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"Au Csrur,ant is hetv~l'eniglngsorg~ap 
de VeJeniging V09f Kranten- ,e:l"l Tiî<1~ , ,,' ' ,," " 
$ChriftenVerzamelq~H;$ (VKTY;) en ver,sGhijnt' 
vietnlaalpèrjaar irt d.èiinaandèn maartr 

·junit'syptembel'en, december,. 
Abonnementsprijsindusief"lid
maatschap VI\TV € '18,OO/jaar. 
Extrü'<:lbqnnemènt € ll;.50!jaar. 

REDAC1lE:ftDRES, 
PR &.BEURZEN EN 
CONTACTADRES VKTV; 

Jan de Wit 
Hq1..1tvesterstraar 22 
524J IX ROSMALEN 
Tel!fax~ 013 / 5214272 
e-m.ül: 
dewitrosmalen@planet.nl 

INLEVEREN KOPIJ: 
De kopij ZO ruim mogelijk VQOl' de 
deadlines van de nummers inleveren: 

nr. 1 'lOOf 15 FEBRUARI 
nr. 2 voor 15l\.1EI 
11C 3 voor 15 AUGUSTUS 
hl'. 4 voor 15 NOVEMBER 

ArrikeJen en ingezonden brieven bij 
voorkeur op diskette (WP of WORD) 
ofuitgetjkt/~geprint, e-mail in eeo zo 
duidèlijk mogelijk lettertype en liefst 
voorzien van illustraties. 

BESTIJUR: 
OUo Spronk (Voorzitter) 
Ruud DoWn, 
Jan de Wir en 
Ron Grooten 

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

e-mail: au.courant@wxs.nl 

De krantendienst is een niet-commerciële 
dienstverlening van de VKTV aan baar 
leden, die beoogd te bemiddelen bij kran

. ten en tijdschriften en andere daarmee 
,samlJnhan&el)de ,geschrifteoen voorwer

, pen. Iedereen dieafst.mdwU doen van der
geHjk 1'l"l3tèriaaI wordt verzocQtcomact op 

' te nemel) met, de coördinator J~ln çle Wit op 
bovensta;md adres. (commerciële aanbie

. dingel1 worden niet ' in behandeling ge- . 
nomen) 

ADVERTENTIES IN 
AU COURANT: 

. Ieder lid mag gratis een advertentIe 
plaatsen (max. JO regels) 
AdvertentietarieVen op aanvraag . 

• Drukkerij Em. de Jong 
postbus 8, 5110 AA Baarle-Nassau 
TeL: 013/ ')075555 
Fax.: 013/ 5079100 
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VERENIGING VOOR KRANTEN- EN TIJDSCHRIFTENVERZAMELAARS 

Nieuws van het secretariaat 

Mutaties 
• Nieuw adres: Paul Kle in , 

Thierensweg 15, 1411 EW Naarden 
035-5388373 
pagklein@planet.nl 

• Nieuw ad res: A. Speel, 
Edm. Hellenraadstraat 133, 3067 NV Rotterdam 
06-11361919 

Wijziging gegevens ledenlijst 2002 
• H.M. Hi1gerdernaa1', Amstelveen 

Nieuw telefoonn ummer: 06-50285856 
Verzamel items: 
Duits-Nederlandse kranten 1914-1946 
Napoleonistische kranten 
Autocatalogi ca. 1885-1950 

• H.P. Hagel', 3695 El Grande Dr. , 
San Jose, CA 95132 USA 
hphager@aol.col11 
verzamelltem: fisca le ~tempels 
en not ities op kranten 

Nieuwe leden 
De VKTV verwelkomt: 

• F. Venhorst 
Otweg 11 
1435 GR Rijsenhout 
Verzamelitem: NJpoleontische k ranten 

• H.AJ Thomassen 
Zaart 16 

l 4819 EE Breda 

Beëindiging lidmaatschap; 
• J. Wamus 
• R. Venneulen 
• J. Plomp 
• A vld Pol 
• J. Muijs 
• J Lotte -~ 

• O. Jauernig 
• P. Govaelts 
• J. 8 rugman 
• M. Bos 
• W. Alons 

BOEKENMARKT 
VINKENVEEN 

-

Museum In de Veenen organiseert 
, zaterdag 14 september 2002 de vijfde 

jaarlijkse boekenbeurs in het 
f~ Museum in Vinkeveen. Het accent 

ligt op antieke boeken, oude schooI
en kinderboeken, maar ook kaarten, 

". prenten, school platen en kranten. 
ii:l Tevens is er een taxateur aanwezig. 
~ Voor informatie om kraamverhuur: 
:;; .• de heer W. vd. Bosch, 0297-263356 

of e-mail Moen.wirni@12move.nl 

BIJ ELK ALBUM EEN 
GRATIS BANANENDOOS! 
Tegen knettergekke prijzen "erkoop ik 
ongeveer 90 procent van mijn verzame
ling couranten en tijdschriften. Ik heb 
50 \'olle bananendozen en 50 thema
tische albums in voorraad met gevarieerd 
drukwerk tot 1950. Elk album is gevuld 

! met 25 oudere (voornamelijk negentien
' de eeuwse), gave couranten uit O.m. 

Leeuwarden, Groningen, Assen, Over
ijssel, Gouda, Alkmaar en Den Haag etc. 

i Ook exemplaren van het (ook) negen
i tiende eeuwse dagblad de tijd zit erbij! 

Per album vraag ik 25 euro, \vaarbij een 
gratis volle bananendoos wordt gegeven! 
Dat levert heel veel zoek- en kijkplezier 

. op! 

A. Kreuzen, Badhoevedorp, 
Tel.: 020-6595138 

I 

DE FOTO, HET VERHAAL 

HILVERSUM, 19.17 UUR 
Robin Utrecbt (ANP) 

"IK HEB ELF 
SECONDEN KUNNEN 
FOTOGRAFEREN" 

NP-fotojournalist Robin Utrecht heeft die 
middag bolletjesslikkers moeten fotografe
ren in Amsterdam. Via zijn laptop zendt hij 

zijn foto's naar de redactie, belt om te 
ho ren of ze goed zijn aangekome n: "Daar 
hebben we nu geen tijd voor. Pim Fortuyn 
is neergeschQ[en. " 
Twee ANV-collega's zijn al op weg naar 
Hi lversum. Toch gaat U&l'echt ook. "Ik reed 
ach ter een ME-busje, kon flink doo rrijden. 
Veel publiek al. Parkeerde dubbel, dat 
mocht, vanwege m'n politieperskaart.' 
Leo Blom, Rob in Utrechts chef, zit in de 
auto op \veg naar huis, hoort het nieuws, 
belt de redactie. Drie ANP-fotografen zijn 
in de buurt. JJsper Juinen komt net van 
Schiphol, Robin Utrecht uit Amsterdam. 

Ook Vincent Jannink is onde rweg. In Hil
versum komen ze voor een dichte poort. 
Ze verspi-e iden zich, houden per GSM con
t<LCt. Utrecht belt Leo Blom: "Ik sta bij een 
schutting, kan hier niks maken. Als ik er 
overheen krui p, lu kt het me denk ik wel. " 
Leo Blom: "Gaan, nu gaan . Klimmen'" 
Een bee tje verderop staan een paar ME-ers. 
Robin Utrecht wacht even, klimt over de 
schutting en komt aan de voorkant va n een 
gebouw, SlUit op meer ME-ers en busjes, 
loopt terug, ontwijkt twee ME-e rs met hon
den die hem net niet zien en staa t ineens 
op nog geen tien meter va n Pim Fortuyn. 
"ik schrok me helemaal wezenloos. Ineens 
dat beeld ... ., 
Om 19.17.11uur maakt hij cle foto. "Ik heb 
elf seconden kunnen fotog raferen , maakte 
in totaal dertig foto's. Toen werd ik gepakt 
door mensen va n de bewakingsd ienst. Een 
ME-er met een hond riep dat ze m'n rollet
jes moesten innemen, of m'n kaarten , want 
het was een d igitale camera. Hoeveel kaar
ten ik haclï Vier, zei ik. Maa r ik had er vij f. 
Moest ze op het gras goo ien, de ME-er 
stonden eromheen met die b laffende hon
de n. Meteen daarna ben ik gefouilleerd." 
Het bewuste kaartje wordt niet gevonder 
"Ik wiJde weg, alleen maar weg, rende 
naar mijn auto en ben als een gek wegge
reden. Toen heb ik het ANP gebeld dat 
ik het had. " 

Bron: De j ollrnalist mei 2002 

"DE DAG" VERSCHEEN EEN PAAR DAGEN 

Bij het doorkijken van een verzamel
map met de kop "verdwenen dagbla
den" kwam ik een knipsel tegen over 
een krant die mij volslagen onbekend 
is. Op 15 maart 1980 verscheen het eer
ste nummer van"De Dag", in een opla
ge van 60.000 exemplaren. De krant 
werd vooral in de Randstad goed ver
kocht voor de prijs van 65 cent. 
Een abonnement nemen was onmoge
lijk, de krant was alleen los te koop. 

De gangmaker achter deze krant was Peter 
Muller, uitgever van "Hitweek" en het sex
blad "Candy" en later hoofdredacteur van 
"Weekend", waarmee hij een behoorlijk 
kapitaal had vergaard. 
Samen met zijn broer Rob en met behulp 

van hun moeder -die persoonlijk tientallen 
sigarenwinkels had gebeld om verkoop
punten te verkrijgen- had Peter Mu ller de 
krant opgezet. Dit op half krantenformaat 
gedrukt dagblad, verscheen in een 
opmaak , zoals de Engelse tablo id kranten, 
met grote koppen en sensatienieuws. 
De redactie bestond uit twaalf personen, 
alle op freelancers, die de krant maakten. 
Het eerste nununer had tachtig pagina's, 
maar het nieuwtje was er snel af en na een 
paar dagen had de krant nog maar een 
omvang van een twintig pagina 's . 
Doordat de krant er druktechnisch slecht 
uitzag, weigerden de adverteerders te beta
len en na twee weken werd de uitgave 
gestaakt. In een interview in de NRC -een 
paar maanden voor "De Dag" uitkwam-

h ad Peter Muller nog uiteengezet hoe hij 
de krant dacht te maken: 
"Ik heb allerlei fantas ieën over die krant. 
Op het allerlaatste moment een voorpagina 
maken op de drukkerij telwijl de persen al 
warm draaien. Telefoon in je ene hand, 
met je andere hand letters plakken". 
Het hele avontuur bezorgde Rob Muller -
naar eigen zeggen- een verlies van een mil
joen gu lden. Zoa ls gezegd gaat het hier 
over een krant waarvan het kortstondige 
bestaan mij volstrekt onbekend is en waar
over misschien andere krantenverzame
laars wat meer he lderheid kunnen ver
schaffen.De gegevens voor dit artikel vond 
ikin "de Volkskrant" van 17 februari 1990. 

Harm Bosman 

EXTRA BEURS VOORTHUIZEN GESLAAGD! 

