
JaaTgang 17 - Nr.3 - september 2002 

AU 
DRIEMAANDELIJKSE KRANT VAN DE 

VERENIGING VOOR KRANTEN- EN TIJDSCHRIFTENVERZA.MÈLAARS 

COLOFON: 
",,\u Courant 1$ het v~ren.îgingsorga:m van 
de Vereniging voor Knmt<:;n-en Tijde

~sçhrjfteuWr:Ka:melaars (VKtv) en vèl1>'Chijtlt 
' vier·maal per janr in de l'Oàanden lnaart, 
juni, september en december. 

AbQrluementsprijs inclusief lid: 
maaischap VKW € 18,OO/jaaL. 
ExtrJ abonnel'Oem -€ 11,SO/ja<:1.J.'. 

. REDACfIE·ADRES, 
PR & BEURZEN EN 
CONTACTADRES VKTV: 

. 
Jan de Wit 
Houtve..<;terstraat 22 
524fJX ROSMALEN 
TellFruc: 073 I 5214272 
e-mail: 
dèwItr9sm~l len @pll;\i}èt.nl 

INLEVEREN KOPIJ=-
De kopij zo ruim mogelijk voor de 

"dendline.'> van de nummers inleveren: 
nr. 1 voor 1') FEBRUARI 
nr. 2 voor 15 MEI 
nr. 3 'voor 15 AUGUSTUS 
nr. 4 voor 15 NOVEMBER 

Artikelen en }ngezonden orieven bij 
' voorkeur op'diskette CWP 'bf WORD) 
of ui tgetikt/-geprint, e -mail in een zo 
duidelijk mogelijk lettertype en Hefst 
voorzien vnnillustraties. 

BESTUUR: . 
Orto Spronk (Voorzitter) 
Ruud Dolfin, 
Jan de Wit en 
Ron Grooten 

INTERNETADRES: 
(onder beheer van H. Bosman, Dordrecht) 
hup:! !home :wxs.nI/- vktv Jhome.html 

e-mlül: ;,w .courant@wxs.nl 

KRANfENDIENST: 
De krantenclienst is een niet-commerciële 
dienstverlening van de VKTV aan h.aar_ 
leden, die beoogd te bemiddelen bij kr'"d.l1-
ten en tiîdschriften en andere daarmee 
samenhangende geschriften en voorwer
pen. Iedereen die afstand w il doen van der
gelijk materiaal wordt verzocht contact op 
te nemen met c;le coördinator Jan de Wit o p 
bovenstaand adres. (c01wnercië le aanb ie
dingen worden niet in behandeling ge
nomen) 

. ADVERTENTIES IN 
AU COURANT: 
Teder lid mag gratis een advertentie 

-p laa tsen (max. 10 regels) 
Adverten tietarieven op aanvraag. 

DRUK:' 
Drukke rij Em . de Jong 
postbus 8, 5110 AA Baarle-Nassau 
Tel.: 013/5075555 

• Pax.: 013/5079100 

ISSN - nr. 0920-4180 

uw AANWEZIGHEID OP DE}AARVERGADERING IS DRINGEND GEWENST! 

DRINGENDE OPROEP 
AAN ALLE VKlV-LEDEN 
De VKTV staat op een belangrijk 
kruispunt in haar bestaan. 
Waarom, dat zullen we u proberen 
duidelijk te maken met dit ~el. 

DE FEITEN 
• Bestuurslid Ron Grooten heeft te 

kennen gegeven met ingang van 1 
januari 2003 te stoppen met zijn 
bestuursactiviteiten voor de VKTV. 
Ron velvu lt binnen de VKTV de 
belangrijkste rol bij de totstandko
ming van ons blad Au Courant, 
namelijk die van eindredacteur, 
layoutman en last but not least 
drukker / sponsoring .. 

• Met het beëindigen van de activi
teiten van Ron, stopt tevens de 
sponsoring van drukkerij Em. de 
Jong met ingang van 1 januari 
2003. De VKTV-clubkas is abso
luut niet in staat de layöut-, 
papier- en drukkosten van de hui
dige vorm van Au Courant te dra
gen. De sponsoring van drukkerij 
Em. de Jong tot op heden ge
schiedt juist in natura op deze 
onkosten. Alle andere onkosten 
worden uit de clubkas gefinan
cierd 

• Bestuurslid Jan de Wit heeft ken
baar gemaakt dat hij zijn bestuurs
functie (secretariaat / pr en han
tendienst) neerlegt indien de 
VKTV niet in staat is een meer 
actieve doorstart te maken en het 
bestuur niet wordt uitgebreid met 
gemotiveerde leden. 

AAN U HET WOORD! 
• Het bestuur van de VKTV moet 

drastisch worden uitgebreid. Bij 
voorkeur moet het bestuur wor
den uitgebreid met meerdere 
bestuursleden. Deze nieuwe 
bestuursleden moeten de bereid-

heid hebben duidelijke activiteiten 
te ontplooien bij de vervaardiging 
van Au Courant. Kandidaten kun
nen zich melden bij secretaris Jan 
de Wit of een van de andere 
bestu ursleden. 

• Het wegva llen van de ponsoring 
zal zeker betekenen dat er een 
nieuwe goedkopere vorm voor 
Au Courant moet worden gevon
den. Dat wi l zeggen, mits de 
VI<:TV-leden een voortzetting van 
Au Courant in een papieren vorm 
willen blijven ontvangen .. 

Bij bovenstaande punten za l tijdens 
onze jaarvergadering in Voorthuizen 
op 9 november a.s , uitgebreid wor
den stilgestaan. U zult begrijpen dat 
het niet vinden van oplossingen voor 
een kwalitatief goed vervolg van de 
VKTV consequenties heeft voor het 
voortbestaan. Van harte hoopt het 
bestuur dat het niet zover hoeft te 
komen en de leden van de VI<:TV hun 
verantwoordelijkheid nemen' 

Vanwege het voortbestaan van de 
VKTV en Au Courant is uw aanwe
zigheid op deze jaarvergade ring drin
gend gewenst. Het bestuur heeft 
nagedacht over mogelijke opties. 
Opties, dus niets is definitief en alles 
is bespreekbaar! Ter oriëntatie meI
den we Ll ze: 
• Bestuu rsu itbreiding acht het hui

dige bestuur noodzakelijk voor 
het voortbestaan. Aan u het 
woord! 

• Au Courant kan voortbestaan in 
de vorm zoa ls voor december 
1999 uitgegeven. Het huidige 
bestuur kiest hier niet voor, maar 
het blijft een optie. Hiervoor zal 
een (nieuwe) (eind)redacteur die
nen te komen. 

• Een digitale uitgave van Au 
Courant in de vorm van een Ezine 
zou ook een optie kunnen zijn . 
Per kwartaal ontvangt U dan als 

lid per e-mail de Au Courant in 
gewijzigde digitale vorm, maar 
met de bekende rubrieken, artike
len en afbeeldingen. U kunt een 
afdruk via Uw eigen printer 
maken. Ook hierbij is het van 
groot belang dat de VKTV-leden 
een bijdrage in de vorm van kopij 
of afbeeld ingen gaan leveren, niet 
alleen het bestuur en een enkel lid 
is verantwoordelijk voor de in
houdelijke kwaliteit van Au 
Courant. U allen als lid bent dat 

. ook! 
• Naast de door ons lid Harm 

Bosman zo prachtig verzorgde 
'VKTV-internetsite zou een nieuwe 
site kunnen worden opgezet die 
uitsluitend voor betalende VI<:TV
leden via een toegangscode toe
gé\llkelijk is. Vanaf deze site zou 
een nieuwe Au Courant gedown
load kunnen worden. Dit zou bok 
de mogelijkheid scheppen een 
kranten-discu sie-forum in te rich
ten waar leden met e lkaar nieuw
tjes en nieuwe aanwinsten kun
nen bespreken'. 

• Voor VKTV-Ieden zonder compu
ter met een toegang tot internet 
en/of emailadres zou overwogen 
kunnen worden een afdruk van 
de digitale Au Courant in papier 
per post naar het huisadres te zen
den. 

Misschien zijn er nog andere moge
lijkheden waar het bestuur niet aan 
heeft gedacht. Dus uw inbreng kan 
op de jaarvergadering van het groot
ste belang zijn. Mocht U verhinderd 
zijn , geef dan via bijgevoegde ant
woordstrook uw mening! U wilt toch 
ook een actieve vereniging? Beslis 
dan mee! 

Namens het bestuur van de VKTV, 
Otto Spronk 
Voorzitter 

--------------------------------------------------~ " Uw mening: 
Naam:. 

Adres: . 

Telefoon: 

E-mail: .. 

De VKTV moet blijven bestaan. Daarvoor heb ik de volgende suggesties: 

Ik kan aanwezig zijn bij de jaarvergadering op 9 november a.s. 

