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,DeJd-antendiensUs een niet-commerdêle. 
,di.en$tverlening Va1), deVKTV .aan haar 
leden, die beoo$d tebemiddeJeil bijkran
ten en tijdschriften en andere daarmee 

. samenhangende geschriften en VOQrwer
,' peu. Iedereen die afstand wil doen van 
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" op te nemen met de coördinator Jan de 
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, aanbiedingen worden niet in behandeling 
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,I 
. ADVERTENTIES IN 
'AUCOURANT: 
Ieper Hp ~'lliIggratis een advertentie 
plaatsen (mme. JO re.gels) 
Advertentietarieven op aanvraag. 
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WAT DEDEN DE WEEKBLADEN 
NA DE RAMP? 

Natuurlijk zullen de televisiebeelden eindeloos 
herhaald worden, maar de voorpagina's van de 
kranten zijn toch de echte "collector's items": het 
bewijs dat je zelf geschiedenis hebt meegemaakt. 

Hoe hebben de weekbladen gereageerd op de aa n
slagen in de VS? 

Voor cle Groene Amsterdammer was het een race 
tegen de klok. Offi cieel waren ze op clinscb g al voorbij 
de deadline, maar cle d rukker was zo aardig om het 
productieproces uit te stellen. De cover kon nog wor
den veranderd. Met een minimale bezetting en hoe
veelheid aan tij cl ging cle redactie aan (Ie slag. 
Waa rnemend hoofdredacteur Sa ndcr Plc ij belde direct 
naar correspondent Tom Ronse in New York met de 
mededeling: "We hebben nog 45 minuten, kun je iets 
schrijven?" Vervolgens ging Ronse op zijn zolder naar 
het gebeuren kijken, kort daarop was telefonisch con
tact niet meer mogelijk. Via e-mail werd een beroep 
gedaan op Jim Schilder, die is de straat op gerend 
terwijl twee andere redacteuren en Pley probeerden in 
Nederland informatie te verga ren. Ruim een uur later 
waren cle drie pagina's klaar. De oorspronkelijke cover 
ove r ex-reclameman Frédéric Beigheder was rijp voor 
de oud-papierbak. 

Omdat HP!De Tijd op maandag sluit kon het 
nieuws over de "Apocalyps" niet mee. Volgens hoofd
redacteur Henk Steenbu is is het normaal gesproken 
een voordeel dat het opinieblad als eerste in de kiosk 
l igt, nu pakte het anders uit. Wel is besloten om het vol
gende nummer om te gooien. 

Vrij Nederland zat d insd:lgmiddag mer hetzelfde 
dilemma ;lIs De Groene. Uiteindelijk is besloten om de 
tekst op de voorpagina te veranderen, 111<1ar het beeld 
niet. Vanwege de drukte op internet kwam de redactie 
de elecrronische fotobure-.u..1s niet in. De foto's die bij de 
artikelen staan, kwamen 's avonds 0111 negen uur pas 
binnen. "Het i. heel verl~idelijk voor tijdschriften om 
een beetJe dagblaadje te. gaan spelen", Véltelt boöfre~ 
dacteur X:indra Schutte. Tbch koos zij liêver voór ver
halen die Vl'ijdag en l<1terd:lg ook nog op de actualiteit 
zouden aansluifen. "We. hêbben heel el~g getwijfeld. 
Moeren ,ve de hele cover veranderen of gewoon een 
stevig stuk schrij\'en en er volgende week een special 
van maken''', ukh.l$ SdlU(tt!. "Bij het eei:$te vliegtuig 
dachtenwë misschien één pagina. TÇ?en het bericht 
OVer het tweede vliegruigkwam, werden hett\vee pagi
na's:' Het niel.lws over het l lenragon zorgde er uitein
(lelijk VO~)l dat \ier pagina's vIij werden gemaakt Na 
een teIefóOntje met de drukker, sloOt Vl'i} Nederland 
twee \.lUI' hrer ,,\;in QÖtmaZ1[. 

De. OÖclpl'Onkelijkè CQ't~l' van Eh;êViel,'itqhd in het 
teken V<1nPrinsjesdag.Op het moment dn.t de opm:,Utk 
belÎg was 11let d.e omslag stcutte 11N tweede \'liegn:dg 
neer. "Ditis Zb groot nieU\v$. dit moeten we anJers 
doen", iê{ hoofdredacteur Arendo Joustra, Joustrazocht 
contact meteen red<\cteul'tnNew York di~c ylakbifhet 
WTC wpqnde. "We Waren vooml bezorgd iJfzenog in 
le\'en was." Of ze nog ièrs kon sdlliÎvèn' ~Nee., daal' 
denk ie ~iètaan op dat 1110!1Wnt", reageert!gustra. Aan 
de acht pagina's over de ,lanslagen in Alllerik.\ îs tqr ':, 
avonds hulfdf gewerkt, ti!!r uÎtstellen van de de2dUne 
was l1lo,geHjk omdat het grÇlotste deel vanher l)ladal 
wel gedrukt kpn wmden. ' 

bron: gedeè'ltes uit De Journalist, 21/9/2001. 

PERSMUSEUM Amsterdam 
Opening 46ktol1er iJ. . 
Publièkgeridlt centruru vqqr het joumalisitè.ke erfgoed. 
Na drie. laar intensief fphdsen werven, 'tmtwerpen, 
bOLlwen en htrichten is her nietlw Persffiuseum een tèlr. 
Met het totstandkomen "an de exp<A<;itierui1:nte van het 
al in 1902 opgerichte, maar tot nog tl;1e -als archief 
funcrionerende museum!,. beschikt Nede-rland over 
een vO)Wl:l,ardig publiekgl'iiieht centrum voor het jOtlt
nalistiekeelfgoed. Dê vllSte Opstèlling "Stul'rde persenl 
400 iaar meuws in Nederland" daagt uIt tot participatie 
en meningsvomling. De eerste wîsselèxpositie 
'eDe gerekende eeuw, politieke prenten 1900-2000" 
toont tot 8 april 2002 eet')llelecüe van lOP spotprenten 
üit de vorigè eeuW. 

Persmuseum online. 
Naast de ~i>itierujmtè opent ook de nieuwe. website 
van het Persmuseum. Nu ljiedt v>l'\v\v.persmuseUll1enl 
informatiepver de collecties, de V:l:;te opst1ó:lling '\ tart 
de per§~le, dë eeTstrt. 0Yis..'i(!1tenW0'1$ . en de 
edueatieye . prosr~ffirt\!I \$.!,pe website . Îs 'jk ' VQor" . 
zien v;:ll'l ~ek\mJit.e1iüül ttlt 'de collecties e.tl (e opstel." 
Hngen vánltct.rnuseum. 