"VAN RUILEN KOMT HUILEN" 
Een verrassend citaat, dat onze secretaris 
zondag 23 juni op z'n mail aantrof. Het 
was afkomstig van één va n onze leden, 
Dirk Docto r, die licht bezorgd informeerde 
of de secreta ris geen spijt had van een ruil 
die tijdens de extra , gecombineerde beurs 
CDocumentatiegroep 40-45 en VKTV) op 
zaterdag 22 juni in Voorthui zen tot stand 

was gekomen. Spijt? De aanwinsten waren 
grandioos, de contacten werden weer 
opgehaald en het is altijd prettig om weer 
van een hoop spullen af te zijn . De 
opkomst? Houd het op de harde kern, 

maar ook enkele relatief nieuwe leden van 
beide verenigingen wisten Voorhuizen te 
vinden. Door de aanwezighe id va n de met 
veel te veel interessant papie r omgeven 
leden Niely nck, Kreuzen, Spronk en Dolfin 
zou het mij verbazen als er iemand met 
lege handen naa r huis is gegaan. Tel daar
bij op de prachtige kramen va n bestuursle
den van de Documentatiegroep en de inte
resse is volop gewekt. Zo zeer zelfs dat 'de 

kwa rtfinale-penaltyse rie' tussen Zuid-Korea 
én Spanje , die in het aanpalende restaurant 
werd getoond , het moest afleggen tegen 
oude kranten en documenten. Speciale ver
melding voor de aanwezigheid en betrok
kenheid van de echtgenotes va n Nierynck, 
Kreuzen en Spronk. Hoe ze dat toch voor 
elkaar krijgen? Zonder gekheid , een prach
tig ochtendje kopen en ruilen, waarbij wei
nig tranen werden gelaten , Dirk! We zien 

de novemberbeurs, maar eerst: 

NEGENTIENDE EEUWSE OPRECHTE 
HAARLEMSCHE COURANTEN 
Voor waanzinnige prijzen 
Ooit een hele jaargang (ingebonden') Oprechte Haarlemsche Couranten in handen 
gehad? Qua formaat valt het a llemaal wel mee, qua inhoud is het niet te versmaden! 
Negentiende eeuws (groot) nieuws met een prachtige styling en .... ach, u treft er in 
deze editie één aan en dat smaakt vast naar meer. Wilt u de bezitter zijn van een jaar
gang? Of van meerdere jaargangen? De VKTV heeft vele jaargangen opgekocht en wil 
die graag onderbrengen bij leden die hielvoor speciale interesse hebben. En voor de 
prijs hoeft u het ecbt niet te laten! Voor 25 euro hebt u al een complete jaargang! 25 
euro! Dat is een avondje schouwburg dat snel velvliegt, net een hoofdgerecht dat nog 
geen half uur op uw borel ligt of een cd'tje dat u vier keer beluistert en dan voor eeu
w ig in de kast zet. Voor me~r infonnatie: 
bel even secretaris Jan de Wit; 06-20015207 (tussen 20.00-21,30 uur!) 
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ZUURVRIJ ARCHIVEREN 
Het zal voor alle leden van de 
VKTV een worsteling zijn op 
welke wijze zij hun papieren erf
goed archiveren. Enerzijds wil je 
het inzichtelijk en overzichtelijk 
houden, anderzijds wil je de docu
menten het liefst onttrekken aan 
(zon)licht en het zo goed en veilig 
mogelijk wegstoppen. Bestuurslid 
Ruud Dolfin kreeg via via enkele 
zuurvrije conserveringsmateria
len aangeboden en met behulp 
van wat speurwerk, ging de redac
tie van Au Courant op zoek naar 
de herkomst. Lees even mee, want 
het kan voor u misschien interes
sant zijn .... 

Er zijn niet zoveel bedrijven die 
gespecialiseerd zijn in de levering en 
ontwikkeling van prod ucten die wor
den gebruikt ten behoeve van het 
beho ud van waardevolle archiefstuk
ken . In de jaren tachtig ontwikkelde 
Jansen-Wijsmllller uit Wormer speci
aal voor he t gemeentearchief in 
Amsterdam een doos die bekend is 
geworden als 'De Amsterdamse 
doos'. De samenwerking resulteerde 
in een omvangrijk leveringsprogram
ma van zuurvrije , gebufferde dozen, 
onderverdeeld in archiefdozen, affi
chemappen, archiefcassettes en over
slagdozen. Gelijktijdig werd door het 

Algemeen Rijksarchief in Den Haag 
in samenwerking met het toenmalige 
Centraal laboratorium in Amsterdam 
(nu Instituut Collectie Nederland) en 
met papierfabriek Schut in Heelsum 
gewerkt aan de ontwikkeling van 
hoogwaardig, zuurvrij pakpapier / 
omslagpapier. Mede door dat succes 
heeft Jansen-Wijsmllller van hetzelf
de basismateriaal, echter in een 
zwaardere uitvoering, stof- en dossie
rhechtmappen in diverse formaten, 
evenals een hangmap ontwikkeld 
met een -voor de dossierhechtmap
pen en hangmap- eigen hechtslui
ting. In dit scala van conserverings
producten ontbreekt ook het muse
umkarto n niet. Handig materiaal 
voor VKTV-ers .. 

gende archiefdoos ontwikkeld op 
speciaal formaat (354x228x80 mm). 

De VKTV heeft van Jansen
Wijsmuller een uitgebreide catalogus 
ontvangen waarin alle producten 
worden beschreven . Natuurlijk ont
breken ook de prijzen niet. Een 
diversiteit aan dozen voor kranten en 
tijdschriften is aanwezig en op voor
raad leverbaar. De prijzen variëren 
van 1.45 euro tot 6.90 per doos of 
map. Als voorbeeld: persoonlijk heb 
ik een veertigtal dozen besteld, waar 
de opgevouwen krant (ongeveer 
tabloidformaat) prima in bewaard 
kan worden. Deze prentendoos, met 
de afmeting 430x305x60, kost 1.61 
per stuk en het moet gezegd: de 
gehele co llecti e is daarmee voldoen
de en overzichtelijk gearchiveerd. 
Archiefdozen zijn er in alle maten en 
soorten en voorzover va lt na te gaan 
is de firma Jansen-Wijsmuller verre
weg de goedkoopste leverancier 
(nee, ik heb geen aandelen bij deze 
firma en geef u een onafl1ankelijk 
advies') . Een idee dus als u uw docu
me nten ie ts overzichte lijke r wilt 
bewaren. Voor meer info rmatie, 
neem dan contact met de firma 
onder telefoonnummer 075-6211001 
of via info@jwb-ceka.nl 

De constructie 
De archiefdozen wordt bijeengehou
den door twee lippen in de buitenste 
borden , die aan voor- en achterzijde 
door het tweede bord worden gesto
ken. Tevens ontstaan zo de vingerga
ten. Het binnenste (derde) bord valt 
daar aan beide zijden overheen , 
zodat een volledige gladde binnen
kant ontstaat. De vingergaten dienen 
tevens als handgrepen en door de 
dikte van de kartonlagen wordt uit
scheuren voorkomen. Voor zwak en 
kwetsbaar archiefmateriaal is een lig- jan de Wit 

LEEUWARDER COURANT BEVIEL VAN EEN REUS 
Dik en zwaar als een telefoonboek. Inmiddels is 
de omvangrijkste krantenbijlage ooit verschenen. 
De jarige Leeuwarder Courant bood haar abonnees 
een bijzondere cadeau aan: 500 bladzijden dik en 
1350 gram zwaar. Het past niet eens door de brie
venbus. Ook journalistiek gezien is het een zwaarge
wicht. Het jubileumboek biedt een bloemlezing uit 
het nieuws van de afgelopen 250 jaar. 

Als je ze allemaal op elkaar zou stapelen , 126.000 stuks, 
heb je een toren van 3 kilometer hoog. Er is 250 .000 kilo 
papier voor gebruikt; acht vrachtwagens vo l. Het 
geschenk, ter ere van het 250-jarig bestaan van de 
Leeuwarder Courant is zo'n dikke pil , dat de p ers va n het 
bedrijf die klus niet in een keer kan behappen. 
Verdeeld over de afgelo pen weken zijn daarom acht 
katernen in voordraa i genomen, die uiteindelijk bij een 
boekbinder in Almere in een hard kaft worden ge lijmd. 
Eindredacteur Marcel Broersma snuffelt al een paar jaar 
bijna dagelijks rond in de a rchieven van de Leeuwarder 
Courant. In september hoopt hij te promoveren o p de 
geschiedenis van het dagblad. Broe rsma was dan ook de 
geknipte persoon om het jubileumboek vorm te geven. 
Hij en redacteur Gitte Brugman komen geregeld smake
lijke 'hapjes' tegen. 'Er zijn door de eeuwen heen zóveel 
prachtige verhalen in de LC geschreven, dat he t de selec
tie moeilijk maakt '. Iedere pagina is spiegel van een heel 

DeLe 
nu zes weken 
voor de prijs 

• van vier 

L~o 
Bel voor een proefabonnement 
van zes weken: 

(058) 2845 845 
D~t aar:c."OC! geldt Ultslm~erl:j a~5 :.i dB <'!!gBtopt!n 3 maandE~n nifH v.a:~ Haf! 
SorJr!:g~1i11< aantx'!d gebruik hebt ge1T:a.akt. l3ult~r: on:s. 'i~f!)Pf-ei(!inGi;fJ~t)iC7(1 
\",edi~, (!:<!m porlok!')s;@tJ 1:: roi;e:::!"":g g~b~acht. 
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jaar krantennieuws. Met op elke pagina een mooie repor
tage . . Zo is er het verhaal van de tuchthuisbrand in 
Leeuwarden, 1754. 'De gevangenen zaten vast in hun cel 
en het publiek hoorde buiten hun gekerm. Het voorval 
wordt heel gedetailleerd en aandoenlijk beschreven. De 
angst van die arme opgesloten mensen is bijna voelbaar', 
vertelt Broersma. Ook biedt het boek een zee aan 
nieuwswaardige , opmerkelijke en grappige berichten uit 
binnenland, buitenland en natuurlijk de eigen provincie . 
Broersma: 'We staan geregeld voor moeilijke keuzes. 
Soms slaan we de zoveelste oorlog bewust over ten 
gunste van een curieus artikel dat mooi verbeeldt hoe de 
Friezen destijds leefden en dachten.' Zo staat er bijvoor
beeld een stukje in over arme mensen in de achttiende 
eeuw, die met vergif kraaien vlngen voor in de etenspan. 
Of een gek be richt over een schooljuffrouw die honderd 
jaar geleden kon fluiten naar een baan omdat ze te lang 
was. Ze paste niet op het bed in haar kosthuis. 'Voor het 
schoolbestuur was het goedkoper om een andere juf op 
te laten draven dan een nieuw bed te kopen'. 
Het jubileumboek is in verschille nde opzichten een 1110n
ste rklus. Want ach, die arme bezorgers. Ze kunnen maar 
een paar tegelijk in de fietstas stoppen, anders gaat het 
rijwiel steigeren . 'Ja , ze zijn er zeker een poosje zoete 
mee', verwacht hun baas Tom Harkema. 
Het jubileumgeschenk werd persoonlijk aan de abonnee 
overhandigd, want geen brievenbus kon de dikzak aan . 
Het geschenk is volgens Harkema bedoeld om de abon
nees eens flink te verwennen. Het wordt echt een pil om 
te lezen, te bewaren en in de kast te zetten. Geen uitge
ve r in Nederl and die ooit zo'n stunt heeft aa ngedurfd, 
meent Harkema . 'Maar 250 jaar is natuurlijk niet niks . Dit 
is hét moment voor een uniek cadeau .' 
Hij hoopt bovendien dat de actie een flink aantal nieuwe 
abonnees oplevert. Want mensen die zich tijdig aanmel
den, komen ook in aanmerking voor een exemplaar. 
Nico Bakker, hoofd advertenties bij de Leeuwarder 
Courant , bekent dat hij enkele slapeloze nachten van het 
project heeft gehad . 'We moesten eventjes 250 pagina's 
aan advertenties verkopen. Extra, naast de dagelijkse 
krant .' 