Indien nee, dan wil ik het bestuur het volgende kenbaar maken: 

Ja / Nee 

Ik wil de Au Courant in gewijzigde papieren vorm blijven ontvangen. Ja / Nee 
Ik heb bezwaar tegen Au Courant in digitale vorm Ja / Nee 
Ik wil bestuurslid van de VKTV worden Ja / Nee 
Ik wil per kwartaal bijdragen leveren voor Au Courant. Ja / Nee 
Stuurt u deze bon voor 30 oktober a.s. naar ons secretariaat, p.a. Houtvesterstraat 22, 
5241 JX in Rosmalen. U kunt ook mailen naar dewitrosmalen@planet.nl of 
faxen naar 073-5214272 (alleen tussen 20.00 en 21.30 uur) 

~--------------------------------------------------
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WIE DOET MEE? 
Volgend jaar herdenken we 50 jaar water
snooçl in Zeeland. Met het regulier beschik
bare materiaal (dagbladen en tijdschriften), 
maar ook met bijzonder materiaal , zou het de 
moeite meer dan waard zijn om met een aan
tal verzamelaars een interessante tentoonstel
ling op te stellen. Het is mijn bedoeling een 
heel toegankelijke tentoonstelling, ergens in 
Zeeland op te zetten, misschien wel in etala
ges van winkels in grote winkelstraten 
(Vlissingen, Middelburg, Zierikzee?) of op een 
andere goedbezochte locatie. Met mijn eigen 
verzamelaar kom ik redelijk ver, maar er moet 
veel meer materiaal binnen de VKTV aanwe
zig zijn. Bedenk dat juist in die regio weinig 

. dagbladen en tijdschriften bewaard zijn ge-
bleven en vooral de generaties daarna weinig 
van originele berichtgeving hebben gezien . 
Misschien kunnen we wel iets met scholen! 
De belangrijkste vraag: wie doet er mee? Heb 
je interesse of suggesties, mail mij dan even 
(dewitrosmalen@planet.nl) of bel even C073-
5214272 van 20.00 tot 21.30 uur). 
Zorg dat je in grote lijnen de kwantiteit en 
kwaliteit van je collectie Watersnood in beeld 
hebt als je belt! Benieuwd of het gaat lukken! 

Jan de Wit 

. GEZOCHT: 
Ik 'Zoek alles- van Alfred Mazure (MAl), tekenaar van 

. o.a. Dick BOS, 'zoals; 
Maandblad éhèerio, jaargang 1960. 
Jeugdland, van 28-01-1939. 
Wèekblad de Prins, van 1938 tim. 1941 
Dagblad van Noord-Bral3ànt, eind dec. 1935 tLm feb. 12'36. ... . ,.~ .. ' 
Haagsche Post, vanaf 24-08-1940 tiro eind)94l. 
Algemeen Dagblad, eind 1969 t/m aug. 1971 

kcit.cties naat:W .}on Meijèring 
Molenstraat 160, 6721 WP BennekotU 
Ter: 0318-430690 
e,-~i1aû: ameifedng@planèr_nl 

(èn zeker voot' diegene tlie histodsthè kr.tUten w11 gaán 
vè:l!aOlelen en op dezem;mier al eèn eind opweg is._.) 
.ee~ collectieVan 15 or' Ie olJdG'.î:ouranten 1729-1869 
g~p(ekl ovepl0 Nede ndse Pro\iindeën! 
pttjs: € 40.~ 
Reacties i'uuir~ 
Lo-ut'i Nierynd< 
Vlièdberg 2Q,4-3$6 GIt Vi,i-sing/.-:11 ' 

HET CITAAT: 

"Soms lees ik ook een krant, maar dat probeer ik te '" 
vermi jden. Het lezen van een krant leidt namelijk 
zelden tot blijvende verdieping." 
Rick van der Ploeg in Trouw, 30 maart 2002 

FRONT -ILLUSTRIERTE 
Je komt het zelden tegen, zeker "bij ons" in het westen. Dan heb ik het over de 
FRONT-IlLUSTRlERTE. In het begin va~ dit jaar kocht ik een exemplaar van een 
Russische standhouder. Naast allerlei ander interessant materiaal had de Rus één 
enkel exemplaar in de aanbieding. 

Entp;ehst Ou auch delll Tod aD der Front, so frifft Dich 
OEi! VOLKSKOIEG ·GREIFT TÄGlIGH MEHR UM SICH, DIE 

ku[el im Hinterland. 
I HABm REREJTS IlUtWERT-

'DÁRUIHER 1.EHN GENERÄLE, GETÖTET. TAUSENOF. OEUTSCIIER SOLDATEN UNO TAUSENOE 

FRONT-ILLUSTRIERTE was een propagan
dablad dat door het Russische leger ver
vaardigd werd om het moreel van Duitse 
troepen te ondermijnen. Door vliegtuigen 
boven Duitse troepenconcentraties afge
worpen, leek het in eerste aan leg wel op 
"onze" Vliegende Hollander. Dit is echter 
schijn . De FRONT-ILLUSTRIERTE had meer 

;::~ ... 

van een tijdschrift weg. Veel fotomateriaal 
en weinig tekst. Waar de Vliegende Hollan
der ondersteuning moest bieden, moest de 
FRONT-ILLUSTRIERTE allJreken. Het 
moest de vijanc1 op vi uele wi jze ondergra
ven. Het was het 7e directoraat van polit
bureau in Moskou (dit stuurde weer afd.7 
van de politbllreaus van de diverse leger-

groepen aan verantwoordelijk voor alle 
tegen de vijand gerichte propaganda) 
waarschijnlijk bekend dat op het in bezit 
hebben van vijandelijk propagandamateri
aal de doodstraf stond. Een "vluchtig blad" 
bood hier uitkomst! In het Russische leger 
golçl overigens dezelfde regel clie waar
schijnlijk rigoureuzer werd toegepast dan 
bij de Duitse ~ tegenstanderl De politieke 
officier werd (bij wehrmacht onderdelen) 
pas in 1944 werkelijkheid; bij de Russen 
vormde deze officieren al sinds de 
Revolutie de ruggengraat van het officiers
corps. 
Gesteund door gevluchte Duitse commu
nisten (Walter Ulbricht) en omgedraaide 
Duitse soldaten en officieren (o.a. Ritter
kreuzträger Erich Markgraf later nog enige 
tijd chef van de Oost-Berlijnse politie) van 
het National Komitee Freies Deutschland 
werd het blad door de Russen in elkaar 
gezet. 

Was het effectief? Onderzoek naar -het ef
fect van Russische propaganda of beter ge
zegd: bolsjewistische propaganda Cwaaron~ 
der FRONT-ILLUSTRIERTE) wijst uit dat dit 
zeer beperkt moet zi jn geweest. Gedu
rende de hele oorlog was de Duitse propa
ganda -en de angst die het begrip "Siberië" 
verspreidde- onder Duitse troepen veel 
groter dan alles wat de Russen hier tegen
over stelde . De belangrijkste oorzaak hier
voor was volgens een officier van het 7e 
directoraat het gebrek aan werkelijkheids
zin aan Russische zijde. Pas tegen het einde 
van de oorlog in Oost-Europa (met name 
in het noordelijk frontgebied) liepen Duitse 
eenheden naar Russische over. Of de sov
jetpropaganda hier debet aan was, is te 
betwijfelen. Volgens bovenstaande officier 
werden er bepaalde eenheden toen wél 400r 
het communisme geïnspireerd !! 

Waar zijn ze allemaal de FRONT-ILLUS
TRIERTE "tijdschriften'" Waarschijnlijk diep 
verstopt in een ex-sovjet depot. Of en dat 
lijkt mij waarschijnlijker opgerookt als siga
rettenpapier door de oprukkende Russi
sche mansch'lPpen voor wie de in het 
Duits gestelde FRONT-ILLUSTRIERTE ook 
"feindpropaganda" was. 

