Illustrated London News 
was in 1842 al begonnen met het 
regelmatig plaatsen van lijnteke
ningen en gravures. In 1843 volg
de [ Illustration in Parijs en de 
Illustrierte Zeitung in Leipzig. 
De eerste Amerikaanse tijdschrif
ten met afb eeldingen waren 
Frank Leslie's lllustrated News
paper in 1855 en Harper's Weekly 
in 1857. 
In Nederland was men laat met 
geïllustreerde tijdschriften , pas in 
1860 startte men Het Neder
landsch Magazijn met daarin een 
lithografische krijttekening van 
een krantenlezende (1) persoon. 
Maar al veel eerder zijn er vignet
ten en afbeeldingen gebruikt in 
de titelkoppen van de 
Nederlandse kranten. De eerste 
poging tot illustratie in de krant 
zW, tussen de tekst door, is terug
gevonden in de Rotterdamsche 
Courant van 15 mei 1816. Een 
lijntekening van een Britse stoom
boot. 
Foto's dienden in die aanvangstijd 
van geïllustreerde kranten en tijd
schriften vooral als voorbeeld 
voor het maken van gravures en 
houtsneden. Met als gevolg 
gekleurde weergave van de wer
kelijkheid. 

De doorbraak van de foto als 
nieuwsbericht is terug te vinden 
in de New York Daily Graphic van 
4 maart 1880, dit blad publiceer
de een foto van "Shantytown", 
een kro ttenwijk in New York. 
De bijna-eerste Nederlandse pers
foto staat in het blad Eigen Haard 
uit 1883 en is een afbeelding van 
twee zeilscheepjes volgens het 
rasterprocedé van een foto gra
fisch negatief, maar echter naar de 
afdruk van een kopergravure. 
Nog net geen echte persfoto. De 
eerste autotypie naar een fotore
portage en daarom de eerste echte 
Nederlandse persfoto is gepubli
ceerd in de Katholieke Illustratie 
van 1885. Een foto van de grote 
brand in Raamsdonk. Maar ook 
deze foto is gemaakt na de brand, 
net als de oudst bekende nieuws
foto's van Carl Stelzner van de 
brand in Hamburg uit 1842. 
Hierna ging de ontwikkeling snel, 
in 1904 besloot de Londense 
krant Daily Mirror als eerste blad 
ter wereld de pagina's uitsluitend 
met foto's te illustreren. 

In Nederland ging in 1906 het 
direct-populaire blad Het Leven 
van start , dit blad dankte deze 
populariteit voornamelijk aan de 
fotoreportages over actuele 
gebeurtenissen. De lezers konden 
nu met eigen ogen zien wat er in 
de wereld gebeurde, zij waren 
niet meer afhankelijk van de soms 
zeer fantasierijke interpretaties 
van tekenaars en graveurs. 
Het blad Eigen Haard bracht op 
21 mei 1904 wel een zeer bijzon
dere primeur, een kleurenfoto 

opgenomen met 3 negatiefplaten 
van bloemstukken in de serre van 
Hotel Krasnapolski Maar het 
bleef voorlopig bij deze ene stunt , 
pas in de jaren dertig kwamen de 
kleurenpublicaties aarzelend op 
gang. Tijdens de Tweede Wereld
oorlog is het Duitse propaganda
blad Signaal juist door de kleu
renreportages bekend geworden. 
Niet alleen fo to's, maar ook film 
en televisie zijn bepalend gewor
den voor het beeld dat wij van de 
histOlie van deze eeuw voor ogen 
hebben. Invloed hebben deze 
beelden zeker gehad. Een kleine 
rondvraag onder collega's; ieder
een noemt het beeld van Kim 
Phuc, het meisje dat door napalm 
werd getroffen in Vietnam en de 
foto van het neerschieten van een 
Vietcongstrijder door de commis
saris van politie van Saigon van 
Eddie Adams. Deze foto's en film
beelden hebben zeker biJgedra
gen tot het beëindigen van de 
oorlog in Vietnam. De beelden 
van het verwoeste landschap en 
de ellende in de loopgraven tij 
dens de Eerste Wereldoorlog 
maakten de grote massa's bewust 
dat zij als kanonnenvlees door de 
generaals en politici werden 
gebruikt. De beelden van de bran
dende neerstortende Hindenburg 
op Lakehurst in 1937 maakte een 
einde aan het zeppelin- tijdperk. 
HitIer werd propagandis tisch 
neergezet door de ogen van zijn 
fo tograaf Heinrich Hoffmann. De 
foto's en films van de concentra
tiekampen uit de Tweede 
Wereldoorlog brachten ontzetting 
teweeg. Die oorlog beeft aan 

beeldvorming over deze eeuw 
zeker veel bijgedragen, de (eigen
lij k mislukte) foto's van Robert 
Capa van D-Day in Normandië in 
1944. De foto van j oe Rosenthal 
van de Amerikaanse vlag op Iwo 
jima bleek later in scène te zijn 
gezet , maar maakte de 
Amerikanen wel bewust van de 
hevige strijd tegen japan. 
Iedereen kent het Zapruder-film
pje van de aanslag op j ohn F 
Kennedy in 1963. De beelden van 
Neil Armstrong, eerste mens op 
de maan, hebben diepe indruk 
nagelaten. De val van de Muur in 
Berlijn in 1989 scoort hoog, hoe
wel daar niet één beeld bij 
genoemd wordt. 

Het beeld dat de televisie in de 
huiskamers brach t heeft zich op 
ons netvlies vastgezet. De man 
met de plastic tassen die een 
tank tegenhoudt tijdens de 
Chinese studenten revolte op 
het Tien An Men Plein in 
Peking. Het concentratiekamp
beeld dat de BBC TV-ploeg 
draaide tij dens de oorlog in 
Bosnië, de zeer vermagerde 
man achter prikkeldraad, duid
de de wereld van de gruwelen 
in deze oorlog. Al deze (ware ?) 
beelden, want ook onze dage
lij kse werkelijkheid is aan 
manipulatie onderhevig, liggen 
voor eeuwig vast in geheugens 
en archieven. De ikonen van 
déze eeuw blijken vooral een 
gewelddadig centennium in 
beeld te hebben gebracht. 

(overgenomen Ltit de Volkskrant 
11 september 1999) 
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NEWSPAPER ON DEMAND 
TROEF VAN HET PAROOL 
Het Parool maakt de stap naar "newspaper on 
demand". De Amsterdamse krant is daarmee 
de eerste in Nederland die begin 2000 een VOOr 
Nederland geheel nieuwe VOrm van krantendis
tributie via automaten introduceert. 
De krant wordt ter plekke "gedrukt" met 
behulp van IBM's POD-techniek. De automaat 
print de krant zodra de gebruiker daar 
opdracht toe geeft. Op een toetsscherm geeft 
de klant aan over welke onderwerpen hij het 
laatste nieuws wil hebben. 'i 

De automaat haalt het gewenste nieuws via een 
telecommunicatieverbinding van een centrale 
server, waar het in opgemaakte VOrm is klaar
gezet door de Parool-redactie. Het digitale, 
bestand wordt op een A3-formaat afgedrukt op 
een IBM Infoprint 20. De printer drukt desge
wenst dubbelzijdig en in kleur af. TransITion 
verzorgt de gebruikersinterface. Na betaling 
rolt de krant binnen enkele seconden uit de 
automaat. Het belangrijkste voordeel 'van news
paper on demand ten opzichte van de conven
tionele krant is dat er geen drukker en distri
butie nodig is. Dit verhoogt het actuele karak
ter van het nieuws ook nog eens behoorlijk. De 
fysieke afstand tussen krantenautomaat en cen
trale redactie speelt geen rol. Op het moment 
dat het nieuws in digitale vorm klaar is, kan 
een lezer aan de andere kant van de wereld de 
krant laten printen. Een ideaal alternatief voor 
plekken waar men niet eenvoudig het Internet 
op kan om nieuws tot zich te nemen of voor 
het leveren van actueel nieuws op zondag. Er 
hoeft immers geen transport- en distributieka
naal te worden ingezet. 

Bron: Graficus, september 1999 

METRO GAAT DE WIJDE 
WERELD IN 
De gratis krant METRO wordt in Nederland al 
door zo'n 600.000 mensen gelezen. Dit. onder
zoch t Intomart. Een zeer goed resultaat, vindt 
de uitgever van de ochtendkrant die begin deze 
zomer werd geïntroduceerd. Verspreidingvindt 
inmiddels plaats op 170 NS-stations en op de 
Rotterdamse metrostations. Gesterkt door het 
Nederlandse succes gaat de Zweedse-uitgever 
Metro ook in België uitgeven. Daarna volgt 
waarschijnlijk de sprong over de Atlantische 
Oceaan. Gewerkt wordt aan edities voor New
York, Chicago, San Fransisco, Boston, Zuid
Amerikaanse steden, Singapore, Hongkong, 
Beijing en Sydney. 

Bron: Graficus, november 1999 

NRC HANDELSBLAD WIL 
FINANCIEEL OCHTENDBLAD 
Als het/lan doorgaat, is Het Financieele 
Dagbla zijn monopolie in dagelijkse financiële 
berichtgeving kwijt. In opdracht van uitgever 
PCM bestudeert NRC Handelsblad de haalbaar
heid om naast de middageditie een ochtend
krant met voornamelijk financieel-economisch 
nieuws uit te geven . "We zien dat Het 
Financieele Dagblad het goed doet. Dat roept 
vragen op ", aldus J. Greven, directeur dagbla
den bij PCM. Het al of niet doorgaan hangt ook 
af van de bezorging, levensvatbaarheid en con
sequenties voor NRC Handelsblad in de huidi
ge verschijningsvorm. 

Bron: Graficus, november 1999. 

ENCYCLOPEDIE 
In de zomer van 2001 moet het zover zijn: dan 
ligt de "Encyclopedia of tbe World Press" in de 
betere boekhandel. Twee vuistdikke delen, 
ieder zo'n achthonderd pagina's, die samen 
zo'n 175 Britse Pond (570 gulden) gaan kosten. 
De Britse uitgever Fitzroy Dearborn werkt 
momenteel aan het projekt onder leiding van 
professor Dennis Griffiths . De situatie van de 
pers in 180 landen wordfbehandeld en er 
staan lemma's over meer dan 7000 trefwoor
den, waaronder de journalisténorganisaties, 
kranten, hoofdredacteuren, eigenaren en druk
kers. Er komen artikelen in over censuur, 
sport journalistiek, cartoons en adverteren. 

Bron: De Journalist, november 1999 
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UITGEVERS VOLOP IN DE 
WEER MET JAAR 2000 
Verschijnen de dagbladen op 3 januari nog wel? 
Sensatiebeluste journalisten kunnen in het daar
op voorafgaande weekend het nieuws van dicht
bij halen: wordt het complete kranten- en uitge
verijbedrijf stilgelegd door een datumprobleem
pje in één van de computers? Of valt het reuze 
mee en draait het hele proces door alsof er niets 
aan de hand is? 
Uitgeverijen in Nederland hebben de afgelopen 
maanden veel werk verzet om het millennium
probleem de baas te worden. Na een belronde 
langs dag- en vakbladen blijkt dat het probleem 
serieus is aangepakt. Het aanpassen en testen 
van de systemen heeft in het algemeen niet voor 
grote problemen gezorgd. Hans Perree, systeem
redacteur bij Algemeen Dagblad: "We hebben 
afgelopen weekend onze laatste millenniumtest 
gehouden. We bootsten het hele productieproces 
na, vanaf het binnenkomen van berichten vanuit 
de persbureaus, tot en met het naar de zetmachi
ne sturen van opgemaakte pagina's. Eerder heb
ben we de afzonderlijke systemen getest, waar
onder het redactionele systeem en het pagina
opmaaksysteem. Dat ging goed." 
De systeemredacteur heeft er vertrouwen in dat 
het allemaal wel goed zal gaan, maar: "Garanties 
geven kun je niet. We kunnen niet alles testen. 
Hoe zaken die van elders worden aangeleverd er 
op 2 januari uitzien, heb je niet in de hand." 
Mediasystemen (opmaaksoftware) geeft aan per 
klant na te gaan of het verstandig is alle compu
ters op 31 december uit te zetten en op 1 januari 
weer op te starten, of om alles gewoon aan te 
laten staan. Hierover verschillen bij IT-afdelin
gen de meningen. Ten Hagen &: Stam (uitgever 
Automatisering Gids) zet alles uit. PCM 
Uitgevers laat alles aanstaan: "Wij hebben ons 
laten vertellen dat het risico van het uitzetten en 
weer opstarten, groter is dan het risico van de 
millenniumwissel. " Als advies wordt dan ook 
meegegeven: wie alle systemen "down" wil heb
ben op 31 december, kan zo'n operatie beter 
eerst nog even oefenen. 
In het weekend, graag. 

Bron: De Journalist, oktober 1999 

KRANTEN MAKEN GEEN 
WINST OP INTERNET 

Hoewel ze wel omzet genereren met hun websi
tes, maken kranten er geen winst mee. Dit is de 
uitkomst van een onderzoek door het Zwitserse 
Publicitas Promotion Network onder 32 grote 
krantenuitgevers over de gehele wereld. De 
kranten melden ook dat er geen advertentiegel
den weglekken naar internet. Hun grootste con
currenten zijn nog altijd de andere gedrukte 
media, radio, tv en direct mail. 
Advertenties op het net worden meestal gekop
peld met die in druk. Rubrieksadvertenties in de 
krant worden vaak gratis doorgeplaatst op inter
net. Wel verwacht men dat de advertenties op de 
eigen website substantieel zullen groeien, met 
name de advertenties die direct op de verkoop 
van goederen en diensten zijn gericht. 
Van de ondervraagde uitgevers zegt 10% winst 
te maken met de website; 12,5% zegt gelijk te 
spelen; 600,{, heeft er inkomsten uit; en 17,5% 
meldt geen of weinig inkomsten te hebben. 
Slechts 12,5% van de kranten vraagt abonne
mentsgeld voor toegang tot de site; meer dan de 
helft denkt ervoer dat te gaan doen. Een tussen
fase is misschien het registreren van de sitehe
zoekers, wat door 22% van de kranten wordt 
gedaan. 

Bron: Printing World,juli 1999. 

* GEZOCHT 

ROB'S VRIENDEN (weekblad) ; KETELBINKIE 
KRANT ; SNEEUWVLOK knipsels (uit Het Volk, 
VooTWaartsch, het Vrije Volk) ; SNEEUWVLOK 
KRANT 

Reacties naar: 
Klaas Vanderspoel 
Henri Dunantlaan 71 
9728 HC Groningen 
tel: 050/5255791 

JUBILEA VAN DUITSE DAGBLADEN IN 2000 

1 januari 
6 januari 
16 januari 
17 maart 
17 maart 
1 april 
5 april 
(7) juni 
(7) juni 
3 juni 
15 juni 
26 september 
·9 november 
18 november 
6 december 
(7) 
(?) 
(?) 

1 oktober 

SELBER TAGBLATT 
GIESSENER ANZEIGER 
THURINGER ALLGEMEINE 
MITTELDEUTSCHE ZEITUNG 
MARKISCHE ODER-ZEITUNG 
NORD-KURIER 
DAS OSTPRENSENBLATT (w) 
ALLER-ZEITUNG 
ALLGEMEINE ZEITUNG 
BAYERN-KURIER (w) 
MAGDEBURGER VOLKSSTIMME 
HANAUER ANZEIGER 
FREITAG (w) 
TRIERISCHER VOLKSFREUND 
BOBLINGER ZEITUNG 
ALB-BOTE 
GRAFSCHAFTER NACHRICHTEN 
EMDER ZEITUNG 

DERBUND 

Samengesteld door Haraid Braem, Duitsland 

125 jaar 
250 jaar 

10 jaar 
10 jaar 
10 jaar 
10 jaar 
50 jaar 

150 jaar 
150 jaar 
50 jaar 

110 jaar 
275 jaar 

10 jaar 
125 jaar 
175 jaar 
150 jaar 
125 jaar 
100 jaar 

150 jaar 

D-95012 Hof (Frankenpost) 
D-35334 Giessen 
D-99092 Erfurt 
D-06012 Halle 
D-15201 Frankfurt 
D-17005 Neubrandenburg 
D-20144 Hamburg 
D-38518 Gifhorn 
D-55001 Mainz 
D-80005 München 
D-39011 Magdeburg 
D-63409 Hanau 
D-12435 Berlijn 
D-54227 Trier 
D-71032 Böblingen 
D-79761 Waldshut 
D-48455 Bentheim 
D-26694 Emden 

CH-3000 Bern (Zwitserland) 

Internationales Zeitungsmuseum 
DER STADT AACHEN 

groeid tot 80.000 exemplaren. 
Zijn droom van een eigen muse
um zou echter pas dertig jaar later 
verwezenlijkt worden. In 193 1 
stichtte de stad Aken, die in het 
bezit was gekomen van Forcken
becks erfenis, het Internationale 
Kranten Museum in het Grosses 
Haus von Aachen (Pontstrasse 
13) en stelde het open voor 
publiek. Het museum bevond 
zich in dezelfde straat als waar, 
nog geen honderd jaar eerder, 
Paul julius Reuter zijn befaamde 
internationale nieuwsagentschap 
oprichtte met behulp van veertig 
geleende postduiven . 

Een unieke collectie waarin de 
geschiedenis weerspiegeld wordt. 

Niets is zo oud als de krant van 
gisteren , zo wordt wel eens 
beweerd. Maar na een bezoek aan 
het Internationale Kranten 
Museum van Aken zal men een 
andere mening zijn toegedaan. 
Hier wordt met meer dan 
160 .000 exemplaren van ver
schillende kranten -merendeels 
eerste en laatste edities en jubi
leumuitgaven- het overtuigende 
bewijs geleverd dat ook vluchtige 
gebrUiksartikelen als kranten, 
fungeren als waardevolle (cu 1-
tuur)historische documenten. 
Het spreekt haast vanzelf dat het 
museum in vakkringen , bij jour
nalisten en mediaspecialisten, 
grote faam geniet, maar toeristen 
uit de hele wereld weten even
eens hun weg naar deze 
"BurgeliJke Stand van de wereld
pers"te vinden. Zij reageren altijd 
weer enthousiast als zij er een 
exemplaar van hun eigen lokale 
krant onder ogen krijgen . 
De meest recente aanwinsten van 
het museum maken duidelijk 
hoezeer kranten een afspiegeling 
zijn van de politieke geschiede
nis. Honderden laatste en eerste 
edities uit de periode 1989-1990 
illustreren op indringende wijze 

Interview VKTV-lid 

NAAM: 
Pierre j anssens, Halle België 

LEEFTIJD: 
61 jaar 

VERZAMELOBjECTEN: 
Dagbladen wereldwijd ; 
"sluik"pers ; verkiezingspam
fletten 

OMVANG 
VAN DE COLLECTIE: 

Op dit moment 1150 ver
schillende dagbladen en ook 
heel wat dubbele exemplaren. 
Ca. 50 kranten die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog ver
schenen. Pamfletten die 
betrekking hebben op de ver
kiezingen in België in de laat
ste 25 jaar. 