SPECIALE UITGAVES 
* Bij de kranten die na de verkiezingsdag op 
15 mei verschenen, viel vooral DE MORGEN 
weer eens op met als koptitel: "Dood Fortuyn I 

wekt CDA tot leven". Maar de "0 " van het blad, 
die zo dikwijls wordt aangewend voor een spe
ciale gebeurtenis, leek nu een "rad van fortuin", 
maar waarin nu in 't rond wordt vermeld "Het 
land van FOItuyn", een flinke blikvanger. In dat 
zelfde exemplaar wordt ook een reeks bijlagen 
aangekondigd over "Ku ifj e-. een droom en 
werkelijkheid". Het eerste deeltje van 16 pagina's 
daarvan werd bijgevoegd (Kuifje in het land van 
de Sovjets uit 1929). Elke woensdag, donderdag 
en vrijdag volgt een nieuwe uitgave met een 
besproken aflevering, totaal zo'n 24 stuks over 
een totaal van 194 pagina 's. 

• Het Belgische dagblad DE STANDAARD van 
17 april 2002 verscheen nu ook eens met een 
volledige zwarte voorpagina. Dat was overigens 
niet tgv. Een speciale gebeurtenis, maar als blik
vanger voor " 's Werelds Zwartboek" (koptitel 
over de halve pagina), waarmee men een reeks 
van 12 bijlagen aankondigt over belangrijke 
zaken in deze moderne wereld. Het eerste 
onderwerp "terrorisme" was bijgevoegd bij 
bovenvermeld nummer. De laatste bijlage ver
scheen op 6 mei jl. Andere onderwerpen waren 
o.m. "drugs", "moslimfundamentalisten", "aids", 
"honger", "mensenhandel", enz ... 

* In de dubbe1 uitgave van 30 april/ 1 mei 2002 jl. 
heeft de GAZET VAN AN1WERPEN ook een 
collecto rs' item uitgegeven. Met de kop "Een 
cartoonkrant om te hebben en bij te houden" 
vestigen ze de aandacht op het feit dat de tota
le k rant voorzien is van cartoons ipv. foto 's! Een 
heel rare gewaarwording om de wereldgebeur
tenissen in cartoonVoffi1 gelilustreerd te zien . 

l' 
; 
I 
! 

I 
! 
I 
! 

I 

, 

FORS VERllES METRO ! 
Her zit de Zweedse uitgever van de gratis i 
Metro-kranten, financieel niet mee. Vorig jaar I 
liep het verlies VQor belasting op van € 79,4 t 
miljoen naar € 97,7 mllîoen als gevolg \rlln de I 
:;:wakkê advertentiemarkt en de hoge opsrart
kosrên'vàn nieuwe etUties. De omzetvan Metro 
International nam met 20% toe tot€ 127,6 mil~ 
joen. Ruün de helft daarvan werd gerealiseerd 
op de Zweedse thuismarkt Metro verschijnt in I 

20 edities in 15 landen, waaronder Nederland!. , 
de . V-S; ,Ca1\uda en ,de ~Candjml"i$che. hmden. 
Volgens het Amerlk.a<lnse onderzoeksbureau ~ 
GaUup heeft Metro een dagelijkse oplage van , 
305.QOO stuks, die door een miljoen mensen ' 
gelezen worden. Concurrent $p!ts van De 
Tel~t~raaf bereikt naar eigen ze~en 900.000 
lezeçs 111et ruim 400:900 exerpplaren. 
BIYm .. GrafiCUS, mti/tm2002 

MAANDBLAD MET 
ALLEEN SPOTPRENTEN 

Omdat ze aUeen:t:na~r gezien w.0rden als teke-
n<laJ;$ en niet al" lx>na fide journalisten, is een 
aantal Franse daSbladcartooni&t:en, onder wie 
enkele grote namen, een . en maandblad 
be~Qttnen dat &e.h~êl bestaat ". ' Ultoons.l-!el' 
heètl4ne minute.4ti\i S-ilence, Ç).J;ll-\1ttt 16 pagioa'sf 
en verscheen 1 Juni voor he.t. eerst, in eên 
oplage van 20.000~xempbren, 
Bron.<Le MondelEjC 1/[0 Jfl'tl 
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LIMBURGS DAGBLAD 
KOPBLAD VAN DE LIMBURGER 
De redactie van het Limburgs Dagblad heeft het 
idee opgeslokt te worden door Dagblad De 
Limburger, maar er lijkt geen verzet te komen 
tegen het plan om van het L-D een kopblad van 
DDL te maken, met dezelfde redactie-inhoud 
op de voorpagina en enkele regionale editiepa
gina's na. Directeur Straat: "We moeten geen 
bloedgroepen in stand houden maar zo snel 
mogelijk een gemeenschappelijk gevoel creë
ren." Moederkrant DDL zou 155 redactionele 
functies krijgen, kopblad LD 35. Meer bij De 
Limburger 

SPITS VERKOOPT 
VOORPAGINA 

De gratis treinkrant Spits heeft zijn voorpagina 
van 3 juni verkocht aan adverteerder Erasmus 
Medisch Centrum, die een 4 pagina's grote 
omslag om de hele krant kreeg. Volgens recla
mevakblad Adformatie is het de eerste keer in 
ons land dat een dagblad zijn hele voorpagina 
aan een adverterdeer afstond. 

EÉN SYSTEEM VOOR 
KRANl' ÉN WEBSITE 

De Soutb China Moming Post in HongKong 
heeft bij het Deense CCl een NewsDesk XML
systeem (versie 6) gekocht voor productie van 
zowel de papieren krant als de website. Samen 

. met USA Today en het Norse Aftenposten dok
terden de Denen een wat zij noemen echt con
tentmanagement platform uit. 

NIEUW MAANDBLAD: 
FlASHBACK 

Radi6presentator Eddy Becker en de Haarlemse 
journaliste Marina Badoux zijn het maandblad 
Flashback begonnen, dat 3 euro kost en 
inspeelt op nostalgische gevoelens. Het eerste 
nummer bevat onder meer verhalen over Emma 
Peel, de Puch-bronuner, Radio Ve(ontca en de 
minirok. Vaste rubrieken zijn o.m. De Fan van 
Toen (Ronnie Tober), De Keuken van Toen 
(kaneelkoekjes), Oma's tips (fresia's) en Films 
van Toen (Zorba) . 

DUITSE DAGBLADEN 
MOGEN REGELS OPLEGGEN 

Duitse dagbladen m.ogen hun redactie ethische 
voorschriften opleggen. De Ondernemingsraad 
heeft daarover geen instemmingsrecht. Dat 
bepaalde het Bundesarbeitsgericht in Erfurt. Het 
Duitse dagblad Handelsblatt wil dat redacteuren 
die over bedrijven schrijven geen aandelen in 
die bedrijven hebben. Zij m.oeten hun aande
lenbezit melden bij hun chef. De OR had daar
over' willen meebeslissen, maar daar denkt de 
rechter dus anders over. Wel heeft de OR 
inspraak in. de. uitvoering van het formulier 
waarmee de aandelenportefeuilles gemeld ffiQe-
ten worden. • 
Bront APP via newsroom,de 

SERIEUZE MlBROR 
VERKOOPT MlNDER" 

KRANTEN CURIOSA 
UIT DE VERZAMELING VAN 

LOUIS NIERYNCK (f)/:"hï. 4/'{) 

De middeleeuwse onzin, een krant uit 1781 als gerbruiks
voorwerp, een zeldzame Vlissingse zee~yding, vreselUke 
kranten uit Israet, Olla Podrida en een ongewone Spaanse 
Relacion. 

Ik dank enkele leden van onze club voor hun leuke reacties op 
mijn rubriekje, met name de heer Oostra (Y Seren is een dagblad) 
die kennelijk de Welsh language machtig is, dan Liefting die uit de 
doeken doet dat de Frontpost een vlugschrift is en S. Brabant die 
de Nouvelles extraordinaires besprak l 

Ooit aangeschaft een nummertje van het weekblad OLLA 
PODRIDA, omdat de tite l me intrigeerde . Het exemplaar uit de ver
zameling is nr.5 van 14 april 1787. 

OLLA PODRIDA. 

NU M B ER V. 

S A T U R D A Y, Apd ,<!-th, '78;. 

M=I tro:;l.i~v öÇj~ Bil ;"'i't' tra;EI. 

Gil. PROVo 

T HERE is no fpecies of fcience whofc utility is 
more gener.llly allowcd man mat which is.called 

Knowledge of th~. W orld, tbc fafeguard Clf tbc prudent, 
the manual of me cunning, and fomctimcs tae in.I.lru
ment of virtue. It ·has bCen· of ten remarkcd., that men 
of acknowledgcd :lbilities and gre~t literary menu, have 
been in general found more deficient in this kind of 
knowlcdge than tbe illiterale snd the vuigaL". Some 

have ror,nkcd this acquifition fo low, as to have 
(uppofed it unwo.rthy fuch me::l·~ attention ; others · 

E have, 

Het is een Engels tijdschrift dat elke zaterdag verscheen te Oxford 
bij c.s. Rann vanaf 17 maart 1787 tot nr.44 van 12 januari 1788. Het 
blad werd aa ngekond igd met een filosofische en litera ire inhoud. 
Het geeft inderdaad geen nieuws en mijn exemplaar behandelt 
één thema "knowledge of the world" waarin hier de verhoud ing 
arm en rijk centraal staat. 

In de 15e, 16e en 17e eeuw werden overa l in Europa nieuws
pamfletten verspreid. Eénzijdig bedrukte stukken waarop de 
bovenste helft een gravure van een speciale gebeurtenis vertoont 
en de onderste helft bestemd was voor een verklaring van die 
illustratie. Vooral door de gravure zijn deze pamt1etten kostbaar in 
aanschaf. 

Het waren onregeLmatig versch ijnende nieuwsblaadjes die ver
spreid werden tijdens kermissen en andere jaarmarkten; in clie tijcl 
goedkoper clan de nieuwsboeken die soms meer dan 100 bladzij
den te lden. Vreemd is het exemplaar in mijn collectie, het dateert 
namelijk van 21 maart 1829 en is atkomstig uit Barcelona. De titel 
luidt: RELACION SUCIPTA DE LOS DESGRACIAS. Het betreft een 
gebeurtenis in Spanje en wordt geïllustreerd met een gravure van 
het landschap waar de feiten zich voordeden. Ik ben de Spaanse 
taal niet machtig, maar het blijft in dit geval een eigenaardig 
nieuwspamflet uit 1829 toen kranten a l gemeengoed waren. 

Hoe het VADERLANDS NIEUWS-ElT.AI) uit Brugge 
de laatste uren van de Franse koning Lo- . 
d~wyk XVI beschreef in het nummer 12 van 
29 January 1793 : 

NG . . a. 

1l.L'\DERI .. ANDS 

NIEUWScJBLAD. 
DYSSENDAG den ~9 Jarwary '79", Iw urfl~ }ad 

der Nederlandjch. Pryh.y:l. en J Ge!Jlchryd. 

. .. ~-
De .. Koning vefw:tgttc de dood met eene volarekte 

cndcrw~rpi.·.g. Den Beer Malesherbes wierp z.ig vrydag 
I~e[ft vuor z.yae voeten, lineltende in tnenen. Lode
wyk druklc den ongelukkigen gryz.aerd tegen z.ynen 
boez.em, en tr'gtte hem Ie troonen : indi.n ty."!y h.
mllld, mJII.n lieven M,z/,s".'/'es, %tyde ~ 101 /um, 
,'''.erom misjond gy my de unige j"C"tql-pia.u dit vaar 
my nag ap.n is /faer ~"O veele anh'Jlen ? .... Acn ~ 
Sir" ant:vaardd. den ouden man al jni/ckende, tUter is 
"og "oP'; Aet volle is .delmoedig, Itel vaik is regtveer
(il{! • • : •• Ne~n, neen, 'vriend da.r is {feene hope meer , 
~ WIllen myne dood, en ik b.n ber.yd; nrynen iiwell 
Alalesh.,bes; "'urul nid; IV! :ullln ons miJfelaien eens 
wetierr,/ell ill <ene ge/ulr kiger weteid. 