Literatuur ouer dit onderwelp is te vinden 
in o.a. Heil Beil !, Flugblattpropaganda im 
IJ. Weltkrieg door: O. Buchbender & H. 
SchulüStuttgart 1974). Deutsche Chro
nik, alltag im Faschismu 1933-1945 
(Berlijn 1983) 

R.ADolfin 

BEZETEN VAN OUDE KRANTEN 
Als leerling-journalist werkte hij drie 
weken lang voor de Provinciale Zeeuw
se Courant en was hij brenger van het 
woord. Dat bleek niks, dus ging hij 
woorden verzamelen. Na vijftig jaar 
sparen, is Louis Nierinck de grootste 
krantenverzamelaar van Europa. 
NIKOLE [JEN TElILING 

Orde op zaken stellen. Dat houdt Louis 
Nierinck (71) de laatste jaren bezig. Sinds 
hij zijn baan bij het Belgische Loodswezen 
vaarwel zei, heeft hij een dagtaak aan het 
ordenen van zijn kranten . 'Vroeger ver
gaarde ik met name. Maar nu ik met pen
sioen ben heb ik meer tijd. Op die manier 
ontdek ik elke dag wel wat nieuws .' 
De gekte begon vijftig jaar geleden . Bij PZC 
moest Nierinck iedere dag 120 Nederlandse 
dagbladen in vakjes stoppen. Bedoeld als 
leesvoer voor journalisten. 'Tot mijn grote 
verbazing werden deze kranten nooit gele
zen. De volgende dag lagen ze nog precie~ 
zo als dat ik ze erin had gestopt. Zo zonde! 
Ik besloot "mooie" koppen uit te knippen 
en al spoedig startte ik een verzameling.' 
Pas later ging Nierinck over tot het bijeen
brengen van artikelen en complete kran
ten. 'Op een gegeven moment kreeg ik 
een Bredase krant in handen waarin de 
opstand tussen Nederland en België breed 
werd uitgemeten. Ik vond het erg jammer 
om de kop eraf te halen, dus bewaarde ik 
het hele artikel. ' 
In totaal heeft de Vlissinge'r nu 2500 kran
tenCartikelen). Dat lijkt in eerste instantie 
een schamel aantal, maar een verzamelaar 
moer kritisch zijn. Alleen de mooiste, meest 
zeldzame en oudste exemplaren tellen. De 
meeste collectors items verkrijgt hij via vei
lingen en antiquariaten. 
De totale çollectie is ondergebracht in een 

lage, houten kast. Niks geen rotzooitje, niks 
geen rondslingerend papielwerk. Alles is 
netjes opgeborgen in grote bordeauxrode 
of zwarte verzamelmappen met aan de zij
kant een sticker met Amerika, Engeland of 
Nederland. In principe richt Nierinck zich 
alleen op deze drie landen en op de perio
de van voor 1850. Niet alleen omdat zijn 
collectie anders wel erg omvangrijk zou 
worden, maar ook omdat hij hiervan de 
geschiedenis kent. 'En dat maakt het inte
ressant. ' 
Af en toe maakt de verzamelaar een uit
zondering voor curiositeiten. Zoals een uit
gebreid verslag van de dood van Mao in 
een Chinese krant en een Indiase krant 
gedrukt op zijde. Zijn collectie is indruk
wekkend en Nierinck is meer dan bereid 
om deze te tonen. Vol trots bladert hij door 
de mappen. Met zoveel passie dat het lijkt 
alsof hij de verzamelde kranten zelf voor 
de eerste maal bekijkt. Hier en daar stopt 
hij even en haalt een artikel uit het plastic 
tevoorschijn. Laat zijn vingers over het ver
geelde papier glijden, buigt wat voorover 
om het geheel kritisch te kunnen bekijken 
en stopt het dan weer terug. De geur van 

oudheid achte rl atend. Indrukwekkende
dingen schieten voorbij : Zoa ls zijn oudste 
exemplaar. Een voorloper van de krant uit 
1528. Daarnaast een Londense Swedish 
Intellgencer uit 1632. Een exemplaar va n 
The Daily Mail uit 1838 waarin de kroning 
van Victoria in gouddruk is weergegeven 
en een Vlissingsche Courant uit 1808 ('1k 
was een gelu kkig mens toen ik die in han
den kreeg'). Zijn grootste vangst ooit was 
een jaargang van The Observator uit 1680. 
'Die zag ik op een Engelse boekenbeurs 
staan. Ik had het geluk dat die verkoper 
niet wist hoeveel zijn collectie waard was .. 
Voor vijftig pond heb ik alle nummers aan
geschaftl' 
Maar natuurlijk slaat een verzamelaar ook 
wel eens de plank mis. 'Op een gegeven 
moment werden er twaalf geschreven kran
ten uit 1520 door Chet Nederlandse Pers
bureau) geveilel. Een vriend wilde me daar
over informeren en had een brief gestuurd. 
Maar de post kwam een dag te laat. Later 
bleek dat ze voor honderd gulden waren 
verkocht.' . 
Wat als hij er niet meer is? 'Er zijn nu al veel 
mensen in mijn collectie geïnteresseerd. 
Mijn kinderen hoeven mijn kranten niet. -
Maar misschien kunnen ze van het opge
brachte geld een mooie vakantie maken .' 

VKlV 
Nierinck is ' aangesloten bij de Vereniging . 
voor Kranten en Tijdschriftenverzamelaars 
(VKTV). Deze club werd opgericht in 1985 
en heeft als doel de band te verstevigen 
,tussen verzamelaars van kranten en tijd
schriften (in Nederland maar ook in andere 
landën). De lic\maatschapskdsten bedragen 
€ 18,-. Voor meer informatie: 
aU.courant@wxs.nl. 
Bron: PZC, 24/812002 
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PEGGYHULL, 
OORLOGSCORRESPONDENTE 
Vandaag de dag is het volkomen nor
maal dat vrouwen actief zijn binnen 
de journalistiek. We zien vrouwen 
het nieuws op TV presenteren vanaf 
de plek des onheils. We horen hen 
op de radio en lezen hun namen bij 
artikelen in kranten, tijdschriften en 
op het internet. Geen enkd onder
werp is voor vrouwelijke journalisten 
meer taboe. Dat is wel eens anders 
geweest. Vbor de emancipàtie in de 
journalistiek in Nederland lees het 
prachtige · boek; "Voor zover plaats 
aan de perstafel, vrouwen in de dag
bladjournalistiek vroeger en nu." 
door Els Diekerhof, MiIiam Elias en 
Marjan Sax, uitgave MeLdenhoff 
Informatief en Stichting vrouwen 
media, Amsterdam 1986, ISBN: 90 
290 9546 6. Ook het boekje "De 
vrouw als · journaliste" van Emmy J. 
Belinfante uit 1928 is aanbevelens
waardig. 

":1lN\'>IIPudl'u!'. I'IUt. 
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De perskaart cal/. peggy Hul! uit Ilol'ember 
1918. 

Journalistiek is heel lang een vrijwel 
uitsluitende mannen-activiteit ge
weest. Oorlogsverslaggeving was 
de tijds zeker een mannenzaak, maar 
er bestonden uitzonderingen. Vooral 
Amerikaanse journalistes poogden 
van hun hoofdredacties toestemming 
voor oorlogsverslaggeving te verkrij
gen. Margaret Fuller maakte reporta
ges over de bloedige opstand in 
ltalie van 1848, Jane Swisshelm 
schreef artikelen over de toestanden 
in militaire ziekenhuizen tijdens de 
Amerikaanse burgeroorlog. Anna 
Benjamin vertrok naar Cuba en de 
Filipijnen om de Spaans-Amerikaanse 
oorlog te verslaan. Mary Roberts 
Rinehart ging naar Europa in 1914 en 
berichtte over de veldslagen van de 
Ee·rste Wereldoorlog. Martha Gel!
hom schreef aangrijpende verhalen 
over de Spaanse burgeroorlog uit de 
jaren dertig. GellJ10rn ging zelfs door 
met oorlogsverslàggeving tot zij dik 
in de 80 was. 
.Gedurende de Tweede Wereldoorlog 
slaagden 127 vrouwelijke journalis
ten erin een accreditering van het 
Amerikaanse War Department te ver
krijgen. 

Peggy Hul! te paard bij de troepen van 
Generaal Pershing tijdens het Amerikaans
Mexicaanse gl'enscol1flict in 1916. 

Onderstaand de korte levensgeschie
denis van Peggy Hul! (1889 - 1967) 
een van de eerste Amerikaanse vrou
welijke oorlogscorrespondenten. 
Geboren in 1889 begon zij haar car
riere in de krantenbusiness op 16-
jarige leeftijd als typesetter voor een 
locale krant in Kansas. Peggy Hul! 
kreeg haar eerste kans als oorlogs
correspondente tijdens de schermut
selingen aan de Amerikaans-Mexi
caanse grens in 1916 en berichtte uit
voerig over de strijd tegen de 
Mexicaanse revolutionair Pancho 
Villa voor de Cleveland Plain Dealer. 

peggy Hul! 
in haar van de 
Ohio Natiol1al 
Guard geleende 
ul/i/orm als 
oor/ogscorrespoll
dellte bij het 
A merikaa·l1S
Mexicaanse 
grel/sconflict ill 
1916. 

