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AU 
DRIEMAANDELIJKSE KRANT VAN DE 

V ERENIGING VOOR KRANTEN- EN TIJDSCHRIFTENVERZAMELAARS 

Colofon: 
Au Courant is het verenigingsorgaan van 
de Vereniging voor Kranten- en Tijd
schriftenVerzamelaars (VKTV) en verschijnt 
vier maal per jaar in de maanden maart, 
juni, september en december. 

Abonnementsprijs inclusief lid
maatschap VKTV € 18,00/ jaar. 
Extra abonnement € 1l,'50/ jaar. 

REDACTIE-ADRES, 
PR & BEURZEN en 
CONTACTADRES VKTV: 

Jan de Wit 
Houtvesterstraar 22 
5241 JX ROSMALEN 
Tel/F:\x: 073 / 5214272 
e-mail: 
dewitrosmalen@planet.nl 

INLEVEREN KOPIJ: 
De kopij zo ruim mogelijk voor de 
deadlines van de nummers inleveren: 

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

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

BESTUUR: 
Otto Sprank (Voorzitter) 
Ruud Dolfin, 
Jan de Wit en 
Ron Graoten 

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

e-mail: au.courant@wxs.nl 

KRANTENDIENST: 
De krantendienst is een nIet-commerciële 
dienstverlening van de VKTV aan haar 
leden, die beoogd te bemiddelen bij kran
ten en tijdsdu'iften en andere daarmee 
samenhangende geschriften en voorwer
pen. Iedereen die afstand wil doen van 
dergelijk materiaal wordt verzocht contact 
op te nemen met de coördinator Jan de 
Wit op bovenstaand adres. (commerciële 
aanbiedingen worden niet in behandeling 
genomen) 

ADVERTENTIES IN 
AU COURANT: 
Ieder lid mag gratis een advertentie 
plaatsen (max. 10 regels) 
Advertentietarieven op aanvraag. 

DRUK: 
• Dmkkerij Em. de Jong 

Baarle-Nassau 

ISSN c nr, 0920-4180 

VKTV beurs en jaarvergadering 
3 november j.l. 

Het jaarverslag door de secretaris 

Aa nwezig: de leden Vreugdehil, Nierynck, 
Voortman, Ko rnaa t, Spro nk, Do lfin , 
Grooten en De Wi t 

Woord van welkom 
Voorziner 0[[0 Spronk opent, na een 
geslaagde be urs met de 
Documentatiegroep 40-45, om 13. ')0 uur de 
ledenvergadering met een harte lijk welkom 
aan de aa nwez ige leden. Beschouwend 
blikt de voorzi[[e r terug op de VKTV 2001 : 
inmiddels is het 16e Vl(TV-jaar een fe it, is 
e r een stabiel ledenaantal (waar de secreta
ris op te rug komt), is er sprake va n een 
gezonde financiële situatie (zie bijdrage 
pe nningmeester), een geweldige spo n
soring van Au Courant , waar grote dank
baa rheid aa n Drukkerij Em. de Jong in 
Baarle Nassa u over uitgesproken wordt, is 
de VKTV content met het prachtige kw ar
taal periodiek en de door Harm Bosman op 
geweldige wijze vormgegeven en inhoude
lijk bijgehouden internetsite . Voor wa t 
betreft de voortgang meldt cle voorzitte r dat 
het bestuur va n de VKTV per kwartaal bij
eenkomt om die voortga ng en periodieke 
ui tgave te bespreken. Aan activi te iten is 
2001 beperkt gebleven tot de in september 
gehouden extra beurs en de hedenochtend 
gehouden regulie re jaarbeurs. Voorts refe
reert de voorzitte r aa n de publicite it d ie de 
VKTV di t jaa r heeft gehad in landelijke dag
bladen (NRC Handelsblad) en via lokale en 
reg ionale dagbladen e n omroepe n. 
Concl uderend: een goed VKTV-jaar, maar 
de keerzijde is dat de bestullrsdruk enorm 
is. De werkzaamheden zijn onevenredig 
groot en het bestuur moet roeien met de 
riemen die ze heeft. Om die reden is de 
samenwerking met het PersmuseUl11 niet 
opgepakt: uit de enquête blijkt dat weinig 
rechterhanden beschikbaar zijn om het 
regulie re werk, laat staan het extra werk, 
goed vorm te geven. 

Om bovenstaande reden heeft het bestllur ' 
als uitga ngspunt geformuleerd dat Au 
Courant de spil is va n de vereniging en 
daa rin geinvesteerd ' wordt. Het bestllur 
concl udeert dat de leden wensen lid te zijn 
vanwege Au Courant, dmll"zij nauwelijks te 
mot iveren zij n voor extra activite iten. De 
eerder verzonden enq uête w ijst dat ook ui t. 
Op die voet gaat de VKTV doo r, tenzij zich 
leden melden die hu n bijd rage wensen te 
leveren en breder geinvesteerd kan wor
den. 

Secretariaatsmeldingen 
De secretaris meldt het aa ntal leden van 
126, waa rbij aangetekend moet worden dat 

nog niet alle contributie ove r 2001 geïnd is. 
In totaal zijn in 2001 12 nieuwe leden aan
genield en ons [ 1 leden ontva llen. 

De door het secretariaat verzonde n enquête 
mbt de interessepei ling van de leden hee Ft 
slechts 5 reacties opgeleverd . Om die rede n 
heeft het bestuur deze enquête als niet 
representatief weggeschreven. . 

De secretaris staa t graag even stil bij de acti
viteiten van de heer [(reuzen die vanaF zijn 
ziekbed in Amsterdam het jongste lid van de 
Vl(TV heeft aangebracht. In de eerstvolgen
de Au Courant wordt ·hie r iets uitgebreider 
bij stilgestaan. 

De Krantend ienst levert niet op waa lvoor de 
dienst ooit in het leven is geroepen. Veel 
potentiële leveranciers dienen zich aan , 
maar het mate riaal is te omvattend en te 
recent, of te duur voor aa nschaf. De 
Krantendienst blijFt wel bestaan. 

De secretaris meldt clat de nieuwe ledenlijst 
in december 2001 wordt bijgevoegd bij Au 
Courant. 

Financiën 
De penningmeester geeft een financieel 
overzicht en verspreidt te r plekk.e d it over
zicht. Duidelijk is dat de VKTV een finan
cieel gezonde veren iging is . Op de volgen
de pagina volgt het door hem opgezette 
overzicht. . 

Giro december 2000 = 5311 ,94. Lidmaat
schap VKTV is in fe ite de fina nciële situa tie 
in december 1999, Alle onkosten zij n gespe
cificeerd cloor bonnen/afreken ingen e.d . en 
bev inden zich in de administratie van de 
VKTY. 

Het lidmaatschapsgeld over 2002 bedraagt 
18 Euro (aanpassing naar beneden) . Aan 
een kascomm issie blijkt geen behoefte, 
anders dan dat jaarlijks inzichte lijk wordt 
gemaakt welke inkomsten en uitgaven de 
Vl<TV heeft. 

Au Courant 
Eindredacteur Ron Grooten deelt mee dat in 
2001 tot op heden 3 edities zijn gerea li
seercl. Nummer 4 volgt in december. Tevens 
meldt cle eindredacteur de w ijziging van tot
standkoming van Au Courant: redactieadres 
is het secreta riaa tsadres, waa rna de eindre
dacteur belast wordt met cle vormgeving, 
opmaak en verzending. 

Misschien wel de mooiste opmerking van 
de ve rgade ring is de medede ling da t 
Drukkerij Em. de Jong heeft toegezegd dat 
ook de sponsoring voor 2002 gegarandeerd 
is. Eind december za l e r a ls dank een brief 
van het bestuur richting BaarIe Nassau wor
den gezonden. 

Bestuurssamenstelling 
De voorzitte r, secretaris en eindredacteur 
zijn als bestuursleden aftreden en stellen 
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GROTE INTERNATIONALE 
VERZAMELMARKT 
12-13 januari 2002 
van 9.30-17.00 uur 
Grote Veemarkthal - Utrecht 

GROTEVE~ELBEURSVAN 
OUDE PRENTBRIEFKAARTEN, 
TOPOGRAFffi,OUDEBOEKEN 
EN PAPERASSEN 
16 februari 2002 
van 9.30-17.00 uur 
Zalencentrum Maresca (Grote bovenzaal) 
Veemarkthallen - Utrecht 

DOCUMENTATffiBEURS '40-'45 
22 maart 2002 
Voolthuizen 

GROTE INTERNATIONALE 
VERZAMELMARK 

23-24 maart 2002 
van 9. 30-17.00 uur 
Grote Veemarkthal - Utred1t 

INTERNATIONALI; 
BOEKENBEURS 

Zondag 4 augustus 2002 
D evente r 

GROTE VERZAMELBEURS VAN 
OUDE PRENTBRIEFKAARTEN, 
TOPOGRAFffi,OUDEBOEKEN 
EN PAPERASSEN 
31 augustus 2002 
van 9.30-17.00 uur 
Zalencentrum Maresca (Grote bovenzaal) 
Veemarkthallen - Utrecht 

GROTE INTERNATIONALE 
VERZAMELMARKT 

12-13 oktober 2002 
van 9.30-17 .00 uur 
Grote Veemarkthal - Utrecht 

VKTV-beurs ism. 
Documentatiegroep '40-'45 
22 juni 2002 
van 09,00 tot 12.00 uur 
Voorthuizen 

NIEUWS VAN HET SECRETARIAAT 
De volgende l11utatie.~ kunnen wij u melden: 

Adteswijzigingen 
Wijziging red;.tctieadres Doc:pmentlltiegroep40-4-') 
CTerugbllk) . 
ll,la J.A. Verstëeg 
Zuid Ziidse'\\ie~ Z.q-hl 
34]S PV 'P!;>I$br~ketd:lIn 

Nieuwe leden 
Met dank aap, de heer Kreute:n kan de, VKtv per 
januari 2002 een bijzonder lid vermelden: 
• Jens Grevenj 10 jaar 

Grote Böt~bl~em 35 
1991 IJ. VelserbrOf;'k 

:f.$-

Beëindiging lidmaatschap 
• In september werd de \Il.!Y opgeschdkt d.9ör het 

berkht datbp 15 uugu5tJrs~QOl ons lid dêl,heèl' C. 
Tuyl lIlt ' l#Ctk i~ 9\,~.(!d.ep, Een et'~t~ 'ver~-
:Illclaru' 'brec.killf h1<l.d in aUe~'..-w:at!lW'!t 
drukwerk tê lmd. Wij " . 1ijn 
echtzellQte.,~Jfll'niliè alle $t~tè met dit 

• .0. ~klitna:~tlI:ikernreg21; ~5"i AU Gifttb.O<ltü 
~"'-' 

zich wederom beschikbaar. Hiermee stem
men de aa nwezige leden in, te meer er zich 
geen tegenkandidaten hebbe n gemeld. 

Rondvraag 
• De voorzitter verantwoordt een specia le 

uitgave die in dit verslag niet nader wordt 
genoemd en binnenkort voor alle a lle 
leden inzichtelijk is. 

• Expliciet meldt de voorzitter (nogmaals) 
zijn dankbaarheid jege ns de he ren 
Nierynck, Bosman en Grooten voor hun 
inzet voor de VKTV e n wenst qua 
gezondheid zowel de heer Kreuzen 
(he laas nie t aanwezig) als de heer 
Voortman een spoedig herstel toe. 

1961-2001: 40 jaar geleden 

• De heer Ko rnaat optee rt voor een 
bezoek aa n de KB in Den Haag. Het 
bestuur neemt de suggestie mee. 

• De heer Vreugdeh il verzoekt een kle ine 
geste aan de heer Kreuzen. Inmiddels is 
een bos bloemen door. de VKTV bij de 
heer Kreu zen bezorgd. 

De secretaris dankt Thea Spronk voor de 
wederom perfecte verzorging en aansturing 
va n de de catering, tijdens de ledenverga
dering . 

Om 14.45 slui t de voorzitter de ledenverga
dering! 

Overzicht inkomsten en uitgaven VKTV 
over het jaar 2000 
Uitgaven: 
Drukkerij de Jong 
Verzendkosten PTT 

Persmuse um 
KVK 

Internetsite (Bosman) 

Onkosten bestuur 
(representatie, beurzen e.e/.) 

Planet internet 

271,27 

489,25 
90,00 

103,43 

300,00 
1060,60 

102,82 

fl 2648,40 

Inkomsten: 
Advertenties 773,75 
aftrek, vorige 248,00 

penn ingmeester 

donaties 125,00 

rente 8,37 
lidmaatsch. 4138,45 

fl 5311 ,94 

Augustus 1961, tnijn eerste krant. 
De geschiedenis van mijn eerste krant is 
de geschiedenis van toeval. Alhoewel 
sommigen beweren dat dit niet bestaat; 
het - valt - je - toe ! 

De week voorafgaande aa n de 13e augustus 
was een week vol spanning. Op 11 augus
tus va lt mijn verjaardag , ik begon mij 
bewust te worden van de internationale toe
sta nd en luisterde vaa k naar mijn vader en 
opa die het in dit verband over "de moffen" 
hadden. Vaa k gekoppeld aan het fenomeen 
van "de oorlog" waar m ij n oortjes zich graag 
1'001' spitsten. Ten slotte was het een week 
vol spill1ning omdat ik bij gerl1cht had opge
I'<lI1gen dat de aa nschaf van een tele\' isie
toestel nabij scheen te zijn. 

De hele week gebeurde er nie ts. De elfde 
augustus was een beetje een anticlimax. 
Goed ik kreeg een aantal cadeaus - waa r
onder een fel begeerd exemplaar van Kuifje 
- maar de tv die ik verwachtte kwam niet. 
Zaterdag 12 augustus bracht die verrass ing 
wél I Toen mijn vader om een uur of twee 
thu is kwam van z' n werk, was hij in het 
bezit van een tv. Het apparaat werd door 
hem e n m'n grootvader omzichtig naar 
boven gedragen en kreeg een ereplaats in 
de kamer. 
Na aa'nleg van kabels, de antenne werd op 
het dak aan de schoorsteen bevestigd, ko n 
hij aan. . 
Helaas voor mij nie t die za te rdagavond 
omdat we op \'is ite J11oe~te n. Da n maar 
wachten op zondag. 