Lodewy k , ~elyk "y Ie vooren gemeld hebben, de V ry. 
heyd verkregen hebbende om z.yne Familie te fpreken, 
heeft den Zondag 's morgens afscbeyd genomen van z.yne 
Vronw, z.yne Zufier en z.yne Kinderen; z.y hebbea twee 
uren en half by malkaer geween, cu men kan gemak.
kdyk bevatten dat meer met de traenen dan met de 
woorden fprak. Hy heeft den ZOllda~ het avoDrlmael 
genomen volgans gewoonte. Hy heeft geheel den nagt 
,ulfchen den Zon.lag. en den Maen4ag wel gefiapen. 
Hy IS fCblelyk wakker geworden ten ? ueren, is opg .. 
fiaen CP beeft :Lig g~tleeti z.nnder een woord te Iprc

"'ltn. Uv- had niet genoai':n wanneer hy tcn negen uren 
en half uyt den Tempel gekomen is om nae het &eregt 
te gaen. Hy is daer nae toe gereden iD de koetz.e van 
d~ Matrl·~benevens zynen Biest-vld.cr en eenen Offi
cter der v~ndarmeric. Hy heelt weynig gefproken on
d~r wegen, ep las de gebeden der Ilerveode met z.ynen 
Blegt-vader. De. koelS was omringd door de cavalerye 
van de Schoole Militaire en door de Gendarmerie. De 
fiilzwygentheyd heeft onderhouden geweeft geduerende 
g.eheel <len weg. Eenige ftemmen nebben alleenelyk gr.
tie geropen hy :tyne kamftc uyt den Tempel. 

Wanneer hy aen den voet van het fchavot gekomen 
was, ts hy onttent vier of vyf minu~en in de koetze 
gebleven, fpreekende zeer fiil met z.ynen Biegt-vader. 
J-Iy is vervolgens daer uyt gekomen met een onbevreefd 
j1;chel; hy wasj gekleed met een bruyne redingote of 
~v,·rrok.' witle ve!le, gryze broek en wilte koulf~n. 
Zyn ~alr w:ss niet nng~fcbikt '; ~n zyn aet\ge'l igt fcheen 
l?eenwI's ontac\d. Uy is vervolgens op hel Icnavot ge
~~el\ mei groole kloeltmoecligheyd, co den Schcrl'
fcg'er hte"[ ll.cm ó.:t hnir afg~rneden. Loècwyk kcm5c 

hem vervolgens na het volk of eerder na de gc'll'2. 
pende mag!, en hy fprak met eene kloeke ncmmll 
dez.e woordo:n uyt; 

Franjehen , ik jlerve onpiigti1; 't is op Itet fddl'at 
'12 bereyd vnJe. 0171 1'001 God, te ver!c;,y"en, dal il;; 
tol u due waerht!Jd U{!g" Ifc "erg'v. tUil mpe vy
Ilwn Ik begeere dat VrlJnk!)'k . ••.•. 

Hei gerugt der uommels en trolllpeten was oorz.aek 
oal men hem niet verder konde booren lpr.ken, nog 
~ok z.ommige Remmen hooren die gratie riep"". llen 
Commilfaris der Juftitie. z.ien~t dat Lodcwyk z.yne aen

· Ipraek wilde vervolgen, g~bood deo Scherp-Regter zyne 
pligt te volbrengen. Lodewyk heeft z.elve zynen halsdoek 
afgedllcn en zyn hooli! aengeboden. K .artier naer tien uren 
is z.yn hooft van z.yn licbaem &elcheyticn geworden. 
Den Scherp-Regter bet hooL.i in de hand nemende en 
hel z.c\ve opfiekende, heeft h~t z.elve aen het Volk ge
lOOnd en Iweemad dacr mede de rOll-le van lIet fcha
Vot gedaen. Uyt den fchoot der fiilzlfygenthcyd ver
hene zig fchie\y!t cen geroep, kv~ de N~lIe, leve 
de Republieke ! 
. Daer zyn geetle · beledigingen I:ebeurd len het dood 
lichacm van Lodewyk, het ulve is in eene mande ge. 
Jeyd geweeft, gefield in ecn: kloette die g .. reed fior.d 
beneden hel fchavot, CD ver'vIKrd na de Magdalee~e • 
Kerk, en geleyd in cen graf't gene men meI leve mIe 
kalk gevold had. Dil graf word dal!: en nagt gewa(:\u 
(lP dil het lichaem niet zoude ontgraeven worde,,: Veele 
rerfoonen hebben bet meefie verlauge'l betoond om 
'tyuc kleeder~n te verdeelen. Het bloed 't gene op l1e 
plaels gearo'omt was, is verzaemclt gewe~ft ~et papie_ 
ren, met witte neufdo.eken, &c; door pelluonen dl~ 
~aer aen geene fiaetkûndige bygeloovigheyd fcheenen 
toe·te-eygenen. Men heeft onder andere · gez.len twee 
jongc\ingcn zeer net gekleed, d~n eerUen, die eeneR 
ncm,ldinK en eenen ctlgelsman Icheen rc geven, heeft 
twee frat.fche !troonen en half gegeven aen eenen jon
gen, om dal hy eenen fchoonen witten neufJoek zoude 
doppen in de overige bloed-plekken. . 

Ven anderen jongeling heeft eene goude Louis ge ge
"cn voor. het han en het quene.lind van Ludcwyk. 
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De AMSTERDAMSCHE COURANT van 18 januari 1781 in de curio
sa-collectie werd meer dan twee eeuwen geleden door iemand 
gebruikt als een map om zijn "betaelde reekeninge van Staphorste 
en Groenwoud" in te bewaren, getu ige de tekst geschreven in 
zwalte inkt op de bovenste helft van de krant. 
Jammer dat die rekeningen ontbraken. 
Een ontsierde krant als gebruiksvoOiwerp. 

.t' " ti 11 1\ N 'j'. 

Velen onder ons hebben al eens gehoord van die 
"Narrensteinsche", "Lilliputsche" en "Utopiaansche" couranten; die 
vreemde publicaties verschenen rond 1820, waarover ik al eens 
schreef in deze rubriek. 

. Upc L •• 'Tao'l'. _ ti AptiL 

OP ....... I ... _ ......... ~\ 
Ia.'t~_ ... a-'t .. daC.r... ..... G~_ 
~_.k.t..-~_ ... mc._~. 
r. __ ~ A .. rmeah: .... _. 
"--.l_'tMa..GiIoIt.lklIil __ ~1 
Ccbnii..t ui. -"'m. "'" _ p'4~~ i • ..GCICifCII, 
Tc:o r-:a.. eb lil:: SeC ;z:ID Iaqu . IIJC!CII ba I 
Het __ paonjt al ~ En~. 
n.~1. __ "'i:.~lemrilol_~ 

l'UII'àI:_~tGa:"Ji:.kd't,"I"",et:I. 
V_"JIIIdr.·_F~qt .. co Ci:om:HfPIIctU, 
DZlIadl:i:~_clkteabdl.r:. .... 

• ,.:..: . .:. ...... ~: .. n __ c-k ... . 
.. ol.4· ... hck. ... rpalf. illdit~r .... "; 
:Di d.,..,..ditrftlt. clunift.,....tetJrr-. 
'iï Eb, 'tJ-ril it •• Joap C1.poiIxIICn. r...."..; j .,. __ 'PIIIIc&.tdi:_JiJ(.d.al., ... ....,_~ 

= ~:..~~";~kl~=.=!(=~, 
.Q, DIt.,. DCII '-den t- te r...cn -.- t..,..: 
lil Wbtudchul:. ~lkdeJliddcnhicrtor:"pon. 
~ lI~_Iu.u:I?r ...... BJtdoork..amp~IIIwvrdt..t.c. 

:: . Ur< D .... " .. d", rd,,,,~. ., . .. 
A a--t_III~ .. hicrietJ_-"--. 
S Dt.t Mi ~ c:lI 'r pluI, 'I'm _1t.II.. .... ; 

c" ... .r;olsl.o ••• cbl •• d<to. § SÎIIr'icta'fdft,fd.caa._hicrck--.r"', 

Op'-5a. tr-p'..,c= CocDpai;nT.~.jlnKlI, : ~"cmI-'ct:6c~~no::,,=d~~n:1 
Die op het rpxiich, ... ~ -a: bqiDoal ö lij' 'farlidd al ill dit rpook.-.u:. fJ*tdc knpaoc~tc. 
O"4· .... ~. (äUcr.In::m:clo"(~"). I ~_~I. (('r6w'lh'Cd' ...... . it r-nap. .. ..-.J 
~Jc;:!:~;~~~~.. ' "!2-~~' .,~l~_ .. wmfdt ss t.pHqk .... . 

1a·.~,àn'_·,~Slofnitkkftm :: l,S. O,·./I"';"U.'I11,.,.I:11'" 

=.=~~~~;::'~~~~:r ij ~':;!7:!'!.,~ 
Hct~I~Ir..u"".tcI:.OOfII"II~~1 ä r"Ml'·ftirlN6tM'fru :'J'l'. 
BJtuà.rUllèD • ..,.itllCft:ft~b~'--, ~ OatuSr:.PIr'.4(ur.IJfd~) 
V.2'of. t'2IIIl:OCCII!::..t ö 1Ûcrc!zr.:M.".t~brogt ~ u.rtt'11 "'1 mufrl' ll&.u_fltrij, .... 
Soewd~1.,._c,pitall_lfo&t: ~ 

~~::-~~::kF;.::-:~.,r(~r:r.A"~ i 
(~r ......... ~dio:D lIoIIp ia luo::!t ~._ftn:='I. 
Üi __ ~,... knl&J"der=!a\lqol::t . 

Urt S.I.'L"~" dC'll I~ "'fer. 

En:_ Lino ~ftnt 
wo ... ____ .... ......, .. !td"prd.CfI. 

V'od,,?~,....,.m~ 

Dttt_I I'.ba'!'l~ 
&-=*--, ....:r .. 4·_ 

D.ar4· ....... oI';.1cr ... kII""':nI. 
~MWIo::nt..l.cD ... : 

DctJ""kI'~·Î4.~· .... . 
DaÜl' ..... (~ ... ~) MOCI'''"" ~ aS. ç;.Q p.n.. 

Ujt"S.lu .... r.c. oka 17 .lilO. 

Hia-w_n- ...... I nIOI'r!...-W:Qlfr~(.II>fi'rm 0;.,.-. diclMctloaa-. ~ ..... ~r,t_cuI.TII. 
W ..... ~ .... ,. ·t:maJtcl/.tc:c:;c.~~-:r.c 
~~ ol:':, oUcrd'O~ kt -.:d '" Joodf ~:lC 
O'"·cl~;_::I'Qic:!I:2Ii"a·tb.l'.ü: • .:tfho:;OOCD • 

W RIal qw et:d. ia dit ~u-i (F! IIoIIIla~.:l~~. 

"" 'fi/ 
~! 

HI:r 1ht b;.a. " .nIry'k door 6:: ~ 
Gefci-.-un '" CQ nA __ &"(p!o:r:un. 

