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DRIEMAANDELIJKSE KRANT VAN DE 

VERENIGING VAN KRANTEN- EN TIJDSCHRIFTENVERZAMELAARS 

Colofon: 
Au Courant is het verenigingsorgaan van 
de Vereniging van Kranten- en Tijd
schriftenVerzameJaars (VKTV) en verschijnt 
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 KOPU: 
De kopij zo ruim mogelijk voor de dead
lines van de nummers inleveren: 

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

Artikelen en ingezonden brieven bij voor
keur op diskette (WP of WORD) 
of uitgetikt! -geprint, e-mail in een zo dui
delijk mogelijk lettertype en liefst voorzien 
van illustraties. 

BESTUUR: 
Otto Spronk (Voorzitter) 
Houtvesterstraat 28 
5241 ]X ROSMALEN 
Tel: 073 / 5210718 

Ruud Dolfin, Jan de Wit en Ron Grooten 

INTERNETADRES: 
(onder beheer van H. Bosman, Dordrecht) 
http://home.wxs.nl! -vktv lhome.htmI 

e-mail: au.courant@wxs.nl 

PR & BEURZEN, POST- en 
CONTACTADRES VK1V: 

Jan de Wit 
Houtvesterstraat 22 
5241 ]X ROSMALEN 
Tel/Fax: 073 ! 5214272 
e-mail: 
dewitrosmalen@planetnl 

KRANTENDIENST: 
Ir De krantendienst is een niet-commerciële 

dienstverlening van de VKTV aan haar 
leden, die beoogd te bemiddelen bij kran
ten en tijdschriften en andere daannee 
samenhangende geschriften en voorwer
pen. Iedereen die afstand wil doen van 
dergelijk materiaal wordt verzocht contact 
op te nemen met de coördinator Jan de 
Wit op bovenstaand adres. (commerciële 
aanbiedingen worden niet in behandeling 
genomen) 

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

I' Tarieven kader advertenties: 
, I Hele pagina. . •... .f 75,-il Halve pagina ...... . . .f 40,-
i! Kwart pagina . , . . . . . . .f 25".-
il Achterpagina ..... _ c .+f 10,~ 

, Leden: . < ••••••• " •• 25% korting. 
_ 'Bij jaarcontract: . . " . . . 25% korting. 

WAT HET MILLENNIUM IN 
DE KRANTENWERELD TEWEEG BRACHT 

Wat de pers rond de eeuwwisseling liet 
verschijnen is ongelofelijk. De nieuws
overzichten, voorspellingen, voorpagi
na's van de eeuw, de bijlagen, odes, 
caricaturen, waarschuwingen, enz. 
waren overweldigend! 
Hieronder een kleine keus uit alle bla
den die ik in handen kreeg: 

31 december 1999: 

Op 31 december 1999 verscheen naast de 
normale editie van DE TELEGRAAF 's mid
dags een extra speciaa l Millennium num
mer in een oplage van zo'n 6,5 miljoen 
exemplaren, die huis aan huis werden 
bezorgd in heel Nederland. Die oplage 
noemt de krant zelf een record in de 100-
jarige Telegraaf-historie. De extra krant telt 
40 bladzijden, waarvan 13 paginagrote 
advertenties. De advertentie van Albert 
Hein ("proef de dag") op de laatste pagina 
is de aardigste: honderden producten met 
de woorden "dag" ervoor. De middenpagi
na's van de sportkatern "1000 jaar uitvin
dingèn en ontdekkingen" was naar mijn 
mening de meest interessante "terugblik" 
bijdrage. 

Deze krant had twee data's, 31 decem
ber en 1 januari, zoals ook de gewone edi
tie die 84 pagina's telt en waarin ik "de 
eeuw van Frits Behrendt" met "Welkom 
2000" heel bijzonder vond. De ronde teke
ning van de wereld wordt bijna geheel 
omsloten met meer dan honderd goed her
kenbare personen van de twintigste eeuw. 

Het NRC HANDELSBLAD publiceert op 
de gehele voorpagina van de laatste dag 
va n de eeuw de beroemde foto "The 
Steerage" uit 1907 gemaakt door de 
Amerikaan Alfred Stieglitz (het tussendek, 

a/ b van het passagiersschip Kaiser Will1elm 
II tijdens een reis naar Europa). Verder 
geeft dit dagblad bovenaan op elk van de 
andere 12 pagina's een eeuw overzicht in 
foto's. Het gedicht "Wat het is .. Tijd" van 
Eva Gerlach en Rutger Kopland vond ik 
apart en op dezelfde bladzijde geeft ].1. 
Heldring aan dat de "Millenniumgekte 
einde december 2000 opnieuw kan ont
staan omdat dan pas de twintigste eeuw 
wordt afgesloten, waarna een dag later pas 
echt de eenentwintigste eeuw begint .. 

TROUWvan 31 dec. geeft op de voor
pagina onderaan slechts een kleine bijdra
ge "een goed idee voor de volgende 
eeuw", maar verzorgt naast een aparte 
"Millennium-nieuwstest in 100 vragen" de 
"eeuw in tien voorpagina's" al dan niet in 
exacte kopiën van die krant, maar elke 
bladzijde bevat tien jaar uit de geschiede
nis van de laatste 100 jaar. 

DE VOLKSKRANT reisde dertig dagen 
door de wereld om uit te zoeken hoe klein 
de aarde is geworden en toont dat in een 
zestal foto's op de eerste pagina. De eco
nomie katern geeft sinds 1910 tien aande
len van het decennium tot "Aegon" voor 
1990-2000 in de eerste aandelenindex van 
de eeuw. En Peter Brusse geeft een inte
ressant verhaal over tijdrekeningen. Ook 
het Volkskrant magazine geeft de 100 vra
gen van de eeuw. Een apart geïllustreerd 
artikel is overigens "Waardig over'de drem
pel". 

HET PAROOL bladert nog één keer terug 
met de 31 december uitgave op een spe
ciale, leuk gevonden manier: de bladzijden 
worden omgekeerd omgeslagen, dus van 
rechts naar links, vandaar het "terugblade
ren'" Het PS van de Week magazine zit nu 
in een milieuvriendelijke hoes. En de bij
gesloten brief aan de lezer veltelt dat daar
door tevens een programma kan worden 
ingesloten met de liedteksten van het 
Nationale Mi llenniumfeest op de Dam. In 
het PS magazine een aardige fotocollectie 
van drie dames die de derde eeuw in gaan. 

Ook de PZC geeft op 31 december een 
extra middageditie die huis-aan-huis wordt 
verspreid in heel Zeeland met in een kring 
in de kop van het blad de tekst "de laatste 
krant in het jaar 1999". Eén pagina is 
gewijd aan de "kinderen van de volgende 
eeuw" met 12 foto's van baby's met naam 
en geboorteuur nog in 1999 (een exem
plaar is bij mij gratis verkrijgbaar). 

Dan het ALGEMEEN DAGBLAD van 31 
dec. "Angst voor aanslagen" is de grote kop 
op de voorpagina. Interessant hier is de 
"agenda voor 2000" een volledige bladzijde 
maand voor maand met de te velwachten 
gebeurtenissen. Het (nier te vermijden) 
"kunstspel" geeft jaarsgewijs een spel met 
historische hindernissen. Het ganzenbord 
begint met de première van "Op hoop van 

zegen" in 1900 en bereikt de finish 2000, 
na de hindernis van de aankoop van de 
"Victory Boogie Woogie". 
De automobielbijlage geeft een overzicht 

van het toen en nu van de auto, de trein en 
het vliegtuig. Het AD publiceert ook een 
artikel over het vervoer in de toekomst. 
De I/I pagina adv. Van Design 
Engineering BV is opmerkelijk met zo'n 
242 champagneglazen waarop voornaam 
en initiaal van achternaam staan afgedrukt 
van waarschijnlijk alle werknemers van die 
firma . 

Als ik zou moeten kiezen voor de meest 
opmerkzame bladzijde, dan wordt dat 
zeker de dubbel-pagina (617) van het AD: 
"Jaar in Beeld" met in het midden de grote 
zwarte bol van de eclips met daaromheen 
10 foto's van de meest opzienbarende 
gebeultenissen van 1999. 

De speciale editie van het Millennium 
USA-TODAY verscheen op de laatste dag 
met een foto van de zon die opkomt boven 
de aarde, gezien vanuit de ruimte, met 
tekst "2000 and counting". 

De kranten in België van 31 dec. geven 
over het algemeen kleurige voorpagina's, 
hoewel dat tegenwoordig niet ongewoon 
is. Elke dag kan de liefl1ebber Belgische 
kranten met enorme koppen aanschaffen; 
ze steken de Engelse boulevard bladen 
naar de kroon. 

HET LAATSTE NIEUWS maakt er echt 
een janboel van, de voorpagina is een rom
meltje met spattend 1f\.lurwerk, Welkom 
2000 en centraal foto's van het pasgesloten 
huwelijk van Filip en Mathilde, de laatste 
gekozen als "vrouw van het jaar". 

HET BELANG VAN LlJ\!IBURG geeft een 
"superdikke nullen-millennium krant" met 
grote ci jfers 2000 waarin opsomming van 
de inhoud van het blad, op de eerste blad
zijde. 

DE GENTENAAR en DE STANDAARD 
geven "spectaculaire reliëffoto's" die met 
bijgeleverd brilletje drie-dimensionaal kun
nen worden bekeken. En dat betreft helaas 
geen nieuwsfoto's, maar advertenties waar
bij de grote Alcatel reclame opvalt. Alleen 
de Standaard heeft dan nog in de laatste 
job-bijlage enkele niet-commerciële 3D 
illustraties. De eerste pagina va n De 
Gentenaar is uitbundig terwijl De 
Standaard gewoontegetrouw sober is met 
"een eeuw terugblik-foto's" van de jonge 
Chinees die in 1989 de tanks tegehoudt in 
de Chinese hoofdstad Beijing. 

DE GAZET VAN ANTWERPEN valt tegen 
met slechts een champagnefles en 
"Gelukkig 2000" met daarbij de grote nega
tieve tekst "half Vlaanderen werkt op 
Oudejaar" op de voorpagina. 

DE MORGEV dekt met een blanco blad
zijde de normale voorpagina. Onder een 
klein kopje met de titel staat heel wat 
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VOORWOORD VAN HET 
BESTUUR VAN DE VKTV 
U heeft nu in handen het eerste nummer van 
de nieuwe "AU COURANT" van deze eeuw. 
Wat zeg ik eigenlijk het nieuwe nummer, maar 
ik bedoel eigenlijk de vernieuwde uitgave van 
ons blad "AU COURANT". U leest het goed, 
want "AU COURANT" blijft (voorlopig) in deze 
vorm als een echte krant verschijnen. 
Het Millennium-nummer was al een bijzondere 
uitgave, maar we worden nu in staat gesteld als 
bijzondere uitgave te blijven verschijnen. Hoe 
zit dat eigenlijk? 
Zoals U weet hebben wij onze zeer ijvere eind
redacteur Ron Grooten, en Ron was er al in 
geslaagd de bijzondere uitgave voor het millen
nium gesponsord te krijgen door het bedrijf 
waar hij werkzaam is, namelijk DRUKKERIJ Em. 
DE JONG in Baarle-Nassau. Als bestuur van de 
VKTV waren we hierop al heel trots. 

Maar Ron blijkt bovendien een bijzonder aardi
ge werkgever te hebben met grote sympathie 
voor ons VKTV-clubje. En dan nu de grote ver
rassing; drukkerij Em. De Jong uit Baarle
Nassau wordt onze vaste sponsor en drukt 
"AU COURANT" zonder verdere kosten. 
Namens het bestuur van de VKTV en vaste 
lezerskring van ons club-blad, pardon CLUB
COURANT vanaf deze plaats een oprecht "dank 
U wel" aan de eigenaar van DRUKKERIJ Em. 
DE JONG. 

Welke mededelingen kan een bestuur na zo'n 
, aankondiging nog hebben. 

We zijn vertegenwoordigd op de Brabantse 
Boekenberg-beurs in Breda op 2 april met een 
eigen stand. Bent in de buurt op die dag, dan 
verwachten wij U uiteraard. Maar nog beter is 
dat U er een dagje uit van maakt, op de beurs 
zijn vast en zeker aardige zaken voor Uw col
lectie te vinden en ook op onze eigenVKTV
stand liggen kranten en tijdschriften van Uw 
gading. U KOMT TOCH ZEKER EVEN LANGS. 

Namens bet bestuur van de VKTv, 
Otto Spronk 
Voorzitter 

VERBOD OP DUITSE GRATIS 
OV-KRANT 
De rechtbank in Berlijn heeft de Noorse uitge
versgroep Schibsted verboden de Duitse gratis 
openbaar-vervoerkrant 20 Minuten Köln nog te 
laten verschijnen, wegens "concurrentieverval
sing tegenover betaalde krantenO, Chefredacteur 
Klaus Kelle stelde in een reactie "dat het de 
eerste maal sinds 1945 is dat er in West-Europa 
door een rechtbank het verschijnen van een 
krant wordt verboden". Hij vraagt zich af waar
om in bijvoorbeeld Amsterdam twee gratis OV
kranten wel mogelijk zijn. De rechtszaak was 
aangespannen door de Duitse uitgeversgroep 
Axel Springer, uitgever van onder ander Bild. 
Schibsted is in hoger beroep gegaan. 
Bron: Graficus, januari 2000 

I 

groter 31 december 1999 en helemaal 
onderaan dat enorme witte vlak "De 
Morgen wenst iedereen een schone lei". 

Van HET VOLK wordt de halve voorpa
gina ingenomen door ook een enorme 
champagnefles en het niet ontbrekende 
jaartal met de 3 nullen. Verder absoluut 
niet opvallends in deze uitgave. 

1 januari 2000: 

De eerste dag van 2000 was een zater
dag en op 1 januari is er zelden een krant 
verkrijgbaar. Dat was nu wel anders!! Ik 
maak een kleine opsomming van wat de 
pers vermocht te publiceren op zo'n . dag 
dat de redacties, drukkerijen en krantenbe
zorgers horen vrij te zijn. Heeft er wellicht 
iemand vergeten zo'n bezorger te tracteren? 

In heel Zeeland werd weer huis-aan
huis verspreid op 1 januari. De PZC met 
het nieuws van de jaarwisseling. In de 
rechterbovenhoek staat vermeld "eerste 
krant in het jaar 2000". Samen met die "laat-

steil van 31 dec. overigens een leuk verza
melaarsduo. (ik heb nogal wat sets van die 
extra PZC edities beschikbaar voor liefheb
bers!) 
Verder verschenen talloze extra kranten op 
die eerste dag van het jaar 2000, zoals: 
Veluws Dagblad, Eindhovens Dagblad, 
Amerfoortse Courant (Eindelijk 2000), 
Nieuwsblad van het Noorden (Luciano is de 
eerste), Groninger Dagblad (Opgelucht na 
jaarwisseling zonder terreur), Brabants 
Dagblad (Rimpeloze start 21ste eeuw; gra
tis verspreid in een oplage van 400.000 met 
4 edities!!). Een tweetal Amerikaanse kran
ten op 1 jan.: Tbe Detroit News and Free 
Press (5 ... 4 .. .3 ... 2000!!), Tbe Ann Arbor News 
(Dawn of the new Century 2000). Uit 
Frankrijk: Le Monde (Adieu 1999, année 
extreme), Lyon Figaro (Un bond en 2000), 
Lyon Matin (Bienvenue ... ), Le Progrès 
(Bienvenue 2000), Aujourd'Hui (La nuit ou 
tot a basculé), L'Humanité (Tous nos vieux 
pour 2000) . 

Uit Engeland deze keer geen "Golden 
Reprint'" van de DAILY MAIL (zoals bij 
begin van de twintigste eeuw). 

!HE SUN heeft op 1 jan. Een "Souvenir 
Millennium edition" van 40 pagina's. De 
hartpagina's kunnen opengevouwen wor
den en vertoont dan een enorme kleuren
kalender. Eén grote caricatuur van de 
meest beroemde Engelsen daarboven. 

De kwaliteitskrant THE GUARDIAN van 
die eerste dag geeft op de voorpagina een 
enorm deel van de globe te zien vanuit de 
ruimte en daaronder "Dawn of a new 
Millennium". Het dagblad bevat verder 
natuurlijk veel nieuws en weinig speciaal 
2000-gedoe. 

De MILLENNIUM SCOTTISH DAILY 
MAIL heeft zowaar de titel in vergulde let
ters. Voor- en achterzijde vormen samen 
één grote kleurenfoto van de overgangs
viering in Sydney. Naast het verslag van 
enkele vieringen in Schotland was er een 
"24 page Millennium souvenir Pull-out 
1000-2000-3000" met Daily Mail voorpagi
na's met historisch nieuws, zoals het 
gedrukt had kunnen worden als er al kran
ten waren geweest, hoewel er ook een ver-

ORIGINELE COURANTEN TE KOOP OF TER RUIL 

1. ADVERTENTIEN, AANKONDIGINGEN EN BERIGTEN VAN RO'ITERDAM, 
nr.48 (21/4/1812); over de Keizerlijke Postwagens I 

2. NEDERLANDSCHE STAATSCOURANT, 
nr.154 0/7/1815) Slag bij Waterloo. 

3. NEDERLANDSCHE STAATSCOURANT, 

kleinde herdruk bij is van die Golden Daily 
Mail nr. 1465 van 31 dec. 1900 "to comme
morate tl1e dawn of the 20tl1 century" , 
waarvan ik overigens het origineel heb. 

Een felicitatie aan ons Franse zusterblad LE 
PETIT JOUR dat in haar nummer van 
december (!) reeds zovele voorpagina's 
reproduceerde uit binnen- en buitenland 
van op 1 januari 2000 verschenen kranten; 
hoe is het mogelijk dat Bernard Gelin in 
staat was bladen uit Rusland, Iran, 
Thailand, Japan, Australië en Zuid-Amerika 
op te nemen in zijn blad op zo'n snelle 
manier? Alleen via Internet, lijkt me ... De 
eerste krant ter wereld die op 1 januari 
2000 verscheen was de WAIRARAPA 
TIMES-AGEuit Castlepoint, New Zealand. 

