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Au Courant is het verenigingsorgaan van 
de Vereniging voor Kranten- en Tijd
schriftenVerzamehars eVKTV) en verschijnt 
vier maal per jaar in de maanden maart, 
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nr. 3 voor 15 AUGUSTUS 
nr. 4 voor 15 NOVEl\1BER 

Artikelen en ingezonden brieven bij voor
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ten en tijdschriften en andere daarmee 
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pen. Iedereen die afstand \-vil doen yan 
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Wit op bovenstaand adre~. (commerciële 
aanbiedingen worden niet in behandeling 
genomen) 
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Bestuur VKTV bezoekt "hoofdsponsor" 

MET DANK AAN 
DRUKKERIJ Em. DE JONG! 
Tenminste één keer per kwartaal zit het bestuur van de VK.1V rond de tafel 
om allerhande zaken over onze vereniging te bespreken. Zo ook 9 december 
jl., maar ditmaal in een meer passende omgeving: het bedrijf van drukkerij 
Em. de Jong in Baarle-Nassau, op de grens van "de Nederlanden" . 

Deze drukkerij, waar bestuurslid én AU 
Courant-eindredacteu r Ron Grooten zijn 
(werk)uren doorbrengt, sponsort nu ruim 
een jaar ons kwartaalblad en dar was \'oor 
het bestuur aanleiding om de gelijknamige 
di recteur op een VKTV-waardige manier 
voor zijn geste te bedanken. Een geste die 
onze ve reniging kosten bespaart, maal' 
bO" ena l een uiter:;t representatie,'e k"':I I'
taalkrant ople,·ert. 

Eerste verkoop 
De pel'Veete bestuurssamenwerkingl !-Iet 
idee ,\'a~ ":l n de .',ecretlri.'i. het daarolwol
gende onderzoek werd cloor de eind recbc
teur "el-richt, cle penningmeester rekende 
het uit en beualde en de ,oorzitter o\'er-

handigde. Maar, 
onmisbaar bij de 
uitwerking was, u 
raadt het al , Louis 
Nierynck! Wat 
was het geni" 
Het was bekend 
dat de heer de 
.Jong rece nt een 
huis hacl gekocht 
uit 1739, waar hij 
"olop mee aan 
de sbg is. 17391 

Een prachtig ja:II', 
,,'aar "ast "'el een 
authentieke krant 
"an te "inden ,·alt. Niet du~1 Du" werd \\'eer 

eens geheld naar Vli~singen en na 
enig .'ipeurwerk lag een :Iuthentie-

ke ed itie van de 's Graven
haegsche Vrijdeagse Courant 
bij Ron Grooren op de deur
mat. Maar daar bleef het niet 
bijl Ron Grooten had via 
archie"en en de zoon , 'an 
zijn baas de eerste "erkoop
datum "all het oude huis ach
terhaald. Stel dat het lukt om 
daar iets "an te bemachtigen' 
Wederom rinkelde de tele
foon bij Lo uis en na geza
menlijk speurwerk kon in het 
Antwerpse Stadsarchief een 
prachtige replica bemachtigd 
worden "an de Antwerpsche 
Gazette "an 3 augustus 180-+, 
waa rin de eer~te "erkoop "an 
het hui.'i beschre"en staatl 

Een mooi ~taaltje onder
zoekswerk l 

Sprakeloos 
Mu beide cadeau~ onder de 
arpl toog het hestuur naar het 
uiterste zuiden ,an Noord
Brabant. Voorzitter 0[[0 

Spronk OI'erhandigde, in bijzijn "an het \"(JI
tallige hestuur, de [\"ee ingelijste documen
ten a:1I1 de directeur, die e"en ~pr~lkeioos 

" 'as. Kiet alleen (Jll1c!:tt een 
cadeau hell1 o\'elYiel. ll1a:lr , '(Ju r
al oll1c!:t[ de, in zijn familiege
sch ieden is gelnteres.'iee rde, 
bedrijf.,,·erant\\· oorde lijke zo'n 
pérsoonlijke insteek ab-so-Iu-ut 
niet h,\d ,·erwacht. Hoe waarde
,'01 de cadeaus ook "oor hell1 
,yaren. het bestuur "an de VK1Y 
is "an meni ng clat het nog altijd 
niet opweegt tegen de sponse
ring "an o nze "ereniging cloor 
drukkerij Em. de Jo ng. Maar, we 
hebben onze b lijk "an ,~vaarde

ring o p deze manier kenbaar 
kunnen maken, waarbij we ons 
rea liseren dat de ro l en taak "an 
bestuurs li cl Ron Grooten net 
zo'n cumpliment ,·erdiend . 
Helaas, laat hij ilU "oorlopig niet 
,·erhuizen . 

fan de Wit 
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BEURZEN IN 2001 
13 en 14 JANUARI : 

GROTE INTERNATIONALE 
VERZAMELMARKT 
Grote Veem a rktha l, Utrecht 
va n 9.30 - 17.00 uur 
Info : 030/ 2886891 

20 en 21 JANUARI : 

INTERNATIONALE VERZAMEL
BEURS 
Beursgebou w Eindhoven 
van 10.00 - 17.00 uu r 
Info : 040-2844844 

3 FEBRUARI: 

MILITARIA(EXTRA) BEURS 
Documenta tie groe p '40- '45. 
RoeIe n engweg 45 Ct Tre fpunt) Voorthuizen 

4 MAART: 

INTERNATIONALE BEURS 
Oude, ve rzam e lwaardige e n a ntiquarische 

I BOEKEN 
Gem eente lijk Spo rtcentrum D e Scha re n , Bre d a 
va n 10.00 - 16.30 uur 
Info : 0413-342009 

17 en 18 MAART: 

GROTE INTERNATIONALE 
VERZAMELMARKT 
Grote Veem arkthal, Utrecht 
van 9.30 - 17.00 uur 
Info : 030/2886891 

28 APRIL : 

VERZAMELBEURS 
(oude p rentbrie fkaarten , to p ografie, oude 
boeke n e n p aperassen ) Zale ncentrum 
"Maresca", Veemarkthalie n , U tre cht 
van 9.30 - 17.00 uur 
Info: 030-2886891 

28 APRIL : 

VERZAMELBEURS 
(VERVOER & TECHNIEK) 
Literatuur, documentatie, modellen, enz ... 
Zalencentrum "Maresca", Veemarkthallen, 
Utrecht 
van 9.30 - 17.00 uur 
Info: 030-2886891 

5 AUGUSTUS : 

GROTE INTERNATIONALE 
BOEKENBEURS 
(langs de ijssel) Deventer 

1 SEPfEMBER : 

VERZAMELBEURS 
(oude prentbriefkaarten, topografie, 
oude boeken en paperassen) 
Zalencentrun'i "Maresca ", Veemarkthallen, 
Utrecht 
van 9.30 : 17.00 uur 
Info : 030-2886891 

29 en 30 SEPfEMBER : 

GROTE INTERNATIONALE 
VERZAMELMARKT 
Grote Veemarkthal, Utrecht 
van 9.30 - 17.00 uur 
Info : 030/ 28868.91 

3 NOVEMBER: 

VERZAMEL- & RUILBEURS 
i.s.m. Documentatiegroep '40- '45 . 
RoeIenengweg 45 Ct Trefpunt) Voorthuizen 
van 9.30 - 12.00 uur 

Voorthuizen 2000 
Zaterdag 4 november. Het jaar lijkse een-tweetje tussen de VKTV en de 
Documentatiegroep '40-'45 is altijd goed voor de nodige adrenaline, maar ook voor 
d e contacten. Wetende dat de harde kern van de club altijd aanwezig is en ook de 
Documentatiegroep met interessante leden en materiaal vertegenwoordigd is, ver
baast het dat de VKTV-opko mst beperkt blijft. Denken de thuisblijvers dan echt dat 
er alleen materiaal tussen 1939 en 1945 ligt? 

Als dat laa tste zo was , wa ren leden als Ron 
Grooten (were ldse dagbladen), Kl aas 
Kornaa t (vele malen breder georiënteerd), 
Doeke Oostra (uiterst specifiek georiën
teerd) en Dick Voortman (hoe ouder hoe 
beter' ) nooit op zo'n ochtend afgekomen. 
Of neem Koos AJons

' 
Zijn specifieke in te

resse voor zijn woonplaats is bekend , maar 
als ik de man aa n het e inde van de dag zie 
vertrekken met gebonden maandga ngen 
van de Nieuwe Rotterdamsche Courant uit 
1898 en talrijke couranten uit de negen
tiende eeuw, dan moet hij een handenwrij
vende dag gehad hebben. Zeker als ik u 
verte l wat hij er ongeveer voor betaald 
heeft: dat bedrag lag onder de prijS va n 
één liter Euro loodvrij ... 

Mooie foto 's! 
De VKTV-stands wa ren prima bemenst. 
Ruud Dolfin (een geboren handelaar), 
Louis Nie!y nck (altijd goed voor een lege 
portemonnee) en 'meneer' K.reuzen (want 
een e relid blijft natuurlijk meneer! ) moch
ten aan de kopse kant van de zaa l hun 
marktwaar uitstallen, en eigenlijk bij allen 
bleek de gulden een daalder waard. Otto 
Spronk , de man die altijd meer mee terug
neemt dan meeneemt, mag zich bewegen 
als de Pater Familias, tezamen met echtge
note Thea, onze absoluut noodza kelijke 
fa cilitymanager. Aan Thea was het weder
om te (!anken dat ook de rest van de dag 
goed voor elkaar was! Wederom maakte 
Mister Au Courant, Ron Grooten, een 'uit
zonderlijke· fotoreportage, die u niet bij dit 
artikel aa ntreft. Zo uitzonderlijk, want alle 
foto's bleken mislukt en die mag u er dus 
bi jdenken. En ik zie u denken: "Pakken 
papie r, mooie pamnetten, bijzondere 
exemplaren, bekende gezichten, tjongejon
ge, jammer dat ik er niet bij was.. " 

Exclusief 
De beurs werd goed bezocht en is eigen
lijk altijd een succes. De gemiddelde leef
tijd wordt elk jaar een jaa rtje hoger, daar
naast blijf ik mij verbazen over onbekende 
aa nwezigen die met grof geld wel zeer 
fanatiek op zoek zijn naar divers materiaal. 
Het heeft iets aparts. Gelukkig zijn ze 
uiterst beperkt in aantal en drukken juist 
de standwerkers met kleine bedragen hun 
stempel. Toch valt het op dat dat mooi spul 
langza merhand aardig wat moet kosten

' 
De 

verzamelsites op Inte rnet hebben al aange
toond dat d ie tendens waarneembaa r is. 
Waarom denkt een mens zo snel dat hij het 
meest excl usieve in huis heeft? Ik vermoed 
dat mijn uiterst in teressa nte collecti e (per
soonlijke mening) niet één exemplaar 
beva t dat ook niet e lders ligt. Uniek is de 
totále collectie , maa r cle afzo nderlijke 
exemplaren volgens mij niet. Mag ik de 
lezer uitdagen om zich te melclen als hij (of 
zij ) denkt een collectors item te bezitten 
waarva n hij (of zij) zeker weet dat dat 
exemplaar nergens ter wereld aanwezig is? 
Desalniettemin lag ook in Voorthuizen 
(hoe komen we eigenlijk in dat gehucht) 
weer prachtige betaalbare en onbetaa lbare, 
authentieke histo rie . Zal ik"u verhalen over 
mijn aankopen? Nee, wat interesseert u 
dat' Laat ik zeggen dat ik met veel plezier 
te rugreed naa r het altijd wa rmere 
Bourgondische land (ik sta open voor 
eventuele discussie ... ) en maa r liefst een 
kleine week ben beziggeweest met de 
archivering van mijn Voorthuizen-aanwin
sten. Maa r, voordat ik mijn zinnen zette op 
de terugreis, diende de jaarlijkse ledenver
gadering zich aan! 

