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De ant ... 
door Frans Kotterer 

Een ochtend zonder krant is de ochtend niet. Soms 
schiet er zo'n ochtend tussendoor. Te laat opgestaan. 
Of de krant niet bezorgd. Of de kiosk zomaar dicht 
zonder enige waarschuwing vooraf. Wordt niks meer 
zo'n dag. Alsof je nog je ondergoed van gisteren 
draagt. Naar. Gedoemd tot de rol van achterblijver, 
want niet mee kunnen op de afdeling tijdens het kof
fieautomatenoverleg. Wat is er met Jansen? Oh, die 
heeft de krant niet gelezen. Jezus! Tja. 
Erger dan de achterstand aan informatie is het mislo
pen van het ritueel. En meer dan dat. Het is het eerste 
en meteen laatste rustpunt van wat gaat komen. Het 
enige moment waarop de wereld nog niet aan je kop 
zeurt. Helemaal alleen. Eigenlijk het mooiste moment 
van de dag. Het openvouwen van de krant. Heerlijk. 
De krant moet vers zijn, dat spreekt. Er zijn lezers die 
zich tevreden stellen met een al gelezen krant aan zo'n 
stok of zelfs bijeengehouden door nietjes. Afkomstig 
van bijvoorbeeld een leestafel in pakweg een café. 
Met diagonale vouwen en ezelsoren, ja , zelfs vingeraf
drukken koffievlekken en soms zelfs een stempel van 
het etablissement slordig op de voorpagina gedrukt. 
Gadverdamme. Gevreesd moet worden dat het hier 
om mensen gaat die het niet erg zullen vinden wan
neer hun geliefde zich tussendoor door een ander laat 
beduimelen. Ochtendvers 
Dat betekent bij losse verkoop nooit de bovenste van 
de stapel pakken. Daar kan zure regen op zijn geval
len. Of er kan iemand op hebben staan hoesten. Ook 
fijn. Krantenlezen doe je in stilte. Soms, in een café, zit 
er iemand naast je, ook de krant lezend, die commen
taar geeft. Zoals: "Politici kan je niet vertrouwen. Heb 
ik altijd al gezegd. Zo is het toch?" Dat zijn momenten 
waarop herinvoering van de doodstraf serieus dient te 

~ worden overwogen. 

Krantenlezen doe je alleen . Dat kan niet altijd. In de 
trein zitten vaak mensen die gratis meelezen. Dit zijn 
de zwartlezers. Niets is leuker dan de krant te laten 
zakken en ze met een even minachtende als door
dringende blik aan te kijken en daarna de pagina om 
te slaan. Voelt goed, elke keer weer. Bij de krant hoort 
koffie. Thee mag, want daar zit ook caffeïne in. Als" het 
maar iets is dat in combinatie met de krantenkoppen 
het hart in een hogere versnelling doet dreunen. 
Kadoem, ka doem. Lekkere koppen helpen. 
Bram P. met vingers in suikerpot. Aiax struikelt over 
TOP Oss . Koningin: leugen regeert. Toch een miljoen
tje voor prins B. Koffie, sloten koffie. Kadoem, 
kadoem, kadoem. Het is de hartslag van de wereld in 
de vroege ochtend. In Rotterdam, Parijs, New York, 
Berlijn, Londen, Brussel (oké, daar een stuk minder 
luid) , Tokyo en Vlissingen. Thuis in ochtendjas, muur
vast in de file, even snel snel in het café, hangend tus
sen de medereizigers in de metro. Alleen, met z'n mil
joenen. Allemaal de dag beginnen op dezelfde beat. 
Maakt niet uit waar, al bestaat er een plek op aarde 
waar de krant zich nergens beter laat lezen dan juist 
daar. De Erasmusbrug in Rotterdam. Voorwaarde is dat 
de brug opengaat. Dat zie je niet. Toch is het zo. 
anders zouden de slagbomen niet omlaag zijn ge
gaan. Dat is een houvast. Dit mirakel van Nederlandse 
bruggenbouw opent zich met een traagheid, waarbij 
de trekschuit alsnog de allure van een Ferrari krijgt. Je 
zweeft, tussen noord en zuid met diep onder je rijn
aken die sporen van wit schuim door het duistere 
water trekken. Prachtig. Dit is wat de regering met ont
haasting moet hebben bedoekt. Het enige dat je hoort 
is het fluiten van de wind. Je zet de motor uit en pakt 
de krant. De wind rukt plagerig aan de bumpers, alsof 
hij wil zeggen: "Als ik wil, kan ik je zomaar het water 
in blazen." Nog nooit zoveel tijd gehad de krant te 
lezen. Sommige stukken kan je zelfs herlezen. En nog 
eens. 
Het wordt tijd voor een kiosk op de Erasmusbrug. 
Bron: Algemeen Dagblad. 
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HET FINANCIEEL DAGBLAD 
GEEFT ZONDAGSRUST OP 
Amsterdam - HET FINANCIEELE DAGBLAD, 
de snelst groeiende krant van Nederland, trekt 
dit jaar 20 nieuwe journalisten aan. De afgelo
pen jaren is de redactie al verdubbeld, tot 70 
man. De uitbreiding houdt verband met het 
besluit om met ingang van april ook op maan
dag te verschijnen. 

Bij een deel van de redactie is het vooruitzicht 
om voortaan ook op zondag te moeten wer
ken slecht gevallen. Hoofdredacteur Fred 
Bakker: ,Dat is niet zo vreemd natuurlijk. De 
laatste 30 tot 40 jaar hebben we in het week
end geen krant gemaakt. Privé en journalis
tiek gezien wordt het een grote verandering 
voor de mensen. Maar ze zijn er allemaal van 
doordrongen dat het goed is dat we ook op 
maandagmorgen gaan uitkomen." 
Het FD versche~n aanvankelijk ook zes keer 
per week, zoals alle andere kranten. Daar 
werd in de jaren 60 een punt achter gezet 
omdat zich in die tijd niet of nauwelijks finan
cieel nieuws in het weekend aandiende, ook 
al omdat de financië le markten dan dicht zijn. 
Bakker: ,Met de beurzen sloot op vrijdag ons 
bureau. Vandaag de dag is er echter door de 
opmars van internet en overnamebesprekingen 
die vaak in het weekend worden afgerond 
behoefte aan een maandageditie. Bovendien 
willen onze lezers sneller worden geïnfor
meerd over de politieke ontwikkelingen van 
het weekend." 

De directie voert momenteel overleg met de 
ondernemingsraad over de manier waarop het 
werken op zondag moet worden gecompen
seerd. De forse uitbreiding van de FDredactie 
heeft volgens Bakker niets te maken met de 
plannen van NRC Handelsblad om een finan
ciële ochtendkrant op de markt te brengen. 
PCM-bestuurder Jan Greven wacht al maanden 
op een businessplan van de hoofdredactie van 
de NRC. Plaatsvervangend-hoofdredacteur 
Joost van der Vaart wil niet uitweiden over de 
plannen. 'Uit concurrentie-overwegingen, ja' 
en 'omdat er nog geen enkele kogel door wat 
voor kerk ook is gegaan ". Het zou PCM goed 
uitkomen als de financiële NRC in september 
gaat verschijnen. Dan loopt de drukorder van 
het FD af. Die krant verhuist dan naar de per
sen van De Telegraaf. De financiële ochtend
krant van de NRC zal volgens ingewijden eer
der de sfeer ademen van The Financial Times 
dan van het FD. Het FD heeft de uitstraling 
van een begonia", zegt één van hen. 
De huidige economieredactie van de NRC 
moet drastisch worden uitgebreid om de plan
nen te kunnen realiseren. Met hoeveel mensen 
is niet bekend. Van der Vaart is niet bang 
tegen die tijd achter het net te vissen, doordat 
het FD al maandenlang in dezelfde vijver van 
financïele journalisten hengelt. Ik weet hen te 
vinden", zegt hij zelfverzekerd. 
Bron : Algemeen Dagblad 28-02 

WEGENER INTEGREERT VOOR
MALIGE VNU-BLADEN 

De aankoop van de VNU-dagbladen is voor 
Wegener aanleiding om het bed op te schud
den. De krantenactiviteIten worden opgedeeld 
in drie regio's: Oost, West en Zuid. 
Daarin worden de dagbladen en huis-aan-huis
bladen van VNU met de Wegener-uitgaven 
geïntegreerd. Regio Oost bestaat uit de drie 
dagbladuitgeverijen van Twentsche Courant 
Tubantia , De Gelderlander en WUGO. Regio 
Zuid omvat vier dagbladuitgeverijen: Brabants 
Dagblad , Eindhovens Dagblad, BN/ De Stem en 
PZc. Regio West bestaat uit Sijthoff Pers en 
WUMN. De drie regiO's krijgen bovendien elk 
één zelfstandige huis-aan-huiskrantenorganisa
tie. De VNU-drukkerijen m Best, Breda en 
Nijmegen gaan tot de Wegener Grafische 
Groep behoren. Bundeling van krachten is vol
gens het Apeldoornse uitgeefconcem de beste 
manier om de concurrentiepositie op de lande
lijke krantenmarkt te versterken en de groeien
de concurrentie van andere informatiebronnen, 
zoals Internet, het hoofd te bieden. De 
Intemetactiviteiten blijven onder Wegener 
eMedia. 
Bron : Graficus, maart 2000 

VAN DE VOORZI'ITER 
Dit is alweer het derde nummer van Au 
Courant dat U in deze vorm, een echte 
krant, in handen heeft en ik moet zeggen 
dat de bestuursleden behoorlijk tevreden 
zijn. Er wordt veel werk verricht door een 
enkeling en als bestuur zouden wij graag 
van U willen weten of deze inspanning 
ook bij U in goede aarde valt. 
Als echte krant hebben wij ook een inge
zonden brieven rubriek, maakt U als lid 
van deze vereniging daar eens gebruik van, 
al is het maar om de auteurs en de eind
redactie eens een compliment te geven 
voor alle inspanningen die verricht worden 
in de beperkte en schaarse vrije tijd. 
Bijgevoegd is een acceptgirokaart voor het 
lidmaatschapsgeld van dit jaar, wilt U dit 
snel overmaken? 
Zoals bekend is het bestuur bezig orde op 
zaken te stellen met de ledenlijst en pas 
wanneer de betalingen voor dit jaar zijn 
verwerkt is de ledenlijst op orde. 
Bij het komende nummer van Au Courant 
zouden wij graag aan U de complete leden
lijst willen presenteren, zodat U in staat 
bent gelijkgestemde verzamelaars binnen 
de vereniging te contacten. Vandaar het 
verzoek tot snelle betaling. 
Het bestuur van de VKTV heeft contact met 
de Stichting Vrienden van het Persmuseum 
en de conservator van het Persmuseum om 
te bezien of er gezamenlijke activiteiten 
kunnen worden ondernomen, zoals U weet 
ondergaat het Persmuseum dit jaar een 
grondige verbouwing en komen er uitge
breide tentoonstellingsfaciliteiten. 
De mogelijkheid van verdere nauwe 
samenwerking met het Persmuseum is 
onderwerp van besprekingen. We houden 
U uiteraard op de hoogte van verdere ont
wikkelingen. 
Elders in deze krant treft U een verslag van 
onze activiteit op de Brabantse Boeken
berg, jammer dat we zo weinig leden 
mochten begroeten, U heeft toch echt het 
een en ander gemist. 
De komende activiteit is een bijeenkomst 
op de grote Boekenmarkt in Deventer op 
zondag 6 augustus. Wanneer U per voet
pont naar het terras van het Chinese res
taurant aan de overzijde van de Ijssel om 
16.00u komt, dan staat er voor U een koud 
drankje aan de bestuurstafel klaar en kun
nen de spannende verhalen over de aan
kopen van die dag gewisseld worden. In 
het komende nununer van Au Courant zult 
U over Deventer een verslag aantreffen. 
Maar we mogen toch ook U in levende 
lijve . aan de bestuurstafel in Deventer 
begroeten? 

Nan1ens het Bestuur van de VKTV, 
Otto Spronk 
Voorzitter 

KRANTENDIENST 
Een partij (ca. 200 ex.) dagbladen uit de 80 
en 90'tiger jaren uit diverse Europse lan
den: Ijsland, Polen, Tsjechië, Denemarken, 
Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Spanje, 
Griekenland, Engeland, Nederland, enz ... 
Met o.a. Dood Koning Boudewijn (ca. 10 
verschillende); gifgasaanslag in Tokio; 
Dood van prinses Diana (ca. 20 verschil
lende extra edities vnl. uit Engeland); Val 
van de Muur; Churchill overleden (Parool); 
Prinses Wilhelmina begraven (Parool) ; 
diverse Efstedenuitgaves (1997); Golf-oor
log (extra edities); diverse jubileumuitgaves 
(Parool , Eindhovens Dagblad, Welt am 
Sonntag) en vele andere. 

Reacties naar: 
Jan de Wit, Houtvesterstraat 22, 
5241 ]X Rosmalen 
TeVFax: 073-5214272; 
e-mail: dewitrosmalen@planet.nl 
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INTERVIEW VKTV·lid . 

Naam: 
Atte C. van Haastrecht 

Leeftijd: 
42 jaar 

Verzamelobjecten: 
Krantentitels van binnen- en buiten
landse dag- en nieuwsbladen. 
Historische kranten en speciale kran
ten. Bijvoorbeeld themanummers rond
om bepaalde personen en/of gebeurte
nissen. Misdrukken ete. 
Oude schoolboekjes met illustraties van 
Cornelis Jetses . 

Omvang van de collectie: 
Krantentitels binnen- en buitenland: 
1500 (deels nog niet geteld vanwege 
recente aanvullingen) 
Historische en speciale kranten: 162 
Oude schoolboekjes: 85 
En nog veel ruil en niet uitgezocht ma
teriaal. 

Mooiste/meest bijzondere 
exemplaar: 
Krantentitels: QUA'TOQTI 
(Indiaans dagblad verschijnend in de 
USA voor Hopi indianen) 
Historische kranten:Special van Edison 
en speciale uitgave uit van de 
Berliner Lokal Anzeiger met en special 
over de O.S. 1936. 
Speciale kranten: Misdr)Jk (+ complete 
versie) van nieuwsblad De Echo te 
Amsterdam. 
Oude schoolboekjes: Aantal eerste 
drukken met schools tempels van 
inmiddels opgeheven scholen. 

Duurste exemplaar: 
Er schijnt tussen de speciale kranten 
een complete oude krant rond een 
bepaald thema te zitten waar eens 250 
gulden voor geboden is. Welke dat is 
weet ik niet meer. Het is meer de per
soonlijke verzamelwaarde van bepaal
de stukken. Hoe ben ik eraan gekomen 
etc. 

Oudste exemplaar: 
Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk 
Dagblad van 1879 

Exemplaar op meest vreemde wijze 
bemachtigd: 
In Amerika in de staat Arizona "The 
Canyon Shopper" uit een prullenbak 
gehaald van een wegrestaurant. In 
goede staat! 

Laatste aanschaf betrof: 
Flirik aantal nog ontbrekende dagbla
den uit Spanje en Portugal. Aldaar tij
dens de vakantie gekocht. 

Wat verzamel je allemaal en waar
om: 
Ik denk dat iedereen wel iets verza
meld. 
Naast bovengenoemde items verzamel 
ik nog de volgende zaken: 
- kop en schotels met koffiemerken 

erop; 
- postzegels Nederland-Overzee en 

Skandinavie; 
- beperkt telefoonkaarten; 

- foto's/ansichtkaarten van vuurto
rens en alle informatie over eilan
den. 

Hoe wordt de verzameling uitgebreid: 
Via zelf aanschaffen of familie en 
vrienden. Daarnaast krijg ik ook steeds 
meer kranten van ambassades toege
stuurd. Via het internet is dit allemaal 
goedkoper en makkelijker te bereiken. 