Al heb ik een enorm pak doorgenomen, 
het blijft een kleine selectie en aanvulling 
op dit artikel zou welkom zijn! Hartelijk 
dank aan allen die mij vele kranten hebben 
toegezonden. 
L.M.C. Nierynck. 

f. 20,-

f. 65,-

nr.69 (22/3/1849) Aankomst te Den Haag Koning Willem III . Rouwrand ivm. Overlijden Willem II f. 15,-

4. NEDERLANDSCHE STAATSCOURANT, ) 
nr.75 (29/3/1849) Gedetailleerd programma voor de begrafenis van WillemIl over 4 pag's. 

5.JOURNAL DES PAYS-BAS, Brussel nr.26 (30/4/1791) 
Dood van Benjamin Franklin. Kapt. Bligh wordt naar Botany Bay gezonden om de broodboom te zoeken. 

6. 's GRAVENHAEGSCHE WOENSDAGSE COURANT, 
nr.103 (26/8/1741) Ontploffing Kruythuys te Maestricht. 

7. 's GRAVENHAEGSCHE MAENDAGSE COURANT, 
nr.128 (25/10/1751) Overlijden Prins Willem IV Karel Hendrik Friso (rouwrand 2e pagina) 

8. 's GRAVENHAEGSCHE WOENSDAGSE COURANT, 
nr.103 (26/8/ 1772) Prins geboren! 

9 's GRAVENHAEGSCHE WOENSDAGSE COURANT, 
nr.11 08/2/1774) Verslag uit Londen van de beruchte "Boston Tea Party". 

10.'s GRAVENHAEGSCHE VRYDAGSE COURANT, 
nr.21 (18/2/ 1774) Geboorte Prins Willem George Frederik van Nassau. 

11.'s GRAVENHAEGSCHE VRYDAGSE COURANT, 
nr.27 (4/ 3/ 1774) Doop Prins Willem George Frederik van Nassau. 

12.'s GRAVENHAAGSE COURANT, 
nrs.97,99,100,104,106 (aug. 1781) alle vijf nummers betreffende de zeeslag bij Doggersbak, samen: 

13.'s GRAVENHAAGSE WOENSDAGSE COURANT, 
nr7 (26/ 2/ 1783) Vrede-artykelen tusschen Groot Brittanje en de Staaten van Noord-Amerika. 

te bevr. : Louis Nierynck, Verdilaan 85, 4384 LD Vlissingen. 

f. 20,-

f. 25,-

f. 35,-

f. 25,-

f 25,-

f. 75 ,-

f 25 ,-

f. 25 ,-

f. 90,-

f. 35,-
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LEDEN IN DE PERS 
Met ingang van dit nummer gaan we voortaan aandacht besteden 
aan VKTV-Ieden die om wat voor reden dan ook, de pers gehaald 
hebben. Hieronder ziet u de eerste aanzet. Aarzel niet en stuur 
knipsels, kopieën of nog beter originelen op naar de redactie voor 
publikatie in 'Au Courant' 

Louis Nierijnck, verzamelaar V8D oude kranten: " In 1928 wisten ze al dat de Kanaaltunnelin 2000 een reit zou zijn'ou 
", foto Dirk-Jan Gjeltema 

Het magische jaar 2000 anno 1844 
door Miriam van der Scl10t 

VLISSINGEN - Met hel nade
ren van bet jaar 20QO lijkt de ' 
ioelwmst zijn magie te hebben 
verloren. Vrijwel niemond 
vraagt zich af hoe de wereld er 
inhetjaar 2100 of 3000 uitziet. 
De vraiJg boe het in 2000 zou 
zijn, hield de gemoederen rond 
de laatste eeuwwisseling juist 
erg bezig. 

De Vlissinger Lollis Nierijnck 
is verzamelaar van bijzondere 
kranten, Hij zoekt krantencu
riositeitenop beunen in onder 
meerLondenen Parijs. Tevens 
is hij lid v an de Vereniging van 
Kranten- en Tijdschriftenver
zamelaars. "Kranten zijn al
tijd een liefhebberij .val). mij 
geweest. In 1948 liep ik al!:;: 
leE'rlingjournaHst mee bij de 
PZC, maar \Iite,i.ndelijk ben ik 
hel loodswezen irigegaan. 
Aanvankelijk wilde ik alle 
kranten in mijn bezit krijgen, 
maar dat is natuurlijk niet. te 
doen. Omdat ik "nogal van cu
riositeiten op krantepgebied 

houd, heb ik me lateI' vooral 
gericht op bijzondere edities." 
[n zij:p.hobbykamer·sluitte Ni
erijnck onlangs op oude uitga
ven waarin werd gctanLascerd 
over 1 januari 2000. Veel van 
die verhalen zijn verzinsels ge
bleven, maar sommige des
tijds verzonnen gebruiksvoor
werpen zijn niet meer uit het 
dagelijkse leven weg te deu
ken. . 
I'n de Vlissingsche Courant 
van 27 mei 1844 staat een arti
kel over een persoon die tij
dens een treinreis in slaap valt 
en droomt dat bij een krant uit 
het jaar 2000 leest. " Ik vind 
dat zo'n speciaal verhaal", 
zegtNietijnck, "De droom was 
natuw'lijk nep maar de tTein
reis niet, Ik probeer mezelf 
voor te stellen hoe die reis ging. 
Je moet niet vergeten dat in 
1844 de trein nog maar enkele 
jaren bestond. Waarschijnlijk 
zat de man in een .open wa
gon." Eén.van de toekomstbe
richten die de treinreiziger zo
genaamd leest, gaat over de 
'verkoop van 'zak-verlich-

tings-toestellen' in de Voor
naamste winkels der hoofd
stad'. "Hel is '· toch wel 
bijzonder dat zo'n anderhalve 
eêuw geleden al gesproken 
werd over zaklampen." 
Ook het Britse dagblad Dally 
Mail liet zijn fantasie de -vrije 
loop. In Groot-Brittannië Wer
<:lenin '1928" futuristische huis
boudelijke producten geëxpo
seerd. 
Die tentoonstelling was voor 
hot dagblad aanleidlog op 28 . 
februrui 1928 een nep-krant 
uit te b~gen met als datUm 1 
j!1nuàri 2000. 
qpmerkelijk in die uitgave is 
een pagînagrote ad\(ertentie 
van een fabriek die cement 
heeft gel~werd voor twee ka
naaltunnels' naar Calais en . 
Oostende. "In 1928 wisten ze 
dus al dat ,de kanaaltunnel in 
2000 een ,feit zou zijn", lacht 
Nierijnck. Verder staal er in de 
krant een nieuwsverhaal over 
lampen die zonlicht geven. 
Dankzij die lampen zouden 
mensen binnenshuis bruin 
klillllen worden. Het artikel is 

Wmkeliers in ruimen plaats 

B l*~gt 
'lWintig winkeliers in 
de Kerkstraat in Den 
l30sch ruimen v@ai 7 
december een maand 
lang in huri etalage 
plaats in voor kranten 
die getuigen várl ge
beurtenissendie de . 
.werélddelaatst~e~uw 
schokten. Zo wordt .' 
eert wandeling d~Qr.~é 
Kerkstr~ een wande
ling door een bewogen 
eeuw. 

Door Jules Spijkers 
Kranten als teken des tjjçlsin
teresseren. hem bovenmatig. 
ThUis Rosmalen bewaart Jan de . . 

voorzien van een paal' illustra
ties. De'ene be~rdt een gezin ui t 
dal aan tafel een kopje koffie 
drinkt onder de zonnelamp. 
Op een andere illustratie ligt 
het gezin in badkleding"op de 
vloerbedekking in de.woonka
mer te zonnen. Veruit de mees
le verhalen in de krantzijnfic
tie en gaan bijvoorbeeld over 
reizen naar Mars. 

Vergulde krant 
Diverse dagbl,aden ~zetten de
zer dagen alles op alles om op 

. nieuwjaarsdag te komen met 
een specialemillenniumkrant, 
Uit de collectie van Nierijnck 
blijkt dat dat bij de vorige 
eeuwwisseling pok werd g~
daan, De DaUy Mail die op 31 
december 1900 verscheen, is 
gedrukt in verguld. inkt. "Ik 
heb' me wel eens afgevraagd 
waarom ze juist die datum met 
een speciale uitgave kwam, 
maar de nieuwe 'eeuw begon 
natuurlijk pas op 1 januari 
1901. De dag van de vergulde 
krant was dus de allerlaatste 
dägvan de negentien~eeeuw." 
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KAMMENSTRAAT 21-23 - 2000 ANTWERPEN 

TOEGANG VIA LOMBARDENVEST 6 

Abraham ]lcrhncucnhuin 
DAGBLAD 
MUSEUM 

ANTWERPEN 
Tel. 

(03) 887.01.78 

en (03) 233.32.99 

Krantenkoppen 
van de eeuw 

Vmt Dnu I71 r;J iar,tlucti, 
Vaucl:J.ag I.Il' bre.n:;er van hl' ! 
1:l;J~e IUCU W'S. 11I3:tr m orgen 
wonlt de vis c rin vt' 'l1:Uct. Nieu 
,,'e roudt'rt "to s n!:! ] :\Is een kraol. 
Ma .. r o ude kr.UlIe n :lijn gl!
schikt voor meer Vlken d :Ul het 
b ekleden vau de katte nbak. Ze 
z ijn ook ~II uiterst rijke b(on 
\':I n ge.schiedlmndige kennis, 

In hl'! Ha:\gse perscentru.n\ 
Ni.' u~poort we rcl gi~ lt' rt' n d e 
It'fi!oonsle: lling ',,"op['l<'-Il v;an de 
e~\lW · geapend. Oe tc,ntoomtd· 
lin,!; geelt een !JèeJd v;m de vilde r
l:lmt~ c' gt ~chie cl rnj s van de. :t[gl:-
lop<'-II ho.u!1erd j ~a l' ;I ~ " de h:l ntl 
v:lIl lUl vourpaglM·s van krun· 
len , De pagin:f s wfrd('n gese lcc, 
tC~~l\l lIit dl:' coUeCtit' v:ln duizl'l!' 
d en aude dJs hl:uk:n viln l.ou tieh· 
l<'nbcrg, dm,'cteu( VOIn hel Ue
wij&()J)ds voor de per:<. 0 <: t f!{l· 

loons~lIin8 i$ tnt hl.'l. t!indc V".1n 

r!ir j.1:lf .... onr itdt'l'l'('n le zien. 
'i\t.oppel\ \'.m ti\! c:euw' la;ll :rje n 

d:lI teil I.T.anl uit liet bl.'g1n v~ n 
de.:c CI'U IV nauwelijks meer is lt" 
'V\'r'JdijkenlUt'l eenluöu1l\':\nllu. 
Knmt!' n h:Ldden toc>.n u Ui: op c.ll: 
V()l)rp;tPOil gt'1!n fo to, t' n YJ . .u aan -

trddcelijkt' kopplm om de lenr te 
lo kken h:ld men toen ook nng. 
nooi t gc:hooul. 

Op Ci:n voorp .. y,ina v.:m Hl! Va, 
dalaml ui t J912 staan uiterst 
droog de labels ·lIinnt nlaml ' en 
·Sultenland·, Onder hel 1:J.;I lSh' b,. 
I,1d "(' rvolt;:ens cll- knJlpen ·China: 
d c: t~lt.'Slalld ' en ' I)I! Tit;;mic·. A.:on 
tlt.· ondc:rg-..lOg V <lfl dil Sl;hÎp wijdl 
til: KrJ llLI.-Cn uitetst suie OpsOlll
m ing van de inhoud \':\n di,ene 
t~ I ~gr.lmmen . Her Vaderland 
ma.'\kt dXlr overigens Uil op d :H 
de \c1n~ dat alle Clpv.ucnden de 
t:lmp Iwbbcn overleefd groot ill 

Vcrdl.'r h onder lIteC' r U~ zHm 
d:'I.t /J e l'dc~nlllJ de bch:Jrering van 
zijn titel ~jnd5 het begin van de 
CCII\\' nog nooit hl'Cft ~:mgC'past, 

d al je ijl ctt'j:lI"I.'n dertig met liet 
nenU'1l van t"~n aIN)lUu.'m~nt op 
Ik \'vlksbuul iu de pTtn meteen 
gTilriS verzd.:erd wa~, en dat 
Trouw ... md jnen Vl'trUg ge~n 
Schrijfboek maar ct"n Huisboud· 
boek a.'\n de m<w I'robeerde le 

bttllgen. 
lIel leuke Viln de tentoonstel· 

wlA is <1.11 zij op ontzl.'flelld VL'(!01 
venchilll'nde m anÎ= te bekij
ke n is. De m-zoeke.r k.m zich ro-
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TOYOTA BIEDT GRATIS 
VLAAMSE KRANT AAN 
Brussel - Oan Schils) De Vlaamse krant 'Het 
Nieuwsblad' (en zijn kopblad 'De Gentenaar') is 
in verband met de Brusselse Autosalon, die 
vandaag de deuren opent, gratis verschenen in 
een oplage van 450.000 exemplaren tegen nor
maal 280.000 stuks per dag. 
Directie en hoofdredactie wilden van de auto
tentoonstelling, waarvoor in België altijd grote 
belangstelling bestaat, gebruik maken om de 
krant massaler dan ooit te verspreiden. 
Autofabrikant Toyota had daar wel oor naar en 
was bereid de hele promotieactie te financieren , 
op voorwaarde dat het bedrijf in het bijzondere 
nummer de enige adverteerder zou zijn. En zo 
gebeurde het ook. Elke pagina werd gesierd 
met een advertentie van de sponsor voor één 
dag, verschillende zelfs paginagroot. 'We willen 
met deze actie de mensen die niet zo frequent 
onze krant ter hand nemen, de kans bieden er 
kennis mee te maken , zo legde hoofdredacteur 
Rik Vanwalleghem de voor België unieke stunt 
uit. De vaste abonnees, die niet van dit gratis 
nummer profiteerden, krijgen daarvoor com
pensatie. Hun abonnement wordt met één dag 
verlengd. 
Met deze actie heeft Het Nieuwsblad, dat 
samen met De Standaard tot de Vlaamse 
Uitgeversmaatschappij (VUM) behoort, het nut
tige (noodzakelijke) met het aangename gecom
bineerd. 
Met de verkoop van Het Nieuwsblad, dat in 
kwaliteit absoluut niet onderdoet voor de ande
re Vlaamse kranten, gaat het de laatste tijd niet 
zo goed. Om het tij te keren, werden verschil
lende acties opgezet om lezers te trekken. De 
jongste stunt met een gratis krant is waarschijn
lijk ook niet de laatste om het lezersbestand 
van Het Nieuwsblad te vergroten. De actie was 
in zoverre een succes dat de gratis krant ruime 
aftrek vond en in veel krantenwinkels al snel 
'uitverkocht' was. Het feit dat er ook een wed
strijd aan was verbonden, waarbij een Toyota 
Yaris de hoofdprijs was, droeg bij aan het suc
ces. 
Bron. Algemeen Dagblad 13-01 

STAATSCOURANT NU VOOR 
"BESUSSERS IN OPENBAAR 
BESTUUR" 

'De kwaliteitskrant voor de bestuurlijke top van 
Nederland.' Dat is het credo van de ge restylede 
Nederlandse Staascourant. De restyling beoogt 
de krant toegankelijker te maken voor 'beslis
sers in het bestuur', aldus boofdredacteur S.P. 
van der Vaart. Volgens Van der Vaart zjjn er de 
laatste jaren wel vaker kleinere aanpassingen 
aan opmaak en indeling van de- krant geweest, 
maar de huidige wijzigingen zijn 'de grootste 
van de afgelopen vijftig jaar'. 
De vernieuwde Nederlandse Staatscourant, op 
17 januari voor het eerst uitgekomen, is nu in 
twee delen opgesplitst. De eerste pagina's wor
den redactioncel gevuld, het tweede deel zijn 
de 'Officiële Publicaties', met een eigen 'voorpa
gina' in de krant. 
In het redactionele deel is een paginarubrice
ring aangebracht die is ingedeeld in de onder
werpen Financieel-economisch, 
Sociaaleconomisch, Openbaar Bestuur en 
Infrastructuur. De Nederlandse Staatscourant wil 
zich voorts meer dan in het verleden bezighou
den met de 'verbrusselisering' van wet- en 
regelgeving. Voorts zal de krant zich minder 
met 'incidenten en conflicten' bezighouden en 
meer met 'het proces van beleidsvoering'. 
In de typografie is de Times Roman als brood
letter - met kleine wijzigingen - gehandhaafd. 
De pagina-indeling is overgenomen van Le 
Monde om een 'rustiger beeld' te bewerkstelli
gen en er zullen in de toekomst meer foto's 
worden geplaatst. 
Bro/1.· De ]011 rnalist I Villa Media 11-02 

Hallazgos. El coll~cciloni 

INTERVIEW VKTV-lid 

Naam: 
Ron Grooten 

Leeftijd: 
37 jaar 

Verzamelobject( en): 
Binnen- en buitenlandse dagbladen alge
meen . De datum is voor mij onbelangrijk. 
Groot nieuws en jubileum-uitgaven zijn 
enigszins gerubriceerd, maar behoren niet 
tot de collectie. 

Omvang van de collectie: 
Op dit moment (febr. 2000) heb ik 2641 
verschillende dagbladen uit 180 landen, 
waarvan ca. 420 kranten die reeds opge
houden zijn te bestaan. c. .. en nog steeds 
heb il< het gevoel binnen de VKTV een 
"kleine verzamelaar" te zijn). 

Mooiste/meest bijzondere exemplaar: 
Het dagblad EL TERRITORIO uit Argentinië 
met een paginagroot artikel op pag.2 in 
full-colour over mijn collectie. Dit n.a.v. 
een correspondentie via Internet. 
(zie boven) 

Duurste exemplaar: 
In de collectie bevinden zich ca. 73 uitga
ven ouder dan 1900. Ik heb enkele unieke 
exemplaren zoals verschillende edities van 
de dood van J.F. Kennedy, de ramp met de 
Hindenburg, eerste en laatste nummers, de 
grootste krant ter wereld (Het Volk) die 
wel wat geld waard zijn. Ook een zeer 
zeldzame Gazet van Antwerpen van 
12/12/1730 die minimaal ca. f. 100,- moet 
kunnen opbrengen. 