MOOISTE, MEEST 
BIJZONDERE EXEMPLAAR: 

In oktober 1996 vond ik aan 
de balie van het Grand Azadi 
Hotel in Teheran een krant , 
KAYHAN , met een foto van 
julie en Melissa, de twee ver
moorde meisjes in de 
Dutroux-zaak. In het bijho
rende artikel ,wordt het deka
dente westen , en België in het 
bijzonder, aan de schandpaal 
genageld. Ik voelde me niet 
fier op dat moment.. 

de grote politieke omwentelingen 
die destijds in de voormalige 
DDR plaatsvonden, alsmede de 
daarmee samenhangende ingrij
pende veranderingen op het 
gebied van de media. 
En zo kunnen nog vele andere 
spannende hoofdstukken uit de 
geschiedenis in dit museum wor
den doorgebladerd . Of men zich 
nu interesseert voor de eers te 
kranten uit de beginperiode van 
de geschreven pers (eind 16e, 
begin 17e eeuw); voor de pers ten 
tijde van de revolutie van 1848-
1849, of voor de joodse pers in 
Europa voor de opkomst van het 
n ationaal-socialisme: eenieder 
met dit soort specifieke wensen is 
in het Internationale Kranten 
Museum aan het juiste adres. 
Maar het Akense museum heeft 
nog meer te bieden, zoals de vele 
exotische exemplaren en de 
curiositeiten die tot ieders ver
beelding spreken . Een uitgave 
van de Sri Andhrabhsha Sanivani , 
bijvoorbeeld , van 30 juli 1882 uit 
het Indiase Madras, geschreven in 
de Telugu-taal; of een exemplaar 
van de Isigidimi Samo-Xosa, uit 
het Afrikaanse Lovedale, geda
teerd op 1 maart 1887 en opge
maakt in de taal van de Kaffers. 
En wat te denken van 's werelds 
kleinste krant , de Diario di Roma 

DUURSTE EXEMPLAAR 
Ik bezit geen dure kranten . 
Het gebeurt wel eens dat ik 
aan een balie van een ambas
sade een discrete "wenk" krij g 
om enige toegeeflijkheid aan 
de dag te leggen, doch ik laat 
me niet chanteren!! Namen 
kan ik uiteraard niet publice
ren. 

OUDSTE EXEMPLAAR: 
Deventer Courant van 4 april 
1873. 

EXEMPLAAR OP DE MEESt 
VREEMDE Wlj ZE 
BEMACHTIGD: 

De kranten die ik bezit van 
Sierra Leone heb ik niet op 
een vreemde wijze bemach
tigd, doch hebben mij enorm 
veel energie en tijd gekost. Ik 

-niet groter dan een sigaretten
pakje- en zijn Amerikaanse tegen
hanger van anderhalve meter 
groot l Een Maori-krant uit 
Nieuw-Zeeland uit 189 1: het zijn 
slechts enkele voorbeelden, waar
mee de opsomming echter verre 
van volledig is. 
Tegenwoord ig worden al die 
kranten systematisch verzameld , 
dankzij een wereldwijde samen
werking met ambassades, consu
laten en Goethe-instituten . 
Daarentegen waren de n ieuwe 
aanwinsten in de beginperiode 
veelal toevalstreffers, zoals het 
ook op een toeval berustte dat 
Oskar von Forckenbeck, de man 
die in 1854 de grondslag voor het 
museum legde, tijdens een rond
rit door Groningen zijn blik liet 
vallen op een krant die op de 
grond lag. Op datzelfde moment 
kreeg hij het idee om zich inten
siever met deze vergangkelijke 
produkten van de pers te gaan 
bezighouden en die gedach te 
leidde uiteindelijk tot een passio
nele verzamelwoede die een leven 
lang zou duren . 
In de daarop volgende jaren voer
den zijn reizen hem over de hele 
wereld en iedere keer nam hij sta
pels kranten mee terug naar 
Aken . Toen Forckenbeck stierf 
was zijn verzameling reeds aange-

was begonnen met de ambas
sade aan te schrijven en te 
telefoneren , maar zonder suc
ces. Toen ik me een eerste 
keer aanmeldde aan de 
ambassade, nam een vriende
lijke dame mijn adreskaartje 
in ontvangst en beloofde "aan 
mij te denken" . Hetzelfde sce
nario herhaalde zich een tien
tal keren , tot ik een seintj e 
kreeg dat de kranten op mij 
lagen te wachten . Ter plekke 
werd ik door verschillende 
mensen van de ambassade 
opgewacht die mij , na jaren 
aandringen, een veertigtal 
kranten overhandigden. 

LAATSTE AANSCHAF BETROF 
Diverse dagbladen uit 
Cen traal-Azië tijdens een reis 
in oktober 1999. 

WAAROM EIGENLIJK 
VERZAMELEN: 

Telkens dat ik in het buiten
land was, kocht ik er een 
krant en bewaarde ze ook. 
Zodoende groeide de idee 
echt te gaan verzamelen. 

HOE W ORDT DE VERZAME
LING UITGEBREID 

Door te ruilen met collega
verzamelaars , bezoeken aan 
de ambassades en gesprekjes 
met kandidaat -aanbrengers . 

Sindsdien wist het museum zijn 
collectie nagenoeg te verdubbe
len , ondanks zware verliezen tij
dens de Tweede Wereldoorlog. 
Het einde van deze groei is nog 
lang niet in zicht, want zolang de 
politieke wereldkaart aan veran
deringen onderhevig is, zullen 
ook wijzigingen in het media
landschap plaatsvinden . Het zal 
dan ook geen verbazing wekken 
dat Oost-Europa door de Akense 
krantenverzamelaars wordt 
gezien als ëén van de spannendste 
regio's van deze tijd. 

Naar aanleiding van de hon
ders te sterfdag van Oskar von 
Forckenbeck (1820-1 898) is 
door Christan Bremen (histori
cus) een boek geschreven over 
de Duitse kranten verzamelaar 
(ISBN 3-8196-0566-5) 

VERZAMELT SINDS: 
1995 

W IJZE VAN ARCHIVERING: 
Erg primitief op dit moment: 
in papieren mappen per land 
gerangschikt. 

ABONNEMENTEN OP 
DAGBLADENfTIjDSCHRIFTEN: 

De Standaard ; HUMO ; 
Le Monde Diplomatique. 

WELKE BEURS WORDT NOOIT 
OVERGESLAGEN: 

Ik bezoek weinig beurzen , ik 
tracht wel de VKTV-aktivitei
ten bij te wonen . 

WAT HEB JE MET DE VKTV7: 
Langs Ron Grooten heb ik 
kennis gemaakt met de VKTV 
Ik hoop in de toekomst meer
dere mensen van de VKTV 
eens te mogen ontmoeten . 

VKTV-lid sinds: 
1998 

BIEDT BIJ DEZE GELEGEN
HEID TE KOOPfIE RUIL AAN: 

Ik heb op dit moment circa 
vijfhonderd buitenlandse 
kranten te ruil. 

MIJN VERZAMELTIP: 
Praat als je met iemand ken
nismaakt , zo mogelijk en als 
het gesprek het toelaat, over 
je hobby 

(Ik geef het stokje hierbij door 
aan Ron Grooten) 
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De Morgen, 
niet van gisteren 
EEN OVERZICHT VAN DE VERZAMELWAARDIGE EDITIES VAN HET BELGISCH DAGBLAD DE MORGEN 

De krant die het verzamelaars 
moeilijk maakt is het Belgische 
dagblad DE MORGEN. Tenzij je 
een abonnement neemt, want 
dan komt elke bijzondere editie 
in de verzameling! 
Sinds het ochtendblad in 1978 
voor het eerst het licht zag is, het 
toch jarenlang in moeilijkheden 
geweest en het heeft niet veel 
gescheeld of DE MORGEN had 
op een dag de avond niet meer 
gehaald. In die moeilijke tijd en 
vooral de Jaren 1986/1987 viel 
het blad op door haar bijzondere 
voorpagina's en koppen, waar
door verzamelaars ontstonden die 
er naar op jacht gingen. Ik herin
ner me nog hoeveel nutteloze tijd 
ik doorbracht in de buurt van de 
kiosk die in Nederland DE MOR
GEN verkocht. Pas als het blad 
werd uitgehangen kon je weer 
huiswaarts keren, met of zonder 
een speciale uitgave. Er was geen 
groot wereldnieuws nodig voor 
de krant om een curieuze editie te 
brengen, hetgeen wel het geval is 
bij de overige dagbladpers. 
DE MORGEN betrekt zichzelf 
dikwijls op de eerste bladzijde en 
dan zowel met goed- als slecht 
nieuws, zoals de KRANT X van 1 
nov. 1986 (wanneer in België nor
maal geen krant verschijnt), waar
in ondanks het faillissement de 
redactie besluit om op eigen 
kracht verder te blijven verschij
nen en met de doeltreffende 
nieuwskop "wij slapen niet" op de 
voorpagina. Een eerste benefiet 
voor DE MORGEN. Overigens 
werd deze uitgave aangeduid als 
Dagblad 1 ste Jaargang nr 1 

Voorafgaande aan deze uitgave 
verscheen "DE MOORD" 
(31/10/1986): "De Morgen is 
dood, leve de Morgen" en een 
geschreven voorpagina "Het gaat 
goed met de Morgen, we hebben 
nu ook een full-time curator!" De 
achterpagina toont een grafzerk 
waarin het blad steekt met als 
grote kop "het einde". 
De krant blijft draaien, maar op 
10 december 1986 begeven alle 
computers van de redactie het en 
besluit men de gehele uitgave van 
32 pagina's te schrijven l Op de 
voorpagina "Wie schrijft die 
blijft"; de notitie "de eerste hand
geschreven krant een unicum en 
nu al een verzamelaarsobject" 
gaat niet geheel op want er 
bestonden al geschreven kranten 
in de zestiende eeuw, maar een 
verzamel-item is het zeker I 

Op 2e Kerstdag verschijnt DE 
MORGEN als een eenmalige uit
gave met als titel DE DROOM en 
een voorpagina tonende een wek
ker die a[loopt op vij f voor twaalf. 
De prijs voor dit nummer 
bedroeg 100 Bfr., een flinke prijs, 
die door velen betaald werd om 
DE MORGEN te steunen. Ook 
weer een must voor verzamelaars 
omdat het vele nadrukken van die 
onnavolgbare voorpagina's publi
ceert. De Droom en het 
"Morgengebed" werd trouwens 
respectievelijk verwezenlijkt en 
verhoord, o.m. door bijdragen 
van vele lezers en sympatisanten. 

Een ander bijzonder voorblad 
(gekalkt als het ware) is de uitga
ve van 19/3/1987 "morgen-Aids", 
een verwarrende bladzijde met 
allerlei wapens, een vogel piek, 
een vreemd potje crême, enz. 
over de eerste Belg die werd ont
slagen omdat hij drager was van 
het aids-virus. Van Gogh kreeg z'n 

: :1 

WIE SCHRIJfT 
DIE BLIJfT 

beurt met de gekleurde zonne
bloemen op de voorkant van DE 
MORGEN van 31-3-1987 met 
een oud bericht van een Frans 
lokaal blad dat de dood van de 
kunstenaar bericht. Op de 2e 
pagina van deze editie onder een 
in van Gogh-stij l getekend portret 
van een Belgische politicus de 
tekst "de man die de Belgen een 
oor aannaaide". 

Een ander leuk stel zijn de num
mers van 18 en 19 mei 1987. In 
het eerste wordt aangekondigd 
dat "een madam de wereldpers 
haalt", waarmee wordt bedoeld 
dat de mannelijke redactie voor 
de volgende dag wordt vervangen 
door een volledige vrouwelijke 
staf, hetgeen uitmondt in de titel 
"DE MADAM" met de tekst: "Wat 
u in de hand houdt, is een een
dagvlieg. Maar welke krant is dat 
niet?" Onder de "Madam"-titel 
staat simpel in grote letters "geen 
meneer" en daaronder een vreem
de afbeelding van een "dame" en 
daaronder weer geschreven "een 
vrouw wil ook wel 'ns wat", 

Op 18 juni 1987 is de halve voor
pagina van DE MORGEN blanco, 
op een blokje tekst na: "wegens 
een aktie, enz. begint deze voor
pagina met enkele centimeters 
vertraging. We pauzeren zolang", 
Deze bijna lege pagina werd eer
der volledig wit gepresenteerd 
(19/3/1987) met een tekstblokje 
over de krant Le Dauphin, die alle 
valse geruchten logenstraft alsof 
er geen schandaal geweest zou 
geweest zijn van "een dodend 
geneesmiddel: aids bloed", 

DE MORGEN van 8 augustus 
1987 droeg op de eerste bladzijde 
een "B" over de volle lengte, het
geen duidde op Bell Telephone 
die in België 2x 700 arbeiders 
ontsloeg. 

Het bloedbad in Mekka was de 
oorzaak van de grauwe voorpagi
na van 3 augustus 1987 met de 
titel van DE MORGEN in de 
Arabische taal met daaronder 
"slachting in Mekka". 

Een andere vreemde titel was "DE 
KOMKOMMER" van 6 augustus 
1987, om aan te duiden dat voor 
een kant de vakantie-periode 
gelijk staat met de "komkommer
tijd". Een bloedneus krijgt voor
rang op een politiek bloedbad ... ". 
De titel bij het stuk zwemmende 
groente "monstervrucht in Loch 
Ness!" 

Fusie van krantenconcerns illus
treerde de voorpagina van het 
ochtendblad van 8/8/1987 met 
twee polstokhoogspringers met 
de titels van de desbetreffende 
kranten op de stokken en eronder 
"Masters of Media". 

Het vinden van 21 miljard nieuwe 
besparingen door de Belgische 
regering bedacht DE MORGEN 
met een vreselijke tekening van 
een soort bachanaal met kaartspe
lende drinkenbroers, schietende 
figuren, een geldvretende draak 
en rondzwervende varkens. 
Ergens klein in dit macabere 
toneel zwerft de rode titel DE 
MORGEN (11/8/1987) 

Die augustusmaand in 1987 was 
zeer productief, want op de 12e 
van die maand verscheen het blad 
met een golvende titel, daaronder 
"Gevaar! Golven, een golfteke
ning en tot slot een ongedefinieer
de tekening van dansende neger
tjes die blijkbaar als bladvulling 
gold. Hier waren de besparingen 

in de fiskale hervorming die zorg
den voor een "golf van reakties". 

De "dolle dollar" eerste pagina 
van 5 november 1987 vond ik 
minder geslaagd hoewel er in de 
USA belangstelling voor 
bestond .. 

Beter was zeker de uitgave met 
het enorme woord "WEG" en de 
handtekeningen van Gorbatsjov 
en Reagan in het blad van 
9/12/1987, waarmee 'men doelde 
op het akkoord van het kernra
ketten-verdrag. 

De beide volledige zwarte voorpa
gina's zijn die van 10 oktober 
1988, toen in Antwerpen bij de 
verkiezingen het Vlaams Blok een 
enorme overzinning behaalde 
(Antwerpen: een zwarte zondag) 
en toen België in 1990 in de aller
laatste seconde verloor van het 
Engelse voetbalelftal tijdens de 
wereldkampioenschappen. In die 
editie werd in het zwarte vlak 
gesteld "Er zijn belangrijker zaken 
in het leven" en daaronder het 
leuke antwoord van een lezer 
klaarblijkelijk een voetballiefheb
ber) "Welke?". 

Er verscheen ook een volledige 
blanco voorpagina van DE MOR
GEN op 4 oktober 1991 met 
slechts een klein lijntje tekst 
onderaan: zonder telecommuni
catie zou uw krant er zo uitzien". 
Overigens verschenen meer 
Belgische kranten met zo'n witte 
bladzijde. 

Maandag 28 september 1992 had 
een kompleet nieuwe titel op een 
gele ondergrond: DE MORGEN 
in strakke letters, waar het for
maat van de krant ook groter was. 
De voorpagina sierde slechts één 
regel: "Wil de wereld alstublieft 
stoppen met draaien na half 
acht7" Oorzaak was dat de redac
tie voortaan vroeger moest slui
ten, hetgeen men geen probleem 
vond, "als de hele wereld mee
werkt, tenminste". 

Recentelijk waren er dan de bij
zondere koppen "Zippergate" van 
4/9/1998 (met de uit een ritsslui
ting "Morgen-kop" te voorschijn 
komende Clinton en het blad van 
10/8/1999 met de zwartomrande 
Eclipsletters die DE MORGEN 
vormden. 

Waarschijnlijk is de bovenstaande 
opsomming van bijzondere edi
ties van DE MORGEN, die de ver
zamelaar zo'n interessante collec
tie hebben bezorgd, onvolledig en 
in dat geval wordt de aanvulling 
hiervan zeer op prijS gesteld l 

Wellicht door dat unieke blad 
zelf ... ? 

L.M.C Nierynck. 
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NDC DRUKT DAGBLAD BILD 
De Noordelijke Dagblad Combinatie (NDC) gaat 
het Duitse dagblad BILD drukken in Groningen 
in een oplage van 80.000 ex. Het dagblad van 
het Axel Springerconcern is daardoor eerder bij 
de lezers in Noordwest-Duitsland. Bild wordt in 
Groningen gedrukt op een Colorman-pers voor 
12.00 uur 's nachts; daarna is er ruimte voor de 
eigen ochtendbladen Drentse Courant en 
Groninger Dagblad en de avondkrant 
Nieuwsblad van het Noorden. 
NDC Print, de dochterondernemening voor com
mercieel drukwerk van NDC, boekt daarmee in 
korte tijd een tweede succes. Sinds juni wordt in 
Leeuwarden het gratis dagblad SP!TS gedrukt. 
Bron: Graficus, september 1999 

TROUW AAN "PAPIEREN 
KRANT" 

Vlamingen die dagelijks online nieuws lezen 
blijken erg trouw te zijn aan hun "papieren" 
krant. Wie een voorkeur heeft voor een bepaald 
dagblad leest ook het liefst het online nieuws 
van die krant. Dat blijkt uit een onderzoek van 
Piet Porteman van het departement communica
tiewetenschappen van de Katholieke Universiteit 
Leuven. Het gaat Porteman te ver om te conclu
deren dat de krantenverkoop niet lijdt onder 
online nieuws, maar: "Gebruikers van online 
nieuws lezen niet systematisch minder papieren 
kranten. Ze beschouwen online nieuws als extra 
nieuwsbron." Volgens de onderzoeker gebruikt 
momenteel ongeveer een kwart van Vlamingen 
internet en hij schat het aantal mensen dat in 
Vlaanderen regelmatig online nieuws leest op 
90.000. Volgens hem neemt dat aantal alleen 
maar toe. Het gros van de online nieuws-lezers 
is tussen de 25 en 35, maruielijk, hooggeschoold 
en surft meer dan 3 jaar op internet. 
Bron: De Journalist, oktober 1999 

DAGBLAD SCHRAPT PAPIEREN 
VERSIE 

De Amerikaanse regionale krant THE OREM 
DAILY jOURNAL verschijnt vanaf begin augus
tus ll. alleen nog maar op Internet. De papieren 
versie is geschrapt bij gebrek aan belangstelling. 
Daarmee is het nietige krantje het eerste dag
blad dat overgestapt is naar een virtueel bestaan. 
"De toekomst van kranten bevindt zich op het 
web", stelt uitgever E Oldham. Oor de drukkers 
en bezorgers is er geen werk meer. De redacteu
ren blijven hetzelfde werk doen. The Orem 
Daily journal is de jongste van zeven regionale 
kranten in de Amerikaanse staat Utab. Het dag
blad werd vorig jaar oktober gelanceerd, maar 
kwam nooit boven een dagelijkse oplage van . 
7500 stuks uit. Alleen over de rubrieksadverten
ties op de bijbehorende Internet-versie is de uit
gever tevreden. 
Tot dusver hebben de verschillende Amerikaanse 
(wekelijkse) nieuwsbladen en vakbladen hun 
drukpersen stopgezet. Elektronisch publiceren is 
immers veel goedkoper. The Orem Daily journal 
is de eerste algemene krant die dit voorbeeld 
volgt. 
Bron: de Volkskrant, 3/8/99. 