Zondag 13 augustus. De hele dag gonsde 
het \'an de geruchten dat er in Berlijn het 
een en ander aan de ga ng was. "Een nieu
we oo rlog stond op uitbreke n" , "de 
Amerikanen grepen in", "de Russen kwa
men" en nog d uizend andere ge ruchten. 
Om acht uur zou het NTS joul1laal uitsluit
sel brengen. In de loop va n de avond brak 
er echter een gigantisch o nweer uit dat 7.0 

ro nd het begin van het journaal tot vo lle 
wasdom kwam. Toen het acht uur was en 
wij verwachtten dat ,het journaa( zou begin
nen spro ng het toeste l va n testbee ld 
op ......... sneeuwl 

Het onweer had de antenne losgerukt va n 
de kabel. Tenvijl mijn vader en opa op het 
dak wanhop ig probeerden de antenne "te 
richten" en mijn moeder alle rle i aa nwijzin
ge n in het trapgat sc hreeuwde, zat ik voor 
het beeld w,iar zo nu en dan een foto op 
verscheen van een Vopo (VolksPolizist) ach
ter het prikkeldraad en een stuk muur. Van 
conunentaa r was niets te ho re n; beha lve dat 
mijn oma het regelmatig over rotmoffenkop 
had. 

Mijn confrontatie met de were ldgeschiede
nis viel dus erg tegen. Maar in de loop va n 
de week kreeg ik toch mijn zin toen mijn 
vader een exemplaar va n het Berline r 
Tagesb latt voor me meenam die hij in de 
tre in had gevonden. De wereldgeschieden is 
in huis en het begin va n mijn collectie. 

Ruud Do lfin 

~~ 1~~~1 <.f~_cnin~ ~!~~ba~~..._;;;,:::.1l . 
nned riotpIJ/ice train lnater gun on the :Gtiiiii!!! 
,.. U.S. CinC/!s he tou,"sectar barder 4!I!!!IiIIIIJ 

BERLIN THOUSANDS 
IN MASS PROTEST 

DE MUUR 
Toen Wi nston Churchill in 1946 de 
term "IJzeren gordijn" introduceerde 
ko n hij nie t vermoeden dat de 
Russen 15 jaar later deze te rm wel 
heel le tterlijk zouden gaan ui tvoeren. 
Met name de situatie in Berlijn met 
nog steeds een 4 machten bezetting 
aan het einde van de jaren vijftig zat 
de Russen hoog. Een enclave va n 
vrijheid te midden van de door de 
Russen met harde hand bestuurd ter
ritorium. Na 1958 werd de stroo111 
vluchtelingen naar het Westen groter 
en groter en de Russen en Oost
Du itse autor ite iten konden al deze 
(vaak hoogopgeleide) mensen maar 
moeizaam missen in hun economi
sche productie. In 1959 waren zo'n 
140.000 vluchtelingen de grens over
gekomen. In 1960 ruim 200.000 men
sen en in de eerste helft van 1961 al 
ruim 100.000. 
Met de bouw va n een letterlijke 
"Muur" tussen Oost en West zou de 
vluchtro ute afgesloten zijn. Te 
beginnen in de enclave Berlijn. 
Tijdens de top-olitmoeting in Wenen 
in me i 1961 hadden Chroetsjow en 
Kennedy elkaar 1'001' het eerst ont
moet en mogelij k had Kennedy de 
indruk gewekt wat aan de jonge, 
naieve en defensieve kant te zijn. De 
Russen en Oost-Duitsers dachten 
hierdoor waa rschijnlij k dat zij vrij 
spel kregen. Maar I<ennecly ,vaa r
schuwde Chroetsjow; "We willen niet 
vechte n, maa r we hebben al eerder 
ge\'ochten. We kunnen het ons niet 
permitteren door de Communisten of 
gele idelijk of door geweld uit Berli jn 
te worden ve rd reven." 
De tempe ratuur va n de "Koude 
Oorlog" begon snel te. rij zen. 

Otto Spronk 
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DE TWEEDE GAZETTE D' AMSTERDAM 
De eerste Gazette d'Amsterdam werd in mei 1662 (Dahl, Les premiers journaux en 
frangais, p. 15), 1 januari 1663 (Sgard, Dictionnaire des journaux, p. 450) of maart 
1663 tot 1687 (-) gepubliceerd door Cornelis ]ansz. ZwoU, boekverkoper aan de 
Dam te Amsterdam, eerst nabij het Stadhuis, daarna in het teken Mercurius. Op 15 
maart 1673 nam ze de Gazette ordinaire d'Amsterdam (ex-NouveUes ordinaires, 
1655 -) van Otto Barentsz. Smient op. 
Ondanks verscheidene publicatieverboden, in 1679, 1685, 1686, verscheen de 
krant van ZwoU min of meer heimelijk ... Zwoll werd eindelijk veroordeeld tot ver
banning en een flinke boete op 11 februari 1687: hij stierf op 29 maart van dat
zelfde jaar. (Sgard, op. cit., p. 451). 

•

LA GA ZETT EfiJ-rJ ~ ~ ~ 

.. , , d'AiYiSTERDAiYl c1

.' 

'Dil JE U1) 1 :8 Stpttm6rt 1673, 

lh 1'_ 11 .. S~tnnboY. II Pronur. d. Hobnde. 1''' {on Alrt/fe Moa/'r. r. 

11 
E. I.ltm d. Bourgogne difeDt que Ie Prinre ci·O .... D~. <u 4 JOUrl d. rreochée ounrtr. 

, Sr. Storf bemp' de. garde. cllI rorp. quoi '1'l'il Y cUll dedoo. UD !rc., boa Gouverneur 
,- du 11.01 cO.null': 'Ilcfau~oo y • en,; 6: plusoe 07°0 hommu <omb.I:m •• quoique la 

- pril pour F.fyion. & arrclle .rrifouui., place fun uuc dc. plul iorlr. que nou. C1Illion. d,,,, 
pourre(uiel. & qUI.,OIlJou"ap'ca rl 1' .... 11. & quo,,!u, Monlt.l. Ducde LuJtm· 

clbnrexamlD': il .. ,I. ,emir_n itb.n. psrordredu boorg fuQ'j rou 6Ii<ue.de Ja ~ .. e un COrpl d·ar· 
Gouyttueurdel,Franehe.Comlé.CeUe.d.Nloci m.ede loou .. ooohom ..... : III\e m.nquoil ui 
IiTcur~t qu'cn cète con.l1drration M~nfr. cic Lau- vi .. ,c •• ai munition. danll. ,Iue. il y .• vair CU,,.· 

, VOT r .. oil au(fsfail ~rrcllcr del Offic,e .. dcsrrou· ' Mammeul d. canen. U 2çual de g"a~fon. qD 11 
·r" Erp.gnoloJ 'lui (on, dan. ce CamI" 13. Ik quo cu hlol! pour b dcfnsG,e 1 m.i. oUo a cllé Co v'goa
I. R01 en dc.oil ~"it Ie 00 pou. allct lilieg« reufemen, a"'quel quo Ic Gouveraeur vOyIDt la 
quclo\le pla .. coutido .. bt. ; on 'dit quo c. pourroil Comrcfcarpe p"fc. 8; laU' fel Sol dan toutrc.: dlal 
cllrc ,Cohel.atlou N.mar: ~. I. Ro, noit'u IIVilie. & (urp'" del. nleur d.,lcura eaucm, •• 
.. il d. I'umée de Moa,'" d. Turenae quel 'arme. & d.I.,<lolullon qu'iluvo,CIIt ",.fc denc doan!" 
Jmpc:riale olloil en .eac de reil.· Ja 1I DU.lt du 9 ou .ucun qUI"ier. il aima mieal taire unc ~ompoll. 
10: ok quc DOl gen. en a'2DI 'ppereeu 1<1 flu. !ioa ho.orabl.. 'lUC ,l'anIDd~o -""ltue dc I'.(flar 

'pre. d'un bourg . oo,lr. "."garde I'emp ... dec. geucraJ ,que Mon(,: I~ Pnn,. d O .... og., lu, d .. o:t 
lieu.U, ~ nOli, .... " •• mareb.ntay.c io, ...... Joon., IC " ell plem i.our. ellqUOy t":'anl ,I ~. 
1 .. JmperiiuI I',il< s.ucn. de eeux·Cl .. 0" phe. 1". r~ndu ua pct" ,'erv,~e.u Ra,. ,at 1'\ cuil ",e. 
&:quetoulel~ur :u me: ,'<tloil • .,ironu p .. d d'uu qucl alraUI II.oro'I pnve fa M. dit .So~ bom", .. 
.,aioa. ~. q~'elle ~\lfoit p~, voulu h1~1r4er Uil ou plu. q.~1 ~ont fon~J ~,r I~ ~Iace . Maalt. Ie Prl~ca 
combll quoiqu'c"CI"ll plu. tono de 8000 hommu d. COD~e eudu co,l, .. Aloll .. cc un corp. clar. 
que la oo.lr •• parce ou'cllo artoodoil d·eOl. rea· mee: 00 dil ,!u',I .... ~e .... avec loute I, Flaedm. 
forec. d'ua carp. ae. 6000 hqmm .. '!oo ie ComIc <..'otlpoutquoy '~US I:. campsgnardl d~, ce Pau·li 
d .. OoebcI yameooil d. HQD~i.; quo I" Impe- terc"'en' d.ol .CI \ ,Ue •• ue peur, 'I" ,la, oul q
riauu'elhol'loigo •• de I. plaioe. & nl 101 I. loog fOD AltclTe ne Ie. I.IT. r,lIe, .en ~ .. oc de re 'luc In 
d'ua marai. qui IcalèparoitdCDoltrcu.mc:e •. Mr. ~roupc.oe MODlr. oe MODtCr. alucnta~~,coDCm" 
de Tureone. qui .oyoil quel.ur delfc,o e/loll de 3n~r.ndrc Ic. pi"" que DOU ... OOl Pril" flit 01111. 

.tJër loM.in pour marclicr vcral~Rbiu6(1',p- L'on CCrll d'Au~rinopl .• clu , '9 JUln. Ga! ~o:l,. 
~roócr cic Cobolent •• il noil fait , marcher ua AmoalT,deuray.nl,conl.c~", cc, q~cle v,"~ lu, 
corpl d'armee pour ,'r oppoicr ca rcpW'anr foa demIDGOII. ,10'0'1 tll~ ,oundu\! a &011 aud,"D~ 
poar de' Mfcb.afeoburg, LOl mêmel 2'';. ponent Ie r; qu'il rc~ercio fon ExceUence de ce 'lu ce CD 
qa. Je Ro," .... ir enrové al, Complgoie du r~i- apr .. ; UDC folhmauon d, ; aDl ellc coOrealo" a 
menl d .. Gard .. rna~~lrol • k 1 del 5aiJfel i mlDllfrllemrDldtl'.IIiJDucj,J,nlll talle_'a 
MoaGeus dc Turenoc a.CC 'foO ClI.r:uI I quc f. Cou~De dc F.mcc ~ l'Emp~rc Olt_. * q
MajeQé avoit dalloe ard,. de lever 1 r<r,im.~' de I. V'I" lor .,2~1 rernOllU. 1~,dcaT\II CJIII~Gnn4 
D, oh /'aa poIIr Moo.ieurd':oquioeollr=, ac Scj~~\II~YY .. Ii~or ~ sr_ol 1 OO~/iDtI.'''' r .... 
l'aa~ paar liIollar. d. S,uvcbc:u'. '" ,\u'cl.: ca C ... lelll oohge. de flJ'. fonlr d. I Arcillpclla IDeI 
Ät'OÎt donaé aae Comp~ic i Mr. d. BeIIel>lae&. J.I Armlreun de Û llII'OD '1"1 mol.:Oml~ I ... 'r'" 

'10'_ • appN la pnfe IÎAI Nar. IU frvalicm til pla de li HauICllil danl ",C SIICl" • lIG. 10_ ' . -

De 2de Gazette d' Amsterdam 
(tweemaal pe r week in he t Frans) werd 
gelanceerd op 18 novembe r 1688 onder de 
titel NOllvea u jo urnal unive rsel, als vervolg 
op de Nouvelles extraordinaires de divers 
e ndro its (zogenaamd" Gazette cle Leyde ") 
door de boekverkoper-drukker Cla ude 
Jordan (deze lfde die in ]704 te Luxemburg 
La Clef du Cabinet des Princes d e 
L'E urope zal o prichte n), 

Op 27 maart 1690. steeds ged rukt door 
Jordan, in de Ber-Straat, en te koo p op de 
Dam, bij A.D, Ossaen, maar bestuurd dooi' 
Jea n Tronchin du Breu il , neemt ze de titel 
La Gazette d 'Amste rdam, e n ze verschijnt 
to t 25 décembre 1690, Dan is he t blad 
gescho rst e n rond mei 1691, gaa t Jorclan 
zich in Frankrijk vestige n , 
Wat Dubre uil be treft, had deze een privile-

ge o p 1 janua ri 1691 kunne n verkrijgen 
o m, op maandag e n donderdag, een vert
a ling in het Fra ns van de nede rlandsta lige 
coura nten te publicere n, Hij bre ngt clan, bij 
d ezelfde A,D, Ossaen, de Recue il des nou
velles du .. , uit. 

Vanaf 1693. ve rschijnt dit blad zonder titel 
en met, a ls kop, de eenvoudige melcling 
van de vergunning "Avee privilège de nos 
Seigneurs les Etats cle Hollande et de 
Westfrise". Gedurende die pe riode wordt 
ze door de Sr. (Heer) ].T. (Tronchin) clu 
Breuil opgesteld , 

In 1703, is de krant te koop bij de Weduwe 
A.D, Ossaan (soms Ossam , en ook 
Oossan), steeds op de Dam, en de uitgave 
wordt voortgeze t door de zoon van du 
Breuil, ].-P, Tronchin du Bre uil (Histoire 
Générale de la P.resse Frangaise, 1. p, 144), 
m isschien va naf juni (-) , Vanaf 13 novem
be r van da tze lfde jaa r draagt ze de tite l van 
Amsterdam naast de melding va n de p riv i
lege, maar in 1737, e n waarschijnl ijk vroe
ger, word t ze o pnie uw zonde r tite l gepu
bliceerd (toch met melding van de privile
ge). 