De ledenvergadering 
Welgeteld zaten er om 13.03 uur, naast de 
vier bestuursleden, vier VKTV-leden aan 
tafel: de heren Kornaat, Niely nck, AJons en 
Voortman. Mevrouw Goudappel en de 
heer Kremer hadden zich afgemeld. 
De secretaris meldt dat momenteel de ver
eniging 133 leden telt, waa rvan 20 leden 
de cont.ributie over 2000 nog niet voldaan 
hebben. Omdat uiteindelijk 17 leden (stand 
op 22 november) niet gereageerd hebben 
op de aanmaning, zu llen zij van de leden
lijst gehaald worden. In 'Au Courant' van 
december 2000 za l de ledenlijst meege
stuurd worden. 
De opkomst bij activiteiten valt tegen. Het 
bestuur wij wel, maa r willen de leden ook? 
We houden in 2001 vast aa n de reguliere 
activiteiten en het bestuur denkt na over 
het verzoek van de Documentatiegroep 
'40-'45 om gezamenlijk meer te orga nise
ren. In maart 2001 opent het vernieuwde 
Persmuseum haar deuren. Kunnen we 
ingaan op hun verzoek voor een voorbe
zichtiging? Hiervoor moet de interesse 
gepeild worden (zie bon in Au Courant). 
De penningmeester schetst een rooskleurig 

Er1ebniswelt Zeitung 
Urspl"ul1g wui An{al/g der Presse 
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fin ancieel beeld va n de VKTV. In septem
ber is de club ongeveer f5 400,- rijk, los va n 
de slapende renterekening die ongeveer 
een zelfde bedl·ag toont. De uitgaven blij
ven beperkt tot portokosten, representatie, 
de inte rnetsite (jaa rlijks f 100, -) en postze
gels, daarentegen zijn de inkomsten de 
contributie, de kleinschalige advertentie
kosten en de kle ine schenkingen via de 
Krantendienst. De goede fina ncië le uit
ga ngspositie is te danken aan het gevoerde 
be leid in het verleden en de vo lled ige 
sponsoring va n Au Courant door Drukkerij 
Em. de Jong. 
Nadrukkelijk doet het bestuur een oproep 
aan alle leden om kopij voor Au Courant. 
Slechts een kle ine bijdrage vergroot de 
gemeenschappelijkheid en het d raagvlak 
onder de leden. Vooral info rmatie over en 
voorbeelden van tijdschriften zij n van harte 
welkom

' Op voordracht van het bestuu r beslu it de 
ledenvergadering de hoogte va n de contri
IJlltie voor het jaar 2001 te handhaven op 
f40,-
Zonder afbreuk te willen doen aa n alle 
andere onderwerpen, was verreweg het 
belangrijkste thema de verdergaande o riën
tatie op de samenwerking dan wel samen
voeging met de stichting Vrienden van het 
Persmuseum. E.e.a. komt voort uit de 
belasting die het bestuur ervaart om nage
noeg alles zelf te ontwikkelen en uit te 
voeren. Voorafgaa nde aan de ledenverga
dering is in het vorige nummer va n Au 
Courant hie r uitgebreid bij stilgestaan en 
hebben de leden afzonderlijk (ook via e
mail) kunnen reageren op de bestuursop
roep om mee te denken over het continuï
teitsvraagstuk. De secretaris stelt vast dat 
de (a fwezige) leden individueel geen 
gebruik hebben gemaakt van de oproep 
om vooraf kenbaar te maken wat hun per
soonlijke voorstel is (note: op 5 november 
is door een de heer Kremers per e-mail 
kenbaar gemaa kt dat hij voorstander is van 
verregaande samenwerking, vooralsnog 
niet van samenvoeging). Dat betreurt het 
bestuur, claar de mening van slechts 8 
leden nu bepalend is. Positief is dat die 
acht leden op nagenoeg dezelfde lij n 
zaten: samengevat komt het erop neer dat 
een verregaande samenwerking met het 
persmuseuJ11 tot de mogelijkheden behoort 
en de ident.ite it vooralsnog behouden blijft. 
De ledenve rgadering mandateert het 
bestuur om de oriënterende gesprekken 
met het Persl11useum voort te zetten. Het 
bestuur zal in een eventuele beslissende 
fase de leden uitnodigen te reageren op 
voorstellen. 
De vergadering werd om 14.50 uur door de 
voorzitter afgesloten. 

Namens het bestuur, 
Jan de Wit (secretaris) 

Abonnee/ja· 

In het MUSEUM BURG LINN in Krefeld (Duitsland) loopt 
van 19 november 2000 tot 18 maart 2001 een tentoonstel
ling van het Europese Krantenmuseum tgv. het jubileum 
van 350 jaar dagbladen 

• Wie zich abonneert op Algemeen Dagblad kan naast een heldere klik op het nieuws rekenen op een 

aantal bijzondere ka~men. Sport. Economie, Uitgaanskrant, Toeri5me, AutoMobiel, Uw Goed Recht, 

Diagnose, In Het NIeuws en natuurlijk op zaterd4ilg het AD Magazine. Het Is maar dat u weet waar 

u Ja tegen zegt als IJ 0800-0555 belt voor een proefabonnement. Vier weken vo'or slechtsfl7.95· 

Erlebniswelt Zeitung 
Ursprung und Anfang der Presse 
Openingstijden: 
Dinsdag t/ m zon- en feestdagen van 11 tot 17 uur. 

Algemeen Dagblad 
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INTERVIEW VKTV-lid 

Naam: 
Klaas Van De r Spoel 

Leeftijd: 
Helaas ahveer 61 jaar.. 

Verzamelobjecten: 
Humo ris ti sche kra nte n , tijdschrifte n e n 
boe kj es, strips e n oo rspro nke lijke 
Nederlandse de tectiveromans. En verder 
kle ine Belgische boekjes, zoals o .a . de 
Conaid Lüger Reeks e n de Mike Splane 
Reeks. Oo k verzame l ik Naturiste n- e n 
Nudiste nblade n uit binne n- en buite nland . 

Omvang van de collectie: 
Dat loopt totaal in de dui zende n. Dus ho n-

MacAbre bV Klaas Vanderspoel 

de rde n stuks va n a lle blade n e n boeke n 
die ik verzame l. 

Mooiste / meest bijzondere exemplaar: 
Een aantal boeken van o.a . Baantjer e n 
Havank, met handtekening van de aute urs . 
In feite dus niet bijzonde r waardevol, 
omdat be ide auteurs he laas niet voor vol 
worden en we rden aangezien. Waarom 
krijgt b.V . Baantjer nooit de Gouden StroP? 
Zijn boeke n worde n het meest gelezen e n 
bereiken hoge oplages . En dat is toch in 
feite het doel van een schrijve r? 

Duurste exemplaar: 
Dat zal wel ie ts van Tom Poes zijn. En nie t 
a lleen de strips van Tom Poes, ik bezit 
namelijk ook zilvere n baby le pels e.d. met 
afbeeldingen van Tom Poes. Hoewel ik 
ook nogal wat boekjes van Dick Bos, Lex 
Brand e n andere o ude strips bezit. En die 
dinge n zijn ook al heel wat waard, net als 
Kapite in Ro b, Eric de Noorman e nz. In elk 
geval heb ik genoeg om op een veiling aa r
dig wat geld te verdie nen . Maar dat is 
natuurlijk niet de bedoeling van het verza
me le n. 

Oudste exemplaar: 
Een ingebo nden jaa rgang va n een Duits 
Humo ristisch tijdschrift. Simplissimus, o f zo 
heet he t. He t is he laas in het Gotische 
schrift, dus dat leest niet zo snel als no r
maa l Duits. Dus zal ik het maar eens me t 

iemand gaan ruilen of zo. Ik weet niet uit 
het hoofd hoe oud het is, maar ik denk 
eind 1ge eeuw of begin 1900. Dus nog niet 
zo extreem oud. 

Exemplaar op meeste vreemde wijze 
bemachtigd: 
Ee n detectiveboekje uit de Dynamietserie, 
dit is een serie kle ine boekjes van o nge
veer 10 x 13 cm , die eve n na de oo rlog (t) 
ve rschen e n. Dit boekj e vo nd ik in 
Indo nesië in een tweede hands boekhan
deitje. Mijn vro uw is daa r name lijk gebo
re n. Op zich is cle aanschaf va n dat boekje 
ni et zo vreemd, a lleen he t fe it dat ik he m 
zo ver va n huis vond. 

Laatste aanschaf betrof: 
Een grote ;;erie Robbedoes a lbums. Het 
betreft hier geen ,i1bums \'an de strip 
Robbedoes, maar \'a n het blad Robbedoes. 
De uitgeverij van Robbedoes liet elk jaar 
a ll e bladen, d ie nog over waren inbinden 
en gaf die dan als verzamelalbums uit. 
Maar ik wil ze nu wel weer afstoten van
wege ruimtegebrek. Dus als er liefh e bbers 
zijn .. 

Wat verz amel je allemaal en waarom: 
Mijn humo ristische verzameling heeft te 
make n met mijn werk. Ik te ke n name lijk 
cartoons e n maak strips . Deze strips e n car
toons zijn voorname lijk te zien in Italiaanse 
e n Duitse blade n. Ee n pro feet wordt 
imme rs in e igen land nooit ge waardeerd! 
En in Ita lië e n Duitsland is he t gevoe l voor 
humo r kenne lijk toch wat meer ontwikkeld 
dan in o ns land. In tegenstelling to t wat 
altijd in Nede rland wordt beweerd, is er 
geen land in Euro pa, uitgezonde rd mis
schie n Engeland , waar zoveel humoristi
sche blade n e n boeken wo rden uitgegeven 
als in Duitsla nd . (z ie voorbeelde n va n mijn 
werk). 

Hoe wordt de verz ameling uitgebreid: 
Via o f ruiling o f aa nkoop. Ook krijg ik wel 
eens \Na t van fa milielede n o f kennissen. 
Verder ga ik vaa k naa r romm elmark ten 
e .d. Een b roer \'a n mij heeft een grote ver
zameling kinde rboeke n, m et a lle maa l door 
he m zelf same ngeste lde cata logi erbij . 
Ikzelf bezit ook een behoorlij k aanta l 
je ugdboeke n. 

Verzamel al vanaf 

goede tip voor de lezers die last hebben 
van muffe kranten en boeken of zo' 

Abonnementen: 
Nieuwsblad van het Noorden , Het 
Stripschrift, Au Courant, Lord Lister 
Clubblad. Fecone ws (blad van de 
Inte rnationale Ca rtooniste n), De Erotische 
Krant (waar ik oo k aan meewerk), Boek
e n strip (ve r) w ij zer. 

Wat heb je met de VKTV? 
Eigenlijk lees ik alleen Au Coura nt . Naa r 
bijeenkom ste n e. d . ga ik nooit toe. En ik 
p la,ns af e n toe een ad verte mie. Ik zoek 
s lec hts bepaa lde kra m e n , na me lijk 
Voo nvaa rtsch e n Het Volk , o mdat daar 
mi jn li evelingsstri p Sneeuwvlok cle Eskimo 
\'an Wim Meukl ij k in stone!. Op \'ierjarige 
leeftijd kon ik die strip al lezen en uit het 
hoofd citeren. Er moet ook nog een apa rte 
kram met Sneeuw" lok besta,lIl, maar die is 
moe ilijk te kr ijgen , net als De Kete lbi nkie 
Kra m , di e late r Hob's Vrienden gi ng heten. 
Dat Rob's Vrienden slaa t op de strip 
Kap ite in Rob d ie daa r in sto ne!. De strip 
Kete lb inkie, eveneens va n Wim Meulclijk 
(tussen haa kjes, ook de sche ppe r va n Pipa 
de Clown) heeft ook mijn warme belang
stelling. 

VKTV lid sinds: 
Ik vermoed s inds de oprichting . Onze 
vrie nd Doeke Oostra za l dat wel bete r 
\Nete n' 

Bied ik iets te koop aan: 
Dat is in principe we l eens mogelijk. Maar 
ruiling heeft mijn voorkeur, hoewel dat erg 
moe ilijk is, ook a l o mdat ik nie t strikt 
gesproken een krame n verzame laar be n. 
Mijn ve rzameltip: 
Zoeke n op vlooie nmarkte n , e n adverteren 
in Au Courant e n in de Boek e n(strip)ver
wijze r. Ook gratis ad verte ntie plaa tsen in 
ad verte ntiebladen als Via Via, De Vo ndst 
e.d . w il nog wel eens succes o plevere n. 