Verzamel al vanaf: 
Ik ben begonnen tijdens een twee 
maanden durende rondreis met mijn 
broer in de Verenigde Staten in 1979. 
AI die staten met hun verschillende 
dagbladen vond ik wel leuk. 
Na twee maanden ging er een koffer 
vol met kranten mee het vliegtuig in. 

Wijze van archiveren: 
Van de oprichters van de VKTV heb ik 
de formaten overgenomen van het 
karton waar de titels opgeplakt wor
den. Dit houd ik nog steeds aan en ze 
worden op alfabet gerangschikt in 
stofvrije dozen. In de computer heb ik 
zelf een database gemaakt in Access 
zodat het op alle mogelijke manieren 
is te sorteren. 

Abonnementen: 
Het Groninger Dagblad natuurlijk! En 
verder Au Courant als lid. 
Daarnaast Computer Totaal en CQ-PA 
(Radio amateur) 

Wat heb je met de VKTV? 
De laatste tijd komen er steeds meer 
contacten met andere leden. Ron 
Grooten heeft mijn homepage over 
kranten gepubliceerd en ook dat heeft 
een positieve werking op het contact 
met de andere leden. Ik heb tot op 
heden geen beurzen van de VKTV 
bezocht, maar ga wel 
veel naar rommel- en verzamelaars
markten. 

VKW lid sinds ..... 
De uitnodiging voor de oprichtingsver
gadering heb ik nog bij mijn spullen 
liggen. In het tweede jaar ben ik toen 
lid geworden. Dus vanaf 1987 onge
veer. 

Bied ik iets te koop aan: 
In principe niet, want ik verzamel niet 
om te verko~en, maar om ervan te 
genieten. 
Op mijn homepage staan nu wel enke
le kranten die te koop zijn. 
Dus elk bod is welkom voor de daar 
vermelde kranten. 

Mijn verzameltip: 
Veel reizen en emailen.Reizen is leuk 
en boek/tijdschriftenwinkels in het 
buitenland zijn altijd een trekker. 
Daarnaast ga ik ook wel bibliotheken 
in als ik ze tegenkom in het buiten
land. Verder rommelmarkten en verza
melaarsbeurzen. 

Bezoek mijn homepage: 
http://home.hccnet.nl/ a.haastrecht 
Ik geef dit stokje (pen) door aan: 
Harm Bosman. 
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Uitgeverij Astraea 
Rechtstreeks bij de uitgever verkrijgbaar de volgende 18'-eeuwse 
satirische en spectatoriale tijdschriften (prijzen excl. verzendkosten): 

• Hendrik Doedijns, De Haegse Mercurius 
(9 aug. 1697 -1 feb. 1698). ISBN 90-75179-06-5, f 39,95 

• Jacob Campo Weyerman, Den Amsterdamschen Hermes J (J 722) 
no. J -8. ISBN 90-75179-08-1 , f 39,95 

• Justus van Effen, De Hollandsche Spectator, ajl. 31-60 
(8jèbruari - 23 mei 1732). ISBN 90-75179-14-6, f 39,95 

• Justus van Effen, De Hollandsche Spectator, afl. 106-150 
(31 oktober 1732 - 3 april 1733). ISBN 90-75179-15-4, f 39,95 

• Justus van Effen, De Hollandsche Spectator, afl. 61-105 
(26 mei 1732 - 27 oktober 1732). ISBN 90-75179-18-9, f 42,95 

• Justus van Effen, De Hol/andsche Spectator, ajl. j 51-195 
(7 april 1733 - 7 september 1733). ISBN 90-75179-19-7, f 42,95 

Zoeterwoudsesingel 69, 2313 EL Leiden. tel/fax 071 5128 361 
e-mail astraea@a-hanou.demon.nl; website www.a-hanou.demon.nI. 
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ENSCHEDE .•• 
Het zal lang duren vooraleer men Enschede niet meer 
associeert met de vuurwerkramp van zaterdag 13 mei 
jl. De TWENTSCHE COURANT TUBANTIA bracht op 
zondag 14 mei een EXTRA EDITIE uit. Ook het woord 
VERBIJSTERING dat op de voorpagina wordt gebruikt 
-en overigens ook voorkomt o~e bladen van 
maandag 15 mei- zal lange tijd synoniem blijven aan 
die vreselijke gebeurtenis in Enschede. 

Bijna 200 jaar geleden vond een andere, nog steeds 
niet vergeten ramp plaats in Leiden. Op 12 januari 
1807 ontplofte een kruitschip aan het Rapenburg en 
veranderde het oudste gedeelte van de stad in een 
ruine! Er waren toen meer dan 150 slachtoffers te 
betreuren. Een verslag van die ramp komt voor in de 
Haagsche Courant van 16 januari 1807. 

BlANCO VOORPAGINA 
IN INDIASE KRANT 

Indiase lezers die zondag 28 
mei de Times of India kochten, 
werden geconfronteerd met een 
bijna compleet witte voorpagi
na. In het midden prijkte een 
klein logo va n het e-commerce
bedrijf Indya .com, een starten
de onderneming die een 
Internetportaal heeft opgericht. 
Dit bedrijf koos bij de lancering 
voor een opvallende campagne 

en boekte bij de Indiase krant 
vier advertentiepagina's. De 
witte voorpagina kostte 
Indya.com de lieve som van 
f 1,7 miljoen, een fors bedrag 
voor aa ndacht die één dag 
duurde. 
Het blijkt: voorlopig profiteren 
traditionele media het meest 
van de electronische handel. 
BI'on: Grajlcus juni 2000 

Uit de ansichtkaartencollectie 
van D. en A. Oostra 
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HANDGESCHREVEN BIJBEL OP 
KOMST 
Londen - Voor het eerst sinds de uitvinding 
van de boekdrukkunst zal er een met de hand 
geschreven en geïllustreerde bijbel versdtijnen. 
De Britse kalligraaf Donaid ]ackson, de officië
le schoonschrijver van koningin Elizabeth, 
maakt het boek vOor Amerikaanse benedictij
nen. Voor zijn zes jaar werk krijgt hij volgens 
de Sunday Telegraph twee miljoen pond (7,3 
miljoen gulden). 
Bron: Algemeen Dagblad, 17/4/2000 

USA TODAY MET " WONDER
LETTER " UIT NEDERLAND 
Bussum - Het Amerikaanse dagblad USA 
Today bespaart jaarlijks tien miljoen dollar op 
de papierkosten dankzij een uit Nederland 
geïmporteerd nieuw lettertype. De grootste 
krant van de Verenigde Staten, die begin april 
voor het eerst in een gewijzigd formaat is ver
schenen, is overgestapt op de Gulliver, een 
ontwerp van typograaf Gerard Unger uit 
Bussum. 
Unger (58) noemt de Gulliver een 'wonde rlet
ter', omdat die volgens hem 'superzuinig' is. 
De letter is niet alleen slanker, maar ook iets 
groter in vergelijking met andere broodletters 
die de kranten gebruiken. Het voordeel is dat 
je op minder papier dezelfde hoeveelheid tekst 
kwijt kunt. Als je het formaat van de krant 
ongemoeid laat kun je zo nodig ook een gro
tere letter kwijt. Het mes snijdt aan diverse 
kanten. Ouderen kunnen de tekst beter lezen 
en volgens jongeren ziet de krant er moderner 
uit." 
Unger heeft de 'slanke' letter in 1993 ontwor
pen. De Gulliver wordt inmiddels gebruikt 
door onder meer de dagbladen Berlingske 
Tidende in Kopenhagen, Tagesspiegel in 
Berlijn en de Drentse Courant in Assen. USA 
Today, met een oplage van drie miljoen exem
plaren en edities in Europa en Azië, zet de 
creatie van de Gooise typograaf meteen op de 
wereldkaart. 'Een grote erkenning' , noemt hij 
de keuze van de Amerikanen. 'Tekstletters 
doen er in de oerconservatieve krantenwereld 
nu eenmaal lang over om ingeburgerd te 
raken.' USA Today viste de Gulliver uit een 
Amerikaanse ontwerpersblad en legde vorig 
jaar contact met de Nederlandse ontwerper. 
Ook de oerdegelijke Frankfurter Allgemeine 
toonde aanvankelijk belangstelling, maar vond 
het ontwerp uiteindelijk 'te experimenteel' . De 
nieuwe tekstletter vormt het belangrijkste 
onderdeel van de restyling waaraan de specia
listen van USA Today maandenlang hebben 
gewerkt. De verandering van het uiterlijk werd 
door de krant aangekondigd met de woorden 
'new look, same newspaper' . De 36 persen 
waarop USA Today dagelijks wordt gedrukt 
worden geleidelijk omgebouwd. Volgens de 
uitgever is gestreefd naar een 'handzamer' for
maat van het dagblad. In de praktijk betekent 
het dat de pagina's nu 3,5 centimeter smaller 
en ongeveer een centimeter langer zijn. 'Het 
klinkt ongelooflijk, maar die ingreep bespaart 
jaarlijks tien miljoen gulden aan papier. Noem 
het mijn bijdrage als tYPOgraaf aan het ntilieu", 
zegt Unger die de naam van zijn letter 'opge
legd pandoer' noemt. 'De Gulliver ziet er veel 
groter uit dan hij In werkelijkheid is. Een reus, 
maar dan wel in de ogen van een lilliputter." 
Bron: AIgemeeli Dagblad. 5 april 2000 

DAGBLAD DE UMBURGER 
WINT DESIGNPRIJS 
Dagblad De Limburger heeft een prijs gewon
nen bij de eerste European Newspaper Design 
Award 1999. in de categorie RegionaaL De 
overige prijzen Duitse 
(landeUjlG en <.pJ~~l;JjkJ.',Pf 

KRANTENCURIOSA 
uit de verzameling van 

Louis Nierynck (dee/ 40) 

Het allereerste verslag van de allereerste treinreis in 
Nederland; over de Slag bij Waterloo in Staatscouranten; een 
oude Duitse krant en oude Utrechters, maar ook de oudste 
Brusselse krant in de collectie! 

De eerste krant van Brussel hoort te zijn LE COURIER VERITABLE 
DES PAYS BAS nr.1 van 23 augustus 1649, van Pierre Hug-onet en 
gedrukt door Jean Mommaert II , drukker van de Staten van 
Brabant. Dit "blaadje" bleef onder diverse titels bestaan tot 17911 

LE COURIER VERITABLE 

DES P A Y S - BAS. 

11 
Ous rommeJ toufiours dans nos mefmcs poflcs auffi bicn ql1C nos ennc
mis t 12m ticn cnrrcpn:ndre "y d'une part ny d·~lTtre. Ces jour! paffez 
le. sarnifons de Bethunes '" de la BaITee ont e(le rtDforc".' de quelque, 

. uooppe'. 
_ Le Comle de St. Amour arriv. iey Samedy dernier, I .. Fr>n,oi, luy 

onr donn~ eette liberté pour fix fcmainef apre! un 2D de Prifon,à. caution de: 11.. mit
leefcul, S.A.S'" ra t""bien re,eu, fclon Ie merite des fenices ~u'il arendu, :'Ia Ma· 
je(lé en divafes oc«fions, '" parciculieremenl en I .. derniere ou il. dl" f.it pri(on
nier. 

La nuit de L""ily-o'cmitr nous cntendime, grand bruil de .. nonnades '" mouf. 
lluetadcs du col\.é"dcs-cnncmis: ceià noU! obligea de nou! [enir fur nos gardes [Qure 
I. nuil . 1IIaïs Ic matin du-mardy nouuppri(mc:.5 quc celtoit qu'ils (e railoicnt de fe· 
fte [ur I~ '(ouvenir dl! palfe, pour I;' eonîoler des ennuis du prelènl & des .ppreh.n-

.~~~~ . 

Dt cl.m~'ll, u. 11 A •• P. 
•. 1lt.r.:T .Os !J~itipo[(n'ciaira' ,'cnucticnncnt iey ,attc:ndant fa rcfPODCe.dcs Entremei. 
..l: "I . \ ... ..,; à f,?voir du Leg .. de 'a Sainl<lé &< de I' AmbaIT:u:\eur d. VeDire, .u(qucls 
ils on"donné advu d., propofitioOJ fail .. de 10 pan: du Cardinal M.zarin par Ie 
·Sr. "de Lionne Secretaire des commandemens de ta Reync de Francc, pcu corrcl
: pondante.s äux f~in[es intention! quc fa M~icfl~ & (cs Minifhcs ont toufiours cuës, 
. &c. on, cneor pour Ie repos de' la Chrefuento '. erpe~ant de plu. qu.les revolu
"rions cic Fr2Ilcc p:army les fd1C'S de Pans pourrolcnt bl~n cn un moment changer 
~ f.ee dcschofcs, lors que ces peuples qui n'ODI iouhaicté de revoir Itur Roy quo 
pour Ie a.febit ·p.r leun occlamarions à I. paix unt d.elir';c ,Ce vertOnl (tufuez de 
leur .(pc"n"". . 

Cc maun les François en nombre de trais à quatre mille chcvaux ront venus 
fourraga- ~ une lieue.sc demie d'icy , iJs avoienl drcIT" uno embuli:.d. all iJs pen· 

.:otanir .. oofue Çavailleric, mais il De l.ur cn. pas reü/li. 

Zo verandert de naam al op 16 mei 1650 in "Relations Véritables". 
Nu is bekend dat Jean Mommaert I (vader van J. Mommaert II??) al 
eerder te Brussel kranten drukte en daarvan is het nr.100 van sept. 
1626 (uit de collectie van de aartskrantenverzamelaar A. Verbouwe 
uit de vorige eeuw) Recite Veritable (volgens Dr. Theo Luykx in 
zijn "Evolutie van de Communicatie media" pag.1l4) het oudst 
bekende krantje van Brussel. 
Dat is intussen achterhaald want in mijn collectie bevindt zich nu 
dat kleine nieuwsblaadje RELACION VERITABLE uit 1622, van Jan 
Mommaert I, stadsdrukker te Brussel. 

R. É L. Iet Q. N 
rc-

V'ERIT AB.L·E 
de .. tout,cè~uÎ's·éa ~aff~en la 
Viétoyre obtcnuë par~ Ic Ror 
Trefchrcilien. i~n.Ll1lc .do 
'Riav ContteOles: Rebellts de 
Jon_ltsyaume to~m1rit\è~ 
p-ar·Je.Sr• de Sotlbi~e. 

. A RVX&L~E~ " 
~I;~ lan MotDtlJolert, JmprJ mc;u~ 1uré de 

la dia:e ViUc, ~ l'linpriincde, t62~. 
• 

Deze titel werd dus in 1650 (zie afbeelding) de vervanging van de 
COURIER. De oudste krant van Brussel bevindt zich dus in 
Vlissingen .. . 
Het 4 pagina's tellende krantje beschrijft een veldslag en illustreert 
dat met een mooie kopergravure! 