Oudste exemplaar: . 
Een HAEGSE MERCUR nr. 34 van 29 
november 1698 (weliswaar geen dagblad 
(zie artikel van L. Nierynck in deze uitga
ve), maar wel een fraaie uitgave). 

Exemplaar op meest vreemde wijze 
bemachtigd: 
Al-ITIIHAD gelezen in Abu Dhabi (Ver. 
Arab. Emiraten) door een sheik en daarna 
doorgegeven aan een kennis van mij. 

Laatste aanschaf betrof: 
Diverse oude -reeds verdwenen- dagbla
den uit Nederland ' tijdens de VKTV-beurs 
in Voorthuizen op 6 november 1999. 

Waarom eigenlijk verzamelen: 
Ik ben werkzaam als productieleider in de 
grafische sector, waar diverse drukwerken 
gefabriceerd worden. Op die manier is o.a. 
een lay-out, de vormgeving van tekst en 
beeld iets wat je aantrekt. Op vakantie ooit 
een aantal buitenlandse dagbladen gekocht 
om verschillen in opmaak te onderschei
den en van het één kwam het ander.. 

Hoe wordt de verzameling uitgebreid? 
Enerzijds via collega's, vrienden, kennissen 
die buitenlandse reizen maken en ander
zijds door via Internet rechtstreeks bij kran
ten/ uitgevers over heel de wereld kranten 
op te vragen. Dat betekent concreet dat ik 
per week ca. 10 tot 15 kranten ontvang. 

Verzameld sinds: 
1985 

Wijze van archivering: 
Alle kranten zijn per stuk en per land 
gerangschikt naast elkaar in een grote ver
duisterde kast. Tevens zit elk exemplaar 
gearchiveerd in de database in de compu
ter. Elke krant die ik ontvang/archiveer is 
gerubriceerd op land, hoofstad, na:,!m, 
plaats en datum van uitgave, oprichtings
datum,yerkregen van ... , aantal pagina's en 
formaat, ja of nee dubbel in de collectie, de 
taal, en of de krant reeds opgeheven is. 
Dan nog een aparte vermelding indien het 
speciaal nieuws bevat. 

Abonnementen op dagbladen/tijd
schriften: 
Geen dagbladen l 

Diverse grafische vakbladen en KIJK (pop
ulair wetenschappelijk maandblad) 

Welke beurs (beurzen) worden nooit 
overgeslagen? 
Zeker de VKTV-beurs in Voorthuizen, waar 
je diverse unieke exemplaren kunt vinden. 
En de excursies zijn over het algemeen 
zeer interessant, zelfs voor uiteenlopende 
verzamelgebieden. 

Wat heb je met de VKTJI? 
Via de vereniging ben ik in contact kunnen 
komen met collega-verzamelaars waar ik 
kranten mee kan uitwisselen. Au Courant 
maken zie ik ook als een stukje informatie
winning voor mezelf en geeft ook tevens 
de kans om via dit medium de diverse ver
zamelaars te binden. 

VKTV-fid sinds ... 
1988 

Ik bied bij deze gelegenheid te koop/te 
ruil aan: 
Ik ben nog steeds op zoek naar een aantal 
Nederlandse dagbladen die nog niet in de 
collectie zitten. Wie kan me hierbij helpen? 
Als ruilmateriaal heb ik voldoende binnen
en buitenlands materiaal, maar ook jubi
leumuitgaves ed. 

Mijn verzameltip (beurs/veiling/anti
quariaat/website/enz .. ) 
Uiteraard de jaarlijkse beurs in Voorthuizen 
waar je altijd wat kunt scoren, maar ook 
specifiek voor verzamelaars van dagbladen 
wereldwijd de www.adressen die vermeld 
staan via onze eigen VI\:TV-site gemaakt 
door H. Bosman. 

Geeft dit stokje door aan. .. 
Collega-verzamelaar Atle van Haastrecht 
uit ]ipsingboertange. SeJlingen 
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(vervolg van AC 14-4) 

Hoofdstad: Brazil ia ; Republiek; 8.511.999 km2 ; 148.000.000 

inwoners; ca. 338 dagbladen (op basis van 1992) 

Titel: 

ALAGOAS 
DlARIO OFICLAl 
GAZETA DE AlAGOAS 
)ORNAl DE AlAGOAS 
)ORNAl DE HO)E 
TRlBUNA DE ALAGOAS 

AMAZONAS 
DlARlO OFIClAl 
CRlTICA 
NOTIClA 
DLARlO DE AMAZONAS 
)ORNAl DO COMERCIO 

BAlflA 

TRlBUNA DA BAHlA 
FElRA HOJE 
DlARlO DE CACAU 
DlARlO DE ITABUNA 
TRlBUNA DO CACAU 
A REGlAO 
DlARIO DA TARDE 
JORNAl DA MANHA 
CORREIO DA BAHIA 
)ORNAl DE BAHlA 
TARDE 
TRlBUNA DA BAHlA 
DlARlO OFICIAl DO ESTADO 
TRlBUNA DO CAFE 

CEARA 
DlARlO OFIClAl DO ESTADO 
DlARlO DO NORDESTE 
ESTADO 
POVO 
TRlBUNA DO CEARA 

ESPIRITO SANTO 
GAZETA 
)ORNAl DE ClOADE 
TRIBUNA 

GOIAS 
DlARIO DA ASSEMBLlA 
DlARIO DA MANHA 
DlARlO OFICIAl DO ESTADO 
POPULAR 
DlARIO DA )USTICA 

MARANHAO 
)ORNAl DE LMPERATRlZ 
PROGRESSO 
ESTADO DO MARANHAO 
JORNAl DE HO)E 
JORNAl PEQUENA 
DEBATE 
DlARIO OFICLAL 
IMPARClAl 

MATOGROSSO 
CORREIO CACERENSE 
FOLHA DO POVO 
DlARlO DE CUlABA 
DlAlUO OFICIAl 
ESTADO DE MATO GROSSO 
DlARlO DA JUSTICLA 
JORNAl 0 DIA 
)ORNAl EQUIPE 
DlARIO DA MANHA 
JORNAl DlARlO DE CORUMBA 
)ORNAl 0 MOMENTO 
]ORNAl DA PRACA 

MATO GROSSO DO SUL 
CORREIO DO ESTADO 
DlAlUA OFICIAL DO ESTADO 
DlARlO DA SERRA 
jORNAl DA MANHA 
FOLHA DE DOURADOS 
PANORAMA 
PROGRESSO 
NOTICIA 

MlNAS GERAIS 
DIARIO DO COMERCIO 
DlARlO DE MINAS 
DlARIO DA TARDE 
ESTADO DE MINAS 

HOJE 
JORNAl DE MI NAS 

DlARlO DA REGIAO 
DlARlO DE OESTE 
JORNAl AGORA 
DlARlO DO RlO DOCE 
DlARlO DO ACO 
DlARIO DOS BAlRROS 

DlARlO DA MANHA 
ClOADE DE ITUIUTABA 
CORREIO DA MATA 
TRlBUNA DE MINAS 
DlARIO MERCANTIL 
DlARlO DE MONTES CLAROS 
JORNAl DE MONTES CLAROS 
JORNAl DO NORTE 
FOLHA DA MANHA 
DIAlUO DE POCOS DE CAlDAS 

jORNAl C!DADE UVRE 
JORNAl DE NlANTIQUEIRA 
JORNAl DO POSTE 

Plaats: Opgericht: 

Macéio 
Macéio 

Macéio 

Macéio 
Macéio 

Macapa 
Manaus 
Manaus 
Manaus 
Manaus 

Nazare 
Feira Santana 
Itabuna 

Itabuna 
Itabuna 
Jtabuna 
Ilhésus 
Ilhésus 
Salvador 
Salvador 
Salvador 
Sa lvador 
Salvador 
Vitoria 

Fortaleza 

FOl1aleza 
Fonaleza 
FOl1aleza 
Fona leza 

Vitoria 

Viroria 

Goiana 

Goiana 

Imperatriz 
Imperatriz 
Sao Luis 
Sao Luis 

Sao luis 
Sao Luis 
Sao Luis 
Sao Luis 

Caceres 
Caceres 

Cuiaba 
Cuiaba 
Cuiaba 
Cuiaba 
Cu iaba 
Cuiaba 
COfumba 
Corumba 

Corumba 
Porta Pora 

Campo Grande 
Campo Grande 
Campo Grande 
Campo Grande 
Dourados 
Dourados 

1936 
1909 
1961 
1979 

1949 
1969 
1985 
1904 

1970 

1957 
1964 

1928 

1978 
1978 

1958 
1912 
1969 

1981 

1926 

1966 

1968 
1890 

1939 

1964 

1944 

1954 

1968 
1973 
1968 

Dourados 1951 
Amambai 

Belo Horizonte 1982 
Belo Horizonte 1949 
Belo Horizonte 1936 
Belo Horizonte 1929 
Belo Horizonte 1988 
Belo Horizonte 1935 
Divinopolis 1970 
Divinopolis 1956 
Divinopolis 
Gov . Valaderes 1958 
Ipatinga 
Ipatinga 
Ipatinga 1969 
Ituiutaba 1965 
Juiz de Fora 
Juiz de Fora 
juiz de Fora 1937 
Montes Cia ros 1962 
Montes Claros 1951 
Montes Cia ros 
Passos 1983 
Pocos de Cal das 1944 

Pocos de Cal das 
Pocos de Cal das 1974 
S. J. del Rei 

JORNAl DO POVAO 
TRlBUNA DA SUL MlNEIRA 
jORNAL DA NlANHA 

LAVOURA E COMERCIO 
JORNAl DE UBERABA 
cOlUmo DE UBERLANDIA 
NOTICIA 
PRIMEIRA HORA 
TRlANGULO 
CORREIO DO SUL 
GAZETA DE VARG INHA 
PARA 
DIARlO OFICLAL DO ESTADO 
DlARlO OFICIAl DO MUNlCIPIA 
DlARIO DO PARA 
LIBERAl 
PROVINCIA DO PARA 

PARAIBA 

DlARIO DO BORBOREMA 
GAZETA DO SERTAO 
JORNAl DO PARAlBA 
CORREIO DA PARAlBA 
NORTE 
UNIAO 
TRlBUNA DE C!DADE 
PARANA 
HO]E 
FRONTEIRA DE IGUACU 
CURlTIBA SHOPPING 

PlAill 
DIARlO OFICIAl DO PlAUI 
JORNAL CORREIO DA PIAUI 
JORNAL DA MANHA 
JORNAl DO PIAUI 
}ORNAl 0 DIA 
JORNAl 0 ESTADO 

RIO GRANDE DO NORTE 
DIARlO DE NATAl 
DIARIO OFICIAl DO ESTADO 
REPUBLICA 
TRlBUNA DO NORTE 
GAZETA DO OESTE 
MOSSOROENSE 

RIO GRANDE DO SUL 
DlARlO DA MANHA 
PIONEIRO 
DlARIO SERRANO 
INFORMATIVO DO VAlE 
CRUZ AlTA URGENTE 
GAZETA DE AlEGRETE 
CORREIO DO SUL 
JORNAl DO POVO 
DlARIO DA MANHA 
NH 
DlARIO DA MANHA 
DlARlO 0 EXPRESSO 
NACIONAl 
DlARlO DA MANHA 
DIARlO POPULAR 
BOLETIM INFORMATIVO 
CORllEIO DO POVO 
DlARlO DA ASSEMBLEIA 
DlARlO OFIClAL DO ESTADO 
FOLHA DA TARDE 
JORNAl DO COMERCIO 
ZERO HORA 
JORNAl AGORA 
RlO GRANDE 
RAZAO 
VAlE DOS SINOS 
PLATEIA 
FOLHA POPULAR 

RIO DE JANEIRO 
VOZ DA CIDADE 
SUL FLUMINENSE 
CIDADE 
FOLHA DA MANHA 
MONITOR CAMPISTA 
NOTICIA 
FOLHA DA CIDADE 
FLUMINENSE 

TlUBUNA 
BOLETIM INFORMATNO 

jORNAl DE HOJE 

S. J del Rei 
Sul Mineira 

Uberaba 
Uberaba 
Uberaba 
Uberlandia 
Uberl"ndia 
Uberlandia 
Uberlandia 

Varginha 
Va rginha 

Belem 
8elem 
Belem 
Belem 
Belem 

1972 

1987 
1937 
1980 
1981 
1928 

1945 
1967 

1911 
1946 
1876 

Ca mpina Grande1957 
C"mpina Grande 1981 
Campina Grande 1971 
Joao Pessoa 1953 
Joao Pessoa 1953 
Joao Pessoa 1893 
Apucarana 
Cascavel 1976 
Cascavel 1976 
Cascavel 
Curitiba 1978 
Curitiba 

Teresina 
Teresina 

Teresina 

Natal 
Natal 
Nata l 
Natal 
Mossoro 

Mossoro 

Carazinho 
Caxias 
Cruz Alta 
Lajeado 
Cruz Alta 
Alegrete 
Bage 
Cachoeira 

Marau 1935 
Novo Hamburgo 1960 
Passo Fundo 1935 
Passo Fundo 
Passo Fundo 1925 
Pelotas 
Pelotas 1890 
P0110 Alegre 
1'0110 Alegre 1895 
Pono Alegre 
Porto Alegre 1973 
1'0110 Alegre 1936 
P0110 Alegre 1933 
1'0110 Alegre 1964 
Rio Grande 1975 
Rio Grande 1913 
Sancta Maria 1934 
Sao Leopoldo 1971 
Santana do 1934 
Livramento 1937 

Barra Mansa 1970 
Barra Mansa 1960 
Campos 
Campos 1970 
Campos 1884 
Campos 1916 
Duque de Caxios1953 
Niteroi 1878 

Niteroi 1936 
Nova Frib urgo 

Novalguaçu 1971 

PONTUAl 
JORNAl DE PARAlBA DE SUL 
DIARlO DE PETROPOLIS 
CORREIO DE PETROPOLITANO 
JORNAl DE PETROPOLIS 
PETROPOLIS POST 
TRlBUNA DE PEmopOLIS 
BOLETIM INTERNO DO HOSP. 
AlAMBORl 
BOLETIM CCC 

Novalguaçu 
Pa raiba 
Petropolis 
Perropolis 
Petropolis 
Petropolis 
Petrapolis 
Resende 
Resende 
Rio de Janeiro 

1955 

1924 

1902 

1898 

BOLETIM INFORMATIVO DlARlO Rio de Janeiro 
DlARIO COMERCIAl Rio de Janeiro 
DlARlO DAS CONCORRENCIAS Rio de Janeiro 
DlAlUA ECONOMICO FINANCEffiO Rio de janeiro 
DIA Rio de Janeiro 1951 
GAZETA DE NOTJCLAS Rio de janeiro 
GAZETA MERCANTIL Rio de Ja neiro 
GLOBO 
INFORME DINAMICO 
]ORNAl DO BRAZIL 
JORNAl DO COMERCIO 
JORNAl DOS SPORTS 
SIMA BOLETIM 
INFORMATIVO DlARlO 
TRlBUNA DA IMPRENSA 
ULTLMA HORA 
NACIONAl 
LANCE! (spon ) 

BRAZIL HERAlD 
LATIN AMERlCAN DAILY SPORT 
o 
o 

DlARlO DO POVO 
lNFORMATIVO CATI 

CIDADE 
JORNAl OPlNlAO 
REGJONAl 
JORNAl DA CIDADE 
GAZETA DA REGIAO 
NA HORA 
DlARIO DE 4 CIDADES 
COMERCIO DA FRANCA 
DlARIO DA FRANCA 
DlARlO DE GUARULHOS 
FOLHA METROPOLITANA 
FOLHA DE IPAPETININGA 
TRlBUNA SUL PAVLISTA 
JORNAl DE ITATIBA 
DlARIO DE JACAREI 
COMERCIO DE JAU 
JORNAl DA CIDADE 
JORNAl DE ]UNDIA REGIONAl 

JUNDIA HOJE 
GAZETA DE LIMEIRA 
CORREIO DE LINS 
DIARIO CIDADE 
JORNAl DE LINS 
CORREIO DE MARlLIA 
JORNAl DO COMERCIO 

jORNAl DO MANHA 
DIARIO DE 1vlARILIA 
DlARlO DE MOG I DAS CRUZES 

Rio de Janeiro 

Rio de janeiro 
Rio de Janeiro 
Rio de Janeiro 
Rio de Janeiro 

Rio de janeiro 
Rio de Janeiro 
Rio de Janeiro 
Rio de Janeiro 
Rio de Jane iro 
Rio de Jane iro 
Rio de Janeiro 
Rio de janeiro 
Rio de Janeiro 
Sao Gonça lo 
Teresapolis 
Tres Rios 
Tres Rios 

Assis 
Assis 
Avare 

Barretos 
B 
Bauru 
BaUfU 

Birigui 

Birigui 

Bragança 
Buritama 
Campinas 
Campinas 

1925 

1891 
1827 
1931 

1949 
1951 
1987 
1997 
1945 
1979 

1931 

1931 
1954 
1963 

1968 
1946 
1946 
1967 
1974 
1967 
1927 
1991 
1927 

Campinas 1912 
Campinas 

Catanduva 1930 
C"tanduva 
Catanduva 1971 
Cruzeiro 
Fernandopolis 1969 
Fernandopolis 
Fen az de V. 

