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Oorlogsbunker in Krefeld herbergde prachtige expositie dagbladen 

"ERLEBNISWELT ZElTUNG" 
"Erlebniswelt Zeitung: ursprung und anfang der Presse" Die bijna poetisch 
klinkende kop, afgeleid van de gelijknamige tentoonstelling in het aan ons 
land grenzende, Duitse plaatsje Krefeld, beloofde de bezoeker een museale 
wandeling door eeuwen persgeschiedenis. Een wandeling, zo kon ik nader
hand vaststellen, die elke liefll ebber, maar vooral verzamelaar, naar adem 
deed snakken ... 

Door: Jan de Wit 

Wat doe je met een bunker uit de 
laatste wereldoorlog, aan de rand 
van de stad, die merkwaardig 
genoeg de wederopbouw onge
schonden is doorgekomen? In 
Krefeld hebben ze de oplossing: een 
museum. Of bet de bedoeling was, 
is niet bekend , maar de metafoor 
zou kunnen zijn dat histo rie verpakt 
moet worden in historie , ongeacht 
begrippen als "goed" en "fout". En 
zo wandel je de nog jonge geschie
denis binnen om vervolgens in aan
raking te komen met de volstrekt 
onbekende wereld van eeuwenoud 
papier. Welkom in het "Europaiscbe 
Zeitungsmuseum" . 

Krefelcl' Het was de pater famUias 
van onze vereniging, Louis Nielynck, 
die op een avond telefonisch ken
baar maakte een goede kennis op te 
willen zoeken in Krefeld . Het zou 
zijn eerste bezoek aan zijn kennis 
zijn, echter per trein (Vlissingen
Krefeld) zou je meteen mogen pra
ten over een wereldreis Cu kent de 
NS waarschijnlijk ook!) . Nu is er 
natuurlijk niet veel nodig om een 
dagblad verzamelaar warm te krijgen 
voor een reisje met eindbestemming 
"Dagbladen" , dus togen (qua verza
melwere ld) de muis en de olifant 
richting Deutschland. Een alleraar
digste rit , die al rond 10.00 uur in 
Krefeld eindigde. 

Museaal 
"Een verzamelaar van Duitse dagbla
den", zo omschreef Louis hem sim
pelweg. Daar bleef het niet bij. Het 
bleek namelijk Hans-Ulrich Nieter, 
directeur van dit kleine Europese 
krantenmuseum, eigenaar van de 

tentoongestelde authentieke collectie, 
maar ook eigenaar van waarschijnlijk, 
zowel kwalitatief als kwantitatief, de 
grootste collectie Duitse 'zeitungen'. 
Zeg maar de olifant van Duitsland, 
die in Louis Nierynck geenszins zi jn 
evenknie ziet. "Louis is kwalitatief de 
allergrootste' '', herhaalt hij nederig en 
meermalen. Louis spreekt bet tegen 
en zelfs de begroeting, een echte 
Amerikaanse 'hug', is niets voor de 
nuchtere Zeeuw. Wel bekent Louis 
dat de buitenlandse collectie van 
vriend Nieter grotendeels uit 
Vlissingen afkomstig is. Anders is het 
met de honderden eeuwenoude 
Duitse jaargangen (!) van Hans
Ulrich: hij heeft ze in tientallen jaren 
bijeengebracht en prima gearchi
veerd. Adembenemend is de eerste 
kennismaking met de woning van 
Nieter: elk stukje muur, e lke plank, 
elke kast, elk hoekje en elk trapgat 
herbergt authentiek materiaal dat met 
kranten te maken heeft: prenten , 
pamfletten, tekeningen, brieven, 
postzegels, miniatuurcollecties , alles 
binnen handbere ik en altijd weer die 
warme relatie met de krant. Noem 
het het understatement van het jaar 
2001 als ik schrijf dat a lleen zijn huis 
al een museum is. 

Zijn collectie verdient een echt muse
um. Hij heeft het dan ook. Van 19 
november 2000 tot 18 maart 2001 
exposeerde hij, u raadt het al, in zijn 
e igen museum. Reden? 350 Jaar na 
het ontstaan van het dagblad ver
diende die geschiedenis bijzondere 
aandacht. Op 25 mei 2000 lukte het 
Nieter persoonlijk om de Duitse 
minister van Financiën! Hans Eichel, 
de eerste speciale postzegel "350 
Jahre Tagesze itung' te overhandigen, 
maar nog meer energie stak hij in 

deze tentoonstelling. Een tentoonstel
ling die gezien mocht worden, zeker 
door onze pater famUias. 

Vogelvlucht 
Uw kent de geschiedenis van ons 
gezamenlijk bindmiddel. In vogel
vlucht, maar met bijzonder exempla
ren, werd het in het museum chro
nologisch geschetst: de mondelinge 
berichtgeving, de herold , de geschre
ven brief, de handgeschreven 
Gazetta in Venetië (1536), de agenten 
en correspondenten (' berichtenver
zamelaa rs' ) die schreven in opdracht 
va n kooplieden en gezagsdragers, 
het pamflet en vlugschrift (eind 16e 
eeuw) tot aan de gedrukte, period ie
ke krant. De tentoonstelling is over 
de eerste kranten stellig: 1605 in 
Straatsburg (volgens Nieter de eerste 
wekelijkse verschijnende krant ter 
wereld, genaamd 'Die Relation ' ), 
1609 Wolfenbutte l, 1610 in Bazel, 
1615 Frankfurt, 1618 Amsterdam 
(Nieter betitelt in zijn catalogus deze 
krant, de Courante uyt Italien, 
Duytsland ete., als de eerste niet
Duitse krant in het buitenland), 1620 
Antwerpen, 1621 Londen en 1631 
Parijs. Exemplaren van het eerste 
Duitse dagblad (1650) liggen er ook: 
die Einkommende Zeitungen uit 
Leipzig! Engeland volgde, aldus 
Nieter, pas in 1702 (de Daily 
Courant) en Frankrijk in 1777 
(Journal de Paris). 
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EUROPESE DAGBLAD 
ALLIANTIE 
Tot nu toe zijn geen Nederlandse kranten uit

genodigd voor de Europese Dagblad Alliantie. 
De alliantie is een initiatief van de Spaanse 
krant ABC en het Duitse dagblad Die Welt. 
Ook de DailyTelegraph en de Figaro doen 
mee. 
De bedoeling van de 'European Dailies 
Alliance' is samen te werken op het terrein 
van -de internationale berichtgeving. In eerste 
instantie denkt men aan de uitwisseling van 

. kopij. Daardoor krijgen de samenwerkende 
kranten de mogelijkheid al1ikelen van 'geren
ommeerde buitenlandse auteurs' uit andere 
landen te publiceren. Het is ook mogelijk dat 
journalisten enige tijd van standplaats wisselen. 
Verder wordt gedacht aan samenwerking op 
het gebied van internet, documentatie en 
advertentiewerving. 
De vier pioniers van de alliantie zijn op 1 mei 
begonnen en willen hun samenwerkingsver
band op den duur uitbreiden met partners in 
andere landen. Er zijn al contacten met kran
ten in België en Italië. Nederlandse kranten 
zijn nog niet benaderd, maar de hoofdredac
teuren johan Olde Kalter (De Telegraaf, Pieter 
Broertjes (de Volkskrant), Folkert jensma (NRC 
Handelsblad), jaap de Berg (Trouw) en Oscar 
Garschagen (Algemeen Dagblad) tonen allen 
wel enige interesse in het project. 
'Ik ben reuze benieuwd' , zegt jensma. 'We 
hebben al wel een uitgebreid corresponden
tennetwerk, maar daar is altijd iets aan toe te 
voegen. Wie weet kun je ook kosten besparen. 
Nu werken we nauw samen met De 
Standaard, maar andere connecties zijn denk
baar. ' Olde Kalter van De Telegraaf: 'We heb
ben al eens eerder met Die Welt samenge
werkt, ook op commercieel gebied. ik ben dus 
wel geïnteresseerd. De vier kranten van de 
huidige alliantie zijn allemaal enigszins conser
vatief; het zijn serieuze kranten, ABC is de 
meest populaire.' Ook Garschagen (AD) heeft 
belangstelling. 'Ik vind zulke samenwerkings
verbanden altijd interessant. Ik wil er graag 
meer van weten.' Gezien de reacties van de 
landelijke kranten wordt het dus een kwestie 
van snel contact zoeken, want per land mag 
maar één partner meedoen. (PH) 
Bmn: De jou'rnalist 18 mei 2001. 