KRANTENMUSEUM IN JAPAN 
In de herfst van hel volgend jaar opent in het 
centrum van de japanse stad Yokohama het 
japan Newspaper Museum op vier verdiepingen 
van het Informatie- en Cultuurcentrum. Op een 
ruimte van 5200 vierkante meter zullen diverse 
tentoonstellingen te zien zijn over de geschiede
nis van de dagbladpers, zowel in Japan als in de 
rest van de wereld. Gekozen is voor Yokohama 
omdat daar de oorsprong van de Japanse dagbla
den ligt. In het museum zal het al bestaande 
Newspaper Research Institute (opgericht in 
1976) een plaats krijgen. De bibliotheek zal alle 
edities van de japanse dagbladen digitaal of op 
microfiche opslaan. De bibliotheek wordt waar
schijnlijk gratis toegankelijk. Ook het Nationaal 
NIE Center, het equivalent van de Stichting 
Krant in de Klas, wordt in het museum geves
tigd. Het museum beschikt naar schatting over 
100.000 voorwerpen die tentoongesteld worden. 
Bron: De Journalist, oktober 1999. 
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Een bericht in de "Vlissingsche 
Courant" van 1908 over het 
"Toekomstige Millennium" 

Even voorstellen 
De 'nieuws'gierige Vereniging van 
Kranten-en Tijdschriften Verzantelaars 
door Jan de Wit 

Op de drempel van een nieuwe eeuw, 
kunnen we melden dat vanaf 1 januari 
2000 het vluchtige, meest begeerde 
medium (de krant) haar vierde eeuw 
ingaat! Snel teruggerekend weet u nu 
dat in de 17 e eeuw de eerste courant 
het levenslicht zag. 

Over de oudste tot nu toe bekende Neder
landse krant wordt nog wel eens gediscus
sieerd, maar met stelligheid valt te beweren dat 
de oudste teruggevonden Nederlandse krant 
(de Courante uyt Italien , Duytslandt , etc) uit 
1618 dateert, een jaar later gevolgd door de 
Tydinghen uyt Verscheyde Quartieren. Zowel 
de 18e, maar ook de 1ge eeuw zijn de eeuwen 
van de informatie-explosie, met diezelfde 
explosie aan nieuwe (dag)bladen) en tijd
schriften. Deze woelige, digitale en nieuwsver
slindende eeuw overtrof de vorige eeuwen met 
als gevolg dat zelfs de kleinste kiosk, de meest 
lokale bibliotheek en elk spoorwegstationnetje 
beschikt over de meest uitgebreide, actuele 
collectie kranten en tijdschriften. 

EEN NIEUWE EEUW 
De krant heeft het digitale tijdperk tot nu toe 
overleefd. Gelukkig maar, want wat moesten 
die vele verzamelende leden van de Vereniging 
van Kranten- en Tijdschriften Verzamelaars 
(VKTV) anders met hun vrije tijd doen? Ook 
in het nieuwe millennium storten zij zich op 
(historische) dagbladen, couranten, tijdschrif
ten en ander drukwerk en archiveren zij bij
zonder, zeldzaam, uniek en merkwaardig 
drukwerk. Wist u dat er leden zijn die met 
hun verzameling teruggaan lOt die 17e eeuw? 
Wist u dat zij kranten uit die tijd zorgvuldig 
bewaren en gebruiken voor gastlessen en ten
toonstellingen? Wist u dat er leden zijn die 
enkel advertenties uit kranten verzamelen, 
leden die zich specifiek richten op beide 
wereldoorlogen of lokale en regionale kranten 
verzamelen? 
De verzamelingen van onze leden beslaan 
slechts een klein gedeelte van die miljarden 
dagbladen en tijdschriften die sinds de 17e 
eeuw zijn uilgekomen, maar vormen desal
niettemin uitzonde rlijke collecties uit alle 
windstreken en werelddelen , geselecteerd op 
Jaartal en dag, op historisch nieuws of op 

onderwerp en thema. Gezamenlijk delen de 
leden de fascinatie voor het vluchtige , gedruk
te woord en gezamenlijk zijn zij het gezicht 
achter de VKTV Onze vereniging werd, na 
enkele voorbereidende bijeenkomsten, op 21 
september 1985 opgericht. 

VERZAMELEN 
Het verzamelen van drukwerk betekent erop 
uit trekken. In elke stad en elke beurs ziet u 
met regelmaat spiedende, zoekende VKTV
leden die op zoek zijn naar dat ene mooie 
exemplaar, dat ontbrekende pamfletje of die 
losse delen van een bijzondere jaargang. 
Geïntrigeerd door drukwerk in de breedste zin 
van het woord: kranten en couranten, tijd
schriften, affiches, brochures, pamfletten en 
vlugschriften. 
Authentiek papier, want als het over drukwerk 
gaat, is het (bijna altijd) de historische waarde 
die telt. Verzamelen is niet alleen een indivi
duele bezigheid, maar ook het uitwisselen van 
kennis. Een leuk aspect van het verzamelen 
van drukwerk is het aan anderen (of andere 
VKTV-Ieden) laten zien. Vaak meteen een 
moment om uw collectie uit te breiden! 
Via de ledenlijst weet u wie uw interesse deelt 
en wie voor u begeerd materiaal in huis kan 
hebben. Daarnaast -organiseert de VKTV beur
zen (altijd in november de jaarlijkse verzamel
beurs, tezamen met de Documentatiegroep 
40-45) en bescheiden activiteiten , waar onder 
(bij voldoende belangstelling) excursies. 

KWARTAALBLAD 
Direct na de oprichting van de VKTV is ook 
een kwartaalblad in het leven geroepen. Onder 
de naam AU COURANT ontvangen onze leden 
informatie over de vereniging en over de ver
zamelgebieden van de leden. Natuurlijk wordt 
ook via AU COURANT het bestuursnieuws 
gemeld, leest u hierin de Krantendienst terug 
en bieden leden (dubbele) exemplaren uit hun 
collectie aan. Advertenties van leden zijn even
eens mogelijk. 

Hoewel we het authentieke karakter van druk
werk hoog in het vaandel hebben, is het medi
um Internet een belangrijke sleutel tot vraag 
en aanbod. Internet-speurders komen overal 
wel veilinghuizen, antiquariaten en particulie
ren tegen die op drukwerkgebied van alles aan 
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te bieden hebben. 
De VKTV heeft zelf ook een internetsite: 
http://home.wxs.nlJ-vktv/home.html 
Natuurlijk is er ook een mogelijkheid om ons 
een e-mail testuren:au.courant@wxs.nl 

HET BESTUUR 
De VKTV telt vier, zelf ook verzamelende 
bestuursleden. 
De voorzitter van de VKTV is Ouo Spronk 
(e-mail: ospronk@xs4all.nl). 
de secretaris is Jan de Wit 
(dewitrosmalen@hotmail.com), 
de penningmeester is Ruud Dolfin 
(e-mail: dkls@xs4all) 
en de vormgeving/eindredactie van 
AU Courant ligt in handen van Ron Grooten 
(e-mail: ron.grooten®Vt4.net ) 

WAT U BESLIST MOET NOTEREN 
Het adres van het secretariaat van de VKTV 
is: Houtvesterstraat 22, 5241 JX Rosmalen. 
Het telefoonnummer/faxnummer is: 073-
5214272 (tussen 20.00 en 21.30 uur). Ons 
gironummer is 3853388. De contributie van 
de VKTV bedraagt op jaarbasis 40 gulden. 

De koppen van de eeuw 
Eind november is in het Internationaal 
Perscentrum Nieuwspoort een bijzondere 
tentoonstelling geopend door prof. drs. 
Harry Lockefeer (hoogleraar journalistiek 
aan de Rijksuniversiteit Groningen). De 
expositie, getiteld 'De Koppen van de 
Eeuw' toont een selectie van ruim 100 voor
pagina's van Nederlandse dagbladen, van 
begin 1900 tot 1999. Deze 'gezichten' van 
de krant komen uit de collectie van (VKTV
lid) drs. Lou Lichtenberg, directeur van het 
Bedrijfsfonds voor de Pers, die in zijn jeugd 
al gefascineerd raakte door het verschijnsel 
krant. Niet elk dagblad, laat staan van ieder 
van de 31325 verschijningsdagen van deze 

eeuw (zondagen daargelaten) maakt deel 
uit van zijn verzameling. Dar zou elk huis 
te klein voor zijn. Maar gemeten aan de ver
scheidenheid aan kranten titels en i n de 
herinnering levende historische data van de 
afgelopen 100 jaar is het in de ogen van een 
doorsnee krantenman een representatief 
geheel. De kunstcommissie van het 
Internationaal Perscentrum Nieuwspoort is 
Lou Lichtenberg dan ook meer dan erkente
lijk dat hij zijn collectie, zijn tijd en zijn 
deskundige betrokkenheid beschikbaar 
stelde voor deze expositie. 
De tentoonstelling geeft een goed beeld hoe 
nationaal en internationaal nieuws toen en 

nu aan de krantenlezer werd gepresenteerd . 
Per slot is het gedrukte nieuws altijd verle
den tijd. De Koppen van de Eeuw voert de 
kijker langs gebeurtenissen die in de herin
nering (al dan niet per overlevering) zijn 
blijven kleven, op getikt dor dagbladjourna
listen. Nieuwspoort toont met gepaste trots 
de prestaties van die vrije pers, uitgezon
derd de legale exemplaren uit de bezetting
stijd. 

Voor informatie en bezoektijden: Stichting 
Nieuwspoort, 070-3469440 

(Vervolg op de volgende pagina) 
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Een beschouwing (naar aanleiding van de tentoonstelling) 

Door Han Mulder, medesamensteller van de tentoonstelling Koppen van de Eeuw 

De voorpagina is een verleider 
Een smulpartij voor mensen die van eigen
tijdse geschiedenis houden is telkens weer 
een tentoonstelling van voorpagina's van 
kranten. Hoe kan een mens beter kennis 
nemen van de bijna voorbije eeuw dan per 
jaar 1 voorpagina op te hangen? Van Paul 
Kruger in Nederland waarmee deze eeuw 
opende tot en met het bloedbad in_Kosovo 
waarmee diezelfde eeuw wordt bijgezet in 
het mausoleum van de geschiedenis. 

De krantenverzameling van Lou Lich tenberg is 
de gulle bron , waarop de samenstellers van de 
laatste tentoonstelling van dit millennium in 
Nieuwspoort· bijna nooit een vergeefs beroep 
deden. ln alle vertrekken van het internationa
le perscentrum hangen de papieren getuigenis
sen van een eeuw van veel geweld en weinig 
zegen. Niets in moeilijker dan te kiezen uit een 
overvloed. Men doet het nooit goed en een 
stoïcij ns gemoed behoorde tot de belangrijkste 
karaktertrekken waarmee ik mijn opdracht als 
medesamensteller aandurfde. 
Jaargangen van kranten zijn grote verleiders. 
Zij ze tten een mens gemakkelijk op het ver
keerde been . ledere generatie heeft haar eigen 
voorstelling van de geschiedenis . Daarom kom 
je al zoekend soms van een onverwacht koude 
kermis thuis. Gebeurtenissen die later bepa
lend bleken voor het reilen en zeilen van de 
wereld zijn soms nauwelijks in de krant van de 
dag te traceren, laat staan op de voorpagina's. 
Zo krijgt Mussolini's mars op Rome en greep 
naar de macht in de kranten van 1922 ruim 
baan. Maar de verkiezingen en regeringswisse
ling tien jaar later in Berlijn, waarbij Adolf 
HitIer volgens het staatsrechtelijke boekje van 
de Weimarrepubliek op het fluweel kan plaats
nemen, passeert tamelijk low key de 
Nederlandse kranten . En dat, waar Benito 
Mussolini ach teraf voornamelijk retorische 
soap bereidde vergeleken met de miskende 
kunstschilder en korporaal uit Oostenrijk. 

Voor de Tweede Wereldoorlog achten 
Nederlandse kranten het eigen binnenlandse 

nieuws maar zeldzaam de moeite van de 
voorpagina waard. De spoorwegstaking 
van 1903 is voornamelijk verscholen ach
ter kamerdebatten en stekeligheden van 
confessionele en liberalen vice versa. Van 
de crisistijd, het stempellokaal en het rij
wielplaatje, lijkt men redactioneel ook niet 
echt vervuld. Pas bi] het bombardement 
op de muitende Zeven Provincfën gaan de 
kranten van rech ts en vooral van link (Het 
Volk, De Tribune) stevig uitpakken in 
woord en beeld. Maar daarnaast is het toch 
vooral lief en leed van vorstenhuis en vlie
gerij da t de vooroorlogse krantenredacties 
echt mobiliseert . Halverwege de jaren der
tig vallen met grote regelmaat de De-2's 
van de KLM uit de lucht. Ze dragen de 
namen van vrij e vogels, van de Uiver via 
de Specht naar de Maraboe, wat een 
Afrikaanse ooievaar is met naakte hals en 
onder de staart blauwgrauwe veren. Als ze 
crashen , dichtbij huis of ver weg in een 
non descripte woestijn in Syrië of daarom
trent verschijnen de kranten in die jaren 
vaak met een dikke rouwrand rondom een 
drama van verwrongen metaal en linnen . 
De diepbetreurde bemanning staat er strijk 
en zet bij afgebeeld, ouderwetse gezichten 
onder slordige petten . 
Als Oranje wat te vieren heeft , de geboor
te van het prinsesje Beatrix bijvoorbeeld, 
dan doopt de krant de voorpagina in nave
nante drukinkt. Het Vaderland, de krant 
van Menno ter Braak, gooit er zelfs over de 
hele pagina een ooievaar tegenaan , bl~ 
zwevend over het eindeloze laagland . 
Kleur als commentaar. 
Pas na de oorlog ontdekt de Nederlandse 
krant echt zijn nabij e achterland. De kop
pen worden groter. De ministers schr~den 
niet langer in ambtskostuum over het 
Binnenhof, maar stappen voortaan 
gewoon uit auto's. Eerst nog van grote 
bolle Amerikanen. Later na Marshallplan , 
wederopbouw en bestedingsbeperking 
worden het veelal comfortabele bolides 
van Europese makelij . Maar is de landing 
op de maan in 1968 belangrijker voor de 
mensheid dan dat sprongetje met die vlie
gende lattenwinkel van de gebroeders 
Wright, 65 jaar eerder? Wie het weet mag 
het zeggen maar niemand weet het. 
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BEURZEN IN 2000 
19 NOVEMBER tot 3 JANUARI: 
AFFICHES van A.M. Cassandre 
(Holland-Amerika-lijn, Droste, Philips, 
enz .. ) 
Nederlands Spoorwegnluseum 
Utrecht 
info: tel 030/2306206 

tlm 2 APRIL: 
UIT VROEGER TIJDEN (A. Pieck) 
(stads- en dorpsgezichten; tekeningen 
van diverse ambachten; boekillustra
ties; tijdschriften; enz .. ) 
Drukkerijmuseum 
Etten-Leur 
info: tel 076/5034826 

15 en 16 JANUARI: 
GROTE INTERNATIONALE 
VERZAMELMARKT 
Grote Veemarkthal, Utrecht 
van 9.30 - 17.00 uur. 
Info: 030/2886891 

18 en 19 MAART: 
GROTE INTERNATIONALE 
VERZAMELMARKT 
Grote Veemarkthal, Utrecht 
van 9.30 - 17.00 uur. 
Info: 030/2886891 

13 MEI: 
VERZAMELBEURS (oude prentbrief
kaarten, topografie, oude boeken en 
paperassen) . 
Zalencentrum "Maresca" vld 
Veemarkthallen 
Sartreweg (grote bovenzaal), Utrecht 
van 9.30 - 17.00 uur 
Info: 030/2886891 

14 MEI: 
GROTE VERZAMELBEURS 
VERVOER &: TECHNIEK 
Literatuur, documentatie, afbeeldin
gen, voorwerpen, miniaturen, enz .. 
Sartreweg (grote bovenzaal), Utrecht 
van 10.00 - 17.00 uur. 
Info: 030/2886891 

2 SEPTEMBER: 
VERZAMELBEURS (oude prentbrief
kaarten, topografie, oude Doeken en 
paperassen) 
Zalencentrum "Maresca" vld 
Veemarkthallen 
Sartreweg (grote bovenzaal), Utrecht 
van 9.30 - 17.00 uur 
Info: 030/2886891 

7 EN 8 OKTOBER: 
GROTE INTERNATIONALE VERZA
MELMARKT 
Grote Veemarkthal, Utrecht 
van 9.30 - 17.00 uur. 
Info: 030/2886891 

4 NOVEMBER: 
VERZAMEL- &: RUILBEURS 
i.s.m. Documentatiegroep '40-'45. 
Roelenengweg 45 ('t Tretpunt) 
Voorthuizen 
van 9.30 - 12 .00 uur. 
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FINANCIEEL OVERZICHT 
VKTV -1999 

In de kas van de VKTV waren er geen spectacu
laire mutaties te noteren, zoals vorig jaar weer
spiegelen de financiën de gang van zaken in de 
vereniging. Dit jaar was het een kwestie van con
solideren, om er maar eens een populaire term 
tegenaan te gooien. Het ledenbestand werd en 
wordt kritisch tegen het licht gehouden. De 
inkomsten blijven namelijk enigszins achter 
omdat een te hoog aantal leden het lidmaat
schapsgeld niet betaalt. 
Dit terwijl de kosten voor "Au Courant" en 
andere lasten niet dalen, integendeel steeds iets 
duurder worden. We hebben als bestuur de 
plicht eens goed te kijken hoe dit probleem 
opgelost moet worden. Ondertussen ve andert 
de VKTV mee met de tijd, overigens zonder al te 
modieus te doen. Vaste activiteiten als de bijeen
komsten in Deventer en Voorthuizen waren ook 
dit jaar weer een succes, al komen altijd dezelf
de leden, maar dat is een verschijnsel dat al zo 
oud is als de VKTV zelf. 