KALAMAZOO. tiÎCH:;ftuDAG II J.UIUÄII, 1'14 

In de vorige eeuw verschenen nogal wat Amerikaanse kranten in 
de Nederlandse taal en daarvan bevinden zich enkele in de verza
meling. Onlangs kreeg ik een aanwinst met een mij onbekende 
HOLLANDSCHE AMERIKAAN van 19 jan. 1934 uit Kalamazoo, een 
tweemaal per week verschijnende krant, die toch al 46 jaar 
bestond! Het onafhankelijk nieuwsblad heeft plaatselijk en buiten
lands nieuws, oa. over de toenemende onrust in Duitsland 
(Hitleriseering) en onder de rubriek Nederland het bericht "hon
derden straatlantaarns te Amsterdam stukgeschoten" en dat kwam 
door het nieuwe speelgoed voor de jeugd: de katapult, te koop in 
speelgoed- en snoepwinkels voor slechts 2 cent' 

Vanaf 18 juni tot 10 juli 1815 verschenen van de NEDERLANDSCHE 
STAATS-COURANT 13 buitengewone nummers, meestal éézijdig 
bedrukt en alle laatste gevechten tussen de Fransen en de geal
lieerden weergevend. Het eerste buitengewone nummer van 18 
juni geeft een opstelling van de diverse troepen weer, terwijl nr.2 
(19 juni) mededeling doet van de "allerbloedigste slag" bij 
Waterloo, waarin tevens wordt bekendgemaakt dat _de "Prins van 
Oranje, op veertig schreden van Napoleon's Garde, door een 
geweerschot in den linker schouder werd gekwetst". 
Over deze kwetsuur van de Prins werd door het Bureau der 
Nederlandsche Staatscourant te 's Gravenhage een apart bericht 
gedrukt op een klein stukje papier ter grootte van 1l,5x9 cm., en 
dat curieus genoeg gevoegd is bij het exemplaar in mijn collectie: 

fJnder kt afdrukkn de.z=r· lijn 1iV Cms de tKni!lIamè b.· 
~gten ingekomen t dat de wond van Z. It. H. de~ PrÏli; y~o 
Orallje niet gevaarlijk is; d'at de slolg van den 18dtn wel 
bloedig, doch de overwinning un onze zijde volkoirleil g~ 
weest is; dat 150 stukkeg geschut den Hertog "Ian Il"eillnirpn. 
cn 60 Vorst lJW,ller zijn in banden gcy~llen; Glat ik vlugten • 
IIc vijand met nadruk vervolgd wordt; dat de troepen ziela 

j~pper gedragen hebben. te~wijl inzonderheid den ~rins- po 
Orallje door den Hertog 'Van ROemnlron de hoogs.te }()f w,*d, 
.ieegelteild; dat evengemelde Hertog op he.t puilt stond ():t:Il. 

tot . ·:&Zetting van den vijllnd" Dau. Ni.vclIc3 te vertrekktn; 
:a. ie' rrgtervltugel ~ onder bevel na Lord Hili. wurbil. 
:r..ich liet korps van Print F,.,driA: beYiDdt. mede Ila~r Nivel
ie; is .opgebroken; en dat de Maarschalk iJlGchtr ie het ve~. 
yet&c. váil ien vij~Bi1 welllh Cbarlttgi ~ ~crcikt .ebb • .D~ 

Op één dag, 20 juni 1815 verschenen twee verschillende buiten
gewone nummers, nl. 3 en 4, beide met berichten van het "slag
veld, waarbij nr.3 (dat 's morgens het licht zag) al aangeeft dat 
"Bonaparte geslagen zou zijn". In de namiddaguitgave (nr.4) is het 
bericht definitief: "de overwinning is, aan de zijde onzer legers, 
volkomen. De vijand is totaal geslagen". In het buitengewone nr.5 
(21 juni) komen nog verscheidene berichten voor over de geal
lieerde helden Wellington, Blucher en de Prins van Oranje (over 
deze laatste: "De wonden staan zeer goed, was ZKH in een gerus
te slaap"), maar het nummer 6 (23 juni) is het pronkstuk in deze 
collectie want het geeft de volledige verslagen van de Slag bij 
Waterloo, geschreven door zowel Wellington als de Prins van 
Oranje. In dit geval is de krant aan beide zijden bedrukt. 
In nr.7 (25 juni) staat een uitgebreid rapport van prins Blucher over 
de veldslag, terwijl de nrs. 8 en 9 (26 en 28 juni) meer handelen 
over de nasleep en de abdicatie van Napoleon na de Slag bij 
Waterloo en de gezondheidstoestand van de Prins (heeft een zeer 
goede nacht gehad, enz .. ) 

A: 1815. 
"". 12. 

BUITENGEWONE 

NEDER-

STAATS-

N S DEK L A N n E N, 

A •• r •• DI._, tl.,. !I Julij. 

LANDSCIIE 

co U RAN T. 

dm 8 JIIIJ. 

JUT .«'11 d. yijand Il'hul rultruoiJ en lijnt .OIJI.tU 

",iC'rl'en tlt ".ptfld'l \I 't.. Een pu-ll!ll'ItOllir ,.. 

Nrs. 10,11,12 en 13 0,6,8 en 10 juli 1815) geven een heel summier 
(met over nr.11 zelfs maar in 8 lijntjes) berichten over de achter
volging van de restanten Franse troepen en de algehele kapitula
tie van het Franse leger en de intrede in Parijs van de geallieerden. 
Het officiële uitgewerkte rapport van de Slag bij Waterloo komt 
voor in de normale (dus niet buitengewoon) Nederlandsche Staats
courant nr. 154 van 1 juli 1815. 

DE NEDERLANDSCHE WERKMAN, GEILLUSTREERD VOLKSBLAD 
van 10 sept. 1898 is een weekblad, uitgegeven door Misset in 
Doetinchem. De titel van het blad wordt belicht door een vuurto
ren. Dit lijfblad voor de armste laag van de bevolking neemt kos
teloos advertenties op van werkgevers die arbeiders een werkkring 
aanbieden. 
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Het artikel op de voorpagina luidt: De macht der luiheid: "Het is 
een vreselijke ziekte, is een verderf, dat de krachten van de 
mensch sloopt, zijn aanleg vernietigt en zijn gezondheid sloopt, 
enz .. " Het bijblad vertoont een komische illustratie over een volle
dige pagina en op een andere bladzijde de plaat van een vader 
met zoon die het kaartspel beoefenen: "voor hen het enige genot 
van hun vrije tijd, terwijl anderen zich een buitenhuis-vakantie 
kunnen veroorloven". De Nederlandse Werkman verscheen van 
1897 tot 1922. 

Hieronder een tweetal zeer oude kranten uit Utrecht uit de collec
tie: UTRECHTSE MAENDAEGSE COURANT van 9 oktober 1690, 
uitgegeven door broer Appelaer van 1675 tot 1711. Dit exemplaar 
staat niet genoteerd in Nederlandse archieven! 

N ".81 

Ucrcchtfe Macn· dacgfc Courant. 

Y Il ANC )( ~ TC!': j:ll(lcr~ Illl:'fc, .11,(" .I.u men tid. ".u~r hcrt)'Jc 0111 

P ArIJ" dm 1 on~/ur. ~knh('dt luc:rl.' I1 p, l':.1tIll"JOIlOL1 r::hdc("crclI ;D.1t JCllllcc:rt!c C.I. 
p"l.'d.lcla .!.tt de: I"'c"'c:ënc Konin~i,~nc v~ll . tin.1r tijC;; vcp,r.:lchr Jfmrors h.ldJc OIH(.1110{'1l CII 

. t.1:~c::I.lr.[ (w,m~:r \\'~:ç, .iuN olL!.: lic u)'t · · d.lt J.y noch ccnig~ .Troupl·n . Ily' het U7up';illé 
rc:r1.,ckc Cl )'ácr.cn ,n: IC S.;: !:\.h .J.cr · .. . n ~cc:rcl~- VCC ... .'.1,!.rc. om tUC cl;rrcpn(.: 11..: !)~tc r t \.' Jo( 'n 
b.lert h.dcll'n ., dcch men b~~'lIa nu d.lt lull:kr ~ducl(c:: I1, Den Heer D,Ulpbili flJI:.lc heden nrte 
verdwcenen 1(. Het Hof I~ op vf'lorleden SJ· morgel) V.all de Armé hcrw,/!:ns .H:11 vntreekc". 
rurdolg dnavonu .... edtr te i\.brly j:!,ckometl. en Oe l1 JJene t1utl1g, dm P, ir,ee V.lII CC'l nl\'l'I1 
[,,1 JcnOJcnde D()n~c:r4lC" .jln ~ ddt r. Ol fon.· drn Heao'" V.1 11 "nu/ome I fi,jlen. met .Iell l: I. 
r:'lin~blc:lu veHlrcker.. fj~n C::,mlin.lCl cic BOllil- ' ven. per P~lle ovnknlllcli , cu i~ nrdre ~fgr\(.:11 
Ion 15 lIoc:h van R.omrn rlH't vr;tro.::ken , hoe\\'c.J om de Ch.tvJl1x de Rd.m d,lC( IOC v.u:r<h"h te 
!Iv d.lrr IOC ofJrç het ft or.rr.lI1~r:i1, De Aff~1r(s , h.udcn. .:> 

Jé(i: K.'oon,r.ze(ktndc:, hIJJC!i '1' ~. n.a .~e lJct- , PIJ"!Js .'~ 1 Oü,,!JI,., I\':lrr ebt tk' n C/leur_ 
n( Brit\'C'n (i:gp.etl. no1e( r.Qch cerll~cn [IJ' Joen Fudl V.2n fieyeren ,1,e n Je Switlcrfe Officiers, Je
,rlb/pcn. Up ons Lcrrn in puyd'br,f heom- .... rlekc Je WJcI,t op den elcuHochr IC Auon l,c
reen tC Oblljdtl.~luJlt~l , en ~eCCIT,m:lri(k~rt 'volen il, hJcldcdocn wcrcn. d,l( fy rO;IJr~ lid,l. 
door den ,llcer D.lIIf·hin l:tcCt IllOI, ~)t (\' met ben u:bdc[tcn. fbr deEl Heer D.upl,in fieh \' .111 

(e(cktl will(TJ "',Hr r.r" p.I:Jln \I·:H"l. Go.' b die uClITtoehc nirt brtii(n~e. is de l>.hgllll.l\' 
dJ{ rl f;c!rc(.:cn ~.; c tl.,fd,·c, n ... Sw)btn or,,:tr- "'.0 Rl(c1 ,ber over rood.u;ig ge.lI';lrIn~c, t ~c_ 
ttlT.Lclf. (!1l1cu71)u, D~t5v.lIrcr\, ft J!.I men hl~,r , wedl, d.lf fy (ieh .2enOollts vc'g.derde eo COtl_ 
h(Lbcl1 Gc(,cl'ulct',dt' ri :-rn dl:\ H,ele D"Uphllll riru .arn de .3lHlcrc C~ntom aRon'k , om Jdi:'vl'. 

grfonden I om drfeh'c tC bidden h.2er N .. btl.~r - 'Ier geen holer voorAckoOlen ~·.lS. re comml:llI_ 
J.:h.,p nict n.1t!cnc willt n kemen, rille ~d " ck 'eeren. Den l\:lt'm-8i{f,hop Vln B.&J hedt nTIS 

P.\Sf'OOf(CIl vrt(or ht . cm 11.1Ic 1!(cllel1 ..... cic kc , orJre CJdldt (OllldenillCl' V4n de r.lrr.lg('~, 'I,l'cle
ijl uC 1)('\1 peil uv f'lm Leger lijn, IC Jllo~en (.11-111rt hy prctcndccrt onder ~jn dïnri-!l te 'lijn, door 
ycnn, De o.n(e' hd:ben enr."U·r1 r,edolr1I1~.Dor~ 7°0. m.2n, IJrm doar tIr C.UlloJI;c.ke C.anro!'!s 
pch J?cfouuJ!ccn , ,~O( h ft t'nr,r ti n'r,c fi,(ord'c I torgefouclrn. l\.lcu re~t elu.Jen Heer d'Am,C'_ 
tc plegen, cioor ellcn cic In ... oonJcl~ c1tI k·hC' , ,Jat, Amb,Cf.1dcur VJO liJn r..b,cflc)'( hy de S~'I{_ 
de FBl1JJ~e. "'eleh up I!C V}'-lnt1ijckr Dorpen, fc-rs, ycr(oehr htcft d.at 211e dc Clntons gC'nc-rJ_ 
in cfe o..rc gtbup "" ... u, c!.1n lHl) 101 b,.,elnen, i Jijek (ouciC'n \'('rgulocn. tcn cyndc hy lucr eOli_ 
Wol('T ~F'.It.ln P.afc.orr, cm bJIC' I:Ct Oe n' t I tln t J!'C f1ccken roude kon,ntn vOO1houden 1 cn J.ltr 
in S ... ·nfrrur.t te lIoll, rr,r:ltncn, -. .rll r,(f\n~ n. ' by ~cdecbret"t. d.:lt 10 ClS, ry Cieh ,op den ver
cn <y"dclijck rr~t IT:IIl hit r, fl.u I'e ~ walt 'Ic'lel (ocJlten tb~. uiet te (.lillen ,iI1dC'n. hy .1cnJlOIIU 
Grd, rillenden .' he f 1'('1 p..' I r(~l \\ 1 ' :1 1 11.1 hup fJ,1 "({tJerken. nen Heer dn Fl1 , Couycrncwr, 
~(hr" '1i.n, Hier in '!I :-o'r,lh h llicl \'(rlllirll~, un FlylJllr~. beeft ... ('n dCIll\r1;udclllJde Lor
(.1I)[c 11t ,IIc J l/t' \\ 11 Ll}'l PI! 11:01.1 IJI'rn~Cl111ieul gu, eCIl Rcstimenr C~Y.:l JJt'l yC' cn eeD ditoln(,111-

Het andere, een Franstalige GAZETTE D'UTRECHT (13 juli 1733) 
werd gedrukt bij Janicon in Utrecht. Het blad verscheen tweemaal 
per week, maar heeft in haar bestaan meerdere uitgevers gekend, 
van 1724 tot oktober 1785. Dit exemplaar ontbreekt ook overal in 
de Nederlandse bestanden. De zeer decoratieve titel is wel apart! 

N°, VVI. 

G A- ZETTE 

D' U- TRECHT 

D U L U N D I trciu JU JL LET I ï 33. 

ALLEM ,\GNE. 
De V lAHN a I, I. Juilla. 

~':' ~;:~;i.~ ";.";~;: ~~''ES ' .d. dront /r 9, de cc 
'- , ""- moi. 1 Nt":IJI,,;d~, 

L -,.. pour y rrnu ju(-
.... . qu';lu 16. qu'Elie. 

feviendronr ;lil rl. 
, -.- l,iJ de 1;1 Fdv.rilt. 