Franc" 191; 
Franca 
Glla rulhos 1961 
Guaru lllos 1972 
!tapetininga 
!tapeva 1974 
Itatinga 
Jacarei 

Jau 1908 
Jundia 1969 
Jundia 1965 
Jundia 
Limeira 1972 

Lins 
Lins 

Marili" 
Marilia 1975 

Ma rilia 1981 
Marilia 1973 
Mogi das Cru zes 1957 

COMARCA 
REGIAO GRAFICA 
JORNAl DA DlVISA 
INTERlOR 
DlARlO DA NOROESTE 
JORNAl DA DIVISA 
DIARIO DO NORTE 
DIARIO OFICIAl DO MUNICIPIO 
DlARIO 
.I0RNAl DE PIRACICABA 
TRlBUNA plRAC1CABANA 

CORREIO DA SOROCABANA 

Mogi-Mirim 
Osasco 
Ourinhos 
Penapolis 
Penapolis 
Pindamonh. 
Pindamonh. 

Piracicaba 

Piracicaba 
Piracicaba 

Piracicaba 
Punta Prudeme 

1964 
1976 

1983 

1935 
1900 
1974 

IMPARClAl" Punta Prudente 1939 
DlARlO DE PRESIDENTE PRUDENTE Punta Prudente 1981 
REG IAO Punta Prudente 1968 
CmADE Ribeirao Preto 1905 
DlARlO DA MANHA Ribeirao Prero 1898 
DlARlO OFiCIAl DO MUNICIPIO 
DlARIO 
DlARIO DO RlO CLARO 
CmADE DE RlO CLARO 
JORNAl DE RlO CLARO 
DlARIO DO GRANDE ABC 
DlARlO OFICIAl DO MUNICIpIO 
BOLETIM INFORMATIVO 
CIDADE DE SANTOS 
DESPACHQS DE MERCADORlAS. 
TRlBUNA 
FOLHA 
TRlBUNA 
DlARIO 
DIARlO DA REGIAO 
FOLHA DE RlO PRETO 
NOTICIA 
JORNAl DE HOJE 
AGORA 
VALEpARAlBANO 

DIARIO DE SAROCABO 
JORNAl CRUZEIRO DO SUL 
JORNAl SUMARE 
PANORAMA 

DADE DE TAQUARATINGA 
DE TAUBATE 

Ribeirao Prero 

Ribeirao Preto 
Rio Claro 
Rio Claro 
Rio Claro 

Sancta Barbam 
Santos 
Santos 
Santos 
Santos 
Santos 
Sao Carlos 
Sao Carlos 
Sao Carlos 
San J. do Rio 
San J. do Rio 
San ). do Rlo 
San J. do Rio 
San J. Campos 
San J. Cam pos 
Soracaba 
Soracaba 
Sumare 
Taquara 
Taquaratga 
Taubate 

Taubate 
Tupa 
Tupa 
Tupa 
Votuporanga 
Votuporanga 

Sao Paulo 
Sao Paulo 
Sao Pallia 

Sao Paulo 

Sao Paulo 
Sao P<:lulo 
Sao Pallia 

DlARlO COMERCIO & lNDUSTRlA Sao Paulo 
DlARlO NlPPAK Sao Paulo 
DlARlO OFICIAl EXECUTIVO Sao Paulo 

DlARlO OFICIAl ]USTICA 
DlARlO POPULAR 
ESTADO DE SAO PAULO 
FOLHA BANCARlA 
FOLHA DE SAO PAULO 
FOLHA DA MANHA 
FOLHA DA TARDE 
GAZETA ESPORTTVA 
GAZETA MERCANTIL 
jORNAl DA MANHA 

JORNAl PAULISTA 
JORNAl DA TARDE 
NOTICIAS POPULARES 
OBSERVADOR DE MERCADOS 
POPULAR DA TARDE 
SAO PAULO SH IMBUN 
JORNAl CH/NES DO BRASIL 

SERGIPE 
DIARIO OFIClAl DO ESTADO 
)ORNAl DA CIDADE 
GAZETA DE SERGIPE 
TRlBUNA GRAFICA 
JORNAl DE SERGIPE 

DISTRICTO FEDERAL 
COPY DESK 
COREIO BRASILIENSE 
DF REPORTER 
DlARIO DE BRASILIA 
DlARIO DO CONGRESSO 
DlARlO OFICIAl 
DlARl O OFICIAl 
DO MUNICIPIO DF 
JORNAl DO BRASILIA 
BSB BRASIL 
o POPULAR 
ULTLMA HORA 

ACRE 
DIARIO OFICIAl DO ESTADO 
FOLHA DO ACRE 
GAZETA DO ACRE 
RlO BRANCO 

AMAPA 

DlARIO OFICIAl 
DlARlO DE pERNAMBUCO 

door Ron Groolen! F Mans. 

Sao Paulo 
Sao Paulo 
Sao Pa ulo 
Sao Paulo 
Sao Palilo 
Sao Paulo 
Sao Paulo 
Sao Paula 
Sao Paulo 

Sao Paulo 
Sao Paulo 
Sao Pau lo 
Sao Pallia 

Sao Pallia 

Sao Pau lo 
Sao Paulo 
Sao Pa ulo 
Sao Paulo 

Aracaj u 
Aracaju 
Aracaju 
Aracaju 
Aracaju 

Brazilia 
Brazilia 
BrazUia 
Brazilia 
Brazilia 
Brazilia 

Brazilia 
Brazilia 
Brazilia 
Brazilia 
Brazilia 

Rio Branco 
Rio Branco 
Rio Branco 

Rio Branco 

Macapa 
Pernambuco 

1955 
1906 
1934 

1958 

1967 

1894 
1962 

1972 
1969 
1950 
1966 
1924 
1974 
1969 
1971 

1958 
1964 

1975 
1930 

1967 
1978 
1976 

1924 
1933 

1884 
1875 

1921 

1949 
1947 
1920 
1975 

1966 
1965 

1968 
1946 

1975 

1956 

1978 

1960 
1981 

1972 

1972 
1989 

1984 

1969 

(gegevens via Clmbassadeslc011SLtlaten/Publishers YeClrbook) 

ReCictiesiaanvullingen welk!1m bij de ree/Clctie. 
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Jaargang 15- Nr..1· Maart 2000 

DALING BETAALDE 
DAGBLADEN NA START 
METRO EN SP!TS 

door Ger Timmer 

Twee nieuwe gratis dagbladen, magazines bij 
de toch al dikke zaterdagkrant en de verkoop 
van de VNU dagbladen. Het was een enerve
rend jaar voor de dagbladwereld, die ook nog 
eens geconfronteerd werd met een negatieve 
oplageontwikkeling voor de traditionele kran
ten. 

Gemiddeld werden in 1999 per verschijnings
dag 4.416.308 kranten, exclusief de gespeciali
seerde dagbladen en de gratis kranten, ver
spreid. Dat zijn 44.623 exemplaren, 1 procent, 
minder dan het jaar ervoor. In 1998 was er nog 
sprake van een lichte stijging van 0,1 procent. 
.De totale oplage van de (betaalde) landelijke 
dagbladen daalde vorig jaarmet 0,6 procent 
(12.644 exemplaren). In 1998 kenden de lan
delijke dagbladen nog een oplagestijging van 
2,8 procent. De oplage van de regionalen daalt 
al een aantal jaren. In 1998 met 2,8 procent en 
vorig jaar met 1,3 procent. De afgelopen jaren 
verschijnen steeds meer regionale titels in de 
ochtend. In november heeft De Twentscbe 
Courant Tubantia deze stap gemaakt. 
Grote verliezer is het Algemeen Dagblad. De 
oplage van deze titel daalde bijna 27.000 exem
plaren, waarvan ruim 18.000 exemplaren in de 
losse verkoop. Bij de regionalen springt de 
Haagsche Courant er negatief uit. De oplage 
daalde met bijna 7.500 exemplaren. 
Alle grote uitgevers, behalve 
Holdingmaatschappij De Telegraaf, zien de tota
le oplage dalen. Vooral de losse verkoop staat 
onder druk. Gezien de meetperiode kunnen de 
twee nieuwe gratis kranten, Metro en Spits, hier 
geen debet aan zijn. 
Eind juni verschenen Spits van 
Holdingmaatschappij De Telegraaf en Metro van 
de Zweedse Modern Times Group. Sp !ts 
begon met een oplage van 125.000 exemplaren, 
maar dat zal volgens de uitgever binnenkort 
ruim verdubbeld zijn. Dat is ongeveer gelijk 
aan het aantal exemplaren dat van Metro wordt 
gedrukt. 
Vooral de titels van PCM lijden onder de komst 
van de treinkranten. De Volkskrant zou de 
meeste schade ondervinden. Per dag zouden 
er paar duizend exemplaren minder worden 
verkocht. ' 
Een van de initiatiefnemers van Metro, de 
Duitse uitgever Falk Madeja, broedt op een gra
tis fmanciêle krant. De oplage moet starten 
met 60.000 exemplaren en doorgroeien naar 
120.000 exemplaren. Hoe de krant bij de doel
groep van ondernemers moet komen is nog 
niet bekend. 
Begin september maakte VNU bekend haar 

. titels - De Gelderlahder, Dagblad De Limburger, 
BNlDe Stem, Brabants Dagblad en Eindhovens 
Dagblad - te yerkopen aanWegener. De 
Limburger wordt door Wegener weer doorver
kocht aan De Telegraaf. De overname is offi
cieel nog geen feit. De Nederlandse 
Mededingingsautoriteit (NMa) buigt zich nog 
over de vergunningaanvraag. Eind vorig Jaar 
maakte Wegener bekend het belang van 12,5 
procent in de Noordelijke Dagblad Combinatie 
te verkopen. Wegener hoopt waarschijnlijk dat 
de verkoop een positief effect zal hebben op 
de vergunningaanvraag. Ook zal de fmancie
ring van de overnameprijs, 1,8 miljard gulden, 
hierbij een rol spelen. Voor de doorverkoop 
van De Limburger moet de Telegraaf apart. 'een 
vergunning bij de NMa aan-vragen. De kartel
politie voorziet een monopoliepositie in ' 
Limburg. 
Wanneer de verkoop een feit is, ontstaan er in 
Nederland drie grote uitgevers van dagbladen: 
PCM en De Telegraaf met elk een marktaandeel 
van rond 3: 1 'procent en Wegener met een 
'marktaandeel van bijna 29 procent. 
De oplagegroei van Het Fmanciee1e Dagblad 
blijft doorgaan. De afgelopen jaren steeg.de 
pplage met n.Wn 10 procent cDaarmee is de 
gerniddelde",qplage in twee jaar met 10.000-
exemplaren gestegen. Beséheiden, maar-gezien 
-de jarenlange.,oplagedaling wel opmerke~, is 
~de stijging bij Trouw (2 procent). 
fn: Friesland, Overijssel, Zeeland en LîmóÛf!fis 
het aandeel van de regionale äagbladen -liet 
hoogst. Het dekkingspercentage van deze 
.kranten ligt rond 50 procent De landelijke 
dagbladen bereiken in Limburg slechts 11 pro
cent van de MT-afgiftepunten. Het gemiddelde 
voor Nederland ligt. op 30 procent. In 

. . 
.. . '. -~ KRANTENCURIOSA .... < .. 

. uit de verzameling van" 
Louis Nierynck (deeI 39) 

Over de gevaarlijkste krant ter wereld, een Nederlandse 
krant in het Albanees, een kleine Antwerpse Gazet, het (nog· 
maals) kleinste dagblad ter wereld en een nieuwsbrengede 
duifl! 

Het prinselijk huwelijk van Filip en Mathilde op 5 dec. 1999 gaf 
in België uitbundige dagblad-voorpagina's. Alle bladen beschreven 
het sprookjeshuwelijk· die dag als een "groots" gebeuren met hier 
en daar toch een opmerking dat het ergens een stramme vertoning 
was, geheel te netjes afgewerkt volgens het boekje. Maar alle dag
bladen hadden enkele bladzijden over voor dit nieuws. 
Eén uitzondering was, men hoeft daarvoor niet te raden, De 
Morgen. Op de eerste pagina geen woord aandacht! Pas op pagi
na 14 toch nog iets: "voltooid verleden trouwdag"! Een negatief 
artikel over wat er na de huwelijksvoltrekking plaatsvond: "Jacht 
op de souvenirs in de St. Goedelekathedraal" en boven dat stuk 
"ga heen in vrede en plunder de kathedraal" . 
Maar wat op de voorpagina bovenaan als blikvanger moest opval
len was de grote spotprent van tekenaar Zak: 

Een grote berg fotografen richt de lens op één grote gebeurtenis 
(dat moet het prinselijk huwelijk zijn ... ) met de vraag van een één
ling iets interessants te zien?" Het antwoord uit de berg luidt "Nee, 
waarom?". 

Als één van de laatste kranten in twee talen in Nederland, ver
scheen die uit 's Hertogenbosch nog steeds in januari 1814. Als de 
Fransen eindelijk uit de stad zijn vertrokken, verschijnt op 28 janu
ari 1814 het eerste nummer van het STAATKUNDIG DAGBLAD 
VAN DE RHYNMONDEN met een heel bijzonder vignet! 

1'1: .. 

,sTAATKUNDIG 

VAN 

R.H9.~ N' 

-- --:i~u ... 

1> A GiiL! Q, 

:DII 

M9'NDJtN~ 

Deze uitgave stopt reeds met het zesde nummer dat op 15 febru
ari 1814 is gedateerd. (zie ook het artikele over de naamsverande
ring van Bossche kranten elders in deze krant). In mijn collectie 
zijn de zeldzame nrs. 1 en 6 aanwezig. 

Tijdens de verzamelbeurs in de Veemarkthallen te Utrecht gevon
den bij ons lid Andries Kreuzen: DE KLEINE GAZET nr. 41 van 20 
juni 1886 uit Antwerpen. 

. -..... _ •. ---. . --
-~-'== --..,-.-=--
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' " ........... _ ,.,., .. ,_ ... ......... _ .. -....,... ... _. ~.t.-w.,. __ ... -...- __ ...... ' __ Itw • 

. :".;.~':..:::.=-~::..,-~:..-::: ;:-::"":.=.= .. ::'!.--:'':= ~.::-:--::=.'!...-...-- :..~:-=---=:. _ ou -... .......... _,,'_. _._._ . ... _______ ... ,.. I ...... _ .......... _ ....... _ 
_ , __ ...... _ .. __ •• 1 • • t .. _ ............... _· ____ .... .,_ ................ _' ..... _ ... _. ____ .... ___ ...... _.~ __ . ___ -.. ........... --'UO..--_ ........ I 

ftoftt. , .... , ..... _ .... -_.- ........ _ . .. __ , ......... _ .. _-11.' . 
•• _ ....... ,_ .... w ..... ·_w _ _-. ........ __ 0. ............. _ 
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Het is een zondagsblad van 4 blz. onder redactie van oa. Jan van 
rijswijk, de latere burgemeester van Antwerpen. Het blad is van 
liberale strekking en verscheen voor het eerst op 19 september 
1879; het laatste nummer kwam van de pers op 2 oktober 1888. 
Jan van Rijswijk streefde naar vernederlandsing van de middelba
re scholen in België en het blad was zeker "Vlaamschgezind in 
merg en been"! 
Het curieuze aan dit blad is de decoratieve kop: kunstzinnige let
ters met in de openingen van de D en de G biddende geestelijken 
terwijl dwergen erop klimmen. In het midden een boer (Z.-Afrika?) 
met fakkel. Een advertentie trekt de aandacht op een Zuidafrikaans 
blad: 

DI AFRIKAANSE P ATBlOT : 
VerM'oedertaalen Vaderland. 

Abonnementsprijs per jaar, franco fr. 32.00 
Advel1entiën, per Engelsche duiin. " 3.25 
Herhalingen half prijs, met gl'oote verminde~ 

ring' voor staande advertentlën. 

De PATRIOT is het eenige nieuwsblad dat In. 
Zuid-Afrika in de volkstaal verschijnt. Het wor.dt 
iederon. Vrijdag morgen .aan de Paarl uitg'e. 
geven, .en .circuleert dool' de Kaapkolorue, . den 
Or~nje Vrijstaat, de Zuid Afrlkaansche Republiek, 
de Kolonie. Natal, ja, dooe geheel Zuid Afrika 
waar .er blanken wonen. . 

Énke\e numiner~ ter kennismaking op aan- I 
vraag gratis toegezonden .' .1 

. AGENT. VOOR BELGIË .: I 
M.FLOR. VAN .DER VEN. 

" Toiobouwllraal, 
te ANTWERPEN. 

In juni vorig jaar heeft het dagblad BN (Brabants Nieuwsblad) DE 
STEM uit Breda onder die titel een krant uitgegeven in de Albanese 
taal. Het telt 8 pagina's en geeft informatie voor naar Nederland 
gevluchte Albanezen uit Kosovo. 
De informatie bestaat uit een stukje aardrijkskunde van Nederland 
(met plattegrond van het asielzoekersdorp bij Raamsdonkveer), 
een lijst van meestgebruikte woorden met de Albanese vertaling, 
enkele interviews, verklaring van de munten hier en hoe een strip
penkaart voor de bus werkt. 
De achterzijde is volledig aan sport gewijd. 
Een leuk initiatief! 

Onderstaande tekst trof ik aan in de BOSTON PATRIOTvan 29 april 
1812. 
Clinton was toen slechts vice-president!' 

*.,...,...,....r..,...,..."..,.~.."...J1'o* 
, Dealtz of t/ze "'2u.President. L '" . ., 
., From th~ .J\-Qt'l. I'lIellig."c~,. qfl/~ 2lrt inet. , 

~ IT is with f~"5 of un~iled \ 
• wc::ler3.:i .... folr the character of the \ 
,Reyolutionary -U ero, the Patriot, 
,and StIltesman, combincd in onc,. thaI L. 
"we announce that· the yenerabie ., 
.,GEOllGE CLINTON 1:-; NO~ 
~M.ORE. He e1pired about nine\ 
,o'c1~ck .ye8t~rda'y mo.rnID:, at his" 
L l'odglOg IR thls City, af ter an IlIness Z 
.., of about 4 weeks contiDllance. ., 
, Immcdiately "ftcr ths annuDeia. ~ 
~ tioD of the above mclanchol1 y cvent, 
"both HOUSt! ofCongress adjourncd. ~ 

. Z~hey meot to.morro,,, morning ear • 

. .., her thaD 05u&l, to recci-te tho rc-
~ port of thcir joint committee and" 
"authoriso the nece!sary arrange. Z 
Z ments fur the fllDcral obsequies. ., 

CARRY-ONvol I, nr.222 van 2 mei 1945 noemt zichzelf "the world's 
most dangerous newspaper". Het curieuze gestencilde nummertje 
op kwarto formaat vermeldt in de kop de dood van Hitier. . 
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CARRY-ON wordt vervaardigd "somewhere in Germany" en uitge
geven door de Combat team 359, APO 90, een Amerikaanse leger
groep. Het blad geeft veeloorlogsnieuws in korte zinnen. 