Bovendien en om reden van zijn succes . 
werd het blad he rdrukt en nage maakt. In 
1703 werd he t herdrukt te e nl o f voor 
Rotterdam (me lding "A Rotte rdam, Avec 
Pri v iJège d e nos Seigneurs les Etats 
Généraux") en werd het ook nagemaakt, 
wellicht zelfs in Amsterdam. In 1728 werd 
het herd rukt zowel in Luik a ls in Genève 
(HGPF, 1, p. 285) 

In 1745 en misschien vroeger, opnieuw 
met de eenvoud ige titel Amsterdam, soms 
met een bijl age Suite d es nouve lles 
d 'Amsterdam, wordt ze gepubliceerd door 
d e Sr. C. (César) T. Ou Breuil (de zonen 
César en Cha rles, die medewerkers van het 
blad s inds ongeveer 1716 waren geweest, 
hadden hun vad e r, gestorven o p 17 okto
ber 1721 , opgevolgd, maar Cha rles stierf 
op 23 novembe r 1727 e n César bleef 
a lleen), 

De Gazette d 'Amsterdam bleef in cle fa mi
lie Tronchin Dubre uil tot haa r verkoop 
ro nd 1795 door Eléonore Tronchin , echtge
note Rutge rs, aan Pierre Cotray. Het laatst 
bekende numme r dateert van 2 o ktober 
1795. (Sgard , ibid ,), 

Stéphane BRABANT 

STOP PRESS!!! 
Belangrijk e ve rza me ling histo ri sche 
Nederla ndse couranten uit de 17e eeuw 
ontdekt in een a rchief te Oldenburg in 
Duits land door mevr. Ingrid Maier 
hoogle raar aan de Uppsa la Un iversiteit. 
In een a rchief in het Duitse O ldenbrug 
bevindt zich een tot nu toe o nbe ke nde 
belangr ij ke verzame ling Nede rlandse 
courante n uit cle 17e eeuw. 
De collectie bestaa t uit een flink aa ntal 
exemplare n vall cic volgende museum
stu kke n op persgebied: 
- COURANTE UYT !TAllEN, ENDE 

DU!TSCJ-TLANDT 1640-1 667 
(Jan va n H il ten e ,a, ) 

- EUROPISCHE COURANT 1643-1646 
(Mathijs va n Meininga) 

- TYDINGE UYT VERSCHEYDEN 
QUARTIEREN 1640-1668 
(Broe r Kansz e ,a ,) 

- ORDINARIS DINSDAEGSCHE COU
RANTE 1640-1667) (Joost Broea:sz) 

- ORDINARISSE MIDDEL-WEECKSE 
COURANTE 1641-1666 
(Francois Liesho ut) 

- WEECKELlJCKE COURANTE VAN 
EUHOPA 1659 (A, Casteleyn) 

- OPRECHTE I-IAERLEMSCI-IE COU
RANT 1662-1 667 (A Casteleyn ) 
HAEGSCHE POST-TYDINGEN 1663-
1666 (Adr. Vlaeek) 
EXTRAORDINARISSE POST-TYDING
HE 1641 (Antwerpen- G. Verc1ussen) 

L.M.c. Nielynck. 
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FD LANCEERT ENGELSTALIGE 
ZAKENKRANT 
Amsterdam- Het Financieele Dagblad lanceert 
samen met The International Heraid Tribune 
(IHT) een nieuwe Engelstalige krant in 
Nederland, 
Het gaat om vier pagina 's met het belangrijk
ste nieuws uit Nederland, Ze worden als 
katern bij de IHT-exemplaren gevoegd die in 
Nederland worden verkocht. Dit gebeurt vanaf 
15 november. De partners die dit gisteren 
bekendmaakten, investeren beide evenveel in 
de samenwerking, Het gaat in totaal om enke
le miljäenen guldens, Over drie jaar moet het 
project winstgevend worden, aldus een woord
voerder, 
Bron. ANP ; P7.C 25 okt. 2007 

EEN EXEMPlAAR VAN DE 
OUDSTE KRANT TER WERELD 
ONTDEKT! 

Sensationele vondst door een Duitse kranten
verzamelaar: 

HaraId Braem, krantenverzamelaar uit 
Hildesheim (Duitsland) en sedert jaren lid van 
onze vereniging VKTV deed onlangs de vondst 
van zijn leven, Hij ontdekte een nummer van 
de üudst gedrukte en regelmatig verschenen 
krant ter wereld! Braem had een dunne map 
met oude kranten verworven en vond daarin 
tot zijn verbazing ook een exemplaar V,lI'1 

1619, dus uit ele vroegste tijd der pets. Het 
bleek een van 1605 tot 1667 in de Duitse taal 
gepubliceerd blad, dat als nieuwsblad weke
lijks verscheen. Uitgever van deze nog zonder
titel gedrukte krant was de Strassburger schrij
ver, boekhandelaar en boekdmkker Johuno 
Carolus. Het blad werd bekend onder de 
benaJt)ing "Strassburger Rdation", waarvan de 
jaargang luidde: ilRela.tion Aller Flirnemmen 
und gedenckwürdjgén Historiën", Nà de 
nieuwste kennis ter zake was dir de eerste 
krant ter wereld. Hiervan worden in officiële 
archieven en bibliotheken helaas nog, sj chts 
enkele losse nummers aangetroffen, maar ook 
de jaargangen 1609 en 1612, 
Sensationeel is deze ontdekking ook VOor de 
pershistorie omdat Wiln dit blad tot nu toe geen 
enkel exemplaar uit 1619 bekend is! Voor 
Braem die intussen doorgaat voor de grootste 
privé verzamelaar van historische h"Tanten in 
deweteld, wordt een verzamela:arsdroom 
bewaarheid, vergelijkbaar met de "plauwe 
Mauritius" voor fdatelisten! Zijn buItengewoon 
onopvallend unicum betekent voor hem vooral 
zo veel omdat het hier her enige exemplaar 
betr.èft vao deze legendarische kr-anteninkuna
bel. B'èt 'is bovendiel;1een belangrijk dpkurnèpt f 
in de.geschieden1s van het mensdom en waar- . 
mee de. zegetocht Vàn de pers begon rondom 
de wereld! 

lout.,<;.Nferijnck 
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KRANTENMACHINE IN OPMARS 
door onze redactie binnenland 
DEN HAAG-Met de installatie van de eerste 
krantenmachine in het Sofitel Hotel in Miami, 
heeft het Nederlandse bedrijf PEPC Worldwide 
gisteren voet op Amerikaanse bodem gekre
gen. Daarmee is een eerste stap gezet in de 
voorgenomen wereldwijde expansie . Meer dan 
vijftig internationale uitgevers van dagbladen 
kunnen op deze manier hun gedrukte product 
wereldwijd aanbieden. In de machines van 
PEPC kunnen op dit moment ook twee 
Nederlandse kranten worden aangetroffen 
waaronder het Nederlands Dagblad. . 
De kranten worden door de uitgevers in hun 
originele opmaak in een speciaal formaat aan
geboden aan PEPc:. Satellieten dragen daarna 
zorg voor het voeden van de krantenmachines, 
de zogeheten presspoints. Deze presspoints 
kunnen in ons land in een tiental restaurants 
en hotels worden aangetroffen. Op een zestal 
plaatsen in Nederland en België worden voor
bereidinge~ getroffen presspoints te installe
ren. 
Gegadigden kunnen in het bezit komen van 
de krant naar keuze na invoering van hun cre
ditcard. Voor de kranten wordt vervolgens tus
sen 2,8 en vier dollar van de rekening afge
schreven waarna de krant wordt geprint. Een 
snelle laserprinter zorgt er vervolgens voor dat 
de krant op A-3 formaat en voorzien van niet
jes uit de machine rolt.PEPC wil voor het eind 
van dit jaar wereldwijd tweehonderd pres
spoints geïnstalleerd hebben. 
Het Nederlands Dagblad heeft behalve met 
PEPC ook een contract met het Amerikaanse 
Newspapèrdirect afgesloten dat met dezelfde 
technologie werkt. In tegenstell ing tot de pres
spoints van PEPC wordt bij Newspaperdirect 
geen gebruik gemaakt van creditcards. 
Gegadigden kunnen hier een krant naar keuze 
opgeven bij de balie van het hotel waarna 
deze voor de verdere afhandeling zorgt. De 
krant kan hier desgewenst voorzien van nal:U11, 
het hotel en het kamernummer worden afgele
verd. Newspaperelirect heeft wereldwijd in 
meer dan 30 landen machines geïnstalleerd. 
Ook op ms Volendam dat in het Caribische 
gebied cruises verzorgt, kan een dergelijke 
krantenmachine worden aangetroffen. 
De kranten die het ND aanlevert zijn vrijwel 
identiek aan die welke bezitters van het zoge
heten 'on line abonnement' al sinels 1997 
wereldwijd via bun computer kunnen binnen
halen. 

Adressen, 
De plaatsén waar de geprinte kranten verkrijgbaar zijn, 
kunnen via internet worden achterhaald: 
PEPC:www.pepcworJdwide.com 

• NewspapercUrect: www.rtewspapercHrectcom 
Bron: (20 oktober 2001, Nederlands dagblad) 

SCHRIjVERSKRANT: NIEUWS 
OP DE TWEEDE PLAATS . 

Het Rotterdam Dagblad bracht op zaterdag 3 
november de eerste Nederlandse schrijvers
krant uit. Negenentwintig schrijvers waren uit
genodigd om het nieuws voor één dag te ver
slaan. Achtentwintig daarvan leverden een arti-
kel aan. Alleen]ules Deelder was spoorloos. 
De literaire ktantenstukken worden met een 
grijze achtergrond aangeduid. Maar ook wn
der de opvallende lay?out haal je de verhalen 
van de schrijvers er zo \.Iit. Het woordje 'ik' 
warde anders dan in de journalistiek nimmer 
geschuwd, Ook is hel begl'ijpeHik datsfeer Îl3 
deartikeleo de voorkeur heeft boven nieuws
feitept Q1'fippig is . om te lezen dat een repQ1,}a
ge over öngedfèrtebestriJcling wat minder spec
tacUlair uitpakte dan verwacht en datNeUeke 
Noardervliet weinig meqewerking kr~eg vat). 
Feyenoorêl'trainer Bert van M~jk De genres 

. ~af'Jtn.eepe$cl1rijvef$ aa~ .de $1~g ginaen .. / 
Wá~ VQotal ~. reportage en di: colUtPn. Vaak 

, erg; vermakelijk en ~etve~tpas$ie hreven, 
" maîtt de~ .genres pas$el1 dan ook .... in.het 

t11:Ta:atje van de'$chtij've:r. l~de kta,nt Vifordt).;iè 
vra,a,~ ..... . et'~: Yolgend 'jàar w:t!~t e~p, schflj~ 
verskra ..... a, @en. 'Maa t zÇ1'n sc}ui.tve;r 
dup..tx)k ~n.'i .. ~weteJt op ....... n . . w~~.~ichJ~ 
vah"pönde.rd w~rdàîl. Dat ka k ~erras:; 
send ujtl?akke~. Cl IvO ' 
8rq'l$: OQ..JQtjnÛi/~îJt .. nól!!.;, 2001" 

;:~"'. KRANrENCpru(j$~ '~ '>' 
"' uit deverzameling'van" 

Louis Nierynck (dee1 46) 

Een probleem met het Nieuws van den Dag, twee pagi
na 's met 266 nieuwskoppen, een andere Vaderlander 
met vroege illustratie, een vreemde Argus en de heel bij
zondere Rammazeijn aanwinst. 

Enkele nummers va n de WEKELYCKE NlEUS UYT VRANCRYCK, 
ENGELANT ENDE ANDERE PLAETSEN .van Johannes Ramaazeijn 
(in 's Gravehage) uit 1652 en 1653 zijn de jongste aanwinsten in 
de verzameling. 
Het eerste nr. van dit blad op kwarto fOllnaat verscheen in april 
1652. Rammazeijn 's naam komt op exemplaren uit 1652 voor op 
de titelpagina, maa r in 1653 (27 febr) verdwijnt die naam (va naf 
nr.9) en wordt alleen "In 's Gravenhage" vermeld , bovendien is 
het drukkersembleem veel kleiner. 

N°, :26, 
\VEKELYCKE 

N I E U s 
Uyt 

VRANCRYCK 
ENGELANT 

Ende andere Plaetfen, 

Jll 'sG R A v E N- H A G E 'l3y '] O{;CIlJlleS 1\. C111l1/l,tzeyn. 

Men verkoopt[e op Je groote Sad in de Fortuyn, 
Den 4, Ollober, I 6)Z 

Het laatst bekende nummer van dit nieuwsblad dateert van 26 
maart 1655 en wa dan uitgegeven door Adriaen Vlack. 
Het exemplaa r v<ln 14 aug 1653 uit de verzameUng handelt over 
de bloedige zeeslag om een Engelse blokkade aan de Hollands 
kust te breken en op pagina 7 daarvan wordt de dood gemeld van 
Luitenant admiraa l Maarten Harpentsz Tromp (Bestevaer). 