Mijn adres is : Klaas Va n De r Spoel, 
He nri DunantJaa n 71 - 9728 He Gro ningen 

Te!. 0')0-525579] 
E-mail: klaasvdspoel@he tnet.nl 

Ik geef dez e estafettep eIl door aa H: 
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Denemarken heeft op 8 nov. jl. zijn uitgiftejaar 
al afgerond. Dat gebeurde met de vierde en 
laatste serie die in het teken staat van de twin
tigste eeuw. Evenals bij de voorgaande drie 
series zijn ook nu de thema's : de voorpagina 
van een kant, een krantenkarikatuur, Deense 
film en communicatie. 
Afgebeeld worden de voorpagina van de 
Berlingske Tidende van 3 o ktobe r 1972 met de 
uitslag van he t refe rendum over de toetreding 
to t de toenmalige EEG (4,00kr.), een karika tuur 
uit 1969 over de je ugc1revolte (4,50 kr.) , een 
poster van cl e film O lsen Banden uit 1968 
(5,25 kr .) en Internet (5,50 kr.) 
Verder werclen uitgegeven: een postkaart 
(CP3U met een groter dee l van de voorpagina 
van cle Berlingske Tidencle (5,00 kr.), een pre
sentatiepak (SM40, 19,25 kr.), een boekje met 
twee minive ll etjes Deense film met de vier 
filmzegels uit de series (MIJ7, 45,50 h.), twee 
boekjes met 10x4,00 kr.-zegels en 10x5,25 kr. 
zegels (5110/ 40,00 kr. en 5111/ 52,50 kr.) en 
één velletje met alle zestien zegels 20e eeuw 
(SMAl, 88,75 kr.) 
Bmn: PZc, 16 1I0U. 2000 

Bezoek onze eigen 

website 
met interessante links 

Ik ben als kle ine jo ngen a l begonnen me t André de Rijck 
verzamele n. Ik bezat na de oorlog een 
gro te verza me ling Ame rikaa nse en 

Lum Hood by Klaas Vanderspoel 

http://home.wxs.n1 
/ -vktv /home.html 

. 1 W~NT UP TO VI51T T++~ noc 
WIT++ MY.80"RE 'fOOT. ++E cSA-ID, 
"I 'LL ttA-VE YOU WA-LK IN 
,0..».1 ttOU"R!' 

Canadese Zondagsbladen. Een oudere 
broer was namelijk tolk bij de geallieerden. 
Hij nam die bladen mee en ik verslond ze. 
Dat wil zeggen, de tekeningen, wam van 
de tekst begreep ik niets . Amerikaanse 
strips zijn nog altijd favoriet bij mij. En mij 
tekenstijl is ook Amerikaans. Ik he b trou
w e ns ook nog een schriftelijke 
Ame rikaanse te ke ncursus gevolgd. 

Wijze van archiveren: 
Ik bezit een grote kelder, waarin bijna we l 
een vrachtwagen kan staan. Daarin staan 
allemaal re kke n waarop dozen e n o rdners 
staan. In die dozen zitte n al mijn bladen 
e .d. Deze kelcle r is d roog e n goed van tem
pe ratuur, zodat alles gaaf e n re ukloös blijft. 
Apropos, il< hoorcIe laatst va n iemand, dat 
hij kranten , tijdschriften e n boeke n die muf 
ruike n, in dozen legt sa me n met geurvre
ters. Dat zijn dingen, die sommige me nsen 
in hun schoene n leggen o mdat ze zweet
voete n he bben' Of het werke lijk helpt , 
weet ik niet, maa r misschie n is het een 

De Haagsche 

~ 

en voor eventuele 
reakties: 
e-mail: 

au.courant@wxs.n1 

HAACSCHE COURANT 
hart voor de statJ., oog voor de wereld 

BEL GRATIS VOOR EEN 
PROEFABONNEMENT 0800-0220540 

-
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PRESSPOINT FAILLIET 

PressPoint heeft na het doven van de 
Olympische vlam in Sydney de deuren geslo
ten . Het bedrijf, in 1994 opgericht onder de 
vleugels van Scitex, maar sinds 1998 zelfstan
dig, specialiseerde zich in het wereldwijd op 
locatiE; drukken van kranten . Zo konden reizi
gers op cruiseschepen en op vliegvelden, toch 
het laatste nieuws van hun favoriete krant ver
nemen. Met behulp van Xerox machines ver
schenen de kranten, inclusief foto's en kleur, 
onder andere tijdens de Olympische Spelen 
ru im voor de luchtpostexemplaren arriveerden . 
Toch bleek er uiteindelijk niet genoeg belang
stelling voor te bestaan. Toch zal Xerox vol
gend jaar, ondersteund door Impact Solutions, 
met het Xerox Newspaper Network een soort
gelijk initiatief starten. 
Bron: Graficus, oktober 2000 

PERSBERICHT 
Tijd gebonden. Almanakken en kalenders in 
de Koninklijke Bibliotheek 

De Koninklijke Bibliotheek bezit één van de 
grootste collecties almanakken en kalenders in 
Nederland. Rondom de overgang van het jaar 
2000 naar 2001 , de échte eeuw- en millenni
umwisseling, wordt een uitgebreide selectie uit 
deze collectie tentoongesteld. 
De expositie is ingericht rondom twee the
ma's. Het eerste luidt 'Op zoek naar de 
gebruikte tijd'. 
Aan de hand van kalenders in almanakken, 
handschriften en andere publicaties uit de 
afgelopen 700 jaar wordt getoond hoe onze 
voorouders hun nabije of verdere toekomst op 
papier registreerden. De meeste almanaklcen 
hebben betrekking op het komende jaar, maar 
op de tentoonstelling zijn ook bijzondere 
meerjarige, eeuwdurende en eeuwigdurende 
kalenders te zien. Ook is er aandacht voor de 
relatie tussen de kalender en de astronomie, 
de kalender in andere culturen, kalenderher
vormingen, tijdrekenkunde en de discussies 
over eeuwwisselingen. Net zoa ls velen in onze 
tijd niet weten of de 21ste eeuw nu met het 
jaar 2000 of met 2001 begint, waren e r ook b ij 
vorige eeuwwisselingen flin ke meningsgesch il
len, die werden uitgevochten in pamfletten . 
Het tweede thema is 'De wereld in het klein'. 
Al eeuwenlang geven almanakken sturing aan 
het leven van alledag. Tegenwoordig bevatten 
almanakken hoofdzakelijk nuttige adressen en 
adviezen, maar vroeger was de almanak in 
veel huishoudens te vinden vanwege de enor
me diversiteit aan informatie erin. Ook de 
gebruikswaarde van almanakken was vroeger 
groter. Zoals nu in elk kantoor een agenda of 
kalender te vinden is. zo lag er vroeger een 
schrijfalmanak of hing er een plakalmanak. 
Historische almanakken bevatten naast zakelij
ke informatie over postdiensten, stadspoorten 
markten en geldkoersen ook vaak medische 
tips, en vooral ook mengelwerk ter vemlaak, 
van raadsels en mopjes tot hele kronieken en 
toneelstukken. Er zijn weinig ondef'i;\rerpen en 
letterkundige genres te bedenken die niet in 
almanakken voorkomen. Toch worden alman
akken niet echt gewaardeerd als bron van 
informatie of onderzoek. Ze hebben een 
oubollig inlago,. en de wat slordige uitvoering 
ervan verlaagt de stat1.lS verder. De tentoonstel
ling benadrukt de verrassende veelzijdigheid 
en andere aantrekkelijke aspecten van de 
almanak. 

De expositie L" van 4 december 2000 tot en 
met 23 februari 2001 te zien in de Koninklijke 
Bibliotheek, Prins Wlliem-Alexanderhof 5, Den 
Haag. De openingstijden zijn maandag tot en 
met vrijdag van 9 tot 17 uur. De toegang is 
gratis. 
Bij de tentOonstelling verschijnt een boekje dat 
een beeld schetst van alm:makken door de 
eeuwen heen. 

Voor meer Înjormatie kutll u contact opl/emell mei 
klelelfe rail Leeuwen, 0-'03140217, 
idelette.!'alzfeelltl'eJz@kb.llf. 

KRANTENCURIOSA 
uit de verzameling van 

Louis Nierynck (deel 42) 

Belre./lende de ouderwetse Nederlandse Patriot, de nieuwe 
Belgiscbe Metro, ee11 gescbreuen kml7l lIit de twintigste eeuw. eel7 
rollll'ellde J1IJorgen en een bloedig blaacfie. 

In België is het dan zover: ook daar verschijnt nu 's morgens het 
gratis dagblad METRO (dat buiten de ingang van de spoorwegsta
tions moet \vorden aangeboden , dus distributie in de stations is 
verbodeni) 

._' , ' '.. i r[i:. . "' - ~ ~I .... . 'á'j 
, ~... .. ... 

In tegenstelling tot de gratis bladen in Nederland, zijn de exem
plaren ook genummerd! Zo verscheen nr.1 op 3 oktober 2000. Op 
te merken va lt clat er zowel een Vlaamse (blauwe titel) als een 
Frantalige editie (groene titel) verschijnt. 

Tijdens de Engelse Revolutie verscheen te Oxford het weekblad 
MERCURIUS RUSTICUS, dat aldaar werd uitgegeven door Dr. 
Bruno Ryves. De eerste nummers gaven diverse nieuwsberichten 
maar later bestond de inhoud louter uir beschrijvingen van a lle rlei 
gruwelijkheden, begaan door het rebellen leger van het opstandige 
Parlement. De Mercurius Rusticus verscheen va n 20 me i 1643 tot 
16 maart 1644 met 17 nummers en later, in 1645/ 1647 werden er 
nog een viertal uitgebracht. 
De moorden, verkrachtingen, brandstichtingen enz. volgen elkaar 
op in dit bloedige blaadje va n de Royalisten. 

In de collectie is de vroege herdruk uit 1646 van alle 21 nummers 
met het bijzondere schutblad, ronende tien verschillende koper
gravures van veldslagen rondom de Mercurius die als een "news~ 

boy" rondloopt met het blad waarop "the countlys complaint
recovnting the sad events of the late unparalleld rebellion". 
Een curieuze komplete collectie nieuwsboeken ln de verzameling! 
De kranten uit landen als Japan, India, Rusland enz. zijn voor ons 
onleesbaar, tenzij men de daar gesproken taal heeft bestudeerd en 
zich daarin tenslotte weet uit te drukken. 

In 1964 heeft de newsprint firma "Reed Paper & Board Sales Ltd." 
te Londen nieuwspagina 's van een krant uit Kathmandu (Nepal) 
en uit Tokyo in de originele uitvoering herdrukt en op een ande
re pagina de volledige vertaling elvan gegeven. 

I.II~ .. ;u,.a,. lil I. t,IIo"\I. ..CI. ·• .. ·JIIt· ....... "_.UI!' ,-----.,,~'O- -.-"'----------- v 
IiüUWI M4 "II.II.a ....... hll. u... ....,c'"' "'.I/JIlUo). aQ-",.luh '" ~ 
.~ .. J' .... " •. ~,.". ' ....... ""\U''''' ~.:i!lhl!.l:t~ ~~~.l:t:l~ h-t} 

IlIlJht ~ 1:Ji1i ~1!I~lk '-

llIt~ll" }W,?lltl lfllhDJ~b 2JIo '1Ji -~~h .I:U:llj~J.tt .:i!11!·1l~1.L 

11 :~ .. " .. • n.'J" '11 G.a .... JUII~ 
, :lJ>IIUkj b !ll _ " ... ~, La .. ~ 

~hJhl.~Jhi 

Het betreft hier het ochtendblad GORKHAPATRA uit Kathniandu 
en het Japanse YOMIURI SHIMBUN. 

~~~~m~~~1J~~ l~l~: 
M ............. p .. w;M .... llb.h •• lln. ; Ir~n., 

M.o.,.U h.w •••• " "_hl, M •• "U'D<I. ~. un".pp, . ____ _ 

lIaharanl 
.fer.mr.p. of 

ThaKlngracalvn The Vlralnagar National 
the MalaYllan lown Council 

Beide stukken bevinden zich al zo 'n 35 jaar in de collectie en het 
blijven curieuze uitgaven. 
Ik meen dat een Nederlandse firma dit ook wel eens gedaa n heeft 
en wel met de twee Russische dagbladen PRAVDA en IZVESTIA. 
Ze moeten zich ergens in de verzameling bevinden en za l er met
tertijd ook eens over berichten. 

In België verscheen DE MORGEN van maandag 9 oktober 2000 
met een paarsbruine voorpagina met de woorden in een scha
duwletter: "Wij melden u met droefheid" + 8 oktober 2000 
Antwerpen, Gent, Mechelen en vele anderen 
naar aanleiding van de winst van het Vlaams Blok in de steden tij
dens de recentelijk gehouden gemeenteraadsverkiezingen. 
We herinneren ons nog de zwalte Antwerpse Morgen van de vori
ge verkiezingen, ook toen al! 
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Geschreven kranten wa ren er niet alleen in de zestiende eeuw l Op 
10 november 1936 was het ochtendblad UTRECHTSCHE cou
RANT al verschenen, toen een belangrijk plaatselijk nieuwtje werd 
bekendgemaakt, waarmee men blijkbaar niet kon wachten tot de . 
opname in het blad van 11 november. Dat het prinselijk echtpaa r 
Juliana en Bernhard in Soestd ijk zouden gaan wonen, werd dus 
bekendgemaakt door miclclel van een handgeschreven bulletin dat 
als extra krant 's middags werd verspreid. 

UTRECHTSCHE COURANT 
UITGAVE N.V. UITGEVERS -M IJ "NEERLANDIA" 
KROMME NIEUWE GRACHT 64-66 TELEF. 15906 

BULLETIN 

09~~ )f~~ ~ 9~~ 
~~~ ~~ ~ Jov.>-0-1 

Een leuk stuk , ontdekt op de verzamelbeurs in de Veemarkthallen 
te Utrecht. 