De achterzijde van het dagelijks verschijnende blaadje geeft een 
interview met een sinds 1936 uit Duitsland naar Amerika vertrok
ken militair, die nu als Duitssprekend Amerikaans officier het 
Reich opnieuw betreed. 

De krant in de kant. Een grote kop op de voorpagina van HET 
LAATSTE NIEUWS van 17 januari 2000 over de eigenaar van een 
krantenwinkel in het Belgische Schaarbeek die negentienmaal was 
overvallen in dertien jaar. De 20ste keer, zaterdag 15 jan.j!. werd 
hem fataal. Zijn lijk werd gevonden in de veranda van zijn winkel. 
De man was met een nekschot afgemaakt. .. 

Krantenman 
afgemaakt na 
20ste . overval 

S(~H ,'\,\IU3E: [: i, - Zek..::rIWlnugkCf..4 ;n ·Jèfflt.' lI f,Ll r'lld ... ..: !'·! -{...: n,.: \o" ;llhdè [f --;4~'n 

>'.rin krdl1le-nwlflkt:l'.I'IHJt.: Bru:-"è lSè KOLle ri a.m ::2 r, ' ''' '':Iv ,dh:n . : lil :':' Iln l IJn f' , .. :I,lçt:: rs. 
.Iltljd ·ve ' ~ r a :.!,,· q. :~ ; Jk' rda~a \ '.' I1 ,j ! t1l~ t:.!ck!; ó1Ç~': P JUf',Y\': nJ ' JU' !Ik J.~\tl)nL1cn:n k ·'e · 

, !ndd :(h t ..: nn Jl.: ".: mh. 1,..' 1 n~ ' lun t, II'\.' k :lll.' l.: èn rlt.: k."\ .... rwt jl\tcrnaakl. 

Meegenomen uit een hotel in New Delhi, India: YEILOW BRiCK 
ROAD,' een hotelorgaan. 

VOI,IIAIE NO .. TUf. AI\1UASSAIJOIt IlOTEl.. NEW VELlIl ... ;r 

~I. ·""'''''~ ':'' ·'''' 
The man who sold Ihe EiHel Tower al a knock-down prieel. . :::'S;}?2':::; =; 

... r- ... · .. ·'""" " , 
Te._ltut.oo~,.-.... 

ONE OF THE WORLD'S GREATEST CROOK ;::;:::'':!'::.~':!;=.'':: ............. ...., ......... . • .,. _u.c-......... , .... ..... ""'.~rl""' ............... , ....... ~_~h._~ .... . _."" I ............. _ .... 10 OOI, 
n .... 1.""1 I" "l"_'" 1 ... ,1'. _ ........ ~ ..... _............... • ....... ~ ""'-.... ~. IJ 011_ 
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Buiten de opmaak heeft het weinig te maken met een krant, maar 
onderstaande tekst wilde ik even doorgeven: 

ON 
GOVERNMENTS 

SOCIALISM- You have \wo cows. You give 
one to your neighbour. 

COMMUNISM- You have·\wo cows.The 
Govt.takes both of them & gives you the milk. 

FASCISM- You have \wo cows .The Govt 
takes both of them & sells you the milk. 

NAZI SM· You have \wo cows. The Govl 
takes both of them & shoots you. 

CAPITALlSM· You have \wo COWS. You sell 
one & buy a bull. 

Eén van de kostbaarste aanwinsten is het . onlangs aangekochte 
exemplaar van het Engelse newsbook mE SCOTlSH DOVEnr.125 
van 11 maart 1645/6. De ondertitel "Sent out and Returning, etc." 
is dus bedoeld voor de vliegende duif die het nieuws haalt en 
brengt en dan vnl. militair nieuws. 
Een slogan vlak onder de vreemde houtgravure: "Be wise as ser
pents, innocent as dove". Waarom het woord Scotish met één "t" 
wordt geschreven is me een raadsel. 

'Be l)t/~ lIf Seypertts, innocent 41 'D_ 
-THE 

SCOTISH DOVE 
. Sent Out , ·1ina· Returt'ung ; 

BnDg' In"l~g<llce from tbe Armie. of borla 
à:iu,doIllCS, and [claus otber Pa[lges tltfc(vabJe, :' 

fOl fnformuion 3nd lnflrtltlion. 

. .En", W dnc!i:b.y Ihr 11 _ .i ,;,i,lfCh IJlI W,JAtfu, tiK .8 • 
• fM~uh I 64r/-i 

. . . . . 
"'"ng aJl ocbc:r thin!:', (hu:- is Dothing [hu liet!. 

morclèr.fcrch tbc infinÎcclYi(damc of~od ,he 
Crc,nror. Ih~ me: eder thu he hath unc:lu.np:': . 
ahlyJ;:r iD (be who:e YDjVtt(e. Wlaetha·ft~l; 
Jooke up tO me bovens .« J,oked'C?"'l'It.rat!i\

: ~1I'(h. We (~a. Ji=ttJed orm, i:a :alhhinp'. 
lttnes,ud (aionr; Thccolltiauaoce tRC;IeofiJ.·me qpb.~!diB~f 

Het blad werd wekelijks uitgegeven door George Smith en gedrukt 
bij Laurence Chapman. Smith was in tegenstelling tot zijn slogan 
niet slim noch onschuldig. Hij was de Schotse zaak toegedaan. 
Toen het Schotse leger moest terugtrekken naar het noorden en hij 
in onmin raakte bij hei Engelse parlement werd de Scotish Dove 
verboden. (gegevens uit "The beginnings of the English newspa
per 1620-1660 door ]ospeh Frank) 
Bovenstaand nummer is niet aanwezig in de Bodleian Library in 
Londen. 
Een uniek stukje curiosa! 

Uit de 's Gravenhaagse Vrydagse Courant nr.88 van 23 juli 1790: 
"Onroomsd1en" ... 

VEClJ.EET ü, "01/0'01 •• "r,oderl_, 611"Jfind' 4. ,ft';'. 
, •• ikr Q",oemfcben. 

De goederen tier oaroo,Jflfcbon J welke zig bcdeD DOl la 1I1D.ea 
der Vlgtcn VlD tle ,.~". bcvin4ea, zulieD 1iI de erf,UI,mCD, 
0pvo'lcr., of regt laebDude tlcr Icvlugtc oarooolDfchcD, (crulle. 
leveD wordca. mi" al,jkJ Jui\::ifl~,:readc la behoorlyke forma zo 
.11 tie vereatieriG, zal gedecreteerd hebbcn, -"1 tlienuagllodc gc .. 
boord 'c bobbel he, advie. Ol. h •• r Comlt~ der domeiDe •• 

Van onze vriend Bernard Gelin uit Lyon ontving ik een dagblad ter 
grootte van een briefkaart IE QUOTlDIEN CARTOPHILES (ISSN 
0755 8147) . Het is een dagelijks verschijnend nieuwsblad aan 
beide zijden bedrukt. Het dagblad (je) werd verspreid in de jaren 
'80. De prijs bedroeg FF. 2,30 per nummer. 
P. Mourot was de uitgever. Het op carton gedrukte krantje droeg 
naast de titel geheel bovenaan, later naast de datum nog die extre
me slogan LE PLUS PETIT QUOTIDIEN OU MONDE. 
In januari 1984 telde de oplage 50 stuks, terwijl dat een jaar vroe
ger nog 179 exemplaren bedroeg. 
Verspreidingsgebied is niet bekend. Het is in elk geval een leuk 
stuk in de collectie! Ik heb ergens gelezen dat die uitgave toch 
gestopt is. 

18.01.1984 OIR P "OUROl li QJJTMfN tB CIIffiJlHIlES PRIX 2.30 F ISSN 0155-8147 
~: L'organiution te,.ror~--~,.ng-f,.oid de l"quipig. et 
ponuble du double attentat cont,.. les I U. Iquip .. ents de secourl. 1IIPPI,..il 
troupu ,,..nçailu. et •• friuinu. ont a pu regagn.,. l'''roport d. kar.ehi at 
rnudiquf l'lluuin,t • hyrouth d'un .t pOllr uni hir, de ... icU .... 
,ivil • Ie prhident d. l'univlnit' SUEDE: l. eonUrenee .ur Ie d' .. r ..... 
u'rluint. "l1coll K.rr. tu' don qu' ;;;;ttn Europ •• tut pour.ui ... h .uJour-
il .. r.nd.it • Ion bur.au . "Gulrr. d'hui plr un dheourl dl". Grnyko trh 
S.intt hh,ique rtvtndiquI "lhlInt, . dur • lI'g.rd d .. Et.tt ... Unie qu'il I 
1'.nlh ... d, hi.r, du diplolltt IIOU - aeeud d. "frfnhh gutrri.r. patholo-
ditn Hu.uin F'araeh' •• n p,,'dunt qu I giqu., dt folie dt leur .chtrio de 
i1 .. ,. •• deuU. Ce nuv .. t"t a 6'cla- gu",r. nueh6ir. ( ••• ). 111 nlont •••• 
r' : "loUi proltttonl qu' U rlltt"t pas tppril lI .. ec d .. conv.".ne .. in _ 
plu. tueun .... rieain ni Françait lur ternetionel... LI IIchinl d. gUlr,. 
"ttt ttrr. du liben" . l •• ".'riui"1 .. 'rie.in, .b, la nrt .u Liban. ',U, 
,nvillg",ahnt de r,tir ... hu,.. troup.. .e thre 'u "ir.tag, ct IU ttrrori .. , 
,n hi ... nt 11 ,hu '". C .. qu .. Blau.. inte,.nttiontl. 11 Grenade •• Ue tn-

Pour .. "e,.t. la Fr.nee p.r1l d'un r,- tr.tient un "'gi.t e.nguln.ir. au Stl-
tr.it a partiel dh juiUtt 198,.. vador ou il n, •• nque plu. que 11 bu-
PAKISTAN: ' 7 .inut .. aprh Ion d'eolla- eh er d, IIInqui,itioft". En rhud. te 
;;--d';ï' tfroport dt hr.chi. un boting SUITE"U ffRSO. . 
747 O'AIR FU"CE, ... , .. th .. ~1.". lIRAGE OU WO 063 60 EXE"PUIRESI/III/I/ 

Uit de Zuidafrikaanse DIE TRANSVALER van de jaren '60: een niet 
schadelijke "radio-aktiewe koerantbladsy"! 

(wordt vervolgd) 

IIIRII IUIlillS . 

RADIIHKTlEf ! 
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Flevoland wordt relatief gezien het minst de 
krant gelezen. Het zijn de regionale dagbladen 
die slecht in deze provincie scoren. Ten 
opzichte van 1998 is het dekkingspercentage 
van de Nederlandse dagbladen gedaald met 1 
procent. 
Bron: De journalist, januari 2000 

NEW VORK TIMES OP 1 
13 januari - De New York Times is door 104 
Amerikaanse hoofdredacteuren gekozen tot 
beste krant in de Verenigde Staten. De verkie
zing werd georganiseerd door het vakblad 
Columbia Journalism Review. Iedere hoofdre
dacteur mocht tien kranten noemen, iedere 
genoemde krant kreeg één punt. De New York 
Times eindigde op de eerste plaats met 104 
punten, gevolgd door de Washington Post (85), 
The Wall Street Journal (84), Los Angeles Times 
(81) en The Dallas Morning Star (66) . Alleen 
deze laatste krant heeft een oplage onder de 
miljoen (780.084). De krant met de grootste 
oplage, USA Today (2.083.213), eindigde in de 
verkiezing op de veertiende plaats. Volgens de 
C.olumbia Journalism Review steekt de New 
York Times 'met kop en schouders' boven de 
andere dagbladen uit 'Nog altijd de paper of 
record van het land', aldus het vakblad. The 
Washington Post werd vooral geroemd vanwe
ge de politieke en culturale verslaggeving. 
Bron: De j ournalist / Villa Media 13-01 

LE MATIN UITGETELD 
Brussel - û. Schils) Als zich niet op het laatste 
moment e~ koper komt opdagen, betekent de 
laatste dag van dit millennium ook het deftnitie
ve einde van de Franstalige Belgische krant 'Le 
Matin' . Dit progressieve Waalse dagblad ging 
ruim anderhalf jaar geleden van start met de 
pretentie 'De Morgen' van Franstalig-België te 
worden. Door misrekeningen en chronisch 
geldgebrek kwam het project nooit van de 
grond. Er was een oplage van min$tens 22.000 
exemplaren nodig om de krant rendabel te 
maken. Daarna werd met 15.000 exemplaren 
genoegen genomen, In werkelijkheid schom
melde de oplage tussen 8000 en 8-500 stuks per 
dag. De uitgever van de krant BLC Média, 
besloot kort voor de kerst om op 31 december 
elke activiteit rond te Matin stop te zetten. Drie 
maanden geleden kreeg het blad, dat toen 
reeds op sterven na ~dood was, v.an de Luikse 
handelsrechtbank: uitstel van betaling op voor
waarde dat er een reddingsplan op tafel zou 
komen. Dat gebeurde evenwel nieL De Waalse 
regering verklaarde zich wel bereId geld in de 
krant te stoppen op vooIWaarde dat particuliere 
investeerders eerst ove)" de brug zouden 
komen. Hoofdredacteur Fabrice Jacquemart 
koesterde hoop dat er redding uit F.rankrijk zou 
komen.. 'France Soir werd zelfs enige tijd 
gen~d als kandidaat voor overname, maar 
ook dat geluid verstomde een paar, weken gele
den. 'Alleen een mirakel kan ons nog redden", 
meent de zwaar teleurgestelde hoofdredacteur. 
Jacquet:nart wijt de ondergang van ie Matin 
voor een deel aan de aandeelhouders: ,Zij heb
ben ons te weinig tfid gegund om het nieuwe 
project gestalte te geven. Er was te weinig geld 
voor de noodzakelijke commerciële acties om 
het blad bekendheid te geven. De~ndeelhou
ders wilden resultatén zien binnen drie tot zes 
maanden. ZOÎets lukt niet met een Jlieuwe 
krant. De Morgen in Vlaanderen" waarmee 
iedereen ons vergelijkt, heeft zeventien jaar 
nodig;gebad om uit -de problemen te komen. 
Die krant heeft eerI4iandeelhoude.t;gevonden _ 
die bereid was geldcte -steken in Ilt!-'"noOOzakeliF 
ke commerciële ~leiding waarna het sterk 
bergopwaarts ging -met De MorgeIl Veel men
-sen weten niet eensfot Wij be~1L te Matfo 
is ontstaan -uit de 'jdende WäaJse kranten 
La Walforue(co isch) en euple 
(lange tijd de spr is van de e soda-
Usten),'De hoofdaandeelhouders ZÏpl-de Waalse 
sodalistische vakbond FGTB, de ~se 
gewest.e1ijke investeringsmaatschappij (SlUW) en 
de krantengroep Médiabel. Deze láatste groep 
wordt sinds kort gecontroleerd dddr-de 
Vlaatnse Uitgeversmaatschappij~ die onder meer 
De Standaard en bet Nieuwsblad uitgeeft. 
Bron , .:Algemeen DagbW29-J:J 
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'.' STERKE GROEI ZONDAGS

BLADEN IN DUITSLAND 

I De afgelopen zes jaar is het aantal zondagsbla
den in Duitsland verdubbeld. Waren er in 1994 
nog 60 titels, nu zijn er 122 en over een jaar 
waarschijnlijk 160. Vooral in het noorden en 
zuiden van Duitsland maken 'de zondagskran
ten, vaak in de vorm van gratis huis-aan-huis 
bladen grote opgang. De grootste zijn BAT am 
Sonntag in Baden-Würtemberg (oplage 414.825 
ex.) en Sonntags-Blitz Nürnberg in Neurenberg 
(oplage 370.000 ex.). Vooral in de economisch 
sterke regio's weten de zondagskranten veel 
adverteerders te trekken. Toch is het niet alle
maal rozengeur en manenschijn, want in het 
zelfde nummer van Deutsche Drücker staat het 
bericht dat de gratis Zeitung zum Sonntag in 
Karlsruhe is opgeheven. Bern Nacke, groepsdi
recteur van het WAZ krantenconcern in Essen 
zei onlangs zelfs de gratis dag- en zondagsbla
den de wacht aan. "Als deze bladen in onze 
regio verschijnen, dan zullen we ze beconcurre
ren tot ze verdwenen zijn", zo zei hij op de 
jaarvergadering van de krant Westfalenpost in 
Siegen. 
Bron: Deutsche Drücker, december 1999 

GESPROKEN KRANT 
OP INTERNET 

I De Duitse krant Die Welt start binnenkort met 
I een gesproken krant op internet. Dagelijks zijn 
I op www.welt.de/audiowelt vijf artikelen te 
I beluisteren. Het gaat daarbij om het openingsar-

I tikel en berichten uit politiek, economie en 
,. wetenschappen. Voor het beluisteren is het pro
, gramma "Real Audio" van het Amerikaanse 
~ bedrijf Real Networks nodig. Dit programma is 

gratis via internet te downloaden. 
~ Bron: Compres, december 1999 

KRANTEN IN DE TOEKOMST 
NAAR A4 FORMAAT ~ 
De Europese editie van de Wal! Street Jourhal 
krijgt binnenkort een face-lift. Dat kan heel 
interessant worden, want Mario Carcia, één van 
de betrokken ontwerpers, beeft uitgesproken 
ideeën over de krant van de toekomst. In de 
afgelopen 25 jaar is hij betrokken geweest bij 
de vomîgeving van 4:30 kranten. H1î voorspelt 
datjnC202(j de kranten behoorlijk a.(g~slarik~ 

.' . •.•• .. . .'. Het WOrdt een qandzaamproduct ,c. 
. met)nînder secties, veel kteuren 

adlvelrteiltié!$' ,dJ'e. vormgevingzalqee1 
onder:scheid.envan 

)ëtf~r$en bêJllëi:J('v;;tnjnte~(h(~t::. vérwaept 
de veie" 
weu-

I 
.... . ..... , . ,..eeuVVcNa'". I 
. .' D-Day -van 6' jJ;mi 1.944 als· eer- ' ~., 
uiL . . De.numrn€ts tW'ee 'en'drie waren , 

Camide~e politiek.!;. pnderwerpen, 'de slag-bij . 
Virnyin'apri11917 kwam op de;yierde plaats, 
net:'feit dat vrouwen in Can-ada iri mei 1918 ol 

stenvecht kregen werd nfeuw~feit -nûrnmer vijf. ' 
Oól(zes tot en rq.et .negen..w;atel). Ganadese 

. zakere.-Rekkemluitex w~td de.rri.istukre landing 
Fl!tnse Dieppe jrr:~ÛgU:srosl~42, ' . 