KIOSK ZONDER KRANT 
De gratis kranten Metro en Spits brachten jon
geren weer aan het lezen. Maar ze verdringen 
ook de kwalitatief betere Volkskrant, Algemeen 
Dagblad en Trouw uit de stationskiosk. 
Uitgeverij PCM probeert de verliezen elders op 
te vangen. 
De gratis kranten zullen de dagbladen verdrin
gen! Menigeen deed deze sombere voorspel
ling toen twee jaar geleden Metro en Spits hun 
opwachting maakten. Maar al snel haalde 
iedereen opgelucht adem: de kwaliteit van de 
gratis kranten -niet veel meer dan een bijeen
geharkte massa persberichten- deed zover 
onder voor die van de Volkskrant, Trouwen 
het AD dat het gevaar niet noemenswaardig 
leek. 
Toch blijkt uit de cijfers dat PCM lijdt onder 
het succes van de snel weg te graaien kranten . 
Op steeds meer kleine stations, zoals die van 
Abcoude, Alphen aan den Rijn en Muiden, zijn 
de drie landelijke ochtendbladen niet meer te 
krijgen . 
Niet dat PCM daar zelf toe heeft besloten, 
benaclmkt Dick Huijssoon , directeur oplagebe
drijf. 'Individuele verkopers besluiten dat het 
niet lonend meer is om die dagbladen te ver
kopen .' Verkochten de stationskiosken voor 
zomer 1999 nog twee op elke honderd ver
schenen ochtendkranten, nu is dat aantal 
geslonken naar anderhalf tot één. Dat betekent 
een teruggHng van rond de vijfduizend kranten 
per dag. 
Maar peM treurt. niet. Hoewel honderden ver
kooppuntèn verdwijnen 'komen er jaarlijks 
ook weer honderden bij', zegt 1Ju1js500n. '\'{fe 
hebben twaalfduizend verkooppunten in heel 
Nederland! daar fluctUeert dus nogal eens waL" 
Nieuwe kiosken vel'l?Chijnén in l1otel$; l.tniyersi
teiten en bij butoren. 
Huijssoön: 'Het vereist wat invepthiléÎt n1aar 
de tn- en ujtsn.:oom ,heeft nu een eVenwicht 
J1erèikt.' (CD) 
Et"on : C~1Tp 02-0;; 

Setzen Sie sich! 
De geschiedenis van de krant is 
bekend, daarentegen zal de strijd 
wie in de zeventiende eeuw de pri
meur had en welk moment dat pre
cies was, altijd voortduren. Die dis
cussie gingen de muis en de olifan
ten niet aan. Een prachtige, histori
sche collectie daagden ons uit en 
het moet gezegd dat het met zorg 
en vakmanschap was samengesteld. 
Ronduit grappig was de kleine 
videozaal waar de stoelen vervan
gen waren voor stapels kranten. Ga 
zitten op stapels Duitse dagbladen Geschreven Italiaanse krant 
en aanschouw vervolgens haar 
geschiedenis. Een prachtige geschie
denis en een prachtig dagje Krefeld 
in goed gezelschap: fijn dat er men
sen zijn die je de weg wijzen en 
hun kennis kunnen en willen over
dragen. Misschien was dat wel de 
waarde van dit Duitse dagje pers ge
schiedenis. "Drei Bier, bitte! ", kwam 
er aan het einde van de dag dan 
ook lekker uit! 
Met dank, Louis en Hans! 

AANGEBODEN: 
- 21x verschillende "De Waarheid" 

uit 1945-'46 en '47. 
- 2x Het Vrije Volk 
- 's Gravenhaagse Vrijdagse 

Courant 28-12-1781 
- Het Volk 26-01-1907 
- Uniepost 01-10-1949 

(1e jaargang nr. 1) 
- Het Dagblad 09-12-1947 

(1e jaargang nr.l) 
- Het Katholiek Nieuwsblad 

04-10-'83 (1e jaargang nr. 1) 

GEVRAAGD: 
Alles over "De Nederlandsche Unie" 
tijdschriften, brochures, knipsels , ed. 

Reacties naar : A. Speel 
Adamshofstraat 35A, 3061 ZB 
Rotterdam 
tel: 06/ 11361919 

GEZOCHT: 
AO-boekjes-verzamebar (actuele 
onderwijsstichting IVIO) 
Ik ben op zoek naar oude AO uitga
ves met slappe kaft; nr. 1 tot 250 
(1945-1949) en uitgaves van 1936-
1945 toen ook" Flits " geheten. 
Tevens RAO boekjes uitgegeven 
voor de soldaten in Nederlands
Indië. 
Wie kan me helpen? 
Reacties naar: A. Steylen 
Imboschweg 5, 6961 LH Eerbeek 
tel/fax: 0313/ 619600 

GEZOCHT: 
Metro International is weer twee edi
ties rijker. In Montreal en Barcelona 
bestaan nu ook gratis kranten voor 
forenzen onder de vlag van Metro 
International in Londen. De totale 
oplage is daarmee gestegen tot 3,6 
miljoen exemplaren per dag wereld
wijd. Metro verschijnt in veertien lan
den met negentien edities en is daar
mee de vijfde krant in de wereld. 

Wie kan me helpen om de Metro
collectie compleet te maken? 

Ik mis nog de edities uit Göteborg ; 
Malmö ; Boedapest ; Santiago ; 
Philadelphia ; Rome ; Toronto ; 
Warshau ; Athene en dus nu 
Montreal en Barcelona ?? 

Reacties naar : Ron Grooten 
Kastelein 12, 2387 Baarle-Hertog 
(België) 
tel: 0032-14699545 of 
ron.grooten@vt4.net 

GEVRAAGD: 
NAJAAR 1944! 
Gevraagd: dagbladen en pamfletten 
uit het najaar (september tot en met 
december) van het jaar 1944. 
Het liefst aaneengesloten maar losse 
nummers mogen ook. 
Eventueel te ruilen voor :l nder 
(oorlogs) drukwerk. 
jan de Wit, 073-5214272 
(e-mail: dewitrosmalen@planet.nD 

Een min-puntje gëtaleerd: 
Duits voetbalelftal verslaat Nederland (1974) 

Nieuws van het secretariaat 

De volgende mutaties kunnen 
we u melden: 

Adreswijzigingen 
-B. Rogmans (BN De Stem te Breda) 

is verhuisd naar: Schotersingel 105, 
2023 AA Haarlem 

- 1. Nierynck (Vlissingen) 
is verhuisd naar: Vliedberg 20, 
4386 GH in Vlissingen. Het tele
foonnummer is onveranderd 

- H. vld Pol (Utrecht) heeft een nieuw 
postbusadres 3059, 6802 DB 
in Arnhem. 

- Het Persmuseum (Amsterdam) 
is verhuisd: Zeeburgerstraat 10, 
1019 HA Amsterdam 

- j. Schenkel (Vlaardingen) is ver
huisd naar Billitonlaan 9IB, 3131 
LG in Vlaardingen. Het telefoon
nummer is 010-4341980 

- W.F.M. jorna (Leeuwarden) 
is verhuisd naar: Goslingastate 23, 
8926 PM in Leeuwarden. 
Het telefoonnummer 058-2126835. 

Nieuwe leden 
De VKTV verwelkomt de twee 
volgende leden: 
- A. Steylen, Imboschweg 5, 6961 LH 

in Eerbeek. Zijn tel. nr. is 03136-9600 
- R. Vermolen , Duurstedestraat 92, 

4834 HM in Breda. 
Afmeldingen 

Van de Stichting Gezellig en Leuk 
(de heer R. Winding) is tot tweemaal 
toe de post retour gekomen (van het 
adres Nieuwe Herengracht 15 in 
Amsterdam). Onduidelijk is waar de 
Stichting naartoe vertrokken is . 
Mocht u informatie weten over deze 
stichting, dan verzoekt het sectariaat 
u even contact op te nemen. 
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DE RAADSELS VAN HET INTERNET 
De VKTV is ook op het Internet te 
vinden met een een web-site. Een 
gedeelte van de inhoud van de Au 
Courant is hier ook te lezen . Sinds 
enige tijd zelfs met een "pagina" in 
het Engels . Mogelijk heeft u weleens 
onze site bezocht, misschien zelfs 
regelmatig. 
Om de drie maanden, wanneer de 
nieuwe Au Courant verschijnt, wordt 
ook onze site vemieuwd. Om ech
ter in de tussenliggende tijd te laten 
zien dat de vereniging dan ook 
actief is, wordt iedere maand het 
"aanzien" van de he le site veran
derd. Hierbij een afbeelding van 
een aantal "koppen", zoa ls deze de 
laatste maanden van vorig jaar en 
het begin van dit jaar boven de arti
kelen hebben gestaan. Verandering 
van spijs .. . u weet wel! 
Een aantal keren per dag wordt 
onze site bezocht door, voor ons, 
onbekende mensen van over de 
hele wereld. Een bepaald program
ma houdt bij van welke provider en 
uit welk land de bezoekers alkom
stig zijn. Daarbij vallen soms merk
waardige dingen op. Wat te denken 
van een aantal bezoeken van VS 
MILITAIR (NAVY.MIL). Zit hier een 
krantenverzamelaar op een . 
Amerikaans oorlogsschip naar onze 
site te kijken, of houdt de 
Amerikaanse Militaire Inlichtingen
dienst onze web-site in de gaten of 
er geen ondermijnende teksten op 
staan? Trouwens bezoekers uit 
Amerika zijn regelmatig te gast op 
onze web-site, zelfs uit de 
Mormonen-stad Salt Lake City in 
Utah. Mogelijk zijn een aantal van 
deze Amerikaanse bezoekers voor
malige Nederlanders, je weet het 
niet. 
Maar ook in Israël wordt onze site 
veelvuldig bekeken. Merkwaardig 
daarbij was de maand maart, toen 
op niet minder dan 9 dagen steeds 
iemand van de provider KNET.IL 
onze intemet-pagina 's bekeek. Was 
KNET.IL soms de Israëlische rege
ring, de Knesset, of zat ook hier 
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weer iemand van de geheime dienst 
mee te lezen . Door met een beetje 
fantasie te kijken naar wat voor 
bezoekers onze site bekijken kan je 
wel een spionageroman schrijven. 
Verder kom je soms bezoekers tegen 
uit landen waalvan je je afvraagt: 
wat zoeken zij nu op een 
Nederlandstalige web-site. Mensen 
uit Costa Rica, Bulgarije, Colombia 
waarvan iemand, of meerdere men
sen, in februari niet minder dan 6 
keer onze site bezocht - maar zelfs 
uit landen als Maleisië, Zuid-Korea, 
Japan en de Russische Federatie kom 
je ze tegen. De meest exotische 
bezoeker kwam uit Tonga. 
Uit de gegevens blijkt ook dat Zuid
en Midden-Amerika maar weinig 
bezoekers van onze web-site leveren 

Onze website: 

om nog maar te zwijgen van Afrika. 
Merkwaardig hierbij is het compleet 
ontbreken van Zuid-Afrika, waar 
toch wel veel Nederlanders wonen. 
Australië en zelfs Azië doen het een 
stuk beter, wat het aantal bezoekers 
betreft. Hieruit blijkt dat de VKTV 
misschien niet zoveel leden heeft, 
maar we zijn blijkbaar wel wereld
wijd bekend. Het is daarom bijzon
der jammer dat er maar hoogst zel
den een reactie van deze bezoekers 
komt via een e-mail. Het zou inte
ressant zijn om eens iets meer van 
deze mensen te vernemen. 
Dit zijn voor mij de raadsels van het 
Internet. 