~ttf I 1llaer lloO~ fp lle·ob.:mtacrle tlantJt wint flrtgtn / ellbt!W gWl)Ots 
fdecnt hlJ~ ban f)lm: afte wennen I om ban: banb~uatcn unn (;g~):cl af te 
ftri;(Jm / enOe hJt ol1fe ®o210o~~ ~clJepen mochten U!'t homen: I!tnDe 
alfoo !JIJ celli(Jc onlJcfc!,lile'~cI)el1cn tn fijn Wloot bnbbel fün De~ \lpant~ 
mlllJe(cplbe yrecrottcn IJ!! IIner obeltoJlltn / en be bCIJonnen op !)an: te 
fcllieten / (GO Dat !)et op een lJ~net(lel of)euecOt guam tot. !)til allom toel 
bacO Ijebbm boen mRlltanber geen· oroote fcbaD~ lJ\Jellaetl : '1!)en felfDen 
a\)OlltJt liep. be 19Ü~ '?Ilbmirad' llihttenfcn,ltmCi 3 I. (eplen ,,!,t iolrt~el/ 
euDe is .!l'anlleren baeo\J~ olltten! llell mIDImob· nne bat \Jet Dm IJ!)C~ 
hlM!,r ftutJhc / IJ!, hen ':lIbmh:ael r.ti:tomp oeflomm / mlle !leblJen tJe b!1" 
antJe berbole!)t tot '~.mneren teil 7. lImtnl~, Illannt\·~ lIet oIJe: 
bee(Jt Om irs oell tOt n.lehe" 
melcn IJUebccyt/ 

ontrem 

IJ1öOIlt oOe(c{)oten I \)etlJ~anht/ enDe tehlle . IJ{)c~ 
(e fijntJet mehe cenioe lJeblebell / al~ be ûDofe-.hrallrsl 

~oJllcliG Ilfum(clt. WIet ~CIJIP bmltJe VUG ~!l;: 
15:lII>LlJ<1I cnlie \JantJe ctrommanbellt Iffu!'ut: fijn iUlIVome 

(Je,l~pt ; /)e mallen .lf tJefe\Joten2nlle reb~loo~ gema(e!tt. 
~e IDijlf' '?lIbm Witte 'mlitte(en iG met Olllrent 9°, ~c\Je\lellllae 
~ml toe I)fJeft0ilt J alhlan: 0\1 niet lle fdfbe i~\J!Jeloop~1l t~ I <JD~" 
n~e i):i IJrIJeben Dm alle ~c!Jepen bie mOlJtI!jc1l 3ün I teqlont hle!Jl;rOl\1It1 
3ee te IJleno!Jcn / mbe b\!lltoe/(e boom1 ban !lTI(c hulfen te !JouDen / hit, 
men meent nile ~1I\lt!hll1tJ~ ro~~tKn te neet:en 7111aft tUlm~ wim !JCI~' ntet 
i:lien\1igO i~, 'J!nbien anfen Eieutetlllnt '?tibmirile! niet ueblellen warcl 
fou'Oen hl!' hit lJcllec{jt uoa~ een Imrcfte@l1e bicto* rferflenel1, 

<@~eril1 tübingO~ genomen \liln 'llItnlternmn bat f~~ <lDalî-grllili(dJe 
~(Il(pen!lp ~itlanbt Be(iel13.9n I haet:nien met ilen (erllen bc\:tiet r!.i~ 
tnnö!Je uan hethlacOt : \!ten ~c{jip uan ~unell rijcllelijeh gc!obcn fl1h~ 
beel uouilt~ in Dcb!lenbe i~ op b'~Ibe uearribcm / (00 ban ~~nll1lturlJ!) · 
uefcll~eben mo~tf 1llcIclt ~c{Jip bp he osmeitJe (~~ ~olt-"]nhif(f)e ~cIJe~ 
tlen joube oel:llfcQ 3UII I cni)c OOtn bal1 lle I!äl(Jelfcn oo)lag!J noc!) \JeelL 
henniffe lJeljabt {leblJen, 

.a ell ~dJippet: ban een ~lIl'~ intJe ,~ael1upt tJcqee il1\JrleltOtnCI1/ 
!)eeft op Ollterell ncn he !leertn ~tatell oet:appo~tmt / llJt IJ!' ll'olênIJelfe 
;!Sloot OCllloet l}eeft/ Ueelllual!j!1t gljc,lelt / \Jed ~clJEpcn 1D01llcnllc 110Q~ 
anhere lJe(leept / cnbe biltf~ eenigc in oe 1J1anbt foui:len !Jeltccellen !JClJlJl11/ 
biefe niet mebe hoficnl!rüolMl: <anhe mbicn ma et: 4°, berfefJr .;:3cl)e; 
P~\ll)\l~j: up I}tl<1m~\l / !;latfe Dotr \J(lntfçfJ~ )910ot (ouben rui\1ctCl1, 

Sautijn Kluit vermeldt nog in zijn bijdrage over de 's Gravenhaagse 
Courant (1875) een nummer 2 van dit b lad van 9 januari 1654 (aan
wezig in de KB) waarop de mededeling staat "In 's Gravenhage. 
"Gedruckt voor Gi llis Joosten , woonachtig tot Amsterdam". Telwijl 
die in Amsterdam zelf al een weekblad uitgaf met dezelfde titeli 

Eén maand na de ramp in New York heeft de Volkskrant va n 11 
oktober jl. op de beide middenpagina 's van haa r kunst-bijlage niet 
minder dan 266 nieuwskoppen uit 49 binnen- en buitenlandse 
kranten afgedrukt zoals die gepubliceerd werden gedurende die 
afgelopen maand . Macaber is de rode ondergrond van die teksten 
met een schedel... 
Hieronder een fragment van die bladzijden: 

I Paklslan's clerlcs plot lender schokt gemeente Almere /Ic ...... j. 'I' I ,"",,",kc 11 
,I/Kok:Oorlog aan Itllssland rckl nherandieUSA/~i!J!l!Jl11I1VN:'Huma
Ilrix "andaag aange- nllalre ramp ' drelgl als VS aanvallen ,l!.l.!!ililimill /lITINERAIRE 
D OB ALIVE [hu""" 11 D'UN KAMIKAZE LiI"",i.,,, 1/ lIaalkalender zaait onrusl 11K 
. Uor .',i""",,,'" Zr"''''· JI L"'!!!khlbl'1 JI U.S. Won'l Seek Tallban Exil ",'w",ti ..• "Ul" ili]iifu,,",1I 
is onze held!' "'-lidk 27.1 X Van Aarlsen: Bin Laden lil leker achier aan
anllert ~I0.t.l!1l''!:'' slag ./~!!..IH!!/JJLII VS: BewijS legen Bin Laden nog nlel rond u",,
RIJle eli/I Û11m!!!1,'-'!Jl11!L ",.!!JLih'~,w " Tunnels uit vrees voor bom dicht /~ 1/ 
Streel gaal onderuit w: 28. I X Moslims boos en bang in vijandig Nederland 

in Laden Ilroughl 10 r",,,," .JonJ,:cren in Ede \·ierdcn geen feesi na a'lnslag 
'-1l!l!1/~ 19 • I X !~",'d 11 Haatkalender onzin , jeugd juichte niet LW 

'pes of wooing Arabs I~od" Nlels mis mei haalkalender /l!llImill1w..11Jc:MJJd 11 nush 
,lid (he wtJrld I...&: l i!!'.~.dJ Ti~htcns Airlinc Sccurify b.!~rrC!1lJÎ!ill.!d..!.kml~ 11 Leger 
·ar 1~ 11 Parlemenl grendelt vicr lunnels af na bomalarm d!..8l.,1imill " 
UI Prohe, I'ossihilil)' Machtsvertoon na dreigbrief 1l!'''~ /I Nederland op 
/I Alghan ClerlcsWelgh scherp 1'Lfr0.=1 11 Bommelding legt verkeer lam in 
~ JI Voor of hele randstad ~ 11 Chemica I and Germ War: 
'.l2!!d 11 Kaper Ana Terrorisl Thre'I Assessell l'ILIU'J'j",,,L llwdJ11iilllm! 29 • I X 
.. 111 Kok eisl loyalileil WS willen voedsel droppen voor de Alghanen Il!Lfud 11 When . 
~hclLllla'crrcur meer zero huur arri\'cs: "St rail,!htcn out your c1othcs, open 
' /I LES EUROPEENS vour chesl and weleome dealh for Ihe sake of Allah. 

11 Mening moslims \ 'uur las I words shollid be There is no God hul 
S ziin ontsnapt aan . .\llah" lhL''&!!!,IJ!",'' Documents leh in lugglge raveal 
is.a u .\hlSf Help l J.S. , instructions to hijackers l~Î.!1!I J/ CIJlllllltJlldo Ps VS 
·,'Ud"",, 1/ U.S. Speeds :ijll ui ill .~j~"ulliJtull ~l!IIJ1l1 SpecIal Forces In Aluha-
.1 (" '""" 11 VS sluren arm· nlslan Seek Oul Targels l!!1!w!Jti:c,ill1!!!JKW0<.'Jlllln Hijackcr's 
Ie iacht op geld van l1ag, a e aU 10 Dcalh / .. ,."""i··l1!1!li!!illd.I.ci!!J!I!I. 01· X Humani
/Irt I;Clllllllcll • .Jieglll;- taire hulp naar Kaboel 1= 11 TaHban admil shelle
Musharral Trles 10 Calm rin!: l1ill Laden lb .' , .• "".",." I1l1in Laden onder 'coniroie' 

Het laatste nummer van DE COURANT NIEUWS VAN DE DAG ver
scheen op 14 feb r. 1998; de meesten onder ons hebben die editie 
in hun collectie. Hoewel ik eigenlijk de ouwetjes verzamel, kwam 
dat blad toch in bezit via ruil met ons lid René Vos. 
Toen ik l'lierin over de historie van de krant las vond ik het vreemd 
dat geschreven werd over een eerste nummer dat op 9 januari 
1870 het licht zag. Even later optdek ik in dezelfde kolom dat een 
proefnummer verscheen op 31 januari 1870. Dat is op zich natuur
lijk al vreemd, maar het wordt nog gekker' 
In mijn verzameling bevinden zich namelijk 2 eerste nummers, 
respectievelijk van 11 en 15 maart 1870. Op eerstgenoemde uitga
ve stond wel nog een bemerking (uit die tijd?) in potlood: 
"proefnr.". Er is dus wat gescharreld bij het toenmalig oprichten 
van een "NIEUWS VAN DEN DAG"! 
Overigens bezit ik tevens een "inschrijf-bille t" waarin ook wordt 
vermeld clat een proefnummer kan worden aangevraagd met 
datum Januari 1870. 
Wie zorgt voor een oplossing? 

In Curiosa van Au Courant nO.4 (1999) schreef ik over die schitte
rende "VADERLANDSCHE COURANT" uit 1784 met die zeldzame 
kaartgravure op de voorpagina. 
Sautijn Kluit schrijft over nog een nummer van dat blad dat een 
illustratie heeft over de aa rdbeving in zuidelijk Italië van 5 febr. 
1783. Die gravure toont het "Koninkrijk van Napels en Siciliën". Ik 
prijs me gelukkig dat ik sinds kort ook deze "VADERlANDSCHE 
NA-COURANT (die Kluit beschrijft als een bijvoegsel) nr.32 van 15 
maart 1783 tot de collectie mag rekenen. Jarruner is het wel dat de 
vorige eigenaar dat zeldzame nummer over de gehele lengte heeft 
beplakt met modern sellotape, dat niet te verwijderen is. Niettemin 
een bijzondere aanwinst! Er moet nog ooit een derde exemplaar 
verschenen zijn met kaartversiering, n.1. een uitgave van 22 aug 
1783, waarop "Klein Tartaryen, met de Turksche Provinciën" is 
afgebeeld. Wie kan mij daaraan helpen? 
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Het laatste nummer van "Apollo" , tijdschrift voor den beschaafden 
stand" (reel. A.van der Hoop je te Rotterdam) verscheen op 26 aug 
1828 (nr. 39). Daarvan heb ik niets in de collectie, maar wel va n de 
ARGUS nr. 1 van zondag 24 augustus 1828 (gedrukt bij Contze en 
Overbroek te Rotterdam), waar ook die Apollo het licht zag. 
Heel bijzonder aan die ARGUS is dat de in rouwrand gevatte blad-

ZOi'lDAG, ARGUS. Nn 1. 
21 At:Gt:sn's tC~, 

n;/U,YfWOORDEUJK RED,ICTEun f,. REL A ~ D. 

A/lry, d, WfU,I.' I" irt. Act 8' a!, 
41 wat },<I.,. cUuàt dal mct" '." IJf. 

Ztk~r gucht Scbrij\"ler u;t, dat Gtd:lchttn . die 
liet , \I!;l!:meen nutti; kunnen zijn, niet hem:. bij 

wien tij oprezen, maar der i\1ensc:hheid toebehoortn. 

un Wijsseer ua; ticb aiet, te ~rinG achten; ue 
Idein.st4! .onk u wo di.kwijls oorzuk nn een TUur, 

dat door o.iemand bu gebluscht worden. '\Vauneer 

de bronildm rcin tijo, hn .tlt.Jral.u~L ~ .... 
btl wun. Oe Waarheid ",aI'dt door de WT~ving gl!:

bortn. Alles, bOl!: gerins: ook op eich teil, schalc.e lt 
mb lot bet groot Gebeel tarnen. Er moet rniduelma

~beiJ bestun, OIQ het groote venu{t du Ie meer 

te doen uitblinken. Ab kontrasttn nu!t elkander ge

plubt WOnltll, steken zij te sterktr ;sr. _ Ziedaar 

eenige lo.uc: denkbeelden, die ani riu en dan voor 

den geest kwamen, fin dik\nrf sto! ople\'erden tot 

de ern6tisste bespie;elin;en. Ttgenwoordi; 1'ooral is 
er eene rijp heid nn denhn en hal1delen in on! ge

zegend V.derl.nd onlslun. die eue lTofj;en eeuw 

niet kon heziUen. Voonl de nreeni;ing met ue Zui

delijke Cewt::lten betft daartoe yeelvului; bijDtdr~en. 

De bandel un 4~!ttrd(lm is met dito. Tan .411~ 

_"p'" in tenen edelen ' kamp; hel Vaderland ul er 

altijd bij winnen, ua welke zijde de overwinninG" 

Ou. ook zijn moge. De beoefening der Motdert.u.l 

ia het Zwdelijlt. trodelki.o.d: oveul komen er Genoot

scb.ppen tol stud, die licht ell ,Joed onr o~ 
Ldlerku.ade Tenpreide:a j cUár purt .zich gulle be-

.... Iti,heid UJ1 Nedul~d.scbdl enut. Meu moet dur 
de po;iuleD. der R.eduijken I die griju: T aa.1x:b.at. 

meesten , met een w ijs!;eeri!; oog beschouwen . om de 

toekomstige kracht e:l ze;;enrijken in\' loeu der sleeus 

m~e eo. raeer klimmenue ZuiJee-Letlerzon vooc.aÎ 

reeds, te buekenen. Het Noordelijk VOlderland bedt 

den ;oeden ~e; ingubgen: men brengt alom de 

Wetenschappen tot e':'l1 middenpnnl; de Regtsgeleerd

hrid, de Genee5kun~t I de Wijsbegeerte , de \oVishn

';';1P"~a. .. I': .. .u Tnop.., en Schilderkunst, kort
om :alle, ··w:a t den menschellJke1Jlfeest- torsren.ad 

verstnic.t, .w.erd, door uitmuntende Vaderlaodscbe Ge. 

leerden in étn opzettelijk brandpunt vereenil;d, w3~r 
de letler~ ell KUlUlminn:l3.f r.icb onophouuelijk bn 

veriusligen, oe{enen, volmUen . De Taall:uMtt wordt 

lhalU meer dan ooit bel gr.lierkoosd voornerp vu 

b~piegeling : Zuiu en Noord brengen bouwstof aan 

en reeds van vetTe antdekt de Wijst;eer den voltooi

den. heerlijk g!31\$e:lden, Tempel l'öIJl 's me::lscbcn 

eigenste en ' dierbaarsle btt.ilting : - IJ. TfHÛ._ 

De Ge.xhiedeni! yan dl: ge\V'tst des Vaderlands zal 

wetdu aan de .4lg.mun. Geschiedenis van :feuer

land het nlmaiklsle licht bijzetten. 's Laods Vader. 