(Sao 6cm il1oi:iii " 1äa:"lltl b~ wc -..p. 
E~;roolt: reba.oor d·i..a~; 

EQII",dir'FDlOrf"kol8Cl.h~ 
Mca door int'n\'ic.J.:I.II blillen, 

Het""C'I', dn 6:=&o=it 11ft. ph 
Dl.C'l'Ol'U"mduriodnnlrpllÎ'fm: 

WUI ~ d..n " opt\'tc-..- \.1.Mt 
1Itkon .... , wd wriruaeft:l(tl.oop. 

En rc.h1Cftn (pl'Vith-, (i'"lÎraI: _t 
'OI1~:ICRD·:""c·r~""",; 

Elk"",,_d'rcnlcSpnritir!l'c;-
Op ',~I1cnrtj .. O: .... ~ poad.t r1nD. Ac. 

~ 
eJ D·~ppnlCl,,: ...... Irll:': d.t.t mat Ib!r. brdt nIOrt~; 
~ Sra".ce~. _du~~bc.:o& __ • 
~ Met r-k __ Ipvcd' CD scluk riI1 " P ~ ."; 
~ \,' __ .dullKD-cund.eaal~d. (al 

\i Ec:ain..t.loloo.d..u .. bM:r....aIJk....--. 
@. AI '-" .,c:amd. .. «, dacr .. ic ,~ ~ '--: 

. ~, WJhoopm~t(II~. ~~~~. 
\j Sao wvrdt :=- 1IIdl... 11 pa'két ~aftdocn. 

Een dergelijke uitgave is ook de ORDINARY MIDDELWEEKSCHE 
COURANT, waarvan het eerste nllmmer verscheen te Haerlem 
voor "Christoffel van Beecq" (?) en zyn E. Bruiclt ]offr. ]osina 
Backer" op ·18 May (jaartal is onbekend maar vermoedelijk 1758). 
Een "bekentmaaking" aan het eind van het eerste nummer luidt: 

Tot lIaerlem. word op nieuws gedrukt el! l/irgcgcevcl/ , 
Dat ieder dil/Heli zal, Joo lal/g als hy kan Îeeven: 
De drukke/' .'i.vordt gedrukt, en hy drukt 1uccr wat 'Wondcr! ; 
Jl1.w of by dri,kt of niet. hy drukt nict veel befm/ders, 
JVant nis by drukt, Joo drukt by Jonder verw' of inkt, 
JaJoo ,l.tt al z)n druk de druHcry I/oor Jiillkt 

--------- ------- --. --------------
Het woord "middel-weeksche" in de titel van het tweede nummer 
(datum 37 van Maand Morgenstond) wordt nu "midden-weeksche" 
en nu wordt het blad gedrukt in Dordrecht bij Abraham Blussé. 
Een andere bekendmaking luidt nu: 

Die d' onbekwaamflen is 0* de~s Courant te Jchr)"ven, 
ViGMkt .. men 0.1} dJ Q!'a1l '!Jan GriS niet af te bly'!Jen; 
Want 1{fugt- en aartzg 11zal, doorkneed met Geefligheid. 
Verzoekt mèn van ·een ·Elk ,die 't !lOoit huft weggeleid. 

De laatstbekende uitgave van deze "courant" is nummer 9. 
Verondersteld wordt dat het een voortzetting is van de 
"Ordinarisse middelweecksche courante", die sinds 1640 ver
scheen te Amsterdam bij de weduwe van Francois Lieshout, maar 
dat blijkt een vergissing omdat dat blad een normaal nieuwsblad 
was, getuige de exemplaren in de collectie uit de jaren 1660-1667. 
Men trekt well icht die conclusie omdat de laatste uitgave tot in 
1750 zou zijn verschenen, maar nergens zijn exemplaren bekend 
uit de 18e eeuw! Of verscheen dat laatste nr.9 in 1831 zoals in een 
gedeelte van een oproep aan de lezers wordt aangegeven' 

Alle de Leezers van de Middenweekfche Courant 
werden 

Zo Mannen als Vrouwen; 

Anno r33r. 
Ter Begraavinge verzogt 

tegens Zondag den 97 J uly, met 
COVERT GOVERTSE PAFZAK 

Jongfie Zoon van 

GOVER T LUBBER TZE PAFZAK 

Geteeld by 

, 

AN~ETJE ARIAANS ASPOT, 

Niertemin zijn die "Ordinaly" exemplaren -gedrukt op twee kan
ten- even aardig om te lezen, hoewel alles volslagen onzin is en ik 
me niet kan voorstellen dat er vroeger veel belangstelling voor 
was. IIieronder een tweetal "tyclingen" uit het nr.2 van deze curi
euze publicaties: 

KIN DER D Y K, den uden vim dè Maand Veran
dering. 

Over Japan heeft men de aangenaame Ty
diog bekomen met een Scheveninger VilTers
Schuitje , als dal in 't Besjes-huis te Amfiel
dam gel~kkig verlofi is Aagje }ochems, nooit 
vereenigde Maagd, van zeven Zoonen en drie 
Dochters; een voornaam Vroedrileefter heeft 
de Verlofiing volbracht met een Infrrument t 
teJykende na de Schaas lvan Cajanus, in 
prefentie van de beroemde Vroedvrouw van het 
~ilarid Donker~at. _ 

ALP HEN, den 6dcn van de Maand Queepeeren. 

Zo even komt een Courier met- een Sinee
fehe c'Jonk, op de Hoogte van 72 Graaden 
Pannekoeks Dreedte, aan het Hof van Zwyg~ 
niet, met Tyding, dat 'er een voornaam Gene
raaI. door een gediO:eleerde Slaap. duivel over· 
vallen zynde, het gallfehe Leger der Menreh~· 
vreet ers op de Brits Jiggeude, vcrIJag'?ll 
heefe. 

P. S. Mm krygt zo aa"jl!)r.ds Tydillg, dat by 
hef droomdl'. 

Er bestaan nog maar zes nummertjes van de VLISSINGSCHE 
COURANT EN ECHTE ZEElYDINGEN en die bevinden zich in het 
gemeentearchief in Vlissingen, telwijl die twee-wekelijks verschij
nende krant uitgegeven werd van ca. 1802 tot 30 juni 1808 bij ].L. 
Corbeleyn in die stad . Dat er nu nog maar zo'n klein aantal bestaat 
was well icht te wijten aan de grote brand in Vlissingen in het jaar 
1809 toen de Engelsen het stadhuis totaal vernielden. De aldaar 
opgeslagen banden van deze krant gingen hierdoor verloren. 

,.0: 1808. Nn.6. 

VLlSSINGSCHE colJltANT 
it. .etni:. 

, ZEEuwsenE ZEETYDiNGEN. 

· .. w ö r; N SOA Q .~" •• JANUJ\RI'. 

Jaargang 17 . Nr.2 • juni i002 . 

EÉN UMBURGSE REDACTIE 
VOOR TWEE TITELS 
De directie wil dat de Limburgse dagbladen 1 
april met één redactie twee kranten gaan 
maken, waardoor 50 redacteuren en 
5 oplagemedewerkers boventallig worden. De 
woensdag ingelichte werknemers schortten hun 
eindoordeel op: de NV] en de redactieraden 

. laten onderzoeken of de economische nood
zaak echt aanwezig is. De NMA (mededinging), 
die wil dat de 2 titels blijven bestaan, bekijkt 
nog of dat dan wel met één redactie mag. In de 
"Parkstad" (Kerkrade-Heerlen-Sittard) zal met 
fijnmazige verslaggeving geprobeerd worden 
verloren lezers terug te winnen; Limburg heeft 
de laagste dagbladdekking in ons land: 60%. 

KRANT GEEN MUSEUM VOOR 
INTEllECnJELE PRODUCTEN 

"Een krant is geen bonenfabriek. Maar het is 
ook geen museum voor intellectuele voort
brengsels. Ergens halverwege . zou je mekaar 
moeten tegenkomen. " aldus Folkert]ensma van 
NRC Handelsblad in De Standaard "PCM bestiert 
vier regionale en vier landelijke titels. Dat wordt 
verdeeld tussen twee mannen in de raad van 
bestuur, die ieder vier hoofdredacteuren aanstu
ren. Dat is een intellectuele oefening die niet 
met goed succes te volbrengen valt, zeker n iet 
wanneer zich daaronder concurrenten bevin
den. De uitgever wordt dan een diplomaat op 
afstand die een keer per jaar budgetten toe
wijst." 

11MBURGSE' DAGBLAD FUSIE 
KOST TIENTAllEN BANEN 

"') 

De voorgenomen samenvoeging van de redac
ties van Dagblad de Limburger en het Limburgs 
Dagblad gaat tussen de 40 en 80 journalistieke 
banen kosten. Die . verdwijnen via een 4 jaar 
durende afvloeiingsregeling voor oudere jour
nalisten. Gedwongen ontslagen worden niet uit
gesloten. Ook is niet zeker of de Mediagroep 
Limburg, waarin de twee kranten zijn onderge
bracht, voldoende geld heeft om de afVloeiings
regeling vier jaar overeind te houden. 
Woensdagmicklag wordt het plan gepresenteerd ' 
voor de samenvoeging, die meteen begint na de 
verhuizing van de bèide kranten naaf het nieu
we hoofdkantoor in Sittard, dit najaar. De NMa 
(mededinging) wil in Limburg twee krantentite1s 
behouden, onbekend is of dat twee titels met 
dezelfde inhoud mogen zijn. 
Br01'l: Ll 

PAROOL - VERLIES 2001 
ONGEVEER 1,75 MDJOEN 

Het Parool heeft vorig jaar 3,5 mlljoen euro ver
lies gemaakt, inclusief ongeveer 1,75 miljoen 
euro verlies van de h uis-aan-huisbladen. Dat 
zegt hoofdredacteur Van Gruijthuijsen . Hij ziet 
de huis-aan-huis-bladen als concurrent: 'Hun 
verslaggevers kennen de wijken soms beter dan 
de onze. Ze hebben soms primeurs die ik in 
mijn krant wH hebben. We gaan nu bekijken of 
we hen ook voor Het Parool kunnen inschake
len", PGM's bestuursvoorzitter $maling heeft 
Van Gruijthuljsen dit Jaar nog verteld dat hij Heb 
Parool niet zou opheffen, maar qestuufsUd Ben 
Knapen meldt de ontwikkelingen voor de diver:;,< 
se ktanten te onderzoeken. Het resultaat zal . 
be~in juni beschikpaar zijn en "de vraag of wè' 
Itet~arool v,oortz~tt~n, is daarpll ~}ltl de orde:~' 

., 
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BRITTEN LEZEN LIEVER DE 
KRANT DAN EEN BOEK 
Britten lezen voor hUil p lezier liever een krant 
dan een roman. Gemiddeld besteden ze zeven
tien minuten per dag aan een dagblad en elf 
minuten aan een boek. Veertig procent leest 
helemaal geen boeken. In totaal brengt de 
gemiddelde Brit zes uur per week door met 
lezen , terwijl hij ruim 23 uur voor de buis zit. 
Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van de 
Orange Prize for Fiction, een instelling die sinds 
1996 fictie van vrouwelijke auteurs promoot. 
Vrouwen lezen het meest: gemiddeld 25 minu
ten per dag een boek en tijdens de vakantie 
zelfs zeventig minuten. 
Bron: De Standaard 

MEER KRANTEN 
Wereldwijd zijn vorig jaar 0,4% meer kranten 
verspreid, maar de reclame-inkomsten daalden 
7%. Dat b li jkt uit cijfers van de World 
Association of Newspapers, in Brugge bijeen . In 
de VS zijn kranten voor 80% afl1ankelijk van 
advertentie-inkomsten , in Japan voor 40%. 
Bro71: AFP uia Belga 