A,órlfèl:ikl;m-r-'rse }ournalisten 1tQ~e1l'Onlangs even- , 
top-l00'van~!angrijkste.;nieuV(s- . 

an de-~uwr ". '- cihdig~è' TI-Day op dé 
DeAmerik ól1e:ga's vonden de 

. H'et.5shi~$ gri;k$t~ 
;§:, ~~ 

De V.K.T.V. zal 
aanwezig zijn met 

een stand op 

DE 
BRABANTSE 

BOEKEN
BERG 

op zondag 
2 apri12000 

(zie advertentie) 

Een aanrader voor 
de papierfanaten 

• 
VOOR HET DE 

SE JAAR ALWEER 

• 

BRABANTSE 
BOEKEN 

BERG 
PARTICULIER 1 METER KOST 35,' (Bfrs.700) 

OF HANDELAAR; 
IEDEREEN MAG BIJ ONS MEEDOEN 

2 METER 60" (1/2 KRAAM) (Bfrs.1 .200) 
4 METER (KRAAM) 110,' (Bfrs.2 .200) 

Let op: wij werken niet met inschrijf· 
formulieren ofd. Deelname is geldig a 

6 METER en meer à 25,- (Bfrs.500) 

ontvangst storting. Na 15 maart naue'--.."... ....... .-. 
bericht. VOL IS VOL 

",ILUIl 
GlfAllc.I"'RU fA 
SPOR' 

IN BREDA VAN 10.00 TOT 16.30 UUR 

IN DE SCHAREN 
ZONDAG 2 APRIL 2000 

Entree 'gewone' mensen FI. 6,50 (Bfrs. 130) 

* 
Anderen : kleiner dan 1.50 m .. Studenten , Breda-Passers, 65+' ers FI. 5,- (Bfrs. 100) 

Tweedehands, verzamelwaardige, oude & antiquarische 
BOEKEN, STRIPS, PRENTBRIEFKAARTEN, KRANTEN, TIJDSCHRIFTEN, 

WEEKBLADEN & ALLE MOGELIJK ANDER OUD DRUKWERK 
MAART '99: 127 DEELNEMERS, 607 METER KRAAM! 

INFO: TEL./FAX (0031) - (0)413 - 342.009 (NL.) 

• 'BREDA CENTRUM 
CLAUDIUS PRINSEN LAAN I TOPAASSTRAAT (VLAKBIJ CASINO) • 

Hendrik Doedijns en zijn populaire weekblad zo'n driehonderd jaar geleden. 

HAEGSE MERCUR 
Vanwege het formaat kon men het aan het 
eind van de 17e eeuw makkelijk in de 
hand houden en het eventueel staande 
lezen als het drtIk was in de diligence of de 
trekschuit. Nu waren de kranten zo'n drie 
eeuwen geleden ook niet al te groot en 
maar bedrukt aan twee kanten, maar de 
Haegse Mercur was kleiner en eigenlijk 
prettiger om te lezen. 
Het blaadje van vier pagina's verscheen 
tweemaal per week en moet steeds met 
een glimlach gelezen worden, omdat de 
inhoud zich daaltoe leent. 
Over deze Haegse Mercur wordt in de 
persgeschiedkundige literatuur gezwegen! 
Alleen in "De Courant" van vld Meulen 
wordt dit tijdschriftje summier vermeld en 
afgedaan met "die men niet tot de couran
ten kan rangschikken, daar ze kleiner 
waren en geen advertentiën bevatten" en 
waartoe hij ook min of meer de spectato
riale bladen rekende. Vreemd dat Sautijn 
Kluit, die zovele satirische geschriften 
beschreef, met geen woord over de Haegse 
Mercur rept. Via P.J. Buynsters en Rien 
Goettsch en recentelijk Rietje van Vliet zijn 
we meer te weten gekomen over de 
Haegse Mercur en ons VKTV-lid Rein van 
Rooy schrijft dat hij nog steeds gefasci
neerd is door Hendrik Doedijns, de auteur 
van het blad. 
Zo stamt Doedijns uit een aanzienlijk 
geslacht van hoogwaardigheidsbekleders. 
Geboren omstreeks 1656 was hij voorbe
stemd om advocaat te worden en daarin 
slaagde hij na een rechtenstudie. Hij heeft 
nog een korte tijd die praktijk uitgeoefend, 
maar vond zichzelf niet de persoon om dat 
beroep VOOlt te zetten. 
Na een periode van financiële zorgen 
kreeg hij, samen met zijn broer Jan een 
belangrijke erfenis in handen,van zijn over
leden vrijgezel-oom Willem. Vlak voor die 
meevaller had Hendrik op 7 augustus 1697 
het eerste nununer van zijn Haegse Mercur 
laten verschijnen, eigenlijk meer uit geld
gebrek dan dat hij zich direct als week
blad-journalist zag. 

N Ademaal de Woonsdag is geconfacreert aan M"· 
. Nlr!us, gelyk als uyt de Latynfche dag-naam blykt, 

, . zo lsde zel.\Fedoor ee~ VJugte,ling v~Thmr;.t ). die 
den urnl de Á&flllrt".JtJ ,.~", ',",,''''0 nooyt wel verfban 
beeft, verkooren boven a.ndere dagen, om aan 't Publyc 
mee t~ deelen een!ge nieutjes die juyO: niet al te waar, nog 
ook met al t~ feneus . zullen bevonden werden. Dewyl 
nu deefe Heldenfche .Pivihiteyt b~eft geprrefideert"over 
de leugens, 1.0 'w miffchieh . dit voornemen van een Ad
VOC32t refugié ' (gelyk L"ucianus,' Comeille en andere -ge
worden 7.yn) een_ g~den uydlag hebben, zo 'er_ geen 
/lok in " '",iel werd' ge/leeken door Pluto, fyn Mamà 
of eenig ander helfch perfonage. . ' . - ". 

- En gemerkt de S.'lIri.g -fyn naam voert van S.llIr 
-~l men als da~ vooTDamentlyk -verhandelen 7.3aken va~ 
dIe Meffieurs die haar vol fuypen, -en daarom geen Leeg
gangers behoren_genoemt te werden. Of om dat- moge
Iyk de etymol08!e komt van' S.tyr, zal men op dien dag 
tra8:eren de aéöen van Voluprueufe S.'"I, of-eenige 
S.tyr;9ut :aillerien : al was -'t maar om te -temperen de 
me!anchoben van S.tIlr1lW-l, _ Waar van een gebeele fcheeps
Iadmg, geen du~beltje waard is. . ' .. 

Het fpreek·woord van m;p,.. tJl "'ag"; CJlfl~";. ctllfll.r, 
heeft my' DOOyt voldaan: daarom' meen ' my rmndet te 
bedienen van de glorie als Van de penningen, die 1.3.1 

Gilles van Limburg in de Papestraat te Den 
Haag geeft het blad op kwarto-formaat uit 
en het verschijnt op woensdag en zaterdag. 
De prijS was één stuiver en er zullen er in 
totaal 219 verschijnen. Het laatste nummer 
is gedateerd 9 september 1699 (nr 11). 
Met uitzondering van Rein van Rooy noe
men de andere hiervoor genoemde auteurs 
van geschriften over de Haegse Mercuur 
het blad steevast Haegse Mercurius terwijl 
niet één van alle verschenen nummers die 
volledige titel droeg, doch slechts Haegse 
Mercuur. De volledige benaming komt 
alleen voor in de titel van de gebonden uit
gave die Doedijns regelmatig liet verzor
gen; meestal een samenvoeging van voor
radige losse nummers, zoals blijkt uit de 
mededeling hiernaast (toch een adverten
tiem). De te Den Haag verschenen num
mers werden veelvuldig nagedrukt en los 

verkocht door J. Ratelband (boekverkoop
er, bezuyden 't Satdhuys, Amsterdam), wel
licht met toestemming van Gilles Van 
Limburg, want in de gebonden exemplaren 
bevinden zich ook een aantal 
Amsterdamse uitgaven. De in Den Haag 
gedrukte exemplaren voeren altijd wel de 
titel Hgggse Mernw terwijl Ratelband in 
Amsterdam meestal de Hilllgse Mercuur 
drukt, op weer enkele uitzonderingen na. 

Men feyd. dat den 'gewefen Koning en Koninginnc van 
Engeland [uilen gaan relideren op het grarituft lun-huys 
Chambort, alwaar den voorigen Hertogh van Orle:ms, 

P 'de 

Men feyd. dar den geweren Koning en Koninginne van 
Enl\cland [ullen gaen rcfidcrcn op hll g"4<ieuft lult· huys 

P Cbam, 

Bijgaand illustratief de laatste regels op de 
voorpagina van een origineel uit Den Haag 
en de nadruk uit Amsterdam. Twee totaal 
verschillende drukken dus. 
In enkele afleveringen staat in de colofon 
naast Ratelband ook de Amsterdammer 
Pieter Sceperus (3x) en ook die van Wed. 
J. van Dyk. Van de eerste Haegse Mercur 
zijn in mijn bezit drie afzonderlijke versies: 
Gilles van Limburg (Den Haag), Ratelband 
(Amsterdam) en een gezamenlijk nummer 
bij Sceperus en Wed. van Dyk. 
De beschrijvende titel die de in 1698 al 
ingenaaide jaargang kreeg luidde 
"Vermakelijke, Satyrique, Galante, 
Stigtelijke, Politique , Academische, 
Emblematique en andere Reflexien" (Zie 
afu) hetgeen dUidelijkheid geeft over de 
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HAEGSE MERCURIUS, 
BEHELSENDE 

Vermakelijke, Satyrique, Galante, Stio-
telijke, Politique, Academifche, " 

Emblematique, en andere 
Refl.exien; 

CrmaaXt op dt lIoorlJa/ltll l'al'l "tfin Tijd, 

DOOR H. D. 

inhoud va n het blad! Ook de bij de gebun
delde blaadjes gevoegde titelprent noopte 
talrijke tegenstanders tot commentaar! 
Goettsch sclu'ijft dat het blad bij Frederik 
Helm werd uitgegeven in 
Doedijns'Amsterdamse tijd , maa r dat was 
begin mei 1699 en in mijn bezit is het num
mer 49 van 22 januari 1698 met Helm als 
uitgever! Zowel van Limburg als Helm wor
den beschreven als louche uitgevers die 
alleen op veel geld verdienen uit waren. 
Hendrik Doedijns heeft ook nog tien num
mers in een Latijnse verta ling van de 
Haegse Mercur verzorgd (19 september- 21 
november 1698) onder de titel "Mercurius 
Hagiensis" (eerste nummer begon als 
"Hagiensis Mercurius"). 
De Franse vertaling van de Haegse Mercwo 

was "Mercure de la Haye" (nr.1 (29 juli 
1698)-18 (?) en zag het licht bij Adrian 
Braakman in Amsterdam. Men is het erover 
eens dat de Haegse Menur een veelgele
zen weekblad was. Men las het in koffie
huizen, in universiteitslokalen en ondanks 
het feit dat v/d Meulen er moeilijk een 
krant in ziet, gaf de Mercur wel degelijk 
politiek nieuws inclusief het commentaar 
van Doedijns, al was het een en ander dan 
noga l eens satirisch gesteld en kon hij 
goed fantaseren. Berichten over terechtstel
lingen, feesten, liefdesaffaires van hoogge
plaatste personen enz. werden in een spe
ciale schrijfstijl opgenomen in het blad, 
doorspekt met latijnse woorden. Een enke
le maal werd hem een dubieus bericht wel 
eens kwalijk genomen door de autoritei
ten, zeker als het bekende en vooraan
staande personen betrof. 

Waç de, :çepr!vi1e-" 
gieerde . C(}ur;lntJers . aangaat, . men cÎie'!d' de. 
Couranten van. te vooreR re leezen , . zo.q,~e~; 
Diet vrugt wii oo.rdeelen. va!! niYRe. r:tJI?#ir!F. 
~p de ~oorvallen_ yau dezen :r~dt i en da~ 
moet baar winll ve~oorzáken ~lDneD en bUI~ 
'teo's Landi. 
,.' ., 

Journalisten raadde hij aan eerst de kranten 
te lezen vooraleer aan zijn "reflexiën" te 
beginnen. Zie hoe hij data aangaf in zi jn 
blad. Een ander bewijs van zijn populariteit 
is wel het feit dat ook nadru kken versche
nen buiten Den Haag en dat zelfs een vol
ledige tweede druk in 1735 werd uitgege
ven bij dezelfde Gillis van Limburg. In deze 
herdruk zijn naast alle verschenen num
mers van de Haegse Mercur ook de pamf
letten opgenomen die ooit pro- eri contra 
het blad en zijn auteur verschenen. 
Het blad heeft vele tegenstanders gekend 
(o .a. Justus van Effen in zijn "Hollandsche 
Spectator") maar ook bewonderaars Oacob 
Velwey, Jacob Campo Weyerman, enz.) 
Een andere tegenstander (concurrent) was 
de advocaat Cornelis van Bynkershoek, die 
op 25 Mey 1699 het eerste nummer van de 
"Nieuwe Oprechte Haegse Merclll'" liet ver
schijnen met exact hetzelfde vignet 
(Mercurius). Hierv·an kwamen 30 nummers 
uit (25 mei - 4 september 1699). 
De inhoud lijkt veel op die van het blad 
van Doedijns; het toont echter meer inte
resse in de aangelegenheden van de Staat. 
Doedijns zelf gaf bij dat verschijnen het 
volgende commentaar: 

Het laatste nummer van de Haegse Mercur 

1)", 15lV1tYr699~ ~á' . _ No. I 

Nieuwe 1l(~_ Oprechte 

HAEGSE MERC~R: 

DCII7Ma
CrtI

7
Q8.#!. : 

HAEGSf.. - '0 .' 

. -

en Nouvelles ' ., .. 

Nam: J. 

MERC: 

des tijdts. 

Il
E R. C U U R die emige jftn in der mufte geitten hctf"t. 

. om dit het (nippertje rijn bek fC .... eel gnoe"' hld I heen 
. . cincnlijk'nft de Goden. vergiffmi&. ('mp J . en verlof 

bekomen, omhc~mu.li!r"l, ~ '~eH.cgfcwereh ... cu 
te gun bcJOCken, , ra mct'Gjo kluKtlre No .... cllcs A:off.,..R 

ltgchca te nnchaff'm I nu en cbn dm nieuwtg1erigm Lezer mede Wat 

Ipyze nlC zijn mond opdiITende, ah hCf de moeyte .Itrdig ui z.ijn Olll 
~t pIpier daermrde te bckl.ddm: Hf ut twcemad '.weeknijn "Ierken 
rebruiken, om de Koflihuy(cn en Drinkwi.nkcb te ren bclocken ', CD 
aldaar (ccrete Confermtic.houdmmet oude cn ;OOg, met wij.m ~k, 
Inet fpotu!bocf'm knolttf'Ot; want Mtreuur InD'Mt zoolmg fWfge~ 
tb hy lijn darm in'uier kin houden, l.ch.h:m "'tlcm h,.nieten 
weer, ook i. hem het lirgen 100 eygen t als een Molenaer bet neelcn i 
mln' wtt'wonder r.'hr ilP.nroon nndc Koop11l1, Dicft'G I Pofiillion. en 
's:prdfen , . wacr by hy nog een .. "mttgc heeft i nameadijk.",,';/ • ,i,," • 
..",r;". ,.u ".'ü vU", ti" /"i" j dit il. Ut Ir, t."" Ii'l'" Wtft • .. Ut "'IIimf.", ui """'.1111; nu trOuweni. die yecl (preekti. doorgaens 
fojtf .; ~ati""ö ~C'n ... el om het den Lefer nin -'Iel "OOt' ",cn contant in de 
fécl te dn-eft. zoo u.1 hJ zijn· frony wa (erieu(er r:euen. all hJ het 
Y'OOr Evangelie wil debiteren. en lonen dat hem het .. ·.:Iettegttcn niet 
gebeel"ergeten is, geen ..,.,.u~ da à ft""''';" Senomen word ,IfWP 
-t"'", wanleggm. gel ijk de Liefbebbcn nn.de Sterrckonl\ de on. 
befchaerathqt hebben :"aft hlC!' PrognOruc:aheG of VooncggÎn.gen re 
dopeD, matteea """UU"', dit zonder die aperye kan gefchieden ; 
ttweten. n.o het geenre(chieten gepUTem. i.; zoo dat Mercuur dik
WOI.DOr CUp'ert NotrYdltl, e:nernlCcumt Courmtul nrftrekken, 
_&eT O'Pio.:Lder m·QItCI' niet zult konDen mlkm •. mopden benen 

verscheen op 9 september 1699 en hoewel 
Doedijns nog meer van plan was ("de rest 
per naasten") is dat er niet meer van geko
men. Wàarschijnlijk is zijn ziekte (liefde 
voor drank en vrouwelijk gezelschap) de 
oorzaak geweest van de voortijdige stop
zetting van zijn publicatie. 
Zoals de exacte geboortedatum is ook de 

nen Lefer gelicyc dele M".<uri4,! gefchriftell te c~n
fidereeren als- die" VlI1 Mntipp/U'. cfe ·welke de feneaf.,. 
materien verliandelde' ol" een :lacchende manier" Itein 
werd verfochr , "dat hy hier urt niet meer en trekke a1s"er 
.in !leekt: Uyt Homeru. fouden anders wonderen', jil 
Prophetien felfs kunnelfgeëlicieert werden, volgens 't fen
tementvan den ll:hnnderen.n judicieafcn 'Ph;!.!"". 

dag van zijn overlijden onbekend. Hij over
leed begin 1700 en werd op 21 maart 1700 
in de Nieuwe Kerk te Amsterdam begra
ven. 
Bij Gillis van Limburg werd na de dood 
van Hendrik Doedijns in 1708 een "Haegse 
Merc en Nouvelles (later Reflexiën) des 
tijdts" uitgegeven, ook weer met hetzelfde 
vignet. Het eerste nummer was gedateerd 7 
Maert 1708. Tot 31 december 1709 kwa
men 191 blaadjes van de pers. De schrijver 
hiervan is onbekend, al deed die zich ken
nelijk voor als Doedijns' erfgenaam en uitte 
hij veel bewondering voor zijn voorganger. 
Voor zover ik weet is er sinds de tweede 
druk van 1735 geen complete her-uitgave 
meer geweest. Wel verscheen in 1996 van 
Rietje van Vliet een biografie van Hendrik 
Doedijns en zijn Haegse MerCLlr met o.a. 
een herdruk van de eerste 52 nununers van 
dit blad. 
Rien Goettsch schrijft dat Hendrik Doedijns 
het waard is om niet vergeten te worden 
en ik sluit me daar graag bij aan l 

Louis Nierynck. 