Harm Bosman 

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

Leeuwarder Courant 
eenmaal in het Fries 
LEEUWARDEN - De Leeuwarder 
C·ourant is voor het eerst in haar 
bijna 250-jarig bestaan volledig in 

BLIJF JE BIJ 
het Fries verschenen. De lezers 
kregen een Nederlandstalige krant 
en een Ljouwerter Krante, een editie 
volledig in de Friese taal. Deze bij
zondere krant verschijnt in het kader 
van het Europees jaar van de Talen. 
In totaal zijn 110.000 exemplaren 
gedrukt. Opvallend is dat de meeste 
Friese teksten korter zijn dan de 
Nederlandse. Speciaal voor deze edi
tie is een nieuwafbreekprogramma 
gemaak voor het tekstverwerkings
programma van de krant. De totale 
investering 
is €45.000 (f 100.000). (ANP) 

LEEUWARDER COURANT 31"on: Spits, 13/6/01 
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EERSTE ENGELSTALIGE KRANT 
IN JAPAN 
De Asahi Shimbun en The International Heraid 
Tribune hebben een joint venture gesloten en 
gaan een Engelstalige krant in Japan uitbren
gen. 
Het is de eerste Engelstalige krant a ldaar en hij 
gaat The International Heraid Tribune & Asahi 
Shimbun heten. De krant brengt internationaal 
nieuws in het IHT deel op de eerste pagina's 
en Japans en Aziatisch nieuws in het Asahi
deel op de achterpagina's. Volgens ceo Peter 
Goldmark Jr. van de IHT mikt de krant op bui
tenlandse zakenlieden die in Japan leven of 
daar zaken doen. Maar ook voor toeristen zou 
de krant uitkomst bieden. Ceo Shin-ichi 
Hakoshima van Asahi Shimbun Company wil 
een brug slaan tussen Japan en de rest van de 
wereld'. 
'De Japanners moeten meer kennis krijgen van 
de wereld en de wereld van Japan'. De krant 
komt zes dagen in de week uit. , 
Intussen heeft The International Herald 
Tribune ook bekendgemaakt een samenwer
king met het Spaanse El Pais aan te gaan. 
Bron: Adforl17atie 02-04-2001 

KRANTEN "INFILTREREN" 
IN MKZ-GEBIED 

Een krant laat zijn abonnees nooit in de steek. 
Maar hoe bezorg je de krant bij je lezers die in 
de door mond- en klauwzeer getroffen ver
spreidingsgebieden wonen? Wegener heeft er 
een oplossing voor gevonden. In de driehoek 
Apeldoorn-Deventer-Zwolle ronselde de kran
tenuitgever bewoners uit de "besmette" dorpen 
voor verspreiding onder de boeren die door 
de epidemie tot "huisarrest" zijn veroordeeld. 
Ook zijn abonnees opgeroepen hun brieven
bussen aan de weg te zetten, zodat het boe
renerf niet betreden hoeft te worden. 
Bmn .' Graficus, 17-2001 

MINDER 
DAGBlAD JOURNALISTEN 

De werkgelegenheid bij dagbladen lijkt iets af 
te kalven. Bij de verschillende krantenbedrij
ven verdwijnen de komende tijd meer dan 
honderd journalistieke arbeidsplaatsen. Door 
samenvoeging van Wegener-titels gaan onge
veer veertig arbeidsplaatsen verloren in Zuid
Oost Gelderland. Ook de fusie in de regio 
Zwolle-Apeldoorn zal enige arbeidsplaatsen 
kosten. Bij de Noordelijke Dagbladcombinatie 
zullen na de reorganisatie zo'n vijftig journalis
ten m.inder werken. Bij bet Telegraafconcern 
verdwijnen achttien arbeidsplaatsen door 
samenwerking van de kranten in Hilversum, 
Haarlem en Leiden. In Limburg hmnen 
arbeidsplaatsen verloren gaan, als de kranten 
in Maastricht en Heerlen (beide van De 
TelegraaO moeten samenwerken. De verdere 
ontwikkeling van de werkgelegenheid is moei
lijk te voorspellen. Volgens cijfers van de NDP 
waren er.in 1998 nog 3827 journalisten werk
zaam in de dagbladsector. Maar nu lijkt groei 
er uit. Telegraaf en PCM Uitgevers zagen de 
winSt het afgelopen jaar dalen. Ook de geza
menlijke oplage van dagbladen is dalende; 
opnieuw het laatste kwartaal van 2000 verloren 
verschillende dagbladen terrein. De toekomst 
van de internetredacties is nog onzeker. Jan 
Houwen, bestuursvoorzitter van Wegener, 
streeft naar meer efficiëncy, maar hij kan niet 
zeggen of het totale aanta.l journalisten verder 
za l teruglopen. 'We hebben nu bijvoorbeeld 
een groep journalisten in opleiding voor elek
tronische medi!;'!. Het is moeilijk een voorspel
ling te doen. ' Cees Smaling, topman van PCM 
Uitgevers, denkt dat de groei van de kranten
redaaies er uit is. 'Ik verwacht eerder dat het 
aantal journalisten iets zal teruglopen. Maar 
veel hangt af van de ontwikkeling van de 
oplage, de advertenties en van interner. NVJ
secretaris Hans Verploeg waarschuwt dat 'des
investeren' in jou rnalisten gevaarlijk is. 'De 
kwaliteit en pJuriformiteit van kra.nten zijn een 
groot goed. Terwille daarvan moet je soms 
genoegen nemen met een iets lager rende
ment.' (PB) 
Brpn : 6apri12001; Dejollrncilist 
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la très nette victoire de M. François Mitterrand 
;;;='~ Iva au·delà du rassemblement de toute la gauche 
',,'" et aggrave les divisions de la majorité sortante 

\: : ~':~:'.::::;::.: :~;::, ;:w':::,;~~~~~=::~~.,:~;.;~L! 

LE MONDE "REVISITED" 
'Soms lijkt het alsof een oceaan ons scheidt 
van die periode, luidde de openingszin van Le 
Monde van donderdag 10 mei 2001. Van welke 
periode? Van 10 mei 1981, de dag van de 
alternance', toen de socialist François 
Mitterrand tot president van FrankIijk gekozen 
werd. Drieëntwintig jaar lang, sinds de terug
keer op het politieke toneel van Charles de 
Galille in 1958, was rechts aan de macht 
geweest. 
Iedereen die erbij was, op 10 mei 1981, zal 
zich het enorme volksfeest blijven herinneren 
dat in Parijs losbarstte, toen radio en televisie 
om precies acht uur 's avonds de overwinning 
van Mitterrand bekendmaakten. Het is moei
lijk, zelfs na twintig jaar, de betekenis in te 
schatten van die gebeurtenis voor Frankrijk. Le 
Monde acht de 10e mei 1981 in elk geval van 
een dergelijk historisch belang, dat de krant 
vorige week een herdrukvan zijn editie van 

, maandag 11 mei 1981 (zoals gebruikelijk voor
uit gedateerd op 12 mei 1981) als supplement 
bij de editie van 10 mei 2001 voegde. Het is 
een exacte reproductie van veertig pagina's, 
waaruit slechts acht pagina's kleine annonces, 
zoals familieberichten, zijn weggelaten. Maar 
op de voorpagina prijkt weer het commentaar 
van hoofdredacteur Jacques Fauvet, het 
rubriekje 'Au jour Ie jour' van Robert Escarpit 
(die de kop citeert ' Het linkse gevaar eist de 
regeringsmacht op' uit een krant van 11 mei. .. 
1936), de politieke analyse van Noël-Jean 
Bergeroux, een beschouw ing van Bertrand 
Poirot-Delpech, die Mitterrand 'een geboren 
schrijver' noemt, en een advertentie van de uit
geverij Le Seuil voor de biografie van dat 
andere linkse icoon, Pierre Mendès France, 
door Jean Lacouture . 
Voor wie de eerste gelegenheid miste: alsnog 
een bewaarexemplaar. (LB) 

:*' 

Bron. De joum alist, 18 mei 2001 

DUITSE KRANTEN VERLIEZEN 
LEZERS 

De gezamenlijke oplage van alle kranten in 
Duitsland is met 0,35 rmljoen teruggelopen tot 
28,22 miljoen exemplaren. Ook weekbladen 
en tijdschriften verloren, alleen vakb laden 
groeien. De landelijke top in Duitsland: 
1. Südde utsche Zeitung 430.000 +0,6% 
2. Frankfurter Allgemeine Zeitung 407.000 +0 
3. Die Welt 249.000 -2,65% 
4. Frankfurter Run dschau 188.000 -1,36% 
5. (Berliner) Tageszeitung 60.000 +1% 
6. Handelsblatt 1'56.000 -6,8% 
7. FT Deutschland 70.000 (nieuw) 
Bron: DPA lIta lIewsl'oom.de; Villa Media 01/05/01. 