Et' was bovendien nog een komisch 
incident met Generaal Pershing . 
Toen er bericht kwam dat Pershing 
de cavalerie op een bepaalde plek 
over de Amerikaans-Mexicaanse 
grens zou brengen , haastte Peggy 
Huil zich naar die p lek per auto en 
stapte ter plekke op een paard. Toen 
Pershing de grens overtrok, kwam 
Peggy uit een ravijn te voorschijn en 
reed te paard voor de troepen uit. Zo 
leek het net alsof Peggy Huil 
Generaa l Pershing en zijn troepen uit 
Mexico leidde. De foto van deze 
gebeurtenis haalde vele voorpagi
na 's. Pershing was lichtelijk geergerd, 
ook al omdat hij Pancho Villa niet 
had kunnen gevangen nemen. Maar 
blijkbaar mocht hij Peggy wel, want 
zij kreeg toestemming om een tijdje 
bij de troepen te blijven. Voor de El 
Paso Morning Times ging zij , maar 
pas na lang aandringen van haar 
kant, in 1917 naar Frankrijk. om ver
slag te doen over de Amerikaanse 
activiteiten in de Eerste Wereld
oorlog. 
Haar toenmalige hoofdredacteur 
typeerde in een memo; "het is abso
lute waanzin.: ... , de krant kan het 
niet betalen en bovendien je bent 
een VROUW ... ". Peggy Hull mocht 
geen verslagen maken vanuit de 
frontlinie en zij beperkte zich tot 
hu man-interest verhalen over de sol
daten uit de Amerikaanse trainings
kampen in Frankrijk. Deze verhalen 
bleken echter een groot succes bij 
het Amerikaanse lezerspubliek en 
andere kranten begonnen deze arti
kelen over te nemen. Mannelijke 
Amerikaanse oorlogscorresponden
ten in Frankrijk kregen klachten van 
hun redacties dat Hul! betere verha
len over de oorlog schreef dan zij
zelf, dit wekte uiteraard veel onge
noegen. Gedreven door jaloezie 
zocht een aantal van hen uit dat hun 
rivale Peggy Huil niet eens een 
accreditatie als oorlogscorresponden
te had en zo moest zij eind 1917 
weer vertrekken naar Texas. Maar 
Peggy Huil was vastbesloten door te 
gaan met haar carriere als oorlogver
slaggeefster. Na uitvoerig gelobby in 
Washington kreeg zij toestemming in 
de zomer van 1918 verslag te doen 
voor een groot persbureau van de 

Amerikaanse inval in Siberie. Welis
waar was deze expeditie een zijlijn 
van de gebeurtenissen tijdens de 
Russische revolutie/burgeroorlog, 
maar het was de allereerste keer in 
de geschiedenis van de Amerikaanse . 
journalistiek dat een vrouw officieel 
als oorlogscorrespondent werd geac
crediteerd. 

Peggy HilI! te paard bij de t1'Oepen van 
Generaal Persbillg tiJdens het Al11erikaalls
Mexicaallse grensconflict in 1916. 

Na de Eerste wereldoorlog schreef 
zij voor diverse kranten en bleef een 
populaire columniste. Zij versloeg de 
Japanse inval in China in de jaren 
dertig en vele andere kleinere mili
taire conflicten. Nogmaals poogde zij 
in 1943 een accreditatie als oorlogs
corre,sporidente te verkrijgen. Zij ging 
naar Washington om haar papieren 
op te halen en kreeg daar (nogmaals) 
te horen dat zij een vrouw was en 
bovendien veel te oud met haar mid
den-vijftig. Een officier zei haar dat 
zij de oorlog maar moest volgen 
"vanuit haar schommelstoel op het 
voorterras van haar huis". 
Maar na rui.m 5 maanden slaagde zij 
er toch in de benodigde papieren te 
verkrijgen en vertrok naar de oorlog 
in de Pacific. Ook hier mocht zij 
geen verslag· doen vanuit de frontli
nies en zij beperkte zich nogmaals 
net als in 1917 in Frankrijl:<, tot ver
halen over cle soldaten in trainings
kampen en hospitaals. Zij schreef in 
een van haar columns in augustus 
1944; "Ik ben eèn vrouwen als een 
vrouw is het mij niet toegestaan de 
gevaren van echte oorlogsverslagge
ving te onderg'lan. ". Haar . human
interest verhalen gaven het Ameri
kaanse lezerspubliek echter wel 
inzicht in de gruwelijke belevenissen 
van de gewone man en soldaat in dit 
globale conflict. Zij heeft nooit grote 
journalistieke prijzen gekregen, maar 
was tot aan haar overlijden in 1967 
een graag geziene gast op reunies 
van oorlogsveteranen. 

Otto Sprank 

peggy Hult mEi! een van haar beroemde 
emblemen-hoeden tijdens een reLmie in de 
jaren zestig, zij had aGht van deze hoeden 
en kreeg de meer dan 50 emblemen van sol
daten die haar human- interest artikelen 
zeer op prijs stelden. 

Uit de ansichtkaartencollectie 
van Doeke en All Oostra 
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VERENIGING VOOR KRANTEN- EN TIJDSCHRIFTENVERZAMELAARS 

PIM FOR11JYN BEHEERSTE 
WERELDPERS 
Het lukte weinig Nederlandse politici, maar wel 
Pim Fortuyn. Al voor zijn dood was hij interna
tionaal vernaard, maar de moord in het Hilver
sumse Mediapark gaf hem inter'nationale roem. 
Niet altijd ontkwam hij aan een extreem-rec~1ts 
imago. 
Voor de Vlamingen was het bijna binnenlands 
nieuws . Maar ook elders in Europa stond de 
moord op 'Fortuyn overal op de één, zelfs in 
de statige Neue Zi..icher Zeitung. The Times 
wijdde behalve een nieuwsverhaal zelfs een 
deftige 'obituary' in de 'dandyish maverick of 
the Dutch Right'. Noemenswaard was ook de 
kop van de Frankfurter Allgemeine: 'Pim 
Fortuyn neergeschoten in Hilversum'-kennelijk 
er van uitgaand dat de lezers zowel Fortuyn als 
Hilversum kenden. 
Ook waar je het niet zou verwachten was de 
moord groot nieuws. In Hongarije bijvoorbeeld, 
waar de kranten er zelfs een dag later nog op 
terugkwamen met uitgebreide analyses. Of in 
de Verenigde Staten, waar niet alleen de grote 
kwaliteitskranten, maar ook plaatselijke kranten 
er aandacht aan besteedden. Het meest opmer
kelijk was de Chicago Tribune met op de voor
pagina een grote kleurenfoto van rouwende 
mensen in Rotterdam plus een portretfoto van 
Fortuyn. Liz Sly meldde vanuit Londen dat 
Fortuyn' niet een 'traditionele uiterst rechtse 
politicus' was zoals Le Pen en Haider. 
SIy was niet de enige die nuances aanbracht. 
Maar wel kwamen termen als 'de Nederlancli:;e 
Baider' of ' de Le Pen van Rotterdam' veelvul
dig voor. In België noemde Metro hem 
'ultra-rechts" andere media omschreven hem 
al, 'een populist, geen fasdst' (De Morgen, 
VRT ]ournaal),:een controversiële en complexe 
verschijning' (De Morgen), of " een 'radicale 
politièus' (vrM Nieuws). De Wal! Street Journal 
ol1'lschreef Fortuyn als een ' anti-immigratie poH
tieus', de Italiaanse La Stampa als een 'xenofj 

obe leider' en La Repubb,lica als 'mcistische lei
der'" de Neue ZÜTcher als een 'rechtse popu-
list'. ' ~ 

De Franse kranten waren de. enige in 
West-Europa die het niE:uws van de moord op 
Prm FOltuyn niet op de voorpagina brachten. Zij 
openqen met de benoeming van hun nieuwe 
premier. Le Figaro stopte hetpieuws zelfs hele
maaiweg naar pagina 15. 0acqueline Wesselius, 
Eert BeversJ ,Wierä Duk, Benno Groeneveld, 
Ruoa Hellinga, Bedwig Zeedijk) , 
Bron: peJqurnalist 

DE MORGEN EN 
",11 SEJtrEMBER 

~ 
• Onze carrespondent 
Gert VinbnlJendonck 
spreekt In He. Vork I mei Rlbestlilnden 

I~,,!~ 
r.'h'hl .. hl ,orl"U .. n. 

• Rudl Rotthier, Ollze miln 
In de ",o5I1m~ereld: 

... . 'M~lk Win 11/9 
- eë. D.t ,an de Twijfel' 

• Portret Yin Rudy Gullianl 
Dt'kJ,tlMutatnn lmerlkl' 

• 'God. Rum het onr' 

Betreffende een onbekende Nederlands-Franstalige "laat
ste nieuws", een partiottenkrant van opstandige Belgen, 
een republikein, een unieke Post-Boy uit 1706 en het eer
ste dagblad van België met mode-gravuresi 

De Patriote, gesticht op 1 januari 1884 verandert van naam in de 
Eerste Wereldoorlog en wordt La Libre Belgique, totdat het enkele 
jaren geleden werd opgeheven. 
In mijn collectie echter bevindt zich een andere PATRIOT ('Echo 
des Réunions centrales") nrA van 18 oktober 1830! Het eerste num
mer van dit dagelijks verschijnend nieuwsblad moet dus op don
derdag 14 oktober 1830 voor het eerst verschenen zijn. 