(Û lY'rj:4 1V'1l.Ulf., werkt oTernl en op a!\u i elke 

Burt;er. dien neemde bastaaruij niet be.smetterle, 

arbeidt . opzettelijk of oumHekeurig, u:.e~e. 'Wul' 

de Kon;o,& Vaekr en Wij"Set::r Ls , daar hu de Bur~ 

ber niet mden dan 'foorwauU g:aaQ OR het bloem

rijk p3d der Verlichting Cl Buebaviog. De Dicht. 

twut beert ure Zonen molTel in het Zuidtt". al, 
ia: het NQ(J'rûn. Heerlijk smeheD dl' tomen nD 

llalal/û, CD 8.': Ie urnen , en daarom ook achuo. 

zijden 3 en 4 Argus' lijkrede op Apollo vormen. 
In het nr.1 van dit zondagsblad wordt o.m. het gedicht "Vaarwel" 
van Bilderdijk opgenomen: "Versleten is de pen, verstijfd de vin-

ARGfS' LIJKREDE OP APOLLO. 
Oe pl:t3ls der b:andelin; is eene ;;rooie, 'folkrijke 

s1.3d: Dc ~ee~ en me~r nngtoeiiende men i;le nie:uu'$-
1;1en;:!n. dIe :r.lcbopienp llnt l'udrinst - eendor .. c. 
"!ornpel, _ bet :r.icb o~ de leenen hflf~1I e~ wijun met"de 
nn;cnj -aUes kondIgt de aann3dtrin" V311 de lijkslnl
sie :lan. De trein wordt geopenu door eene bende 
&tn~l;nu:r.ijhn l en. ander het lao;.uam nnbeJren der 
melodIe T3n het bekeude: Itd, ,,,ii"' ;/J,Aj,! Negen 
'fl'01lt'ffn. ;eld~u als de z.:ang,.,"'Odillnm met dOlTe 
I:aU\rUl3kken en trunfle.sÎu in de hand,' Tolgen deu ; 

~=br:k:~er ha~;::'II~~~d:e:~e:~ lï:~~~~~s w:::
p o~~~: 

keerJ~ led;:!" pijlkoker, ab nuubeeh.h:;e n:uentll 
·prl]i.en; de ,lippen van bet 11Iuwkleed wotdtn g~ 
dr:ageo dooe 'lier nnkomelin:;cn in de Dicbtknnde. 
'Wier ~enle onrijpe 1e:th!rYt'Uchlen door wijlen ....,OLUI 

io b~JcÏlermin:; ' genomen. en het publiek in tijn blad 
luren opgediscbt\ onmiduejlijk .op de Iiik.koell voJ~t. 
al. eersle rou",dra;er, een Joodbleek;, laogachtig 
pusollndje, met een' grooten stormhoed np, .die ml!.n 
wil. dat de eenle nnlegger en geTl'f7".c1I. boo!drtd3cttnr 
i .. Hem ,ol;:ell. mee ua. twee. lijne medut:andm. 
aHt ia den nrut:D 11IUW: n n .e twee Toonlcn i. 
wt ter rt;;tm:ijde de waarliJk bqufde Reccnamt 
der meeste diebtbaodetJ, dt schrik nu aUe hal'fe of 
driekwart poi:ten. de eeJli§ste. die door djne talenten 
dm kwijnendn ~OLLII zoo 1:'0.1; bij het InCD. heert 
gebonden; _ 'de :andere, let Unktnijde , eeo 0PGI!
hlaun po;!el, la I Dur men ugl, de schrij'fU nn 
de mente looneelftcta5Îi:o, en ~ige Denjmde t:D 

ougtrijmde bijd~.!I. ~tm hn het bem un:r.im, dat 
hij OTer bet t~enwoordig ~nl l:C11e .clU~ltrl. 
t1'~rJJ. mtciil~ert. pe ovtTÎge Heerm roawdngm 
~, doC de diep ia de ooct1l gedrukte boedm. m 
ae llllp W'Îtte nnudotken md bi.u.Z.. tra,..'" 

;ra:' ~uu:~:. ~·~~e~'It. u:er:!u~:: 
lal Khtmtea TOra ~keenl, dit dr:a trti.- binbac18 
,..... al lid "kmlpe~ raanl bij 4e U:jbulii:o. Tall 

Vorstn schijnt Ie 'ferv;an~en . De omstandHI Ruiste
rtn elkandcr loe, d:tl dit den schrij\·u " :'In Je f:t
:r.l'follen en uitGereklc Rom.:t1ltische \uhalen , den 
'fór.ima3m-t;enoot van den ;;-roolslen Hollanlobeben l~e· 
held. moet verbeelden. :-lu ,·ol:;:tn, aan bel sial van 
den trein , etni;;e CorTtspOndenl~n 'f3n minder :allooi 
u;t bH :-Ioorden- ~n Zuiden. loegev loeidom delut.ste 
eere un hunntn patroon Ie bewij:r.en. -

De stulsie in dier vor::;e op het Kerkhof J;cnadHd 
tijnde, wordt de Iij~a3r bij het opgedolven gnl 
neder;eut; de 'fnlgers scbneD 1Ïeb ia teoea krin;; 
Tondom de:r.elve. A.GCS beklimt une soort n.D spree\:~ 
,,~.\_I",,: , . .01 ..... hii. Ier loops opgeslagen I en de tailoou 
DleuwS-glensen Yolrtnen enen ,,,,,,,dell bre.edea mng 
rondom den tetslen. Na ~eb een OOf!;enblik beduhl 
te bebben . en de oTllstJ.ade:rs mei een' wenk lol stilte 
en aand3cltt !t hebben yermaand, nogt bij de .01-
gende LijL·,.tdG alJUJ u.n : 

(a~~~vt~e~~/~:~~e~} "is o,.io,. I mo~,., 
NOflu ... Ü mij 't u"If •. du:~ I t l·"tt1l .. I 
Of '~ >1IDd. NJI dru! allin 't ='''''''''. ,rwlo'4n.. 

Dil gut;;~e m;ag- ,,!el bij bet ;r.af VUl olWn. zoo 
"fI"Ott: overledenen , Tnend .uOLLO herhaald wordea. : 
Zoo- jong. en reeds dood! dil Ls. dunkt mij, de eenige alle-. 
mt1!De uitroep die, als '( ",UI!, op IlwlieuU" .111'; un· 
gu.igt I~ lu.ti!l lint. Mijn hart is wo 'fol, rift ik llel 
door eenl!;e woorden locbt moet !;l!Tell. Hel U: mij eeae 
wu.e:nlijb be:boene. OIJI tot a nn en OTer OIlUll .4pol 
(esprekea.wuebetltlP;eiijk',tuuwerleeriogell.tich-

t;~ ~p ~~j: :~~~~~'ilit m~ ~=re ~~~~d~ 
mu I1)d, ab de eenle m beYlpte a.a.adorniaG:t1l wat aan 
., rwijse.a. ceuragt .rijn. bapaard.. ~l.1r. 1ril .Uem. lol I 

spreken, &00 la het mij, O1ldu n lke p .. aU1fOT'dillieD. 
'fQOI' den ,KSt komt. _ Hij is lLÎeI men! ArOL! hij is 
1'DOf' 0IlS niet 1Dca! dat it eeae titcemukte tnarbeid, 
mar dic mtC .n.ere i. lich bent. aamelijlt: ~j 
wu! - t'It .. i, ..... hij? tB l.o. 'n'U b.i:j1 N .. , 4r 

gerknokkelen .. 
De Argus, onder redactie van Fr. Reland bestond slechts korte tijd 

VERSCHEIDENHEDEN. 
Heden is; ten huize van de' Boekhandelaars CONTZE 

!EN OVERDnOEK, te Rotterdam, in den ouderdom van 

8 maanden en 22 dagen overleden, aan de gevolgen 

van eene uitterende ziekte, de Heer APOLLO. l\len 

verzoekt van condoleantiebrieven verschoond · te blij

ven. Er zal geen rouw gedragen worden. 
R. I. P. 
~ 

en verdween met nr. 40 va n 24 mei 1829. 
Vreemd is wel dat, terwijl her laatste nr. va n die Apollo op 26 
augustus 1828 verschee n, het blad al op 24 augusrus va n dat jaar 
"ten grave werd gedragen" ... ! 
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A t~ D 

Politiml Il ef!eél iOIl .~ 
ti r on th e ul 'lll f'.1 :lI('ti?1 

N Jj I-V SFol'eign a11(IV0711cjf;c:I\~ 

SÁ 'rIJRIIP\Y, frl",;(l/J'2 5' 17'~' 

f i.", ,b, 11' 0 ]I 'i: TI. 

-----'-. 

he: wilt cnnr!Îhltlc ,'.hu Ji.., in "i.' " ,w/rr Ir) !ti! R. r_ 
l\ "c .\Iirn. e:HIt Iht>' /.,. Ill t·uM tl lrf el'rin\"t"l hc hm~c: 
in:\ WH .... i,h ll1e: t/ ;J/t hcln l\Jik~: I'UI ll, i~!:tH is 

j • h.I,,slyclf{liwi _· "'on whilr ll'c /U V( ",s,;,., . Hur 
/(.11""""" r, .\, liL ,h(" n'b~"( .,f 1: 1l~~r luI" lenl ~ I cnu In lh r. Ring 

, I ~ j<.ine..nL s...edcn h~f; O:n~IU,\It\: ? r'rll.I~'."' .~.~~n; [Md',:t" t:,~ ~~~ I'cI,~~I:i~l~ 
!\;(n 1'· 'IIII ,·e 001· •. ,_. ~1"r?l b\!~ ~V h~·r:l"'lm+ j f,f1tlF.rll~dt.·~ 'ûü~liolLj[O 
I," Flert In Lc. .r-,ri., l;l1 iml/h him tltrrt. ft ij, mnrro, ''' '[ ;fTÏttll'd, !lIlt 
lri p ~ 1 lt). ~(l 'Cl)' C.H· FUfl(~ IUlh nnmin_ Ic d M{lulicur li t: IIOtll e I ~ Cn to 
1'( dil ' 11" tU,t i 11' \(hl(h I!JC ( Olll!.,r I\ .·,hh, 1 D mJ~t rr of! :!l l!l ol JII "[I' ... ni-
111 ,he H".,cy I(cdr'tl rrt r.thÛMI1 I'Ij(t. Sl~rllcn. 10 , hc End l11C W.1t ltt rl ll: 
Ir.ri.1\ F I.l nc~ it zprl ( .I; N ou h mlY he 1" ~ 1"I J!.ht (Q i,s Cnnclnr,,,n. 
lnd ir ... ill ~ IIr /mgn 

/rl;,~~ ~J:::. : ~'~,:, ~J~J:~~~~;: 
I'" r,~ttIlHl) t 'C" I~ p' in n ilt~ nr 

. • i '" ,· ,ill n"r r'''H( t ime: .1lll,,,,r, '" 
t~:ul!,~CI1, r" • I fl~:~;I~,,~~ !\11'.\II'~.kC ;r;\:~II'n;'~l:~~ 
ullei'! ,11 1'; p, in(( 11 '·y . .J UCI",.I''''', ·'II,j (n I {lll('~ h'5 
1:{ln nr.""ly IJ"I'l l .1',j ·'Hr "i :1 It1itr. rh~ C\onlrri~r. 
ilCd t'C1I(t 1 ...... (" lelt I '''. H I'IC"fo nt In 111\ , lmpr l1,1 
"hj;n y. ,It-t II,~ F.II'I'C '" LC""rn1d (hp,,'r.ft! J' I; ',, · 
un,y, dur lI lni: ' 1l ~'1f111' tI",II I,1 11'1 t .111/lc." .. ll "r"n 
Iheil J.ihulir<, .11,,1 d,· ,d,"e: Ir·ludt .., r. lut r, de:n! 
Iml'trlll t.h~Il y '.1'(1,, 101 mJlu: r, ... C"1 dm F.Pg'g"~'I ~ ; 
!J\1( !,,,Cle 'ni"" "', d l~y muH filA 1' 1 t!m'l" ,hnr 
I\tm'. In,I.he" I"nr'i/;' thri, G ,irnn,.c!,. 

J{.'m611'1." ftl.. ' 9. N. ~. T"I I) \)ly~ .2~O, .. HI F. 't 
r,efs rrom dIr: (U! ,,( Murel)~y went Ilu t> Iln,rIJtc. 
Itilh ln'p" r' J!l1 Ilill 'llrhrs rOl. lhr C1'vn {lf Frlncr: . 
lheSYlC"lIc\ Ilr,~ IIH,cr IOtlllli:l vll 111'1l e \hltl c~cr 
"Ith Ihe g ll rc ,' I.lIi,," ·,r P,r.nd, $urrrÎtlJ; 2~ f:,IYC 
Ollt, th:tl Ih(' I\rp'cn~ 11,,], ~1t11C"n I L~ "r , In ~, ~ S"'r . 
tI;OI Mij ' l1 y wil!. /1\, "wn Illnd, .U I1IlnR 111R1 Hur 

hl, ,H AR/( ". 