METRO IS IN FINLAND GEEN 
KRANT 

Het gratis blad Metro mag zich in Finland niet 
meer afficheren als krant. Dat heeft een recht
bank in Helsinki bepaald na een klacht van de 
organisatie van kràntenbedrijven over buitenre
clame door Metro. Het hof acht vergeHjking 
van Metro met traditionele kranten ongepast. 
Aan de redactie kan niet dezelfde onafhankelij
ke positie worden toegekend als aan die van 
arldere dagbladen în Finland. Metro is volledig 
athankelijk VJln jnkomsten uit advertenties en 
daarop wordt de inhqud afgestemd. Het Finse 
Hof concludeert dat Metro niet dezelfde maat
sdwl?peJijke b~tekenl$ enjoumaJistieke waar
<Ie heeft rus de. uadîtionele kränten met hun 
betalende abonnees en kopers van losse ourn
tners~ 

Brom De (.'itgel 'e1; Vil~a Media tiF03/200 1 

Over ware burgers, oranje schelmen, een unieke Bataaf, 
een "Pop" Morgen, een onbekende "Chicaneur" en een 
verzuchting van Sautijn Kluit over het scheurpapier als 
verstoteling! 

In de oranje-gezinde 's GAVENHAAGSE COURANT Nr.50 
van 7 april 1787 trof ik een brief aan van een patriot, 
die uitgevers F.Gosse en Zoon" eervergeeten oranje
schelmen" noemt. 

MiNE HEHEN! EN EERVERGE/lTEN ORANJE 
SCHELMEN! 

wy 1~(zell biet dlgclykl uw uooh «:ehoorde Schcnl.tbluicP. 
wa", lII.oor KY de bruve V,uter HOOf r eG de bDdhcvColdc B\!r
gcr)' op lilt ;aUc ,(Dondt\c wyz.c IInert, dog 4cllk fll flo dallreu d~1 
de ,alg Dog uw be' ui 1)'11. wnr II::1D gy uw yc,4u\1:.de ZIt! de 
lIIIulvc1 zult Rl')t(CD overgCt YCD. nleu DteCr w'tDf('hcn wy I, Je r . 
11 •• al uw hult III.OOt del Hemd. blixeml vuur an.g ",clteer" w.:.r 
den. dOl lCD (p)'t in .1Ic dnCllJw •• rdicc Orlull'c - k l.1.!.IICD, zu '
len w'I trlumfcercQ co al zulk [c :l ulm IIh gy Zy l IJlLt uw gut(che 
unhlDI!, tIIeZ Dog C,ft wdbckco4c O"D~ckl.r.t. 111\1· ... ' 't do ~\'ic· 
rCDd ttc~chut verplcUercu, CD ~( betl. vaQ V.yllchl over "I ell 

4~C~;~~o~r~:~~ i~l~r~~j:j:llw~:~::~D~:nS~~~C~.~;Ljt~e:cC;c: en 
Voom bl'lvc wJ ollvcr.ndel'i7k 

Ww c:rgft:c VJndco. 
I!ENIGE WELDENKENDE VADERLANDERS. 

NB. Wy llc;bca vef rcheid~D u4efc clierc:elykc Brieven, IQL 

01.1' ,uddrufeerr, oDlfaug~pj. welko w)' JUl!elyk. zoo;,
"ca kun.en plaatrcD, 4q~ 'uzc zal gcoocgza~m t)'D I 
om ;,é w .. ,e fClltimcnltn van LII:;en. cic tig t.CO llil.lil 

Vin WELDENKENDE VADEL-lLANDERS wil Jen IiIQ 

DLtllt.CD. l.ullctoQcn. 

Dergelijke brieven werden in die tijd altijd wel opgeno
men, al was het dan met een NB van de uitgever, dat 
als antwoord afdoende zou zijn. 
Zou de tegenwoordige dagbladpers zo'n aanval op de 
inhoud van haar uitgave opnemen? 

Ik heb me al eens afgevraagd hoe dat krantje 
GOUDSCH KRONI]KSKE eruit zou zien. 

I ~_ ........................... -- •• _---

IHllmp,nUAO 1~ .AI"I~nIS, " . ..;. ',) 

Tussen enkele stukken op een boekveiling trof ik 
zowaar het nummer 320 van 18 aug 1853 aan! Het 
nieuwsblad -want dat is het- verscheen op woensdag 
en zaterdag en werd uitgegeven bij G.B.van Goor te 
Gouda, van 27 juli 1850 tot 20 december 1853. Onder 
de titel en het Leidse wapen volgt "Wet den Toetssteen" 
en daaronder "voor de 'wet, den koning en het volk 
onder gods gunst". Het blad had zelfs een hoofdkantoor 
te Batavia! Een leuke aanvulling voor de collectie. 

Zonder dat hij er zich van bewust is, zorgt Rudy Collier, 
hoofdredacteur van DE MORGEN telkens weer voor een 
curieuze kop op zijn krant! Wellicht doet hij hèt met 
opzet: 
Als de nieuwe Au Courant verschijnt, zorgt hij voor 
inbreng in Curiosa .... 

~,Mergen 
SPAAR VOOR DE ULTIEME OOR POP-E:-ICYClOPEDIE ,ic ;, " .. ~~ , 

, , Zevenhonderd 
. Sabena-
, werknemers 
in de schietstoel -----_ .. _-- ,"'.' .. -
S

--_::"=~-:.-::.: ----_ ... -~_ ... __ .... -.. - .... __ .. -.-. -----_ ... -, ~_ ..... _ .... _ .... -------..... 1 .. __ • ... - ___ _ _ .. _.. _ ... _-_..... _ .. -- --- ----
I ~-: =~ ;-=:-.: 

Op 31 jan 2001 verscheen die Morgen met een "POP" 
(CDrom) in de " 0 " van de titel. Het hoort een blikvan
ger te zijn voor hun nieuwe actie "Spaar voor Pop-ency
clopedie". Zijn er al verzamelaars onder ons die dergelij
ke "koppen" beginnen te interesseren als verzamel
object? 

Het extra nummer van de BATAAFSCHE COURANT van 
18 april 1798 bevat geen nieuws, maar geeft op de twee 
bladzijden van vijf kolommen een "tweede naam-Iyst der 
orangeambtenaaren". Het is één grote opsomming van 
namen. En uitgever Barendse (in de Stilsteeg te 
Amsterdam) heeft "alles wat mogelyk was aangewend 
om geene abuise te begaani" 
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De "Oprechte Bataafsche Courant", zoals de normale uit
gave is getiteld, verscheen van 3 januari 1797 tot nr. 69 
van 8 juni 1798. Het blad werd voortgezet door M.Bos te 
Amsterdam met nr.70 van 11 juni 1798 onder weer de 
andere kop "Constitutioneele Oprechte Bataafsche 
Courant". 
In de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam bevindt zich 
ook een exemplaar van die datum, maar dat draagt het 
nr. 47 en dat getal ontbreekt vreemd genoeg bij die B.C. 
in mijn verzameling! 

In zijn artikel over de Leydsche Couranten in een 
Nederlandsche Spectator uit 1867, omschrijft Sautijn Kluit 
de volgende verzuchting van een krantenverzamelaar : 

Belangstelling in de voortbrengselen en de geschie. 
denis onzer journalistiek doet mij hierbij ten slotte den 
alweer waarschijnlijk vruchteloozen wensch voegen, dat. 
het publiek toch wat voorzichtig zij met . zoogenaamd 
scheurpapier j men is wel eens rijker ''dan men zelf 
denkt. Mogt de verzuchting: 't zijn waar couranten! 
telkens bij de opruiming van ourle b"edels of in den 
schoonmaaktijd geslaakt, voortaan gepaard gaan met het 
nemen van inlichtingen. Onze openbare bibliotheken 
ruimen gaarne een plaatsje in aan die verstootelingen. 
Zoo wordt het nog eenma&l mogelijk ook de geschiede
nis der Nederlandache journalistiek te schrijven: 

Amsterdam, 27 Mei 1867. 

Mr. W. P. SAUTIJN KLUIT. 

"DE WARE BURGER" van 6 juni 1848 is uniek! Het 
"Buitengewoon Blad" (Jg.1 no.11) heeft niemand!! Leuk 
dat ik dat kan zeggen dat het zich in mijn collectie 
bevindt! Eigenlijk een beetje arrogant, maar toch een 
prettig gevoel als verzamelaar. Hoewel de Koninklijke 
Bibliotheek als enige instelling een welhaast volledige 
reeks bezit van dit blad, ontbreekt daarin dit nummer. 

-----GQ •• ~~.------

DE WARE BURGER. 
l· .... • ...... ~--, ' -... ......,..-_ .... _-
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Overigens blijkt het "gewone" nr.12 van 7 juni 1848 te 
zijn, dus twee dagen voordien verscheen het 
"Buitengewoon Blad", dat op de voorpagina het op 5 
juni opgerichte standbeeld toont van Willem I, prins van 
Oranje . Het standbeeld zelf is gedrukt in goudkleurige 
inkt. 
Het weekblad De Ware Burger verscheen van 5 april 
1848 bij VH.Sterck te Voorburg, waarschijnlijk (?) tot 14 
april 1849. De CCD catalogue geeft dat nr. van 14 april 
1849 aan als nr. 157. Aangezien het blad wekelijks ver
scheen, is of de nummering fout of klopt het jaar niet? 
Los je dat even op Maarten? 

DE STAATSMAN OF ONPARTYDIGE REDENERlNGEN 
uit 1779 dat om de veertien dagen verscheen bij 
Bartholome Wild in Utrecht is geen krant; nochtans 
moeten indertijd nieuwsgierige personen zo'n "boekje" 
regelmatig aangeschaft hebben want de breedvoerige 
titel (zie illustratie) noopt tot aankoop' 

DE 

ST AA TS MAN. 