LE 

Kort na het begin van de Belgische revolutie ontstaan als een dag
blad voor de "opstandelingen" met als motto: "Liberté-Uni on" 
begeeft het zich met de inhoud op gevaarlijk terrein voor die tijd. 
In dit nummertJe doet men voorstellen om' te komen tot die eigen 
Belgische staat met eigen koning en wordt de Prins van Oranje een 
"petit bambin" genoemd die "onze vrij heid met kanonnen 
bestookt". 
Het dagblad werd gedrukt te "Ode et Wodon"(?) ~ verspreid te 
Brussel. 
Vreemd is dat op dit partiotbsch orgaan de belastingsstempels van 
het "Koningryk der Nederlanden" (buitengewoon zegel 1'/2 cent) 
werden aangebracht. 
Een merkwaardig blaadje van vier pagina's en onbekend in de 
persliteratuur' 

Wat zouden wij, krantenverzamelaars moeten doen zonder DE 
MORGEN, het dagblad dat steeds speelt met de acht letters van 
haar titel? 
Het blad heeft haa r "kop". weer eens aangepast om enkele bijdra
gen over Wallonië aan te' kondigen. Het werd even "LE MORGEN" 
(16 juli 2002) 

'~~ 
,Je Morge' n i~~E:i~~~S~:G ,-""., ..... 

•

' . .,.t DE VOERSTREEK, 'lOG M II,IU 

. EEN BEETJE 'WOnD·IERLMUI " .... 
. • DUITSTALIGE BELGEN, 
, DE L.oODGIElEhS VAN WALLOIUF 

r., I ' DE WEG VAN WALLONIE ,.;:;::, ,~~"" 
,,,..,,,,,,,,,,, '"'' '" . 

lilJ!lJI·J;U~·"[J'I!Cf.J1UjJil'JH"I'I;IH!'!J'l lfrFI.J' IJn lU .• 1::!"Jl1lJJlJUIJiijniJ' _!!l:::l. ;~, DiM 

1 1\ '. tfn\llll"t('\\II!.\\ltllll"J" IJI" ',J P " \ ''' ' , 

Touy Mary wordt ti .... lliellwe VRT-baas 

Een week later, op 23 juli was het weer plijsi De kopletters van het 
dagblad werden schots en scheef geplaatst naar aanleiding van de 
lichte aardbeving, d ie België de dag ervoor wakker schudde. 

De Morggn 
I , ; 

Verhofstadt zoekt Britse en Franse 
steun voor sterke-Europese defensie 

Jif(nllllr 
Jacques nee" 

", .. " 
nuli ~ 
F'foron 

Jean Francois Dufour heeft ooit eens in Den Haag een Franstalige 
courant uitgegeven en daarvan bevin len zich een tweeta l exem
plaren in de collectie. Het betreffen hier de NOlNELLES RECEN
TES nr 34 en 35 van respectievelijk 5 en 9 oktober 1690. Aangezien 
de opeenvolgende nummers 'van donderdag en maandag zijn , ver
scheen dit nieuwsblad tweemaal per week en moet het eerste 
11llIlUUer ergens in juni van 1690 van de pers zijn gekomen. 
In de Nederlandse persliteratuur is nietS bekend over deze uitga
ve, ook niet bij Hatin (Les .. Gazettes de Hollande) en Sgard 
(Dictionnaire des Journeaux). 
JF. Dufour werd in april 1687 het privelege ontnomen van de 
publicatie van "L'Histoire Journalière et véritable de la Haye" en 
voor drie jaar verbannen. Na zijn terugkeer in Den Haag heeft hij 
blijkbaar weer een krant uitgegeven; waarschijnli jk dus ook wel de 
Nouvelles Récentes. Overigens de titel van het blad is wel modern, 
wellicht de eerste maal dat een krant "laatste nieuws" wordt 
genoemd? 

eAnno I'ÓPO' 

Nouvelles Réccntcs. 

Du JEU D]je 5. Otfohle. 

n ome rEllfore -,,'~WUlle, cf'arprendrc flllC Ic 0;; PI illce<:d'Ir:ll;c, rttlrnl(' lH ,hmullc 

IJ. '. pfofOllclcfcCt1rité. !'(wr ne r :'l,;din: 'l~I'I I c; {lllit ar(';II'S t1'tlIlC cI~",;rc cI",· j': : ,1f!:!C. 
~ ,,' ~ dtil1S \111 (cms 011 il ~ dt'\,!'Oi~'m rn:n'~fl: dt:s n.:rÎ)!urioll,\ \'igo\lrcu!~~ ~~ ~nlHrihl{'r 
~ " l ~ d~tom l cllrr(H!"t\lr, arll,rc!cr:1. fkr ! t:sAIJcS:1l~~~lll:'Cl",d'l1l1el'lJIn~llcC, 'lui 
" ._~. Il:l pour uur qllt: cl:: p:lf",'l'I11L' ~ b Mon::rchlc nlll ~·crll~ :l c, &: rour l'rl'llvt: cic 

ceci! iI n'y a. (lu'à jcncr Irs {·'ClI:': f ~Jr les p.r,ncedés 'lllC. Ia ,F r JI\(~ a tl'l~IlS, ~Icrlli~ <jtle l f\ucs 
311\1(,:e5cn F 1 '& 011 veera r lI'ic/:;r t:}ue Ic JOur, 'luc fOll II HCI)l10n :l en,: d 0ppn mcr ['Jure 
J'Europe J (i elk :1\'oÎc Pll'lebirc, Ill;l.Îs lain(ms f.'lilc ces (:1iftll.!l1em cms, :i 1111 bon lal1f'r()/i
t~;1'I, 'lui ,ne: d:,I\1Jllde 311t:e ch:\ {è, lill~t1 CjtlC Ià pix., la r[;1IHl11ilirt! & Uilt:: unioll folieIe & 
dmahl~ pmHe H::g l1e~ l:arml Wure'i Ico;; PllIlfallce ;: Chrêfu':I1IJ(',\ I & 'lt!' ('He .. cmr1nycllt l1l1:'111i
rnémcm rouces Ie:urs fnrccs conrrc cdle qu'oll 1l0milU: I' El~ lI cr!lic commune dllllOI11 Chrê
tiell, & voyom cc que I!ns n,~e~oirc 5 l1(~lIS oor ólpporté cic rltl'; r:lniculit:r 1' l)rdil1:'1l'c dernier . 

Les LouJ.bJcs CJllrons SUJf Jes) fc dOivellcafIt'mblt!r, :1.\1 prelni er jour :l. ll;'ldén, pour y 
ctcllbcrcr rur la dpom:~ qu'jl~ auronraf.lircalJ Roy tie Fr:mcc.rur!c reruI; qll'i( fait de lle rlu~ 
rien cuncrihucr p(ll1~ I'clurêticil des I SOO hom, 'l\l'ilo; a\'oirm mis i Aong,O:) pour ('11 ~:lr
der Ic ra ll::a.gc) quol CJu'illeur Cut (,Î[ dire, il r:t quel9ue rems, p:H Mr, Amdot ron AIlI
b~lT.l~lcur al1p[é~ d'ellx,quc ft t'Empereur uc vou loie F,JS contfibucr 1.3. flwiri é dr I'argcor ~n'i( 
f.lIlO1t rourmr pour, lc ~ayemcnr?e ces GClIs-fà,qu'il e ff/ urn; ro tt rlûrór rout emier .Iui reu I ; 
cC ,ch:ln~{'mC'nt de (~I1~lTnCllr<;, fÏ l~lOrih~,dc ra Mil.jdl:~ Tres ·Cluhiclle,commcllce :I fairc cu

vrtr les ycu,x alJ.X SllI fl cs & !e.tlr f.'1ltcomprelldre: CJuïl dl le\lIS de rong;rI rl. cme I & de rrcndre 
cnfin une ,'1I~ourcurc rcfoluuon de fe mcnrc en ér:u de prevC'nir Il'S l'!ltrerrircs <Juc la fr:lIl
ce pOUrrOl,[ turr~er cont!C Icur r~~s; car il dl: COlln~m, 'lu'ellc He Ics épargncroit PO(lIt I ft 
d ie pOUVOIt aVOlr ,Ic dcnus, &. <:Ju die He mal1'1uefOlr p:ts de prctene J ponr ICllr faire llnc 
f]u~r:llc I nO!l rolnr d~A!le~lan I comme: ~m di(oi~:lucrcfois, Cl! proverbc Illah de François t 

qlll (Ollt accoucuméo; dc prarHllltf,cc <]u 'Eropc HallS racolltc dn Lour clners I 'ARIIC:lu. 

r-.tcflienr~ de Genêvc: vQ yJllCC]lIcMr. de Slim Rullr éroic march~ du cûré clè la Mori~IlC 
:3,· .. cc IO!l Corps d' Amlie, & 'ld'illl'avoic poiot billt cic troupes dans Icu[ Voifil1:tgc, OBt 