In het Amsterdam van de 17e eeuw verschenen reeds verscheide
ne couranten bij verschillende uitgevers. Ze hebben meestal het 
klein-folio formaat, behalve de AMSTERDAMSCHE SATURDAGH
SE COURANT van Adriaen van Gaesbeeck, die op de kwarto afme
tingen het licht zag, naar men vermoedt op 3 oktober 1682. Het 
laatste nummer was nr.7 van 12 februari 1686. De krant verscheen 
driemaal per week (dinsdag, donderdag en zaterdag), dus moeten 
er tenminste zo'n 360 nummers van de pers gerold zijn, elk in een 
oplage van ca. 200 ex . 

;Am{\erdlinfche Satur- dJghfe Couran r 

Van dit ' grote aantal bestaan er alleen in het Persmuseum een vier
tal exemplaren (1682 (2), 1684, 1685). Het unieke exemplaar in 
mijn verzameling is nr.40 van 2 oktober 1683. 

Op 29 april 1992 was het wat de krant betreft in België "D-Day". 
Een EXTRA EDITIE va n de gezamenlijke Belgische dagbladpers 
(31 kranten) bracht een bijzondere "kop" op de voorpagina: "De 
Belgische daghladen vieren hun lezers". 
Op pagina 2 getuigen 15 gefotografeerde bekende (Belgische) 
figuren "waarom ik va n de krant hou" en verder in het acht blad
zijden tellende blad, wordt de enq uete aangeboden van "alles wat 
we altijd al wilden weten over U (de lezer)". 

29 APRIL 1992 

...... _-....lllh"' ...... 
J.IIOIIT 

.. m .... " ..... J. 
to:'lI ...... wI 
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10 goede redenen om 
de krant te lezen 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

De krant kan altijd en overal gelezen worden wanneer de lezer 
dat wenst en er tijd voor heeft. 

De krant wordt gedrukt: men kan ze bewaren, uitknippen, 
herlezen" .. 

De krant lrdt overal verkocht. 

De krant is super volledig: de lezer kiest zelf de onderwerpen 
uit die hem interesseren. 

De krant staat dicht bij uw streek of stad. 

De krant analyseert informatie. Zij kan standpunten innemen. 

De krant wordt geschreven door specialisten op elk domein. 

De krant zit boordevol praktische informatie. 

De krant is niet duur. 

10. De krant dialogeert met haar lezers. 

De door de redactie sa mengestelde "10 goede redenen om de 
krant te lezen", vielen mij erg tegen; de op de voorpagina van onze 
zomeruitgave va n Au Courant opgenomen bijdrage "De Krant" 
somt heel wat betere redenen op, om met plezier het dagblad tot 
ons te nemen! 
Tot slot een leuke vo lle pagina adven entie in deze extra editie in 
grote opmaak, va n de Belgische Spoolwegen die op de bijna vol
ledige bladzijde, een tekst geeft van het "vertraagd verkeer op de 
snelwegen" , gevolgd door onderaan de illustratie van een tre in met 
daaronder de goedgevonden opmerking ". of neem een trein
kaart en luister, bij zo'n 100 km/uur, naar het zachte gekraak va n 
verse kranten"l 
Al met al een bijzondere extra ed itie op "de 
dag van de krant" in België, dat eigenlijk 
navolging zou moeten vinden in Nederland! 
Ook van deze EXTRA EDITIE verscheen een 
Franstalige versie. 

DE OUDER WETSE 
NEDERLANDSCHE 

P A TRIO Ti 

'ot fil~4! ft/jj! p;onol mutantur in an".:, . 
fr;ma clI,hml; Îra flerbof'um fIttUl inter;1 IE/a:; 
~ . . . - . . . . . . . . 
Mu/ta renafc,nJ~" J qUd: jam ce~ül,rl J cadentqu4 
0'" nunc Jun: in "O/lOrl fJo,abul.. . . . 

HORAT. Art. Poet. 

;, W~t ik d bÎdden mag, Oom~ als gy~e~ 
. wekelyJcs blaadjen fchryven wilt, ~oo· 
81s gy zegt, dan noemt het tog niet ,j, Palriol~ 
dat is wel het ongelukkig(\e woord...... . " 
. Ik had' juilt myn rechter elboog op myn knie ge~ 
Iegd ,en bukte is .de fchoorfteen om myn pyp op tc: 
fteken , toen myn Neef, die de zynen op . zyn ge~ 
mak zat te roken ' " .de voorgaande woqrden ·Plet 
qenzeifden . onverfchiJli;en toon zeide, IIls of , heC' 
zoo op 't ogenblik myne intenrie nier geweeft w!lS'; 
~oo als ik myn pyp.aangeftoken zou hebben, 0'r' ;h~m. 
in vertrçlUwen te zeggen, . dar de belte titel, ,die. ilC. 
voor myn blaadjen uitgedacht had, in detegenwo,or~ 
dige tydsomftondi~heclen, was - DE PATRIOT. 

'Ik heb naderhand gemerkt ,. dar :er eeD. vel pa.'. 
p·ier . naait .m.y gekegen had , woarop ik myn eerfte. 
nommer had beginnen te lèbryven. '. Daar had myn. 
Neef van boven in gekeeken ... ,: I).r ii wel het on~ 
tèlukltit:ltç woord, zeide my.n Neef. - . . 

DE OUDERWETSE NEDERLANDSCHE 
PATRIOT uit 1781 was een prinsgezinde 
courant, die onder redactie van van Goens 
te 's Gravenhage wekelijks werd uitgegeven 
door de bekende drukker Gosse, in een 
oplage van zo' n 500 ex . 

L'~~ir 

HIT 1[1.0414& YAIC UHIIUA& 

le Courrfer de rEscaut 
uJ),axau 
..:aIJ!I-
(Echo 

GAZIT VAN ANTWERPEN 
GAZET VAN UECHELEN 
DE GENTENAAR 
8BBlIZ-BCBO 

të~our 

uJoy~ 

lIET l.AATSIl: NIHIWS 
IAIANTERNE 

LA LIBRE BELGIQUE 
LA~QUE 

IAMEUSE 
tENICRGEN 
i:E~ 

Het Nieuwsblad 
De Nieuwe Gazet 

~ 
Ii Nouvelle Gazette 

LE PEUPLE 
LA PROVlNCE 

LeRappél 

LE SOIR 
De Standaard 
"=::TUD 

VERS l'AVENIR 

Vóff 
LaWallonie 

N6oDzAitELYK .I.* ESSENTIEEL NOTA. BENE. 

In een half duizend Exempla::iren van dit ons 
ISde Nummer, is ; wy 'weeten niet hoe, een mis
felyke en zin~ftoorende faut ingef1oopen, die w,/ 
·den Lëezér NCfden van te cordgèercn ills volgt; 

13ladzyde 3~6, reegel 16 ftaat 

!Jyn Heerelld,P.efl; .... Lees; .... Myn HeeTende Po{l • 
, 

Jaargang 15 . Nr.4 . december 2000 

DOE MEE!!! 
Interessepeiling 
activiteiten 2001 
Als lid van de VKTV heb ik interesse in 
deelname in de volgende activiteiten: 

* Aankruizen / accentueren wat van toepassing 
is 

o (Voor)bezichtiging nieuwe Persmuseum, 
Amsterdam 

o Lezing over dagbladen / pershistorie 
o Bezoek Koninklijke Bibliotheek, Den Haag 
o Rondleiding bij (willekeurig), dagblad 
o Bezoek Junior Antiquariaat, Nieuw Buinen 
o Extra beurs in samenwerking met 

doclunentatiegroep '40- '45 
o Bezoek Zeitungsmuseum, Aken 
o Bezoek dagbladenmuseum, Antwerpen 
o 'Borreluurtje' na afloop Boekenbeurs 

Deventer (augustus 200l) 
o Beurs / ledenvergadering in Voorthuizen 

(november 200l) 

Bij een activiteit gaat mijn voorkeur uit naar: 

o vrijdagCna)middag / -avond 
o zaterdagochtend 
o zaterdagmiddag 
o zondagochtend 
o zondagmiddag 

Mijn naam is: 

Woonplaats: 

Mijn telefoonnummer is: 

U kunt deze peiling zenden naar het VKTV
secretariaat 
- per fax 073-5214272 Cniet na 22.00 uur!) 
- per post: Houtvesterstraat.22, 5241 ]X, 

Rosmalen 
- per e-mail: dewitrosmalen@planet.nl 

BURGO BREEKT RECORD MET 
KRANT VAN 34 VIERKANTE 
METER 
Opengeslagen meet hij maar 'liefst 6,84 x 5,05 
meter daarmee is 'ie meteen de grootste kr,mt 
die ooit werd gemaakt. We hebben het over 
een bijzondere uitgave van de Zwitserse krant 
I'Lausanne-Cités". Geen drukpers die een der
gelijk formaat aankan, dus weken de makers 
uit naar een inkjetprinter. Die heeft er maar 
liefst 60 uur over gedaan om het ene exem
plaar van 52 pagina's te/roduceren. Maar de 
krant is wel meteen goe voor een vermelding 
in het Guinness Böok of Records. De produc
tie van de krant is een initiatief van de 
Italiaanse papierfabrikant Burgo. De krant 
werd "gedrukt" op het houtvrij gestreken 
papier R4 Chorus, afkomstig Van de vestiging 
in de Ardennen. Burgo behoort tor de top~viif 
van Europese producenten van gestreken 
papier. 
Bron: Compres, oktober 2000. 



PAGI!':A 6 

V ERENIGING VOOR KRANTEN- EN TIJDSCHRIFTENV ERZAMELAARS 

Jaargang 15 - NrA - december 2000 

Uit de ansichtkaartencollectie 
van D. en A. Oostra 

tf;uis I: 't o~k !i!C! ailes !" 

In de meeste van de 65 ve rschenen nummers (i n 5 delen va n elk 
13) wordt het orgaan va n de Patriotten "De Post va n den Neder 
Rhyn" aangevallen, eigenlijk zonder veel resultaat want dat blad 
met 3400 nrs. per keer, ondervond weinig moeilijkheden bij haa r 
Patriottisch streven. 

TIMOTHY HUGHES 
RARE NEWSPAPERS 

Door overname van onjuiste be richtgeving mocht De Ouderwetse 
Nederlandse Patriot zes weken (18 december 1781 tot 5 januari 
1782) niet verschijnen en op 21 december 1782 zag het laatste 
nummer het licht (op een later aanhangsel op nr.65 va n 10 febru
ari 1783 na ). 

Visit my website offering 
over 4000 newspapers 
dating from the 1650's 

to the 1960's: . O'di, Mynheereo van de Pose, wat ben ik he
rèhaamo! Mynheeren vim de Pose V:lO cien Neder. ' 
ryn, ~ac ben ik befch a a a a md! Ik gloei toc over 
myne oren. 

www.rarenewspapers.com 

T~ 
In de collectie bev indt zich naast het eerste nunune r va n 18 augus
tus 1781, het nr.15 (zie boven Nota Bene - Myn Heeren de Pest) 
en het nr.21 van 20 april 1782, toen gedrukt b ij Kraefft te 
Rotte rdam. 

P.O. Box 3636 
Williamsport, PA 17701 USA 

e-mail: tim@rarenewspapers.com 

Alle de Koffyhuizen en Societeicen, W:l:H rot 
nog tOe de O. N. P. gr:His gezonde.n is, en die 
verder die blaadjen ZGuden willen concinueeren , 
op denzelfden voet ah te voren ', ' oa[ is zonder 
daarvoor iers te betalen, worden verwche hun 
Adres op re geven aan J. P. Kraefft . B0ek verkoper 
te ROlierd:1m . of wel aan den Heer Conftantin de' 
la Vieille. Roche, poste restante , te Delft i onder 
welk Adres fJlles aan den O. N. P. zelven kan' 
worden t6egezonden~ 

,j- .- . _, 

r Het Junior ~ 
Antiquariaat • • 

- Couranten, 
-- Tijdschriften 
--- Folders 
- van 1720 tot heden 

-~ ~~-

Zuiderdiep 52,9521 AT Nieuw Buinen 
Telefoon 0599-616443 

• Au toweg Borger richting Stadskanaal 
• Afslag Nieuw Buinen West nemen. 
- Bij 1 e kru ispunt , aan de Mondenweg , 
- ziet u het Antiquariaa t aan de rechterhand . 