ONPARTYDIGE REDENERINGEN 

Ovtr de :nerkw~~rjignl! gclll!un~niflên V:1n on
untyd,welkeeenenonmiddelykeninvloed 

kunnen hebben op de belangen v:tn het 
l\·!e:l[chdomin'r3Igemc.enendievtn 

005 V~dt:rbnd in het byzonder: 
:tllesmetthmkundigebtoor_ 

ddingc.n , engdi:hiedkun. 
dige yerklarin,;cnop. 

gehelden!. 

Mj[S~de.rs unmerkingen oller den LANDDOUW 
KOOPWLND~t.. ZU.VA.uT, en aIlM ge

wigtigeooduwerp.w. 

QJliiqu;d ddt',anl &la, p/tOUt/llJf AebWi. 

1779. ]ANUARY No. 10. 

Bovendien was het zaak om die Staatsman regelmatig te 
kopen anders had je nooit een volledige tekst. Zo begint 
het nr.lO uit de collectie met blz. 433! Wel is het onder
werp "Noord-America" zeer uitgebreid en geeft met zo'n 
24 pagina's een volledige statistiek over het revolutionai
re leger van de Verenigde Staten, telwijl "de geest van 
stilzwygendheid en geheimhouding in Pruissen" weer 
met blz. 289 als "vervolg van het mengelwerk" is inge
last. Het tijdschrift heeft ook een "vervolg van de men
gelgedachten", beginnend bij het nr. 62 t/ m 82. Enkele 
daarvan luiden: 

iB. 

Wanneer men de zeden en gewoontens van een 
Volk wil veranderen, moet men zulks niet doen door 
fuenge wetten; het is beeter voorbeelden te geven. 
die eenen zagtëren ii1druk llIaken. . . 

81. 

. ûz{ar verbood .aan:, aJ.le Vrouwen beneden de 45 
jaren, die niet .getrouwd waren of geene kinderen 
hadden. juwelen te mogen dragen, of een draagf1:oel 
te hebben. Dit was een ge[chikt middel om door 
den hoogmoed den ongehuuwden {1:aat aan te taf1:en. 
Ieder trouwde uit glorie: de kinderen volgden. 

Het blad bleef waarschijnlijk bestaan tot 1784. Vanaf 
1780 verscheen het maandelijks . Enkele volledige reek
sen zijn aanwezig in de biblioteken van Utrecht en 
Amsterdam. 

Hoewel de pers uit Denemarken geen deel uit maakt 
van mijn verzameling, heb ik onlangs toch een bijzonder 
krantje eraan kunnen toevoegen. 

Curieus vind ik namelijk "L'ABEILLE DU NORD" (de Bij 
van het Noorden) nr.20 van 8 maart 1808 uit Altona, 
Denemarken. Het is een klein blaadje dat wekelijks ver
scheen met nieuws uit binnen- en buitenland. Het is 
volledig in de Franse taal , heeft niet minder dan 14 
pagina's met een supplement van 2 blz. 
Het vreemde vignet toont een kompas 'waarrond de 
woorden "toujours fix~, toujours inva riable". De tekst op 
de voorpagina begLnt met de afbeelding van een bloem 
met bij, gevolgd door een latijnse spreuk. Het moet in 
1808 al 21 jaar kunnen bestaan hoewel "volume" niet 
altijd "jaargang' hoeft te betekenen. 

Ayu 'prrQllfttion el prÎyUèll(l do }\,,1. 

~ DANEMAl!.X ~--

YOL.~l. ~ t{O.20. 

COPENI1AGUF,. t. I Mil'" 
, '.E't t" .. l.hhi"."., r. 'o;l"uioll hUllil ~ 0 .. u, 1."."",1111 

\ ~~~=t;~f~:Y!~~ !',~;I;~I:~e;':~,~r~~I~:ld~oU.I.t.i;~~:,: ':.:,~ 
.~i •. oll IIUr Irri.ée 0.1"1) le_ ~or1t ,I~ ~h,,;,I., . loit r~. 
PI.llJi, . ... ~ I}iditép.r t .. pul,l;ç, 'Io.ud ",a,;!" celnnn_ 
"dl •• ilO ut.ient fOllo.lllid 'jUf. 111. Irt fll'l'0r'" i'l~pf. 
.,inl du toy"cnr., 1I UI u~i 'I'" I., I,ul.ilc UI '''Ilo 
'unt Ilim.nhj de nO'Lwdlu rooplrA,licloire', 0;, il ut ,Iim. 
eile 1I, 'dE",tlcr IJ ,kité: Nih li I~I p.r,iculiur IIC 1011' 

"",. bleb'u f.i. du 6yEllemtlll, i1 11'1 I "n d~ dOllt. 
'lUI I, r;aU1otrtle"'ta' ,,'en toi. bien Îlllh~i.. SI , I'on 
colllp.r.old prEcédeM .... polll IIn '''i'ö''''u .... eef"' 
qlle D004 "'''nI re~u. plr d',u'rtl p!I,.i .. ulirn. qui ,m" 

Al met al een merkwaardig miniatuur krantje, waarvan 
ik voor de echte liefhebber nog wel een exemplaar 
beschikbaar heb tegen een geringe vergoeding. 

De NEW YORK HERALD van 22 jan 1849 geeft op de 
voorpagina een afbeelding van de nieuwe Rotary pers 
waarop 12.000 kranten per uur kunnen worden gedrukt. 
Voor die tijd een enorme vooruitgang! De gravure illus
treert een gedetaileerd artikel over de volledige twee 
middenkolommen. 

.' T RE NE W- '. Y 0 RK 

Twee kolommen aan de rechterzijde zijn gewijd aan 
"the Gold excitement". "The rush to California" beschrijft 
de ellende en de rijkdom in dat 'beloofde land'. 

Op pagina 2 wordt hun nieuwe pers vergeleken met die 
van de Londense Times, welke laatste een veel kleinere 
capaciteit heeft! 
Opvallend zijn de drie kolommen op de helft van de 
achterzijde; die wordt ingenomen door een dagelijkse 
lijst van duizenden namen voor wie in het postkantoor 
te New York nog steeds brieven beschikbaar liggen .... ! 
In tegenstelling tot zovele oude Amerikaanse kranten is 
dit exemplaar uit de collectie goed bewaard gebleven. 

Onlangs kreeg ik van een goede vriend aangeboden 
voor de collectie : 
"LE CHICANEUR DU MONDE" (De Vitter - of 

Haarklover der Wereld) nr. 2. 
Het 14 pagina's tellende blaadje van 9,7 x 16,8 cm 
draagt geen datum maar de uitgever is bekend, n .l. 
Lubbartus Huising (en te bekomen by C.Bariinckhof en 
].Bolt te Groningen en in Amsterdam by SJ Baalde) . 
Over dit kleinood is mij niets bekendjook de Universiteit 
van Groningen moest mij berichten dat het ook voor 
hen een onbekend stuk is. 
Men leest w.el in de tekst: "in 't byzonder de Leden van 
de Hoge School aànraadt toe te treden tot het 
Genootscha pt". 