EL~~MUNDO 
t:',.~: .. I.':"'A""'''<' «'''''''~''''''''' ' ~'' '''''''.'..J ... , 

EI mayor ataque temlrlsta de la HisIoria ' 
derriba los simbolos del poder de EEUU 

y causa más,de 10.000 muerIDs y herjdos 
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VARIA PERSHISTORICA 
In aflevering 44 van Louis Nieryncks alt.ijd 
boeiende Krantencuriosa (Au Courant, juni 
2001) worden het Goudsch Kronijkske, De 
Ware Burger en Le Chica neur du Monde ten 
tonele gevoerd . 
Voor de liefl1ebbers volgen wat nadere 
gegevens over deze drie bladen en hun uit
gevers en redacteuren. (Ik hoor overigens 
graag of die informatie op prijs wordt 
gesteld). Om met die Chicaneur te begin
nen: tot Louis exemplaar opdook, was zelfs 
de titel onbekend. Voor zover kon worden 
vastgesteld - en via Internet is dat tegen
woordige vrij simpel - bezit geen enkele 
(grote) bibliotheek een exemplaar. Ook het 
Persmuseum en het Groninger archieven 
niet en de naam komt evenmin voor in de 
publicaties en aantekeningen van Sa utijn 
Kluit of ergens anders. De nummering en 
de vormgeving duiden er op dat 0111 een 
periodiek gaat en de daterlng kurmen we 
stellen in de tweede helft van de 18e eeuw. 
Plaa ts va n uitgave is onmiskenbaar 
Groningen, want de uitgever Lu bbarrus 
Huisingh, was in daar in die periode uitge
I·er en boekverkoper, evenals Jacob Bolt en 
Cornelis Barlinckhof. Steven Jacobus Baalde 
was toen boekverkoper en uitgever in 
Amsterdam. Huisingh was een vooraan
staand uitgever van vooral juridische, theo
logische en historische werken, waaronder 
nogal wat Groningse proefschriften. 
Wat voor soort blad de Chica neur was is 
niet duidelijk. Het ziet er uit als een specta
tor, waarva n een van de kenmerken was dat 
fi ctieve brievenschrijvers - hier 'den heer 
Aanmerke r - commentaa r op allerlei zaken 
geven waarop dan INerd geantwoord door 
de redacteur of een zogenaamde andere 
brievenschrijver. Hoe weinig we ook va n dit 
blad weten, Louis Nierynck heeft weer de 
zoveelste unieke pershistorische vonds t 
gedaan en aan zijn verzameling kunnen toe
voegen. Over De Ware Burger en zijn redac
teur/ ui tgever weten we iets meer. De uitge
ver - in het blad aa ngeduid als V.H. Sterck 
te Voorburg - was Lodewijk van Hoogeveen 
Ster(c)k, geboren in 1815. 
Hij was getrouwd met een zuster van A H. 
van Gorcul11, die vele jaren de uitgever was 
va n het beru chte schandaaltjesblad 
Asmodée. Ook was hij de schoonvader van 
Louis Henri Beerstecher (1836-1906), van 
1863 tot 1906 redacteur van de NRC en de 
schrijver va n de hoofdartikelen in de 
Kamper Courant , en onder het pseudoniem 
Nemo de uiterst felle bestrijder va n de jour
nalistieke cameleon Isaac Jacob Lion (1821-
1873), die zonder al te veel scrupules en bij 
herhaling van politi eke groepering en 
broodheer wisselde. Van Hoogeveen Sterck 
probeerde in zijn levensonderhoud te voor
zien met het schrijven van nogal oubollige 
kinderverhalen en -gedichten en pompeuze 
lofdichten op leden van het Koninklijk Huis, 
maa r daar kon hij niet van leven. Net als 
nogal wat andere (schrijvende) tijdgenoten , 
onder wie zijn zwager Van Gorcum, was hij 
in hoge mate afhankelij k van de vrijgevig-

heid van Koning Willem Il , die hem regel
matig van een uitkering voorzag en hem 
ook een tijd je een baa ntje bezorgde in zijn 
paleisje in Tilburg. Maar toen Willem II in 
1849 overleed stopte de uitkeringen abrupt 
en raakte Van Hoogeveen Sterck in grote 
armoede . Hoe het met hem afliep is niet mij 
niet bekend. 
De Ware Burger was een van die ve le - en 
in dit geval ook onbetekenende - eenmans
blaadjes uit die periode en vooral gevu ld 
met loftuitingen op de Oranjes Niet duide
lijk is of Van Hoogeveen Sterck dat allemaal 
uit overtuiging deed of vooral als tegen
prestatie voor de fin anciële ondersteuning 
door Willem Il , bij wie hij in 1848 weer in 
de gratie was geraakt nadat zijn zwager Van 
Gorcum, voorzien van een koninklijke toe
lage, door Willems klusjesman jhr. 
Regnereus van Andringa de Kempenaer 
voor de zoveelste naar het buitenland was 
afgevoerd . 
Als het (laatste in de KB bewaard gebleven) 
nummer va n De Ware Burger van 14 april 
1849 nr 15 (en niet nr 157 zoals Nierynck 
meldt) - 4 weken na het overlijden van 
Willem Il op 17 maart 1849 - ook inderdaad 
het laa tste nummer was, zou dat er op kun
nen wijzen dat Va n Hoogeveen Sterks 
enthousiasme voor de Oranjes snel was ver
dwenen, want Willem III was absoluut niet 
bereid de talloze financiële 'verplichtingen' 
van zijn zoon over te nemen. De "gedu
peerden'· (onder wie in elk geval A.H. va n 
Gorcum, en wellicht ook Van Hoogeveen 
Sterck) zouden nog vele jaren verwikkeld 
blijven in vruchteloze rechtszaken tegen de 
erfgenamen va n WiJlem Il. Sautijn Kluit (zie 
hierna, blz. 289) schrijft echter da t van hei 
verdwijnen van De Ware Burger melding 
wordt gemaakt in De lJ- en Amstelbode van 
4 oktober 1851. Dat lijkt er op te duiden dat 
het blad nog 2.5 jaar langer zou zijn ver
schenen (of het betreft een andere Ware 
Burger) . Het zoveelste pershistorische puz
zeltje dat nog om een oplossing vraagt, net 
zo goed als de figuur van Van Hoogeveen 
Sterck zelf. (Voor de liefl1 ebbers: uirvoerige 
literatuur over V:lIl GorCU111 en summier ook 
over Van Hoogeveen Sterck en De Ware 
Burger in : MJ.F. Robijns, Radicalen in 
Nederland (1840-1851), Leiden 1967 en in 
W.P. Sa utijn Kluit, Asmodée en De Burger, 
in De Nederlandsche Spectator, jrg. 1879 
pass .) En dan tot slo t het Goudsch 
Kronijkske, dat ondanks de onschuldige -
en zelfs voor 1850 nogal ouderwetse - naam 
allesbehalve een onschuldig nieuwsblad 
was en bepaald geen gewoon nieuwsblad. 
Het verscheen overigens niet tot 20.12.1853 
maar tot en met 28 december 1856 Oe jrg, 
nr 104). De geschiedenis van dit 2x per 
week verschijnende blad , de redacteur mI. 
Johannes Bakker Korff (1789-1 869) en diens 
medewerker HJ. van Buren (pseudoniem 
Severus) zijn op zijn bekende kruidige 
wijze beschreven door de historicus prof. 
dL LJ Rogier in zijn opstel Contra-revolu
tionaire jo urnalistiek omstreeks 1853. 