THE TIMES KIEST VOOR 
ONGEKLEURD NIEUWS 

De nieuwe hoofdredacteur van het Britse 
Murcioch-dagblad Tbe Times, Robert Thomson, 
heeft verklaard dat de krant ondeJ: zijn leiding 
een objectieve koers zal varen en het nieuws 
geen ideële wending geeft . Hij reageert hiermee , 
op kritiek van Charles Moore, eigenaar van 
concurrent The Daily Telegraph, die vind dat 
The Times geen halt heeft en geen ideëel 
karakte r, zoals de conservatieve Telegraph en 
de progressieve Guardian wel hebben. 
Bron: epnwo'rld-reporter uia EJC 

KRANTENAUTOMATEN 
IN VLAANDEREN 

De Vlaamse dagbladuitgever De Persgroep 
(O.m. Het Laatste Nieuws en De Morgen) ver
koopt sinds kort kranten via · automaten op 
straat. Het is geen Amerikaanse alltomaat, waar 
het publiek meer dan één krant uit zou kunnen 
pakken. De Persgroep is bang dat de Belgen de 
verleiding niet kunnen weerstaan om er wel 
meer dan een te I).emen. Losse verkoop iS voor 
een krant i;tJs het.Laatste Nieuws erg belangrijk; 
85% vancle oplage wordt zo aan de man 
gebracht. 
Bron: Adfonnatie> 

GROENE ALS DAGBLAD 
LIEP GOED 

Het versthijt1en van weekblad De Groene 
Atnsterdamm.er nis dagblad bleek een .. schqt in 
de rOQs. Volgens directeur Schrêutswerd zelf$ 
gevraagd iOin extra nummers wannéer een 
bepaald vefkooppunt uitverkocht wa$.De nor
male oplage van De Groene i81].000. Die was 
voor de ~peéiale jubileumweek opgekrikt naar 
36.000, waarvan 20.000 in de losse verkoop. 
Daarvan werden gemiddeld zo'n ,13.000 à 1 
euro verkocht. 
Brofl: ANP dia Trourt' 

OUDSTE PERSFOTO'S 
DUl.JJ.tVERKOCHT 

~;,; . 

Dê eerstê f6tii s die ooit gebruikt:ztjri eeh 
nieuwsbëricht, tWee foto's vnn Parijs n8 de 
revolutie van 1848, brachten samen nlet de 
krant waarm ze verschenen, 285.DOO eurö op 
bij Sothepys In LDnden. De twee 'f:)aguerreo
typieën (beeJclên op metaal) zijn gem~'1kt door 
de Ff'<lfl$epionier 11'libault tijdens de opstand in 
tun!, waarpji3.000 mensen om. het leyèfn b..-wn
men. 
BroQn: P«'§iétfidaard 

Door ruil bij een officiële instantie (wat op zichzelf al zeldzaam is!), 
kreeg ik één exemplaar va n die krant -gedateerd 20 Januari 1808-
voor de collectie te pakken' Het nieuwe collectors' item geeft een 
nader verslag van "het wegloopen \~an het water" (overstroming) 
in Vlissingen, waarbij 31 personen verdronken. Zij worden allen 
met name genoemd op de kant van de tweede pagina en voort
gezet op de rand van de voorpagina . 

In hetzelfde blad wordt de verjaardag van de bllskruitramp 
vermeld die op 13 januari 1807 plaatsvond in Leiden. 
Een zeldzaam krantje voor de verzameling en in prachtstaat! 

Een kennis bracht vorige maand enkele kranten mee uit Israel. Alle 
exemplaren brengen het vreselijke nieuws van de moordaanslagen 
in eno rme koppen, begeleid doo r gruwelijke illustraties. 
In het dagblad JVlAARlV van 2 april 2002 worden op 4 pagina's 

'1 .. ·· 

.:_I.~ 

-.J\.....·· .,II' • _ "1')1 • _~ ",)), 8e~ .nrm . :'I);'l,W 1~~13 I)\} 1'11 24.1102 

INTERNATIONALES ZEITUNGMUSEUM 
DER STA OT AACHEN 

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

unieke collectie waarin de geschiedenis 
weerspiegeld wordt. 

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

Internet: http://www.izm.de 

- Couranten, 
foto's opgenomen van die aa nslagen. Hoewel ik een klein gedeel
te van één dezer..bladzijden hieronder weergeef, is dat niet te ver
gelijken met het origineel in kle ur. Het is triest om in de ogen te 
kijken va n al die gewone mensen die er slachtoffer van werden. 
Ik neem aan dat de Palestijnse kranten vergelijkbare foto's brach
ten. Wanneer zullen die wederzijdse verschrikkingen eindigen? 

,.- ._.-. 
r Het Junior l 
Antiquariaat . , ~ 
-~ ~ ........ 

-- Tijdschriften 
--- Folders 
- van 1720 tot heden 

Zuiderdiep 52,9521 AT Nieuw Buinen 
Telefoon 0599-616443 

(wordt veJvolgd) 

- Autoweg Borger richting Stadskanaal 
- Afs lag Niëuw Buinen West nemen. 
- Bij 1 e kruispunt, aan de Mondenweg, 
- ziet u het Antiquariaat aan de rechterhand. -......,....~ 

Openingsl ijden: 
Maandag gesloten 
Dinsdag en 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag 

13.30 -18.00 u. 
13.30 - 18.00 u. 
10.00 - 18.00u. 
10.oo - 17.oou. 

GEZOCHT: 
Ik zoek alles va n Alfred Mazure (IvIAZ), 
tekenaar van o.a. Dick Bos, zoa ls: 
Maand blad Cheerio, jaarga ng 1960. 
]ellgd land, va n 28-01-1939. 
Dagblad van Noord-Brabant, eind dec. 1935 t/ m feb. 1936. 
Haagsche Post, va naf 24-08-1 940 t/ m e ind 1941. 
Algemeen Dagblad , e ind 1969 t/ m aug. 1971 

Reacties naa r: Ton Me ijering 
Molenstraat 160, 6721 WP Bennekom 
Tel. : 0318-430690 
e-ma il : ameijering@planet. nl 

DE 100 GEKSTE VERENIGINGEN 
H oezo is Nederland vol? Er moet een 

serieuze fokpremie komen, want de 
huidige kinderbijslag is niet meer dan een 
fooi. Deze bond eist voor iedere m oeder 
met minderjatige kinderen hetzelfde loon 
als een gezinsverzorgster van de Thuis
zorg, circa 2500 gulden per maand. Te ver· 
strekken van staatswege, inclusief een op· 
leiding tot 'gezinsmanager' . 

77 
Vereniging voor Feministische 

Hulpverlening 

Opgeheven, of althans onbereikbaar. 
Tot verdriet van velen. De Verenigirlg 

telde vorig jaar volgens de Pyttersen's Al· 
manak nog I70 leden, die zidl onder meer 
bezighielden met 'bewaken van de kwali
teit van de feministische hulpverlening'. 

78 
Nederlandse Windenergie 

Beweging 

Boevenbende die met bakken over· 
heidssubsidie het Nederlandse land

schap vervuilt (liefst met windmolens van 
minstens honderd meter hoog) en duizen
den vogels verwerkt tot rauwe pas tei. Dat 
alles is namelijk goed voor het milieu . 
www. newin.tmfweb.nl 

Europa tot in Rusland aan toe beeft. tracll' 
ten te bevrijden van het au tocratische juk 
van het royalisme en de adel." De B PN 
streeft naar deelname aan de landelijke 
verkiezingen in 2006. 

www.booapartisme.mywe b.o l 

~ 80 
Vereniging van Kranten- en 
Tijdschriften Verzamelaars 

! De vs heeft er een, Frankrijk ook en 
I verder zijn ze alleen in Nederland ge

organiseerd: de oud·papiel·liefhebbers 
voor wie de krant geen ééndagsvlieg is. 
Voorzitter is de rijkbesnorde H PIDe Tijd· 
documentalist Otto Spronk. die bij zijn 
laatste verhuizing naar Rosmalen in t992 
al 38 kubieke meter papier moest (laten) 
verslepen. Is sindsdien papier blijven 
aanslepen, en steekt desondanks nog da· 
gelijks de fik in vele sigaretten . Als dat 
maar goed gaat. 
hom e.wxs.o lf-vktv 

81 
Biologische Ba kkers Brigade 

Taartterroristen met blauw bloed in de 
. aderen. Onder leiding van barones Pa lt· 

line van T va.n S. kreeg Fortuyn drie taarten 
in zijn gezic.ht gesmeten. ·Op naar de nul 

84 
Vereniging van 

Parkdierenliefhebbers 

Een afsplitsing van de Vereniging van 
l.iefhebbers van Exotische Zoogdie· 

ren. Tenvijl de Dierenbeschen11ing het 
liefst alle huisdieren anders dan goudvis. 
sen, honden en katten zou verbieden, wil
len de parkdierenliefhebbers aantonen 
dat particulieren prima kunnen omgaan 
met, zeg eens, kamelen, zebra's, kangoe
roes, lama's, woestijnvossen, stokstaar· 
tjes, tij gernetkatten. europese lynxen, 
wasberen, neus beren en stinkdieren. Die 
laatste mogen zich momenteel in een op· 
vallende populariteit verheugen. Tamme 
stinkdieren hebben namelijk een hoog 
knuffelgehalte: 

85 
De Nederlandse 

Nietrokersvereniging CAN 

D
e antirookpolitie beleefde in de laatste 
week van oktober 2000 een hoogte· 

ptmt; toen hadden noch HP/ De Tijd noch 
Vrij Ne.derland foto's van 'smokin g headg' 
in de kolommen. Mediajuweelt jes noe
men ze dat bij de Club van Actieve Niet· 
Rokers. Wist 11 trouwens dat van de twaalf ~ 
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EEN "ECHTE OPRECHTE" OF EEN "ECHTE ECHTE"? 
Bij deze Au Courant krijgt u van 
de VKTV een origineel 1ge-eeuws 
exemplaar van de Opregte Haarlem
sche Courant cadeau. Met dank aan 
Rene Vos krijgt u hierbij ook wat 
achtergrondinformatie over één van 
de oudere Nederlandse dagbladen. 

Een 'echte Opregte' dus. Maar eigenlijk is 
het een 'echte Egte '. Begin jaren zestig 
bracht ik voor het eerst een bezoe k aan het 
toen nog bestaande Internationaal 
Persmuseum in de Javastraat in Den Haag. 
In een van de vitri nes van het volgepakte 

museumpje lagen enkele exemplaren van 
de Opregte Haarlemsche Courant en toen 
we daa rb ij waren aangekomen vroeg de 
hoogbejaarde oprichter W.N. van der Hout 
mij of ik wist wat dat 'Opregte' betekende 
'Eerl ij k' , anrwoordde ik. 'Fout', riep Van der 
Hout triomfante lij k: opecht betekent: echt, 
de enige echte. En zo is het ook. In sep
tember 1664, nadat enkele andere kranten 
de kop hadden proberen op te steken, 
vaard igde het stadsbestuur van Haa rlem 
een resolu tie uit d ie bepaalde dat a lleen 
Abraham Casteleyn het recht had de enige 
echte kran t in I-laa rlem uit te geven en 

vanaf toen heette de kran t Op rech te 
I-laerlemse Courant. Of die 'Oprechte' toen 
ook in alle opzichten echt oprecht ko n zijn, 
mag betwij fe ld worden . Tot het eind van 
de 18e eeuwen hier en daar ook nog een 
aardig eind in de 1ge kon je in de rege l 
een krant uitgeven met toestemming van 
het stadsbestu ur en dat stelde b ijna a ltijd 
de nod ige e isen aan de neutra lite it van de 
berichtgeving, in ieder geva l va n de 
berichtgeving over het doen en laten van 
het stadsbestuur. U krijgt d us een echte 
Echte I-laa rlemsche Courant al heet die dan 
ook Oprechte Haa rlemsche Courant. 