~w~~~~~~~ 
~~~~®-:aWi§l§ 

LE 

CHICANEUR 

DU MONDE. 

No. Jr . 

~r~~~i~'~i~i;:'~i~';'~:7';,,~,Ef ~:::/::,::,;,":;, 
D,u, J f..'S1JNIAN, 

o ;~~ ~~~:!k~vS~~:;I~t:~~~~n ,iJb~e~,I,/:,~j~~~ 
bellend. waarom Wf ooll lullen rr:l~WI 111:00. 
un nl IC:: llomen , ~n on~e lÎ;hulli Ie' b~{ulen • 
door den Heer A,"m~rl('r up lyuen brief fe 
alntwOOrdtn. 

MkU om du men onl \loor onr~,tel~'k 
:r.o\Jde I:unntn aanzien , w~nnccr wH!ee" ' wce 
oillric , lunrecllnygroolcr gezdlch:'(lu'" 

8' etni~n 

Een vraag wordt in het blaadje als volgt de lezer voor
gelegd: 
"Wat denkbeeld wy in onze boezem omdraagen van 
leden , die bekwaam zullen zyn om stuld<en in een 
genootschap te leeveren, die een keurige en verstandige 
weereld zullen voldoen". 

Het eerste nummer van de Chicaneur du Monde zal wel 
de nodige uitleg omtrent deze publicatie kunnen geven, 
maar waar berust dat nummertje? 

Gelezen in de LEEUWARDER COURANT van 22 mei 1832 : 

KOKT OVERZIG~ 

T" NOB 

IIISTORIE DER COURANTEN, 

OORSPRONG. 

Dj, ,j".trl aD" ikn ~tl" 
En /t1J'iJ!1 r,ur " ,II,C"''')'', 

$,1111""''''0' QlkmtJfI 
E~n l/tm JtJ /UfI"'111J Jr]n, 

C II 1 N A. 

o~ ':.n~ch t. Kcl~rdc Dc .. ûl~nu bef!f( 10 de VoJOrTcde dei .~rldfnlt VlD de CA~". 
Kjni. (I) altv.tUd budt der Clltne1Cn. urcueld, dl! reed. stelen bijna vitr duizeod i •. 
reo 111 Cl"n. h~l Iwllt VlD II tJtvrie- CII CounuluchrlJvcr Uil bet buf beltund, 1>0: 
Cuu,.rllcll lJI>Jcuen nuuwllcurl, bCYlltco deo tijd lier VC{\lutJtn, van .Uc pleglJ,hedcD 
en hCI~c.al IQ dc: bitUlCnl.ndeo voorviel. Toe "dline , houlthud vu Chlo" kOfill U~. 
dert ur.!lcugeIlJkc tijden C!.'IIC COUl'IUt uit, eedruJn op IOde HUtJen. 60 • 70 lijden 
gruol. \lcrwt:1d.:nuc dc ,ebc!ufltnlllcn VlO btl RUk (~). TwC'c Exemplaren VlO I~ 
to ~6 rebr, 17101S l!jn in de Koninkl. Blbllolbeck Ie PlIij, '0'001 hanJelt. welke tent 
lenete hebben VlD IICD en cene hlJvt etlco, Ot tellf': wUlheid ruuct <r luudlllig 111 
behlrll~J wurden , du weD zelfs dl.' Icb/eken dCI t)pp~{h~ln uitl UIlIZIet en un 
• chllJvtr Ile~er tUD 1~\I~n wugt. dlO ICllllcnl te vermc!.!en, De I\tjl~r huudt zich 

!:~ ~:~ dve.I~~~o~~~~~~n',e~~~lIud e~,c~:~o IC 3' ).1t:e~~~~e~~~~~~;:~~tc\lij~n b~~~c~~ï~~:: 
voor C. G, dedeu 1I1( 'orie. CD CUUlifUCO verd ..... Uth:O; in l'ftreD riJd cduct en wel 
uIIder den wUten Kett.r Vcn -11, loudu belde weder In hunnen oudeo \lurm hemel:! 
ZijD. - De \lCTtl1in~ vla de CJ.~M - Xilll merkt ua, dit de jurbockcn cn tiJdreken' 
kunde der CblDeten unn .. uwll.turi~ tUD (Ot de j.tta 127 or s .. , \lUOt C, G,; dil in 
e;:nt '!Jdrulwle \1.11 {wee dultcnd lattQ .lecbll "cnprcfde IIn.eclt:enlnltn. rODder "oJIl> 
ONC tn umwlkkcUnt: der gcbcutlenillea UDwul, tUD, ea ma du. Dlet IC veel Icll,lOf 
k'l! becbttD ilO bUilDe oude biltorie. 

Wordt velvolgd 
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DOEK VALT VOOR KRANT 
LE MATIN 
Brussel- De aandeelhouders van het onafhan
kelijke Belgische progressieve dagblad Le 
Matin hebben besloten de uitgave van de krant 
stop te zetten. De noodlijdende Franstalige 
krant heeft momenteel een betaalde oplage 

. van zo'n 6000 exemplaren. Meerdere pogingen 
om meer lezers te zoeken voor het in 
1997gelanceerde dagblad leverden niets op. 
Le Matin moest een frisser en onafhankelijker 

. voortzetting worden van de oude vakbonds
kranten Le Peuple en La Wallonie. Van begin 
af aan leed Le Matin echter onder het oude 
imago van de twee voorgangers en de oubolli
ge lay-out. Ook een overgang op tabloidfor
maat leverde geen resultaat op. 
Na het verdwijnen van Le Matin blijven in 
Franstalig België nog 18 dagbladtitels over. 
Alleen het Brusselse "instituut" Le Soir ver
koopt dagelijks nog meer dan 150.000 kranten. 
Andere dagbladen lijden verlies of houden 
zich met moeite uit de rode cijfers. 
Bron: Algemeen Dagblad 27-03-2001. 

VAKBLAD IN DE AANBIEDING 
Een advertentie op pagina 19 in AdformatLe 
van 29 maart lijkt verdacht veel op een I -april
grap: " Ter overname aangeboden: toonaan
gevend vakblad, 12e jaargang. Omzetindicatie 
2001 : abonnementen f. 300.000,- j advertenties 
f. 1.300.000,- ; internet f. 50.000,-. Eigenaar is 
bereid om nog twee jaar mee te werken. 
Reacties naar : Phaffenberg Investment B.v., 
Postbus 15623, 1001 NC Amsterdam". 
Geen telefoonrlummer, geen adres. Het is 
onwaarschijnlijk dat een blad met zo'n enorme 
oplage zich op deze wijze tracht te verkopen. 
Maar de afdeling acquisitie van Adformatie 
verzekert dat het een serieuze advertenties is . 
"Het gebeurt wel vaker dat bedrijven met een 
brief onder nummer adverteren", zegt Maart je 
Kuipers van Productie. Toch vertelt zij zelf dat 
dat genoemde B.v. niet eens bij de Kamer van 
Koophandel in Amsterdam bekend is. "Ook 
dat kan. Waarschijnlijk is de B.v. niet meer 
dan een persoon in d ienst van de uitgever die 
achter deze advertenties schuilgaat. Kuipers 
laat weten dat De Journalist belangstelling 
heeft, maar de uitgever wenst tocht geheim te 
blijven". "Schrijf maar een brief." Bij deze. 
Bron: De journalist, 6 april 2001. 

BELGISCHE ZAKENKRANT 
DE TIJD ZOEKT PARTNER 

Van onze redacteur; Amsterclam-
De Vlaamse zakenkrant Financieel 

Economische Tijd (PET) blijft op zoek naar 
een financieel krachtige partner. Het besluit 
van grootaandeelhouder VEV (45,8%) om zijn 
belang in de PET te verkopen, verandert daar 
niets aan. Willen we de groei van de laatste 
jaren blijven volhouden, dan moeten we over 
de grens kijken. Dat betekent acquireren en uit 
eigen middelen kunnen we dat niet financie
ren. Ook de VEV is daar niet toe in staat', zegt 
gedelegeerd bestuur Jan Lamers van de zaken
krant met wie Het Financieele Dagblad een 
samenwerkingsverband heeft. Het werkgevers
verbond Vlaams Economisch Verbond (VEV) 
gaat op zoek naar kandidaat- investeerders, ook 
al omdat een aantal kleinere aandeelhouders 
zijn belang wil verkopen. Daartoe behoort de 
Beurscommissie Antwerpen met een 10%
belang. 
Eerder hadden een drietal combinaties een 
bod neergelegd op de totale ondememing 
(krant en uirgeefmaatschappij) . Daartoe 
behoorde Het Financieele Dagblad (FD) samen 
met de Belgische krantenuitgever VUM en het 
Noorse Shipstecl. Algemeen directeur Van 't Zet 
van het FD: 'Een zelftitandige FET had onze 
voorkeur. We kunnen de samenwerking verder 
uitdiepen. Zo verkopen we sinds kort geza
menlijk advertentienl ill1te . 
Bron: Hel Financieele Dt/sb/ad 20-03-7001 
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OCHTENDEDITIE HAAGSCHE 
COURANT SUCCES 
De ochtendeditie van de Haagsche Courant 
bestaat een jaar en is volgens de krant een 
succes . De alleen in de losse verkoop verkrijg
bare ochtendkrant beeft een gemiddeld ver
kochte oplage van 6000 exemplaren. HC 
hoofdredacteur Ter Horst overweegt om als 
experiment in delen van Den Haag de och
tendeditie ook aan abonnees te gaan bezor
gen, 'al vergt dat een grote investering'. De 
middagkrant heeft in dezelfde periode 3000 
abonnees verloren. De HC is een jaar geleden 
met de ochtendkrant gestart, om de concurren
tie van Sp!ts en Metro het hoofd te kunnen 
bieden. 
Bron: RTV West; Villa Mediu 06-03-01 . 

PROLIFERATIE VAN GRATIS 
BLADEN IN BITTERE DUITSE 
MEDIAOORLOG 
Door onze correspondent; Berlijn 10 maart jl.
Jarenlang was de Duitse krantenwereld er 
afkerig van. Nu gaat Springer CEild, Die Welt, 
Bild am Sonntag, Welt am Sonntag) door de 
bocht. Springer gaat een gratis krant uitgeven. 
Onder druk van de hevige concurrentie wil de 
Duitse krantenuitgever niet langer aan de zijlijn 
blijven staan. Volgende week al verschijnt in 
de hoofdstad Berlijn het eerste gratis exem
plaar van Berlin Extra. De weken daarop zul
len andere steden volgen. Vooralsnog gaat het 
om een test van enkele weken, verklapt 
Springer dat zich verder nog il1 stilzwijgen 
hult. "Feind hört mit" luidt het motto. De vij
and is het Noorse mediaconcern Schibsted dat 
al langer gratis kranten in Duitsland (20 
Minuten Köln) verspreidt. Met het lanceren 
van deze gratis krant in Keulen zijn de Noren 
een krantenoorlog begonnen . 
Gevestigde uitgevers zagen de actie van 
Schibsted als een aanval op de tot nog toe 
goed beschermde advertentiemarkt. Vooral 
Springer vreest dat de marktpositie van het 
miljoenenbl"ad Bild in Berlijn in gedrang komt. 
In de hoofdstad woedt al langer een hevige 
krantenoorlog tussen de Berlijnse kranten en 
de landelijke kranten zoals Die Weit, de 
Süddeutsche Zeitung en de Frankfurter 
Allgemeine Zeitung. Sinds de komst van de 
regering in 1999 naar Berlijn hebben alle 
belangrijke landelijke dagbladen eigen 
Berlijnbijlages geïntroduceerd. De kranten 
bevechten elkaar op leven en dood en verlie
zen vrijwel allemaal abonnees. Springer heeft 
tegelijkertijd juridische stappen ondernomen 
tegen Schibsted. De Hamburgse uitgever 
beweert dat de lancering van 20 Minuten Köln 
een aanval op de persvrijheid is . Springer 
voerde reeds het concurrerende boulevardblad 
Köln Extra in. Over de klacht van Springer 
wordt volgende week door een Keulse rechter 
beslist. Zodra er juridisch helderheid is, wil 
Schibsted ook in andere Duitse steden gratis 
kranten verdelen. Met zijn actie probeert 
Springer de Noren nu in de rest van Duitsland 
de pas af te snijden. Springer heeft 100 miljoen 
mark voor het project uitgetrokken; de Noren 
150 m.iljoen mark voor hun expansie in heel 
Europa. Toch hoeft het niet tot een keiharde 
confrontatie te komen. Volgens welingelichte 
kringen zouden er tussen beide vijanden 
allang gesprekken worden gevoerd over een 
mogelijke samenwerking. 

Bron: NRC Handelsblad, 10 maal1 2001 

APARTE KRANT VOOR MANNEN EN VROUWEN 

~g·· en 
1 ~ '.' ~., ,,~_U} ... ,.jJ!.J. 

Laken verwacht nieuwe troonopv()lger I' ~:ij~·~~:~ . 
op vtJ.m~un 

b~~~~ . ~;lFE;;Ei België heeft 
vijftig procent 
}<ans op eerste 

}mningin 

BRUSSEL (ANP) - De Belgische 
krant De Morgen is op 8 mei jJ. ver
schenen in twee edities, een manne
lijke en een vrouwelijke. De redactie 
wil met dit eenmalige experiment 
tegemoetkomen aan de verschillen 
in leesgedrag tussen mannen en 
vrouwen . 
Ze heeft een gespecialiseerd bureau 
ingeschakeld om die in kaart te 
brengen. Zo zouden mannen vooral 
geïnteresseerd zijn in feitelijke 
nieuwsberichten, terwijl de belang
stelling van vrouwen meer uitgaat 
naar opiniërende artikelen en bijla
ges. Ook telt voor vrouwen 
persoonlijke betrokkenheid bij een 