--:.:. -_ .. On eonfirme Je bruit 
, - - qni court d~pllil 

(roi, (em:lin~a , qtJc I'ElcéteuT &Ir' B"tJ;t:re , 
.prh ,\loir é,é j MtH41Cb , ir. aUJ( bain' du 
C"ftlJbntf, t< qu'cnrnilc jl fe rend,. iei. 
Quelquu pt'r(onnes re pro.mt:uenr de ce 
... oy.~e , I. J!:aranlir- de ce Princc à I. p",
fU,11ue- S"r:Hien. O n fe fhut: Juffi, QUC pu
dant (ûn (éjour à }Uu"icb, i! délctmincra 
)'Elrdcur de' Rlfvirrc, à Ce chargcr p:nrillc
ment de (tUC Garantie. Lr DOl ron de Djc~ 
mer, Génenl drol troUpt! de Htffi·Ctl.ffr~,tft 
.rrivl er. ceue Villc. I1 dl «,uin, quc 
]'Empcrcur lui cf'lnféren. lc cflmmancicmcnt 
de' huic. mille Hrff';J QIIC S.M.lmp_ p' end i 
f. Colde. L'.E.ldleur de HMuftH a hit (;lifr 

R",;bor. L("s rroup('~ rnr numéraÎrrs (orme .. 
lonf IIn nmp r~r(ieulicr .i qudqot~ lieu~. 
dt Cr.,ov:('. Totltc:s ..:r'l uoupl's ft :oindrnnc 
à celicl de l'Elcéh'ur dr S"Xt, pour lIr,ir do 
conccrt, r"in"1 quC' Ics eit eunO"n{t! puol_ 
front l'n:.iger. Le rfinr:t- LOll1J dt IVQ"",. 
".';'\-<;~i C'fl c.n.s ;"ft. ('t"""m,nrl .. ,.I", ~11X. 
Camps, en qualilé de Gl;n~rll en (hd. ti 
lura rOU!; (e' otdrt'. les Géncr211); de Wuu. 
~t:n:w &: Schrnrluu, Le CO/l1(e M ... imi licll .. 
Guidoluld de Mudnill, CC'lnrrilll'r i.ll iM1: 
& .tluC'! 1111 Con(eil rl'EIJt, Cholllht'lbn ,1.0: 
I. defd'or, l'i Ctlrv:1lirr Je l'Ollhe (h· Lt 
T.i/tm ,rOr, mOUIUI ici (lIbirt'llIcnt Ic lfl. 
de ce mois d nne allaquC' d':apojlICll.ir. 11 
rtnit Jgé de (oi lt:Hl te . dix ,n~. Le Cnn1T: 
Odo:aClc Jc Sl2hrelllbc,1t , Clllnnd d'.II. ,.'. 
gimenr rlr Du~nM, mnU'"1 hirr UI.tin en 
crUC' ViJlc. lIltoir IIItJq ué dertll ~ flllC'!t.lUe 
ttm, d'hidra ril'ie. Le COlll,e fit: COWl n>:d, 
Gnnd-Ch:lmhcllln, Icqud ttnil dt:Hnll 2~ 
.. cu~le 1 s'cfi (;lil b:tiCfcr la (1l1,lndlc. L'opé. 
nfÎon;l ~,é fi hcur('u f t" 1 qU'I! t'n:a I ('(tH"Htr 

11 TO~. L'Empt'rC'ur J'cn ~ cnvor e:- r~IÎ(j_ 

ter. Comlnt' CC' Sci~neur cll j prUt' nr rn 
~UI d'('~('fCrf fa Cbu~c, iJ t'n JCl'rcndr. Ic'i 
fnn8ions ; t .. S_ M.lmp. relilcll la pfn(ion' 

THE LIBERAL & RADICAL met een portret van de uitgever in de 
kop, van 21 april 1888 is een politiek weekblad van de "Women's 
Liberal Federation". (two million readers!) 
Politieke lezingen worden gegeven door middel van de "Magic
Lantern". Gevoelige onderwerpen zijn "imprisoned Irish partiots" , 
"Troubied lreland and the United Irishmen" (toen aiO 
De cartoon is een dubbelpagina "Ritchie and Goschen-the wob
bling acrobats", ofwel enkele politici die balanceren op een koord 
met een "budget-ton". Politieke curiosa' 

Lonk lo "our Rf'j!Î9lr.r t! , REGJSTRATJON FORMS wiJl bo raad, shorU" Specimens, POlL rree, ad 

No.'·UI - Vo' .. I\'. 

~:~~;:[t~~!: ~;~~:::~:'\~~~(~/l~:~;~~ ?:~:~1~~~ft;.~r:~~:: 
11,. ~m,,", ~r r.i ..... )11_10,," ••• r ... I •• 11"' • ....., " ..... 1 ......... .. 
... he .... r' ... l r .... Iti.'." 

DE EXTRAORDINAIRE RELATIONlS nr. 61-Anno 1681- 1 Augusti, 
kocht ik vorig jaar tijdens een boekenveiling, zonder het stuk te 
hebben gezien. De woorden "extra-ordinair" en "relation" horen 
bij de zeer oude couranten, dus moest het wel iets voor mij zijn, 
en dat bleek ook! 
Het aan beide zijden volledig in de latijnse taal bedrukte nieuws
blad verscheen tweemaal per week en vermeldt op de achterkant 
onderaan als uitgever Petrus Hilden. Hoe hollands die naam ook 
klinkt, het is een drukker uit Keulen, die in 1646 werd geboren. 
Sedert juli 1664 gaf hij het nieuwsblad "Extraordinariae Relationis" 
uit. Hij overleed op 24 november 1682 en zijn weduwe heeft die 
krant nog enige jaren voortgezet. 

Num.U~ 

EXTRAORDJN-ARllE 

RELArl1lO.·N E8 
A01~11681.1.A VGUSTl.· . 

De Universiteitsblibliotheek van Amsterdam, die behulpzaam was 
met enkele gegevens, bezit één exemplaar (nr.14) uit 1675 en de 
British Library heeft een nummer uit 1699, gedrukt door Hildens 
zoon Peter Theodor. In eerste instantie leek dus mijn nummer 
weer een zeldzaam stuk maar mijn vriend Haraid Braem uit 
Hildesheim zond me gegevens over deze krant, die tot 1766 heeft 
bestaan. Duitse bibliotheken in Keulen Paderborn bezitten vele 
volledige jaargangen. Een heel bijzondere courant! 

jaargang 15 • Nr.2 . Juni 2000 

KB ZET 2 MILJOEN PAGINA'S 
OP FIlM 
De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag laat 
zo'n 2 miljoen oude krantenpagina's op microfi
che zetten. Microformat Systems in Lisse mag 
de klus klaren. 
De indrukwekkende collectie kranten van de 
KoÎlinkIijke Bibliotheek verkruimelt langzamer
hand. Zo'n 50% van de collectie, ongeveer 
zeventig bekende en minder bekende titels uit 
de afgelopen 150 jaar, waarvan enkele uit de 
Tweede Wereldoorlog, is al niet meer leesbaar. 
Dat is bedroevend, want juist de kranten uit 
vervlogen tijden staan volgens projectleider 
Hans lansen in de belangstelling van de bezoe
kers. De ingreep staat los van het landelijkse 
conserveringsprogramma met de naam 
Metamorfoze (met een z, naar de roman van 
Louis Couperus) dat de KB sinds 1997 uitvoert. 
Doel is zoveel mogelijk handschriften, boeken, 
tijdschriften en kranten die verloren dreigen te 
gaan doordat het papier uit elkaar valt, op 
microfilm te zetten. Ook doet de KB proeven 
met het digitaliseren van de microfilms. Dan is 
de weg open voor het toegankelijk maken van 
gedigitaliseerde kranten op Internet. 
Bron: Graficus, april 2000 

DE GOOI-EN EEMLANDER 
ONDERZOEKT SAMENWER
KING BINNEN HDC 
De GOOI- EN EEMLANDER wil onderzoeken of 
er mogelijkheden zijn tot redactionele samen
werking met het LEIDSCH DAGBLAD en het 
HAARLEMS DAGBLAD. De laatste twee werken 
al samen door een gezamenlijk eerste katern uit 
te geven. De drie kranten behoren tot de 
Hollandse Dagblad Combinatie (RDC) en zijn 
eigendom van De Telegraaf. 
In maart beslist de raad van commissarissen of 
het onderzoek inderdaad zal plaatsvinden. Dat 
zal dan zeker een half jaar in beslag nemen, 
schat Hans van Zenderen, hoofdredacteur van 
De Gooi- en Eemlander. Onderzocht wordt op 
welke gebieden -technisch en inhoudelijk- kan 
worden samengewerkt. Of dat zal zijn op het 
gebied van binnen- en buitenland en sport, 
zoals het Utrechts Nieuwsblad onlangs meldde. 
staat nog niet vast. 'Het kan bij wijze van spre
ken variëren van samenwerking bij het maken 
van de puzzel tot de omsmelting van de kran
tenredacties tot één grote redactie', zegt Van 
Zenderen. 
De reden tot samenwerking? Regionale kranten 
hebben het moeilijk, de oplages dalen; de posi
tie van Hilversum en Leiden is 'zorglijk'. Door 
de besparing die samenwerking mogelijk ople
vert, kan bijvoorbeeld de eigen régionale ver
slaggeving versterkt worden, zo meldt de 
hoofdredacteur van de krant. 
Gijs Arnold, directeur van De Gooi- en 
Eemlander en tevens van HDC bevestigt dat ZO 

goed als zeker het onderzoek begin maart start. 
BertJan Klein, voorzitter van de redactieraad: 
'Het is te vroeg om te zeggen wat voor soort 
samenwerking we willen. Mijn standpunt is wel 
dat v,'at er ook gebeurt De Gooi- en Eemlander 
een zelfstandig blad moet blijven. Geen kop
blad zoals het Leidsch Dagblad. En het mag 
geen personele gevolgen hebben voor onze 
redactie: Samenwerking is De Gooi- en 
Eemlander niet vreemd; eerder maakte de krant 
samen met het Haarlems Daghlad en het 
Noord-Hollands Dagblad een aantal speciale 
hij lagen. 
Jan Geert Majoor, hoofdredacteur van het 
Haarlems Dagblad, is op de hoogte gesteld van 
de plannen en wacht welwillend af. 
Hoofdredacteur Hans van Zenderen. die om 
gezondheidsredenen met zijn werk zou stop
pen, is gevraagd nog iets langer aan te blijven 
om de eventuele vernieuwing van De Gooi- en 
EemhlOder te begeleiden. Als de samenwerking 
een feit is zal een nieuwe hoofdredacteur aan
treden. die beantwoordt aan het dan opgestelde 
profieL 
Het is verder de bedoeling dat de krant zjch 
ook op internet begeeft, Directeur Gijs Arnold. 
'Geen krant. Maar meer een servicepagina. 
Het zal lezers informatie bIeden over adverten
tieverkoop, bezorging, uitgaanstips in de regio. 
De kabelkrant wordt afge-
stoten. 'Niet rendabel'. (EdV) 
Bron De Journaltst 25..Q2 
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WAALS DAGBlAD 
VERSCIDJNT OP ZONDAG 
Brussel - De Waalse krant La Dernière Heure 
verschijnt binnenkort ook met een speciale 
zondagse editie waarin veel aandacht voor 
sport. Volgens hoofdredacteur Daniel Van 
Wylick reageert zijn krant hiermee op de 
komst van de nieuwe gratis krant Metro. Deze 
zal naar verwachting lezers afsnoepen van de 
Waalse kranten die het toch al moeilijk heb
ben. 
Ook de vernieuwde Le Soir en Le Matin die 
dank zij overheids- en privéinvesteringen een 
nieuw offensief inzetten, dwingen La Dernière 
Heure tot maatregelen , aldus Van Wylick. Zijn 
zondagskrant is niet alleen te koop bij kios
ken, maar ook bij bakkers en tankstations. 
Gemikt wordt op een verkochte oplage van 
5000 tot 8000 kranten. 
Inhoudelijk zal het nieuwe blad, dat de vorig 
jaar opgeheven 'Dimanche Matin' opvolgt, 
een opgepoetste versie zijn van de zaterdage
cI itie met het laatste nieuws en sport. In 
Belgische mediakringen wordt overigens 
getwijfeld of de lezers in Wallonië zitten te 
wachten op zo'n zoncIagskrant. 
Bron: Algemeen Dagblad 21-04 

GEZAMENLIJKE KRANT "VAN 
ONGERUSTE RUSSISCHE PERS" 

MOSKOU 
Een groot deel van de Russische pers heeft 16 
febr. jl. een 'gezamenlijke krant' uitgegeven om 
de aandacht te vestigen op het verdwijnen van 
hun collega Andrej Babitski. Die is half janu
ari door federale troepen gearresteerd in de 
Tsjetsjeense hoofdstad Grozni. Babitski deed 
vanachter de Tsjetsjeense linies verslag voor de 
radiozender Svoboda, vrijhe id. Russische jour
nalisten komen alleen me t een 'Obsjtsjaja 
Gazeta', een gezamenlijke krant, als ze zich 
bedreigd voelen. Het is inmiddels de vijfde 
editie. De eerste twee nummers verschenen tij
dens de staatsgreep in 1991 tegen Sovjet-leider 
Gorbatsjov, kranten werden verboden. Later 
verschenen edities toen het eerste Russische 
parlement de krant Izvestija tot huisorgaan 
wilde bombarderen, en toen de journalist 
Cholodov werd opgeblazen tijdens onderzoek 
naar corruptie in het leger. De vijfde uitgave 
draait niet alleen om Babitski, meent de Bond 
van Russische Journalisten. 'De onafhankelijk
heid van de Russische pers is in het geding. 
Behalve dat gaat het ook om onze hoop ein
delijk in een normaal land te leven, waar men
senrechten geen dode letter zijn." 
De Russische autoriteiten zeggen Babitski met 
de Tsjetsjenen te hebben geruild voor krijgsge
vangen Russische militairen. De meeste journa
listen veronderstellen echter dat hij dood is, of 
zich nog steeds in hechtenis bevindt. 
Dat Babitski problemen verwachtte, blijkt uit 
reportages in de speciale krant. "We hebben 
unieke beelden opgenomen in de voorste 
linies, waar we ons uit vrije wil hebben bege
ven onder heel zwaar artillerie- en mortier
vuur. Daar werden we opgemerkt. Russische 
houwitzers en mortieren begonnen ons te 
bekogelen. We moesten dit wel doen, omdat 
ik had begrepen dat we van het maken van 
door de Tsjetsjenen geregisseerde ftlms 
beschuldigd zouden worden bij terugkomst uit 
Grozni." 
Bron: corresp. Trouw 17-02 

TIME LEZEN ZONDER 
LEESBRIL 

Een opmerkelijk inititief van de uitgever van 
TIME. Deze besloot onlangs naast het bestaan
de opninieweekblad met een extra uitgave te 
komen dat in een 16-punts letter en op een 
groter bladformaat wordt gedrukt. Het argu
ment : veel Time-lezers zijn 40 jaar en ouder, 
en boven de 40 neemt het gezichtsvermogen 
langzaam maar zeker af. Ter vergelijking: de 
bestaande Time verschijnt in een 10-punts let
ter. Niet alleen een manier om de band met je 
lezers tot in de lente van jaren te behouden, 
ook laat je abonnees in hun waarde die niet 
willen toegeven dat ze aan een leesbril toe. 
Bron .' Graficus, april 2000 

De OPRECHTE HAARLEMSCHE COURANT heeft onder deze titel 
lang bestaan. Het is dan ook geen wonder als een oude krant 
wordt aangeboden, het dikwijls zo'n Haarlemmer is. Aanbieding 
van komplete jaargangen van deze courant waren vroeger geen 
uitzondering, hoewel de prijS toen sterk varieerde! Vele jaren gele
den kocht ik een mooie band van het jaar 1839 op een veiling voor 
een fikse prijs , terwijl ik diezelfde jaargang later eens kocht voor f. 
45 ,-! 
Intussen zijn die banden verdwenen, meestal door tuil tegen ande
re kranten, slechts één belangrijk exemplaar is in de collectie 
opgenomen: dat van 21 september 1839. Die "Oprechte 
Haarlemsche Courant" heeft op pagina 2 (en niet op de voorpagi
na) een nogal belangrijk bericht: 

H A A il L E M , 20 September. Heden bebben de beeren 
ndministrnteuren van den Ijzeren' we~ vin Amsterdam her. 
\\'aarts, na het ov.erwinnen van melllg bezwaar en menige' 
belemmering, het genoegen gehad VlIn de dienst op den. 
zei ven te kunnen openen. Te half twee ure I. een trein, 
bestaande uit negen .verschl11ende rijtuigen, getrokken door 
(wee .toomwagens, van Amsterdam op weg gegaan; tla 
verloop van een half uur aan de stadon te Haarlem aan
gekomen. en een weinig voor drie ure naar .Amsterdam 
,eruggekeent. De overheids. en Indere Ganzien/ijke per
lonen. welke tot dezen togt waren uitgenoodigd, hetiben 
de tiirecde hunne bijzondere tevredenheid over het wel 
ulllgell dezer belangrijke onderneming betuigd, en de over
jtroote menigte, welke, zoowel te Amsterdam. als hier ter 
~rede. van dIt buitengemeene .chouwspel getuige was I 
heeft almede, op verschillende wijze, vin haren bljva 
doen bUjken. Te Amsterdam teruggekeerd, zijn aan de ge· 
noodlgde gasten, op eene verpllgrende wijze,. verschillende 
vervenchmgen aangeboden. Aldaar. ZOO wel als un de 
haarlemsche station. Is de vreugde. van het fees~ door de, mu. 
ziek der stedelijke schutterijen verhoo(d geworden, terM~1 hec 
corps hoornblazers der amsterdnmsc:ne schutteri.i den togt 
in een der rijtuigen beeft medegedaan. De wageq. en 
de stations waren met vllill:en versierd. 

de eerste trein rijdt van Amsterdam naar Haarlem op 20 septem
ber! Men kon toen nauwelijks vermoeden dat dit bericht op de 
voorpagina hoorde en nog minder dat zo'n "ijzeren weg" 161 jaar 
later nog heel duidelijk aanwezig was! 
(wo rdt vervolgd) 

KAMMENSTRAAT 21-23 -2000 ANTWERPEN 

TOEGANG VIA LOMBARDENVEST 6 

Abraftam ]Jtrltntutnltufii 
Tel. 