Naast de gemeenschappelijke clubacties is ver
meldenswaard dat ook individuele leden behoor
lijk aan de weg timmeren. Lou Lichtenberg 
exposeert kranten in "Nieuwspoort" in Den 
Haag en Jan de Wit geeft een overzicht van de 
Twintigste Eeuw in exemplaren van het 
"Brabants Dagblad" in het centrum van Den 
Bosch. Dit jaar zijn voorzichtige besprekingen 
begonnen over een eventuele samenwerking tus
sen de VKTV en de Vrienden van het 
Persmuseum. Wellicht dat beide groepen wat 
voor elkaar kunnen betekenen, er wordt gezocht 
naar een werkzame vorm waar een ieder enthou
siast over is. We houden u op de hoogte. "Au 
Courant" kwam weer uit met aardige weetjes, 
informatieve artikelen en bijzondere afbeeldin
gen. Ondergetekende was vooral verrast door de 
fraaie cover met prins Bernhard van "Der 
Spiegel", een zeldzaamheid die Jan de Wit voor 
een paar gulden kocht. 
U merkt het, de krakers liggen nog steeds op . 
straat. Zoals vorig jaar gemeld laat het bestuur 
de reserve van de VKTV ongemoeid. Op de ren
terekening staat nog steeds f 3621,30, binnen
kort weer met de forse jaarrente. Op de lopende 
rekening stond op I december 1998 f 2471,2l. 
Dit is een jaar later f 2486,96. Door de hierbo
ven geschetste slechte betaling van de leden 
moeten we in de nabije toekomst een beslissing 
nemen pver een deel van onze leden. 

Een stabilisatie voor de VKTY, die gelukkig een 
enthousiaste kern bestuursleden kent die de ver
eniging over de eeuwwende tillen. 
Ondergetekende draagt, wegens chronisch tijd
gebrek, het penningmeesterschap over aan Ruud 
DoWn. Ik wens hem en de andere werkers veel 
succes toe en ik hoop in de toekomst weer wat 
meer voor de VKTV, met name in het vereni
gingsblad, te kunnen betekenen. 

Klaas Kornaat 

De contributie van de leden is in 1999 
besteed aan: 

Au Courant 4-98 
Au Courant 1-99 
Au Courant 2-99 
Au Courant 3-99 
VerzendingIPTT 
Abonnement "De Journalist" 
Vrienden Persmuseum 
Vrienden Verzamelmuseum 
Verzamelkrant 
Kamer van Koophandel 
Internet 

Totaal 

f 520,00 
f 440,00 
f 462,00 
f 464,00 

f 1140,00 
f 225,00 
f 30,00 
f 35,00 
f 69,50 
f 85,00 

f 160,00 

f 3630,50 

Andere kleinere posten waren traditioneel 
de porto, administratie-, advertentie- en 
materiaalkosten en een enkele betaling in 
verband met de beurzen en bijeenkomsten. 

Postale- en fiscale 
kenmerken op kranten 
Als men vele kranten bestudeert kan men 
op de kranten zelf en op de krantenbanden 
(ook wel krantenwikkels of kruisbanden 
genoemd) stempels en zegels aantreffen. 
Deze stempels en post- enlof fiscaalzegels 
vormen de zogenaamde postale en fiscale 
kenmerken. Zegeling kan overigens plaats
vinden door middel van een stempel of van 
een papieren zegel zoals we dat kennen 
van de postzegel! 

Van beide typen zullen in dit artikel voorbeel
den worden gegeven. Hieruit zal ook blijken 
dat de fiscale en postale kenmerken vaak nauw 
verweven zijn. 
Bij de grote aantallen kranten die verzonden 
moesten worden is steeds gezocht naar proce
dures die tijdsbesparend konden werken. Een 
bekend voorbeeld van een dergelijke procedu
re vormt de voorafstempeling van postzegels. 
Een van de meest fraaie voorbeelden van voor
afstempeling is de ,Annulation Typogra
phique', het overdrukken van het zegel met 
krantentekst. Een dergelijke voorafstempeling 
werd ook getoond in Au Courant, jaargang 14 
No 3. 

Annulattion Typographique 
Exemplaar van "Le Nouvelliste", 1-9-1869 
met het blauwe hrantenzegel van Franhrijh. 
Dit zegel voldeed zowel jiscaal als postaal 
recht en wordt ooh onder de postzegels gere
hend. 

Op biImenlandse kranten werd in verschillen
de landen belasting geheven. De blanco vellen 
krantenpapier moesten eerst naar het belas
tingkantoor om er een krantenbelastingstem
pel op te laten stempelen (of, zoals in 
Frankrijk, een zegel op te plakken). Daarna 
werd het papier bedrukt en moest vervolgens 
het postale recht worden voldaan. Op den 
duur leidde dit tot het verzoek van de uitge
vers om met een toeslag tegelijkertijd het fis
kaal en postaal recht te voldoen. Dit was bij
voorbeeld het geval in Frankrijk waarbij met 
een zegel zowel fiskaal als postaal recht vol
daan kon worden. Ook werd op kranten die 
vanuit een ander land binnenkwamen vaak 
een aparte belasting geheven, eveneens via een 
stempel of een zegel, welke bij binnenkomst in 
het land werd aangebracht. 

Frankrijk 
In Frankrijk werd vanaf 30 september 1797 de 
krantenbelasting in de vorm van een stempel 
ingevoerd. Deze fiscale belasting heeft in 
Frankrijk stand gehouden tot 6 september 
1870 met een korte onderbreking (4 maart 
1848 tot 15 juli 1850) Na 24 november 1854 
werd het mogelijk met de dagbladzegeling fis
kaal of fiskaal én postaal recht te voldoen. Op 
11 mei 1868 word een papieren zegel verstrekt 
dat de uitgeverijen in staat stelt zelf de zegeling 
te doen. Deze zegels vindt men dus op de 
krant geplakt, overdrukt met de krantentekst. 
De roze zegels hadden uitsluitend een fiskaal 
gebruik telwijl de blauwe zegels fiskaal en 
postaal recht voldeden. 
Nadat de fiscale belasting was opgeheven werd 
deze vorm van voorafstempeling gebruikt om 
normale postzegels te vernietigen. Deze proce
dure werd in 1893 verboden, 
Advertenties of bekendmakingen werden ook 
vaak aan een belasting onderworpen die werd 
voldaan met een zogenaamd "Fonnaatzegel". 
Dit zegel hoefde vaak maar één maal te worden 
voldaan. 

Engeland 
In de periode van 1 augustus 1712 tot 15 sep
tember 1836 kende Engeland het fiscale dag
bladzegel ("Stamp Act"), met een onderbre
king in de periode 1714-1725. Ook dit stem
pel werd op het blanco krantenpapier aange
bracht. Van 15 september 1836 tot 30 juni 
1855 hadden de dagbladzegels een fiskaal en 
postaal karakter, het recht werd toen namelijk 
tot een penny teruggebracht en men kreeg 
daarvoor vrij vervoer per post, Vanaf 1 juli 
1855 verdween de krantenbelasting in 
Engeland. De kranten mochten daarna het 
dagbladzegel facultatief aanbrengen op het 
blanco papier als vooruitbetaling van het pos
taal recht. 

Oostenrijk 
Het zegelrecht in Oostenrijk dateert van 10 
juni 1787. 
De Oostenrijkse fiscaalzegels werden ook door 
middel van de Annulation Typographique 
voorafgestempeld. Deze zegels komen tijdens 
de Oostenrijks-Hongaarse monarchie voor op 
kranten uit Oostenrijk, Hongarije, Servië 
(Tsjecho-Slowakije) en Italië. 

De Nederlanden 
Het oudst bekende dagbladzegel dateert van 
13 april 1799 en betreft het zeshoekig slempel 
van de Franse Republiek In de periode van de 
Bataafse republiek 2-12-1805 tot 1-1-1812 
droeg slechts één exemplaar van een bepaald 
nummer een stempel. 
Vanaf 1-1-1812 werden de Nederlandse kran
ten geconfronteerd met de Franse perswetten 
(als gevolg van de inlijving van Nederland bij 
het Franse keizenijk op 9 July 1810). Tussen 
1812 en 1814 vindt men de stempels "A 
Timbrer A I.:Extraordinaire" met een tweede 
stempel met de naam van het departement en 
het bedrag. Sinds 1 Februari 1814 werd het 
bedrag in penningen in plaats van in centimes 
berekend. 
Vanaf 1814 vindt men een stempel met het 

',' ~ iJ $ $ x, i.'.". , ~~· ~lt»iOl '(;I,H;9~.~_,rrif.dud.~ ......... JtI_ 
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Het oudst behende dagbladzegel in de "Nederlanden" dateert van 13 april 1799 en betreft 
het zeshoehig stempel van de Franse Republiek. Ditzelfde stempel is hier afgedruht op een 
Brusselse hrant uit 1801 . Het Oracle was een verslaggevend blad dat in de periode 1800-
1827 is uitgegeven. 

Twee Franse kranten met het zogenaamde 
formaatzegel "Timbre Dimension", o.a. met 
de handtehening van de burgemeester: 

. ,FIH\I & U I I 

Van 1-1-1825 tot 1-7-1869 werd op bui
tenlandse hranten die Nederland binnen
hwamen het driehoehsstempel aangebracht. 
Dit dagbladzegel diende ervoor het zegel 
recht op buitenlandse hranten te heffen. Tot 
31-3-1844 was dat een dubbelrandig dlie
hoehsstempel (hier op Franse krant "Le 
National uit 1830)", daarna enkelrandig 
(hier op "Le Charivari ui 1854)" 

Annulation Typographique 
"Le Courrier" van 19-7-1877 op een nor

male postzegel, nu uitsluitend om het pos
taal recht te voldoen. Deze vorm van voor
afstempeling was in Franhrijh mogelijk tot 
1893. 

~itJttr a firu lln. 

Het zegelrecht in Oostenrijh dateert van 
10-6-1787. 
BelastingstempelI K op de Wiener Zeitung 
van 21-9-1816, jaartal 1816 weergegeven 
als 816. 

rijkswapen, het bedrag in penningen en 
"Voor't land". Vanaf 26 februari 1825 werden 
de tarieven van 1814 gewijzigd in tarieven in 
centen. 
Vanaf 1-3-1828 werden weer twee stempels 
gebruikt. Het eerste stempel met het opschrift 
"Buitengewoon te zegelen" en "Koninkrijk der 
Nederlanden" werd op de te zegelen vellen 
aangebracht door de ontvangers van het bui
tengewoon zegel. Daarna werden de vellen 
met bewijs van betaling overgebracht naar de 
controleur van het buitengewoon zegel en 
voorzien van het tweede stempel 
"Buitengewoon zegel", de naam van de provin
cie en in het midden het rijkswapen en het 
bedrag. Na de Franse periode (1812-1813) 
gold de Franse zegelwetgeving tot 1-4-1844. 
Het stempel "Buitengewoon te Zegelen" is nog 
kort veranderd in "Te Zegelen". 
Soms vindt men in de periode tussen 1812 en 
1869 kranten zonder belastingstempel, dit ' 
betreft óf proefbladen, dit aangegeven met pen 
of met een stempel, óf het zijn de zogenaamde 
lilliputter krantjes in de jaren 1844-1845. Deze 
krantjes waren van een zodanig formaat dat ze 
buiten de belastingwet vielen. 

Het drukwerkdriehoeksstempel 
Het drukwerkdriehoeksstempel was ervoor 
bedoeld belasting te heffen op buitenlandse 
kranten die in Nederland werden verspreid. 
Van 1-1-1825 tot 1-7-1869 (afschaffing dag
bladzegel) werd op buitenlandse kranten die 
Nederland binnenkwamen het driehoeksstem-

vervolg op volgende pagina 
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pel aangebracht. Dit dagbladzegel diende 
ervoor het zegelrecht op buitenlandse kranten 
te heffen. Tot 31 -3-1844 was dat een dubbel
randig driehoeksstempel, daarna enkelrandig. 
De zegelbelasting op kranten, die in 
Nederland tot 1 Juli 1869 van kracht is 
geweest, heeft een grootschalige oplage van 
kranten zoals wij die nu kennen altijd in de 
weg gestaan. Na de opheffing stegen de opla
gen van kranten snel. Dit verschijnsel deed 
zich ook voor in de andere landen na 
afschaffing van de belasting aldaar. De bezor
ging van de kranten was in die tijd geheel in 
handen van de posterijen De enorme groei 
van het perswezen leidde al spoedig tot een 
overbelasting van de Nederlandse posterijen. 
In 1877 bezorgde de Nederlandse posterijen 
40 miljoen nieuwsbladen! 
Als gevolg van deze overbelasting zocht men 
naar methoden voor vluggere verwerking van 
de kranten. Vanaf 1 mei 1877 moesten de uit
gevers zeil de postzegels op hun kruisbandjes 
of adresstrookjes gaan plakken Voor die tijd 
deden de postambtenaren dit tijdrovende 
klusje zelf. Het plakken van de postzegels 
gebeurde vaak door stroken postzegels op vel
len adresstrookjes te plakken. Ook de stempe
ling kon sneller plaatsvinden, bijvoorbeeld 
door hele vellen postzegels van tevoren te 
stempelen. Het hele gebied van de vOOl·afstem
pelingen komt dus voort uit tijdsbesparing bij 

Na 1-7-1855 kon het zegel facultatief worden gebruikt en werd daarmee uitsluitend het 
postaal recht voldaan. Op dit exemplaar van "Bells liJe in London" uit 5-8-1855 worden 
twee prijzen voor de krant genoemd; Fivepence voor de "Unstamped" versie en sixpence 
voor de "Stamped" versie. De krant voorzien van dit facultatieve stempel (inzet) werd ver
der gratis door de post bezorgd. 

de krantenverzending. 
Uiteindelijk werd op 11 Februari 1892 de 
mogelijkheid tot de frankering bij abonnement 
geopend. Hierbij werd de frankering van 
nieuwsbladen bij abonnement vooruitbetaald. 
De krantenomslag moest voorzien zijn van het 
gedrukte opschrift "Frankeering bij abonne
ment". Naarmate de regelingen versoepeld 
werden raakte deze vorm van frankering 
steeds populairder. Voor de bij abonnement 

gefrankeerde stukken vervalt de afstempeling 
in 1919. 
Het verzamelgebied van de fiscale en postale 
kenmerken op kranten is zeer kleurrijk en 
bestrijkt vele landen en tijdsperioden. Heeft U 
materiaal op dit gebied waar u meer van wilt 
weten of misschien materiaal dat U kwijt wilt, 
stuur eens een kopietje op! 
Alex van Herk 
Email: tgtkah@chem.tue.nl 

•• 

BRAZILIE Dagbladenoverzicht: 
Samengesteld door o.a. F Mans, Frankrijk. 

Hoofdstad: Brazilia ; Republiek; 8.511 .999 km2 
inwoners; ca. 338 dagbladen (op basis van 1992) 

Titel: 

ALAGOAS 
DIARIO OFICIAL 
GAZETA DE ALAGOAS 
)ORNAL DE ALAGOAS 
)ORNAL DE HO)E 
TRIBUNA DE ALAGOAS 

AMAZONAS 
DIARIO OFlCIAL 
CRITICA 
NOTICIA 
DIARIO DE 
)ORNAL DO 

BAHIA 
TRIBUNA DA Hl 
FElRA HO)E 
DIARIO DE CA 
DIARIO DEl 
TRIB 

CEARA 
DIARIO OFICIAL DO ESTADO 
DIARIO DO NORDESTE 
ESTADO 
POVO 
TRIBUNA DO CEARA 

ESPIRITO SANYO 
GAZETA 
jORNAL DE CIDADE 
TRIBUNA 

GOIAS 
DIARIO DA ASSEMBlIA 
DIARIO DA MANHA 
DIARIO OFICIAL DO ESTADO 
POPULAR 
DIARIO DA)USTICA 

MARANHAO 
)ORNAL DE IMPERATRIZ 
PROGRESSO 
ESTADO DO MARANHAO 
)ORNAL DE HO)E 
jORNAL PEQUENA 
DEBATE 
DIARIO OFICIAL 
IMPARCIAL 

MATO GROSSO 
CORREIO CACERENSE 
FOLHA DO POVO 
DIARIO DE CUIABA 
DIARIO OFICLAL 

Plaats : 

Macéio 
Macéio 
Macéio 
Macéio 
Macéio 

zar 
Ieua anI na 
Itahuna 
Ilabuna 
Il buna 
ltabuna 
Ilhé~US 
Ilhésus 
ah'ador 

Salva dor 
Salvador 
Salvador 
Salvador 

Fortaleza 
Fortaleza 
Fortaleza 
Fortaleza 
Fortaleza 

Vitoria 
Vitoria 
Vitoria 

Goiana 
Goiana 
Goiana 
Goiana 
Goiana 

lmperatriz 
lmperatriz 
Sao luis 
Sao Luis 
Sao Luis 
Sao Luis 
Sao Luis 
Sao Luis 

Caceres 
Caceres 
Cuiaba 
Cuiaba 

148.000.000 

Opgericht: 

1936 
1909 
1961 
1979 

1957 
1964 

1928 
1978 
1978 
1<)58 
1911 
1969 

1974 

1981 
1936 
1928 
1956 

1918 

1980 

1938 

1981 

1926 

1966 

1968 
1890 

ESTADO DE MATO GROSSO 
DIARIO DA )USTICIA 
)ORNAL 0 DIA 
)ORNAL EQUIPE 
DIARIO DA MANHA 
)ORNAL DIARIO DE CORUMBA 
)ORNAL 0 MOMENTO 
)ORNAL DA PRACA 

MAYO GROSSO DO SUL 
CORREIO DO ESTADO 

I:. 11 
( 0 [ROE 

ESt DO DE MIN 
HOJ[ 
jORN L DE tiN S 
DIARIO DA RFGIAO 
DIARIO DE OES rE 
JORN lAGORA 
DIARIO DO RIO DOCE 
DI RIO DO ACO 
DIARIO DOS BAIRROS 
DI RIO DA 1ANHA 
CID DE DE ITUIUTABA 
CORREIO DA MATA 
TRIBUNA DE MI -AS 
DIARIO MERCANTIL 
DIARIO DE MONTfS ClAROS 
JORNAl DE tONTES CLAROS 
JORNAl DO NORTE 
FOLHA DA MANHA 
DIARIO DE POCOS DE CALDAS 
JORN l CIDADE UVRE 
JO AL DE tANTIQUEIRA 
J DO POSTE 
JO Al DO POVAO 
TRIBUN 0 S I 1 IRA • 
OR ALDA MA H~ 

) RA E C ) 11. CIO 
Al DE LBf RABA 

CORI\EIO DE l!BERLANDIA 
NO IICIA 

RI IElRA HOR 
JRl NGULO 
CORRl ( Ln SUL 
GA7..El DL VARGINHA 

I.\R 
DIA 0 OFICIAL DO ESTADO 
DIAR 0 OFICIAL DO MUNICIPIA 
DIARIO DO PARA 
UBERAL 
PROVINCIA DO PARA 

PARAlBA 
DIARIO DO BORBOREMA 
GAZETA DO SERTAO 

Cuiaba 
Cuiaba 
Cuiaba 
Cuiaba 
Corumba 
Corumba 
Corumba 
Porta Pora 

Campo Grande 
Campo Grande 
Campo Grande 
Campo Grande 
Dourados 
Dourados 
Dourados 
Amambai 

Ipalinga 
Ipalinga 
Ipatinga 
Ituiutaba 
juiz de Fora 
Juiz de Fora 
juiz de fora 

lonles Claros 
Montc!> claros 
Monle~ Claros 
Pas 0 

Poe )!> de Caldas 
p( os de Caldas 
Pocos de Cal das 
SJ del Rei 
S .. del Rei 
Sul Mineira 
Uberaba 
Uberaba 
Uberaba 
Uberlandia 
Uberlandia 
Uberlandia 
Uberlandia 
Varginha 
Varginha 

Belem 
Belem 
Belem 
Belem 
Belem 

1939 

1964 

1944 

1954 

1968 
1973 
1968 

1951 

1958 

1969 
1965 

1937 
1962 
1951 

1983 
1944 

1974 

1972 

1987 
1937 
1980 
1981 
1928 
1945 
1967 

1911 
1946 
1876 

Campina Grande 1957 
Campina Grande 1981 

Vervolg in Au Courant 1/2000 

Vit de ansichtkaartencollectie 
van D. en A. Oostra: 
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POST-IT VELLETJES IN DE 
KRANT 
De pagina's van de Buffalo News bevatten sinds 
kort Post-it zelfklevende notitievelletjes waar
mee adverteerders nog meer aandacht van de 
krantenlezers willen trekken. De Post-it velletjes 
worden op de binnenkaterns geplakt door mid
del van een invoersysteem dat net voor de stape
laars is geïnstalleerd. 
Bron: Graficus, sept. 1999. 