~~~~i 

Eif:;.vo; 

onderwerp sterker mee . In de twee 
edities was hiermee rekening gehou
den. Ze openden allebei met het 
bericht dat de Belgische prinses 
Mathilde zwanger is. Maar in de 
vrouwelijke versie luidt de kop 
'België heeft vijftig procent kans op 
eerste koningin', terwijl de mannen 
het moeten doen met 'Laken ver
wacht nieuwe troonopvolger'. De 
vrouwelijke lezers konden vememen 
dat kroonprins Filip na de geboorte 
'de pampers zal verversen', een 
nieuwtje dat in de mannelijke editie 
ontbreekt. De mannen kregen een 
interview voorgeschoteld met de 
aantrekkelijke Belgische europarle-

mentariër Kathleen Van Brempt, dat 
niet stond in de vrouwelijke versie. 
Ook de Franstalige avondkrant Le 
Soir kwam op dezelfde dag uit met 
een aparte mannen- en vrouwen
krant. De redactie daar ging nog iets 
verder: in Le Soir voor vrouwen 
stonden bijna alleen foto 's van 
dames. Ook stond op de voorpagina 
een foto van de zwangere Mathilde, 
op Le Soir voor de man prijkte de 
gelukkige Filip 

Bron: BN/De Stem 9 mei 2001 

GRATIS MIDDAGKRANT NEWS.NL GESTOPT 
De gratis middagkrant News. nl 
verschijnt niet meer. Uitgever De 
Telegraaf heeft een punt achter de 
uitgave van het blad gezet. 
Holdingdirecteur Van Aken noemt 
de tegenvallende inkomsten uit 
advertenties en de onzekere ontwik
keling van het concern als geheel 
als belangrijkste oorzaken. 

Van een onzer verslaggeefsters 
Amsterdam - News.nl telde 30 
medewerkers, van wie 20 in vaste 
dienst van bet bedrijf. Voor hen 
wordt naar een andere functie 
gezocht. De looptijden van de overi
ge contracten worden uitgediend. 
News.nl werd eind augustus gelan-

ceerd als het middagzusje van de 
gratis ochtendkrant Sp!ts -ook eigen
dom van De Telegraaf News.nl, dat 
begon met een oplage van 100.000 
stuks, moest een andere doelgroep 
aanspreken dan Spits en de tweede 
gratis treinkrant Metro . News.nl 
richtte zich op de jonge (25-45 jaar), 
maar hoog opgeleide werkende 
lezer en werd in de Randstad ver
spreid. De krant beoogde boven
dien mee te gaan in de nieuwe 
media-hype: een aanta l artikelen 
werd afgesloten met een barcode 
die met een scan pen kon worden 
gelezen op de internetsite van 
News.nl. 
Desondanks bleken de adverteer-

EINDHOVENS DAGBLAD 

" 

Altijd bij de tijd 

ders niet happig. Volgens directeur 
Van Aken is het tijdstip waarop de 
krant verschijnt daar debet aan: Alle 
middagkranten hebben het 
moeilijker dan ochtendbladen, Wij 
ook. Het huidige economische kli
maat, met name de ontwikkelingen 
in de advertentiewereld, stellen ons 
somber. Bovendien staan de ontwik
kelingen binnen het concem geen 
grote onzekerheden toe. "De hol
dingmaatschappij zag het afgelopen 
jaar de winst dalen. Voor het lopen
de jaar durft De Telegraaf hierover 
geen uitspraak te doen. Van Aken: " 
News.nl heeft inderdaad kort 
bestaan, maar na een half jaar weet 
je of iets werkt of niet. " 
Het geld dat vrijkomt met het stop
pen van News.nl wordt voor een 
deel in Sp!ts gestoken, aldus Van 
Aken. De oplage van Sp!ts schom
melt tussen de 350000 en 400.000 
exemplaren. 
De Nederlandse Vereniging van 
Journalisten CNv]) betreurt de teloor
gang van News.nl. Algemeen secre
taris Hans Verploeg: " De kranten
sector heeft behoefte aan experi
menten om nieuwe lezersgroepen 
aan te boren. Dat dit met News.nl 
mislukt is , vind ik heel erg jammer." 

Bron. Algemee11 Dagblad 

KAMMENSTRAAT 21·23·2000 ANTWERPEN 

TOEGANG VIA LOMBARDENVEST 6 

l1\bralTam ]l.erlTn.eu.enlTutn 

IIJI-----il:l Tel. (03) 887.01.78 

en (03) 233.32.99 
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VEILINGNIEUWS 
Opbrengsten van enkele collecties originele oude couranten bij van Gendt te Amsterdam. 

Bij van Gendt Book Auctions werden in september en december 2000 en recentelijk in maart 2001 
boekenveilingen gehouden waarb ij originele oude couranten en spectatoriale tijdschriften werden 
aangeboden, d ie o .a. volgende p rijzen (inclusief opgeld) opbrachten: 

:': 
..i,S . 

. ,"1.\<,\ . 
mi d~ 

lüi!hmdt: 
·kul' njet 
~cn:llrciu 
~\ffi('l\(i 

.:"!(I)t< t 
.~i') r:M 

. ,~" . 
'Si1:l I "t 
"'::~I~~, 

De Gezellige (1771-1774) ...... .. ....... ..... ....... .. ... ... .. .... .... ..... ......... ... ... ... .. ... ... ..... .... f 1.235,-
680 -

1.482:-
470,-

2.470,-
1.112,-

556,-
463,-
86 -

Den Vrygeest ontmaskerd (1770) 16 ms. .... ..... ...... .... ... ... .... .... ......... .... .. ............. ...... .. f 
De Ouderwetse Nederlandsche Patriot (1781-1783) ...... ... ... ......... ..... ... .. .. ... ..... .... ..... .. f 
De Patriot (1747) 30 ms. . ... ..... .. .. .......... ..... ... ..... .. ..... .... ... .... .......... ...... .......... ... ...... ..... f 
Gazette de Leide - verschillende jaren (1767-1797) .. ... .... .. .... .... ....... .. ... ..... ......... .... .. f 
Haagse Mercurius (1698-99) ........ ....... .. ... ... ... ........ .................. ... .... .. ... .. ........................ f 
Hollandsche Spectator 0731-1735) ............ .. ........... , ................. .. ...... .. .. ..... ................... . f 
Gazette de Hollande (1744-45) ......................... .. .. .. .... ................ ........... .. .. .. .... ... .. .. .. .... f 
Friesch Weekblad 0853-55) ....... ... ....... . : ... ... .. ........ ....... .. .. .. ........... ...... .. .. .. ................... f 

740:-Janus Verrezen 0787-1795) ...................................................... .. ....................... ... .......... f 
's Gravenhaagse Hofcourant, Nieuwe Ned.Courant en Generaliteitscourant 
(1787 en 1797) ...... ...................... ................ .. ......... .. .... ..................... .............................. f 2.470,-

2.100,-Newe Zeytung der Warhafftiger Bericht (594) ................................ .. ...... .. ................. f 
Collectie Nederlandse couranten, waarbij enkele zeldzame ms. 
van Rammazeyn's "Wekelycke Nieus uyt Vranclyck, Engelant 
ende andere plaetsen" 0652-1653) ....................... .. ....... .... .. ................................. .... ... f 4.200,-

Vele bandjes met deze couranten waren afkomstig uit de verzameling van ons voormalig lid 
Rein van Rooy, getuige de ingeplakte ex-libris. 

\4,'.u meer 
su~ OIU)unCl' is I;lirg~c· 
",~·n." .~ld!J.<; " d IIn!! /! ir. Hij 
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,1.l11zjjn \-;\ikr en ~'I~m , dh' 
ll'tidej, Q'<'l.!rl t,u\! l} -djn. 
Z!inm()~d,~t NE'l pt.'t<lt 
n,'1T1w~: lijr..'>' ','Wtc 1.>,\,.11" iH.·ll ~ 
v/leit(:tI üi tie OtlrJ0S. 
~C;mrig ;,',ll1$ iL: \\.>TIl,~n \~e 
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mcjurfrnuw !'Coc ma.3.f ;,dl~· ni~1 wil ;'IrJ>I 3."al~ 
ClI1)Ö gf~~pr{<.k. vmnr. H. - t rll:h niefludi il( . ~~Ofl\.<Il't 
I naar ecu mei mij .o p "te nemen:' 10' het 

ITI~lIMl I~J~è rifdildhljjklllllt~l~n "I~' 
lCC11L,r mat~ri(lal-0"t'r,fle .Sir<11e t e 
\inden Ie rijn. Wi~ 

Sitene . 