(w01'dl ve1'volgdJ 

Openingstijden: 
Maandag gesloten 
Dinsdag en 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag 

13.30 • 18.00 u. 
13.30 . 18.00 u. 
10.00· 18.00 u. 
10.00 ·17.00 u. 

"L'ILLUSTRATION" EN NEDERlAND 1914 
Het geïllustreerde "L'ILLUSTRATION", een Frans weekblad voor de betere stand, in 
de stijl van het Engelse "The illustrated London News", heeft tijdens het begin van 
de Eerste Wereldoorlog de Nederlandse regering nogal wat moeilijkheden 
bezorgd. 
Het blad dat gedrukt werd op verschillende papiersoorten in één nummer: voor 
de tekst werd ander papier gebruikt dan voor de tekeningen en foto 's , was in 1914 
al aan zijn 73e jaargang bezig. 
Afbeeldingen van het front en de oorlog waren een mix van foto 's en paginavul
Iende tekeningen. 

Doordat in het begin van de oorlog alle 
vervoer tussen Frankrijk en Nederland was 
stilgelegd, een gevolg van het oprukken 
der Duitse troepen door België naa r 

Frankrijk, kregen de Nederlandse lezers 
van dit blad hun nummers niet in handen. 
Blijkbaar bestond in ons land een uitge
bre ide lezerskring van "L'Illustratio n" want 
een Franse lmponboekhandel, die toch 

i', .... 

Cc IlUr.j~lc) ('Ofl liNlt f' U ! :J !,plélllt:l~t 

Ir> rl.Ykh.·, 121 d 124 PR I X OU NUMeRo: 
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enkele nummers van dit niet verkrijgbare 
blad in handen had gekregen, maakte een 
"Edition spéciale d 'Amsterdam". 
De nummers waren gelijk aa n het origineel 
en konden zodoende toch aan de abon
nees in Nederland worden gestuurd. 
Echter in één der nummers stond een 
kaartje die, geheel onjuist, aangaf dat de 
Duitse troepen ook over Nederlands 
grondgebied België wa ren binnengevallen. 
De Nederlandse neutraliteit was in het 
geding en de uitgever van deze speciale 
"L'Illustratio n" we rd voor het gerecht 
gedaagd. De pers in Nederland besteedde 
ruime aandacht aan deze zaak, waarop 
maximaa l 6 maanden gevangenisstraf 
stone!. Het liep echter met een sisser af 
want de uitgave was geautoriseerd door de 
Franse uitgever en het opzettelijk in gevaar 
brengen van de Nederlandse neutralite it 
kon niet worden aa ngetoond. De o riginele 
Franse uitgave was ilUniddels toch in 
Nederland aangekomen en justi tie zag af 
va n verdere vervolging. 
"L'ILLUSTRATION" was een blad met een 
omva ng van 24 pag ina's tekst en foto ' , 
waa r omheen 8 pagina's met advertenties 
en een omslag van 4 pagina's. 
Het formaat mag -in vergelijking met bla
d en va n tegenwoordig- fors genoemd wor
den: 30 bij 41 cm. 
In het nummer 3797 va n 11 december 1915 
is een bijlage gevoegd, onder de titel 
"Tableau D'Honneer de la Guerre" , van 
blijkbaar gesneuvelde offi cieren, maar ook 
van gewone soldaten. Dat zal in het ver
loop va n de Eerste Wereldoorlog wel ver
anderd zijn, toen de soldaten bij duizenden 
sneuvelden. De vrouwenemancipatie kreeg 
door deze oorlog een ongewilde stimulans 
- blijkt ook uit de foto's in d it blad - door
dat de vrouwen de plaats van de mannen 
in de fabrieken moesten innemen, die 
immers naar het front gingen. 
In 1938 -17 september- verscheen een spe
ciaal nununer bij de he rdenking va n 
Koning Louis XIVe: 1638-1938. Dit nununer 
was op vier soorten yapier gedrukt, in 
zowel boek- als diepdruk. 
Ook pagina 's in kleur kwamen toen al 
regelmatig voor. In dit nummer ook aan
dacht voor het veertigjarig vorstin zijn van 
koningin Wilhelmina en een grote bijeen
komst in Neurenberg van de Nazi 's onder 
Adolf Hitier. 
Een Miss Europa werd in die tijd ook al 
gepresenteerd : in 1938 won Miss Finland. 
Nederland deed blijkbaar niet mee , want er 
staa t geen foto van een meisje uit ons land 
bij de "galerij der schonen ". 
Het blad kostte in 1914 één Franc, maar na 
de Eerste Wereldoorlog was dat met een 
sprong naar 2,5 Franc gegaan. In 1938 
bedroeg de prijs 5 Fr. 

HarmBosman 
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TIJD H 
De International Federation of the 
Periodical Press publiceerde onlangs in 
samenwerking met Zenith Media de 
zesde editie van 'World Magazine 
Trends 2000/2001'. Hoewel de cijfers 
niet volledig betrouwbaar zijn, levert 
dit onderzoek naar tijdschriften in 66 
landen soms mooie, maar vooral ook 
verrassende en erger: stereotype resul
taten op. 
De uitgave opent met een overzicht van 
het aantal titels in de 66 deelnemende 
landen in 1999. Dat zijn al boeiende 
gegevens. Met 14.707 titels hebben de 
Verenigde Staten de meeste tijdschrif
ten ter wereld, gevolgd door het 
Verenigd Koninkrijk met 8887 en 
China met 8187 titels. 

Deze cijfe rs zijn vooral interessant, als je 
bedenkt hoe,·eel tite ls dat zijn per hoofd 
va n de bevolking. Australië hee ft , met een 
bevolk ing vergelijkbaar me t die va n 
Nederland, slechts 630 rijclschriften. Terwijl 
Nederland vo lgens dit onde rzoek 473 1 tijd
schriften telt. De vraag duikt dan wel gelijk 
op hoe betrouwbaar de cijfers zij n. De 
gegeven worden wat Nederland betreft 
sterk vertroebeld door het feit dar ze alleen 
gebaseerd zijn op de bladen die zijn aan
gesloten bij het Nederlands Uitgevers 
VerboncL Maar volgens Nijgh Periodieken , 
dat elk jaa r het Handboek voor de Pers uit
geeft, zijn er naar schauing 8200 verschil 
lende tijdschriften. 
Dat is ook van invloed op het cijfer van de 
to tale betaalde oplage van Nederland. Die 
zou achttien miljoen zijn , maar ook dat 
moet in werke lijkhe id veel hoger liggen. 
Ter vergelijking: in de VS worden er 6,2 
miljard tijdschriften verkocht. 
In het volgende hoofdstuk worden de 
gegevens verder uitgesplitst. Als het gaat 
om general interestmagazines is Reader's 
Digest met een maandelijkse oplage in de 
Verenigde Staten van bijna dertien miljoen 

-lFAËÎNÖËPENDENT 

,~~ .-

FT N DE 
de onbetw iste nummer één. Gevolgd door 
National Geographic (8,5 miljoen) en Time 
(4 miljoen). Op een noemenswaa rdige 
zesde plaats staat onze eigen Kampioen 
(3,5 miljoen). 
Bij . de vro uwenblade n gaa n de 
Amerikaa nse tijdschriften wederom aan 
kop: Better Homes & Gardens met een 
oplage van 7,6 miljoen , gevolgd door 
Family Cirel e (5 miljoen) en Good 
Housekeeping (4,5 miljoen). Libe lle staat 
op de 33ste plaats met 663.000 exempla
ren. 
Riepen de damesbladen a l akelige stereo
typen op, bi j de heren is het zo mogelijk 
nog droeviger gesteld. Daar ontbreekt wer
kelijk e lke vorm van diepgang. Playboy is 
in de top 50 zeven keer ,·enegenwoordigd, 
onder meer met de Amerikaa nse (boven-

WORLD 
MAGAZINE 
TRENDS 

2000/2001 

~l!lnlth~I1 '~d: . 1 

, 
lI"pl.\lail 
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THE INDEPENDENT 
INTERNATIONAL 

LD 
aan met 3,2 miljoen) , de Braziliaanse 
(600.000) en de Duitse. (220.000) editie. 
Op de tweede, derde en vie rde plaats staan 
respectievelijk Men 's Health , Maxim en 
Penthouse. 
Het is jammer dat de verschijningsfre
quent ies niet zijn meegenomen in het 
bepalen van de rangorde. Het is naruurlijk 
wel een verschil of een blad maandelijks 
een oplage heeft va n 600.000 of twee keer 
per jaar die hoeveelheid haalt. 
Naast een inte rnatio nal summary, waaruit 
bovenstaande cijfers komen, zijn er nog 
Regional summaries, waarin va n diverse 
regio 's de markt beschreven wordt. Zo is 
Europa volge ns Zenith Media ·a strong
ho ld for maga zines ' . Nederland wordt 
genoemd als één van de vijf grote markten 
in Europa. 
Ver\"olgens is r een Country section waar
in per land onder meer verte ld wordt over 
de markt, het aa nta l titels , de gemiddelde 
prijs, de grootste tijdschriften en een top 10 
van categorieën advertenties . Zo le ren we 
dat Qatar nog maar één tijdschrift heeft (in 
1998 waren dat er nog drie) , er zit 25 pro
cent belasting op tijdschri ften in 
Denemarken (in ederland is dat zes· pro
cent) en staat Philips o p nummer één in de 
rop 10 va n tijdschriftadverteerders in 
Pakistan. Helemaal achterin is nog een lijst 
met ad ressen va n inte rnatio nale publishers 
associations . 
Al met al is het januner clat er soms 
gewerkt wordt met verschille nde cijfers 
(voor sommige tijdschriften zijn ze geba
seerd op 1999, bij ande re op d ie van 1998) 
en het is niet altijd even be trouw baa r. Aan 
de ande re kant: voor een were ldwijd 
onderzoek is dit een interessa nt overzicht. 
Zowel voor adverteerde rs, journalisten als 
uitgevers met expansiedrift. 
Maaike Severijnen. 
Cuitg. FIPP/Zenith Media , 224 blz., ISSN 
14646463) 
Bron : De j ournalist, nou. 2000 
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METRO KNAAGT AAN BRITSE 
KRANTEN 
De Britse regionale kranten kampten de afge
lopen jaren al met dalende oplages . Die daling 
heeft een nieuwe impuls gekregen door de 
vele gratis Metro-edities d ie in de Britse steden 
zijn verschenen. De grootste da lingen deden 

.zich voor in grote steden als Glasgow, 
Newcastle en Mancheste r. Spectaculair zijn de 
cijfers voor kranten in de Midlands, waar 
Evening Ma il , Birmingham Post en Sunday 
Mercury het eerste halfjaar hun verkopen 
zagen dalen met 29%. Bij de meer landelijke 
dagbladen is het beeld genuanceerder. 
Sommige moesten een verlies in oplage incas
seren, maar anderen zoals de Financial Times 
(+ 18,8%) en The Observer (+6,4%) verkochten 
meer exemplaren. News of the Wodd verloor 
2,8% van de oplage, ondanks de beruchte 
"name and shame" campagne tegen pedofie
len . 
B,'on : Printing Wqrld, oktober 2000. 