VERSCHIJNINGSVERBOD 
IRAANSE KRANT 

De Iraanse krant Salam heeft een verschijnings
verbod van vijf jaar gekregen, wegens het publi
ceren van geheime staatsdocumenten. Het eerste 
verbod, van 7 juli, vormde de aanleiding voor de 
hevigste studentenrellen in Iran sinds de revolu
tie in 1979. 
De uitgever van het hervormingsgezinde dag
blad, Mohammed Mousavi-Khoeniha, mag zich 
drie jaar lang niet bemoeien met de journalis
tiek. Hem hangen verder gevangenisstraf en 
zweepslagen boven het hoof; die straffen worden 
niet uitgevoerd vanwege de "vroegere revolutio
naire verdiensten" van de voormalige procureur
generaal. Het geheime document was een brief 
van een geheim agent over een campagne tegen 
de pers. Volgens Mousavi-Khoeniha was de brief 
geen staatsgeheim. Hij legt zich neer bij de straf 
van de geestelijke rechtbank. Salam steunde de 
hervormingsgezinde president Khatami in zijn 
strijd tegen de ultra-conservatieve geestelijk
heid. 
Bron: Volkskrant, augustus 1999 

INGEZONDEN 
De heer Nierynck wacht op antwoord. 

In de rubriek "Krantencuriosa" (deel 36) van de 
heer Louis Nierynck, komt een beschrijving voor 
van de Telegraaf, nr. 19.504 van 1 mei 1945. De 
schrijver vraagt zich af of er op 4 en 5 mei 1945 
ook nog een uitgave van de Telegraaf is versche
nen. 
Nu kan ik hem gedeeltelijk antwoorden op deze 
prangende vraag. In het boek "100 jaar De 
Telegraaf', dat in 1993 verscheen, en dat · een 
selectie bevat van De Tèlegraaf van 1893 tot 
1992 komt ook het door Nierynck genoemde 
nummer voor. Tussen haakjes: het boek heeft 
een formaat van 36 bij 49 cm. Maar ook het kran
tje van 4 mei 1945 met als nummer 19.507 komt 
in het boek voor. Volgens de nummering ver
scheen er dus ook op woensdag 2 mei en don
derdag 3 mei 1945 een gestencild (?) numemr 
van De Telegraaf. . 
En nummer van 5 mei 1945 komt in dit boek 
over het lOO-jarig bestaan van De Telegraaf niet 
voor, en zal derhalve dus ook niet verschenen 
zijn. 
Ook wat betreft de vraag over "Volk en 
Vaderland" kan ik de heer Nierynck helpen. 
Inderdaad is het nummer van 27 april 1945, l3e 
jaargang nr. 17, ook gestencild. De kop van dit 
blaadje luidt: "Gestencilde leugens!" en in grote 
letters "Staan wij voor de grootste tragedie aller 
tijden?" Een afbeelding van deze Volk en 
Vaderland komt voor in het boek "Hou zee kame
raad"-een documentaire over de NSB, samenge
steld door].A.A. Aarse en B. Marinus, en wel op 
pag. 284. 
Zo blijkt het gezegde "Twee weten meer dan 
één" ook hier op waarheid te berusten. 

H. Bosman. 

Te koop: 

Diverse TIME-LIFE boeken 
(diverse titels) 

In uitstekende staat. 

Te bevragen: Mevr. Hurkmàns 
Rietsemalaan 1 
4817 KX Breda 
Tel. 076-5215037 

GRACIA! 
Ach, ongebruikelijk is het allang niet 
meer. Kranten zie je. op postzegels, op 
ansichtkaarten, in schûder~lijsten han
gen, nog altijd achter het behang 
geplakt, in kiosken, bovenaan de station
strap (Metro), onder aan de stationstrap 
(Sp itS), in containers bij de Afvalstof
fendienst, in drij fnatte schoenen, op 
bureaus van werkend Nederland, bij het 
ontbijt en bij de koffie en ... als tafel. Als 
tafeP In een klein Italiaans dorpj e 
smaakte de Cappuccino met Amaretto 
net iets beter door simpelweg de tafel 
waarop het geserveerd werd .. 

Jan de Wit 

De Krantendienst 
Misschien alleen al omdat VKTV-leden niet van 
weggooien weten, vormt zij een uitzonderlijke 
groep. Ongetwijfeld behoorde u, maar dan als 
niet-lid, ook eens tot die groep; op zolder, in 
kasten, in dozen of op een vliering liggen 
bewaarde kranten, . oude tijdschriften, wat 
drukwerk en papieren, ooit verzameld met de 
gedachte er nog eens, iets mee te doen, maar 
wat eigenlijkt U speelt al enige tijd met de 
gedachte de heleboel weg te gooien, maar 
eigenlijk is dat zondel De VKTV is dat met u 
eensl 

De VKTV is een verzamelclub met leden die 
uiteenlopende items verzamelen. Wat hen 
bindtt Enkel het woord 'drukwerk', want na 
dat woord gaat ieder zijn eigen weg. Binnen 
onze vereniging is de Krantendienst opgericht: 
deze op niet commerciële leest geschoeide 

dienst bewijst vele 'weggooiers' een dienst door 
de complete weg te gooien drukwerkinboedel 
bij u op te halen en onder te brengen bij haar 

. verzamelende leden. U begrijpt dat uw 'sta-in
de-weg' voor hen een pareltje in de kroon kan 
zijn. 

Nogmaals, de Krantendienst is geen commer
ciële dienst. Wij geven dus geen (grote) bedra
gen voor uw drukwerk, maar dragen er zorg 
voor dat het materiaal dat u, om welke reden 
ook, bewaard hebt, een langer leven is bescho
ren dan normaliter het geval is. 

Hoe benadert u de Krantendienst? 
De Krantendienst wordt beheerd door VKTV
secretaris jan de Wit. U kunt hem schriftelijk 
bereiken via het adres Houtvesterstraat 22, 
5241 jX Rosmalen. 

U kunt hem ook bellen of faxen: 073-5214272 
(alleen tussen 20.00 en 21.30 uur) Een e-mail
tje mag natuurlijk ook: 
dewitrosmalen@hotmail.com 

International Heraid Tribune 

De International Heraid Tribune werd voorheen uitgegeven op 4 
oktober 1887 onder de titels: THE NEW YORK HERALD -Parijse 
editie. Deze krant werd opgeheven na een lange stakingsaktie in 
1966 en zijn uitgever John Hay Whitney verkocht de krant aan de 
WASHINGTON POST en de THE NEW YORK TIMES, die overi
gens al een Europese editie hadden in 's Gravenhage. 
Op 23 mei 1967 is in Parijs de krant voor de eerste keer versche
nen met als titel: THE INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE 

Om vanaf de eerste uitgave ogenblikkelijk te koop te zijn over de 
hele wereld, werd deze krant ook gedrukt op de persen van andere 
dagbladen in verschillende landen. Dit verklaart tegelijk dat de 
Japanse versie een kleiner papierformaat in de hoogte heeft. 

Volgens de krant zelf, verschijnt het dagblad in de volgende plaatsen: 
* PARIJS: moeder-editie sinds 23 mei 1967 
* LONDEN: sinds 11 maart 1974 
* ZURICH: sinds 11 september 1977 
* HONG KONG: sinds 10 september 1980 
* SINGAPORE: sinds 1 oktober 1982 
* DEN HAAG: sinds 24 oktober 1983 
* MARSEILLE: sinds 12 mei 1984 
* NEW YORK: sinds 10 maart 1986 (oorspronkelijk in Miami, nadien 

verplaatst) 
* ROME: 25 mei 1987 (nadien verplaatst naar Bologna in 1995) 
* TOKIO: sinds 20 november 1987 
* FRANKFURT: sinds 8 september 1989 
* BOLOGNA: sinds 1995 (voorheen Rome) 
* TOULOUSE: sinds 13 juni 1995 
* KUALA LUMPUR: sinds 4 maart 1997 
* TEL AVIV: sinds 1 sept. 1997 (met 8 pag's in Engels van HA'ARETZ) 
* ATHENE: sinds 15 maart 1998 

(met 8 pag's in Engels van KATHlMERINI) 
* BOLOGNA: sinds 16 juni 1998 

(met 4 pag's in Engels van ITALIA DAILY) 
* MADRID: sinds .. . maart 19 .. 

(wie heeft hier meer details van?; reacties naar redactie) 

]lttalÖl~TERNATlONAL i1rtbultt~ . 
. -- . . 
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AU 
DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT VAN DE 

VERENIGING VAN KRANTEN- EN TIJDSCHRIFTENVERZAMELAARS 

Colofon: 
Au Courant is het verenigingsorgaan van 
de Vereniging van Kranten- en Tijd
schriften Verzamelaars (VKTV) en ver
schijnt vier maal per jaar in de maanden 
maart, juni, september en december. 

Abonnementsprijs inclusief lid
maatschap VKTV f 40,-/jaar. 
Extra abonnement f 25 ,-/jaar. 

REDACTIE-ADRES: 
Redactie Au Courant 
p/a Kastelein 12 
B- 2387 BAARLE-HERTOG 
TEL: (0032) 14 699545 
e-mail: ron.grooten@Vt4.net 

INLEVEREN KOPIJ: 
De kopij zo ruim mogelijk voor de deadli
nes van de nummers inleveren: 

nr. Ivoor 15 FEBRUARI 
nr. 2 voor IS MEI 
nr. 3 voor 15 AUGUSTUS 
nr. 4 voor IS NOVEMBER 

Artikelen en ingezonden brieven bij voor
keur op diskette (WP of WORD) 
of uitgetikt/-geprint op een kolombreedte 
van maximaal 9 cm in een zo dnidelijk 
mogelijk lettertype en liefst voorzien van 
illustraties. 

BESTUUR: 
Ouo Spronk (Voorzitter) 
Houtvesterstraat 28 
5241 JX ROSMALEN 
Tel: 073/5210718 

Ruud Dolfin, Jan de Wit en Ron Grooten 

INTERNETADRES: 
(onder beheer van H. Bosman, Dordrecht) 
http://home.wxs.nl/-vktvlhome.html 

e-mail: au.courant®WXS.nl 

PR & BEURZEN, POST- en 
CONIACTADRESVKTV: 

Jan de Wit 
Houlvesterstraat 22 
5241 JX ROSMALEN 
Tel/Fax: 073 / 5214272 
e-mail: 
dewitrosmalen@hotmail.com 

KRANTENDIENST: 
De krantendienst is een niet-commerciële 
dienstverlening van de VKTV aan haar 
leden, die beoogd te bemiddelen bij kran
ten en tijdschriften en andere daarmee 
samenhangende geschriften en voorwerpen. 
Iedereen die afstand wil doen van dergelijk 
materiaal wordt verzocht contact op te 
nemen met de coördinator Jan de Wit op 
bovenstaand adres. (conunerciële aanbie
dingen worden niet in behandeling geno
men) 

ADVERTENTIES IN 
AU COURANT: 
leder lid mag gratis een advertentie plaat
sen (max. 10 regels) 

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

Leden: .... ... .... . .. . 25% korting. 
Bij jaarcontract: ...... . . 25% korting. 

ISSN - nr. 0920-4180 

VKTV-beurs en ledenvergadering 
in Voorthuizen op 6 november jl. 
door Jan de WiL 

Veel slechter weer hadden we 
niet kunnen treffen op deze 
eerste zaterdag van november. 
Het was dan ook voor menig 
lid een opgave om zijn te ver
kopen of gekochte spullen 
watervrij te houden. Hoewel 
het dus onophoudelijk regen
de, trotseerden toch zeker 
zo'n 100 mensen de regen om 
de papierbeurs in Voorthuizen 
te bezoeken. Nee, helaas niet 
allemaal lid van de VKTV, 
maar het moet gezegd dat 
enkele nieuwe VKTV-gezichten 
op de beurs gesignaleerd wer
den.. . De papierbeurs leverde 
uiteindelijk voor iedere bezoe
ker wel wat op. Of, om het 
met de woorden van voorzit
ter Otto Spronk samen te vat
ten: we zagen iedereen wel 
scoren! Aansluitend op .de 
jaarlijkse verzamelbeurs, 
wederom medegeorganiseerd 
door de Documentatiegroep 
40-45, vond die middag de 
jaarlijkse ledenvergadering 
van de VKTV plaats. Een 
samenvatting van deze verga
dering treft u hierbij aan. 

6 November 1999, VTKTV b0eenkomst. 

Nadat iedereen van koffie was 
voorzien, heette voorzitter Ouo 
Spronk de aanwezigen welkom 
en maakte hij melding van de 
afwezigheid van penningmeester 
Klaas Kornaat wegens verplich
tingen elders. Daarop aansluitend 
maakte de voorzitter bekend dat 
de huidige penningmeester, gelet 

op zijn reguliere werkzaamheden, 
het bestuur verzocht heeft de 
functie van penningmeester vaca
nt te maken. Het bestuur is dank
baar voor het feit dat, na geruime 
tijd gezocht te hebben , VKTV-lid 
Ruud Dolfin bereid is gevonden 
het penningmeesterschap voor 
tenminste een jaar over te nemen. 
De ledenvergadering stemde in 
met het voorstel, waarmee Ruud 
Dolfin voor tenminste 1 jaar is 
benoemd. Ruud DolIin bedankte 

De heer Boersma van het Airbome-museum. 

de aanwezige leden voor het ver
trouwen. De voorzitter stond 
eveneens stil bij de kwetsbaarheid 
van de VKTV en de toch lage 
opkomst van de leden bij evene
menten. Kwetsbaar, omdat vooral 
het laatste jaar duidelijk wordt 
dat de VKTV boven water blijft 
door de bezieling van het bestuur 
en slechts enkele leden. Met name 
werden de heren Nierynck 
(redactionele bijdragen) en 
Bosman (Internet en redactionele 
bijdragen) genoemd. De voorzit
ter verwoordde namens het 
bestuur de bezorgdheid over deze 
ontwikkeling, aangezien het de 
kwaliteit van de VKTV niet ten 
goede komt. Hij hoopt dat er in 
de toekomst meer 'handen' 
beschikbaar zijn om het VKTV
werk te verrichten. 

Bestuurslid Ron Grooten deed 
verslag van de stand van zaken 
met betrekking tot het laatste 
nummer van Au Courant in deze 
eeuw. Hij maakte melding van 
een heuse millennium krant. 

Secretaris]an de Wit deelde mede 
dat de VKTV momenteel 12 7 
leden telt en dat de te actualiseren 
ledenlij st redelijk goed wordt 
teruggezonden. Hij doet nog
maals een beroep op de (overige) 
leden om de lijst in te vullen en 
terug te zenden. 
Wat belreft de activiteiten weet 
het bestuur momenteel niet aan 
welke evenementen en activitei
ten behoefte is. De doorgaans lage 
opkomst geeft misschien aan dat 
gezocht moet worden naar andere 
activite iten. De secretaris verzoekt 
dringend om creatieve ideeën 
voor evenementen / uitstapjes 
voor het komende jaar 2000 aan 
hem door te geven . Een suggestie 
van een van de aanwezigen : 
Persmuseum Amsterdam. 

Door afwezigheid van de pen
ningmeester wordt in deze editie 
van Au Courant 2000 geen finan
cieel verslag gedaan. 

Rondvraag 
De heer Lowenhart verzocht de 
voorzitter informatie over de 
mogelijkheid om zijn privé-col
lectie waardig en onder naam in 
zijn geheel over te doen aan een 
mogelijk bij de VKTV bekende 
instantie. De heer Lowenhart 

Voor het oprapen. 

denkt zelf aan een commercieel 
VKTV-Iid . Gelet op het specifieke 
verzoek kan de Kran tendienst 
hier geen bijdrage in leveren en 
helaas geen pasklare oplossing 
bieden .. Wel zal nagedacht WOI

den over de voorgelegde vraag. 

De heer Anten biedt aan om vanaf 
2000 kwartaalbijdrage te leveren 
in Au Courant , met als inhoud 
'een eeuw geleden'. Ron Grooten 
en de heer Anten hebben hierover 
contact. 

Met inmiddels soep en brood
jes op tafel, sluit de voorzitter 
de korte ledenvergadering en 
dankt allen voor hun steun, 
betrokkenheid en aanwezig
heid. En zelfs na de lunch 
regende het nog .. 
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PERSCOMBINATIE BOUWT 
NIEUWE DRUKKERIJ 

Persombinatie bouwt een nieuwe drukkerij in 
Amsterdam, waar in juni 2000 de eerste kranten 
zullen worden gedrukt. Het project kost f 178 
miljoen. Een Colormancoldsetrotatiepers wordt 
op korte termijn opgebouwd in de drukkerij. 
Perscombinatie zit midden in de uitvoering van 
een enorm investeringsproject. Ongeveer vijf 
kilometer van de huidige krantenproductie aan 
de Witbautstraat in Amsterdam is de onderne
ming in industriegebied Amstel II bezig een 
compleet nieuw onderkomen voor bedrijf en 
krantenproductie te bouwen. De logistieke 
afwikkeling voor de dagelijkse krantenprocluctie 
wordt op de huidige locatie steeds moeilijker. 
Daarnaast bemerkte men ook de beperkingen in 
fullcolour capaciteit van de huidige drukpers
configuratie. 