VARIA PERSHISTORICA (DEEL 5) 
(door René Vos) 

DE OPRECHTE HAARLEMSCHE COURANT: 
DRIE EEUWEN PERSGESCHIEDENIS IN KORT BESTEK 

Zestig jaar geleden, op 2 mei 1942, verscheen 
er, na bijna 3 eeuvven, voor het laatst een 
Oprechte I-laarlemsche COltr<lIlt. We liswaar 
staar anno 2002 in de kop van het Haarlems 
Dagblad nog steeds in vlammend rood: 
Oprechte I-lae rl emse Cou rant 1656, maar 
daarmee wordt hoogu it tot uiting gebracht dat 
het Haarlems Dagblad een historische ba nd 
heeft met de Oprechte. Maar die ba nd maakt 
het I-laa rl ems Dagblad niet de oudste krant 
van Nederland en dat blijkt ook uit de jaa r
gangnummering die in 2002 op 116 staat (Dat 
zou overigens 119 moeten zijn, maa r men telt 
1942-1945 nie t mee). 

Niettemin kan de Oprechte Haa rlemsche 
Courant met 286 jaargangen aanspraak maken 
op de status van de Nederlandse krant die het 
langst bestaan heeft. De Amsterda msche 
Courant , die in 1903 werd opgekoèht door De 
Telegraaf, komt er met 284 jaren heel dicht 
bij . Derde in dat rijtje is de Leeuwarder 
Courant van 1752, die in 2002 de 251e jaar
gang is ingegaan en daa rmee niet alleen de 
oudste nog bestaa nde krant van Nederland is, 
maar ook een goede kans maakt het record 
van de Oprechte I-laarlemsche Courant te bre
ken, al moet het bestaan dan wel nog 36 jaar 
worden volgehouden, maar daa r ziet het wel 
naar uit 
De oorsprong van de Oprechte I-laa rlemsche 
Courant gaat terug tot 8 januari 1656. Op die 
dag verscheen het eerste nummer van de 
Weeckelycke Courant van Europa . Uitgever 
was Abraham Casteleyn (ca 1628-1 681), de 
jongste zoon van de I-laarlemse stadsdrukker 
Vincent Casteleyn. Met het verzamelen van 
nieuws had hij toen al een aantal jaren erva
ring opgedaan in dienst van de Amsterdamse 
courantier Jan van Hilten. Na de dood van 
Van Hilten achtte Casteleyn de tijd gekomen 
zelf een krant uit te geven en daartoe kreeg 
hij in december 1655 toestemming van het 
stadsbestuur van Haarlem. In april 1685 volg
de Abraham zijn vader Vincent op als stads
drukker van I-laa rlem. 
Casteleyns krant verscheen aanva nkelijk 
alleen op za terdag, maar medio 1658 was het 
succes al zo groot dat er op dinsdag ook een 
nummer uit kwam. De naam werd toen 
Haerlemse Saturdaeghse resp . Dinsdaeghse 
Courant. 
In die jaren was Abraham niet de enige 
Casteleyn die in Haa rlem actief was op het 
terre in va n de pers. Er was concurrentie van 
zijn oudere broer Pieter (Nieus uyt Engelandt, 
Copia uyt Londen) en zijn neven Johannes en 
Vincent en dat zat Abraham niet lekker, want 
er was in het kleine Haarlem geen ruimte 
voor meerdere kranten. Vandaar dat Abraham 
een beroep deed op het stadsbestuur dat in 
1664 de hierboven genoemde resolutie uit
vaardigde, waarna de aan de tite l van 
Abrahams krant "Oprechte"werd toegevoegd 
en binnen Haarlem geen concurrentie meer te 
duchten had. In 1667 kon er een donderdag
se editie aan worden toegevoegd en ver
scheen de Oprechte dus 3 x per week. 
Dank zij een uitgebreid van netwerk van bin
nen - e n buitenla ndse corresponde nten 
behoorde de Oprechte van meet af aan tot de 
best geïnformeerde kranten die er toen ver
sche-nen, vooral over buitenlandse aangele
genheden. Daarom werd de krant ook buiten 
Nederland de krant veel gelezen en versche
nen er zelfs vertaalde edities. De Bodleian 
Libraly in Oxford bewaart een tiental Engelse 
verta lingen uit de jaren 1679-1695. Die uit
voe rige buitenlandse berichtgeving was vaak 
tegen het zere been va n buitenlandse 

No. Ivan Casteleyns Weeckelycke Courante van Europa. 
Het eerste nummer telde twee pagina 's 

mogendhede n die daarover hun beklag 
deden bij het stadsbestuur van Haa rlem, zon
der veel succes overigens. Dat was overigens 
ook het geval met politieke berichten en 
gehe ime staatsstukken uit Nede rland . 
Abraham Casteleyn overleed in 1681 en toen 
werd zijn weduwe, Margartha van Bancken, 
benoemd tot stadsdrukker en courantier. Na 
haar ove rl ijden in ca 1692 werd zij in die func
ties opgevolgd door hun zoon Gerard 
Casteleyn, en na diens overlijden in 1702 door 
zijn weduwe Anna Ma ria Colterman, tot haar 
overlijden in maart 1737. Na 80 jaar kwam er 
zo een einde aan de periode Casteleyn en 
begon op 9 juli 1737 een periode van meer 
dan 2 eeuwen waarin de Oprechte werd uit
gegeven en gele id door het beroemde 
Haarlemse druk-kers- en ~ itgeve rsgeslacht 
Enschedé , te beginnen met Nicolaas (1681-
1761) en zijn zoon Johannes (1702-1780), 
vanaf 1773 onder de firrnanaam Johannes 
Enschedé en Zoonen. 
Zeker nog tot het eind van de 18e eeuw kan 
de Oprechte gerekend worden tot de toon
aan-gevende kranten in Nederland en op die 
reputatie heeft hij nog lang kunnen uitdrijven, 
maar dan vooral in termen van degelijk, 
betrouwbaar en onpa rtijdig en - niet op de 
laatste plaa ts - als belangrijke bron va n fami
lieberichten in de vorm van geboorte- , huwe
lijks- en overlijdensadvertentie. Omdat men 
veronderstelde dat die vooral door het vrou
we-lijke lezerspubliek werden gelezen kreeg 
de Oprechte toen de bijnaam 'Damescourant" . 
De Enschedés waren uitstekende drukkers en 
grafi ci (wereldwijd bekend om hun bankbil
jetten en later ook postzegels), maar geen 

echte courantiers zoals de Casteleyns en later 
b.V. de Viewegs in Den Bosch en Nijmegen, 
de Tijls in Zwolle en de Thiemes in Arnhem. 
De vooraanstaande internationale rol die de 
OHC tot ca 1740 speelde, werd in de tweede 
helft van de 18e eeuw meer en meer overge
nomen door de Franstalige kranten die , in 
Nederland weren uitgegeven, waarvan de 
Gazette de Leyde va n Etienne Luzac ver weg 
de meest invloedrijke was . 
Binnen Nede rland moest de neutra le OI-lC na 
ca 1830 meer en meer terrein prijsgeven aan 
nieuwe politieke persorganen: het Algemeen 
I-landelsblad , de Nieuwe Rotterdamsche 
Courant, de Arnhemsche Courant , De Tijd , 
De Nederlander en een aantal door of met 
steun van de regering uitgegeven kranten. 
Met het aantrekken van hoofdredacteuren 
waren de Enschedé ook niet altijd gelukkig. 
In 1862 werd de voormalige Waalse dominee 
en bekende letterkundige Conrad Busken 
Huet hoofdredacteur. Huet was echter voor
al letterkundige en polemist en met name dat 
laatste leidde nogal eens tot conflicten met 
Johannes Enschedé V, die sterk hechtte aan 
het neutrale karakter van de OHC. Busken 
Huet hield het tegen heug en meug 6 jaa r vol 
bij de OHC en vertrok in 1868 naar 
Nederland-Indië, waa r hij -omstreden, maar 
wel succesvol- aa n een echte journalistieke 
carrière begon . 
In Haarlem had de OHC nog tot het eind va n 
de 1ge eeuw een monopoliepositie . Maar met 
de komst va n de (katho lieke) Nie uwe 
Haarlemsche Courant in 1876 en vooral van 
het neutrale Haarlemsch Dagblad, in 1883 

. opgericht door J M. Bomans, de grootvader 

VOLKSKRANT TWEEDE KRANT 
VAN NEDERLAND 
Bijna alle kranten hebben in 2001 bun oplage 
zien dalen en het Algemeen Dagblad is met 
333.047 verspreide exemplaren n iet langer de 
tweede krant van Nederland. Dat is de 
VoU\:skrant met 333.983 exemplaren. In 2000 
bedroeg hun oplagen nog respectievelijk 
353.862 en 343.961 kranten. Het HOI, instituut 
voor Media Acliting, dat dit bekend maakte, 
meldt dat de Telegraaf met 807.635 exemplaren 
de grootste krant blijft, maar ook verloor ten 
opzichte van 2000 (809829). NRC Handelsblad 
kwam uit op 267.201 (2000: 270.706). Ook de 
meeste regionale bladen zagen hun oplage ver
minderen. 
Bnm: Algemeen Dagblad 

1,2 MILJOEN WINST 
VOOR WEEKBlAD PERS 

De Weekblad Pers heeft vorig jaar op een omzet 
van 103,5 miljoen euro (+5,3%) een nettowinst 
behaald Van 1,2 miljoen. Bij cie. Spoltgroep liep 
de omzet terug, maar de website' VI-Planet ver
betercle bet bedrijfsresultaat. Ook de. cultuur
groep (o.m. Vrij Nederland .en Ç>pzij) droeg voor 
het eer$!: sinds jaren weer bij aan het resultaat 
De boekentak (onder meer De Bezige Bij) deed 
het ook goed. Meet bij AstfQrmati~ 

DONALD DUEK BEREIK1} 
MEER MANNJ!N,JlÁNPI4YBOX' . 

van de bekende schrijver Godfried Bomans, kreeg hij een 
geduchte concurrenten die zich ook veel meer richtten op lokaal 
en regionaal nieuws. In 1870 was de krant nog winstgevend, 