Literatuur: 
- PJ Buynsters: Hendrik Doedijns en zijn Haegse 

Mercurius (Levende Talen, juli 1968) 

- Rien Goettsch: De eerste columnist: Hendrik Doedijns 

en de Haagse Mercurius (De Gids nr.6 - 1982) 

- Rein van Rooy: 11 ZO[ genoeg om deze w isje wasjes re 

koopen" , in de Bibliografie va n het Geïllustreerde 

Tijdschrift in Nederland. deel I 1840-1945. 

(Cramwinckel, Amsterd"l11, 1993) 

- Rietje van Vliet: De Haegse Mercurius 7 augustus 1697 

- 1 februari 1698 (Astraea, Leiden, 1996). 

BOEKBANDEN VAN 
COUPE RUS TE ZIEN IN 
DEN HAAG 
In het Louis Couperus Museum in Den 
Haag is nog tot en met 11 juni de tentoon
stelling "De band is fijn geteekend; de oor
spronkelijke boekbanden van Louis 
Couperus' werk" te zien. De expositie 
wordt gehouden naar aanleiding van het 
verschijnen van het boek Versierde verba
len, de oorspronkelijke boekbanden van 
Louis Co uperus'werk (1884-1925) van 
profdr. H.T.M. van Vliet. Het werk van 
Louis Couperus is tijdens zijn leven ver
schenen in fraa ie,' door gerenommeerde 
beelelende kunstenaars ontworpen ban
den. Tot de ontwerpers behoorden Jan 
TOOI'Op, Chris Lebeau, R.N. Roland Holst 
en de architect H.P. Berlage. De illustraties 
op de omslagen geven een goed beeld va n 
de kunstopvatting en de stijl uit de periode 
dat het boek gezien werd als object van de 
Nieuwe Kunst. Op de tentoonstelling zijn 
ontwerpen te zien, exemplaren van eerste 
drukken, portretten van kunstenaars en 
fragm enten van de correspondentie tussen 
Couperus en zijn uitgever L.]. Veen. 

Informatie: 
Louis Couperus Museum, tel: 070/3640653 
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TE KOOP of TER Run. 

ORIGINELE 
OUDE COURANTEN 
UIT 's HERTOGENBOSCH 
1814-1855 - 10 verschillende koppen l 

Bij aankoop per collectie: f185,-

Te bevr. 
Louis Nierynck 
Verdilaan 85 
4384 LD Vlissingen 
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PlANNEN VOOR GRATIS 
FINANCIELE KRANT 
De kans is groot dat Nederland er weer een 
gratis krant bij krijgt. Na de lancering afgelopen 
zomer van Metro en Sp!ts zijn er plannen om 
dagelijks een gratis fiancieel-economische krant 
uit te brengen. "Business Today" is een initiatief 
van uitgeverij Intromedia, die ook betrokken 
was bij de lancering van Metro. Volgens recla
mevakblad Adformatie krijgt de krant een start
oplage van 60.000 exemplaren met een verdere 
groei naar 120.000. In december 1999 werd 
bekend dat PCM Uitgevers plannen heeft om 
nog dit voorjaar een financieel-economische 
ochtendkrant uit te geven. Het Financieele 
Dagblad, tot nu toe de enige zakenkrant van 
Nederland, heeft een oplage van 60.000 ecemp
laren . De krant wordt gedrukt bij PCM in 
Rotterdam. Vanaf september van dit jaar neemt 
de Telegraaf de druk en distributie over. 
Bro17: Grafisch Weekblad, januari 2000 

KRANT VIA MOBIELE 
TELEFOON TE LEZEN 
De Zweedse krant Svenska Dagbladet uit 
Stockholm beweert als eerste ter wereld een 
editie van de krant uit te brengen voor mobiele 
telefoons met WAP-technologie. Dit Wireless 
Application Protocol maakt het mogelijk om 
informatie uit te wisselen met mobiele commu
nicatieapparatuur op een manier die sterk lijkt 
op Internet. De krant, met een oplage van 
ongeveer 200.000, biedt mensen een aantal 
keer per dag vier nieuwsberichten uit de krant. 
Volgens Lennart Holmgren, manager van de 
krant, gaat het voorlopig nog om een vereen
voudigde versie van de bestaande Website van 
Svenska Dagbladet, maar dat kan in de toe
komst nog veranderen. 
Bron: Graficus, jan.2000 

GAZET A WYBORCZA 
Warsbau, 20 nov. 1999 
Tien jaar geleden begon het aan een keukenta
fel met vier vrouwen . Nu i s Gazeta Wyborcza 
het grootste mediaconcern van Polen, met een 
oplage van ruim een half miljoen, 20 plaatselij
ke edities, eigen zenders en 2000 werknemers. 
"Gazeta Wyborcza betekent Verkiezingskrant en 
dat was het ook letterijk", vertelt Anna Bikont, 
cultuurredacteur, één van de vier vrouwen. 
"Wegens de verkiezingen mocht Solidariteit in 
'89 twee maanden lang een eigen krant uitge
ven, de eerste vrije krant in het Oostblok." Voor 
de Polen was de Gazeta een enorme gebeurte
nis . "Het belangrijkste was de taal. We waren 
pure amateurs, we schreven niet de voorlich
tingstaal van het Poolse persbureau PAP, maar 
normaal Pools. En we haalden het nieuws 
réchtstreeks bij de bron." De Gazeta was teke
nend voor de tactiek van Solidariteit: men 
bevocht het communisme niet, men organiseer
de zjch simpelweg buiten het apparaat om, 
massaal. Nadat de ciommunisten waren wegge
stemd bleef het blad bestaan. "In het begin 
waren we enkel activisten van Solidariteit die 
een krant maakten. Langzaam ontdekten we dat 
er verschillende verantwoordelijkheden waren. 
Kritiek was moeilijk, ministers waren vaak 
oude, persoonlijke vrienden. Ik weet nog goed 
de eerste keer. De Solidariteitsministers hadden 
dure appartementen gekregen, net als onder 
het communisme, en wij schreven dat zoiets 
niet hoorde. Woedend waren ze." 
"Lech walesa heeft ons toen tenslotte geholpen. 
Hij verbood ons nog langer het motto van 
Solidariteit te voeren, "Niets Verdeelt Ons". Het 
was alsof er een navelstreng werd doorgeknipt, 
Wat een opluchting!" 
Bron: NEe HandelshIad, 20 l1ov.1999 

~ 

PRESIDENT VALT 
VAN VOORPAGINA 
Moskou - Kranten in Turkmenistan hoeven niet 
meer dagelijks op hun voorpagina de foto van 
president Saparmoetar Nijazov af te drukken. 
Voortaan zijn ze hiertoe alleen nog verplicht in 
geval van officiële besluiten of gebeurtenissen. 
Hierdoor komt er op de voorpagina's van de 
Turkmeense kranten beduidend meer ruimte 
voor ander nieuws. De dagelijkse foto ging 
altijd gepaard met een groot aantal citaten van 
of over de Turkmeense leider. De 59-jarige 
Nijazov regeert de Centraal-Aziatische republiek 
sinds de onafhankelijkheid in 1991. 
Bron: Ga:zet ua1! AntwelPe17, 31 jan. 00 
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MEER DAN 80 JOURNALISTEN 
EN MEDIAWERKERS GEDOOD 
OF VERMOORD IN 1999 
Geschokt reageert de Nederlandse Vereniging 
van Journalisten op de uitkomst van het onder
zoek door IFJ en IPI, nog voor het einde van 
het jaar, dat een dodenaantal van meer dan 80 
journalisten en mediawerkers heeft opgeleverd. 
De dodenlijst van 1999 laat een aantal van 86 
zien, waarvan 69 bevestigd en 17 nog niet 
bevestigd zijn. 
De meeste slachtoffers vielen in Sierra Leone, 
Rusland en de Balkan. In de Joegoslavische 
Republiek kwamen 25 journalisten en media
werkers om het leven van wie er 16 de dood 
vonden bij het bombardement op de Selvische 
radio en televisie in Belgrado. 
Waar dan ook ter wereld, in oorlogs- en crisissi
tuaties, blijken journalisten doelwit. Bij grens
conflicten tussen India en Kashmir, bij de crisis 
in Colombia en recentelijk in Tsjetsjenië. 
De NV] memoreert alleen al de risicovolle 
omstandigheden waaronder journalisten hun 
werk moesten doen op Oost-Timor, waarbij de 
Nederlandse joumalist Sander 'Ihoenes en de 
Indonesische joumalist Agus Muliawan een 
afschuwlijke dood vonden. 
De NV] besteedt grote aandacht aan de veilig
heid van journalisten en ondersteunt de oproep 
van IFJ en IPI aan overheden en uitgevers om 
de veiligheid van journalisten hoog op de 'agen
da te zetten. 
Bron: Villa Media 23-12 

JONGERENBLAD More! STOPT 
Bussum - More! is niet meer. Het maandblad 
voor jongeren, dat vorig jaar onder de vlag van 
TMF werd gelanceerd, is slechts negen keer 
verschenen. 
Nummer tien lag volgens hoofdredacteur Leo 
van Rooijen al bij de dmkker toen More! 
Publications, de uitgeefpoot van The Music 
Factory, besloot de activiteiten te staken. Het 
verliesgevende More! Publications was een blok 
aan het been van Wegener Arcade, dat al gemi
me tijd probeert de muziekpoot van het bedrijf 
te verkopen. Ook het blad Special 4 You zal 
niet meer verschijnen. "De beslissing heeft ons 
overvallen", aldus Van Rooijen. Volgens de uit
gever was het toekomst-perspectief in financieel 
opzicht onvoldoende, ondanks de positieve 
ontwikkeling van beide bladen op de lezers
markt. 
More! heeft een gemiddelde oplage van 60.000 
exemplaren behaald; Special 4 You verscheen 
drie keer en bereikte een oplage van 55.000 
exemplaren. Van Rooyen, die een contract met 
Wegener heeft: ,Er waren weliswaar aanloop
verliezen, maar de advertentiebezetting voor 
toekomstige nummers was meer dan hoopge
vend .' De 5000. abonnees van More! krijgen a ls 
vervangende titel het jongerènblad One van 
VNV Tijdschriften aangeboden. 
Bron ." Algemeen Dagblad 21-01 

Ons lid A. van Haastrecht heeft 
voor zijn eigen verzameling een 
homepage opgezet die echt de 
moeite waard is om een keer te 
bezoeken. 
Hij verzamelt namelijk krantenti
tels wereldwijd; historische kran
ten; speciale edities/uitgaven en 
leesboeken met tekeningen van 
Cornelis Jetses. 

Het adres is: 
http://home.hccnet.nl/a .haastrecht 
email: a.haastrecht@hccnet.nl 

Atte C. van Haastrecht 
Jipsingboertangerweg 93a 
9551 TN JIPSINGBOERTANGE 
tel: 0599326454 
fax: 0599326671 

HET DAGBlAD ALS DIENBlAD 
door Noël van Bemmel 

Wat wil de lezer? Schoorvoetend expe
rimenteren dagbladjournalisten met 
trends uit de Verenigde Staten om de 
dalende oplage te stuiten. De journalist 
krijgt bovenal een dienende rol. 
CAF ... TIIE Pharmacy in Londen is vol
gens Het Parool "terminaal trendy". De 
krant prijst tevens de zalmtaart in het 
Amsterdamse Gambrinus, terwijl NRC 
Handelsblad de fondue bij Chez Danny 
aanbeveelt in het Zwitserse Verbier. Bij 
het Algemeen Dagblad kunnen lezers 
met kwalen terecht. "Mijn moeder van 
86 jaar heeft al een jaar last van dikke 
enkels", meldt een lezer. "Wat kan de 
oorzaak zijn en wat is er aan te doen?" 
AD·dokter Jeroen Buijsen adviseert 
(aangemeten) elastische kousen. 

geren weinig goeds. Lazen 20- tot 35 jari- you can use. Schreven journalisten vroeger 
gen in 1990 nog 122 minuten per week louter over ondelwerpen voor, maar I<la-
hun krant, vijf jaar later was dat 100 minu· gen nogal eens over een gebrek aan rele-
ten en die trend zet door. vantie en praktisch nut. 
Als reactie daarop experimenteren luanten Daarom legt het Algemeen Dagblad pagi-
over de gehele wereld met ruwweg drie nagroot uit wat de aanduidingen beteke-
manieren om het tij te keren. In de eerste nen op het etiket van een fles Beaujolais. 
plaats omhelzen voornamelijk regionale Boodschap van deze advertorial: onze 
kranten in de Verenigde Staten het zogehe- krant is een nuttig product. Dat blijkt ook 
ten civic journalism. Daarbij stelt een krant uit de bijlagen Diagnose (gezondheid), Uw 
zich actiever op in een gemeenschap. Zo goed recht (juridische kwesties) en de uit-
signa leren The Charlotte Observer en de gaanskranr. Alle boordevol tips en adres-
Wichita Eagle niet alleen problemen, maar sen. Dat geldt ook voor de bijlage Profiel 
zoeken ze ook actief naar oplossingen. van NRC Handelsblad, die om dezelfde 
Daarbij schuwt de hoofdredacteur niet te reden is opgezet. 
lobbyen bij de politici. De servicedrang wordt sterker zodra een 
Volgens de Amerikaanse wetenschapper krant op Internet verschijnt. Hoe meer 
herstelt een krant het contact met de lezers interactiviteit, hoe dienstbaarder de journa-
door een leidende rol op zich te nemen en list zich opstelt. Het verst gaat waarschijn-
op die manier de gemeenschap te dienen lijk The Washington Post, die op zijn web-
('serve and survive"). In Nederland slaat site alle hotels in de omgeving heeft gezet. 

Hoe intensiever journalisten zich verdiepen "publieke journalistiek" niet aan. De Wie wiJ boeken, kan dit doen via de uitge-
in hun lezer, hoe dienstbaarder zij zich Arnhemse Courant maakte zich een paar ver (die provisie ontvangt) en zich daarbij 
opstellen . Het klassieke beeld van de dag- jaar geleden druk om een monument, maar verlaten op het oordeel van een (online)-
blad journalist als controleur van de macht, de voorbeelden zijn beperkt. verslaggever. Deze heeft ieder hotel 
gaat op voor een enkeling. Loopt een echt Een tweede trend die dagbladjournalisten bezocht en een stukje geschreven over de 
Kuifje argwanend door Brussel en holt hij voor hun kiezen krijgen, is het merkden- hygiëne onder de brilrand en de inhoud 
nog diezelfde nacht achter schurken aan in ken. Uitgevers wilen de goede naam van van de mini bar. 
het nationaal museum van Caïro, de redac- hun krant op meer manieren te gelde "De journalist is geen waakhond meer", 
tie van het Algemeen Dagblad maakt zich maken. Afgelopen jaar staken op veel vindt communicatiewetenschapper Jo 
op voor een jaarlijkse oliebol- r-----------=--'----'-------'--------, Bardoei van de Universiteit van 
lentest. De krant verandert. Van de vier klassieke functies van een Amsterdam. De metafoor is afkom-
De krant verandelt. Van de dagblad -informeren, opiniëren, aJlluseren en service stig van Volkskrant-columnist Jan 
vier klassieke functies van bieden- krijgt het laatste element meer ruimte. Blokker, die ooit stelde dat journa-
een dagblad -informeren, op i- listen zich na de verzuiling hebben 
niëren, amuseren en selvice bieden- krijgt redacties marketingmanagers en redacteu- ontwikkeld van herdershond (Ot waak-
het laatste element meer ruimte. Dat is de ren -ooit gezworen vijanden- de koppen hond. Bardoel: "De laatste jaren ontpopt de 
enige manier, menen voorstanders, om de bij elkaar om nevenactiviteiten te verzin- journalist zich als geleidehond. De lezer 
druk bezette consument te verleiden bij het nen. bepaalt de route, en de verslaggever is een 
drinkontbijt. Tegenstanders vrezen dat Zo overweegt de Volkskrant reizen te orga- verlenging van zijn zintuigen." 
journalisten bezig zijn hun goede naam te niseren in samenwerking met Traject, of Die opvatting deelt hoofdredacteur Folken 
verkwanselen. Die zorg was op 27 novem- seminars met hulp van de wetenschapsre- Jensma van NRC Handelsblad niet hele-
ber 1999 één van de onderwerpen op een dactie. Het jongste plan is een keten met maal. Ook zijn krant hanteert volgens hem 
bijeenkomst van hoofdredacteuren in het multimedia-cafés met als werktitel VK- vaker het criterium "kan de lezer hier iets 
Scheepvaart Museum te Amsterdam. Daar Studio. De meeste journalisten staan wel- mee?" Als voorbeeld noemt hij de katernen 
viert zij het veenigjarig jubileum van het willend tegenover deze verbreding. Zo Agenda en Profiel. "Die druk komt van de 
Genootschap van Hoofdredacteuren, op kunnen zij hun expertise op meer manie- marketingafdeling. Daar ontkomen wij niet 
een moment dat de krantenoplage in ren inzetten, bijvoorbeeld als co-producent aan. De vraag is echter waar je de grens 
Nederland zakt, de concurrentie door van een documentaire. trekt. Als je als krant reistips gaat geven, of 
Internet menens wordt en geen jongere op De keerzijde is dat meer commercie de erger nog: beleggingstips, dan verlies je je 
zijn scooter springt om een krantje te reputatie van een krant kan schaden. The taak uit het oog." 
kopen. Voorzitter Pieter Broertjes (de New York Tunes handelt sinds vorig jaar in Het ligt er maar aan hoe breed die taak 
Volkskrant) is desondanks van plan de uit- boeken via zijn website. Dat leverde die wordt opgevat. Adjunct-hoofdredacteur 
genodigde koningin een positief verhaal krant kritiek op, wegens het oveltreden Peter de Jonge van het AD vindt de gelei-
voor te schotelen. van een journalistieke basisregel: knoop dehond een rake vergelijking. "We helpen 