Zoals in Krantencuriosa , e lders in dit nummer, 
terecht werd verondersteld verscheen het 
nr.237 van de PRAVDA (25 augustus 1986) ver
taald in het Nederlands, met de omslagmede
deling "Voel uzelf een Rus! De enige authentie
ke uitgave van de Pravda in het Nederlands". 
De prijs was f 2,90. 
Naast de vertaling was de originele uitgave 
verkleind weergegeven . Dit blad werd uitgege
ven door D.l.P., een Scandinavische filmmaat
schappij en gedrukt door het Utrechts 
Nieuwsblad en Amerfoortsche Courant/Veluws 
Dagblad. Vreemd genoeg verscheen tien dagen 
later een weekeditie nr. 1 van de Pravda in het 
Nederlands, met een weekselectie uit de OOr
spronkelijke Pravda. De introductieprijs 
bedroeg f 2,95 en het weekblad werd uitgege
ven door de Engelse firma Arromail uit 
Bordon, Hampshire. 
Hoeveel nummers hiervan ooit verschenen is 
ons niet bekend. 
Overigens is de Izvestia nooit in het 
Nederlands vertaald uitgegeven. 
(red) 

KRANTENBEZORGERS NOG TE 
JONG 
Den Haag- Teveel kinderen onder de 15 
bezorgen ochtendkranten . Jongeren onder de 
18 mogen voor 6 uur 's ochtends op pad zijn. 
Dat schrijft minister Vermeend van sociale 
zaken de Kamer. Wel is het aantal overtredin
gen lager. Constateerde de Arbeidsinspectie in 
1998 bij 94 van de 99 krantendistributeurs 
overtredingen, vorig jaar waren dat e r 71 van 
88. 
Bron : Trouw, 26 sept. 2000 

WEBSITE BRENGT KRANT 
VOORT 
De Griekse sportsite Sportline (www.sport.gr) 
lanceert een 24 pagina's tellend dagblad ten 
behoeve van lezers buiten Griekenland. 
Directeur Kostas Georgiades ziet brood in het 
project omdat veel Grieken in het buitenland 
geen toegang tot Internet hebben of de voor
keur geven aan de gedrukte nieuwspagina's. 
De sportkrant wordt voorlopig verspreid in 
New York, Toronto, Londen en Sydney. Voor 
de distributie werkt Sportline samen met de 
internationale distributeur PressPoint. 
Bron: JFRA 

De Vokskrant stopt 
met e-mailkrant 
De Volkskrant heeft het project met een betaal
de e-mailkrant beëindigd, omdat het aantal 
abonnees minder groeide dan veJwachr. De 
elektronische krant werd sinds 1998 zes maal 
per week per e-mail gepubliceerd en was 
actueler dan de papieren kront. Dagelijks 
waren twintig artikelen te lezen in de e-mail
krant, waarvoor ongeveer 15.000 klanten 
bereid waren te betalen. De abonnees krijgen 
nu het gratis alternatief De Volkskrant 
Nieuwsbrief, die vooral koppelingen bevat 

'naar artikelen in de online Volkskront. 
BrOIl: Graficus, 23 nOl'. 2000 

OVERZICHT VAN DE 51 VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA IN 1999 TE KOOP 
ochte nd: oplage 

STAAT afkortin inwoners aantal : 

1 ALABAMA AL 4450697 19 544000 
2 ALASKA AK 624955 4 98000 
3 ARIZONA AZ 4856513 6 641000 
4 ARKANSAS AR 2641504 14 387000 
5 CALIFORNIA CA 32944379 66 5679000 
6 CAROLINA-NOORD NC 7815936 26 1104000 
7 CAROLINA-ZUID SC 3812423 11 578000 
8 COLORADO CO 41751 80 20 1051000 
9 CONNECTICUT CT 3319282 13 635000 

10 DAKOTA-NOORD NO 659000 7 160000 
11 DAKOTA-ZUID SO 761000 6 128000 
12 DELAWARE DE 763920 2 81000 
13 DISTR. COLOMBIA OC 525407 2 86000 
14 FLORIDA FL 15623320 38 2858000 
15 GEORGIA GA 7936063 23 807000 
16 HAWAU Hl 1238046 3 123000 
17 IDAHO 10 1305035 8 170000 
18 ILLINOIS IL 1227721 0 24 1951000 
19 INDIANA IN 6086189 21 898000 
20 IOWA IA 2922648 15 468000 
21 KANSAS KS 2657648 8 263000 
22 KENTUCKY KY 4047003 9 455000 
23 LOUISIANA LA 4445156 13 619000 
24 MAINE ME 1269466 5 220000 
25 MARYLAND MD 5281 860 10 534000 
26 MASSACHUSETTS MA 6269755 11 1188000 
27 MICHIGAN MI 9897550 15 611000 
28 MINNESOTA MN 4853760 14 715000 
29 MISSISSIPI MS 2842488 9 238000 
30 MISSOURI Ma 5578095 13 820000 
31 MONTANA MT 938612 7 , 166000 
32 NEBRASKA NE 1710434 6 241000 
33 NEVADA NV 1865569 4 i 239000 
34 NEW HAMPSHIRE NH 1216652 8 : 140000 
35 NEWJERSEY NJ 8227743 16 : 1267000 
36 NEWMEXICO NM 1839210 8 , 212000 , 
37 NEWYORK NY 18372024 30 , 5862000 
33 OHIO OH 11481953 22 : 1617000 
39 OKLAHOMA OK 3418115 11 : 641000 
40 OREGON OR 3412102 6 , 352000 
41 PENNSYLVANIA PA 12298258 45 2185000 
42 RHODE ISLAND RI 989302 3 i 201000 
43 TENNESSEE TN 5582717 12 : 721000 
44 TEXAS TX 20383238 41 

, 
2657000 , 

45 UTAH UT 2171510 3 , 179000 , 
46 VERMONT VT 610724 5 , 98000 
47 VIRGINIA VA 7001230 20 i 2581000 
48 WASHINGTON WA 5892842 13 : 749000 
49 WEST -VIRGINIA WV 1870379 10 : 240000 
50 WISCONSIN WI 531 8722 10 513000 
51 WYOMING WY 503883 6 i 68000 

Totaal: 276986707 721 : 45039000 
op 9,363,123 km3 

(Bron: Editor&Publishers International Yearbook 1999) 

avond: oplage totaal : totaal 
aantal: dagbladen! oplage 

5 128000 24 672000 
3 13000 7 111000 
10 138000 16 779000 
16 85000 30 473000 
27 395000 93 6074000 
21 260000 47 1365000 
4 57000 15 635000 
9 42000 29 1093000 
8 128000 18 764000 
3 13000 10 172000 
5 31000 11 159000 
1 63000 2 144000 
0 0 2 860000 
5 161000 42 3019000 

11 238000 34 1045000 
3 93000 6 224000 
4 49000 12 21 9000 

45 442000 68 2393000 
48 439000 69 1337000 
23 1800000 38 647000 
38 189000 46 452000 
14 165000 23 620000 
13 115000 26 734000 
2 22000 7 243000 
4 79000 14 613000 

22 495000 32 1683000 
34 1059000 49 1670000 
11 133000 25 848000 
14 156000 23 394000 
30 181000 43 1001000 
4 25000 11 192000 
12 206000 17 447000 
5 56000 9 295000 
5 91000 12 231000 
4 142000 19 

, 
1409000 

10 84000 18 296000 
30 544000 59 6406000 
62 885000 84 2502000 
33 203000 44 665000 
14 341000 19 693000 
40 653000 85 2838000 
3 32000 6 232000 
13 150000 25 871000 
47 290000 88 2947000 
3 137000 6 316000 
3 28000 8 126000 
9 110000 28 2690000 
11 417000 24 11 66000 
12 , 132000 22 372000 
25 449000 35 , 962000 
3 i 19000 9 i 87000 

781 : 12163000 1489 : 56186000 

De 20 belangrijkste dagbladen in de 
Verenigde Staten in 1999: 

1. Wall Street Journal New York NY 1.740.450 ex. 
2. USA Today Arlington VA 1.653.428 ex. 
3. Los Angeles Times Los Angeles CA 1.067.540 ex. 
4. New York Times New York NY 1.066.658 ex. 
5. Washington Post Washington DC 759.122 ex. 
6. Daily News New York NY 723.143 ex. 
7. Chicago Tribune Chicago IL 673.508 ex. 
8. Newsday Long Island NY 572.444 ex. 
9. Houston ChronicIe Houston TX 550.763 ex. 

10. Chicago Sun-Times Chicago IL 485.666 ex. 
11. Dallas Morning News Dallas TX 479.863 ex. 
12. San Francisco ChronicIe San Francisco CA 475.324 ex. 
13. Bosto n Globe Boston MA 470 .825 ex. 
14. New York Post New York NY 437.467 ex. 
15. Ari zona Republic Phoenix AZ 435 .330 ex . 
16. Ph iladelphia Inquirer Philadelphia PA 428.895 ex. 
17. Star-Ledger Newark NJ 407 .026 ex. 
18. Plain Dealer Cleveland OH 382.933 ex. 
19. Unio n-Tribune San Diego CA 378 11 2 ex. 
20. Registe r Orange County CA 356.953 ex. 
(bron: Editor&Publishe1"s International Yearbook 1999); F Mans France 

VERZAMELAARS: LET OP! 
A. Kreuzen heeft nog een groot aantal Leeuwarder Couranten. 
1829 - 1849: 6 voor f. 25,- + 3 postzegels 
1850 - 1875: 7 voor f. 25,- + 4 postzegels 
1875 - 1899 8 voor f. 25,- + 4 postzegels 

Verder nog vele Drentsche Couranten van de pe riode 1860 - 1899 a 
f. 4,-/ stuk 
of 
Drentsche Couranten 1860 - 1875: 6 voor f. 25,- inel. porto 
Drentsche Couranten 1876 - 1899: 8 voor f. 25,- in cl. porto 

Alle Leeuwarder Couranten en Drentsche Couranten zijn in smette loze 
staat. Dus 100% gaa f. 

(stuur f. 25 ,- + postzegels in een brief tussen postpapier naar me toe 
en U ontvangt direkt het gevraagde) . 

Reacties naar: A. Kreuzen, Leeuwerikstraat 44, 1171 TZ Badhoevedorp, 
tel: 020/ 6595138 

OF (liever) TE RUIL 
1. 13 voorpagina's van Nederlandse dag
bladen met grote koppen over onlusten in 
Curacao en Suriname (Coupe en execu-
ties ... ) per collectie f. 25,-

2. HET NATIONALE DAGBLAD Jg. l nr.1 
(2-11-1 936) : van Rost va n Ton ningen 

f. 15,-

3. DE TIJ D (4-6-1877) met zeer decoratie
\'e kleurrij ke voorpagina na\'. Gouden 
Jubile um Pau ~ Pius 9. f. 25,-

4. ALKMAARSCHE COURANT nr. 2 
02-1-1852): Vuurbal voortbewegend met 
matige snelhe id! f. 10,-

5. REIZEND E NIEUWS-BODE m.78 
(29-9-1845): Meeler, ea. gearresteerd vour 

uitga\'e va n de Haagsche Miniatuur Bode 
en Ontwaakten Leeuw (2 nrs'l f. 20,-

6 . 's GRAVENHAAGSCHE COURANT 
nr1 28 0 6-11-1781): Zeekrijgsraden a/ b 
schepen + sententië n. f. 20,-

7 's GRAVENHAAGSCHE COURANT 
nr.141 (2 'i-ll-1785): Gedicht ove r hah'e 
voorpagina "Aa n den Post van den Neder 
Rhyn!" f. 20,-

8. 's GRAVENHAAGSCHE COURANT 
nr.l1 (25-1-1788): Drinken op den verdoe
menis va n de Prins van Oranje! f. 20,-

9. DAGBLAD VAN 's GRAVENHAGE nr.1 7 
(9-2-1831): , 'an Speyk laat op de Schelde 
zijn schip en de bemanning in de lucht 
vliegen. f. 35 ,-

10. VLISSINGSCHE COURANT nr 33 
08-3-1 841): Protest tegen huwelijk van 

Koning Willem Frederik' f. 15,-

11 . VLISSINGSCHE COURANT nr. 20 
(7-3-1845): de monsterwet en de heer van 
Hall. f. 15,-

Porto extra . 
Aangeboden door: L. Nierynck, 
Verd ilaan 85, 4384LD Vlissingen. 

GEZOCHT: 
Ik zoek een (willekeurig) exemplaar van 
een krant van 13 april 1964 en 11 augus
tus 1953 
Reacties naar: Jan de Wit, 
te l: 073/ 5214272 

GEZOCHT: 
Ik zoek het ALGEMEEN HANDELSBLAD 
(zate rdagavond-bijvoegsel) van 6 april 
1940 
Wie heeft hier een exemplaar van liggen? 
Reacties naa r: Koos Alons tel.: 023/5362647 

KAMMEN STRAAT 21 ·23· 2000 ANTWERPEN 

TOEGANG VIA LOMBARDENVEST 6 

AhralJam1IJerlJoeuenlJuiil 
T,' (03) 88 7 .0 1.78 

en (03) 233.32.99 
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twee onopvallende kranten. Dit 'nietszeggen
de ' stapeltje kostte De Wit f 5. "Nou, toen 
sprong ik wel even een gat in de lucht." 

Vereniging voor Kranten- en 
Tijdschriftenverzamelaars, Houtvesterstraat 22, 
5241 ]X Rosmalen. Tel. 073-5214272 
http:// home. wxs .nl/ -vktv /secret.html 

"ECHTE" SCHRIJVERS 
ONDERSTEUNEN REDACTIE 
GAZET VAN ANTWERPEN. 

Met de hulp van Jef Geer~erts, Jos Vandeloo, 
Herman Brusselmans, Yvonne Kroonenberg 
en nog vijfentwintig schrijvers kunnnen we 
"zeker en vast een schoon Gazet maken", was 
de gedachte bij de Gazet van Antwerpen. 