AlI.il~ w ... !Ïr1U( 11I1,"I\'r"0 Inrr r.,riui', Ih,:r ~Il:r.· . 
r\ nj!:, \,l ,idl in 1 i\l1 ~ nUf I"U H iU I'n(n ~ III ~l n I Ir 

fo1J rtr ire r'nl·.C I!. \Vulth .H:111·tlt1,. h"·r hul ,hrir 
I r., nln,lp"r .,(innl, l.!d r ... Inly hH( ~1! ,in : A nlnrl. 
in~ I\lIlIy in 1; ,r JI - lIt!QI11 u:cnltlin!!; rn 1"';.,l1i,.,1 
nl rh l;," d"'HÏt J tt'lnl1'\.lllilllt; .21't1iilJ.c Idl ('t I 11le 

~~';~~; nf: j;e ',~:;;~ i: '~lr~~) ~' ~1(" i ~~:'I r ~ l~n~';IItr,~, : r I ~:;~ 
"iI: 1>(' e" C1J 'V llf1( .l il\!iLuHd. Cr'uhl lhr. h1Ir'
rnl hl" e I'\·h( ..... /(,I d ,,, (''''rf 111 hJ'':: h i,1 110.·.n rhei r 
1\1111'. it hJ.1 hrr n I C""r d'ErfJl ; 1-. 111 In pHl clI,l 
l IJ III,n' " 'c'" io ' " Ir JPl'rll$ i nO( l'l ir: J Io I~. 7nli lhh· jug 
Ihr ',! hy f! o:>Irc unt\(f the: }'l! I.,n'r.c tna t' lole:Clirrt 
nl ' hr 1111\:'. I hCf alone r,y 'd dl(" fn'ril':: l, nOl tb, 
'r,trl; it, ll1e tin :C" r>r. tI :e: r'''r ;· ror l(" WJ1ri \ rholJld 
lhry nHV )" In lil! "uk \/!,t"' \VIII r,y( th~ I.mrtr< I 
1 he I r,nl'h 'n fn Y" OI1 ' PI',n mur>nl j n,y 11) r~c ,he 
T,,,~ e,rl l ,'11' ~nri 111," 

Als een o ude krant slechts een kort bestaa n heeft gekend dan is er 
in de meeste gevalle n sprake geweest van een zeer geringe opla
ge en dus zijn exempl aren ervan zeer zeldzaam l 

Dat is het geval met de Engelse WEEKLY REMARKS AND POLITI
CAL REFLECTIONS UPOND THE MOST MATERJAL NEWS 
FOREIGN AND DOMESTICK van 25 februari 1716 (moet zijn 1715) 
uit de collectie. In totaal verschenen hiervan in Londen 21 ms. (3 
dec 1715 - 22 april 1716). Elk nummer bestaat uit 6 blz en elk 
nieuwsbericht wordt gevolgd door opmerkingen van de uitgever 
(W. Heathcote). Een collectors' item geheel kompleet, want 
meestal ontbreken de 5e en 6e pagina, als er al eens een num
mer wordt aangeboden! 

(wordt vervolgd) 

(advertentie) 

EINDHOVENS DAGBLAD 

Altijd bij de tijd 

Jaargang 16 - Nr.4 - december 2001 

OUDSTE WEEKBLAD 
VERNIEUWD 
Het is een veelvoorkomend en vooral begrijpe
lijk verschijnsel: een nieuwe hoofdredacteur 
vindt dat het helemaal of in elk geval een 
beetje anders moet met een blad. In het geval 
van het Nieuw Israelietisch Weekblad heeft de 
restyling desalniettemin even op zich laten 
wachten. Carine Cassuto, die Tamarah Benima 
medio 1999 opvolgde, wilde eerst intern de 
zaken op orde hebben, voor ze aan de buiten
kant ging sleutelen. Maar sinds gisteren is daar 
verandering ingekomen. 
Cassuto heeft tegen de heersende trend, van 
alle weekbladen op tabloidformaat om een 
heus magazine te worden, in ervoor gekozen 
om NIW een krant te laten. Qua uiterlijk heeft 
het wel meer weg van een tijdschrift. De voor
pagina met nieuwsberichten is met ingang van 
heden ingeruild voor een cover in kleur met 
een aantal streamers. Ook inhoudelijk delven 
de korte nieuwsberichten het onderspit ten 
opzichte van de langere verhalen, maar enor
me lappen tekst zijn niet meer te vinden. 
Daarbij komt dat ook de toon luchtiger is , bij
voorbeeld in de rubriek 'ongein' . of zoals de 
hoofdredacteur het uitdrukt: 'Er mag iets meer 
lol in. Het is niet erg om joods te zijn. Maar 
het informeren blijft wel de primaire functie.' 
HGewel hoofdredacteuren graag hun stempel 
drukken, was de voornaamste reden voor de 
restyling het aantrekken van nieuwe abonnees. 
De oplage schommelt al jaren rond de zesdui
zend,_maar de aanwas van jongere lezers is 
marginaal , terwijl de vergrijzing aan de boven
kant bli jft toenemen. 
Niet alle veranderingen zijn met ingang van 
afgelopen donderdag ingevoerd. Zo is de pagi
na met teksten ih het Hebreeuws al enige tijd 
geleden geruisloos velw ijderd. Volgens Cassuto 
was dat meer een oefenpaginaatje voor de 
Nederlandse joden, dan dat de ongeveer tien
duizend in Nederland woonachtige Israëli 's 
ermee gediend waren. 
Nieuw is ook dat NI W op korte termijn op 
internet te v inden zal zijn. Maar daar zullen 
vooral de uitgebreide agenda, een archief e t 
cetera te vinden zijn. 
Alleen al qua cultureel erfgoed verdient het 
NIW het om te blijven bestaan. Het is met haar 
137e jaargang nog altijd het oudste weekblad 
van Nederland. Maar of de nieuwe aanpak 
inderdaad de 21ste eeuw zal overleven, zullen 
de jonge lezers moeten gaan uitmaken. Manco 
is toch echt dat het, in tegenstelling tot hij
voorbeeld het Joods Journaal dat door zijn 
jn terviews en onderwerpen vaak ook voor een 
bredere doelgroep interessant is, toch echt 
maar een heel klein clubje mensen aanspreekt. 
M. Severijnen. 
Bron: De j ournalist, nov. 2001 

WERELDKRANT 
LIMBURGS DAGBLAD 

Een kleine mijlpaal in de journalistieke 
geschiedschrijving. zo noemt het Limburgs 
Dagb1ad het project wereldkrant, waarbij ver
slaggevers in zes maanden 27 Limburgse emi
gr~tnten overal ter wereld opzoeken. 
Een wekelijkse bijlage doet verslag van die 
bezoeken en daarnaast is er een site, waarop 
de emigranten hun dagboeken en fJlmpjes 
plaatsen, Een uniek l11ultimed.iaproject dat vol, 
gens coördinator Joos Phil ippens voor zover 
hij weet 'nog nooit eerdervertoond is' . 
Sind~ concurrent De Limburger qok wordt uit
gegeven door DeJ'elegraaf, wilde het LimbUl;gs 
Dagblad een spraakmakend profeet opzetten 
'om te laten zien dat het niet allemaal één POt, 
nat is in . Limburg'. Philippens belandde met 
co Emile Hqllman in de kroeg en al gauw" 

cl het ieleê, 
Gêre,geld vèrttekkeher een paàt>'fêOacteureo 
die' èen aantaloogen met een emigrant optrek ... 
ken, Qat betekent:wel dat er $têt1,ds gaten vak 
len in de verschill.~nelè tedacties,De thuisblll-
vexs.tnpeteneX:(ra hard wer deze tijd~ 

iniglngeJ;l)t~ zq'n .. project 
ijk. 'Het kpsr înde .. .. .. . .... en. M 
redactie heeft verzeketa&t alles gefi
wordt" 4egt Phllippen~, 

s hebbén aJ zijn redactê,titen hun 
eis gebóelrt" In mei . wQrdth~t project 

ir' afgesLqteQ,}-{Qel "'alt}ft P,Qg 
) .. .. ... 

~:wereldkrantJd.nl 
B1"01'l; 1JeJQurnalfst,. nOv. 2001 
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BELGISCHE PERS EN SABENA 
7 nov. 2001 
Het failissement van Sabena was· op 7 nov. Jl. 
in de Belgische pers goed (?) voor grote 
nieuwskoppen: 
Standaard (Exit Sabena) ; Belang van Limburg 
(Sabena schaakmat) ; Gazet van Antwerpen 
(Woede en tranen) ; Nieuwsblad (Sabena 
crasht) ; Laatste Nieuws (Chaos en tranen) ; 
Finan. Economische Tijd (Doorstart Sabena 
gedoemd te mislukken) . De Morgen pakte 
weer eens te meer uit met een aparte voorpa
gina: voor de helft in een paarse rouwkleur 
met een lichtblauwe duif: Sabena 1923-200l. 
Onder deze blikvanger 'heel nadrukkelijk: "U 
hebt geen vlucht meer, ik geen job". 

'U hebt geen vlucht ·meer, il{ geen job' 

WEGENER SLUIT 
BIJKANTOREN 

De aankondiging om een aantal kantoren van 
de zwolse Courant te sluiten heeft kwaad 
bloed gezet bij de redactie en hoofdredactie. 
De redactieraad heeft het vertrouwen in de 
directie 'voorlopig opgeschort '. 
Het gaat om de regiokantoren Steenwijk, 
Emmeloord en Lelystad. De directie besloot çle 
huur van de panden op te zeggen, zonder dit 
besluit voor te leggen aan de redactieraad . 
Volgens redactieraadlid Adri van Drielen heeft 
de d irectie toegelicht dat men zich niet wil 
vastleggen op een huurovereenkomst voor een 
aantal jaar. 'Het kantoorpand in Steenw ijk is te 
klein en daa rom wordt er iets groters 
gezocht.' 
Van Drielen verwacht dat de redacties in 
Emmeloord en Lelystad naar Dronten verhu i
zen waar al een sterke editie bestaat. 'Het 
draait dus om de centen, maar die verhuizing 
zorgt wel voor afka lving. Het kan gevolgen 
hebben voor de bind ing met lezers.' 
Het tijclstip en de manier van communicatie 
hebben op de Zwolse redactie tot flinke 
beroeting geleid. 'Door redactionele verschui
vingen komen nu veel mensen op andere 
plekken terecht en dat brengt onrust met zich 
mee. Bovendien moeten de Zwolse en 
Apeldoornse Cour-..tnt vanaf april 2002 opgaan 
in één ochtendkrant. We hebben weliswaar de 
garantie gekregen dat het aantal formatieplaat
sen ongewijzigd blijft, mHal" er is wel een vaca· 
turestop.' (JV) 
8fon: DeJ9urná/ist. 110('. 2001 

STUDENT BEGINT KRANT 
Hij is 25 jüaren druk bezig met zijn studie 
jouma!istiekaf te ronden: Wouter Haan uit 
Assen. Maru' nu al is hii uitgever van een eigen 
krant: Assen LeeftJDeze huis-aàn-l11.:tlsuitgave 
is vorigeznaand van start gegaan. 
"Er is niks mis met de bestaande hui.$-aan-huis
blucl.enin .4ssen maar Assen Lêeft! iS kwalita,. 
tief gezlên beter •. We plaatsen geerL.zélfge
U)uaktepetsberichten van bedrijven ötndatze 
toevallig advèlieren. Nee, we bellen er zelf 
achteraan. Ook is er ruimte voor portretten en 
achtergrondverhalen fi. 
De eénmansredactie van Assen Leeft! wordt 
gevormd door Rotf Scheuring, een.. stt1rue&e
noot van .ijaM. Zelf levert de uitgever geen 
kopij. "Dat .kan ook niet want ik adverteer .in 
de krant,uI:fauq heeft tot eind dit jaar d.e tijd te 
bewijzen (~tASSen Leeft! bê$t.u1n.reèhtbe(!ft. 
De opla~e'vil.q.de krant is?l5.00Q$.pe. 
druk'w{~~Netzorgd dopt .d.e Nopt .e 
Dagblnd t)qm!>Inatlè. (HW) 
8ron: DeJqu"'l1tllts~ okI, 2001 

VARIA PERSHISTORICA (deel 3) 
(door René Vos) 

1. Het eerste nummer van 
Het Nieuws van den Dag 
Elders in deze Au Coura l1t legt Louis 
Niery nck ons de zoveelste p ershistorische 
puzzel voor die zijn rijke collectie oplevert: 
wanneer verscheen bet 1 e nummer va n Het 
Nieuws van den Dag? Op 9janua ri 18 70 , 
31 januari, 11 maa11 of 15 maart? ? 
De oplossing van dit raadsel z ou de volgen
de kunnen zijn: 
Twee fe iten staan wel vast. Er is (ten min
ste) 1 proefnummer me t als datum 31 janu
a ri 1870 en er zijn te nminste 4 jaargangen 
1870 bewaard die beginnen o p 15 maart, nr 
1. Het echte eerste nummer was dus we l
haast zeke r dat van 15 maart ]870. IIe t 
kwam overigens uit op maandag 14 maa rt, 
maar dat was toen algemeen gebruike lijk. 
De datum 9 januari 1870 is moge lijk een 
(schrijf- o f lees)fout en zou 29 januari moe
ten zijn. Want, op 29 januari 1870, zo 
schrijft ].W. Enschedé in zijn artike l "De 
o prichting in 1870 en de eerste jaren van 
he t dagblad Het Nieuws van den Dag" (Het 
Boek, jrg . 9 nr 3, 15 maart 1920) werden 
een boekdrukke rsprospectus en een proef
nummer in 3000 exemplaren verspre id .. ... 
"Dat proefnummer heeft 31 januari 1870 tot 
dagtekening". De verzending van dat proef
nummer naar d.e boekhande ls vond dus 
plaa ts o p 29 januari. ,maa r he t proefnummer 
zelf had als datum 31 januari. Maa r het is 
ook moge lijk dat 9 januari de datum was 
van het ' inschrijf-billet' waa rvan Nie rynck 
melding maakt en dat vlgs Hemels (Op de 
bres voor de pers, blz. 232) in januari 1870 
is verspre id. 
En dan heeft Louis nog een nummer 1 van 
11 maart Er zijn 3 mogelijkheden, lijkt me . 
a . Het was een (volgend) proefnumme r om 
abonnees te werven, maar als dat zo was, 
dan zou dat ook w el in de kop vermeld 
zijn. 
b. Het was de bedoeling al o p 11 maart met 
het echte eerste nummer uit te komen, 
maar misschien is dat nie t doorgegaan, b.V. 
omdat men nog niet he lemaal tevreden of 
klaar w as . 
c. Het was een proefnummer (zoals e r met 
po tlood is' opgeschreven), maa r dan niet 
voor de werving, maa r a ls een soort gene
ra le re pe titie van de redactie . Hoofd
redacteur Simon Gorte r (vade r va n de 
schrijver Herman Gorte r) had om gezond
he ids redenen zijn ambt als Doops-gezind 
predikant moeten neerleggen en werd toen 
door Funke gevraagd voor de hoofdredac
tie van Het Nieuws van den Dag. Gorte r 
had wel e rvaring als schrijver (hij was o. m. 
le tte rkundig medewerke r van De Gids) 
maar nie t als jo urnalist en hoofdredacte ur. 
Ik houd het e r o p dat het nummer va n 11 
maa rt 1870 een proefwerk was va n de 
redact ie om te zie n om men inderdaad in 
staat was een leesbare krant in eU<aar te 
zette n. 
Als dat inde rdaad zo was, dan zou he t inte
ressant zijn na te gaa n in hoeverre e r in het 
nummer van 15 maart w ij zigi ngen zijn aa n
gebracht. LOLÜS is de enige d ie be ide num
mers heeft. Misschien kan hij ons daarover 
de volgende keer iets uit de doeken doen. 