Bakker Korff was van 1818 tot 1849 ambte
naar (vanaf 1827 met de hoge rang van refe
re'ndaris) op he t Ministe rie van Binnen
landse Zaken. In die functie had hij ook de 
nodige bemoeienis met het Algemeen 
Handelsblad, dat hij regelmatig van politie
ke informatie voorzag . Vanwege die 
bemoeienis dreigde voor hem in 1840 ont
slag, maar daa rvan werd om sociale rede
nen afgezien: hij had 12 kinderen te onder
hOliden . Maar een verdere promotie za t e r 
niet in. Bakker Korff was een actief beoefe
naar van het Hegeliaa nse staatsrecht en 
publiceerde daarover in het Tijdschr ift voor 
Wijsbegeerte en in Atheneum. Niet zozeer 
om die redenen, maar wel on}dat hij va naf 
1848 in vlugschriften zeer hefti g stelling 
nam tegen het liberale gedachtengoed en 
ook tegen de persoon Thorbecke, werd hij 
in 1849 door Thorbecke - die toen Minister 
va n Binnenlandse Zaken was - op wacht
geld gestelcl. Na zijn ontslag uit de rijks
dienst stortte hij zich op de journalistiek, 
eerst met de uitgave van het vooral tegen 
Thorbecke gerichte weekblad De 
Schildwacht, beschouwingen over staats regt 
en' staa tsl1uishouding (1849-1851) en ve rvol
gens met het Goudsch Kronijkske (1850-
1856). Samengevat komen die 7 jaargangen 
Goudsch Kronijkske neer op een voortdu
rende anti-democratische he tze tegen 
Thorbecke, het liberalisme, de grondwets
herziening van 1848, de katholieken en de 
joden, dit alles in een ophitsende, bombas
tische stijl , gelardeerd met een overmatige 
portie koningsgezindheid. Om die redenen 
werd het blad door zowat de hele pers stel
selmatig genegeerd. Al leen De Nederlander, 
tussen 1850 en 1855 het blad van de anti
revolutionaire voorman mr G. Groen van 
Prinsterer, ging de polemiek aan, vooral 
omdat een deel va n het gedachtengoed van 
Bakker Korff inhoudelijk wel wat weg had 
van sommige opvattingen va n de anti-revo
lutionairen , maar die wilden niet vereenzel
vigd worden met he t anti-democratische 
Hegelianisme van Bakker Korff en zeker 
niet met diens opvatting dat een staa tsgreep 
als laatste redmiddel om de staat te redden 
niet afkeurenswaardig was. 
Per 28 december 1856 werd de uitgave van 
het Goudsch Kronykske gestopt. Was 
Bakker Korff uitgeblust (hij was toen 67)? 
Had hij er geen zin meer in nadat zijn enige 
echte opponent Groen Van Prinsterer in 
1855 was gestopt met De Nederlander ? Of 
zag uitgever Van Goor er conunercieel en 
politiek geen brood meer in? Wat Bakker 
Korff tot aan zijn overlijden in 1869 verder 
nog allemaal' heeft uitgespookt , weet ik niet. 
Literatuur: LJ Rogier, Contra-revolutionaire 
journalistiek omstreeks 1853 in Terugblik en 
Uitzicht I, 341- 355) 
Jaco Schouwenaa r, Tusse n Beurs en 
Binnenl10f. J W. van den Biesen en de poli
tieke journalistiek van het Handelsblad 
(1828-1 845), Amsterdam 1999 

R Vos 

BEL GRAT I S V OOR EE N 
P ROEFABONNEMEN T 0800-022 05 40 

ONDER JOURNALISTEN 
Een klein plaatsje in Californië, Alturas, dat 
nauwelijks 2500 inwoners telt, is het toneel 
geweest van een merkwaardig drama, waarvan 
twee journalisten de helden waren n.1. Harry 
French , hoofdredacteur van de "Playdealer and 
Modoc County News" en Claude McCracken, 
directeur van de "Modoc Ma il". 
Sedert jaren waren beide journalisten elkaars 
rivalen. Deze rivaliteit dateerde van de dag 
waarop McCracken zijn krant stichtte, welke 
een geduchte concurrent werd van het orgaan , 
dat reeds veertig jaar door de familie French 
werd geleieL De eerste tijd kwam het tot klei
ne, onbeduidende schermutselingen. Tot op 
een dag McCracken in de kolommen van zijn 
Mail vertelde, dat bij Fre nch de electricite itslei
ding was afgesneden omdat de quitantie niet 
betaald was . French bea ntwoordde deze bele
diging met het bericht, dat de heer en 
mevrouw McCracken in Reno waren gearres
teerd, verdacht van handel in verdovende mid
delen . Daarop publiceerde McCracken een lijst 
van mensen , die allemaal French heten en d ie 
wegens verschillende misdaden veroordeeld 
waren. French was hierover zo verbolgen , dat 
hij besloot nu maar korte metten met zijn con
CUlTent te maken. Op een avond -ging hij , 
gewapend met een revolver, het huis van zijn 
rivaal binnen en vuurde vijf scboten op hem 
af Vervolgens meldde hij zich bij de politie 
aan. McCracken , die dodelijk getroffen was, 
kon nochtans op zijn ste l-tbed nog een verslag 
dicteren van het gebeurde , dat bestemd was 
voor de grote Amerikaanse persagentschap
pen. H ij kon zijn laatste artikel zelf ech ter niet 
meer lezen. Terwijl de krantenjongens overal 
de bladen verkochten , die de suggestieve 
koppen bevatten als "Hoe ik vermoord w erd", 
bezweek .McCracken aan de bekomen ver
wondingen. Men ziet, tot welke rampen jour
nalistieke rivalite it dus kan leiden! 
Bron. "Wij'" (Ons werk, ons Zever.); 25 juni 1937. 

VERDWENEN DAGBLADEN 
De volgende Deense dagbladen zijn onlangs 
verdwenen: 
Skagens .Avis; :Frederikshavns Avis;' Venclsyssel 
Tidende;fjenitslev A-yis; Logster Avis; Aalborg 
Stiftstidende. . 
Deze zes dagbladen zijn n u verenigd in dat 
ene Deense.d agblad: NORDlYSKE STIFTSTI-

. DENDE te .Aalborg 
L. Nierynck, 

nREDER 'O~DERZOEK'. NAA!t 
KRANT 
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Dalende oplages 
UITGELEZEN 
Het zijn moeilijke tijden voor financiële kran
ten en tijdschriften. Met de beurskoersen dalen 
ook de oplagecijfers . 