IC'1~crclé lems Exccellenccs du Callrou oe neme, de la proll1ptirlldc 'lu'dles ::Lvoicllc ré
mOl~néro,u[ Jc~r C,~vo!~r ~n recou,rsde Jcurs ~1Îlie,cs: \ c:: qui I~'\ ::t oblig\!s ~c Jt.t r';\rrcllec 
de NIOIl 1 lufqu ~u 11 S eC~)lr ~\VaI1CtS, & de fa!r~ dlrc accu;,:; qm Ic compofOlellC de S 'CII re
tournerchcz cux JlI(q~cs anouvel ordrc j MalS I1 y l bien de l'app.uCIICC 'luc Me. de SJi nt 
Ruhe mettra unc parne de [es troupcs en Carrier d'Uyvcrd.lIls Ie Chlblais I & Jes :lorres du 
voifinilgc, puis '1u'av:uu <]uc d'cn partir, il a f:rlt faire ddlèllcc) fOliO;; de gcoJles pc; nes, 
<Ju'on I1'CII [(anrpo:dt aUClll1S graiTls 1 l1i alJtrcs vivrcs J d:tno; GC II (.VC & dans Ie Pays de Vau\", 
:lrrancl12l1t aux: SClgncuro;; de tletlle, comlDe les S.lvoprdo; Ilvoicllt :\ccoutull1C: ,Ic [.lire p:lr Ic 
r~\ né' , II cfl: bicl1 v,rai Cju 'UIIC par.ric des 1~1~lIdois:) qui éwicnc dans Cham!:-ery I lous Ir COO1-

rnandcmcnrdc Mllord Moncailcl) 011 CjOl nt Mr. deSr, Ruhr; ma is rOl][cda. I", Yille /l 'a 
F1S (té aba,ndonn~c,' car ij y a ('ncor~ quel<'(lIcs Compagllies d.e e~s GriJs 13.''lui y ront rdltle'i. 

Lc PlelllpOCCntmll'c dC,Con Alrene Elcél::oraledc ~hya1lcc, a prdellcé' à la PÎcuc dc R:ltis
h,()~l1e Ie 11 du Maïs (":ané" ,Uil J\l~moirc, 'llli lui avoic été m is elJ main , p:u Ie PlcllirOlrll
tlJll"C du Koy dc Suedc &. <]U I COllfl l'ne "n lub'bllce, qllC Ic Roy cle F r:l.I1 ce s' ér:ilI1c cmpar~ • 
iJ Y :avoi t C:~lViron di~ ~IIS Cnonob!lrllC Ic rr';1Î.trC: de Trhc) de la Ducht! dcc; I)CIJX 1,'OlltS ,I q~i 
appanenOlt par lc:glrlmcluccdTion all Ro)' {on M:.tJu(:; & 11011 COIJtCllcdc cc la I 11 J,\'Olt fait 

(Urnolir ~ ruï1ler dÎ~er ~t:s Eg:ifè'\, ai n l19ue dCS:,Ch3rc3u~ & a!Jc,iC:lI s 11l01.1UIltCIt['; dc,o; I'ri ll 
r~5 ral:lun,s I & [Ca~ttc ks pau vrcs Habltalls d ulle m:tntcre 1I ugnUfcuk, 'lUC fcur condi
flOI! n'étott p2..s mCl ll ct1rC:'l lJecd.'cJes, E{cJa"'e~,, lcdi[ r lcnipotemiaire avo ir recC' n ort lr c 
~1I Roy (on M:urre: dCfepr('{clHcr:l la DIerre les: IIIJu(1es & \'io lcnrt:S rmc('nllTcs rlc la fra llce • 
(1.1I1S 1' lIzurparion d'\lI1c Prillcirauré I lor ra'1ud le eHe 1t';1Voit :WCl!1I ,{roir 1 & rie IIC' ,'ouloir 
C011c lure :lH~unc p::tix I Il! tr~,'e d~ l .lS ~('~re !jU,CI re gCl1 cr:llc de.:: I' El11pi re, 'luc I'rc:1.J~b l ('mel lr 
( ·Ctre Duel. '!' ) dcs Den . ..: 1 (llH~ 1 Cl :1. 1 [ <;te rdllflltfC. :1.V(C toutc~ reo; dcrendallCcs, a. f.'l M:l
idlé Sncrtoirc., comme d:l lllCOI1lCe Palarin du Rhin & Mcmbrc duS:u lIt Ell1rire RO\ll:1.ill. 

& Cj u: cl Ie 1I':lit ~t.é r!Cil:, clllell~ l~ti5fJ.ite d.e re:l!; ks dOlr~ITl::tgC51 quc ce[cc U'LUlpalioll lui a 
C;lIJr., .. Ie n1("1110IrC crOir (iglt o':, r.rr.I"F,_,"Frderrr.', .1" S1'JGtI.,j. 1'. 

~:e ~oy.de ;unce' dl fi fari,sf.1ir d~Jj conciuirtc,de Me. Ie D:lUfin, pend:l,nt ,('e~fe C:lMlp:'lgne .
'lil t1 dit, I) n ya 'luc peu de )011(5, aquelques Seigneurs dt= }aeOllt, mail Flis Imlte p:t,f:tilcllIl'nt 
bi~n les m::lOie,rudef~it~ bglll: rrc du deffunll: M:l1êch:ll de Turenoe, 'lui qU:lOd iJ ne la pf'tlllO it 
fJue-en Lyon 111'3 fJlfOH e,n l\en,:ud I & tennir ~,in(j les Ennemis en h:lleine pOU t les f:l.liguer 
& les lIlorfon,lre '. farls qu'll en vlor ~ 2ucune :lCt:ion avee eUK. CJu'iJ ne Ie pût [:ljrenee 2I1anC:lge. 
J'Armée de ce Punee en- C:ln1l'ée !mprés de Brille, d'nu il:l c!et:1ché 6'oco chc\'aul( \'rlS !es Villes 
FOfrRierr 5 • (ó1n! <Ju'on r.1che, 'luel pru[ êue!rurddTein, ceprnn:'lflC leui':; AltefT'rs Ele!1:nr:lJ~s 
de,Bnit=Jt= &: de Sae . Ie fu i.vene de fOH p~ês. & fe rOOt d,H:l:Jv:luc~es jufqll'l Aich:lhcll; &- ccs 
l'r1ncc:s ncdemólndenr pUm leu:M', flue dIen vcnir311ne B:'Itaille avcc l'Armee de Ft:mce, lIl:lis on 
rloule fou. ql~'ellc: 13 vru"lLlc: fifque[. à (aufe: de'lgrands defJv:1nt;1grsqlli en tC[Ltheroicnt a la 
Couroone. fl ellevenoic ~ 13 pcrd rt= , 

Nous nt= rom me' p:u plus f:JVI os (ur ce qui fe p:l1lè ro lrL1nde & en Anglercrre, qu,: ~on. 
J'hioo~ l'ordinai,re dernier p3fcc1ue nous ne frCeVOh!\ enwle point de IetHes de ccs ROy:Jul1u:s 
ra , fOltl]uccefOlc) ~3ufe q ue Ie Hor n "e O p:'lsfavClrllble , ou <lu'll y ait d':ullres r::li fl)n5 pour rJn
p~c~eCflu'on ne publle ce quis'y pafTe i CJuni qu'i l en !bit. on colllinuë de Jire 'l11C: Lirnmcrick 
s'efi lcnrlu, le I dil M~is p.:'lffé, &.qne f3 M::IjeOé Bri l:lnn i'luedl :lTrivioe en bonne (::Illré d::lns Lc'lO
lhes, malS les premlcres !eUtes d' Aog!eteHe oe l113nquero,nt pH de f:ltisfaire I'jmp:lIiencc de eell:! 
"l"i s':!ttendent d'en arprendre I:. uIthuIIe. 

,?n écrit de divers en~roits que Niffa &. Widin re font rrlldus :tllxTurcs r:u compolition • i! Y 3. 

meme dcslettres de Pans, qUl en font mention j m:si!o pNHce <lui dl ue 1'~13r ou fonr It:s 3ff.li ... 
Jes ,cl~Trcltely en Tranr.lv~nie, lel' !~lrres r(lntdj~er:n.tes 11:def!i's , car il, rtl a 'lld nl3rquenr ~ 
tt lh: dlYNfes rerr~nl1es de confi~et:l!lon fe fonr ~llees JOllltlrc a 1111,& d':lurrrs arfellrenr. qu'il n'y 
31)ue C]uc:lques mlrcrablts. qUllonr al1t=s :'IlIprc~ de Ini, ~{l}UC Ir5 EI;'\15 drl1lcurc:nr inilH:tnhbles 
d:'lnsb fiddiré qll~jls onr jtnét: ~S .. M , ll11r· &. :u l Jeune P,incc Ahalfy, & po'ur cc qui dl cle I'c. 
rth3n~e de l'Epl!u(e de Tec~e!)' cnntr~ Je,Grner? I HeiOer , on !Ie pt'ul.rien dire de (trflÎ"là.cldrus. 