2. Exit de Arnhems(ch)e Courant 
O p 3 november )1. ve rscheen - na zowat 
190 jaa r - voor he t laatst de Arnhemse Cou
rant en verdween voor de zoveelste keer 
een dagblad van het Nede rlandse pe rsto 
nee!. De naam leeft a lleen voort in de lin
ke rbovenhoek van de Arnhemse editie va n 
De Gelde rlande r. 
Hoewel de laatste 130 jaar van de AC wel
iswaar niet o pzienbarend wa ren in de zin 
dat de krant uitstak boven de ve le ande re 
loka le en regionale dagbladen, was de 
Arnhemsche Co urant in het midden van de 
1ge eeuw , tussen ongeveer 1830 e n 1870, 
een oppositionele en libe rale o pinio nleader 
va n de eerste o rde met ee n lande lijke uit
straling en impact. Met de AC verdwijnt 
dan ook nie t alleen maar het zoveelste 
regiona le dagblad maar ook een va n de 
mo'numenten va n de Nede rlandse pe rsge
schiedenis. Dat was ook de mening va n 
Sa utijn Kluit. In 1883 omschreef hij he t AC 
a ls " .. het eerste en thans, m.i. ten minste , 
nog altijd het belangrijkste staa tkundig dag
blad in Nederland" en ".. al was ook de 
Arnhemsche Courant in dezen tijd (= ro nd 
1823) nog schie r het eenig blad dat zich 

met staatkunde inliet, de dagbladen in 
Noord-Nede rland wa ren in het algemeen 
voor 1830 zoo onbe langrijk a ls 't maar 
kon". Dat zijn nogal stevige uitspraken van 
de man die duizenden bladzijden fe iten en 
fe itjes over de pe rs heeft volgeschreven, 
maar e r zelden of nooit een oordeel over 
gaf.. 

De naam Arnhemsche Courant dateert van 
1 januari 1814, maar de geschiedenis van 
de krant gaat te rug to t ten minste 3 sep
tember 1811 , toen het eerste nummer van 
het Journal du Département de l' Issel 
Superieur/Dagblad va n het Departement 
van de Boven-Ijsse l verscheen. (Misschien 
zal ooit nog eens kunnen worden aange
toond dat de lijn te ruggaa t tot de 
Departementale Gelde rsche Courant van 
1804. Daalv an is echte r niets bewaard 
gebleven). 
Die uitgave was he t gevolg va n het decreet 
van Na poleon dat in elke departement 
slechts 1 dagblad mocht verschijnen en wel 
in 2 talen. Het blad werd gedrukt door ].H. 
Möeleman. De leiding en redactie waren in 
handen van Steve n va n Bronkhorst, een 
medewerke r van he t dep artementaa l 
bestuur, en].1. Rapin de Thoyras . 
Pe r 2 januari 1812 verande rde de tite l in 
Feuille Po litique de Département de l'Issel 
Supe rieur/S taatkundig Dagblad van h et 
Departement va n den Boven-Ijssel. Tegelijk 
verscheen, ook onde r verant'i'"oorde lijkhe id 
van Van Bronkhorst en Rapin de Thoyras, 
het eerste nummer van Annonces et Avis 
divers pour Supple me nt . a la Feuill e 
Politique du De pa rteme nt de l'Isse l 
Superieur/ Bekendmakingen en Berigten tot 
Byvoegselvan he t Staatkundig Dagblad van 
hetDepartement van den Boven-Ijssel. 
Nadat (volgens Sautijn Kluit) het laatste 
nummer va n het Staatkundig Dagblad was 
verschenen o p 30 december 1813 ver
scheen vanaf 1 janua ri 1814, 3 x per week, 
de Arnhemsche Co urant , gedrukt bij 
Möel eman en geredigeerd door Van 
BronkJ10 rst. De toestemming daartoe was 
verleend door de Commissaris-Gene raal 
van het Departement van den Boven-Ijssel, 
Van Heecke ren to t Ke i!. Op 1 september 
1814 verscheen de krant, nu gedrukt bij A. 
van Goo r, ee nmalig o nd e r de tite l 
Provinc iale Arnhem che Courant (een col
lecto rs item dusI!), maa r het volgende num
mer was weer Arnhemsche Courant. 

De gele ide lijke uitbouw va n de AC van een 
keurig en kleurloos provinciaal blad tot een 
invloedrijk libe raa l politiek o rgaan was 
vooral he t werk va n Carl Albe rt Thieme 
0793-1847), de oudste zoon va n I-Ie rmann 
C.A. Thieme 0 770-1830) die in 1788 vanuit 
Wezel (D uitsland) naa r Zutfen was komen 
lopen om he t dru kkersva k te le ren en daa r 
een succesvol dru kke r en u itgeve r werd. 
Zi jn d rie zoons traden in zijn sporen: Ca rl 
in Arnhem, de midde lste zoon JF. (1798-
1861) in Nijmegen en de jo ngste, WJ. 
(181 ')-1867), in Zutfen, waar hij va naf 1849 
o.m. de Zutphensche Courant u itgaf. 

Per 1 februari 1816 trad C.A, Thieme in 
iede r geval o p a ls d rukke r va n de AC e n 
(hoewel ook Sa utijn Kluit dat nie t me t 
zoveel worden zegt) ook a ls ui tgever. Va n 
BronkJ10 rst was toen nog de reciacteur.De 
redactione le koers werd n iet va n de enen 
dag o p de andere gewijzigd . Dat was een 
proces van ja ren dat zich gele ide lijk voltrok 
en dat vooral werd be re ikt doordat Thieme 
ta l van vooraa nstaa nde opinie le ide rs wist 
aan te trekken als medewerke r, soms in 
min of meer vast verband of zelfs als 
hoofdredacteur, soms tijde lijk of op bas is 
van losse bijdragen. Door de ja ren heen is 
er veel gespeculee rd over de identite it van 
die medewerke rs en va n hun po litieke le i
de rs o p de achte rg ro nd ( to t en me t 
Thorbecke toe) . Soms werd een tipje van 
de sluie r opgelicht bij gelegenheid van hun 
overlijden, soms we rd in de krant - o p ver
zoek va n betrokke ne - juist een berichtje 
opgenomen da t de heer X nimmer mede
werke r was geweest, maa r als regel - ook 
bij veel ande re krante n in die tijd - wa ren 
he t ' redactie -gehe imen d ie niet verjaren" , 
zoals het AC nog in 1866 schreef. Die 
ge heimh ouding vloeide overige ns nie t 
zozeer voort uit een drang naa r geheimzin
nighe id , maar was - zeke r in de eerste he lft 
va n de 1ge eeuw - een kwestie va n 
(zelf)besche rming va n jo urnaliste n en 

redacteuren tegen rechtsvervo lg ing in ve r
band met artike len die de regering (of de 
Koning) onwelgevallig waren. Ook de AC 
heeft daar na 1823 meerde re ke ren mee 
va n doen gehad. Maar Thieme sche rmde 
zijn medeweke rs gehee l af en als he t to t 
velvolg ing kwam verscheen hij zelf in het 
beklaagdenbankje . Maar bijna altijd wist hij 
- soms tot de Hoge Raad toe - aan veroo r
de ling te ontkomen, mede dankzij de 
inschake ling van bekwame advocaten, 
zoals de vermaarde mr. Dirk Donker 
Curtius, die in de jaren 1830 ze lf langdurig 
medewerke r van het AC was. 
Sautijn Kluit schreef nog 1883 dat de 
Arnhemsche Co urant naar zijn mening ook 
toen nog het belangrijkste staatk1.lndige 
dagblad in Nede rland was. Die uitspraak 
moeten we maar voor de pe rsoonlijke reke
ning van een wereldvreemde kamerge
leerde late n. Ze zal voor een deel wel zijn 
bepaald door het fe it dat hij (en zijn vade r) 
e r a l ve le jaren abonnee van was en dat de 
krant hem veel gegevens verschafte voor 
zijn pe rshisto rische . onde rzoekingen e n 
voor de rest zoiets als "de wens is de vade r 
va n de geachte" '. 
Dat de AC in ]883 nog met recht zou kun
nen worden aangeduid als he t be langrijkste 
staatkundige (jees: po litieke) dagblad moet 
heel e rg ste rk in twijfel worden getrokken. 
Op dat p redikaa t zoude n zowe l het 
Algemeen Handelsblad (va n 1828) en de 
NRC (va n 1844) met enig recht waa rschijn
lijk al veel eerde r dan 1883 aanspraak heb
ben kunnen maken. Maar na de afschaffing 
van het dagbladzegel in 1869 (en ook al 
daarvoor) waren er sowieso niet alleen veel 
nieuwe dagbladen op het toneel versche
nen, maa r ook de nodige po litieke dagbla
de n die, zij het voo ral in eigen kring, toon
aangevend waren. Om de be lang rijkste 
maa r te noemen: Het Vade rland 0 869, 
libe raal) , het Dagblad van Zuid-Holland en 
's-G ravenhage 0864, conser-va tieO, De 
Tijd (katho li ek, al vanaf 1845), De 
Standaard (Anti-Revo lutionair, 1872). 
Tn 1883 was de Arnhemsche Courant, toen 

onde r de be kvv ame hoofdredactie van de 
be kende letterkundige Gerard Ke lle r, zeker 
nog wel een alleszins lezenswaa rdig dag
blad , ook voor abonnees buiten Arnhem 
en Gelde rland, maa r van de vermaardhe id 
en kwa lite it d ie de krant onde r de le iding 
en inspiratie Carl Albe rt Thieme na 1816 
en had weten o p te bouwen, was in 1883 
nog maa r weinig overgebleven. Maar dat 
neemt nie t weg da t de opheffing va n de 
Arnhemse Courant pe r 3 november 2001 
voor de abo nnees een te leurste lling, voor 
de redactie een bittere pil en voor de 
Nede rlandse dagbladpe rs een verde re ve r
schra ling is. 

René Vos 

Voor belangstel/enden die cerder wil/en d il i
ken iJ/ de gescb iedenis van de AC l'erwijs ik 
Ilaar: 
WP Sm.ll ijll KIJ/ il, Arnbemsche CO l/ ml?
teil , ill' BijdragelI lOl de Gesch iedenis l'an 
dell Nederlc/IIdscbe BoekbclIldel. , 5e deel, 
A mslerdal17 .1 892-.1895, blz 1-148 
(gescbreven in .1883) 
G.A.kI. Beekelaar , Maa r wat is bel tocb 
voor eene cou ran i? DeA rnhemscbe?, 
Arnbem 1981. 
IC. Scholl wenaaJ; Vreemde d ingen. De 
Arllhemsche COl/ rant il1 het geding (1845-
1847), ill Bijdragen en Mededelingen Gelre, 
1994, blz J 18-134 

Gezocht: 
Arnhemse 

Courant 1946! 
Wie va n onze leden heeft exempla ren 

va n de Arnhemse Courant uit 1946 in 

zijn bezit' De VKTV is benade rd door 

een onde rzoeke r die zich speciaal ri cht 

op edities uit dit jaar, in het bijzonde r 

de maa nd februa ri. Kunt u (een klein 

beetje) he lpen, neem dan contact o p 

met het secretariaat, 073-521 4272. 
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PERSMUSEUM 
Het Persmuseum in Amsterdam 
is nu echt een museum en dus 
niet uitsluitend meer een archief, 
zoa ls voorheen. Het is thans 
voor iedereen toegan ke lijk , 
zowel voor de ingewijde als de 
leek die nog nie t vermoedde dat 
de Pers een geschiedenis had. 
De bezoeker loopt langs een 
opstelling va n zeldzame histori
sche couranten naar de meest 
moderne methode va n nieuws
voorziening, dus vie rhonderd 
jaa r krant in één zaa l. De ont
vangst is vriendelijk; de mensen 
va n het museum verwelkomen 
je bij de ingang, voorzien je va n 
een informaLieve fokier "Start de 

persen'" en ve rlenen alle mede
werking of begeleiden de gast 
met de nodige uitleg langs de 
expositie. 

p@f§museum 

GEZOCHT:· 

Zo had ik een kort geanimeerd 
gesprek met de conservator Dr. 
Angelic Sens, dat gerust heel wat 
langer had mogen duren, wa nt 
dezelfde belangstelling tussen 
twee personen is gewoon gezel
lig. 
Ik kan een bezoek aan dit 
Persmuseum van harte aanbeve
le n e n zoa ls mijn collega 
o pmerkte "deze expositie noodt 
tot meer bezoekjes"! 

L.M.C N ielynck 

Wie kan me helpen om de METRO-collec
tie compleet te maken ? 
Ik mis nog de ed ities ui t Göteborg ; 
Malmö ; Boedapest ; Sa ntiago; 
Philadelphia ; Toronto ; Warshau ; 
Athene; Montrea l ; Barcelona. 
Reacties naar: Ron Grooten 
Kaste le in 12, 2387 Baa rle-Hertog (België) 
te l: 0032-14699545 of ro n.grooten@vt4. net 

AANGEBODEN: 
Grote collectie van 54 binnen- en buiten
landse kranten (voorpagina 's + katernen 
over de ramp) va n 12/ 13 september en 8 
oktober jl. over de ramp in New York en 
de aanva l op Afghanistan. Ook hierbij de 
gezochte NEW YORK POST. Een verza
meling va n zovele grote nieuwskoppen. 
Prijs : €35.00 excl. Porto. 
Reacties naar: 
Vliedberg 20, 4386 Vliss ingen 
tel: 01 18-470172 

INTERNATIONALES ZEITUNGMUSEUM 
DER STADT AACHEN 

AANGEBODEN: 
De Maasbode: 1916 t/ m 1919 ; NRC: 1916 ; 
Ons Noorden: 1949, 1951, 1953 ; De 
Linie: 1947, 1948, 1949 ; Nieuwsblad v/ h 
Noorden: 1970 - 1985 ; Rotte rdams 
Nieuwsblad: 1966, 1967, ] 979 ; Haagsche 
Courant: 1961 - 1969, 1974. 
Ti jdschriften: Ons Vrije Nederland, 
Wereldkroniek, De Spiege l. 