Goed nieuws is geen nieuws, zo luidt het jour
nalistieke motto . Dat geldt niet voor de finan
cieel georiënteerde bladen. Toen er van de 
effectenbeurzen uitsluitend positieve berichten 
kwamen, zagen de uitgevers hun oplage 
omhoog schieten. 
Maar beleggers houden nie t van slecht nieuws . 
In het eerste kwartaal hebben bladen als 
Beleggers Belangen, FEM/ De Week en Quote 
Personal Finance fors lezers verloren . Paul van 
Engen, hoofdredacteur van Money en 
Beleggers Belangen, heeft bij elkaar 14.000 
lezers zien vertrekken. "Ik kan me voorste llen 
dat beleggers die op de beurs een paar 
zeperds hebben gemaakt, even helemaal niets 
meer over beleggen w illen lezen. We waren 
vorig jaar aangenaam verrast dat het tóen al 
niet gebeurde . Tenslotte hadden we toen ook 
drie kwartalen dalende beurzen. Er zit blijk
baar een vertraging in." Van Engen begrijpt de 
tanende belangste lling, maar verstandig vindt 
hij het nie t. "Juist in een dalende beurs zou je 
je als belegger goed moeten oriënteren. Het 
zijn vooral de niet zo heel erg actieve beleg
gers die nu afhaken." Money en Beleggers 
Belangen gaan zich nu op speciale p rojecten 
werpen om de temglopende inkomsten op te 
vangen. Maar Van Engen is ervan oveltuigd 
dat zijn lezers weer terugkeren als de beurzen 
weer omhoog gaan. "De financiële bladen zit
ten in een puur conjuncturele markt . We zijn 
heel instmmenteel: we helpen mensen geld 
verdienen. " Hoofdredacteur Jeroen Smit van 
FEM/De week kampt ook mèt een stevige 
daling in de oplagecijfers. Volgens hem is dat 
grotendeels te wijten aan een sterke daling in 
het aantal proefabonnementen. Smit velWacht 
dat een marketingoffensief)n het najaar de 
oplage van FEM/De Week weer stevig zal 
doen oplopen. Maar ook Smit vermoedt dat de 
negatieve beurssentimenten zijn blad parten 
spelen. "Dat de beurs het zo slecht doet, is 
zeker ook een oorzaak. Het betekent dat de 
Nederlandse beleggers nog geen volwassen 
markt vormen. Anders zouden ze zich blijvend 
in de markt verdiepen." (AdV) 

Vergelijk van 4e kwartaal 2000 met 1e kwartaal 
200l: " 
ELSEVIER, van 150.690 naar 135.002 
EEM!De Week: van 45.650 naar 36.6.55 
QUOTE Personal Finance: van 28.204 naar 
24.867 
Beursplein.5: van 31.156 naar 27.234 
MONEY: van 54.770 naar 46.155 
Beleggers Belangen; v.an 41.750 naar 35.847 
Het Finandeele Dagblad; van 69.507 naar 
65.662 
QUOTE: van 50.887 naar 51.377 
Bron: Management Team. augustus 2001 

NOODEDnaES~MS 
DAGBLAD EN ZUS:rER
KRANTEN 

KRANTENCURIOSA 
uit de verzameling van 

Louis Nierynck rc!(!el15J 

betl'effende een HaarlemmeI' met ve7'keerd jaar, een 
Hollandscbe Historische met één vertikale extra nieuws
lijn, begrafenis va11 kranten, een blaadje dat rust en 
V1'eugde scbenkt, weer "Morgen "-koppen, een zeldzame 
Harris krant en een duivelsblad. . 

Het nr.39 van de OPRECHTE HAERLEMSCHE COURANT 
in de verzameling geeft als datum aan de achterzijde 26 

. ~: 39 9· 
Oprechte Haerlemfe Saturdaegfe Courant.: 

sept 1781 en dat kan natuurlijk niet want Abraham 
Casteleyn is overleden in 1681. Hoewel tot begin 1700 
stond zijn naam nog steeds vermeld als drukker. In dit 
geval staat wel vast dat de krant dateert uit e inde 17e 
eeuw, begin 18e eeuw, gezien het fo rmaat, w ijze van 
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dateren (volledige achterzijde) en het kleine Haarlemse 
stadsschild. 
Een vroege drukfout! 

De POLITIEKE SNAPSTER nr. 305 van 28 augustus 1788 
is een merkwaardig krantje dat als zovele in die revolu
tie-dagen in een samensppak (tussen Jannetje en Anne) 
politieke discussies voert. Dit weekblaadje met een vig
net van trommels , lansen en vanen voert daarrond in 
een vierkant de woorden "Rust der Wapenen geeft 
vreugde" en dat wordt nog eens horizontaal herhaald. 
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RUSl' .DU WAP~NEN. GEEFT. VllIWGOJt. 

Donderdag, den ,28' .AU~Uilu.;,:I7H8. _ 
. J ." N N Il T J Il. 'f, op •• te,. '~'OOI' Mula ,; dOOr 

I~'i~ Vur J! .Vrou"? dir.r il llOoe g~hec'e S'II" , Sr.blud, e. de ~r. 
~ II"l1er. ce komt Doch cry •• ,I dl;re L.OdtU nu .de Geoenlilcit, 

,I, 't ,ra, Lilt. nl~t .... r Klad' l.ou4ea Iclieveo te vnbl(Jea. 
. . ANN~ . ANNL . 

Dit dualtl my oot, .J eveowel J1 Bravo' DID Ik I.ie he,' f. cco Voor. 
beae 'n, tD d.3l i. Icaotl" D.ao WIt' nel ca Dal geca V~rbod7 " 
Nllu", V,ou'" . . J A ~ NET J e. 
'.. J A ti NET J E. Dit 10 ook 10, dm lDe. dank. he. 
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Het eerste nummer van een patriottische Politieke 
Snapper verscheen op 6 april 1785 bij Koenig in Leiden. 
Niet lang daarna, al op 2 mei 1785, zal de o rangistische ' 
POLITIEKE SNAPSTER het licht zien bij W.Coertse in 
Amsterdam. In tegenstelling tot eerstgenoemde, waarvan 
slechts 31 nummers (tot 5 nov 1785) uitkwamen, bleef 
de Politieke Snapster twaalf jaar bestaan, tot 17971 

Leuk hierbij te vermelden dat de voorloper van de 
Politieke Snapper een "Politieke Praatvaar" was en van 
de Politieke Snapster, was dat een "Politieke Praatmoer" . 

De "0" in de kop van DE MORGEN werd in het num
mer van 12 juni 2001 een tomaat tgv. de daarbij gevoeg
de katern "bioconsumentengids" en de editie van 4 juni 
daa rvoor vertoont de tite l in een geheel groen vlak tgv. 
de tekenfilm "Shrek", een zeer grappige afrekening met 
Disney. En dan zijn dit alleen nog maar de "Morgens" 
die je toevallig koopt; hoeveel bijzondere nummers van 
dit Vlaamse dagblad zouden we missen in onze collec
ties? 

In Au Courant nr.3 van november 1997 publiceerden we 
onderstaande tekst over de ve iling van de beroemde 
collectie zeldzame couranten van Folke Dah!. Lang bleef 
iedereen in het ongewisse wie de e igenaa r was gewor
den . 