MJ10rd Durtd~r E:n\'oye .ExrlJocrfln.allt: de fa M:tJ:~Uc DrirallnÎI1L1C &. Mr, le rtdiJenr Ik 1:1 T(lur 
Envoyé E:<:u:louhn:lIre.Je fon A lr drel\(\y:!lc~e.S:l\'uye, ~nf~IJ I:ier, !';W:'IIH !.tid)', ('ti confe ... 
rence :lYec des Dc:pures cie kUIS Hatltes PutIlJl1cc.. M.rLlleu " les Et.ats Gcnr(llix drs l'rovinces. 
!J.oie:s , m:.is on Ile: (:lir roint rLlff"(llci rujer , ' 

AlaH;1!e, c1lcz;JEAN FRJ\NCOIS DUrOVL\ , :lyc;: rcrmiCIion, 

Deze uitgave beslaat één pagina, de andere zijde blanco. Het 
Europees nieuws wordt gedrukt in één kolom, een tekst zonder 
nauwelijks een interval, waardoor het een opvallend smalle uitga
ve is. Bovenaan is het wapen van Den Haag aangebracht. 
Toen ik dit stel lang geleden kocht waren er twee identieke paren, 
Eén ervan is via ruil in de verzameling van mijn vriend Dick 
Voortmaan terechtgekomen. 
Als iemand onder onze lezers meer weet over deze uitgave wil ik 
dat graag vernemen! Op dezelfde vraag die ik stelde in ons zus
terblad Le Petit Jour in Frankrijk, werd wel gereageerd maar ieder
een was verbaasd .over het bestaan van deze uitgave en niemand 
kon mij uitsluitsel geven over deze Franstalige Nederlandse cou
rant' 
Een zeldzame curiositeit! 

In het dubbel nUllUl1er 147 en 148 van het weekblad DE REPU
BLIKEIN uit 1797 in mijn' collectie staat geen colofon afgebeeld of 
een precieze datum, maar bekend is dat het blad te Amsterdam 
verscheen vanaf 1795 bij M. Schalekamp, tot .. circa 20 augustus 
1797, met als laatste nummer 176. 
De inhoud van het weekblad is een dialoog tussen de Republikein 
en een Bataafse burger. 
De dialoog hanclelt over de controverse tussen kerk en staat en de 
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R E lJ U B L I I( E I N. 

. ---------------------------~-----------

D. G6rUrlitrlst Is alltm dl6 / tI,tkki"I(, w.lh plant.r /,"ft 
" IISJcher! dttl tljzollllulijlm dil/lig ... Me",eh til "n On,i"d;g 
Oppe,we'lw. /lij ka'l dur, nl",m", mi vQ4'lVerp Zijll va" 
ftaal~ulldigt bifehiUing. . 

.Aal/ d~ N~tlrJlll:e Vcr~:aderilll(, r&"/,,.efomu,·ellt/I' !tet 
Volle ~ln NCdcrl,md, fe,. :::/d.:c 1'1711 bet""!t, do! de 
l. ee'·rllIr.< der orld"yë·/:t:idr. I1 K~d:g'enoof/<'/IfII'/,t'II, 
in NcJ'~rl;tnd, "it s' {.tllul.! Ki/s ni~t be/won'fl 

bezoldi,rd Ie wo,·dm. 

BURGI :R.S VERl'EGENWOORIJLGERS, 

G;lIot~Ch was, ongetWlJrelLl, uw Decreet. van 5 AII
g .'I3 /11S des vooriv,cll' jaars, wanncer Gij bt'pa:lldct: '.t;,· 

. k,m, or z{/I gUf/e bevoorrechtc, noelt hcnfchcllde 
J(c,./;: ;11 Nederl:Ult! mu,· gedrtltJ !I'o/'deft, i\/ll'S, wat 
bCl,cf V,1I1 ordc il1 cellcn vrijrn St:lat, wat zucht voor 
VI ijheid. Wat eerbied voor Gnd CI1 !:o<l~diell.,r l'c"I!, 
juichte "l'enJijk uw b~ :lllit tlO(' ,0I11d,,! hcr up wa~rhci,', 
op billij~iJcid, op n,I"!knndigc wijsllC'id en op deu!:lt 
gegrond is. Ieder V,l,tcrlillldcr zl'gcntle 1-ieh 7.": V, !: ' ill 
U, OII1""t hij v~n lI.ijncn Schepper gccn hooge!', gerr. 
"Ilvervr~emdb:larci' recht .0ntvan!;('1! heeft, dan d~ v 1/.1' 
heid V:ln 7.ijn geWCten, - ecnc VriJheid, znn he"I~' , 
rlat hij 1'1 .. "rc ("hclIllis voor de gl'llO!Qc d\\'in~lall,fij ' 
huudt, '"Ill!at hiJ, waar het zijne oijl,nnl!erc verlllld
w()ording betreft a:lll zijncn ollrilldigen Schel'per t'11 

'Vclgcvcr, ~:eclle rechTbank ol' a;;rde bcvocj(! houd, 
om zijne gevoelens !C bcheerf,·hrn . - Hct bp ra1kl v,'r
nlOgcn lIWCr Vergadering, :enorcn uit ecn RetflctJINI!, 
,lat even zonderliof( olltworrrn is, als Ingevoerd, 'h""I't 
U In de Iloodzaaklijkhcid g('f1ekl, 0111, biJ dc ultV\lCrjl'~ 

versche idene godsdiensten onderling. 
De Republikein be luit haar om'vangrijk betoog als volgt: "In één 
woord, geeft, door uwe ontworpen daadlij ke afsche iding van kerk 
en Staa t, in den volsten zin , orde r en vrede aan den Staa t, vrijhe id 
aan het Volk, klem aan het Bewind! en Gij zulr wel doen. " 

[k had het nogal gehavende blad a l eens eerde r in deze rubriek 
moeten opnemen, wa nt her is een heel bijzonder stukje curiosa: 
[k de bedoel de "POSTSCRlPT TO THE POST-BOY" nr. 1722 va n 
25 111ei 1706 uit Londen. 

This .. Mdrninj{ arriv;J an F.xprefj tIJ the ~een, 
f rt1f11 tbe Doke of Marlborough. of the takillg 
theCtties of Ghent, llruges (l1ld Antwerp, 
frt1m the FreJ:.lch, . AI I1lfó Dj th: RaiJillg tbe 
Siege Of Barcelona, 

A··N ~~"p'r~Cs i! a,rriv'c! thi~ . lY'.ortling ro hel'. M,<j.(ty, 
from the DL!kC! of Mtlr/6iJrough '.r :rh the wc\cum:: 

ews tl.~t thc AIIJcs h:ive made t1ltmldvës I\.i'llllcn of thc 
St rong and Rich eities of Ghent anti nUiger in fIlmt/ers, as 
'alfo Artt,;,!!r/, in Brahanl; 'and all tbis WHI1Qut the lofs of 
one Man, thoCe l'laccs bcing abandon'd by tbe Fmreb, rhe 
Inhabitants Suuendcr'd the Caid PI aces co his Grace the Dukc 
of Mtlrlhórougb, and chercupo(1 dec~(d (or King (htfrln lIl. 
-.ul~ ël3 ltlc,nxp.lt:t!; c.:alnc: a.Wlly"" advJ(,;c ' came ru the Army 
that (e"eral other P):tccs have I!kewife fubmined to the Al: 
lie!, :and have dcdar'd (or his Catholick Majelly, fo that 
hOW' the whole Counrrys of Spanifo F/a/Je/trof and nraba11t 
are entirely redU:l;'d to his Majelly's Oobe'dicnce. Th~ 
French Army flymg before us whcrcver we eome tho' thc:y 
care joy~'d by a nrong Dccaehmcnr from the Mofol, 
'. By thlS ExpreCs, SIr Thomas franldin'has (ccciv'd a Let
tItr whi~h eonlirms the rai/iog the Slege of Barcelona and 
o~ tbe De(eat of the Duke ot Anjou', Army in CataÏonia 
wJth the Lofs of 6~06 of his M~n kiU'd on the [pOt, belide; 
~ooo pnfoners, wlth mon of 1115 Baggage anc! Anillery. 