GEVRAAGD: 
Alge meen Handelsblad: 1929 - 1950. En 
uit de periode 1945 - 1965 zoek ik oa. 
NRC, Het Vaderland , Friese Koerier, 
Leeuwarder Courant, Nieuw Haarlemsche 
Courant , Het Parool, Het Laatste Nieuws 
(België), De West (Suriname). 

Reacties naar: Wiebe Haagsma , 
JP . • anteeweg 114B, 9312 TB Nierap 
Tel: 0594-515269 

AANGEBODEN: 
Uitgebre ide collectie oude couranten: 
Periode 1850-1895 uit Assen; Periode 
1766-1945 uit Leeuwa rden en Amsterdam; 
Reizende Nieuwsbode uit Delft 1920-1925. 
Diverse unieke exemplaren uit WOl en 
W02 
Allen per soort/ periode gerangschikt in 
albums. 
Per album (a 25, 50 of 75 couranten) 
€1.00 per courant. 
Reacties naar: A. Kreuzen, 
Leeuwrikstraat 44, 1171 TZ Badhoeveclorp. 

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 

KAMMENSTRAAT 21-23 - 2000 ANTWERPEN 

TOEGANG VIA LOMBARDENVEST 6 

AbralTam EerlTneuenlTuin 
DAGBLAD 
MUSEUM 

ANTWERPEN 
Tel. 

(03) 887.01.78 

en (03) 233.32.99 

Jaargang 16 - NrA - December 2001 

Uit de ansichtkaartencollectie 
van Doeke en All Oostra 

r- '-'-' 
r Het Junior , 
Antiquariaat • • -~ ~ ........ 

W~ThuW! 

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

ZUiderdiep 52,9521 AT Nieuw Buinen 
Telefoon 0599-616443 

. Autoweg Borger richting Stadskanaal 
- Afslag Nieuw Buinen West nemen. 
- Bij 1 e kru ispunt, aan de Mondenweg. 
- ziet u het Antiquariaat aan de rechterhand. 

Openingstijden: 
Maandag gesloten 
Dinsdagen 
Woensdag 13.30 - 18.00 u. 
Donderdag 13.30 - 18.OOu. 
Vrijdag 10.00 - 18.00 u. 

10.00 - 17.00 u. 

BLIJF JE BIJ 

t~r LEEUWARDER COURANT 
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VERENIGING VOOR KRANTEN- EN TIJDSCHRIFTENVERZAMELAARS 
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op oude kra 
Mensen verzamelen van alles en nog wnt. Hu" ,)ok 
<mdt' knmteu. n(~ n.~rzamelaars van het gedrukte 
\voord, en dnn met namt' het nieu\\'s. hehben ell\:nar 
gev<mden in de Vereniging voor Kranten en 
Tijdschriften\'crt:uOIt>lnars. afgekort de VKTV. Hij 
deze ('Iuh zitten verzamelnars met een bijzondere 
behmgstelling voor diverse aspect.en \':111 de krant, 
het tijdschrift. affiche, pamflet of vlugschrift .. ,We 
hehbt'u één ding gemeen". zegt secretarL. .. Jan de Wit: 
"Wij hóude.n \'au druk\verk. Verder heeft ieder lid 
zijn eigen spedalisme. NOeJ!l maar op:. \'an kran
tenkoppen tot rouwndv-crtellties. van nu(hstenhladen 
tot minstens één exemplaa.r van allc kranten die in 
d(' wereld verschijmm." 

Kkken op de oud(~ 
knl'nhm In de woning vall 
Jan de \Vit UV?), "khan;; op 
de l>encd(mveHlieping, is 
weinig te zien van de ver
sbvjnl~ van dp h(wr de:; 
huizes ,Je struikelt in de 
hai nl(-f over stapl?Îs kl'<)n~ 
ten en ook in de kamer 

De VKTV stelt zich ten 
doe.l de band te 
géji tussett vê 
Vfln kranten en tij('l.; 
schriftetl Itl Nederlan 
maar ookbl ondt.'« la 
den; bet uitwisselèn 
.n.ûlmaterih·af te ~v()r 

. inÎhreSsllnt/ûlutee.:.. 
ti de ledendóof·1.l! 
Jaarlijks wtn:dell 

èli ex,UtSJes 
vei'l)uiging geor~ 

ganisecrd. Het lidmaat ~ 
kost! 40.-per jUat: 
t is.illcJusief een 

lÎemenl up de . 
per faal' ''''ef,se 

.f) :ÇQntact .. in.,.nt 
aul. . 

Telefonische informa~ 
. f.îax;.(013) q21421%. 

t'etnétrvindlu lnfor~ 
nm{ié p~i~(de VKVTdóói 
. • ... ····z~ Ietîi;ll'S'te 

'ntooke~n .. 
U$tu.rim!· . 

l;\u.CQUmhmjilànet.nl, 

slingeren g~en dagbtadl'n 
rond, "Ik bewaar het 
Brabants Dugblud el1 de 
Volkskl'ant wel een paal' 
lmwnden voordat ze naar 
het oud papier gaan. Maar 
daar heb ik gelukkig een 
opslagplaats vnor," Het 
wuord weggooien mt(g dan 
nif.'! in het wuordenboçk 
van Jan.. en and~re loden 
VHn de v('reniging süw.n, 
het g;;w.t hen tdtûindülijk 
om bepaald asp('cten; 
waarom een :krnnt mjpin
deLijk bpwaard mild blij
ven, BiJ Jan zijn dal Qnder 
meer de historiscbe 
niellwsfcl ten ... Stel el' 
u\,prlijdt een .Jj ti va n het 
Koninklijk Huis. dan 
geb(·uri dat nIet ;,dtdd 
'onvprwachts. In dat geval 
hmx'n ook de kranten met 
de (>enler W'plJhlkeprde 
bel'ichh>n, bijvoorbe(~ld 
over el'n ziekiçproces tot 
de te bt1WUl'en eolleetj{'.'" 

?1ntieÄ:e 
Behalve h.istnris.che 

niellW!lbel'ü;hten uit lan
delijke dagbladen. verza
melt de hij de gemeente ·'s 
Hertogenbosch als voor
lichter \vr.;rkzame Braban
dey aU!"s wat I~l' üVl:'l' die 
stad wordt gepubliceerd. 

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

t 
. I 
I 

Reacties naar het secretariaat 
Houtvesterstraat 22 5241]X 
Rosmalen 
tel/fax 073-5214272 

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

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

Straat + nr .......... , ..•.. .............. 

Postcode •...................• . ........ 

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

tel: ..•.•........•.................... 

V~rzame1gebied: '" ....•.•.•.•..•.•...•• 

.. " ... ~ .. " " .... 11 • " .......... " " .... 11 11- ..... " .. 11 " ,. .. .. .. .. ... I 

... 11 .. " .. Ilo ~. " .... ' . .. " 0' .. ..,. ..... 11 " ...... " 11 .... .ot. ..... " ........... .. 

j,., 11 .. 11 " .... _ ........ "' ........... iI .... ;, " ..... 11 ........ __ .... 11 .... 

I 
I 
I 
I 

L~~ __ ~~_~~_~~_~ __ ~~ 
S:' ~ 

Hel b('stllUl' WIJl de VKTl' iu v('rg~tdering bi,je.cll, 
Stsa.udt' Jittk.~': Jau de lViI., se4:reÜJ.ris (met de gmot.'ite 
kl'twOj !>laJmcJt' reclll.~·: OttQ Sprank. \'oorzitter; zittend 
lin.k~·: .BtW Gmuü.'n, eÎndJ't'd'lt'ttmr (nwl de kJtdm;ft· 
krtmt) en Zittf:l1cJ rechts Rrmd Do1J'jIJ, pemlillgmeester. 

Daal'naast nng peru; de' 
berkhten ov,~r Arnhem en 
Nijmegen VI~nier bew<IIxrt 
hi.j de: historie: va n het 
Brabants Dagblad en zijn 
vonrlupers ('n probe{~d hij 
zoveel mogdijk antipkc 
knurtel1 (vanaf lf:ll8) plus 
alte kranten uit de peli.ode 
194H-l V-i5 bij elkaar te 
krijgen, 

CQlltaden 
.,Ik hob dan vel'schiUün

de spet::iaJisn1.!?s u:mar et 
zijn ook h>detl die uitsluj~ 

tend AO-bQi;·kjes boekjes 
(Actuele Onderwerpf'n
reek:,) of t'i;'D Hnd~,l' tijd
st:hnlt verzamd.ntL 

Daar het Vf.:rzamekn 
van hi.stnrische nleuws:r.~i
ten niet allpf>11 een 
NcclPrlnndse anngck'gen
heid is en er ook buiten~ 
landse kranten \vorden 
gezncht, hf>éft de VKTV 
ook contacten en z{Üfs 
k'den lil. het UliHcnIund, 
Jan: .,Behalve dat we aUü
maal van drukwerk hou
den, hebben veeî van ünz(~ 

leden nng Win gemeen. Zij 
hebben vaak h,'t,;; mfi}t het 
vak, 'A'crken of ·\.\icrldèn bij 
een kl'ant, een drl1.kkf'nj of 
een uitgeverij. 1'.1a<1r dat 
bod'\. rwttmrlijk ni.el. We 
bebben l€den die gewoon 
uJles .. dm; fY)k b('r1{~ht('n pn 
di'uk werk. ,'a tl 
Sinterklaas of Tom Poes. 
spmvn. Of HU('5 wat lnel 
htnl'lor te rna ken IH"efL 
Verdf'r m,,>ns~>n dip ~'f.:'n 
verlHrrH~l Lng (:{anlegg(~n 
VHE umnJl'phLadl'fl of \'ltk
bondsknm ten." 

Nog een :HJ.(h;re O's'{,[·" 

p~~nkomst van de vorZ<.1nJ{'

laal's vnt1 de VKTV voor 
wal hetn~ft hun bübhv i~ 
dat ze kopiei:n maar niets 
vindrm. ,Jan: "I:Jet g11.at nnl 
de odgind.E>, authentiek(> 
kranten. Een replica 1:" IlO! 

dune in onze kring(-lî 
AHeE't1 cl,> g(:ur \'<111 ('(>11 

oude krunt \verkt voor tlllj 
al. H'l'shwenà:' 

Om Z(·1f onk nog even tp 
snuiv(~n. v.'ordt pen d;:~d 
vun zi J n col] eetie nna r 
beneden gehaald. D!~ 
kranten zitüm k,'urig: 
opgeborgen in hmckn V;:ln 

het A:J fonnaat. Zijll oud
ste krant. ~'en editie vnn 
The Londou GHZ!~ttp . 
dah'eli. uit 1672, Hij bezit 
v<tu die krant ook een uit
grtv(' van 2H nwi 1676. 
Daarin staa t een bericht 
over de do()ö v<tn Michi(>l 
Adriaallsz de Rllyh~r. Je 
-moet er m,wr ,lun 7,ien te 
komen. Jan.: .. Als j., maH.r 
lang genoeg zoekt. Bij 
antlqllflriaü'l1 lu.kt diJt 
soms en ook nog vnol' een 
redelijkt> prijs. Voo!" nlij is 
dat bericht over De Ruytür 
natuurlijk belangrijk. Je 
kunt wd. i:en zeld;nHne 

krant in h~lnden hf~lbt)pn. 
milar zd;:(>r :w belangriik 
13 v,'a f r.r irJ~~_aaL ZqaL~ 
hier. "er verslaL; V(l n de 
Slag 1Hi \V::ilprlo('~ !')!1 df~Z[: 
mr'! 11F' nif'\!ws o\?er de 
p;evungcD:-'lfrning \ "nn 
Napo!PPH" 

~nralumts 

Bogblad' 
Zljn ::,:rz;;nTIeL ng 'bij·· 

:z~)!·~der(:. ~rant.en rnag \)r 

.tL]n. ()nU(\f rntJJ':·~r een 

exemplaar van de §,p·oP1.sh' 
krant t{>r we['(:'Jd' het. 
B.,igisdle 'Het. Vutk' van ];) 
Juni .1 fHH, omvang J.:37;, 
bn 0.035 meter'. ('(m 

B':'I;)Tl1tS D'lV;·'hd "'In l"1 Juli . i Wil,} \~:(:a~:il~ 'd.; ~aaJ;~ 
V(Hl Cl" Iq'unt <l\sDrabnnb 
n;;gbllld c,taat aJgt:drllkt. 
'Evl1. !out;ç dUl de \!Vl',''l1-
woordf'lijkf' ln!.'dewerK .. r
zip baan kostte: de reda,:
ti.;,: V,Hl dF/(,1 id.( kran, 
{md rnt:'t~rüül'e edttiesl 
nwlddf' G septembpl' I ~!72 
tHimslil.g op ()lympischt· 
ploeg van Jsrnél) in dl.;' l (' 
Hiitü' (v,an Hf'll5(lPn en 
Altena) dat all!, gi}lelaar~ 
ontkomen \van'rl, 

lkt weggooien van der
gelijke bljzomkn' kranh'n 
ligt hij ehl verzamdao.rs 
rwgrljpeJijk erg gevoelig 

J;:m:,.\<\\.' HlerWO zoveel 
mogelijk nmd dat als 
iemand van ollde Kranten. 
dip iJ ij jaren hl,f'ft b,'
waard. af wil, hij Qn::; ~,'ven 
Een bellEtje geeft. Dat 
gddt nnk voor nab($taan
den die vtm het oud pap:E!' 
van hun ov~~rkdelH" af \vJ1-
1en. Wij zorgen ervoor dHt 
het ondtT de ]!')'hm wordt 
vexdeeld 01 bij de persoon 
tercchtkumt bij wie het in 
de V(~rl.ame1ing past." 

Uit: Zondag Ochtendblad, 23/9/2001 (editie Alkmaar) 

rollen er wekelijks nog zo'n dertig weekbladen 
,peJrS!1.1j;A.J'itg(llJgsp~lnt ;s het verwerken van de 

bedrijf helemaal op ingesteld. 
zwart/wit tot fullcolour - of het 

.~ ;:,;"T/{ ... :,.n.;-"" .van 5.000 tot 100.000 