(03) 887.01 .78 

en (03) 233.32.99 

Dagbladenoverzicht: 
BERLIJN 
Volgende overzichten van deelstaten in Duitsland zijn reeds in 
Au Courant als "dagbladoverzicht" verschenen: 

• NoordrijnJand-Westfalen: ]g.3 - nr.2 - pag. 37 
• Beieren: Jg.5 - nr.3 - pag.29 
• Nedersaksen I Hamburg I Bremen I Sleeswijk-Holstein: 

Jg. 7 - nr.1 - pag. 37 
• Rijnland-Palts I Hessen I Saarland: Jg.9 - nr.2 - 7 
• Baden-Wurtemberg: Jg. 14 - nr.2 -

BERLQN: 
BERLlN KURIER 
BILD 
BERLINER KURIER AM ABEND 
BERLINER ZEITUNG 
BZ am Abend 
DEUTSCHES LANDBLATT (+) 
jUNGE WELT 
NEUES DEUTSCHLAND 
NEUE ZEIT 
SUPER (+) 
TRIBÜNE (+) 
ORANIENBURGER GEl~tbL~2:EI(;E'$ 
BERLINER MOIRGENI'OST 
BZ 
TAGESSPlEGEL, DER
TAGESZElTUNG, DlE-

BRANDENBOURG: 
BILD 
MÄRKISCHE ALI,GE,MEINE 
MÄRKISCHE UNION 
BRANDENBURGISCHE NEUESTE mOOlm:;tITEl)Y 
POTSDAMER NEUESTE NACHRICHTEN 
COTTBUSER GENERAL-ANZEIGER 
LAUSITZER RUNDSCHAU 
MÄRKISCHE ODERZElTUNG 
RUPPINER ANZEIGER 
GRANSEE-ZElTUNG 
UCKERMARK KURIER 

MECKLEMBOURG: 
GREIFSWALDER TAGEBLATT Greifswald 
STRALSUNDER TAGEBLATT Stralsund 1992 
NORDKURIER N. Brandenburg 1990 
BILD Rostock 1990 
DEMOKRAT, DER- Rostock 1945 
MECKLEMBURGISCHE VOLKSZEITUNG (+) Rostock 1990 
OSTSEE-ZEITUNG Rostock 1952 
NORDDEUTSCHE NEUESTE NACHRICHTEN Rostock 1951 
MECKLENBURGER MORGENPOST Schwerin 1991 

NORDDEUTSCHE ZElTUNG 
SCHWERlNER VOLKSZEITUNG 
WOLGASTER ANZEIGER 

SARRE: 
HELLERTHALER ZElTUNG 
OTIWEILER ZElTUNG 
SAARBRÜCKER ZElTUNG 
SAARPFALZ-ANZEIGER 

SACHSEN: 
SERBSKE NOWINY 
FREIE PRESSE 
BILD 
DRESDNER MORGENPOST 
SÄCHSISCHES H~'JL,."" 

(+) 
'M'J\~ElIEBllJR(;IS(:HE ZElTUNG 
MITTELDEUTSCHER EXPRESS 
MITTELDEUTSCHE ZEITUNG 
UNION, DIE-
NEUE WEG, DER-
NEUE PRESSE EXPRESS 
WERNIGERÖDER ZEITUNG .. , 
DOBELNER ANZEIGER 
ECHO 
STENDALER NACHRICHTEN 

Schwerin 
Schwerin 
Wolgast 

Neunkirchen 
Ottweiler 
Saarbrücken 
Homburg 

Bautzen 
Chemnitz 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Dresden 
Leipzig 
Leipzig 
Leipzig 

Leipzig 
Leipzig 
Altenburg 
Naumburg 
Zwickau 

Salwedel 
Burg 
Gardelegen 
Genthin 
Halberstadt 

Harzgerode 
Havelberg 
Klötze 
Magdeburg 
Osterburg 
Salzweden 
Schönebeck 
Stassfurt 
Stendal 
Wanzleben 
Wolmirstedt 
Zerbst 
Gardelegen 
Halle 
Magdeburg 
Magdeburg 
Halle 
Halle 
Halle 
Halle 
Magdeburg 
Wenligerode 
Döbeln 
Bitterfeld 
Stendal 

1946 
1946 
]990 

1886 
1957 
1761 
1949 

1991 
1963 
1990 
1990 
1946 
1945 
1946 

1990 
1894 

1990 
1992 
1945 

1990 
1990 

1991 

1890 

1850 

1990 
1991 
1990 
1990 
1946 
1946 
1990 
1992 
1990 
1991 
1990 
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THÜRINGEN: 
STZ (Südthüringer Zeitung) Barcl1feld 1990 
ERFURTER TAGESPOST Erfurt 1990 
THÜRINGER ALLGEMEINE Erfurt 1990 
THÜR1NGISCHE LANDESZEITUNG Erfurt 1945 
THÜRINGER TAGEBLATT Erfurt 1946 
OSTTHÜRINGER NACHRICHTEN Gera 1990 
OSTTHÜR1NGER ZEITUNG Gera 1991 
THÜR1NGER ANZEIGER Gera 1990 
FREIES WORT Suhl 1952 
NEUE, DIE- Suhl 1990 
SUHLER TAGESPOST Suhl 1990 
WEIMARER TAGESPOST Weimar 1990 
ALTENBURGER NACHRICHTEN Altenburg 1991 
APOLDAER TAGESPOST Apolda 1990 
ARNSTÄDTER TAGESPOST Arnstadt 1990 

TE KOOP: 
HAAGSCHE COURANT : periode 1740-1810: f.5,-/stuk. 
ALKMAARSCHE COURANT: periode 1840-1880: f.5, -/stuk 
BERGEN OP ZOOM: periode 1830-1850: f.5,-/stuk 
AMSTERDAMSCHE COURANT: periode 1828-1840: f.5,-/stuk 
ROTTERDAMSCHE: periode 1914-1918; ingebonden: 
f.45,-/3 maanden 
HAAGSCHE: periode periode 1890-1914; ingebonden: 
f.45,-/3 maanden 
Veel losse couranten uit Rotterdam, Den Haag (ochtend- en avond
bladen) f. 0,50/stuk en f. 1,-/stuk!!! 
Aanplakbiljetten! publicaties/bulletins/ aankondigingen uit 1780: 
f. 40,-/groot biljet. . 
Tevens veel Haarlemmermeersche documenten!rekeningen/belas
tingen!ambachtsformulieren ed. uit Hillegom, Lisse enz ... 

Reacties naar: 
A. Kreuzen, Leeuwerikstraat 44, 1171 TZ Badhoevedorp 
Tel: 020-6595138 

TER RUIL OF TE KOOP 
AANGEBODEN: 
onvolledige jaargangen van: 
De Maasbode: 1916 tlm 1919 
De Nieuwe Dag: 1941 
De Soldatencourant: 1915 
NRC: 1916 
Ons Noorden: 1949, 1951, 1953 
De Linie: 1947, 1948,1949 
Tijdschriften: 
oa. Ons Vrije Nederland; Wereldkroniek; De Spiegel 

Te koop of ter ruil gevraagd: 
• jaargangen nederlandstalige kranten 
• krantenstrips 

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

GEZOCHT. 
"De Vermolmde Bolsjewiek" 
(Frontkrant van het Nederlandsch Vrijwilligers Legioen). 
Verschenen ca. 1941-1942 voor LeningradIWolchow. 
(ook ev. fotokopieën) 
Reacties naar: 
Otto Spronk, Houtvesterstraat 28, 5241]X Rosmalen 
Tel: 073-5210718 

BAD LANGENSALZAER TAGESPOST Bad Langensalza1990 
BAD SALZUNGER TAGESPOST Bad Salzung 1990 
EICHSFELDER TAGESPOST Eichsfeld 1990 
EISENACHER TAGESPOST Eisenach 1990 
GOTHAER TAGESPOST Gotha 1990 
ILMENAUER TAGESPOST Ilmenau 1990 
MEININGER TAGESPOST Meiningen 1990 
MÜHLHÄUSER TAGESPOST Mühlhausn 1990 
NORDHÄUSER TAGESPOST Nordhausn 1990 
SCHMALKALDER TAGESPOST Schmalkalden 1990 
SÖMMERDAER TAGESPOST Sömmerda 1990 
SONDERHÄUSEN TAGESPOST Sonderhausn 1990 
THÜRINGENPOST Schleiz 1990 

(lijst samengesteld door F Mans (L )ion); correcties/aanvullingen 
naar redactie) 

GEZOCHT: 
Sneeuwvlok-krant, de KetelbinkieKrant en Robs Vrienden. Ook 
knipsels van 'Sneeuwvlok de eskimo' uit het dagblad Voorwaartsch 
en Het Volk (later het Het Vrije Volk) en Ketelbinkie-knipsels zijn 
welkom. Ook boekjes v~m "Sneeuwvlok" en houten figuren van 
deze stripfiguur zoek ik! 

Reacties naar: 
Klaas Van Der Spoel 
Henri Dunantlaan 71 
9728 HC Groningen 
e-mail: klaasvdspoel@hetnet.nl 

DIVERSE WEEK- EN 
NIEUWSBLADEN 
TER RUIL 
• OOSTERMOER-NOORDENVELD (Zuidlaren) 21/7/1945 

(Jg. 48-nr.12) 
• HET NIEUWS (Den Haag) 29/5/1945 (Jg.l-nr.17) 
• DORPSKLANKEN (Paterswolde) 3118/1945 (Jg.18-nr.35) 
• 's-GRAVENHAAGSCHE KERKBODE (Den Haag) 7/10/1939 

(Jg.l-nr.54) 
• HIER DINASOI (Gent-Belgie) 31/7/1937 (Jg.5-nr.35) 
• EVANGELIE EN VOLK (Den Haag) 30/9/1940 (Jg.3-nr.2) 
• CHRISTUS VERREZEN in 9 Vliegende Bladen (Heemstede) 

oplage 1.300.000ex.! 
• ARBEID (Amsterdam) 4/9/1942 (Jg.2-nr.36) 
• DE ROEPSTEM (Den Haag) juli/aug.1940 (Jg.2-nr.11-12) 
• LUCHTBESCHERMING (Den Haag) sept.1940 (Jg.l-nr.4) 
• ONSA (Den Haag) 21e Wintermaand 1942 
• DE NIEUWE NEDERLANDER (Den Haag) 18/6/1945 (Jg.l-nr.4) 
• DE VRIJE KUNSTENAAR (Amsterdam) 1/6/1945 (Jg.4-nr.2) 
• DE GIL (Den Haag) "A'dam bevrijd!" 30/8/1944 (Speciaal 

Oranje-Hoera-nummer) 
• NIEUW NEDERLAND (Amsterdam) 31/8/1945 (Jg. I-nr. 1) 
• HOUDT MOED! (Drachten) aug.1940 (beschadigd!!) 
• GOUDSCHE COURANT (Gouda) 31/10/1940 (Jg.79-nr.20466) 
• DE LANDBOUWER (Berlijn-Duitsland) 11/7/1942 (nr.3) 
• VAN HONK (Plau-Duitsland) 8/7/1944 (Jg.4-nr.27) 
• DAS ILLUSTRIERTE BLATT (Frankfurt-Duitsland) nr.21 
• DE GROENE AMSTERDAMMER (A' dam) 10/11/1945 (Jg.69-

nr. 22) 
• VRIJ NEDERLAND (Londen-Engeland) 3118/1943 (Jg.4-nr.5) en 

28/7/1945 (Jg.6-nr.1) 

Reacties naar: . 
R. Grooten 
Kastelein 12, 2387 Baarle-Hertog, België 
Tel: (00-32)14699545 of e-mail: ron.grooten@vt4.net 
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NIEUW: MET KLEUR EN 
FOTO'S 
Friso Endt 
Het was even schrikken 7 febr. jJ. voor de 
83.000 Europese lezers van 's werelds chicste 
zakenkrant, THE WALL STREET JOURNAL 
EUROPE. Voor de eerste maal in de gesdlie
denis kleur op de voorpagina, een kop rechts
boven over drie kolom, en een 'column One' 
boven de eerste kolom links op de voorpagi
na. 
In een brief aan de lezers legt hoofdredacteur 
Frederick Kempe uit dat sedert die dag de 
krant uitgebreid en veranderd is. "Europa 's 
zakelijke landschap is dramatisch aan het ver
anderen en wij zien daarin een historische 
mogelijkheid", zegt hij. 
Dagelijks publiceert de WSJE nu een nieuw 
derde katern, genaamd 'Networking', dat zich 
richt op de nieuwe economie. Ook wordt een 
extra pagina politiek en economisch nieuws 
ingevoerd, wordt Opinie uitgebreid met een 
extra pagina en komt er meer aandacht voor 
persoonlijke financiën en financiële markten. 
Tegelijkertijd wordt de Europese redactie (met 
hoofdkwartier in Brussel) met twintig procent 
uitgebreid, wordt de krant in meer Europese 
steden tegelijkertijd gedrukt en wordt in de 
komende vijf jaar 60 miljoen euro extra in de 
krant geïnvesteerd. Kleur! Het heeft iets van 
vloeken in de kerk, want de Journal is de bij
bel van de dagbladpers. "Als het in die krant 
staat moet het waar zijn", riep de chef econo
mie van NRC Handelsblad toen de Journal in 
december 1973 in een volle pagina publiceer
de dat een "hoge Nederlandse functionaris" 
een miljoen dollar van LockIleed had geaccep
teerd en erbij vertelde dat die functionaris 
Bernhard heette. 
Verslaggevers worden vaak in de gelegenheid 
gesteld zich soms maanden in een bepaald 
onderwerp te verdiepen. Tot nu toe begonnen 
dergelijke 'diepte'-reportages in de eerste en 
zesde kolom op de voorpagina met een over
lees van soms een halve pagina ergens verder
op in de krant. In deze uitgave werd een der
gelijke reportage gewijd aan het fenomeen van 
het tekort op de arbeidsmarkt in ons land, ter
wijl in andere Europese landen de werkloos
heid nog op gemiddeld negen procent staat. 
De komst van de euro heeft met de groei van 
de Wall Street Journal Europe veel te maken, 
aldus hoofdredacteur Kempe, Juist omdat de 
krant vorig jaar in Europa met een groei van 
17 procent naar een oplage van 83.000 is 
geklommen moet de kwaliteit van de WSJE 
daarmee gelijke tred houden, vindt hij. "Wij 
menen dat wij daarvoor het perspectief kun
nen bieden en ook over de bronnen beschik
ken in de groei van de Europese economie 
mee te dingen. De krant beschikt over meer 
verslaggevers dan welke krant ter wereld, 
namelijk 300 in Europa alleen en 1.650 wereld
wijd. 
Voorlopig wordt de nieuwe lay-out, ontworpen 
door de consultant Maria Garcia die dat ook 
heeft gedaan voor onder meer Het Parool, Die 
Zeit en de San Francisco Chronicle, alleen in 
Europa toegepast. In de Verenigde Staten blij
ven alleen de fijn getekende hoofden van de 
geïnterviewde captains of industry de pagina's 
sieren, Dat is ook het geval voor de 
Aziatische editie en de Interneteditie. 
"Voorlopig", zegt Kempe voorzichtig. "En 
onze kwaliteit blijft conservatief", voegt hij er 
aan toe, 
Bron : NRC Handelsblad 08-02 . 