Ter gelegenheid van de jaarlijkse Boekenbeurs 
in Antwerpen wilde het Belgische dagblad 
extra goed voor de dag komen met een bij
zonder nummer. Onder grote belangstelHng 
van de andere media zijn 29 schrijvers . enthou
siast aan de slag gegaan onder meer als regio
verslaggever, redacteur buitenland en sport
journalist voor de krant van dinsdag 31 okto
ber 2000. 
Zo trok Antwerpenaar Jos Vandeloo met een 
verslaggever naar het supporterscafé van Fe 
Antwerp, waar hooligans flink hadden huisge
houden. Vandeloo had duidelijk plezier in het 
schrijven van zijn stukje. "Ik ben 75 jaar. Ik 
doe alleen waar ik zin in heb." Sommige 
auteurs vreesden dat ze de tijdsdruk niet aan
konden en kregen een opdracht waar ze lan
ger op konden broeden. Zo schreef Leo 
Pleysier zeven dagen lang een tuindagboek. 
Toch vielen de verhalen die in één dag waren 
geschreven stili tisd1 wat tegen, vonden som
migen op de Gazet. " Ze zijn het ritme van 
een dagblad niet gewend", klonk het op de 
redactie, 
In juni 1999 stuntte de Gazet van Antwerpen 
al met een 'stripgaZet' , een idee dat later in 
Nederland door het Algemeen Dagblad is 
overgenomen. Volgens eindnsdacteur Filip 
Marsboom zijn dit soort acties nodig om het 
publiek re overtu.igen dat de Gazet van 
Antwerpen niet meer Zo is oubollig ,115 het .ooit 
wail .. "We laten veerrigdulz.endStukS extra 
drukketl. Al.; we dankzij deze krant ve.ertigdui~ 
zen.çt lezers dienf en toe de CÄiZêt kopenerb11 
heDPên. Zijn Wè zeer te.vreden,· (EP) 
Brr.,1t'J:7.Dejmmwlw. 11()l.1. 2tJOtJ 

EEN ENGELSE KRANT MET BELANGRIJK NEDERLANDS NIEUWS 
In tegenstelling met een Nederlandse krant, worden Engelse 
exemplaren uit de 17e eeuw tegenwoordig nogal eens aange
boden en dan voornamelijk THE LONDON GAZEITE. Dit offi
ciële orgaan bestaat nog steeds, maar verdient nauwelijks nog 
de naam "krant" want de inhoud bestaat alleen uit officiële 
mededelingen, benoemingen, aanbestedingen, enz.. en het 
bevat in het geheel geen nieuws meer. Het blad lijkt op onze 
Nederlandse Staatscourant maar dan in kleiner formaat. 

'. .fluItA 'r. 
The London Gazette. 

In de 17e eeuw echter was de Gazette een befaamd nieuwsblad 
en het was goed georiënteerd; het werd uitgegeven met toestem
ming van de overheid , met het voordeel van officiële bronnen! 
Zoals dat het geval was met de meeste Europese nieuwsbladen in 
de 17e eeuw (en vroeg 18e eeuw) plaatste men meer buitenlands
dan binnenlands nieuws in de krant, waardoor het prettig is om de 
belangrijkste gebeurtenissen uit de Nederlandse historie zelfs op 
de voorkant van deze London Gazette aan te treffen. 
Ooggetuigenverslagen van de verschillende zeeslagen, de tocht 
naar Chatham, de moord op de gebroeders De Wit of de dood en 
begrafenis van De Ruyter, vindt men in de vergeelde kolommen 
van die Gazette uit Londen. 

lPhiuh411;"fu7It J6. T~1C Dlltch Flm havin~ theTcnth 
inlhnc jn the E vrnin, madt thcm{clves Maners of SheCTlIt{r, 
on the E!c\'cnth rhey advanccd uo the RiVtr of Mei;.,,,,. lInd 
thODgh, "ith muth difficulty, Pl!ltd by fnml V c{{els "hich . 
fud bern [linK about l>fur,l,h"n~, whkh "IS the narro,..cA ' 
pUt ai ir, thc betrer rO pu: fllme lo? la rhem in their paC-
1agc ; and "ith l.. Sai\ came up to"ords thcChain., ft' hcrc the 
Lord G:nrrs:l \T3S i. prrCan "ith a con(iJuablt Force ro 
opporr Ihern; but the Encmy uking tbc adVllnt3gt or 3n 
Elficlly Wind, 3nd tilt 1'i~Cl whieh bOth re:vcd them, prtC
(cd on;, :md I ~u,h lheir lidi Ship ftccku~nthc Chlln, 
~he !ccond b~okc[hrouth ir; ilnd nonnth ndin~ a dout 

De originele brief van Admiraal de Ruyter gericht aan zijn superi
euren van de Staten over de tweedaagse zeeslag werd letterlijk 
overgenomen in de Gazette van 2 augustus 1666, Hiervoor 
gebruikte de u itgever weer eens een aparte grote nieuwskop met 
een diepzwarte vette letter voor het voornaamste woord (black-Iet
ter), in dit geval "De Ruyter's own Letter". 

Rif/JU, Aug. 10. Some àccou~t' of .the Succefs 
of <?ur' late Engagement w~nia)l:i:ölleét out 

. of· De ,)Ruvtet~~ OUJlt 1Lttter to the 
Statcs from tbe'Wiel;,;g/; of tbè Sixdl in
nam, Importing, 

Het nummer daarvoor was dat voor het eerst gedaan op de voor
pagina van m.75 met het woord "Narrative" met het volledige ver
slag van dat eerdergenoemde zeegevecht. 

Whitehal, July 30. This mwt particllla~ Jaar: f 
rati\le of tlJe LAte Grtat AfJion at Sta, 44 

;t came to 611r hAnds; 'lJ't hm gillt' JOu in IbM 
follo)fJ;ng TOIl17lJ. 

In het m.704 van 15 augustus 1672 werd gedetailleerd de vreselij
ke moord op de gebrs. DeWit op de voorpagina geplaatst. 
De dood van De Ruyter op 29 april 1676 werd gemeld in de 
London Gnette van 25 mei 1676 en zelfs driemaal op de voorpa
gina onder de nieuwsrubrieken uit Napels (12 meil , Florence 09 
mei) en Genua (20 mei) I 

NJpICJ, MJ] I ~ T-heooly Nc.ws wf have at ?ret~n~ 
!U. colllll1tlQicn~ .from· bep~, is tbe ?t'iIdh gf .,Heutenant 
AJmi.rnhu Ru 'fT' who cd;at S",lIlU 4; akd-;o fall, 
&t t ~' .. \'aun S e ~ce1V 10 tne lue Fight,.'1'~g\'ftred bJ 
!!.IFpètr~t1S~·;Ü1d pa~t~qlli*Tfby'this wt.o.uu;~~~"b~~tà 
grc,ar çoiifidence in hisêóür'lIge lÎ'ld·pruae~t\co~duÇt.o:rhe 
1{~~'j',~ari4.$.F;~iJ1i.1=teet~ ~~J~ill.a~·1irAc~f:l; ~hd 'tbe 
~rJ;&~~~t.1S beheved to ~rC!tJ1rne.cr,() Mt(ft."J.. Tbc 

Een zeer gezochte Lcmdoll Gazette is het nr. 85 00 sept 1666) 
waarin een ooggetuigeIll 'erslag \'oorkomt \'an de grote brand in 
Londen. Tijdens die brand werd de drukkerij (OI'er against 
Barnard's Castie in Thames SU'eet) \'erwoest Da:mloor \'erscheen 
in die week slechts één nummer dat \'an 3 t/ Ill 10 september 1666. 
Dat zeldzame nummer k\\'am \ ':111 de nieu\\·e drukpers "in the 
Sa\'()y" Slechb één exemplaar , ':In de krant wercl gemist. 

trUt KcJ4tion 0 'wFibJC71'fd ár ';rt-- H.ast6e 'JI 

.• 4tu.rJa . t e IO. ~ .16 141' ,tlt El} lwftfJoC Jt 
!Tr 4 Leutr. rem tncn.e 'nd '1'in~(dilt:l-\oIb,n~ 

] T~C:!'I~le whcn I takt ml Pen.,in. ~o my ,ha~T tO. ~~qu~~t 
~II ~1L'p ~nc fa~ fpeaac~e 'JIc bue {eca hc:re)p .thC)j4~," ,0f1 

,Saturday lbc 10 ud\ant, . ut tbc: 'pérfoDs' ohhc·.1fJIVi:I~i~'ÏI. 
PJlrtnr~.~nd ~~ ~tc Pfntjonary ik Wil!,' (.~ fo~mtr ba,vUg ":ihac 
mornlug rccelved hlS StJlteDcc;-,by whlch be was decured in_ 
c;~pable of be,lJin;. allI i.mP.1o!m(.n~s ÎD tbc •. ,)t.atc, an4. ba:.. 

· Dlfhcd (orCY.cr.i It ~crc"pon foU'lw'e<i, .Tbat the:B~~bCr~hö 
had a.q:ilfed hun, bClng ~ctat liber~,. cvety. wbc:re \~'. he pal'-

· {cd tbc: n~tctS,tClld tbc prople that tbc {aId f.:"wpm· was "ui1t}' 
· an~ de{c.~cd a (evcrc:rrenl~ncc tbcn rbat, which. was givcn a~ 
• ga~nft ·~Im.s and at happening .thal thc CludPc ntlonary Ál JViu 
gOlng mblS Coach to thc P\oor~ WbCTC thc raid ,Auwl:cTt was 
prifOner; ~o fctc,h awal' hisBrother, they'wci'e, b,otb às thcy 

· ",:erc eomm" t.way, ftoppea by tbc: Wateh, wtio _would b.vc: 
dif~har:;cd rtclf M uskm. UreA' [hem; ha~ Ibey not prt(ently 

,~ctlred '.Into thc ~no~t ag am i In thc m~a n cr.me thc_ Peoplc '-be
IDg vtry. mll~h d.ifóltu6cd wlth tbc: :tforcfllo feDuDce, AM i~' 

,beJOf: : r~portcd tbaethc Bores wcic c~Wlin~ ,with no good in
~~DtioQ to tbe J/~g"t). the Dr';lms. ~tre but.forthe bri n~. 
lAg t~C 'Bur~crs JU ",~ms, whlcb was rrdently ~one. they 
bClng In all bi ,COD'lpaDII:', Po.ftcd thc~{c1vcs on . ftle. V:jlJt(~rrg 
1 'OW& HDf., and befo,rc tbc fald Poon, where chey leontiau:d 

· til! almon~fivc in 'thc :Jfter.noon,a~ut whic;h tim.c: they brokr u:' 
pcn the Pn{on èoors~nonvlth~ln~lDg rbrecTroopl oEHorec \\lcrc 
ciu\'I1n,. out to prcyent :lny dJ(prder1 whom tbc lS.uraCTs, kept of 

, \vith the~r Pikcs, ~n.l. af\et\Yards toreN CD rctire'~aQd, fClcbt 
down tbc !'aid RI(~lIc,r ,..:tn..! NS BrotheT tbe bIC PenrIOnar. , 
the Eonnc,T bciJll: in b!, N ight Gown, h~~ing b,t;rn pullcd Ollt 

· of Bed, anc! tbc: o~her In a bl:Jck Velvet Co:1t I who were toen 
tbrown undc:r foot bv the ; cl'pIe, :tfter havin:;'r.ecêivl!ë ft: H

ral Woonds, al wel! by l-.luskc-c !hou :ls,otberwifc ;:. but 
tbispot fuffiëiD~, tb: dcad Boàies: wen:.tt~niFh:d uroDanJ 
draggcd up and cl,own tbc StTec:.'j Firn. thelr t\V\l fln~e~.')which 
tbey had beld ur at thc Swe:lt1J\g to the PCT?etual,f,h&,y,·erc 
e~t off 1.. ' and then thci~ hh I ' which werc .ra~en u~ ~y rome 
Eoys? and: pre(cnrcd I.S a ~r.cat.Prnc.llt t~ tbe 'rIt:rcrr(.~.of 
~ualtty they met,; af ter :W,bl~lI they hurn:.· ~lJ~·.<f~ad bo.:hc~ 
l>y ~be HC,~h ~n ':1 9all'?~~~l }~(Ir Clothe" p.~~l?; \t?r.fl.. ~~o,ffi.an.~ . 
~e fI~lh . maDglc.! In :I ~Ol~ nur~rabl~ l1Iapne~; -r,y_c!.Y .. ~lnC Iln:
'fIn" t" "Ct a plece, wbldi tbey afterwards l,·ld up aila ~c",Jn 
thc "Tow~, 'lllc·jO) nt of a Finocr for I' Stivcrs, ~ I: 'wliolc one 

· for r'S Srivcrs, a riccc:·of'.an i;ar for ~S·. S~i v~~~ i:. iad .. ~ Toe 
Eor l'O St~ers,' aad, W -pro~rthl~al\k;;~, thUP.'annc ,Lhc 
kdi~sr~maincd ,haRDino ~ ~Gallows, "~ojf ma~è ,,1U~td ~ 
anc! IA ·t4Jiunanner manDfcél ~Dd -Cxpo{cd'to the (c'~n ,ag,d 11' 0-

- ~cr~ of~heJ;t.lple riU ~~out midnight), wherq Ce"cra~ pcrfn~s 
_ In dlfg.&,:lfe; Calllt Ind pr~tarcly rcmuved di~ rame~· ro fhat eer. 

uinl}" ~ (a~dcr.Spec!la~!c ~atn ~a~dlyb~en.e.v~f (C~." It is ~id 
a certalp' ~~man eomll~g,Elo~ .. ~t'IK~gl },~I~,-,nfonn~d .. ~ 
wbat had ratt'ed; ·,fcU l.áp~be! bees, :an~ hè~tity tbanhd. 