. maar vanaf de p ren 1880 moest er meestal geld b ijgelegd wor-
den. In 1900 werd een reddingsoperarie ondernomen door naast 
de oude OI-lC een afzonderlijke Stadseclitie te lanceren, met een 
eigen hoofdredacteur. Die sta dseditie was tot ongeveer 1930 een 
redelijk succes, maar daa rna ve rloor ze steeds meer te rrein aan 
het Haarlemsch Dagblad. 
Besprekingen tussen de OI-lC en het I-ID over fusie of samen
werking le idden toen nog niet tot resultaat. De samenvoeging 
werd uiteindelijk in mei 1942 afgedwongen door de Duitse 
bezetters en hun NSB-trawanten bij de Afdeling Perswezen van 
het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten. Op zaterdag 
2 mei verscheen het laa tste nummer van zowel de Oprechte 
I-laarlemsche Courant als van het Haarlem's Dagblad en op 
maandag 4 mei het eerste nummer van de Haa rlemsche Courant, 
met de aanduiding Ie jaa rgang nr 1. 
Tegen de wens van de persinstanties kreeg de gefuseerde krant 
niet de naam Oprechte Haarlemsche Courant, maar met ingang 
van 15 mei 1942 moest wel de oude nummering van de OI-lC 
worden ingevoerd: 287e jaargang nr 113 om aan te geven dat de 
I-laa rlemsche Courant eigenlijk de voortzetting van de OHC was 
en die telling liep door tot 28ge jaargang in de eerste maanden 
van 1945. Ook na de bevrijding is er bij het Haarlems Dagblad 
nog wat gegoocheld met die jaar-tellingen. I-let eerste nunU11er 
van het HO na de bevri jding verscheen op 25 juni 1945 met de 
aanduiding 5ge jaargang nr 18059 en dat sloot aan bij het laatste 
nUI1U11er van 2 mei 1942. Daarmee wilde men tot uiting brengen 
dat er geen relat ie was met de drie jaar van het I-laar-lemsch 
Dagblad (mei 1942 - april 1945) . Die te lling is daa rna niet meer 
gewij zigd zodat het eeuwfeest van het Haarlems Dagblad niet 
werd gevierd op 11 juli 1982 maar op 11 juli 1985 . 
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TOEGANG VIA LOMBARDENVEST 6 
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Tel . (031 887,01.78 

en (031 233,32,99 
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Reacties naar het secretariaat 
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tel/fax 073-5214272 

Hierbij maak ik € 18,00 over 
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DAGBLADEN UIT ZWITSERLAND Le Nouveau Quotillien ( frans) Geiihe 

Samengesteld cloor F. Mans St. Colombe, Frankrijk (lijst 
is niet compleet; aanvullingen cg , correcties zijn welkom 
bij de redactie , 

Le Norcl Vau cl o is (Frans) Y, 'erdon 
Le Nouvel lisre er Feuille cI 'A,'is du Valais (Frans) 

Le Democrare (Frans) 
Sion 
DelenlOnt 
Genève 
NeuC' hatel 
/'vlontreux 
Lausanne 
Porrenrruy 
Montreux 
Bell inzona 
DéIemonr 
Genève 
Chu r / Cuira 
Dierikon 

TITEL: 
20 Minuten (gra tis forenzenclagblacl ) 
24 Heures (Frans) 
Aa rgauer Tagblatt 
Aargauer Zeitung 
Aargauer Volksblatt 
Age fi 
Aligemeiner Atlze iger vom Zurichsee 

PLAATS: 
Zlirich 
Lausanne 
!\arau 1849 (+) 
Aarau 
Baden 
Lausanne 

(Zurichsee-Zeirung) W,iclenswiJl 
Atnriswi ler Anze iger I SBZ Atnrisw iJ 
Anze iger fur d ie Stadt .Bern Bern 
AppenzeUer T;tgblarr Teute n 
Appenzeller Zeitung l-Ierisall 
Appenzeller Volksfreund Appenze ll 
Atlze iger von Usrer Uster 
Badener TagbI,m Baden 
Baslel' Zeirllng / AZ Basel 
Basierstab Basel 
BZ {Basellandschafrliche Zeitung) Liesral 
Berner Oberlünder Spiez 
Berner Rundschau Langenthai 
Berner Tagblatt Bern 
Berner Tagwachl (Seelander Volkszeitung) 

Berner Zeitung 
Biek r Tagblart 
Bischo fszeller Zeiru ng 
Bischofsze ller Nachrichten 
Blick 
Bote der Urschweiz 
Bote der March und H öfe 
Bora Sor (Albanees) 
Brugger Tagbbtt / AT 
Bünclner Tagb larr 
Bünclner Zeirung 
Burgdorfel' Tagblarr 
Corriere del Ticino C1 raliClans) 
Der Buncl 
Der Gasterl ,mcler 
Der Lanclbore 
Der Rheintaler 
Der Zürcher Oberbnder 
Der Zl'Ircher Unterl iinder 
Der ZLlrichsee-Zeirung 
Der Volksfreuncl 
DavQser Ze itung 
Die OSlschweiz 

Bern 
Bern 
Biel 
BischofszeLi 
Bischo fszell 
Zürich 
Schwyz 
Siebnen 
Zl'I rich 
Brugg 
Chur 
Chur 
Burgdorf 
Lugano 
Bern 
Kaltbrunn 
Winrerthur 
Heerburg 
Wetzikon 
Bl'Ilach 
SWb 
F1a w il 
Davos 
St, Gallen 

Die Regionalze itung (At1ze iger von UsterJ 

D ie Slidostschweiz 
II Dovere (I raliaans ) 
Eco cli Loca rno (lraLiaans) 
Fa n L'Express 
Freiburger Nachrichten 
Frei,imter Tagblatt / AT 
Freier Aargauer 
GClzetre cle Lausanne 
Gazzetta Ticinese (Ita liaa ns) 
Giornale del Popoio ( Ita liaans) 
Glarner Nachrichten 

Uster 
Chur 
Bellinzona 
Locarno 
Neufchatel 
Freiburg 
WohJen 
Aarau 
Lausanne 
Lugano 
Lugano 
Glarus 

Gossauer Zeitung Gossau 
Gortharcl Post / Urner Tagblatt - Al tclorf 
Grenclm er Tagblatt Grenchen 
Grenzpost am Zürichsee Richrerswil 
International Heraid Tribune (Engels) Zürich 
Journal du Jura (Frans) Bienne 
Journal cle Genève (Frans) Genève 
Journal du Nord Vauclo is (Frans) Yverclon 
Journal et Feuille cl 'Avis de Vevey Riv iera 

La Cote (Frans) 
La Liberté (Frans) 
La ngenthalel' Tagblatt 
La Suisse 
La Presse Riv iera / Chablais (Frans) 
Le Quoticlien cle la Core (Frans) 

Vevey 
Nyon 
Fribourg 
Langenthai 
Genève 
Montreux 
Nyon 

Opgericht: 
2000 
1762 

1996 
1911 
1950 

184 ] 
, 1883 
1891(+) 
1968 
1827(+) 
1876 
1846 
1848(+) 
1977 
1923 
1832 
1898 
1972 (+) 
1888 (+) 

1892 
1888 
18'50 
1859 
1908 
1959 
1859 

Le Courrier (Frans) 
L'Express / F.A. N, ( Frans) 
1.'[st Vaudois (Fra ns) 
Le Marin (Frans) 
Le Pays (Frans) 
La Presse Riviera/ Chablais (Frans) 
La Regione (Frans) 
Le Quori clien Jmass ien (Frans) 
Le Temps (Frans) 
La Quoticl ianna (Ro maans) 
Limmawler Tagblatt 
L'Il11parrial (Frans) 
Libera Stampa (Italiaans) 
Li nth Ze irung 
Luzernel' Neuesre Nachrichren 
Lu zernel' Ze iru ng 
Luzernel' Tagblart 
Luzernel' landbote 
Marcli-Anzeiger 
Merro (po\) (gratis forenzendagbbd) 
Nachrichtcn 
Neues Bü!acher Tagblatr 
Neue Eim;ieci ier Ze irung 
Neue Lu zernel' Ze itung 
Neues Wiler Tagblart 
Neue Schwyzer Zeitung 
Neue Zürcher Nachrichren 
Neue Zürcher Ze irung 
Neue Urner Zeit11ng 
Nidwa ldner Tagbl,1tt 
Norclschweiz 
Nouveau Quoridien (Frans) 
Nquvelle Revue de Lausanne (Frans) 
Nidwalclner Volksblart 
OberUndisC'hes Vo lbblart 
OberUm ler Tagblart 
O itner T;lgbiart 
Osrschweizer AZ 

La Chaux de Fonel 
Lugano 
Rapperswil 
Luzern 
Luzern 
Luzern 
Sursee 
Lachen 
Zürich 
Thun 
Bülach 
Einsiedeln 
LliZern 
Wil 
Schwyz 
Zürich 
Zürich 
Alrdorf 
Srans 
Basel/Leufen 
Geneve 
Lausanne 
Srans 
Inre rlaken 
Sargans 
Olten 
St. Ga llen 

1995 
1899 
1854 (+) 
1876( +) 
1830 
1891 
1850 Osrschweizer Tagblarr (Rorschacker Tagbbrt l 

Rorschach 
1836 
184'5 
l 8'i J 
185 1 
1844 
1877 
1881(+) 
1874 (+) 

1845 
1998 
1877 (+) 
1935 (+) 
1738 (+) 
1863 

( + ) 

1798(+) 
1801 
1925 
1874 (+) 
1919 
1892 
1889(+) 
1865 
1977 
1864 
1826(+) 
1773(+) 

1846(+) 
1998 
1871 
1964 (+) 
1762(+) 
1994 

(+ ) 

Popoio e Libena ( Iuli'lans) 
Ril indja 
Rheinulische Vo lksze irung 
Rorschacher Ze irung C 

Sa rg~lnse rl a ncl e r 

SchafthIlI ser AZ 
Schaftllauser N:lcll ri chten 
Schweizer I-bndelsailltsb larr 
Schweizerische Boelensee Zeilung 
Schwyzer Ze irung 
Solorhu rner AZ 
Solothurner Nachrichren 
Solorhurner Ze itllng 
Sr, GaUer Tagblart 
Sladranze iger Bern 
Tages Anze iger 
Tagblatt eler Stadl Zurich 
Tagblatt Uür d ie Stadr Bern ) 
Thuner Tagblarr 
Thurgauer AZ 
Thurgauer Tagblarr 
Thll rgauer Volksfreunel 
Thurgauer Vo lkszeitung 
Thu rgauer Ze irung 
Tribune ele Genève (Frans) 
Vaterlanel 
Volksrecht 
WaUiser Bore 
Werelenberger & Obertoggenburgel' 
WiJ er Ze irllng 
Winrerrhllrer AZ 
Zofinger Tagblatr 
Zuger NachJ'ichren 
Zuger Tagblatr 
Zuger Zeitung 
Zürich Express 
Zürcher Unterlüneler 

met kranten. 
devorige eeuw (1906) als 
toen al was het wekelijks laten 

'belangrijke activiteit 
iiifweekj)/o,1eit bij (totaaloplage ruim 

"h,'lm'i,,,iih plaats innemen en dus veel 

, nog zo'n dertig weekbladen 
het verwerken van de 

op ingesteld, 
fu llcolour - of het 

tot 100,000 

Bel linzona 
Zofingen 
Alts tiirten 
Rorschach 
Mels 
Scb,i1'lhausen 
SchafI'h ausen 
Bern 
Arbon 
Schwyz 
O lten' 
Solothurn 
Solorhurn 
Sr. Gallen 
Bern 
Zürich 
Zürich 
Bern 
Thun 
Atbon 
Weinfelden 
Kreuzlingen 
Frauenfelel 
Frauenfeld 
Genève 
Luzern 
Zürich 
Brig 
Brig 
Buchs 
Wil / Winterthul' 
Zofingen 
Zug 
Zug 
Zug 
Zürich 
Bulach 

1988(+) 
1773 

1967 
1877( +) 
1868 
1738 

(+) 

1984 
1873 

1992 
1993 
1998 
1997 
1889 
1880 
1913 
1993 
1897 
1992 
1852(+) 
1878 
1860 
2000 
1993 
1865 
1907 
1995 
1871 

1896 
1780 
1892 
1992 
1872( +) 

1868(+) 
1866 
1863 
1973(+) 
1868 

18'i'i 
1901 
1992 
18'55 
1899 
1872 
1918 
1862 
1883 
1849 
1876 

1961 (+) 
1997 (+) 
1838 

1893 
1836 

1850 

1830 
1881 
1843 
1798 
1879 
1872 
1898 
1840 
1868 
1856 
1897 
1872 

1850 
1872 
2000 
1850 