GEEN KRANTEN IN DE BAJES 
De sheriff van Sarasota County, Florida, heeft 
in zijn gevangenis alle kranten verboden. Zijn 
redenering: "Gedetineerden kunnen messen, 
knuppels en andere wapens maken van opge
rolde kranten waarbij tandpasta als lijm 
gebruikt wordt. Scherpe potloden worden ver
volgens als punt gebruikt. Zo hebben we 
wapens die niet onderdoen voor een mes." De 
plaatselijke Sarasota Heraid Tribune betreurt 
het verlies van veertig abonnees. 
Gevangenispersoneel moest toegeven dat geen 
gevallen bekend waren van papier-maché 
wapens, wel zijn er door de kranten compu
ters vernield in de etage onder de cellenblok
ken omdat gevangenen de wc verstopten met 
kranten en zo een overstroming veroorzaakten, 
Bron: Graficus, maart 2000 
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LIEVER GEEN METRO 
België en vs proberen gratis krant te weren 
MEDlAREDACTIE 

Op het gratis ochtendblad METRO wordt door 
andere kranten op veel verschillende manieren 
gereageerd. ln Nederland kwam de uitgever 
van De Telegraaf hals over kop met de eigen 
gratis krant Spits, in de hoop de nieuwkomer 
uit de markt te duwen. Maar verder werd 
Metro, een zes jaar oud idee van een Zweedse 
uitgever dat inmiddels is geëxporteerd naar 
een tiental Europese landen en de Chileense 
hoofdstad Santiago, geen strobreed in de weg 
gelegd. 

In het buitenland gaat dat anders . Daar moet 
Metro soms vechten om zelfs maar te mogen 
uitkomen. Krantenuitgevers proberen de komst 
van Metro uit alle macht tegen te houden. Ze 
zoeken hun heil bij de rechter of bij een sym
patiserende minister. 

De Belgische minister van Vervoer Durant is in 
januari op de bres gesprongen voor de dag
bladpers in haar land, die de lancering van 
Metro met enige vrees tegemoet ziet. Durant 
heeft de topman van de Belgische Spoorwegen 
gevraagd geen enkele beslissing te nemen 
over de plannen voor een gratis krant, zolang 
niet wordt aangetoont dat de bestaande kran
ten er geen negatieve gevolgen van zullen 
ondervinden. 

De Belgische krantenuitgevers zien liever niet 
dat dat onderzoek in de praktijk wordt uitge
voerd door Metro toe te laten en dan te zien 
wat er gebeurt. Maar hoe men dan wel zou 
kunnen aantonen dat de bestaande kranten 
geen lezers en geen reclame-inkomsten verlie
zen als Metro op Belgische stations wordt uit
gedeeld, is onduidelijk. De minister heeft ook 
nog gezegd dat die verliezen de problemen 
van een aantal kranten zullen verergeren. Dat 
laatste hoeft niet te worden aangetoond. 

De minister geeft weliswaar toe dat de 
Belgische Spoorwegen wegens hun commer
ciële autonomie het recht hebben een contract 
met Metro te sluiten, maar zij wijst op de ver
antwoordelijkheid van het overheidsbedrijf 
'tegenover een sector die een centrale rol heeft 
in de werking van de democratie'. 

In de Verenigde Staten heeft een rechter in de 
staat Pennsylvania bepaald dat Metro in 
Philadelphia mag uitkomen, ondanks protesten 
van een aantal krantenuitgevers. Philadelphia 
is de eerste Amerikaanse stad waar Metro voet 
aan de grond probeert te krijgen. 

De uitgevers van The Philadelphia Inquirer, de 
Philadelphia Daily News, The New York Times 
en USA Today hadden de rechter gevraagd de 
publicatie van Metro op te schorten. Zij zeg
gen dat de Southeastem Pennsylvanian 
Transportation Authority (Septa), die verant
woordelijk is voor het plaatselijke openbare 
vervoer, een overeenkomst met Metro heeft 
gesloten die ongrondwettig is. De overheid<;in
stelling Septa zou (laarmee zeggenschap krii
gen over een krant en oneerlijke concurrentie 
veroorzaken dOOf de gratis krant toe te staan 
dat zij wordt verspreid op plekken waar ande
re publicaties niet mogen worden verkocht. 

De Amerikaanse hoofdredacteur van Metro 
schrijft: 'Metro is niet zomaar een krant. Het is 
een ander type krant. Het is ontworpen om 
snel en ~vatteliik leesvoer te zijn voor men
sen die geen tijd te verliezen hebben.' Metro 
heeft er vanaf het begin in toegestemd dat het 
niet werd uitgedeeld op plaatsen die voor 
andere kranten verboden waren. 

Wegens het oordeel van de rechter mag Metro 
gewoon verschijnen in Philadelphia. Maar de 
hoofdredacteur van The Philadelphia Inquirer 
Robert J. Rosenthal heeft sterke twijfels over 
de onafuankeijkheid van de nieuwe krant: "De 
eerste grote crisis bij Septa zal leren wat de 
verslaggevers van Metro zich kunnen permitte
ren, wat de hoofdredactie zich kan permitte
ren. Gaan ze het nieuws op de voorpagina 
zetten en er gedegen verslag van doen? 
uNee, natuurlijk', is de onuitgesproken sugges
tie. 
Bron. Hel Parool 28-01 

DE KRANT ONDERWEG 
Enige markante voorbeelden van de bezorging van de krant 

Door de eeuwen heen is de krant door de post en anderszins op 
zijn plaats van bestemming bezorgt. De krant als informatiebron is 
juist in roerige tijden onmisbaar. Iedere dag weer wordt de krant 
op tijd bezorgd. Dat dit niet altijd eenvoudig is mogen blijken uit 
een aantal markante voorbeelden. 
Vaak kan men op de voorpagina van oudere kranten afbeeldingen 
aantreffen van de vervoersmiddelen die zoal gebruikt werden ter 
bezorging van de post. 

D ~ ft E I Z E !V n If. " ' 
NIEUWS':BODE~! 

M"T CON'Sy.N'r ZONDE'" :ti:-GEl. • . HET &EGT VOLDAAN 

u. U'c:n" 'VUl de NJe'culPs .. BJl.d Ic.tc.lltdr d~.I1 •• ~ ID ,~,. ,...IJh 
.'d'l:t.rd!i;tle.. tJe.:e!tea dè Tlà teKeJ •• kon "et be, zqelRtt IU OU'llVf. art,"_. .lt}.... tt btfdrlteQ "o.>f dit Blad moet~ .. ft:rtlto .Lll,eJoade wordetl. lDdlco m • 
.. lu,t beue{fe. Cl.;, ltult bbortd lf ktUIf., ~p m= I.:lell hU de Ultpe'. 
••• \ al ... , ,,~, R..PI4rmt_ ui. JtnIlh-a,Jl'fY vaD. 'betJei .. 'kID wordea UIII".J. 

""'STERtJA!\!. b Dcr<l1l#or. :)'4m 00.. l&a"le "'.!.di", ~ 0.1 do 
~ .. lido """"Inkhn tD .00 .... ll1ea m~ed.tld: Dood,rdlg avt>lld is op 
dt I.djsc."lnat do b,,, Worl". ko ... >A!I"'t dor Dn!OtIjm . lijf ... ,h'. 
bU bet I.I.,de. n:umu M.j' .. ci .. ko .. " op d·n .crugrtlo .'D ~e~ . ..:holl ... • 
bt.trg Dur bet raids., .,1) bel paard ~1!:5t·)'rt &!.il n.u net ho-3f.t en de b<:up 
:lWUt be..t«rd g rukt_ Donderdtl nU'Dt ~ omltruks t\lf('e ure ~ o:u!.t-('IO' Cl 
bnnd i~ d~ .. "kpi .. " op d", coldtr der A ",ttr Ja",.cb, p. ra'rtik, vtr-

. _h,kl door ..... k.&<btl •• ()t hUIID& en .ol~ •• rbo.l~ .Naar ·voorbln<k ... 
D. ""kpl .... I. gth,d ui',oi>rond. d,,,,,h b" M<ehu.lq Ie heeft n.tt 11" 
11UCa'-C: ,dt~eç. NtfC!!n hraodJpIlitrn ZdD i~ wtJkil1' ~rUk .. 

'-- CUIIUff.l,.l. RaoTa4N& I" HOLLA:(O . Voor demdve zijn de .olgtll. 
de I..k~ brn.ndel J. ••• nu D\lUteD., fchuJlSig .. e.rUurd un l:lie.f.s.ul, .t· 
pk"iI, UIl hn .. , .. 0 •• j.g.". h .... m' .. '..... rU·j"", -Ü 0;':0 bil dUd" 
oroor toon in ~i'll,IIt bnonJ. , p.,..,mlet/ll t6t "iu f.rell .... ftr .... "", •• -
Ocrrl, V'IOODt '0 ] •• Ihlk ... lebuldi, vO(itl .. .r4 ~ d.ofnl, ·gepl .... 14 

'1 

Op de voorkant van "DE REIZENDE NIEUWS-BODE" (afb. 1) uit 
1840 treffen we een afbeelding aan van een postbezorger te paard. 
Dit vervoersmiddel, samen met de trekschuit en de postkoets 
(beide laatste o.a. te vinden op de "Oud-hollandt's 
Nieuwstijdinghe" uit 1895, afb. 2) vormen de oudste vervoersmid
delen voor kranten. 
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In de "General Advertiser" uit 1786 (afb. 3) vinden we op de voor
pagina een uitgebreide lijst met plaatsen waar men zijn post en 
"News Papers" moet afgeven om per postkoets te worden verzon
den naar een bepaalde bestemming. Meestal zijn de verzamel
plaatsen lokale pubs zoals "the Swan with Two Necks". 

n~ :~~dverti{er~ " 

'.FiBll v\.· .. Y 23-, L786. {'nee Three-Pencc. 

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

Halverwege de negentiende eeuw komt daar dan het gemotori
seerde vervoersmiddel bij zoals de stoomtrein en het stoomschip. 
Een krant speciaal geweid aan dit nieuwe fenomeen stoomaan
drijving is "De Nederlandse STOOMPOST" (afb. 4). 

Zt>ndog, 6 "ulij 186~. . 17' J ...... 

~ ~t-tft~Ut~f", 

STOOM POST. 

In tijden van oorlog waren de normale postroures meestal niet 
beschikbaar. Een wel heel bijzonder voorbeeld daarvan is het 
beleg van Parijs tijdens de Frans-Duitse oorlog. Tijdens deze oor
log was Parijs van 18 september 1870 tot 28 januari 1871 postaal 
volledig afgesloten van de buitenwereld. Tijdens deze periode is 

de post (en dus ook de kranten) per bemande luchtballon (Ballon 
Monté) vervoerd . Uiteraard werden de kranten in veel lichtere 
vorm speciaal voor deze vervoersmethode gedrukt. Ook combi
neerde men de krant met een briefgedeelte in de zogenaamde 
"journaux-lettres". Het voorbeeld in atbeelding 5 betreft een brief
krantje "Gazette des Absents" verzonden op 7 november 1870 met 

de "Daguerre" naar Dieppe. Aldaar was het adres onbekend en is 
het krantje verder doorgestuurd naar "bureau restant" in 
Montpellier. Afbeelding 6 toont luchtballonnen uit die tijd. Post 
naar Parijs toe werd soms met duivenpost bezorgd. Verder heeft 
met geprobeerd met behulp van drijvende zinken kogels post via 
de Seine de stad binnen te laten drijven. Uit deze periode moeten 
ook kranten in postzegelformaat bestaan (wie kent ze?)! 
Vaak werden kranten in twee etappes bezorgd. Eerst werden ze in 
grotere partijen naar een lokaal adres verstuurd van waar uit ze 
dan aan individuele adressen werden bezorgd. Afbeelding 7 toont 
een verzamelband voor de verzending van 75 kranten ( 1/2 cent 

per krant, in totaal 37 1/2 cent), verzonden van Onderdendam 
naar Warfum in 1884. 
Vaak was de zee een te overbruggen barrière in het vervoer van 
de krant. Een barriere die er nu niet meer is is die naar het eiland 
Marken. Met het krantenbandje van afb. 8 werden drie kranten 
verstuurd vanuit Nijmegen naar het eiland Marken (binnenzijde 

Ven Heer P. de Wi\.-

Eiland \larken. 

bandje bevat geschreven aanduiding 3). 
Een verhaal apart vormt de postverbinding naar het eilandje 
Niuafoou, deel uitmakende van de Tonga eilandengroep in 
Australië. Dit eiland werd eens per maand aangedaan door een 
boot die echter niet aan kon leggen vanwege de rotsachtige kust 
en de hevige branding. De post werd met de Z.g. "Tin-Can Mail" , 

T 
...., , 

No' 

pOT CAflQT COURRttR 
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een dichtgesoldeerde blikken bus gevuld met post, door de inlan
ders van en naar de boot gezwommen. Afbeelding 9 toont een 
krantenbandje van "Die Brücke", verzonden in 1939 van Sydney 
naar mr Quensell, Niuafoou. 
Tot slot nog twee getuigen van de tweede wereldoorlog, zoals 
gezegd juist in oorlogstijd is de krant extra belangrijk. 
De op Ijsland gestationeerde Amerikaanse troepen hadden hun 
eigen krant, "The White Falcon" (afb 11) Deze krant kon men na 
lezing naar het thuisfront doorsturen zodat men thuis ook op de 
hoogte bleef. Daartoe bevatte de krant een meegedrukt etiketge
deelte. Deze krant uit 1944 is doorgestuurd naar New Jersey, voor
zien van een Amerikaans postzegel en gezien door de censuur 
(stempel "passed by army examiner"). 

Eveneens uit de tweede wereldoorlog een wel zeer vreemd opge
rold krantje uit 1942 (afb. 12), verstuurd van Ierland naar Curaçao, 
eveneens voorzien van een censuurstempel. Waarom dit krantje zo 
klein is opgerold is moeilijk te achterhalen maar besparen van 
ruimte en gewicht zal in oorlogstijd altijd van groot belang zijn 
geweest. 

De moeite die men zich vaak getroost om de krant op zijn plaats 
van bestemming te krijgen is duidelijk aan deze stukken te zien. 
De daaraan gekoppelde postale kenmerken vormen een interes
sant verzamelgebied. 
Heeft U kranten met postale of fiscale kenmerken waar U meer 
over wilt weten of die U kwijt wilt, stuur een berichtje! 