. Dat wordt nog een hele toer. Na decennia geen financiële relatie aan met een onder- de lezer zijn weg te vinden door de 
van marginale groei en stilstand duikelde werp waarover je schrijft. Om diezelfde wereld. Daarbij is onze rol een dienende. 
de dagbladoplage dit jaar voor het eerst reden brak in oktober 1999 muiterij uit bij Maar wie hier graag onderzoeksjournalis-
een paar procentpunt. Dat lijkt bescheiden, The Los Angeles Tunes. De inkomsten van tiek wil doen, moet vooral zijn gang gaan. 
maar wie de forse groei van het aantal een weekendmagazine over een nieuw Want die taak blijft gewoon bestaan. De 
huishoudens (en dus potentiële abonnees) spOitstadion bJeken te zijn gedeeld met de kern van ons werk is objectiviteit en 
in aanmerking neemt, samen met de aan- directie daarvan. betrouwbaarheid. Dat geldt zowel voor de 
houdende hoogconjuctuur, moet vaststel- Een derde en laatste trend onder journalis- kwestie-Peper als voor een oliebollen- of 
len dat de krant als medium flink verliest. ten is meer selvice bieden. Lezers hebben, fietste st. " 
Bovendien speelt het leesgedrag van jon- menen voorstanders, behoefte aan news Bro17: De Volkskrant, 26 dec. 1999 

Gevraagd: 
najaar 1944! 

Gevraagd: 

dagbladen en pamfletten uit het 
najaar (augustus tot en met 
december) van het jaar 1944. 
Het liefst aaneengesloten, maar 
losse nummers mogen ook. 

Wie heeft bijvoorbeeld 
De Telegraaf/Nieuws van de Dag 
of vlugschriften uit deze periode 
en wil hier afstand van doen? 

Eventueel te ruilen voor ander 
( oorlogs)dmkwerk. 
Jan de Wit, 073-5214272 
(email: dewitrosmalen@planet.nl) 

Nieuwe gewijzigde 
e-mailadressen 
van Jan de Wit (secretaris) en Ruud 
Dolfin (penningmeester): 
Jan de Wit: dewitrosmalen@planet.nl 
Ruud Dolfin: dkls@xs4all.nl 

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 eigenlijk? U speelt al 
enige tijd met de gedachte de heleboel 
weg te gooien, maar eigenli jk is dat 
zonde' De VKTV is dat met u eensl 

De VKTV is een verzamelclub met leden 
die uiteenlopende items verzamelen. Wat 
hen bindt? 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 drukwerkin
boedel bij u op te halen en onder te bren
gen 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 com
merciële dienst. Wij geven dus geen 
(grote) bedragen voor uw drukwerk, 
maar dragen er zorg voor dat het materi
aal dat u, om welke reden ook, bewaard 
hebt, een langer leven is beschoren 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 ]X Rosmalen. U 
kunt hem ook bellen of faxen: 073-
5214272 (alleen ' tussen 20.00 en 21.30 
uur). Een e-mailtje mag natuurlijk ook: 
dewitrosmalen@planet.nl 
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AANVULLENDE NAAMSGESCHIEDENIS 
VAN ENKELE BOSSCHE KRANTEN 
Als vervolg op het artikel van Jan de Wit in 
het oktobernummer van Au Courant, over 
de (naams)geschiedenis van het Brabants 
Dagblad, een kleine aanvulling. 
Couranten van 's Hertogenbosch uit de eer
ste helft van de negentiende eeuw zijn 
nogal eens veranderd van titel, zoals eigen
lijk ook het geval was bij vele nieuwsbla
den voor- en na de Franse overheersing. 
Na de tweetalige JOURNAL DU DEPARTE
MENT DES BOUCHES DU RHIN verscheen 
de krant even (slechts zes nummers) onder 
de titel STAATKUNDIG DAGBLAD VAN DE 
RHYNMONDEN (28 januari-15 februari 
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1814) met een ongebruikelijk vignet en 
daarna onder m.t (18 februari) het vervolg 
met titel DAGBLAD VAN HET DEPARTE
MENT DER MONDEN VAN DEN RHYN tot 
29 april 1814 (nr.27). Daarna wordt het met 
vervolg m.28 per 3 mei 1814 'DAGBLAD 
DER PROVINCIE BRABAND tot 29 septem
ber 1815 (nr.78), waarna het op 3 oktober 
1815 verandert in DAGBLAD DER PRO
VINCIE BRABAND (tot 28 maart 1845), 
toen de kop DAGBLAD VAN NOORD-BRA
BAND en 's HERTOGENBOSSCHE STADS
COURANT werd (vanaf 1 april 1845). 

Bij Hollenberg ('s Hertogenbosch als 
Perscentrum) wordt niet vermeld die ande
re Bosse krant 's-HERTOGENBOSSCHE 
STADS-COURANT van Palier en Zoon, die 
vanaf 25 februari 1818 het licht zag en tot 
einde juni 1822 verscheen. 
Deze krant wordt genoemd in "de Krant in 
Brabant" van A. van Oirschot, maar dat 
onder deze titel reeds in 1814/1815 zo'n 
krant bij c.L. Vieweg "ter Stadscouranten
drukkerij" werd uitgegeven, is mij onbe
kend. 
L.M.C Nierynck. 

Ontvangen artikelen van H. Schramm 
Gelukkig telt de VKTV een aantal actieve 
leden die zo nu en dan de pen ter hand 
nemen. Ons Duitse VKTV-lid Heinz 
Schramm uit Berlijn heeft de afgelopen tijd 
twee zeer uitgebreide artikelen geschreven 
over bijzondere Duitse dagbladen. In een 
prachtig handschrift (!) doet hij verslag van 
zeer interessante gebeurtenissen en media
feiten, echter dat levert meteen een pro
bleem op voor de VKTV. De zeer uitge
breide artikelen zijn in het Duits en Engels 
geschreven en moeten ook nog gedigitali
seerd worden. De inhoud van de artikelen 
worden door Heinz Schramm als volgt 
omschreven: 

. Die Danziges Tageszeitungen von 1920 
bis 1945 ( 9 geschreven pagina's) 

. The daily newspaper "Neues Deutsch
land" 1946 - 1999 ( 13 geschreven pagi
na's) 

Beide manuscripten, die het lezen meer 
dan waard zijn, zou de VKTV graag in één 
van de volgende nummers plaatsen, maar 
u begrijpt dat de kosten van vertaling groot 
zijn. Daarom een verzoek aan onze leden. 
Is er iemand bereid om, desnoods in etap
pes, deze interessante artikelen (met ter 
illustratie eveneens schitterende kopieën 
van voorpagina's!) voor de VKTV te verta
len? Vanzelfsprekend wil de VKTV hier een 
kleine vergoeding voor geven! 
Leden die geïnteresseerd zijn in het verta
len, of graag een kopie ontvangen van 
(één van) beide artikelen, kunnen contact 
opnemen met secretaris Jan de Wit. Rest 
ons natuurlijk de heer Schrarnm onze dank 
te uiten voor zijn bijna wetenschappelijk 
werk! 

DE EEUWIGE BULAGE 
Natuurlijk zijn ze niet de enige kranten die 
rond de eeuwwisseling iets bijzonders heb
ben gedaan. Je vraagt je zelfs af, ook na het 
lezen van het uitvoerige artikel van Louis 
Nierynck, of er dagbladen zijn geweest die 
de millenniumwisseling gelaten hebben 
voor wat ze uiteindelijk ook was? In dat 
laatste geval zou zo'n krant zeker een col
lector item zijn, want persoonlijk is mijn 
collectie rond deze bijzondere jaarwisse
ling met 48 kranten uitgebreid. Daarnaast 
zijn er nog een paar leuke 'bijlagen' ver
schenen. Om de eenvoudige reden dat ik 
slechts vier ' leuke dingen' in mijn bezit 
heb gekregen, beschrijf ik er ook maar 
vier. Allereerst mag de Volkskrant gefelici
teerd worden dat ze mijn grootste heilig
dom aan privacy, de toilet, hebben 
gehaald. Aan één van de vier muren prijkt 
een bijzondere kalender van het jaar 2000, 
die maandelijks met een paginagrootte 
voorpagina terugblikt op de vorige eeuw. 
Behalve de bekende highlights, zeker ook 
interessante pagina's ot'er de beroemde en 
beroerde Elfstedentocht uit 1963 (Paping!), 
de rellen in de Amsterdamse 
Nieuwmarktbuurt (1975) en de splitsing in 
de KVP (1966). De afgelopen maand febru
ari blijkt de meest toepasselijke te zijn, in 
combinatie met 'de hangplek': mijn per
soonlijke watersnood werd de voorbije 
maand toepasselijk gecombineerd met die 
gigantische watersnood uit 1953, maar dat 
zal allemaal toeval zijn. Hulde voor de 
mooie kalender' 
Los van het kleine foutje (de in het boek 
geplaatste voorpagina van de eerste editie 
NRC bleek een drukproef!) , is de NRC
handelsblad erin geslaagd een prachtig 
boekwerk uit te geven met een geweldige 
hoeveelheid voorpagina's die het grote 
nieuws beschrijven, sinds het bestaan van 
het Algemeen Handelsblad en de Nieuwe 
Rotterdamsche Courant. Alleen alom zelf 
op de hoogte te zijn van de historische 
hoogte- en dieptepunten vanaf de zeven
tiende eeuw is dit boek een absolute aan
rader! Dat geldt eveneens voor het 
Brabants Dagblad die haar lezers (en ove
rige geïnteresseerden) verrast met een kro
niek van honderd jaar wereldgeschiedenis. 
In het boekwerk (!) 'De Eeuw' neemt zij elk 
jaar onder de loep om het hoogte- of diep
tepunt van dat jaar uitvoerig tegen het licht 
te houden. Daarnaast benoemt het alle. fei
ten van dat jaar chronologisch. 100 Jaar 
gaan in een flits voorbij, met het gevoel in 
een zeer woelige eeuw geboren en geleefd 
te hebben! Prachtig uitgevoerd, met mooie 
fotografische momenten' Natuurlijk hebben 
veel dagbladen op een dergelijke wijze uit
gepakt, maar de bijdrage van De Haagsche 
Courant is helaas mijn laatste aanvulling. 
Een eeuw voorpaginanieuws uit die 
Haagsche Courant geeft meteen een goed 
beeld waarom de Haagsche Courant 
afwijkt van alle andere kranten: zij is 
gehuisvest in onze residentie en heeft in 
het verleden dan ook meerdere politieke 
en koninklijke primeurs te pakken. 
Schitterende pagina's (met mooie oude 
gravures!) vliegen aan je voorbij. Ik weet 
dat ik de lezer natuurlijk jaloers maak als ik 
dit schrijf, maar vanzelfsprekend heeft die 
lezer ook wel iets te pakken gekregen dat 
hier ontbreekt en het zou leuk zijn als we 
mijn summiere 'bijlagen' verder kunnen 
uitbreiden. 
De VKTV hoort dus graag van u! 
Jan de Wit 
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Uit de ansichtkaartencollectie 
van D. en A. Oostra: 
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HAAGSCHE COURANT 
TWEEMAAL PER DAG 

Met ingang van 31 januari verschijnt de 
Haagsche Courant ook in een ochtendeditie. De 
krant is alleen in de losse verkoop verkrijgbaar 
op (benzine) stations en bij kiosken, voorname
lijk in de provincie Zuid-Holland maar ook in 
Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Met een 
oplage van 28.000 exemplaren mikt men op de 
lezersgroep van hoger opgeleiden die ook het 
regionale nieuws tot zich willen nemen. De 
bestaande' middag editie, die volgens de plan
nen "wezenlijk afwijkt" van de ochtendeditie, 
verloor vorig jaar bijna 6% van de abonnees. 
Bron: Graficus, februari 2000. 

FINANCIEELE DAGBLAD OOK 
OP MAANDAG 
Het Financieele Dagblad zal vanaf 3 april ook 
op maandagochtend verschijnen. De krant, die 
vorig jaar de oplage met 10% zag toenemen en 
inmiddels een betaalde oplage van 58.000 
exemplaren kent, speelt met deze zesde editie 
in op het groeiende financieel-economische 
nieuwsaanbod in het weekend. De plannen zul
len voor de lezer geen prijsverhoging tot gevolg 
hebben .. 
Bron: GIYJficus, februa1'i 2000. 

De redactie wil in één van de volgende nummers van 
Au Courant een artikel wijden aan het fenomeen: 
LEESSTOKKEN. Wie heeft informatie over dit 
"gebundeld" laten lezen van kranten dmv. kranten
stokken? Liefst nog voorzien van afbeeldingen. 
reacties naar: 
Redactie AU COURANT 
Kastelein 12, 2387 Baarle-Hertog BELGIE 
e-mail: ron.grooten@vt4.net 
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Reacties naar het secretariaat 
Houtvesterstraat 22 5241 JX 
Rostnakn 
teJ/fax 073-5214172 

: Hierbij maàk Ik t140,- over 
I op,giro. 3853-388 t.ll. v. V.K.T.V. 
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BEL GRATIS VOOR EEN 
PROEFABON N EM ENT 0800-0220540 

Drukkerij Em. de Jong 
Alle grafische mogelijkheden onder één dak 

Op de Nederlands-Belgische grens te 
Baarle-Nassau , tussen het groen van De 
Baronie, bevindt zich Drukkerij Em. de 
Jong. Deze moderne grafische onderne
ming geniet niet alleen in de grensstreek, 
maar ook ver daarbuiten grote bekend
heid. En dat is niet zo velwonderüjk. Want 
het bedrijf heeft klanten veel te bieden: 
kwalitatief hoogwaardige faciliteiten , mes
scherpe prijzen en een prima service. 

In het begin van de vorige eeuw (1906) 
vestigde Drukkerij Em. de Jong zich in 
Baarle-Nassau. Naast het vervaardigen van 
handels- en familiedrukwerk was het 
wekelijks doen verschijnen van een plaat
selijke krant een belangrijke activiteit. Op 
dit moment geeft Uitgeverij Em. de Jong in 
Midden-Brabant een zevental huis-aan
huisbladen uit. 
In het midden van de jaren zestig werden 
nieuwe markten aangeboord. En zo werd 
Drukkerij de Jong een groot grafisch bedrijf 
met het accent op massaproductie van fol
ders. Door de enorme groei bleek een ver
huizing in 1987 noodzakelijk. Van het cen-

trum van het dorp ging het bedrijf naar een 
geheel nieuw, modern bedrijfspand op het 
bedrijventerrein van Baa rle-Nassau. De 
afgelopen tien jaren werden nieuwe maga
zijn- en expeditieruimte n bi jgebouwd 
evenals een nieuwe prod uctiehal. Het kan
toorgebouw kreeg er een verdieping 
bovenop. 

Vakkundig en veelzijdig 
De organisatie is efficiënt ingericht en ver
schillende processen vloeien in elkaar 

_ over. Daardoor zijn de tarieven concurre
rend. Messcherpe offertes worden gepre
senteerd voor grote en kleine oplagen van 
folders , brochures, kranten, ka lenders, 
boeken en al het overig drukwerk. Maar er 
wordt niet alleen gedrukt. Voor het zetten, 
opmaken, rasteren en lithograferen, kort
om het totale pre-press traject, zijn des
kundige medewerkers actief. Professionele 
ontwerpers vervaardigen vakkundig het 
drukwerk, zowel op de conventionele 
manier als met behulp van geavanceerde 
elektronica. 
Drukkerij Em. de Jong kan elke opdracht 

aan. Zo is er een arsenaal aan drukpersen, 
van vellen-offset voor kleinere oplagen tot 
rotatie-offset, zowel heat- als coldset, voor 
het grote werk. De heatset-persen beschik
ken over flying-imprint units , waarmee 
automatisch teksten worden gewisseld, ter
wijl de ro.tatiepersen op volle sne1l1e id blij
ven doordraaien. Het is dus haast vanzelf
sprekend dat vooraanstaande winkelorga
nisaties hun drukwerk al jarenlang aan De 
Jong toevertrouwen. Of het nu gaat om 
kwalitatief hoogwaardig drukwerk of om 
eenvoudige kranten, om eenma lige 
opdrachten of wekelijks terugkerende: het 
bedrijf levert vakwerk tegen interessante 
prijzen. 
Niet alleen voor het productieproces, ook 
voor het afwerken zijn alle faciliteiten in 
eigen huis aanwezig. Machines vouwen, 
brocheren, vergaren, hechten en lijmen. 
Tot slot vervoert de eigen transportdienst 
het drukwerk naar alle windstreken. 

013-5075555 het nummer voor de 
complete verzorging van uw drukwerk. 

Midden tussen het groen 
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