Perscombinatie maakt daarom de laatste jaren 
op geregelde basis gebruik van collegiale druk
capaciteit in Houten en Apeldoorn, om met de 
ochtendkranten op tijd bij de lezers te zijn. De 
Nederlandse krantenindustrie heeft de laatste 
jaren een aantal eigendomsverschuivingen laten 
zien. In 1997 werd de Nederlandse Dagblad 
Unie met belangrijke titels zoals NRC 
Handelsblad en Algemeen Dagblad door 
Perscombinatie overgenomen van Reed Elsevier. 
NDU had juist een nieuwe drukkerij voor haar 
bestaande Wifag-persen gebouwd in Rotterdam
Charlois. Na de samensmelting wees een capaci
teitsonderzoek uit dat de productiecapaciteit van 
Perscombinatie in Amsterdam moest worden 
gezocht en uit de binnenstad moest verhuizen. 
Kort daarop werden de nieuwe Colorman cold
setrotatiepersen besteld bij MAN Roland in 
Augsburg. Juist dezer dagen kun je de stukken 
al aardig op hun juiste plek zien samenvallen 
voor ingebruikname in juni 2000. 

De drukkerijen van PCM uitgevers in Rotterdam 
en Amsterdam drukken en distribueren weke
lijks ongeveer tweeduizend ton kranten met 
bekende titels zoals Algemeen Dagblad, de 
Volkskrant, NRC Handelsblad, Trouwen Het 
Parool. Sinds herschikking van de Nederlandse 
krantenmarkt in september 99 met de verhui
zing van VNU's krantentitels naar Wegener 
Arcade, wordt de Nederlandse krantenwereld 
gedomineerd door drie groepen die de taart 
bijna in drie gelijke stukken verdelen. PCM is 
nog steeds de grootste met 30,8%, Onmiddellijk 
gevolgd door de Telegraaf met 30% en Wegener 
Arcade met 28,6%. 
Bron: Graficus, september 1999 

TE RUIL of TE KOOP 
Originele Historische Couranten 

1. ALKMAARSCRECOURANT ; 1836 . ... . . . ... .. f. 6,50 

2. DAGVERHAAL DER HANDELINGEN VAN DE PROVJSIO

NEELE REPRESENTANTEN DES VOLKS VAN FRlESLAND 

Leeuwarden ; 1795 . . . . ...... r. i ,50 

3. DEVENTER COURANT ; 1858 ..... . . . ... ... .. f. 5 ,00 

4. s -GRAVENHAAGSE COURANT; 1774-1783 . . J . 15,00 

5. HAEGSE MERCUR ; 1698-1699 .... . ... . ...... r. 17,50 

6. HOLLANDSCHE SPECTATOR; 

Ousrus van Effen) ;Amstcrdmn ; 1732 ...... . .... l 6 ,00 

7. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VA N BERGEN OP 

ZOOM; 1866 .... . ...... .. .. . ........... . . . r. 6,00 

8. PHlLANTROPE ; Amsterda m ; 175 7 . . . . . . . .. f. 7,50 

9. PROVINCIAAL DAGBLAD NOORD-BRABANT ; 

Den Bosch ; 1830 . . . ... f. 7,50 

10. REIZENDE MEUWS-BODE ; Amsterdam ; 1836 ... f. 7,50 

11. VA DERLANDER ; Amsterdam ; 1778 . . .. r. 7,50 

12. VLISSINGSCHE COURANT; 1846 ............. r. 6,50 

13. ANTWERPSCHE GAZETTE ; 1814 .. 

14. GAZETTE VAN ANTWERPEN; 179 1 . 

. . . r. 7,50 

. . . f. 12,50 

Gehele collectie : ................. J. 100,00 
(inclusief porto) 
Voor leden van de vereniging VKTV: .f. 85,00 

Te bevragen: Louis Nierynck 
Verdilaan 85 
4384LD V1ïssingen 
teL 0118/470172 

Van de Daily Mail, met "future news" (l/l/2000); over een 
inktverslindende pagina; een vroege scheepskrant; een 
Oostenrijkse blunder, een Appelboom krant en natuurlijk de 
Eclips. 

Eén van de blunders waarmee de pers wel eens wordt opge
zadeld is zeker het Oostenrijkse ABEND-PRESSE van 4 nov. 
1960, waarin de val van Chruschtschov en de opvolging door 
Malenkow wordt bericht I De Cuba-crisis moest nog komen 
(1962) en pas in oktober 1964 werd het vier jaar eerder al door 
Abend Presse gebrachte nieuws bewaarheid. Zijn opvolger bleek 
geen goede voorspelling: het werd Leonid Brezjnev. 

ohne 

o Abend-Presse 
Whn8 ~Inzlge., Alt"ndhtatt l.t.no"''' ' t='l.!:r. P.U. 

Machtkampf in Moskau 
Chruschtschow gestürzf 

achfol Malenkowl 

Reeds in 1928 verscheen de londense DAILY MAIL met een uit
gave, toekomstig gedateerd "Saturday Jan. 1, 2000"! Het was een 
publiciteitsstunt met "news of the future" voor de Ideal Home 
Exhebition die dat jaar in Londen werd gehouden. Op alle 24 
bladzijden van de krant leeft het Millennium met nieuws, sport, 
strips en advertenties. Wonderlijk hoe alles gefantaseerd werd, 
hoewel sommige onderdelen de waarheid benaderen, zoals op 
pag.2 waarop een leverancier van cement een tekening van de 
ingang van de Kanaaltunnel heeft aangebracht met de tekst: "all 
in cement used for the Chunnel Tunnels was supplied by 
Portland", of een advertentie van Graven "A" sigaretten "Great 
grandfather smoked them 75 years ago". Wat fantasierijker is het 
vliegtuig dat Hackney meubelen bij u thuis bezorgt; de auto is al 
gestroomlijnd en men biedt "Phono-television-ozone receivers" 
aan. Jammer dat de mode voor 2000 niet goed werd voorspeld, 
maar Johnnie Walker is inderdaad "still going strong"! 

Op de foto pagina valt het grote kleurentelevisiescherm op dat 
door een talrijke menigte -uitgedost in fanatsieloze kleding-
wordt gadegeslagen op Trafalgar Square. _ 
Het automerk Morris geeft in zijn advertentie de vergelijking tus
sen het product van 1928 en de "water-auto" en "vlieg-auto" van 
het jaar 2000. De voorpagina advertentie van Lyons' Teashops 
geeft aan waar je je Aerocar kan parkeren. Tussen de kleine 
advertenties zie ik een aanbieding van een "electrische afwasma
chine", ondenkbaar in 1928 maar wie heeft die nu nog niet? Wat 
vooral opvalt in deze krant is de volledige afwezigheid in de 
nieuwskolommen van een oorlog, waar dan ook! En dat is 
natuurlijk een grote leemte per 1 januari 2000! 
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-You may land thece nigbt and day. 

Een schitterend exemplaar in de curiosa-verzameling, dat zelfs 
onlangs nog geveild werd in Londen, nu die toekomstige datum 
werkelijkheid wordt. 

Op 26 juli 1900 werd een huwelijk tussen Pieter van Appel en 
atharina van Appel voltrokken. Een eeuw geleden dus en voor 
die gelegenheid verscheen DE APPELBOOM No. Eenig, uitgege
ven door de ceremoniemeesters. Het blaadje van vier paginas 
werd gedrukt door ]. den Daas te Utrecht. Vroeger was zo'n 
huwelijkskrant een algemeen gebruik. In zo'n blad wordt de 
draak gestoken met de beide echtelieden; de inhoud slaat ner
gens op en het was alleen van belang voor de familie en slechts 
op die dag. Eigenlijk is het een wordner dat zo'n stukje drukwerk 
na een eeuw nog bestaat, want wie bewaart zoiets7 Ik neem aan 
dat het voor de nazaten heel wat dierbaarder is dan voor m~, die 
het toch aan de collectie heb toegevoegd als aardige curiositeit, 
hoewel het weinig met de krant te maken heeft. 

F Anno 1900. Zeist 24 Juli . No. Eenig . , 

DE APPELBOOM. 
orgaan loor Zeist, Utreehl, Amsterdan, den Haag en omsmken. 

Auteursrecht niet verzekerd. 

®ns c1rogram. 

Wanbet.alers worden niet vervolgd. 
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Van alle dagbladen met een illustratie van de Eclips op 10 augus
tus ll. is het Belgische HET BELANG VAN LIMBURG de meest in 
het oog springende met een bijna volledige zwarte inktverslin
dende voorpagina. 
Hoewel moet worden gezegd dat men de donkere pagina rond de 
rest van de eigenlijke krant heeft gevouwen, inclusief de gewone 
voorpagina. Een simpele stunt die de verkoop die dag zeker ten 
goede kwam l 
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Over het algemeen waren de Belgische dagbladen met de grote 
koppen -zoals gebruikelijk de laatste jaren- het meest verza
melaarswaardig. Want zoals bij elke grote gebeurtenis wil de 
verzamelaar een uitgebreid assortiment kranten opnemen in 
zijn collectie en dan met opvallende nieuwskoppen. DE MOR
GEN van 10 augustus 1999 gaf zijn titel geheel zwart met 
oplichtende letters, maar hetzelfde blad van de eclips-reporta
ge van de dag erna was erg simpel, terwijl de "O"van de titel 
zich toch uitermate leent voor een verdwenen zonnetje' 

Veel scheepskranten maken deel uit van een krantenverzame
ling. Ze werden gedrukt aan boord van het schip en uitgedeeld 
aan de passagiers en de bemanning. Voornaamste berichten in 
die blaadjes waren de posities van het schip, het te verwachten 
weer, tijd van aankomst in de volgende haven, het via radio of 
telefoon ontvangen wereldnieuws. 
De nieuwste aanwinst in mijn collectie op dit gebied en tot nu 
toe het oudste, is de CUNARD DAILY BULLETIN nr. 36 van 10 
juni 1904. Een scheepsDAGblad dus' 
Formaat halffolio, 8 pagina's, geïllustreerd met foto's van de 
plaatsen die bezocht worden en aan de achterzijde een foto van 
het schip zelf: "R.M.S. Campania". 

yf).:18. VOl .. n.) R.)f.~. "C.UIPAYIA," .JUN'E In. 100.&. (Pitte .: 2'''. ,,"" IS CD'" 
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Het wereldnieuws werd ontvangen met zogenaamde "marconi
grammen" (direct to the ship) en vermeld in telegramstijl, land 
per land. Verder heeft het blad een leuke rubriek "Smoke-room 
gossip" en een pagina met alle schepen van de Cunard-lijn, 
kompleet met technische gegevens. 

R.M.S. "CAMPANIA." 
011totlif\l$ION S_lEHGTH, 620 Ft', Bu .. , 65 FT. 3 hU, 12,950 TONS, 30,000 HOfiSE -POWt:~ , 

Op 30 mei 1957 testte Engeland de tweede watwerstofbom in 
de Grote Oceaan nabij Christmas Island. Op het oorlogsschip 
HMS Alert werd de gebeurtenis gadegeslagen door een verte
genwoordiger van de Britse pers en persagentschappen. 
Het op Christmas Island verschijnende MlD PACIFIC NEWS 
van 31 mei 1957 nr. 243 was een "special" met verslag van 
deze test. 

;" ~LÄ H'" ;);JI·'· t;\I!' 

P:iiieN~" 

. . : 

··BI1TISB,.·;.PltllSS ····.SE,! ; 
jS'ECONDTES:f ' ,§'·"' 

Hieronder de lyrische beschrijving van dit vreselijke wapen: 
"6,5,4,3,.. In the tense stillness every one waited, poised, 
expectant. Only the harsh schrilling of a bell came out across 
all thoughts as eyes were closed and shielded from searing flash 
to come. The ringing stopped - and there was the fireball , sur
ging and bOiling with pent-up power, forcing its way upwards 
and outwards. It flared like the sun, rising quickly, and then it 
was white, suffused with red, fire enclosed in vapour". 
De 3 nieuwslijnen zijn op het origineel in rood gekleurd. De 
achterzijde van de krant beslaat het Foreign Report met actueel 
nieuws. Curieus krantje! 

Een zeer zeldzaam stuk in de curiosa-collectie is zonder meer 
de VADERLANDSCHE EXTRA-COURANT m.57 van 10 mei 
1784. (te Buiksloot, ter Boekdrukkerye van de Gebroeders 
Baalde). 
De bovenste helft van de voorpagina wordt geheel ingenomen 
door een gegraveerde koperplaat met een afbeelding van de 
Westerschelde met beide oevers Staats Brabant en Staats 
Vlaanderen met de forten Frederik Hendrik, Kruis Schans, 
Liefkenshoek en Lillo. 
Illustraties komen veel voor in de 16e en 17e eeuwse pamflet
ten en later in de tijdschriftjes maar in een Nederlandse krant 
ben ik er ooit maar één tegengekomen en dat was een 's
Gravenhaegse Courant uit 1759 met de afbeelding van het 
praalbed van de gestorven prinses Anna. 
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"Z" NIEUW "DAGBLAD" 
VOOR ZOETERMEER 

Het heeft de ondertitel "Dagblad voor Zoetermeer en 
omgeving", maar mag die naam eigenlijk ook weer niet 
dragen. Vanaf 1 december ontvangen de elfduizend 
abonnees van de Haagsche Courant (HC) in 
Zoetermeer een nieuwe bijlage, getiteld "Z". De twaalf 
pagina's op weekendformaat vormen een geheel eigen 
dagblad voor Zoetermeer. 
Volgens projectleider Ted van Bussel was de aandacht 
in de editie Zoetermeer van de HC voor lokaal en 
regionaal nieuws te beperkt en ging het ten koste van 
nieuws uit Den Haag en omgeving, nieuws waarin 
Zoetermeerders ook geïnteresseerd zijn. Bij het oude 
editiestelsel moesten de Zoetermeerders ej:n deel van 
de Haagse kopij missen. Even is volgens Van Bussel 
nog overwogen een geheel nieuw kopblad in 
Zoetermeer te lanceren (De Haagsche Courant is nog 
in het bezit van de oude titel Zoetermeersche Courant) 
maar daar is vanwege economische redenen van afge
zien, De start van een kopblad zou namelijk het aantal 
abonnees bij de HC doen zakken. Gekozen is voor de 
bijlage van twaalf pagina's weekendformaat. 
Om die bijlage iedere dag te kunnen vullen is de 
Zoetermeersche redactie met twee formatieplaatsen 
uitgebreid. In Zoetermeer wonen ongeveer honderd
duizend mensen. Volgens Van Bussel zit er nog steeds 
groei ih de gemeente, zeker nu er in Zoetermeer Oost 
zo'n vijftienhonderd woningen worden gebouwd. De 
oplage van de Haagsche çourant kent in Zoetermeer al 
enkele jaren een lichte dahng, meldt de projektleider. 
De dekking van de krant bevindt zich er rond de 25 
procent (bij ongeveer één op de vier Zoetèrmeersche 
huishoudens ploft 's avonds de HC op de mat), een 
lage dekking in vergelijking met bijvoorbeeld Delft en 
het Westland (dertig tot veertig procent) en ruwweg 
hetzelfde als in Den Haag. 
Bij een succes van de op vijf kolom vormgegeven krant 
wordt volgens Van Bussel overwogen ook in Delft een 
dergelijke bijlage het licht te doen zien, 

Bron: De Journalist, dec. 1999 

A'. t759. ~N~:·tB I 
's GRA VID<rIAEGSE 

VAN OEN 

I 

Exm;cniirraÎre Cour1nt ! 

?<' •. F c. D lt t] A R V. \ I 
, 
, 

De extra Vaderlandse Courant heeft één onderwerp op beide 
pagina's nl. de uitgebreide beschrijving van de genoemde for
ten. 
Een uniek exemplaar. 

Uit de ,~ GRAVENHAEGSCHE WOENSDAGSE COURANT 
nr. 123 (14 oktober 1739): Nadelen van een te kleine oplage: 

(wordt vervolgd) 
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ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA 
BUIGT 
LONDEN- De wereldberoemde Encyclopaedia 
Britarinica verschijnt niet meer in boekvorm. De 
uitgever van het naslagwerk dat in 1771 in het 
Schotse Edinburgh voor het eerst op de markt 
kwam, had al langer bekend gemaakt dat ze de 
bakens verzetten in de richting van de nieuwe 
media. Het bericht dat deze reuzenencyclopedie 
voortaan gratis en voor niets is te raadplegen op 
Internet is hier wederom. een bewijs. De website 
www.eb.com bevat alle 32 delen van de encyclo
pedie zoals die in druk en op cd-rom verkrijg
baar is. Dit betekent dat u het zo gek niet kunt 
verzinnen of het is te vinden op de site. 
Daarnaast heeft de uitgever enkele thema's op 
deze site gezet die de bezoeker rechtstreeks toe
gang verlenen tot netjes geordende informatie en 
afbeeldingen over een bepaald onderwerp. 

Bron: Graficus, november 1999 

HPIDE TIJD IN ZEE GEDUMPT 
VLIELAND- Het laatste nummer van het tijd
schrift HPlDe Tijd met daarin een artikel over de 
toestand op Vlieland, is nooit op het eiland aan- . 
gekomen. Dat bevestigt E. Nanninga van het 
weekblad in Amsterdam. Het artikel geeft een 
beeld van het eiland en de lokale gemeenteraad. 
Ook wordt het vermeende drankmisbruik van 
burgemeester Van der Mark aangestipt. De koe
rier van uitgeverij Betapress zou het pak tijd
schriften wel op de boot hebben aangeleverd, 
zegt Nanninga. "Maar het pakket is tijdens de 
zeereis spoorloos verdwenen". 

Bron: GPD; PZC, juli 1999 

PUBLICATIEVERBOD 
IRAANSE KRANT 

TEHERAN- Een rechtbank in Teheran heeft de 
liberale Iraanse krant Neshat een publicatiever
bod opgelegd. Neshat publiceerde recent enkele 
artikelen waarin kritiek werd uitgeoefend op het 
opleggen van de doodstraf. In een artikel werd 
betoogd dat de straf volgens de islamitische wet
geving niet zo dikwijls hoeft worden opgelegd 
als momenteel gebeurt. Neshat wordt gemaakt 
door journalisten die afkomstig zijn van een eer
der verboden liberaal dagblad. De Iraanse gees
telijke leider Khamenei verklaarde eerder dat de 
personen die Islamitische wetten betwisten, zelf 
de doodstraf verdienen. Afgelopen juli deden 
zich in Iran hevige ongeregeldheden voor nadat 
een rechtbank de gematigde krant Salam had 
verboden. 