A/ex M. van Herk 
Email: A .M.v.Herk@tue.nl 

"DE KERKBODE" 
Een vergeten verzamel object? 
Een veelheid aan dag- en weekbladen zijn de afgelopen jaren in 
de "Au Courant" de revue gepasseerd, maar merkwaardigerwijze -
voor zover ik mij kan herinneren- nog nooit een artikel over ker
kelijke bladen. 
Toch verschenen en verschijnen er per week een groot aantal van 
dit soort bladen en blaadjes, van de meest uiteenlopende kerk
richtingen, van uiterst conservatief tot uiterst liberaal. 
De inhoud van deze bladen bestaat uiteraard voor een groot deel 
uit kerkelijke mededelingen, zoals wie er zondags op de kansel 
staat, uiteenzettingen over het geloof e.d., maar toch ook meer 
algemene artikelen komen er in voor. 
Een mooi voorbeeld hiervan trof ik aan in de "Dordrechtsche 
Kerkbode", Officieel Orgaan van de Gereformeerde Kerk van 
Dordrecht, van zaterdag 2 juni 1934, onder de kop: Is de N.S.B. 
Christelijk? 

GEREfORMEERDE 
KERKBODE 
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"De Nationaal-Socialistische Beweging tracht op allerlei manieren 
onder ons volk ingang te krijgen, Vaak langs slinksche wegen 
Roode arbeiders wijst zij op haar arbeidersgezindheid als socialis
tische partij. Christelijke mensen tracht zij wijs te maken, dat bij 

haar de christelijke volkstradities het meest veilig zijn. Nadere 
bestudering doet echter aldra zien, dat het Christendom geen gen
iepiger vijand kent dan juist de N.S .B. Want Communisme en 
Socialisme zijn direct herkenbaar, maar de N.S.B. is wolf in een 
schapenvacht. 
Onze jonge menschen, aangetrokken door veel dat in en op zich
zelf goed is -dat is immers overal in aanwezig- weten niet direct te 
onderscheiden. Daarom heeft een comité op breede basis, uit 
Dordrecht en de omliggende gemeenten, getracht iemand te krij
gen, die eens duidelijk uiteen zou zetten hoe ànchristelijk de 
N.S.B. is. 
Het comité is zoo gelukkig geweest, daartoe Prof. Dr. K. Schilder 
bereid te vinden. 
Dr. Schilder is een alleszins bevoegd en wetenschappelijk man, die 
op geheel eenige wijze het dieplood weet uit te werpen. Hij is ook 
een geharnast tegenstander. In Utrecht hield hij begin mei een ver
gadering, waar hij dezelfde vraag beantwoordde, en waar de aan
wezige N.S.B. -ers hem moesten toegeven dat zijn kritiek op hun 
grondslagen principieel juist was, al verschilden zij wat de conclu
sie betreft." 
Tot zover het artikel in deze kerkbode. 
Tussen haakjes: in het comité dat deze bijeenkomst organiseerde 
zat onder andere ook een zekere E. Diemer, waarschijnlijk de ' 
toenmalige hoofdredacteur van "De Rotterdammer", en tot zijn 
overlijden lid van onze vereniging. 
Jarenlang had deze Gereformeerde Kerkbode dezelfde kop in een 
Oud-Hollandse "Gotische" letter, maar in de tachtiger jaren sloeg 
ook hier de vernieuwingsdrang toe, getuige de verschillende kop
pen in de jaren 1980, 1981 , 1983 en 1988. 

"PREDIKBEURTEN
BlAD" 
Een ander interessant voorbeeld van een kerkblad is het 
"Predikbeurtenblad" voor de Protestantsche Gemeenten te 
Dordrecht en Omstreken. 
Dit blad verscheen op vrijdag 13 januari 1933 in een formaat van 
40x50 cm. Naast de kop stonden zelfs advertenties. Op 11 augus
tus van ditzelfde jaar had het blad een formaat van 40x55 cm. 
Een jaar later was het papierformaat geslonken tot 34x50 cm, 
waardoor de merkwaardige plaatsing van de advertenties naast de 
kop waren verdwenen. 
De letter die voor de kop werd gebruikt, ken ik niet en is moge
lijk door iemand getekend, een fantasie letter dus. 

In mijn verzameling -alhoewel ik geen kerkbladenverzamelaar 
ben- heb ik een ingeboden tweede jaargang van het 
"Amsterdamsch Zondagsblad" van de Nederduitsch-Hervormde 
Gemeente te Amsterdam van 1889. 
Ook hierin -naast de gebruikelijke artikelen- treft men stukken aan 
als Uit Kuttelberg, Oostenrijksch Silezië, waarin wordt ingegaan op 
de gedenkdag van het veertigjarig regeringsjubilé van keizer Frans 
Jozef de eerste, die ook gevierd werd door de gereformeerde 
Gemeente te Kuttelberg. 
Ook een stuk onder de titel "Uit Duitschland", dat begint met "De 
teekenen des tijds zijn op kerklijk gebied in in Duitschland tegen
woordig niet zeer opwekkend. De opkomst van Rome en van de 
aan Christus vijandige richtingen in het Protestantisme bepaalt het 
dalen der rechtzinnige theologie en leer. Het ergst ziet het er in 
Bremen uit. " 

Een zeer curieus stukje vond ik onder de kop "Uit Hongarije en 
Slavenië": 
"Waarschijnlijk zullen de geachte lezers van dit Blad wel .met 
belangstelling het besluit vernemen, hetwelk een deel der gerefor
meerde Kerk van Hongarije (de Superintendentie van den Donau) 
tegen het einde van het ver/oopen jaar genomen heeft. Met dat 
zonderlinge besluit staat dit deel der gereformeerde Kerk van 
Hongarije of liever der algemeene gereformeerde Kerk, voorzeker 
alleen. 
Het Senioraat van Pest deed, bij de laatste vergadering der 
Superintendentie van den Donau te Budapest, het voorstel om den 
hulppredikant het huwelijk te verbieden, omdat daaruit vele 
bezwaren voor de vergadering der Superintendentie, voor den 
Superintendent, aan wien de verplaatsing der hulppredikers over
gelaten is, alsmede voor de afzonderlijke Gemeenten voortvloei
den, ja , omdat het voor de hulppredikers zelven hoogst nadelig 
was, daar zij zulke groote uitgaven op zich naamen -vrouwen kin
deren te onderhouden- waartoe zij bij hunne uiterste beperkte 
inkomsten onmogelijk in staat zijn." 
Tot zover het citaat. 

Dit is zo maar een voorbeeld om te laten zien dat ook het verza
melen van kerkelijke bladen veel interessanter kan zijn, dan dat 
men op het eerste gezicht zou vermoeden. 

Harm Bosman 
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KRANT IS ECHT EEN 
MIJNHEER 
Van een onzer verslaggevers 
Rotterdam - Journalisten wisten het al jaren, 
maar het is nu ook wetenschappelijk 'bewezen' : 
de krant is een mijnheer. In het proefschrift 
'Kranten met karakter' waarop Anita van Hoof 
(37) 6 april promoveert aan de Katholieke 
Universiteit Nijmegen staat dat lezers hun dag
blad niet in de eerste plaats beschouwen als 
een economisch of cultureel verschijnsel. 'De 
krant is een gesprekspartner, vriend, kame
raad, leidsman", aldus de promovenda uit 
Oosterbeek. 'Uit onderzoeken tijdens kranten
stakingen is gebleken dat lezers geen dag zon
der. die gesprekspartner kunnen. " 

Terwijl journalisten elke dag de hele wereld 
beschrijven en becommentariëren, wordt van 
de kranten zelf zelden de maat genomen, 
heeft Van Hoof ontdekt. 'En als het al gebeurt, 
wordt gekeken of de inhoud een afspiegeling 
vormt van de werkelijkheid of worden de eco
nomische aspecten van het krantenmaken 
onder de loep genomen. De krant als 
gesprekspartner van de lezer is een onontgon
nen gebied." 

De docente massacommunicatie aan de School 
voor Journalistiek in Utrecht heeft die 'mijn
heer' -functie bij vier regionale dagbladen 
onderzocht: Brabants Nieuwsblad, De Stem 
(inmiddels gefuseerd tot BN/ De Stem), de 
Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) en De 
Gelderlander. Alle regionale kranten plaatsen 
(drie van de vier -het Brabants Nieuwsblad 
vormt een uitzondering-) ovef\vegend 'hard' 
b innen- en buite nlands nieuws op de voorpa
gina . Het Brabants Nieuwsblad heeft een 
meer regionaal getinte voorpagina. 

De laatste krant valt ook op door de meest 
fantasievolle opmaak van de vier. BN besteedt 
meer pagina's aan consumentennieuws als rei
zen, vrije tijd en sport dan de andere onder
zochte dagbladen. De Gelderlander, die net als 
de PZC een vrij rustige opmaak kent, valt op 
door de ruime aandacht voor economie en 
gezondheid. Deze krant bevat meer opiniëren
de artikelen dan de andere. Vooral de PZC 
huldigt een klassieke taakopvatting: de jour
nalist is in de eerste plaats de brenger van het 
nieuws. Analyses en commentaren komen bij 
PZC op de tweede plaats. 

Van Hoof, eerdaags doctor in de sociale 
wetenschappen, beschrijft De Stem als een 
robuuste krant met betrekkelijk veel aandacht 
voor openbare ruimte, economie en juridische 
onderwerpen en relatief weinig artikelen over 
cultuur. De Stem, die qua uitbundigheid in 
opmaak tussen BN en PZC in zit, vertoont het 
minst een eigen gezicht. Het huidige dagblad 
BN/ De Stem is in de ogen van de promovenda 
meer een voortzetting van de laatste krant dan 
van de eerste. 'Ik ben lichtelijk bezorgd dat 
door dit soort fusies regionale kranten meer en 
meer een eenheidsworst zullen worden', aldus 
Van Hoof. 
Bron : Algemeen Dagblad. 31 maart 2000 

VIJFfIEN PRIJZEN VOOR NRC 
EN VOLKSKRANT 

Met meer dan 2500 leden in meer dan vijftig 
landen, moet een prijs van de Society for 
News Design een hele eer Zijn. Het is alleen 
een beetje jammer dat je die eer met 931 
and re winnaars moet delen. Op 141.)6 inzen
dingen was dit jaM de kans op een prijs dus 
1 .15. De Nederlandse deelnemers NRC 
Handdshlad {>11 de Volkskrant. kunnen dit jaar 
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INTERNET LOKT DAGBLAD
JOURNALISTEN IN DE VS 
Steeds meer journalisten in de Verenigde 
Staten stappen op bij de krant en gaan werken 
bij internetbedrijven als CNN.com, MSNBC.com 
en America Online, de zogenaamde 'dot-com
mers'. Een op de tien afgestudeerden gaat 
naar een internetbedrijf. Hun bazen zijn nog 
jong en het werk is vernieuwend. Informatie 
kan meteen gepubliceerd worden en is meer 
up to date. Journalisten gaan bij internetbedrij
ven werken omdat ze deel willen uitmaken 
van de internetrevolutie, het geeft ze de kans 
om deel uit te maken van iets nieuws. 
'We hebben die kans niet meer gehad sinds de 
televisie werd geïntroduceerd. We hebben de 
mogelijkheid om te beslissen hoe een nieuw 
medium eruit zal gaan zien', zegt Dave Kansas, 
een voormalige reporter van de Wall Street 
Journal die nu editor is bij TheStreet.com. 
Veel journalisten maken de overstap ook 
omdat ze er meer geld verdienen. Veel inter
netbedrijven bieden hun werknemers aandelen 
in het bedrijf met de mogelijkheid om snel rijk 
te worden. John Heinz van uitgeverij Gruner 
und jahr. 'Het komt regelmatig voor dat werk
nemers die 60.000 dollar per jaar verdienen, 
overstappen naar internet omdat ze daar 
100.000 dollar verdienen en bovendien aande
len krijgen.' Zodoende krijgen de werknemers 
de mogelijkheid om extra geld te verdienen . 
Tenminste zolang de beurs niet instort of het 
bedrijf failliet gaat. Voor traditionele uitgevers 
wordt het steeds moeilijker om de 'braindrain' 
tegen te gaan en nieuwe, jonge journalisten 
aan te trekken. Toch zijn er ook al journalisten 
die terugkeren naar de krant , zoals Danny 
O 'NeilL Hii werkte korte tijd bij ESPN.com 
maar zit nu weer bij The Seattle Times. 'Ik wil 
schrijven. Mijn ervaring is dat mensen die arti
kelen lezen op internet moeilijk lange teksten 
kunnen verteren. Ze surfen van het ene naar 
het andere artikel waarbij ze niet meer dan 
vier alinea's van een artikel lezen.' (JvL) 
Bron : De journalist. 

PAROOL UIT RODE CIJFERS 
AMSTERDAM - Het Parool heeft een goed jaar 
achter de rug. In 1999 groeide het aantal vaste 
abonnees met 2500, een toename van vier pro
cent. Het doel binnen drie jaar het exploitatie
verlies van tien miljoen gulden weg te werken, 
is een jaar eerder dan gepland bereikt. 
Een domper is dat er in de tweede helft van 
vorig jaar door een wisseling in de directie -1 
maart trad Rob Steenbergen als directeur-uitge
ver aan- minder aandacht is geweest voor het 
werven van proefabonnementen. Het aantal 
proefabonnementen is daardoor gehalveerd, 
van ruim zesduizend naar krap drieduizend. 
Gevolg is dat in het laatste kwartaal van 1999 
de totale oplage met 11,1 procent (1012 kran
ten) is gedaald tot 89.349. 
De daling komt overigens overeen met de lan
delijke trend -veel kranten zagen in het laatste 
kwartaal hun oplage met bijna één tot 1,5 pro
cent zakken. Ben Knapen, lid van de raad van 
bestuur van PCM Uitgevers, is tevreden over 
de ontwikkeling van Het Parool. UEind '97," 
aldus Knapen, "zette de leiding van de krant 
een ambitieus en moeilijk overlevingsplan uit: 
Het Parool moest dé krant van Amsterdam 
worden en ook nog uit de verliezen zien te 
komen. Dat is allebei gelukt. De scepsis van 
drie jaar geleden is totaal verdwenen." 
Volgens Knapen is er geen aanleiding in 
paniek te raken over de dalende oplagecijfers. 
maar tegelijk waarschu\\c1 hij voor te groot 
optimisme. "De kranten in Nederland verkeren 
in een fase van stagnatie, en helaas kan ook 
Het Parool zich daar niet helemaal aan ont
trekken. Er waait een kHie wind over de hele 
sector. De bloem, genaamd het nieuwe Parool, 
die in bet vroege voorjaar is gaan bloeien, is 
extra kwetsbaar voor nachtvorst. " 
Knapen ziet een complex van oorzaken. De 
gratis verspreide kranten Metto en Sp!ts zijn er 
debet aan, terwijl internet en het toenemende 
aantal tv-zenders met kranten concurreren. 
Bovendien zijn enorme investeringen nodig in 
automatisering en in het bezorgingsapparaaL 
Die extra kosten moeten worden doorbere
kend, ook aan Het Parool. en dal drukt zwaar. 
Een belangrijk pluspunt acht Knapen dal zich 
relatief veel jongeren als nieuwe lezers meI
den. "Als l Ht:"t Parool Jukt dé spreekbuis van 
dit:" dyn.1l11lsdlt.· stad te \vorden . maakt de 
krant de sbg flJar een nieuwe generatie ," 
Bl ol/ Hel Ptlro{l/ /)/ -rJ 'f ;Of){) 
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Dutch newspaper collectors are invited to 
add their names and addresses to my list of 
collectors, and in tutur will receive free copies 
of my periodic catalogues of vintage news
papers, magazines and associated books. 
Items on offer are mostly British, but often 
include papers from overseas. Write to Jack 
Wilson, Nostalgia Unlimited, 19 Dunbeath 
Ave, Rainhill, Prescot, Merseyside L35 OQH, 
England. tel. 0151-426 2046 

Yi'H'Ë INDEPENDENT 
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ENGLISH LANGUAGE . 
NEWSPAPERS AND MAGAZINES 
Send for complirnentary 30 page list of newspapers and magazi
nes which will appear in JuneIJuly. Prices between El and ES; 
sometirnes a bit more; frequently much less. All subjects are 
covered from crime to fashion, ballooning to transportation and 
'in memoriam' issues to military and naval actions. Britisch roy
alty (from Victoria to Diana) has a high profile. "Wants Lists"are 
helpful. Lists of photocopied ephemera are available (but mainly 
of Royal interest) but E3 per 40 page list is requested because of 
obvious financial overheads. 
Send requests t~: Robin S. Hunt, 6, Alford Road, Heaton 
Chapel, STOCKPORT, Chesire, SK4 SAW, UK. 
e-mail address: Robin@rashalf.freeserve.co.uk 

INTERNATIONALES ZEITUNGMUSEUM 
DER STAD AACHEN 

Pontstrasse 13-0-52062 Aachen, Duitsland 
Het Internationale Krantenmuseum met een 

unieke collectie waarin 
de geschiedenis weerspiegeld wordt. 