· .God'f~r ii ,; In ftra,,~t1',:W~l'etbé: Jleor~ 'tDr~ge.~·:aVij,ft lhc!c 
~ two :Ik'otbca, wbo dius mlfeuhly luded tb~lJ: Ljy.e,.; . . .•.. 
· ';;'.JUg, fee, .AlIt 1;.' ThiullOVlin: hi.Hi.hJltfs. i~. Prince 'IE 
I.oi'tllltr.; ~Po~;ad,ic~ :pf jvJ1,~c),ad. 'bAarOcDë~ ,~Ar~:1c~~r.r.rT;' 
; C:lJDC) t.~ T~.!n.~r t~~p,,~:: iliJ~;1 ~D ' (ld~r ':tgatu~ It 1& U ~c1 
· that.tbt,Hc~r:Fa.2d .IS· madcP'!l1.tJon~ry'oE, 'H;.14.~; At ~/Itf".~ 
; ~ dJC,B~c~s lIa!e. Made '!- "rcat .rifenn.ItIOD I~·.thc .Mag'o 
! tl~aC1'-.• .1Y\Dg of 14 or.~~~r )rm.~r ldaglftr~~s~ \&1r~ed.,.gIlJ 
~.h. aud lelt ou~ly {~ {l:tndul=.' 

(moord op de gebroeders De Wit) 

De eerste kranten Ln Engeland rond 1620, waren vert~lingen van 
Nederlandse exemplaren uit Amsterdam, Daarna (rond 1640) ver
schenen de zogenaamde Mercuries in kwartoformaat, ook wel 
genoemcl nieuwsboeken, die soms wekelijks zo'n 20 pagina's tel
den. Een verscheidenheid aan omvangrijke titels werd vn!. gedrukt 
in Londen. 
Joseph Williamson startte samen met MuddLman, uitgever van 
zo'n nieuwsboek de Oxford Gazette. Op 7 november 1665 te 
Oxforcl. In die stad omdat wegens de heersende pest in Londen 

T he Oxford Gazettc. 
PublilbCil by AUlhoritl' 

het hot met Koning Karel naar Oxtord waren gevlucht. Daar werd 
de aldaar verblijvende LichfLeld opged ragen de krant te drukken. 
Zijn eersteling had neemd genoeg geen datum, waarschijnlijk \'an
wege de haast om dat eerste nummer te drukken. Het blad had 
hetzelfde formaat als de Amsterdamse kranten uit de beginperio
de. Bovendien werd dus de breedvoerige titel \',111 de nieu wsboe
ken vervangen door slechts [wee woorden: Oxford Gazette, Onder 
deze titel verschenen echter slechts 23 nummers, omdat het hof 
begin 1666 weer naar Londen werd overgebracht. Het nummer 24 
\ ':lll 1 februari 1666 werd de eerste Lonclon Gazette. 
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Vermeldenswaard is nog dat de Oxford Gazette even
eens in Londen werd gedrukt en verspreid , door 
Thomas Newcomb, hetgeen kleine variaties in de 
opmaak verklaart. Die edities (maandag en donderdag) 
verschenen gelijktijdig in Oxford en Londen 
Er verscheen zelfs een Franse versie onder de titel 
GAZETTE DE LONDRES. Hierover is erg weinig 
bekend. Wel zag ik een exemplaar van 12 augustu s 
1669 en in mijn collectie bevindt zich het nr. 2936 I'an 
februari 1694. Deze Franse edities zijn enorm zeldzaam' 
Er bel'inden zich slechts enkele nummers in de British 
Newspaper Libraly 
De London Gazette uit de 17e eeuw is een boeiende 

GAZE-TrE PE' LONDltES; 

INTERNATIONALES ZEITUNGMUSEUM DER STA OT AACHEN 
krant en voor de verzamelaar een collector's item, dat 
nu nog hier en daar te koop is voor een betaalbare 
prijs. Zelfs voor elke antiekliefhebber -die zich niet inte
resseert voor kranten- is zo 'n stuk papier, gevat in een 
mooi lijstje een blikvanger, waar het zich ook bevindt. 
En geen probleem met de datering, want de datum 
staat erop! 

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

waarinde geschiedenis weerspiegeld wordt. 
E-mail: info@izm.org 

Fax: xx49-241-4090656 
Internet: http://www.izm.de 

L.M.C. Nielynck 

VIRTUEEL AANSCHOUWD 

Het is trouwens ook erg leuk om zo 'n site 
te bedenken. Om het modern te zeggen: 
om de content en de context te verzinnen 
én in te vullen. Allereerst ga je kijken hoe 
de interface Gay-out) eruit komt te zien, 
daarna wat je erin wilt hebben, hoe en voor 
wie. 
Voor de lay-out heb ik gekozen voor een 
krantenlay-out (wat origineel) d.W.Z. een 
echte krantenkop 
(Daily newspaper col
lector). De achtergrond 
is samengesteld door 
een behang van alle-

!I Stal1 - Microsoft Internet Explorer 

De site van 
EdKreemer 
http://www.xs4all.nl/- edkremer 
De site is bedoeld als online archivering van mijn verzameling. En alles 
wat erbij komt is leuk, zeker als ik zie dat er ook bezoekers op komen. Ik 
laat mijn URL in mijn correspondentie terugkomen. Het kan misschien 
potentiele interesseerders over de brug te helpen om wat kranten te stu
ren. De collectie is dan wat visueler. 

een opsomming van alle kranten die ik 
bezit. "Double' is een overzicht van de 
dubbele die ik eventueel kan ruilen. 
Sommige leden van de VKTV maken hier al 
gebruik van. 
'Examples' is een willekeurig overzicht 
met voorbeelden van diverse voorpagina 's. 
En bij 'Links' kunnen die bezoekers door 
klikken naar interessante overkoepelende 

mijn URL gesurft hebben, wanneer en waar 
ze vandaan kwamen. Zo sta ik ook als link 
in de Startpagina. nl onder verzamelaars, en 
dat geeft wel wat meer hits. 
De reakties die ik krijg zijn meestal als 
naslagwerk van hun zoekakties naar kran
ten die men wilt versturen. Als voorbeelden 
kan ik geven o.a. een medewerker van de 
Nederlandse Ambassade in Peru ging na 

het lezen van mijn 
Peruaanse 'Lists' op 
weg naar een kiosk in 
Li.ma om een stuk of 12 
dagbladen te halen die 

maal kleine krantenlo
gotjes. Dit is als achter
grond voor de gehele 
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ik nog niet had. Zo 
ook een vergelijking 
van de organisatie ANJ 
in Brazilie die via mijn 
Brazilie list zo 'n twin
tig kranten stuurde die 
ik nog niet had. 

site. Zo ook de namen, 
die door de hele site 
als een krantenlogo 
terugkomt. Ik heb 
gekozen voor een 
tweetalige site, ' zodat 
het internationaal te 
begrijpen is. Op de 
homepagina kun je op 
twee manieren door
klikken, zowel in de 
rode balk boven als als 
op de gefingeerde 
voorpagina ·s . Dit 
wordt in de volgende 
pagina 's overgenomen 
door alleen de rode 
knoppen in de balk . 
Rood is dé kleur van de pers, zodoende 
komt dit als steunkleur steeds voor. Om het 
duidelijk en toch informatief te houden heb 
ik gekozen voor 6 links. Home, New, Lists, 
Double, Examples , Links en Info. In 'New' 
staat een overzicht van nieuwe kranten die 
ik gekregen hebt met wat gegevens van de 
zender. Onder 'Lists' staat per werelddeel 
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kranten sites. En om de site nog een inter
actieve en persoonlijke swung mee te 
geven staan er op de link 'Info' een reak
tiekader via mijn e-mail en wat persoonlij
ke foto 's van mijn gezinnetje. 
Om het wat professioneler te maken , staat 
er op de home pagina ook een "teller" waar 
ik precies kan zien hoeveel mensen er naar 

allemaal. 

Een melding kwam er 
ook binnen van een 
UN medewerker van 
Iraq in NewYork die na 
het bekijken van de 
link 'Examples' het 
erg leuk vond om een 
krant uit Iraq erop te 
zien met een foto V3n 
zijn leider S.Houssein. 
Hij beloofde dat als hij 
wat kranten zou krij
gen uit zijn land, het 
op te sturen. Leuk dus 

En als laatste: de realisatie van de site is, dat 
de lay-out, inhoud en ingredienten (teksten 
en plaatjes) door mijzelf gedaan zijn. Een 
collega van mij heeft het in elkaar gezet 
(Htm!) waarna ik het geregeld bijhoud met 
vernieuwingen. 
Ed Kreemer . 

Bestuur van VKlV en redactie van Au Courant 

wensen alle lezers een verzamelrijk 2001 
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AMERIKAANSE VERKIEZINGEN 
ZORGEN VOOR 
KRANTENVERWARRING 

Onbetrouwbaar? 
Theo Dersjant schreef er al over in Au Courant 
(nr. 4-1999): I1de anatomie van de journalistieke 
blunder" en kondigt reeds aan dat daarover een 
boek zal verschijnen. 
"Uit onbetrouwbare bron -de mooiste missers in 
de media" is eind oktober jl. verschenen bij uit
geverij Plataan, in samenwerking met het 
Nederlands Persmuseum (ISBN 905807 101 
4/ NUGI 650). 
Als kranten verzamelaars wisten we al van dit 
sOOrt persmissers en we maken er altijd jacht 
op, maar Theo Dersjant heeft in zijn boek wel 
een erg enorme hoeveelheid blunders samenge
bracht, die onmogelijk ooit kompleet een verza
meling zouden kunnen vormen! 
Wie- over monsters, raadselachtige' verSchijnse
len, getallengoochelaars, technische canards en 
giftige bronnen eh journalisten wil lezen, moet 
niet aarzelen dit vlotgeschreven werk aan te 
schaffen! 
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NIEUW ADRES! 

PERSMUSEUM 
Zeeburgerkade 10 
1019HA Amsterdam 
T/ F: 020/ 6928810 
info@persmuseLlm.nl 
www.persmuseum.nl 

Het museum is geopend op dinsdag tot en 
met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur. Op zater
dag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur 

Opening in maart 2001 

NIEUW RECORD KLEINSTE 
KRANT TER WERELD 

Het Bengaalse "Bireswar-Smriti" is niet langer 
het kleinste krantje ter wereld (zie het artikel 
"Klei.n, Kleiner, Kleinst", destijds in Au 
Courant). 
De nieuwste editie van bet Guines$ Baak of 
Recórds vermeldt nu het Braziliaanse week
blad VOSSA SENHORIA als kleinste krant. 
Afmetingen zijn 3,5 x 2,5 cm, het verscheen 
wekelijks sinds 1935 en bevatte foto's, tekenin
gen en advertenties. 
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Altijd bij de tijd 
\ 

Midden tussen het groen 

van de Baronie. 

letterlijll op de Nederlands 

. Belgische grens 

in Baarle-Nassau, 

bevindt zich· sinds 1906 . 

Druld<erij Em. de Jong. 

Deze moderne Nederlandse 

grafische onderneming 

geniet in de grensstreek. 

opmerkel ij ke maar ook ver daarbuiten 

grote bel<endheid. 

Steeds meer opdrachtgevers· 

van- formaat uit vooral 

Nederland en België 

weten ons moeiteloos 

te vinden. Dat is trouwens 

niet verwonderlijk, want 

wij hebben onze klanten 

veel te bieden: kwalitatief 

hoogwaardige faciliteiten, 

messcherpe prijzen en 

tiptop servicê. 