FOLKË-DAHL'S -COLLECTIE ZEER 
OUDE KRANTEN GEVEILD DOOR 
SOTlIEBY'S IN NEW VORK 

Op 3 juni 1997 werd de zeldzame collectie zeer oude 
couranten van de Zweed Folke Dahl, die in 1970 
overleed, geveild door Sotheby's in New York. 
Taxatieprijs van het lot onder nr. 315 bedroeg 
$60.000 -90.000. 
Deze verzameling is zo uniek omdat er zich 

. verscheid.eneoudste Nederlandse couranten in bevinden 
oa. drie exemplaren van de COURANTE UIT 
ITALIEN EN DUYTSCH-LAND uit 1625. 
Tevens TLJDINGEN UYT VERSCHEYDEN 
QUARTIEREN (Broer Jansz, Amsterdam), nl. nr. 48 
en 50 uit 1629 en een ongenummerde zelfde krant van 
22ju1i 1628, verder de TLJDINGHENUYTVELE 
QUARTIEREN nr. 1,9, 14, 18,29 uit 1630. Naast 
deze zeer vroege couranten werden in dat lot nog 
enkele Nederlands exemplaren uit het midden van de . 
17e eeuw aangeboden, alsmede stukken uit België (7 
Verhoevens), Italië, Duitsland, Engeland en Frankrijk. 
Het lot nr. 315 werden beneden de taxatieprijs 
toegeslagen voor $ 57.500,- overigens een aanzienlijk 
bedrag! De nieuwe eigenaar is niet bekend en de naam. 
wordt ook niet vrijgegeven door Sotheby's. Helaas zijn 
de waardevolle stukken niet terechtgekomen in ons 
Amsterdams Persmuseum en zeker ook niet in de 
musea van Aken en Antwerpen. Zelfs het nieuwe 
Newseum in Amerika is niet de nieuwe eigenaar. 
De illustratie toont het uniek exemplaar nr. 46 van 17 
november 1629 van mijn persoonlijke collectie dat 
indertijd in ruil van Folke Dahl werd verkregen. 

We kunnen nu melden -en laat dat dan onze primeur 
zijn- dat de Amerikaanse Princeton University Library 
deze collectie toen heeft gekocht! Bovendien blijkt nu in 
tegenstelling met de opgave in de Sotheby catalogus 
hoe veel groter de omvang en hoe waardevol deze ver
zameling is! 
Wie in het bezit w il komen van die volledige inhoud 
van de Folke Dahl collectie kan de 18 pagina's tellende 
lijst verkrijgen via internet: 
http://www.princeton .edu/ -/ ferguson/ folkedahl.html 

Een bijzonder nummer is het illegale blad RESISTANCE 
ALGERIENNE (van het Front de Libération Algerienne) 
nr. 17 van 1 januari 1957 dat voor de helft in het Frans 
en de andere helft in de Arabische taal is gedrukt. 
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Een krant toen in Algerije vele opstanden en moordpar
tijen plaatsvonden in de naam van de onafhankelijkheid, 
Er is niet veel meer veranderd nu, meer dan 40 jaar 
later, er worden niet minder slachtingen aangericht in 
het onafhankelijke Algerije! 

In de collectie bevinden zich enkele door de patriotten 
uitgegeven krantenbegrafenis pamfletten, oa, die van de 
orangistische OUDER\VETSE NEDERLANDSCHE PATRI
OT, welk blad slechts een oplage had van 700 exempla
ren in tegenstelling bv, tot de "Post van den Neder
Rhijn" van de patriotten die eens een onwaarschijnlijke 
oplage bleek te hebben van 34,000 ex,! Een ander 

ANNO '782, 
Op Woensdag den ,6* Jammry, 

Word UE. Verz.ogt om de UITV AAR T·DIENSTEN by ,ewoonen , 
Vm de ÎI'J W.nhOOp en 1.00 ongelukkig door de Schrik "-11 ~ Ad.ertttlrie VIn den r 7""" ~~r del voorigf!1'J 

Jam, (in %J'D: CaNr ~ !Ht ~yl'J RolkousCen op 1.yn hikken. ,..onder tyd Behld te heb~ tyn QU3rT&Sch~ 
nen uit re uekun) ~euvdde. en door . Ue V!f~m van he< V.derl.nd berteoJtd wordttlde 

OUDERWETSE NEDERLANDSCHE 
A TRI 0 p 

pamflet uit 1783 handelt over de "begravenis van de 's 
Gravenhaagsche Alias Hof Courant", van de orangist p, 
Gosse]r. Deze "beknopte beschrijving der doorluchtige 
begravenis" werd verspreid door de patriotten naar aan
leiding van een verschijningsverbod voor 6 weken van 

BEItNOPTE 

BESCHRYVING 

DER 

DOORLUCHTIGE SEGRAVENIS 

'VAN DS 

','GRAVENHAAGSCHlt AI/di 
HOF COURANT. 

Op Do~derdog , janiitr)' .. 

R.I. P. Go"" ''1'''';'' &; Zoon', In orlnge 'Ü", 
ding met Boers overtrokken. op iJe horde! 
ge ... ten, met de CouTl0ctn VlD lIJ .... 
'~.gd.n6 Janulry. 1783. ' . 

die krant, omdat Gosse een Haags bericht in zijn uitga
ve had geplaatst dat was overgenomen uit de Courier 
de Bas Rhin. 
Tot slot, eveneens uit 1783 over de "begravenis van het 
Lyk van Hendrik Kannegieter ]ansz, , een berugte 
oproermaeker, overschrijver en verzender van 
Patriottische publicaties naar het Hof", 

)'" A M S TElt ti A 1If, 11 N ".. IT!'J. 
Tegen. DODdeniq den '" 1 .... =. 

Word d. Hu .. 
'Tcl BegmiDge Vermg., mor het r.. YK .... 

D~N lf.z.Jtz. 

HENDRIK KANNEGIETER JANSZ. 

De teksten in deze panilletten zijn ware scheldkannona
des aan het adres van de orangistische bladen en hun 
medewerkers , 
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De HOLLANDSCHE HISTORISCHE 
COURANT 0.1. van Essen, Delft) nr,10 
van 22 januari 1771 heeft geen bijzon
der vermeldenswaardig nieuws, maar is 
wel een apart stuk voor de curiosa col
lectie, Het blad werd aan de achterzij
de bedrukt met één lange lijn "laatste 
nieuws" vertikaal langs de normale 
horizontale tekst' Die lijn moest die 
dag meegenomen worden voor de 
lezers, Ik heb een dergelijke plaatsing 
nog niet eerder gezien, 

Benjamin Harris is bekend als drukker 
van de eerste Amerikaanse krant in 
1690: Publiek Occurences, Omdat de 
Engelse koloniale O'irerheid al na vier 
dagen de publicatie verbood, is er 
nooit een tweede nummer verschenen, 
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Minder bekend is dat hij in Engeland 
in 1670 al een krant uitgaf met de 
breedvoerige titel THE PROTESTANT 
(Domestic) INTELLIGENCE, OR, NEWS 
BOTH FROM CITY AND COUNTRY (to 
prevent false reports). Het nr. 66 in de 
verzameling dateert van 20 februari 
1679 (dat 1680 moet zijn door de toen
malige dateringswijze). Het is een aan 
twee zijden bedrukt folio blad, 
Die krant verscheen in Londen twee
naaI per week van 7 juli 1679 tot 15 
april 1681, met een onderbreking toen 
het verboden werd tussen 16 april en 
28 december 1680, 
Ben Harris vertrok na het uitzitten van 
een gevangenisstraf voor het publice
ren van een gewraakt politiek pamflet 
naar het vrije Amerika, waar hij dus in 
1690 zich in Boston vestigde als boek
drukker. 
Vier jaar later ging hij toch terug naar 
Engeland waar hij overleed rond 1708, 

·27 .~~i,lcllll,/""r. ·lROfi. 

tE DllBtE 
~}\ ... >« • . 10"" .'00< ........ ~_ •• ..-:-.... , ... ~, 

... _ .. ;:-:,-'-;.::: :::::"'-'~:·:.:::~::~.':"; :·::,::: ~::::::-.::·:.:·.7:':: .... 