Bron: RTR; PZC, sept. 1999 

BLUNDERS 
Hoe reageren journalisten als naar hun eigen 
fouten wordt geïnformeerd? De makers van het 
jubileummagazine van de post-doctorale oplei
ding journalistiek in Rotterdam hielden een 
bescheiden steekproef door een achttal journa
listen te vragen hun "grootste blunder" op te 
biechten. Niet iedereen is even dapper. Zo maakt 
Jacques de Jong van de Volkskrant zich er vanaf 
met "Heb ik wel eens geblunderd?" Zijn collega 
Jos Klaassen is al wat openhartiger: "Bij het 
bezoek van Erich Honecker aan Bonn heb ik een 
cruciale uitspraak gemist die, terwijl ik druk zat 
te typen, op alle tv-kanalen te zien was." Joost 
van der Vaart (NRC) is het ruimhartigst in het 
terughalen van een blunder. Hij had tijdens de 
Ogem-affaire gemeld dat Jaap Boersma, commi
saris van het bouwbedrijf en politicus, in de kas 
had gegraaid. "Alles was goed gecheckt, maar ik 
had hem niet om wederhoor gevraagd. Niet 
Boersma kreeg een emmer shit over zich heen, 
maar ikzelf." 
(losse nummers van het jubileummagazine "Tien 
keer twintig is tweeduizend" zijn verkrijgbaar 
via de opleiding) 
bron: De Journalist -oktober 1999. 

AnatoDlie van de journalistieke blunder 
De canard is zo oud als de journalistiek. 
Maar wat weten we eigenlijk over onze 
blunders en bloopers, over de zeperds en 
uitglijders van ons vak? Literatuur over 
canards bestaat er - behoudens enkele 
anekdotes in gedenkboeken - niet. Een 
poging tot anatomie met als hoofdrolspe
lers: eenden, bokken, honden en buffels. 

Thw Dersjant 

Abraham Verhoeven moet het vanaf het begin 
hebben geweten: wie journalistiek bedrijft, 
zoekt bewust de risico's op. Courantier 
Verhoeven, die vanaf 1605 een van de eerste 
gedrukte kranten ter wereld uitgaf in 
Antwerpen, schuwde dat journalistieke risico 
niet. Bij een verslag van een executie vermeld
de hij in zijn krant de laatste woorden van de 
ter dood veroordeelde. En dat terwijl de 
terechtstelling nog moest plaatsvinden. Het 
eerste geval van een canard7 1n ieder geval 
placht Verhoeven zijn artikelen te beëindigen 
met de woorden: 'Oft waer is, sal den tydt lee
ren'. Een motto dat in veel moderne media niet 
zou misstaan. Toch blijken echte canards maar 
mondjesmaat voor te komen. Wie een verza
meling 'omgekeerde scoops' wil aanleggen, 
moet een lange periode onderzoeken. Want 
ook wat dat betreft is de Nederlandse pers zeer 
braaf. 

Iedere journalist weet intuïtief wat een canard 
is. Toch is het verschijnsel niet eenduidig. Van 
Dale zegt: 'Loos of verzonnen bericht, vooral 
in kranten, fopperij' Koene (26e druk): 
'Verzonnen krantenbericht'. De omschrijvin
gen komen overeen met wat in Duitsland een 
Zeitungsente heet, in Oostenrijk een 
Grubenhund, in de Verenigde Staten een hoax 
en in Frankrijk eveneens een canard. Het 
draait bij al die begrippen steeds om een ver
zonnen bericht, hetzij door derden , om de 
journalisten een loer te draaien, hetzij van bin
nenuit om de lezer - om wat voor reden dan 
ook - iets op de mouw te spelden. 
Toch komen die omschrijvingen niet overeen 
met wat we in Nederland met canard bedoe
len. We hebben het dan over een breder ver
schijnsel: foute of onzinnige informatie in de 
media, wat de achterliggende oorzaak ook is. 
De 1taliaanse vervalsingsdeskundige Salvatore 
Casillo maakt een driedeling als het gaat om 
missers in de media: fattoidi (geruchten, urban 
legends), canards (iemand van buiten probeert 
een onecht bericht het medium binnen te 
smokkelen) en echte journalistieke vervalsin
gen (bijvoorbeeld de Hitler-dagboeken). Een 
driedeling die tekort schiet, omdat het een 
reeks journalistieke uitglijders buiten 
beschouwing laat: canards die zonder opzet, 
door een toevallige samenloop van omstandig
heden, in de media zijn gekomen. 

Een Volkskrant uit "1944" .... 

1972: Helaas .. 

Het ligt daarom meer voor de hand canards in 
twee hoofdcategorieën in te delen: missers die 
zijn veroorzaakt 'van buiten af' en de canards 
die 'binnen het medium' zijn ontstaan. De uit
glijders binnen het medium kennen vervol
gens weer twee sub-categorieën: opzettelijke 
canards en canards-per-ongeluk. 

Op 23 augustus 1997, vlak voor de deadline, 
ging op de redactie van het Nieuwsblad van 
het Noorden de telefoon. De 2l-jarige onder
zoeker en ex-kartingcoureur Jan Zandstra 
meldde, ten behoeve van een scriptie, alle 52 
Nederlandse indoorkartbanen aan een onder
zoek te hebben onderworpen. Zijn conclusie: 
de Gronings'e baan behoort tot de slechtste van 
het land. 'Ik kan nu al zonder twijfel zeggen 
dat de racebaan in Groningen tot de gevaar
lijkste drie van het land behoort', tekende de 
krant telefonisch op uit de mond van de jonge 
onderzoeker. De verslaggever belde subiet met 
de Groninger kartbaan voor een reactie. Daar 
kon men op dat moment niet meer verklaren 
dan te verwachten dat het niet zo'n vaart zou 
lopen. Hoor en wederhoor hadden zo plaats
gevonden, dus wat lette plaatsing in de krant. 
Zo meldde het Nieuwsblad van het Noorden 
die 23ste augustus de problemen in de kart
wereld. Pas nadat de krant voor een follow-up 
op zoek ging naar de bewuste student, bleek 
deze onvindbaar, evenals het rapport. De krant 
was het slachtoffer geworden van een grap of 
een wraakactie aan het adres van de kartbaan 
en rectificeerde enkele dagen later onder de 
kop: 'Er is niets mis met kartbaan Groningen'. 
De kartbaan-canard is exemplarisch voor de 
verzameling canards 'van buiten ar. Om wat 
voor reden dan ook (wrok, humor, de pers een 
lesje willen leren) bedenkt iemand een 
nieuwsonderwerp en gaat ermee richting pers. 

Daar wordt een mooi ver
haal al snel met open 
armen ontvangen. 
Zo verging het de sport
verslaggever van de 
Zwolse Courant, die op 
zondagmiddag 30 oktober 
1994 met de kantine van 
de Union Sport Vereniging 
(USV) uit Nieuwleusen 
belde om telefonisch een 
verslag te reconstrueren 
van de voetbalwedstrijd 
van USV tegen lJhorst. Die 
maandag meldde de 
Zwolse Courant hoe Iwan 
Spin maar liefst twee keer 
scoorde. Wat - achteraf 
gezien - vreemd was, 
omdat deze speler tot die 
dag niet hoger reikte dan 
het vierde elftal. Een dag 
later rectificeerde de krant 
dan ook; de wedstrijd 
bleek nooit gespeeld; 
iemand in de kantine, 
gezegend met een groot 
acteertalent en improvisa
tievermogen, had de ver
slaggever een compleet 
wedstrijdverslag op de 
mouw gespeld. 
De lijst 'vervuilde bronnen 
van buitenar is eindeloos 
lang. Kees Schaepman 
(destijds Vrij Nederland) 
meende in 1988 een inter
view te hebben gehad met 
'Christiane F'. Het bleek 

Een "verkeerde" kop .. 

een junk te zijn die op geld uit was. Ton van 
Dijk liet zich ooit in een geblindeerde auto op 
sleeptouw nemen om een verhaal te maken 
over het 'Militant Autonomen Front'. Hij bleek 
beetgenomen door het actieblad Blufl 

Niet altijd gaat het om onschuldige lolbroe
kerij. Dan is er sprake van georganiseerde 
misinformatie. Regeringen en bedrijven 
hebben er soms belang bij media een beeld 
voor te spiegelen dat afwijkt van de werke
lijkheid. Dat hoeft nog niet direct tot 
canards te leiden, maar de grens is niet 
altijd even duidelijk. Een voorbeeld van een 
verzonnen bericht met economische bijbe
doelingen was begin dit jaar op internet te 
vinden. Op een pagina die verdacht veel 
leek op een webpagina van het financieel 
persbureau Bloomberg, werd aangekondigd 
dat het bedrijf PairGain Technology Ine. 
voor meer dan een miljard dollar overgeno
men zou worden door ECI Telecom Ltd. 
Door het valse bericht steeg de waarde van 
de PairGain-aandeIen met dertig procent. 
De webpagina, het zal inmiddels niemand 
meer verbazen, bleek vervalst. 
Een bijzonder soort canard die afkomstig is 
van een 'vergiftigde bron', betreft de weten
schappelijke bewering die door de pers wordt 
overgenomen. Daarbij speelt het de journalis
tiek vaak parten dat niet altijd snel gecontro
leerd kan worden wat de waarde van een 
wetenschappelijke stelling is. 
Begin maart dit jaar was het groot nieuws bij 
het Radio 1 Journaal en De Telegraaf: het 
gebruik van mobiele telefoons is slecht voor de 
gezondheid vanwege straling. Voorwaar een 
opmerkelijk bericht in een tijd waarin het 
gebruik van het 'GSM-etje' explosief toeneemt. 
Mobiel bellen kon, volgens de berichten, 
geheugenstoornissen en kanker veroozaken. 
Bovendien zou de straling een stof in de her
sens activeren die verslavend werkt. 
Het verhaal was afkomstig, zo onthulde weten
schapsjournalist Ad Lagendijk in de 
Volkskrant, van de Britse krant The Observer. 
In die krant kondigde iemand aan dat hij fabri
kanten van mobiele telefoons wilde aanklagen 
omdat zijn geheugen sinds hij GSM's gebruik
te, achteruit was gegaan. Voorts haalde het 
artikel de Amerikaanse wetenschapper Henry 
Lai aan, een psycholoog die er volgens 
Lagendijk wel meer vreemde denkbeelden op 
nahoudt. Het verhaal bleek weinig weten
schappelijke fundering te hebben. Het meren
deel van de Nederlandse media liet deze jour
nalistieke beker dan ook aan zich voorbij gaan. 
Via de wetenschap kwamen verhalen in de 
pers als 'Baby test naar kans op kanker' (o.a. 
Utrechts Nieuwsblad op donderdag 26 
november van dit jaar) en 'The ceU from heli' 
(BBC) over giftige algenwolken die al het leven 
in zee doden. En beruchte krantenkoppen als 
'Vogeltjes oorzaak kanker' (Trouw, 11 juni 
1987), 'Nederlandse experts vinden aids
medicijn' (De Telegraaf, 13 april 1990) en 
'Uien voorkomen maagkanker' (De Telegraaf, 
20 mei 1996) 

Hoe kan de journalist zich wapenen tegen mis
informatie van buitenall Het makkelijkste ant
woord is: wees argwanend, geloof niemand en 
trek alles na voor je publiceert. Maar dat is te 
makkelijk. Als iemand ie.ts zegt, moet Je dat 
dan altijd wantrouwen7 Wat doe Je als een 
gereformeerde predikant in een opinie-artil<el 
zelf meldt dat hij eigenlijk pedofiel is, terwijl 
dat in werkelijkheid niet zo is? Hoe wapen je 
je tegen een fantast die meldt dat zijn lans-
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punts lang is ontsnapt7 

Toch zijn er wel enkele lessen te trekken. Noteer 
altijd het telefoonnummer van een bron en bel bij 
twijfel die bron terug om te controleren of hij echt 
bestaat. En wantrouw onderzoekers die persoonlijk 
de redactie benaderen. Niettemin zal steeds weer 
blijken dat de pers op dit terrein uitermate kwets
baar en eenvoudig beet te nemen is. 

Gaan we over naar de 'vergiftigde journalist' die de 
boel op eigen initiatief en met opzet belazert. Het 
begint zo langzamerhand een select gezelschap te 
worden: Jan Haerynck, Gert Heidemann, Jane t 
Cooke, Edgar Allan Poe, Michae1 Bom, Christopher 
Jones en Stephen Glass. Zij allen overschreden wil
lens en wetens de grens tussen Wahrheit en 
Dichtung. 
Soms gebeurt het fantaseren op initiatief van het 
medium zelf. Een reeks artikelen in de New Vork 
Sun werd later bekend onder de titel 'The Great 
Moon Hoax of 1835'. Op 25 augustus van dat jaar 
verscheen op pagina twee van de kram een artikel
tje dat verhaalde over de wetenschapper Sir John 
Herschel die in Kaap de Goede Hoop een reuzente
lescoop had geïnstalleerd. De dagen erna werd in 
een serie artikelen steeds nauwkeuriger beschreven 
wat de wetenschapper allemaal op de maan kon 
zien: bomen, zeeën, stranden, bisons , geiten, 
kraanvogels en pelikanen. Op 28 augustus kwam 
het hoogtepunt: Herschel had maanmannetjes 
gezien, 36 bij elkaar. Onnodig te melden dat de 
oplage van de New Vork Sun een flinke stijging 
doormaakte van 15 .000 exemplaren per dag naar 
ruim 19.000 stuks. En daar was het de krant om te 
doen, want de concurrentie tussen dagbladen was 
hevig. Op 16 september deelde de krant aan de 
lezers mee dat het verhaal geheel en al afkomstig 
was uit de eigen duim. En de lezers ... die vonden 
het wel amusant. De oplage van de krant bleef 
hoog. 
Groter in aantal zijn de door individuele journalis
ten verzonnen artikelen. Het zijn deze journalistie
ke uitglijders die hard aankomen op de redactie
vloer. Hoe kon 'een van ons' zo slordig omspringen 
met de waarheid7 Het mechanisme is in grote lijnen 
vaak hetzelfde: een jonge, talentvolle journalist 
voelt de druk om steeds ll~ar weer met een opmer
kelijk artikel te moeten komen , steeds groter wor
den, totdat hij besluit een beroep te doen op de fan
tasie. 
Zo kwam Jan Haerynck, geen slecht schrijver, in de 
Volkskrant. Zo won janet Cooke van de 
Washington Post - een groot talent, daar was ieder
een het over eens - een Pulitzer. En zo behaalde de 
Duitse tv-journalist Michael Bom de ene na de 
andere 'scoop' . 
'Het was een incident , een jeugdzonde van de jour
nalist in kwestie', zegt H. Ph. Mok, over het geval 
dat hij in 1976 meemaakte als chef buitenland bij 
Elsevier. 'De man is na het interview ontslagen, 
maar later toch nog goed terechtgekomen in de 
reclame. Daar kwamen zijn talenten wat meer tot 
ontplooiing en heeft hij een fortuin verdiend.' Mok 
heeft het over een jonge Elsevier-redacteur die zich 
bij hem meldde. Deze had geheel op eigen gelegen
heid een vakantiereis naar Jordanië ondernomen en 
was er in geslaagd een interview met koning 
Hoessein te krijgen. 'Ik vertrouwde het destijds al 
niet helemaal' , zegt Mok nu. 'Om die reden zetten 
we bij het interview niet, zoals destijds gebruikelijk 
'Een exclusief interview' In plaats daarvan stond er: 
'Elsevier sprak met hem' . Enige tijd daarna kregen 
we een brief van de Jordaanse ambassade, dat er 
nooit een interview had plaatsgevonden. De redac
teur moest toen wel toegeven dat hij het zelf had 
bedacht. Maar ik moet eerlijk zeggen: het was geen 
slecht artikel. Hoessein zei er ook geen dingen in 
die hij niet gezegd kon hebben. Het interview was 
samengesteld uit knipsels van eerdere interviews in 
buitenlandse bladen. Mede om die reden is er nooit 
een rectificatie gekomen.' 
Ook bij de 'canard van de eeuw' ging het om zelf 
geconstrueerd nieuws: de Hitler-dagboeken , door 
vervalser Kujau gemaakt, door Stern-verslaggever 
Gerd Heidemann aangeschaft, waarbij de laatste 
probeerde er zelf een paar miljoen mark aan over te 
houden. 'De geschiedenis van het Derde Rijk moet 
deels worden herschreven' , beloofde chef-redacteur 
Peter Koch de Stern-lezers. Een week later was het 
voorbij met de scoop. Peter Koch trad af en Gerd 
Heidemann verdween in de gevangenis (vier jaar en 
acht maanden) , evenals Konrad Kujau (twee maan
den minder). 

Tot zover de canards die met opzet, extern oL 
intern , in de media komen. Resteert een categorie 
bloopers die het best omschreven kan worden als 
'missers zonder opzet'. Misverstanden, onbegrip , 
tijdnood, verwarring, onoplettendheid en techni
sche toevalligheden kunnen voor treurige en soms 
lachwekkende momenten zorgen. Bijgaand tien 
categorieën, ingedeeld aan de hand van de oorzaak 
van de canard: 

1. Canard door luiheid of plichtsverzuim 
Op veel redacties doen anekdotes over dit soort uit
glijders de ronde. Nico Kussendrager, docent op de 

Utrechtse journalistenschool, vertelde in 1987, aan 
het op die opleiding gemaakte blad Mediameter, 
een jeugdzonde: 'Ik werkte bij De TijdJMaasbode 
en op de werf van Verolme zou een schip te water 
worden gelaten. Het tijdstip was nogal ongelukkig, 
zaterdagmorgen om negen uur, net na sluitingstijd 
van de krant. Normaal ging ik als beginnend JOur
nalist graag naar zulke klusjes. Die zaterdagochtend 
ging dat dus niet, maar de krant wilde wel de tewa
terlating hebben. Ik vroeg nog aan de chef van de 
stadsredactie of die het niet link vond. Maar hij ant
woordde: Welnee, wat kan er nou fout gaan7 Daar 
kwamen we snel achter. Het getijde was niet goed 
en de tewaterlating ging niet door. Wij brachten het 
stuk op de één.' 