E-mail: info@izm.org 
Fax: xx49-241-4090656 

Internet: http://www.izm.de 
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We'll keep you posted 
Subscribe to the 'The Independent International', the weekly newspaper, and 
we wil! deliver the piek of the week's news and features - wherever you are 

Tbe Independent International is packec! full of international anc! British news, comment, features, arts, 
books, travel anc! sport. Containing the highlights fIOm Tbe Independent anc! Jndependel1l on Sunday, 

it is available anywhere in the world by subscription via air ma il. Complete the form below to subscribe 
for yourself, or as a gift for friencls or family. Stay in touch with a subscriplion to 

The Independent International. 
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Costs of annual subscription, 52 editions, including postage and 
packaging: 

Australia f:65 
New Zealand, Fiji, PNG, Pacific Islands f:75 
Indonesia, Malaysia, Vietnam f:85 
Africa, Hong Kong, Middle East, India, China, Japan, 
USA, Canada, South America, Central America f:95 
Europe n05 

I Please send 'The Independent International' to: 

Title: Name: 

Address: 

Country: 

Postcode: 

I en close mycheque, made payable to 'Independent 
N ewspapers (UK)', OR please debit my credit card 
account for: E.. ....... 
Credit card type: Visa/Mastercard 
Credit card number: 
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Expiry date: 
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Signature: ... 

Address of card holder: 

Title Name 

Address: 

Postcode: 

Telephone number: 

Please complete in block capitals and send to: The Independent Internatianal, 
The Independent, 1 Canada Square, London El4 5DL or fax this fOnTI to: 020 7293 2488 

For a free sample copy, either write to the address or fax number above, or send an e-mail 
with your postal address to: international@independenLco.uk 
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Een sporthal vol. ... 
Wat kan er in een sporthal toch veel histo
risch drukwerk' Op zondag 2 mei jl. was 
het ronduit indrukwekkend om te zien hoe 
er in de enorme gemeentelijke sporthal in 
Breda spon werd bedreven: je zag er men
sen rennen, vliegen, duiken, vallen en 
weer opstaan om zijn of haar authentieke 
hebbedingetje te pakken te krijgen. 
Voornamelijk boeken, maar de goede 
speurhond vond er ook papier, dagbladen 
en drukwerkrariteiten .. 

Abonnee/ja* 
Waar drukwerk is, is de VKTV. Na het suc
ces van vorig jaar, ontbrak de VKTV-stand 
dit jaar ook niet op de Boekenbeurs. En 
alleen die lucht al! De hele dag heeft de 
VKTV vanaf haar stand, bezijden de 
ingang, al het publiek voorzien van fol
ders, Au Courant exemplaren en vooral 
veel informatie. En ook dit jaar kwamen ze 
weer: de mensen die nog nooit van de 
VKTV hadden gehoord, de meneer die 
recent een hele partij authentiek materiaal 
over het leven van en de moord op J olm F. 
Kennedy uit de Verenigde Staten had weg
gegooid (oud voorzitter Klaas Kornaat was 
er vast in gebleven ... ), de mensen die 'zat' 
op zolders hadden liggen, maar dat nog 
niet zo lang geleden allemaal aan de vuil
nisman hebben toevertrouwd, de 'geboor
tedagkrantenverzamelaar' en .... mensen die 
erover nadenken om lid te worden. Een 
verzamelaar staat erom bekend dat hij of 
zij niet zoveel weggeeft, maar u wilt niet 
weten hoeveel exemplaren van Au 
Courant daar van eigenaar wisselden. 
Helaas heeft dat nog geen enkel nieuw lid 
opgeleverd, dus al die exemplaren hebben 
de status van oud-papier inmiddels vast 
bereikt. Maar, je weet nooit. . 

Werner von Braun 
Onze VKTV-kraam, omringd door de 
meest oninteressante strip- en boekenkra
men, had ook deze beurs weer de meeste 
belangstelling en de minste kopers . De 
belangstelling dit jaar was extra groot, aan
gezien coryfee Louis Nierynck de VKTV 
een twintigtal 18e en 1ge eeuwse exem
plaren had gezonden, om aldaar te verko
pen. En dat leverde veel bekijks op, veel 

verbazing, maar te weinig handbewegingen 
naar de portemonnee. Hoewel, dankzij 
Louis, die een percentage aan de VKTV 
schonk, en Otto Spronk (die handelaar had 
moeten worden), heeft deze dag de VKTV 
een paar tientjes (naast het standgeld) 

opgeleverd. Niet 
veel , maar het 
bestuurstrio schooide 
zelf ook nog wat bij 
elkaar. Neem uw 
voorzitter. Als onder
deel van het ver
trouwde bestuurstrio 
bemenste hij mede 
de VKTV-stand, maar 
natuurlijk niet voor
dat eerst de lucht van 
elke kraam was 
opgesnoven en hij 
het vreemdste van 
het vreemdste eigen 
maakte: een origine
le handtekening van 

GROTE INTERNATIONALE 
VERZAMELMARKT 

de niet helemaal onomstreden Duitse ruim
tevaartdeskundige Werner von Braun. Wat 
moet je ermee, zou je denken, maar wie 
Huize Spronk kent, weet dat er altijd wel 
een plaatsje is om deze curiositeit op te ber
gen. Benieuwd wanneer aldaar de katten
bak plaats moet maken voor zijn uitpuilend 
werkarchief' Ron Grooten, eveneens 
gespitst op alles wat naar oud en werelds 
papier ruikt, was zoals gewoon met veel 
minder tevreden en scoorde wat 1ge en 
20ste eeuws materiaal. Persoonlijk kan ik 
melden dat ik met een hele maand 
Telegraaf-exemplaren van de maand sep
tember 1944 naar huis ging (1 gulden per 
stuk. .. ) en genoten heb van het feit dat er 
toch altijd weer een trouw VKTV-lid 
opduikt die even komt kijken. Ditmaal de 
heer Anten uit Wassenaar. Het zou leuk zijn 
als u volgend jaar ook eens komt. Gewoon, 
om te snuiven en te achterhalen! Wedden 
dat het u iets oplevert' 

Jan de Wit 

7 -8 oktober 2000 
VAN 9.30 - 17.00 UUR 

GROTE VEEMARKTHAL 
gelegen aan de Sartreweg, nabij rotonde "De Berenkuil" en A27 

. UTRECHT~ 
"Centrum van verzam~~=!lan2::':"- ..- .. 
Er is 2,75 km. tafel aanwezig! ~~ e~- . 

~ 
- Vrije parkeerplaats voor ruim 4000 auto 's ... / 
- Per openbaar vervoer.' Bus 57 vanaf C.S., 

uitstappen 17alte Biltse Rading. 
- Honderden objekten 
- Uitstekend restaurant 

ENTREE f 6,-; PAS 65+ f 5,
jeugd tot 12 jaar gratis 

Duizenden bezoekers 

VERZAMELEND 
NEDERLAND 
Ingeschreven bij de K.v.K. ce U"echt 30 136502 
Postbus 5152 - 3502 JO Utrecht 
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PER DAG RUIM MILJOEN 
KRANTEN IN VLAANDEREN 
Brussel- De Vlaamse dagbladen doen het beter dan 
de Waalse. In Vlaandereen zijn vorig jaar gemiddeld 
995.000 exemplaren per dag verkocht. In het 
Franstalige deel van België, inclusief de hoofdstad 
Brussel, stokte het aantal bij ruim 539.000. 
Tijdens de eerste drie maanden van dit jaar is de ver
koop van kranten in Vlaanderen tot boven het miljoen 
per dag gestegen. Het Laatste Nieuws/De Nieüwe 
Gazet is marktleider met een verkochte oplage in 1999 
van gemiddeld 266.106 exemplaren. Het 
Nieuwsblad/De Gentenaar verkoopt ruim 219.000 
kranten per dag. Ook het progressieve dagblad De 
Morgen (48 .258), de Financieel-Economische Tijd 
(49.687), Het Belang van Limburg (99.912) en de kwa
liteitskrant De Standaard (78.912) zien verbetering. De 
Gazet van Antwerpeh krabbelt overeind na een vrije 
val die in 1990 begon. De krant verkocht vorig jaar 
gemiddeld 121.097 per dag, tegenover 120.579 in 
1998. Het Volk blijft teleurstellen en reikte vorig jaar 
naar gemiddeld 111.818 verkochte kranten per dag. 
Dat waren er in 1990 nog 155.143. De verkoop van 
Franstalige kranten blijft teruglopen. Alleen La Libre 
Belgique, la Dernière Heure en de beurs krant L'Echo 
vormen een uitzondering. 
In België moeten de kranten het vooral hebben van 
de losse verkoop en veel minder van abonnementen 
zoals de dagbladen in Nederland. Belgische kranten 
die hun oplage zien toenemen danken dat volgens 
onderzoek onder meer aan de grote aandacht voor 
gezondheid en lifestyle. 
Bron: Algemeen Dagblad, 11 mei 2000 

GRATIS DUITSE KRANT 
VERDWIJNT 
ANP- De gratis Duitse krant 15 UHR AKTUELL houdt 
op te bestaan. De krant verscheen in Hamburg en 
Munchen en was sinds oktober 1988 te krijgen bij de 
uitgangen van trein- en metrostations. Er werkten vijf
tig mensen. Gebrek aan geld is er de oorzaak van dat 
2 juni jl. het doek definitief viel. 
Bron: He! Financieele Dagblad, 3Q/5 

HISTORISCHE KRANT LEVERT 
140.000 DOLlAR OP 
Het veilinghuis Christie's heeft eind mei een krant, 
stammende uit de tijd van de Amerikaanse Revolutie, 
The South-Carolina and American Gazette, verkocht 
voor 140.000 dollar. Een anonieme koper kocht het 
historische manuscript uit 1776. In dit exemplaar staat 
de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring afge
drukt. The South-Carolina and American Gazette zou 
de eerste en enige krant in de staat Soud1-Carolina zijn 
die de verklaring publiceerde toen het nog maar net 
bestond. ' 
Bron: Villa Media, 26 mei 2000 

KRANT MAAKT VUILE HANDEN 
Er blijken nog steeds mensen te zijn die zich ergeren 
aan de inkt die bij het lezen van de krant nog wel 
eens wil afgeven. Een lezer van het wetenschappelij
ke tijdschrift New Scientist heeft er het volgende op 
gevonden. Kranten zouden voortaan een blanco pagi
na moeten bevatten, waarin microcapsules met een 
reinigend oplosmiddel zijn aangebracht. Na het lezen 
van de krant scheurt de lezer die pagina eruit en 
gebruikt deze als tissue om zijn vuile handen schoon 
te maken. De vraag is of die pagina wel bij het oud 
papier kan ... 
Brol/.' Compres, mei 2000 

EINDHOVENS DAGBLAD 
KOMT MET GEURKATERN 
Het Eindhovens Dagblad van 6 juni ruikt naar gras. 
Op de EK-bijlage is een grasmat afgebeeld. Door de 
drukinkt zijn geurcapsules gemengd die kapot gaan 
zodra de lezer het katern ter hand neemt. Het komt 
vaker voor dat papier bedrukt wordt met een geurtje, 
maar een voetbalbijlage met graslucht is niet eerder 
vertoond. 
Brol7: mla Media, juni 2000 

GEVRAAGD: najaar 1944!! 
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 en vlugschriften 
uit deze periode en wil hier afstand van doen? 
Eventueel te ruilen voor een ander 
(oorlogs)drukwerk. Jan de Wit, 073-5214272 
(e-mail: dewitrosmalen@planet.nl) 
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GOEDE TOEKOMST VOOR 
GRATIS NIEUWSBLADEN 
" In een markt waar het aantal huishoudens 
groeit dat geen abonnement (meer) op een 
dagblad heeft, nemen de kansen voor gratis 
nieuwsbladen toe. De gratis nieuwsbladen 
hebben ook bestaansrecht omdat zij laagdrem
pelig zijn en kwalitatief goede informatie bren
gen. De redacties van die kranten zijn in hoge 
mate geprofessionaliseerd. 

Het internet kan een bedreiging worden voor 
zowel dag- als weekbladen. Naarmate de 
apparatuur eenvoudiger wordt en het gemak
kelijker is om gericht informatie te zoeken en 
de kosten daarvan binnen de perken houden, 
zal de populariteit van het internet blijven 
groeien. Aan de andere kant zijn het dezelfde 
uitgeverijen van dag- en weekbladen die juist 
veel baat kunnen hebben bij de nieuwe inter
netdiensten. Zij zijn van oudsher de leveran
ciers van informatie en verkopers van adver
tentieruimte en kunnen eenvoudigCer) over
schakelen op nieuwe media. 

Wel zeker is dat elektronische en gedrukte 
media steeds meer met elkaar te maken zullen 
krijgen, zoals de megafusie in de Verenigde 
Staten tussen Times-Warner en America Online 
wel aangeeft. De printmedia kunnen naadlóos 
aansluiten op hetgeen via internet wordt gebo
den. Voorwaarde is dan wel dat er binnen uit
geverijen meer samenwerking tussen de diver
se redacties tot stand komt. Zoals er ook 
samenwerkingsverbanden zouden moeten 
komen tussen de redacties van dag- en week
bladen voor archiefdiensten, digitale beeldver
werking en dergelijke. Met het terugdringen 
van de rol van de grafische afdelingen zijn 
vroegere gezamenlijke infrastructuren hier en 
daar helemaal verdwenen, waardoor nu vaak 
geheel apart van elkaar wordt gewerkt. 
Samenwerking is veel efficiënter en is daarom 
in het belang van de uitgeverijen en van de 
mensen die er werken. De kwaliteit van de 
journalistieke producten hoeft daar met onder 
te lijden.' 

Bovenstaande tekst is een samenvatting van de 
lezing die Peter Noorland <NVJ-sectievoorzitter 
huis-aan-huis bladen) begin dit jaar in Best 
hield voor collega's van de Brabant Pers. 
Bron . De journalist 25-02 

r-----------------, 
Wordt lid van de VKTV 

Reacties naar het secretariaat 
Houtvesterstraat 225241 ]X 
Rosmalen 
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Hierbij maak ik 040,- over 
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Altijd bij de tijd 

Midden tussen het groen 

van de Baronie, 

letterlijk op de Nederlands 

- Belgische grens 

in Baarle-Nassau, 

bevindt zich - sinds 1906 -

Drukl(erij Em. de Jong. 

Deze moderne Nederlandse 

grafische onderneming 

geniet in de grensstreek, 

maar ook ver daarbuiten 

grote bekendheid. 

Steeds meer opdrachtgevers-

van-formaat uit vooral 

Nederland en België 

weten ons moeiteloos 

te vinden. Dat is trouwens 

niet verwonderlijk, want 

wij hebben onze klanten 

veel te bieden: llwalitatief 

hoogwaardige faciliteiten, 

messcherpe prijzen en 

tiptop service. 