De volgende mutaties 
kunnen we u melden: 

Adreswijzigingen 
Per abuis is in de verwerking van het nieuwe 
adres van het Persmuseum e,e,a . verkeerd 
gegaan, We melden u hier het (juiste) 
nieuwe adres : 
Persmuseum, Zeeburgerkade 10 
1019 HA Amsterdam 

• Henri van Poll is verhuisd, 
Zijn nieuwe adres luidt: 
Naell Tynnegieterstraat 57, 
6821 EW Arnhem, 
telefoonnununer: 026 - 4465000 

Nieuwe leden 
De VKTV velwelkomt 
de volgende leden: 

• A,Meijering, Molenstraat 160, 
6721 WP Bennekom 
Verzamelt: werk van Alfred Mazure 
Coi!, "Dick Bos"), Zie http://bome.planet.nl!-bvh
online/home.html . 

• W, Mol, Ginnekenweg 76,4818 JH Breda, 076-
5214156 
(whmnq]@w1M1adoo,nl) . 
Verzameling iSvooràl gericht op 
informatieoverdracht uit aLle tijde.n, 

• J.;Knaap, Tyveede .. Emnlastraac, 26,. 2012 .G:l:LÎn 
lba~lem. 023-932Q;ï14 ........ . 

.ve~al1}eiil':~ i!6~t zich op nul~ 
·· en '~er§te .ntW)mersvuo. .?",gblaqe.n, 

EINDHOVENS DAGBLAD 

41tijd bij de tijd 
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IMPRESSIES VAN DE EXTRA 
BEURS OP 8 SEPTEMBER JL. 

LE DIABLE is niet bepaald een noriuale titel voor een 
krant. Dit elke zondag in Brussel verschenen blad, waar
van het nr. 16 van 27 september 1868 in de collectie, is 
geen nieuwsblad, maar één van de zovele Belgische 
politieke schandblaadjes uit die tijd. 
Van de vier bladzijden is de achterste geheel bedrukt 
met allerlei advertenties . De derde pagina geeft een dui
delijke dubbele tekening met slechts de onderschriften 
"Demain" en "Aujourd'hui". Er is geen verklaring in de 
Diabie over deze prent met "gehangenen" aan een 
weegschaal. 
Beide andere pagina's bevatten brieven van lezers en in 
enkele gevallen ook de antwoorden van de redactie. 
De "diableries" zijn korte berichten en de ·'charges" zijn 
aanvallen op zowel de overheid als op koninklijke per
sonen. In dit nummer "Anspach, tyran de Bruxelles". 
Een feuilleton (du Diabie) handelt over de jeugd en 
haar onhebbelijkheden. 
Het is geen gezellig blad, maar wat wil je met de duivel? 

Aanvulling op het artikel over de stopzetting van 
NEWS.NL in het vorig nummer van Au Courant. 
Het laatste nummer van dit dagblad verdween geruis
loos op 4 april 2001 zonder enige aankondiging daar
over l Donderdag 5 april was er gewoon geen NEWS.NL 
meer l 

Hierbij een afbeelding van de laatste voorpagina. 

-_ .... Puitlwimrn bij 
lie!IQgemf AZ 
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Hierboven de laatste Londense TIMES met advertenties 
op voorpagina en hieronder de eerste zonder publiciteit 
en dus met (belangrijk) nieuws op die eerste pagina I 

(wordt vervolgd) 

Aangeboden: 

Een externe biedt aao: 
Verhuisdoos vol AO-boekjes in cassettes en opberg
banden. Het betreft vooral series boekjes compleet van 
1100 t/ m 1200 , begin 1300 Maar ook oudere boekjes 
tusen de 500 en 1000 en nummers van van 1400 en 
later. Verder daarbij Actueel Archieven AO van 251-1000, 
1000-1400 en 1401-1700. De hele handel moet 
in een koop. Reactie via secretariaat: 073-5214272 

GEZOCHT: 
Knipsels van de strip: Sneeuwvlok de Eskimo door 
Wim Meuldijk uit Voorwaartsch, Het Volk e.a. 
Ook de Sneeuwvlok Krant e.c!. is/ zijn welkom. 
Reacties naar: Klaas Vanderspoel 
Henri Dunantiaan 71 , 9728 He Groningen 
Tel: 050-5255791; e-mail: klaasvdspoel@hetnet.nl 

AANGEBODEN: 
diverse kranten uit de 20e eeuw, waaronder een paar 
unieke stukken. 
Reacties naar: Johan Kleine 
Tel: 0165-528477 

GEZOCHT: 
AO-boekjes-verzamelaar (actuele onclerwijsstichting 
IVIO) 
Ik ben op zoek naar: 
"oude AO uitgaves met slappe kaft; nr. 1 tot 250 

(1945-1949) 
"uitgaves van 1936-1945 toen ook " Flits ,. geheten. 
* AO Junior boekjes nr. 1-49 (1988-1989) 
"RAO boekjes uitgegeven voor de soldaten in 

Nederlands-Ind ië. 
Wie kan me helpen? 
Reacties naar : A. Steylen 
Imboschweg 5, 6961 LH Eerbeek 
tel/fax: 0313/ 619600 

AANGEBODEN: 
Grote partij eerste en laatste nummers van kranten en 
tijdschriften + bijzondere uitgaven. 
Prijs n.o.t.k. 
Reacties naar: W.G. Koning 
Kamerlingh-Onnesstraat 81 , 2014 EK Haarlem 
Tel 023-5242059 

,.- ._. _~ 

r Het Junior l 
• Antiquariaat 
-~ ~~ ... 

- Couranten, 
-- Tijdschrüten 
--- Folders 
- van 1120 tot heden 

Zuiderdiep 52,9521 AT Nieuw Buinen 
Telefoon 0599-616443 

• Autoweg Borger richting Stadskanaal 
· Afslag Nieuw Buinen West nemen. 
· Bij 1 e krui spunt, aan de Mondenweg, 
• ziet u het Antiquar iaat aan de rechterhand. 