10 JAAR OPGEHEVEN 
TITELS EN FUSIES 
REGIONALE DAGBLADPERS 
2 april 1991: eerste 
nummer Rotterdams 
Dagblad, samengaan van 
Rotterdams Nieuwsblad 
en Het Vrije Volk. 
September 1991: 
Dagblad van het Oosten 
en Hengelo 's Dagblad, 
kopbladen van Dagblad 
Tubantia, opgeheven. 
1 februari 1992: 
Na Hoogeveens Dagblad 
(19 aug.1991) ook 
Drentse en Asser Couran t 
en Emmer Courant onder 
de titel Drentse Courant. 
Eerste nummer Gelders 
Dagblad waarin opgeno
men de Edese Courant , 
De Vallei, de Wageningse 
editie van de Arnhemse 
Courant en het Nijmeegs 
Dagblad. 
15 februari 1992: 

Helmonds Dagblad. 
Wordt opgenomen in het 
Eindhovens D.agblad. 
Oktober 1993: 
Haarlemmermeers 
Dagblad, kopblad van 
Haarlems Dagblad en 
Alphens Dagblad , wordt 
uit de markt genomen. 
19 februari 1994: 
Wegener heft de kop
bladen Gelders/ Overijs
schelse Courant, Graaf
schapsbode, Sallands 
Dagblad, Zutphens 
Dagblad en Noord 
Veluws Dagblad op. 
20 mei 1994: 
laa tste nummer van Het 
Nieuwsblad (Tilburg). 
Wordt opgenomen in het 
Brabants Dagblad. 
1 januari 1996: fusie 
De Limburger en 
Dagblad voor Noord 
Limburg tot Dagblad De 
Limburger. 

Een interessant a11ikel in een Bossche lokale krant 

De Typhoon en De 
Zaanlander vormen 
samen Dagblad 
Zaanstreek. 
Beverwijkse Courant, 
kopblad van Haarlems 
Dagblad, opgeheven. 
29 augustus 1992: 
eerste nummer 
Groninger Dagblad, 
waarin opgenomen de 
Winschoter Courant en 
kopblad De Noord 
Ooster. 

1 oktober 1996: 
eerste nummer 
Twentsche Courant 
Tubantia, fusie de 
Twentsche Courant en 
Dagblad Tubantia. 

INTERNATIONALES ZEITUNGMUSEUM 
DER STA OT 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 

1 september 1992: 
eerste nummer Dagblad 
Rivierenland (kopblad 
van het Utrechts 
Nieuwsblad) waarin is 
opgenomen de Tielse 
Courant. 
14 november 1992: 
laatste nununer Leidse 
Courant. Verkocht aan 
Le idsch Dagblad. 
29 januari 1993: 
laatste numrner 

14 februari 1998: 
Courant Nieuws van de 
Dag verschijnt voor het 
laatst (na 128 jaar). 
9 mei 1998: 
eerste nummer 
BN/ DeStem, fusie 
Brabants Nieuwsblad en 
De Stem. 

(Bron: Kroniek van de 
Nederlandse dagblad
pers, Jan van de Plasse, 
1999) 

Bron : 
De j ollrnalist 23 maart 2001 

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

Zuiderdiep 52,9521 AT Nieuw Buinen 
Telefoon 0599-616443 

. Autoweg Borger richting Stadskanaat 
- Afslag Nieu w Buinen West nemen. 
, Bij 1 e kruispunt, aan de Mondenweg , 
y ziet u het Antiquariaat aan de rechterhand, 

Openingstijden: 
Maandag gesloten 
Dinsdag en 
Woensdag 13.30 ·18.00 u. 
Donderdag 13.30· 18.00 u. 
Vrijdag 10.00 ·18.00 u. 

10.00· 17.00u. 
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STEEDS MINDER 
REGIONALE KRANTEN 

Niet alleen de oplagen van de dagbladen 
lopen terug, ook hun aantal vermindert. In een 
halve eeuw tijd is dit meer dan gehalveerd. 
Voorlopig komt er nog geen einde aan die 
verschraling, integendeel. 
Volgens de NV]-definitie bestonden er in 1950 
65 zelfstandige dagbladen. In 1985 waren het 
er nog 43 , aldus een overzicht in Concentratie 
en persklimaat *) . Wat de regionale dagbladen 
betreft, liet De Journalist in 1981 onderzoeken 
hoeveel er in elke gemeente verspreid werden. 
De uitkomsten, gepubliceerd op 28 januari 
1982, waren redelijk gunstig. Acht jaar later 
stelde de NV] een nieuw onderzoek in; de 
resultaten daarvan stemden meer tot somber
heid. Er was inmiddels, schreven de auteurs, 
'een grote verschuiving (. .. 1 opgetreden ten 
gunste van regionale dagbladmonopolies' . 
Het aantal inwoners van een one-papercity 
was gestegen met 13 procent, in Zuid-Holland 
zelfs met 71 procent. De tekst vervolgde: 'Er 
wordt niet alleen in minder gemeenten gecon
curreerd, er wordt ook door minder titels en 
minder concerns geconcurreerd. In 1981 waren 
negentien concerns actief op de Nederlandse 
regionale dagbladmarkt.' In 1993 waren er 
nog twaalf, wanneer we ook kleine onafhan
kelijke kranten/ uitgeverijen als het 
Reformatorisch Dagblad en het Nederlands 
Dagblad meetellen. Nu, weer acht jaar later, 
is het aantal concerns teruggelopen tot acht, 
het aantal titels tot 36: zes landelijke en dertig 
regionale titels - al wordt het steeds moeilijker 
om zelfstandige titels en kopbladen uit elkaa r 
te houden. Met de nu aangekondigde concen
traties zal het aantal titels nog verder verschra
len, al is het niet allemaal treurnis wa t de klok 
slaat; zo zu llen de drie Wegener-tite ls in 
Noord-Brabant volgens her concern als afzon
derl ijke titels blijven bestaan. De 'nauwe 
same nwerking' binnen het Telegraaf-concern 
tussen Haarlems Dagblad , Gooi- en Eemlander 
en Leidsch Dagblad kan (nog) niet als ee n 
fusie beschouwd worden, hoogstens als een 
stap in die richting. Overigens beperken de 
concentraties zich niet rot de dagbladen: ook 
huis-aan-hu isbladen worden verkocht. 

*) J j. van Cuilenburg, 
I Kleijrmijenhuis, 
IA. de Ridder: 
Concentratie en Persklimaat. 1988, 
VU uitgeverij. 
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VERENIGING VOOR KRANTEN- EN TIJDSCHRIFTENVERZAMELAARS 
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EXTRA 
BEURS: 

zaterdag 
1 september! 

Dat de relatie lnet de 
Documentatiegroep 40-45 
goed is, bewijst de jaarlijkse, 
gezamenlijke november-beurs. 
In overleg met deze specifieke 
verzalnelclub heeft het bestuur 
besloten om, naast de 
november-beurs, op zaterdag 
1 september a.s. ook deel te 
nemen aan een extra 
verzamelbeurs val! 9.30 tot 12.00 
uur. De VKTV-Ieden zijn van 
harte uitgenodigd om aanwezig 
te zijn bij deze beurs: 
wilt u een verkoopkraam, neem 
dan even contact op met 
Jan de Wit (secretariaat), 
073-5214272 (voor 22.00 uur) . 
Vanzelfsprekend is het natuurlijk 
toegestaan ook dagbladen en 
tijdschriften van andere perioden 
(dan 1940-1945) te verkopen! 
Maak er gebruik van! 

r-----------------, Word lid van de VKTV 

~ 
Reacties oaar het secretariaat 
Houtvesterstraat 22 5241]X 

~ Rosmalen 
tel/fax 073-5214272 

Hierbij maak ik t140,- over 
op giro 3853388 Ln.v. V.K.1'.V. 

naam ......................................................... " .. .. 

Straat + n:t ••••••••••••••••••••••••••••. 

............................................................. ' .......... .. 

Postcode •••••..•.•..•••••••.•.•..• ' c' •• 

Woonplaats •••.•.•.••••••••.••.•.•...•• 

tel.: .... /Ir .. ......................... ,,-_.;" ...................... ' , '-.. .... .. 

Verzamelgebied. PO ..................... . 

................................ " ••. " ...... ;! .... 

........................ -- .............. -"! ..... . L ________ ~ __ . ______ ~ 

GROTE INTERNATIONALE 
VERZAMELMARKT 

29-30 september 2001 
VAN 9.30 - 17.00 UUR 

(l.\\\\~\\.\.\\\Û 
~()()\\':;~ 

\~\'\ Q~else 
t\l"óa~ ~ó"\lIlÓelS 

GROTE VEEMARKTHAL 
a"óe1e s\a 

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

.. U T REe H-T ~--::: Duizenden bezoekers 

,~Centrum van verzamf!lend Nederland::; ,:v< 
~::.~,- - . 

Er is 2,75 km. tafel aanwezig! ~~ ~..,.~- . .. 
p- . 

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

uitstappen halte Biltse Rading. -
- Honderden objekten 

, - Uitstekend restaurant 

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

VERZAMELEND 
NEDERLAND • .!o Inlichtingen bij de organisator : Frits Spee, (030) 288 68 91 
(ngt~chreven bi j Je K.v. K. te Urn:clu 30 136502 

Postbu, 5152 - 3502 JI) Utrecht _ Alles over verzamelen bijeen te Utrecht 

Een evenement dat u niet mag missen! 

wekelijks nog zo'n dertig weekbladen 
r"nf't"sen. VJLg,rmg'·f'um is het verwerken van de 

helemaal op ingesteld. 
tot (ul/colour - o( het 

varl.5.000 tot 100.000 

naar ons bedrijf. inmiddels één van 