2. Jumping to conc\usions 
Feit A opgeteld bij feit B leidt onontkoombaar tot 
conclusie C. Maar niet altijd. Een voorbeeld uit de 
eigen praktijk. Vorig jaar moest in de tuin van het 
NVJ-pand aan de Johannes Vermeerstraat een 
schuurtje worden neergezet. Bij graafwerkzaamhe
den voor de fundering kwam eerst een oud en ver
weerd bord naar boven. Town Major heette het op 
het bord. Weer even later stuitte de spade op een 
soldatenhelm, onmiskenbaar een Duitse helm uit 
de Tweede Wereldoorlog. Toen de schep weer de 
grond in ging en er vervolgens botjes naar boven 
kwamen, werd het graven gestaakt. Het zou toch 
geen ... 7 De algemeen secretaris besloot dat de poli
tie moest worden ingelicht, en omdat de NVJ niets 
te verbergen wil hebben voor de pers, werden De 
Telegraaf en Het Parool gebeld met de mededeling 
dat er 'mogelijk een dode Duitser' in de tuin was 
gevonden. Binnen enkele minuten waren de ve r
slaggevers ter plaatse. Het Parool worstelde die och
tend met de naderende deadline, zodat de journa
liste na het zien van bord, helm en botjes en het 
aanhoren van het verhaal dat er jarenlang een jood
se organisatie in het pand had gezeten , zich snel uit 

Truman verslaat Dewey. De krant zat er naast ... 

de voeten maakte. 'Resten van Duitse soldaat in 
tuin', heette het enkele uren later op de voorpagina. 
De politie had inmiddels de botten voor onderzoek 
meegenomen en deelde die middag mee dat het 
gebeente van ... een hond bleek te zijn. De Telegraaf 
kon nog op de hoogte worden gesteld, zodat de 
verslaggever van die krant de volgende dag hila
risch meldde dat het waarschijnlijk om een Duitse 
herder ging. 

3 . De technische canard 
Ruud Jacobs is tegenwoordig documentalist bij De 
Gelderlander. Zijn relaas speelt rond 1981, in de 
tijd dat op de redactie van het Dagblad voor Noord
Limburg, waar hij toen werkte, de typemachines 
werden vervangen door heuse computers. 'Een van 
de eindredacteuren die het systeem al meende te 
kennen, legde mij een van de fantastische voorde
len van de computer uit door een stuk op het 
scherm te toveren over hoe de PSP in Tegelen over 
een bepaalde kwestie dacht. 'Kijk, en nu kun je bij
voorbeeld in de hele tekst het woord PSP vervangen 
door, laten we zeggen, de Ruud Jacobs Partij. En 
die wijziging moet je dan natuurlijk wel opslaan' , 
vertelde de alleswetende redacteur en sloeg het arti
kel op. 'Maar nu moeten we het weer terug veran
deren, anders staat het morgen in de krant' , aldus 
de wakkere leermeester. En met wederom enige 
handelingen verdween de Ruud Jacobs Partij weer 
van het scherm om plaats te maken voor de PSP. Tot 
de volgende dag de krant uitkwam ... Ruud Jacobs: 
'Ik werd door een woedende hoofdredacteur Ad 
Brattinga op het matje geroepen. Of ik maar even 
wilde uitleggen hoe het kwam dat in Tegelen ineens 
een Ruud Jacobs Partij dingen beweerde. Bleek de 
eindredacteur bij de tweede wijziging vergeten te 
zijn de verandelingen op te slaan.' 

4. Bericht op herhaling 
Op 20 februari. 1997 meldde het ANP dat 17 
gemeenten in Gelderland nog geld eisten voor 

ondertunneling in het tracé van de Betuwelijn. 
Twee jaar daarvoor had het ANP precies hetzelfde 
gemeld. Diverse kranten namen de tweede keer het 
oude belicht over. 
Het komt ook voor dat verschillende redac teuren, 
zonder dat ze dat van ell{aar weten , met hetzelfde 
onderwerp bezig zijn. Dat overkwam enkele jaren 
geleden dagblad De Gooi- en Eemlander. Een 
redacteur had een mooie primeur over de visie van 
het Gewest Gooi- en Vechtstreek op de 
Markerwaard. Zijn scoop leidde tot de opening van 
de krant. Een maand later, de redacteur was op dat 
moment op vakantie, ontdekte een collega hetzelf
de nieuws en bood het, onwetend van het bericht 
van die maand daarvoor, opnieuw aan voor de 
voorpagina. En weer opende De Gooi- en 
Eemlander trots met het nieuws. Een canard? 
Zeker! Maar wel een waarvan iedere letter waar 
was. 

5 . Gokken tegen de naderende deadline 
'Duidelijke winst Peres' , luidue ue openingskop van 
het Algemeen Dagblad op 30 mei 1996. 
Negenennegentig van de honderd keer gaat het 
goed in de journalistiek: de uitslag van een verkie
zing of voetbalwedstrijd volgt pas kort na de dead
line. Maar ach, het is toch wel duidelijk wie er gaat 
winnen .. . Dus wordt er een klein gokje gewaagd . 
Een gokje dat soms dus verkeerd afloopt. Zo bleek 
Peres uiteindelijk het onderspit te hebben gedolven 
tegen 'Bibi' Netanyahu . En zo bleek, bij een van de 
meest geciteerde canards uit de wereldpers, niet 
democraat Dewey maar republikein Truman de 
presidentsverkiezingen in 1948 in de VS te hebben 
gewonnen De Chicago Daily Tribune bleek die 
avond te hebben misgegokt. De canard zou nooit 
zo roemrucht zijn geworden als niet een triomfe
rende Harry S. Truman voor een fotograaf gepo
seerd had met de voorpagi.lla-met-canard. 
In 1986 ging het mis bij weekblad De Tijd. ln het 

artikel 'Wat er misgi.llg met het CDA' analyseerde 
Gerard Driehuis een dreunende verkiezingsneder
laag van het CDA ten gevolge van 'het uitblijvende 
Lubbers-effect'. Het weekblad had de verkiezings
polls aan de vooravond van de verkiezingen goed 
bekeken en dacht veilig een actuele analyse te kun
nen brengen over de Werdegang van de christen
democratische partij. De stemming pakte fors 
anders uit: nooit eerder in de Nederlandse geschie
denis haalde een partij zo'n hoog percentage (34,6) 
stemmen waardoor hoofdredacteur Arie Kuiper een 
week later gedwongen was op de flater terug te 
komen onder de kop: 'Wat er misging bij De Tijd'. 

6. De nasleep van 1 april 
l-aplil grappen zijn weliswaar 'loze berichten' , 
maar behoren eigenlijk niet tot de canards. Maar 1-
aplil-grappen kunnen wel de aanleiding zijn tot 
journalistieke blunders. Geen I-april-grap mooier 
dan die, die door een krant of radio- of tv-pro
gramma als serieus bericht is overgenomen. Zo viel 
de Zeeuwse correspondent van het Reformatorisch 
Dagblad in 1995 danig door de mand toen hij een 
bericht uit de Zierikzeesche Nieuwsbode jatte. De . 
lezers van het Reformatorisch Dagblad lazen op 
maandag 3 april dat twee dagen ervoor minister 
Jorritsma hoogstpersoonlijk de papieren had 
ondertekend voor een monorail-verbinding tussen . 
het strand en de dorpskern van Zierikzee. Laatste 
zin van het bericht: 'Bij boerderij De Dreef in 
Renesse sloeg de minister symbolisch de eerste paal 
voor de monorail' . 

7. Onbegrip 
journalisten zijn ook maar mensen met gebreken. 
Zo kan het nog wel eens gebeuren dat een vakge
noot iets niet goed verstaat, leest of begrijpt. 
Meestal wordt zo'n missertje tijdens het productie
proces gecorrigeerd. Maar niet altijd , zo weet 
inmiddels ook de redactie van Dagblad De Gooi- en 
Eernlander. Verslaggever Wim van DUk interviewde 

ooit , het zal in de tweede helft van de jaren tachtig 
zijn geweest, het gemeenteraadslid Vroegindeweij . 
Dat raadslid had forse kritiek op wethouder 
Roukens: 'De wethouder is een Einzelgänger', 
meldde het raadslid en Van Dijk zette prompt het 
citaat in de kop. Niets aan de hand , totdat de eind
redactie van de krant besloot dat een Duitse term 
not done was in de krant , zeker in het geval er een 
Nederlands equivalent voorhanden was. En dus 
streepte de dienstdoende eindredacteur het woord 
'Einzelgänger' met potlood uit de kop en schreef er 
'solist' voor in de plaats. Om daarna het met de 
hand.gecorrigeerde artikel per buizenpost naar de 
opmaakafdeling te zenden. Toen die ochtend de 
krant uitkwam werd Van Dijk door een bekende 
van hem telefonisch op de wat vreemde kop boven 
het interview gewezen. Van Dijk sloeg zijn krant 
open en las de koeienletters: 'De wethouder is een 
sadist'. Wethouder Roukens heeft zich er maar met 
moeite van laten overtuigen dat hier geen opzet in 
het spel was. 

8. Rekenen en tellen 
Het gebeurt iedere journalist van tijd tot tijd: een 
spel- of tikfout , een verkeerde komma of fout 
gespelde naam. Stom natuurlijk, maar nog geen 
canard. Dat wordt het, wanneer de tel- of rekenfout 
grote dimensies aanneemt. 'Lager loon voor bijna 
iedereen', opende de voorpagina van de Volkskrant 
op woensdag 9 jammi 1998. En in de lead: 'Grote 
groepen werknemers zullen er dit jaar fors op ach
teruit gaan. De verhoging van de koopkracht die 
het kabinet had berekend, valt hun lelijk tegen.' 
Een dag later kwam de krant op het bericht terug: 
'Rekenfout leidde tot verkeerde conclusies -
Nettolonen gaan dit par wel omhoog'. Overigens 
betrof het hier een lastige berekening van de WW
premies die verkeerd bleek te zijn gemaakt. 

9. Drang te scoren 
De ene journalist haalt z'n schouders erbij op, voor 
de ander is het reden om voor dit vak te kiezen: 
nieuws, scoops, primeurs en scoren. Die drang tot 
scoren leidde in 1989 tot een van de grootste jour
nalistieke affaires in de Nederlandse tv-geschiede
nis: de 'KRO-hoofden-affaire'. In dat jaar berichtte 
KRO's Brandpunt over een XTC-laboratorium en 
over een levendige handel in Nederland in men
senhoofden. Ten bewijze van die laatste onthulling 
werden in een uitzending vijf mensenhoofden 
getoond. 
De bronnen voor zowel de XTC-zaak als de men
senhoofden bleken 'handige jongens' die van de 
KRO vijfduizend gulden hadden ontvangen voor 
het filmen van de mensenhoofden. Het XTC-labo
ratorium bleek gereconstrueerd, een KRO-mede
werker 'speelde' in een van de programma's voor 
leverancier van de chemische producten en volgens 
de politie bleek er geen handel in mensenhoofden 
te bestaan. Na een intern onderzoek kwam de KRO 
tot de slotsom dat Willibrord Frèquin en eindre
dacteur Ton Verlind te goeder trouw haddden 
gehandeld. Zij waren het slachtoffer geworden van 
'boefjes'. Boefjes die makkelijk spel hadden, door
dat Frèquin c.s. maar wat graag wilden geloven dat 
het verhaal waar was. 

10. Een samenloop van omstandigheden 
De werkelijkheid is soms niet te evenaren door de 
beste fictie-schrijver. Als bizarre gebeurtenissen 
elkaar vinden, ontstaan fouten in de media waar 
achteraf eigenlijk helemaal niemand de schuld van 
heeft. 
Op 20 november 1983 stond een opmerkelijk 
interview in de Leeuwarder Courant: de voorzitter 
van het Frysk Anti Fascisme Komité (FAFK) , Aad 
van der Burg, deed uitspraken die menige lezer het 
bloed deed koken. Zo meldde de voorzitter: 'Ik 
vind dat er veel te veel buitenlanders zijn in 
Nederland. (. .. ) Geef je ze stemrecht, dan loop je de 
kans door anderen geregeerd te worden.' 
Opmerkelijke taal voor een anti-fascist. De telefoon 
stond bij de krant niet stil. En ook de FAFK-voor
zitter werd bestookt. Maar Van der Burg had een 
ijzersterk verweer: 'Ik heb de krant helemaal nooit 
gesproken'. Hoe dat kon, werd na enig onderzoek 
op de redactieburelen van de Leeuwarder Courant 
duidelijk, zo valt te terug te lezen in een bericht dat 
het Nieuwsblad van het Noorden de dag erna aan 
de kwestie wijdde. De toenmalige adjunct-hoofdre
dacteur Wiebe Pennewaard in die krant: 'Een van 
onze redacteuren wilde de mening van de FAFK
voorzitter weten. Hij draaide dus het telefoonnum
mer van Van den Burg in Leeuwarden, maar moet 
zijn vergeten vooraf een nul te draaien. Hierdoor 
werd hij verbonden met het toestel van een mede
werker op een andere afdeling van de krant. 
Toevallig bleek dat iemand te zijn die zelf politiek 
actief is en die zonder te vragen met wie hij te doen 
had, prompt een eigen mening gaL' 
Bizar was ook de 'rectificatie met dodelijke afloop' 
in De Gelderlander. In december 1994 meldde de 
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NMa ONDERZOEKT OVERNAME 
VAN DE LIMBURGER DOOR DE 
TELEGRAAF 
De overname van De Limburger door De 
Telegraaf is op losse schroeven komen te staan 
nu de Nederlandse Mededingingsautoriteit 
(NMa) een nader onderzoek eist. Met de aan
koop zou het Amsterdamse krantenconcern zich 
een monopoliepositie verschaffen op de 
Limburgse krantenmarkt, want de enige concur
rent van De Limburger is het Limburgs Dagblad, 
eveneens eige.ndom van De Telegraaf. Deze heeft 
inmiddels laten weten beide kranten onder eigen 
titel te blijven uitbrengen. De bedoeling is dat 
De telegraaf de Limburgse krant overneemt van 
Wegener Arcade, dat deze zomer alle VNU-dag
bladen heeft gekocht. Aangezien Wegener hier
door als uitgever van regionale kranten een zeer 
machtige positie krijgt in Nederland, eist de 
NMa dat ook voor deze alliantie een vergunning 
wordt aangevraagd. 

Bron: Graficus, november 1999 

GEVRAAGD: 
Perskaarten en -legitimaties oud en recent, 
tevens insignes en emblemen van oorlogs
correspondenten, -fotografen, -cameramensen 
uit alle conflicten en oorlogen van de 
afgelopen eeuw. 

Aanbiedingen aan: Ouo Spronk 
Houtvesterstraat 28 
5241 JX ROSMALEN 
tel. + fax: 073-5210718 
email: ospronk@xs4all.nl 

Tielse redactie van die krant dat oud -journalist 
Nic lathouwers (Utrechts Nieuwsblad, de 
Volkskrant en De Gelderlander) op tachtigjari
ge leeftijd was overleden. In het in memoriam 
meldde Gelderlander-journalist Rutger van der 
Zalm dat de overledene een boekje schreef met 
de eveneens overleden en eveneens oud
Gelderlander-journalist Henk Manders. De 
zoon van Henk Manders werkte destijds zelf 
ook bij De Gelderlander en attendeerde zijn 
collega in Tiel op de misser: zijn vader was niet 
overleden, maar woonde nog altijd in een 
bejaardentehuis in Tiel. De Gelderlander 

maakte in een rectificatie keurig melding van 
de foutieve doodmelding van Henk Manders, 
maar werd door het nieuws ingehaald. Op de 
dag dat het herstelbericht in De Gelderlander 
stond, overleed oud-Gelderlander-journalist 
Manders. 

SENGERS ARE SAFE; TRANSFERRED IN 
LIFEBOATS AT SEA' opende de krant die 
dag. 
Tot de dag van vandaag sturen redacteu
ren van die krant een kopie van die 
beroemde opening naar lezers die klagen 
dat de krant te veel slecht nieuws brengt. 

Tot slot ter troost: gelukkig kunnen 
canards heel af en toe toch nog positief 
worden gebruikt. Misschien wel de 
beroemdste openingsmisser uit de persge
schiedenis is die van de Baltimore Evening 
Sun op 15 april 1912. 'ALL TITANIC PAS-

BRON: Met danh voor medewerhing aan dit 
artihel aan: Piet Bahher, George Blommaert , 
Werner Eismar, Jean-Pierre Geelen, Aart 
Heering, Klaas Kornaat en Louis Nierijnch. 

Doden en royalty 
Naast de in bijgaand artikel geschetste tien soorten canards die een zelf
de ontstaansgeschiedenis hebben, kennen we canards die bij elkaar 
horen omdat zij in hun uiteindelijke verschijningsvorm op elkaar lijken: 
de te vroege dood en de 'canard d'orange'. Die ieder dus een van de tien 
in hel artikel genoemde oorzaken kunnen hebben. 
De gratis krant Spits was op 22 juli van dit jaar precies een maand en 
een dag oud, toen de krant op de voorpagina meldde dat de 
Indonesische oud-president Soeharto op 78-jarige leeftijd was overle
den. Spits bracht daarmee een klassieke canard. Want Soeharto kent 
vele voorgangers. Bijna iedere president uit de oude Sovjet-Unie is door 
de Kremlin-watchers wel eens doodgemeld op het moment dat er treur
muziek uit de luidsprekers van Radio Moskou kwam. Soeharto bevindt 
zich dan ook in een kleurrijk (en voor het overgrote deel inmiddels wel 
degelijk dood) gezelschap: Breznjev (Algemeen Dagblad, 21 oktober 
1974), Stijn Streuvels (De Standaard, 1959), Tata Mirando (de 
Volkskrant, 10 januari 1992), Yuri Andropov (Daily Express, 17 nOvem
ber 1983), koningin Elisabeth van Engeland (Britse Teletekst), de 
Albanese journalist Baton Haxhiu (de gehele wereldpers), Sylvain Po ons 
(De Telegraaf, 21 december 1971), de Utrechtse straatmuzikant Cochius 
(Utrechts Nieuwsblad, 24 maart 1988), en zo kan de lijst nog wel even 
doorgaan. 
Resteren de canards waarbij royalty betrokken is. Met als meest recente 
hoogtepunt de Telegraaf-drift om een Maxima-foto op de voorpagina te 
krijgen. leden van koninklijke huize zijn doorgaans niet beschikbaar 
voor een weerwoord of reactie en stappen slechts bij uitzondering naar 
de rechter, wat al snel een aanmoediging blijkt te zijn voor speculaties 
in de pers. 
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INFORMATIE WELKOM 
In het kader van een volgend jaar te verschijnen boek over 'Missers 
in de media', houdt Theo Dersjant zich aanbevolen voor anecdotes, 
informatie, verwijzingen en suggesties over dit onderwerp. 
Reageren kan per e-mail (dersjant@dejournalist.nl) of telefonisch: 
020-6766771 (redactie De journalist) of 0345-530613 (privé). 

(d it artihel is gepubliceerd in De Journalist). 

Midden tussen het groen 

van de Baronie, 

letterlijk op de Nederlands 

- Belgische grens 

in Baarle-Nassau. 

bevindt zich - sinds 1906 . 

Drukkerij Em. de Jong. 

Deze moderne Nederlandse 

grafische onderneming 

geniet in de grensstreek. 

maar ook ver daarbuiten 

grote bekendheid. 

Steeds meer opdrachtgevers-

van-formaat uit vooral 

Nederland en België 

weten ons moeiteloos 

te vinden. Dat is trouwens 

niet verwonderlijk, want 

wiJ hebben onze klanten 

veel te bieden: kwalitatief 

hoogwaardige faciliteiten, 

messcherpe prijzen en 

tiptop service. 
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