INTERNATIONALES ZEITUNGMUSEUM 
DER STADT 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 



PAGINA 7 

VERENIGING VOOR KRANTEN- EN TIJDSCHRIFTENVERZAMELAARS 

INTERVIEW VKTV-Iid 

Naam 
Dirk Docter 

Leeftijd 
49 jaar 

Verzamelobject( en) 
Hoofdonderwerpen: Tweede Wereldoorlog 
en alles van Marten Toonder. Daarnaast 
oude ingebonden jaargangen, oud
Schiedam en oud-Rotterdam, ansichtkaar
ten, strips, detectives, EHBO-boekjes en ga 
zo maar door. 
Oude kranten verzamel ik voornamelijk 
rond de Tweede Wereldoorlog: van de ver
kiezingen in Duitsland in 1933, tot vrijwel 
dagelijkse exemplaren van de mobilisatie 
tot juni 1945. NSB en Duitse kranten, maar 
vooral veel illegale kranten en stencils, uit
geworpen pamfletten en ego-documenten. 
Ook bezit ik oude kranten rond het 
Koninklijk Huis, vanaf 1900, water
snoodramp en kijk il( zelf de huidige kran
ten na op interessante onderwerpen. Zelf 
zeg ik wel eens, dat ik verzamel wat ande
re mensen weggooien. 

Omvang collectie 
Te groot om nog te cata logiseren, door 
ruimtegebrek gedwongen vaak iets weg te 
doen als ik iets interessants en omvangrijks 
binnenkrijg. 

Mooiste / meeste bijzondere 
exemPlaar 
Illegaal affiche van Marten Toonder uit de _ 
Tweede Wereldoorlog 
Waarin wordt opgeroepen zich niet te meI
den voor de arbeidsinzet. 
(door ruiling via Ancli'é de RiJck). 

Duurste exemplaar (schatting) 
Ingebonden jaargang van het weekblad 
Groot-Rotterdam uit 1940 voor f 150,-. 

Oudste exemplaar 
Mijn oudste krant is een ''Journal de La 
Haye" van "Dimanche 9 et Luncli 10 ]anvier 
1831 

Exemplaar op meest vreemde wijze 
bemachtigd 
Via een oproep in het advertentieblaadje 
de Particulier kreeg ik een reactie uit 
Gouda van een paar studenten . Deze had
den bij een vuilnisbak een doos gevonden 
met allerlei dingen van en over Marten 
Toonder. Deze kon ik gratis at11alen, zelf 
waren ze geïnteresseerd in oude filmbla
den, waar ik enkele exemplaren van had. 
Bij aankomst bleek het een verzameling uit 
de jaren vijftig te zijn met zeldzame fiets
bellen, puzzels, kranteartikelen over- en 
zelfs een brief van Marten Toonder. 

Laatste aanschaf betrof. .. 
Ingebonden jaargang Panorama uit 1944 
welke doorliep tot en met het september
nummer. Eerdere, mij bekende Jaargangen 
eindigden steeds met het nummer van 18 
augustus 1944. Gevonden op de boeken
beurs van de Documentatiegroep '40-'45 in 
Overloon. 

Waarom eigenlijk verzamelen? 
Omdat ik me interesseer voor alles wat met 
geschiedenis te maken heeft. Ik vind het 
leuk om te lezen, hoe mensen vroeger leef
den , wat hen interesseerde en hoe 
Nederland er toen uitzag. In de kranten 
kun je lezen hoe iets kon escaleren, van 
een verkiezing in Duitsland en plaatselijke 
rellen tegen Joden, tot de Tweede 
Wereldoorlog. In de oorlog kun je zien wat 
de mensen via de gecensureerde pers te 
weten kwam en wat men wist via de ille
gale pers. Dit interesseert me meer als de 
nabeschouwingen, die thans geschreven 
worden door mensen, die nooit de angst 
uit de oorlog hebben ervaren en denken 
dat ze alles vanuit hun luie stoel kunnen 
beredeneren. Il, lees liever het originele 

I 

zwalt/ wit nieuws als de wetenschappelijk 
verantwoorde verhandelingen jaren na 
dato. 

Hoe wordt de verzameling uitgebreid? 
Via de ruilbeurzen van de Documentatie
groep '40-'45 met de VKTV, ruilen met 
vrienden en het aflopen van rommelmark
ten en verzamelbeurzen. 
Door zelf boeken ete. te verkopen, probeer 
ik het betaalbaar te houden en mijn ruim
teprobleem te beheersen. Het eerste lukt 
me beter als het laatste. 

Verzameld sinds 
Mijn jeugd, toen al knipte ik stukken uit de 
krant en bewaarde de ingebonden jaargan
gen van de Prins van mijn ouders thuis of 
kocht ze op de rommelmarkt 

Wijze van archivering? 
Illegale pers in archiefl10esjes in ringban
den. Oorlogskranten plat in laden van ord
nerkasten of in hangmappen. 

Abonnementen op dagbladen/tijd
schriften 
Rotterdams Dagblad, de Terugblik, Au 
Courant, EHBO-bladen, vak bondsblad , 
blad van de Marten Toonder Verzamelaars 
Club (MTVC). 

Welke beurs (beurzen) worden nooit 
overgeslagen? 
Ruilbeurs van de Documentatiegroep '40-
'45, daarna heb ik altijd een bestuursverga-

de ring en sla dus twee vliegen in één klap. 
De jaarlijkse boekenbeurzen in Dordrecht 
en Deventer. 

Wat heb je met de VKTV? 
Een uitstekende samenwerki ng met de 
Documentatiegroep '40-'45 en een prima 
persoonlijk kontakt met diverse 
(bestuu rs)leden van de VKTV. 

VKTV-lid sinds 
1997 

Biedt bij deze gelegenheid te koop/te 
ruil aan 
Ingebonden jaargangen van de Prins 1914-
1919, veel oorlogsdocumentatie (ook boe
ken), strips van Marten Toonder (Tom Poes 
ete.) en boeken over Rotterdam. 
Stuur een lijst met wat u zoekt, misschien 
heb ik het al of vind ik het op onze beur
zen en heeft u origineel materiaal voor mij 
uit de oorlog of van Marten Toonder. 

Mijn verzameltip (beurs/veiling/anti
quariaat/website etc) 
www.documentatiegroep40-45.nl 
www.boekenvondst.nl 
www.qoop.nl 

Geeft dit stokje door aan 

Ko Fioole 

BLIJF JE BIJ 

t~}r LEEUWARDER COURANT 

GEZOCHT: 
Metro International is weer twee edities rij
ker. 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 wereldwijd. 
Metro verschijnt in veertien landen _met 
negentien edities en is daarmee 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-Henog (België) 
tel; 0032-14699545 of ron.grooten@vt4.net 

Uit de ansichtkaartencollectie 
van Doeke en All Oostra 
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Verzamelaar 
Anne-Mette van T oor 

Op jacht naar kranten en hun speciale edities 
Bij de meeste mensen valt zij iedere 
dag door de brievenbus, de krant. 
Men neemt, leest en gooiJ weg. Dat 
geldt niet voor Paul Klein15l} uit 
Leiden. Met zijn verzameling van 
5000 dagbladtiteIs, waaronder 2500 
Nederlandse, is Klein een van de 
grotere dagbladverzamelaars van 
Nederland. 

De allereerste krant die Paul Klein 
onder ogen kreeg, was natuurlijk het 
dagblad dat zijn ouders lazen. Al snel 
ging hij vergel.ijken höe het nieuws in 
andere bladen werd gebracht. De 
drang om kranten te gaan verzamelen 
ontstond in 1969, toen de scholier een 
jeugdherberg in Londen bezocht: Om 
de hoek van de slaapgelegenheId be
vond zich de drukkerij van ochtend
krant The · Times. Klein: "Iedere . 
avo~d laat stond ik op de stoep om als 
een van de alleree.rsten een exemplaar 
in ontvangst te nemen. Toen ik in En
geland .kranten van verschillend 
pluimage tegenhvam, ging ik ze on
bewust met e~ar vergelijkèn." 

zon draait en niet and~rsorn",· aldus 
Klein. 
.. Na verloop van tijd krijgt de hobby

. ist steeds meer oog voor lay-out, opla
.ge, distributie en geschiedenis van de 
dagbladen. Zijn boekenkasten staan 
boordevol met naslagwerken van al
lerlei snit. Toch streeft Klein er niet 

Nieuwe dagbladtitelsnaar zijn verzameling helemaal èom-
"Eerste mens betreedt maan", kopt pleet te krijgen.~leder jaar verschij

het Haarlems pagblad van 21j ~Ii . nen er ongeveer dertig tot vijftigllieu-
1969. "Dit isde eerste krant die Ik ben We dagbladtitels. Het isondQenlijk 
gaan bewaren", zegt de verzan1elaar. om deze· allemaal in handen te krij - · 
Hij haalt het exemplaar van een grote gen, maar elke krant is meegenomen", 
stapeL De krant ~uikt een beetje muf, • zegt de verzamelaar. 
maar de letters zijn duidelijk telezen. Een vakantie in Mexico, Italië, 
"Later realiseerde ik me pas dat het Frankrijk of de Verenigde Staten; . 
Haarlems bagblad een kranlis die al . Klein vindt er stapels kranten die hij 
sinds 1656 . verschijnt. In die tijd via de lucht" ofzeepost naar zijn huis 
groeide hetbescf dat de aarde om de laat versturen. De Nederlandse dag-

Verschenen in het Reformatorisch Dagblad 0/9/2001) 

r-----------------, 
Word lid van de VKlV 

Reacties naar het secretariaat 
Houtvesterstraat 22 5241]X 
Rosmalen 
teVfax 073-5214272 

Hierbij maak ik € 18,00 over 
op giro 3853388 t.n.v. V.K.T.V. 

naam ........ . ....................... . 

Straat + ut .••...••••.•.•..•.•.•.•••...• 

• .. • ti ............. -~ ........................... e - ............. .. 

P9stcode ••. ~ ..•..••..•.•...••...•..•.. 

·woop,plaatS ..••.• ;- •••.••. " .• ' j ' •••. " ,.", . • ..• 

• De krant. A1en neemt, leest en gooit 
weg. Dat geldt echter' niet voor Paul 
Klein lIit Leiden Foto RD, A. DommerhoJt 

's-Gravenhaegse Vrijdaegse Courant 
van 29 november 1737 begint met het 
,belangrijkste buitenlandse nieuws: 
een oorlogsverslag uit Turkije en een 
vorstelijke huwelijksaankondiging in 
Italië. Het nieuws wordt gevolgd door 
een lange lijst met plaatsen en namen 
van degenen die een reis maken. Via 
de Coürant wordt hun familie op de 
hoogte gesteld waar de personen in 
kwestie zich bevinden. Op 7 decem
ber 1936 bericht "Ons Noorden" over 
de gezondheidstoestand van "den 
Heilige Vader Paus Pius XI." "Jicht
aanval met asthma gepaard, had lich
te koorts tengevolge", ~erichtte de 

bladen -en de bijbehorende edities-. krant. 
heeft de· verzame laar allemaal op Kort na de oorlog ontstond er een 
voorraad. Wanneer er in het buiten- honger naar nieuws. "Die werd ver
land een bijzondere gebeurtenis oOJzaakt door de toefi.emeride wel
plaatsheeft, probeert de dagblad- vaart, een betere scholing en het 
collectioneur ter plekke kranten te be- groeiend aantal dagbladiitels", aldus 
machtigen. "Toen koning Boudewijn de krantenfanaat. Zowel buitenlandse 
van België overleed, stond ik op het als binnenlandse dagbladen bewaart 
punt naar Brussel te ver,trekken omde hij zorgvuldig op de zolder van zijn 
speciale uitgaven op te halen. Op het huis. Met enige regelmaat controleert 
laatste moment heb ik de kranten . Klein temperatuur en luchtvochtig
toch maar laten opsturen, vanwege . heid.Als hij dat achterwege laat, zal er 
het ris ico .dat de oplage uitverkocht , . binnen enkele jaren niets meer van 
was." zijn collectie over zijn. 

Lichte. koorts 
Paul Klein bezit verschillende oer

oude exemplaren, in plastic verpakt. 
"De oudste kranten zijn in Nederland 
gedrukt", vertelt hij enthousiast. De 

Sudderen 
De verzamelaar kent pieken en dalen 

in ûjn verzamelleven. ,,Ik heb mijn 
hobby lang laten sudderen. Elke krant 
die ik in handen kreeg, verdween 

op de stapel. Maar door internet 
ben ik weer op di-eef geraakt, In
middels heb ik een eigen website 
(http://home,wxs.nIrpagklein/intcr,h 
tml) ontwikkeld." 

Ts de fanatieke hobbyist niet bang 
dat datzelfde internet roet in zijn hob
by gaat gooien, omdat er binnenkort 
geen papieren kranten meer zullen 
worden uitgegeven? "De papieren 
krant verdwijnt niet zomaar", zegt 
Klein vol overtuiging. "Ik denk dat er 
een heleboel mensen zijn die tijdens 
vrije momenten even snel het nieuws 
wiJlen doornemen. Dat is veel makke
lijker met een papieren krant, omdat 
die veel overzichtelijker is. Daarnaast 
is het een feit dat geen enkele krant 
werkelijk alle artikelen op internet zet. 

. Ik kan me niet voorstellen dat binnen 
dertig jaar alle kranten volledig op het 
net staan. Maar je weet nooit..." 

Om zijn collectie makkelijk toegan
kelijk te maken, heeft de verzamelaar 
een database samengesteld. Daardoor 
is het mogelijk op de trefvvoorden ti
tel" editie, datum en voorpagina
nieinvs te zoeken. "Het duurt nog ze
ker tien jaar voordat mijn volledige 
verzameling in de computer staat. 
Maar ja, het is een echte hobby, tij
dens verloren uurtjes iets doen wat je 
leuk vindt. Als ik het doe, doe ik het 
grondig, en dat kost tijd." 
Wie een bijzonder dagblad of een specia
le .uitgave van een krant in bezit heeft, 
kan contact opnemen met Paul Klein, tel. 
071 -5211934·of e-mail: pagklein@Wxs.nl. 