Tbc (aId .Letter fUllher adds, Th:lt the Marc(dlal d' ThetT~ 
is dangérouflv wounded, and that abundance of french Of
ficcrs_ wert tak~nJ and (em by th~ Earl .of Feterborough 39 

~ Pr,.(enr m KInI! Charles th~ Thli'd, who continues in tar-

The POST-BOY op zid1 is a l een aparte krant, maar deze extra-uit
gave (men noemde deze speciale nUl11IlJe rs met groot nieuws een 
"Posrscript"), als een aanvulling op de uitgave van de dag voor
dien, is 's morgens vroeg gedrukt en verspreid in de koffiehuizen 
van Lo nden en omstreken , clie normaal het grootste deel van d e 
o plage betrokken. , 
De inhoud van dit Postscripr be treft de inname van versche idene 
Belgische steden op cle Fransen en de ovelw inning in Ba rcelona 
door de Engelse troepen. 
The Post-Boy verscheen voor het eerst in 1695, o pgericht door 
Abel Roper· en de laatste uitgave kwam in 1735 van de pers, nadat 
het si.nd 1728 als "DAIlY POST-BOY" was uitgekomen. Er zijn 
slechts enke le Postscripts bekend in Engeland en het bezit ervan. 
i zeer gering. Men was in Londen echter niet bekend met he r 
exemplaar uit de collectie , waa rvan nu een fotokopie berusr bij de 
verzameling van de Bodle ian Libra!y in Londe n. 

E X PRE S S E, 
Hd ... 1IIorgrll I/il 's Grnrenhnge 01ltVOllgW. 

Geäehte Vriend ell },[edeb"rgtr! 

Alhoewel ik niet v"tkomcn vRu de nnnuwkenrige zeekerheid , wat 

betreft de particulariteiten, (,nderricht ben, kan ik l1 ' echter met 

genoegen voorloopig berichtm,dat 'er heden den 17 May, des mor· 

gens de klokke half drie UurCl, eene Of en DefwJivc Allinncie met 

onze Drocdere~ de vr)'e FranCcben tot nand gebragt is. De voor

naamfie Artikelen zijn deze : 

1. De Franfchcn hebben onze Onafhangelijkheid, ten opzichten 

van alle Mogendheeden, gegtmandeerd. 

2. lIET STADIlOUDERSClIAP ZAL VOOR ALTOOS VERNIETIGD WOR'"' 

DEN. 

Zie daar Vriend I al wat mij pp.n;2'7.1n~ nlPt ~i" "r ",~Q.r 'UI~ 

kerheid bewtlSt is, ten einde uwe nieuwsgierigheid voorloopig 

. te kmmcn voldoen; hoe 't ook zij, immers ik geloof dat wij dubbele 

reden hebben om elkanderen met dcn gelukkigen uitllag dezer Ne

gotiati ën geluk te wenfchen, de ~adere omllandigheeden en particu

lariteiten, zal ik U, zo dra mij eenigzins mogelijk zal zijn, per ex, 

presCe berichten. 

's IJage den '7 
May ' 795. 

Des nngts ten drie uuren. 

Den w Jlen dog 011;:''' yolko
mene Onafhn.gelijkheid. 

Heil til Broederfehap , 

N, N, 

TEA 111 S TE R DAM, 

Bij HEN D RIK GA R T JIf A N, '795· 

Hei mfle Jaar der Batnn/Tche Vrijh'id. 

Geen krant maar nauw in verband met een extra uitgave ervan zijn 
die kennisgevingen van belangrijke gebeurtenissen, zoals de hie r
bij afgebeelde EXPRESSE va n May 1795, uitgegeven door H. 
Garrman te Amste rdam, met die historische primeur van de erken
ning van de Bat.aafse Republiek. 

Het merkwaardige bericht over een zeemeermin zoals dat gepu
bliceerd werd in het "Provinciaal Dagblad Noorcl-Braband" van 8 
oktober 1819 luidt als volgt: 

- De /"d'cal.,.r tla,. Ga1wa:T vermeldt d. ""Ig.o~ 
de daad .. keo" waardoar bij ver meeat bet be~laoa d.r 
Sijrenen te tie'Ylj.eo: .' 

.. D. natuurkundigen.' zegt hij, bebbeo iOI bier loe 
hetbe.lailn da Sijreoell;"lao".lijk •• a vrou ... lijke ia 
1";llTo! selrakkell , . btt i. Iban. ia onn magt om din 
tW'J~.1 der ollgolavl~eu, ollltro"l het ... ezeDllijk b .. ta.<1 
VOD tht 800rt vaD dieft", op te 10Slto. Dacteau..l. men ' 
op d~ rot~en •• n Oerrijgémla, bij do ebbe der •• ~: 
er een geZieD heeft I lich io de zoone,tral'eD warmeQ
d~, De .. lve .. ierdt door •• ne vrauw .ao het volk, 
Vier m ... odeo zwang.r :ijnd., aaldekt , .. elk. vrou\v 
o?vorw.~t e.n acllreeu\9' boode .0 dadelij!o: daarop eell 
JI~r balf non"" .0 b.lf vi,ch lijnde, zich in d" .ee 
z.ag .... rp.n, bebli.ou. h.t onderste g~<I • .It. d. g~_ 
<lilAnI •. voo dot van deo Oolphijn, Deze vrouw ...... 
zoodanig oatste:lJ, dOlt zij eene misE;ra.:lm kr.e~ eo IJ& 

di.n lijd het bed oiet he.fl kuonen v .. lal." . '0. ebbe 
der zee elp dat oo~.oblik dur ,iiorlo hult· bet di,r 

. eeoige mOeit. om de golveo Ie herwinUD. O. beer 
EJlOU3, Ecuij.r, "'ilft ~Ieg~an, .. elke in dat laod een 
bokend Dlao .i."' bevoodl .ich hjJi; gcao.~ "p ,Jeo 00-

ver om de :llJrfbt zic~ iu het waler te :tien 'lorten 
' I" .. elk Klj ~ereikt b.d!; .ij bl •• r voor .... illig. oog. u: 
bli.kkeQ onzlgLaar. \V<li3fOp zij weder, met ved geruit .. 
beld .... rlch.oo, O. heer EVollU b;<-l loen een. ~oecJ. ~<_ 
le.qenbd~ om dit ",oort .~n • ..:hepael, welkJ b~3i~~ln zoo 
I.ngeo tijd .en ro.,hel -w .. , gad. Ie .103n, 1:I.!Zelve h • .! 
.de grootte ~n houdiog v,,, eeo kind Vila lieu, '.0 ge. 
~ol<l. b.I. eo borst, ~ellJk .en mzi.je Il V4n le.liOl' 
Jaren I Iilltg I zwart en dik blir. ~w1rt~ ofl5eo, .J~ 
h.1I1d.~ .n.a' m.u g.bouwd al. bij .J.-o m.lI.cb I met 
cen h~le ~Im. welke · bet boveneiotle der viugtr~D ta 
.,un.n bc~lte, on wel:'. ,ij <likwerC b .. i~d. aID b.r. 
g,)lv~nde /Jurlokkea 'gt,,,YQarll Ie IIrijteu, zoo ' m.ue 
al, t ware ,_ uw duel v. I. kam,neu, Oer.oI ... r be
wlging ... iu bet 'Nater Icbeoea \'oorolmelulhjk door 
beL "",Iersle g.Joelle vao bot licb •• m bul uurJ Ie 
wordeu, w.oL .tI bl •• f, na geoueg UD Ullr., ia •• oa 
oobowesend •• tolliog on m.er dIa drie bODd.rd lIIeD-
10ueD, welke op bet ~Iro .. d Ie u .men gevloeid w.ren, 
!caudea haar, ol' hoa gemok, b .. chou .... o. Uit duurde 
lot iem.nd op bau lut ge .... er "DI.g .0 .fLrok. 
maar het welk ·kellt., In ..... rop do SI/,éne .ich 00-

der "ater dumpolde, londer dat moa du.lye da.roll 
t.rag geai.a heelt, . De be.l' EJID/U verklaard dil h.t 
bela niet to .. cb.". 'dat lIj bupraakt Wil d.' ban 
oOg'D oob ...... glijk wareD .0 dat in hare'o IInblik: ..0 b~ijkll.1lr gebreit aao vUllaod op te Illerken was_ 
T~.rwIJI het teg.awoo~dig io d.a vilcblijd i., houp.f1 
WIJ djlt ten on&er vu • .,hera h.ar ia ',ifol DeneO .. l 
v •. n,oo, .... ot bel il wllncbijnlijk d.t, op ·b.t oagon.; 
bbk dat zIJ d. '~rll. m •• 1 guien i •• ~ij •• ae ploat. 
ro~t OOI hare klewen t. werp.a, Verltheid,ne v.r
~lariDg.n lija ood.r .ede afgelegd c!.1 dit di .. Ino. 
daulg go.i.a i. ala "ij vermeld hobben, !dtn b.loof i 
OOI een. 1II0.r uit 9' ... ri~e belchnj.iog welke \Vij 0:11 
hulll •• all.a ollder oog oaur luors te br<u~.a . 

=--
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WALLSTREETJOURNALEN 
NEW YORK TIMES 
VERNIEUWD 
De Wall Street Journal en de New York Times 
hebben belangrijke veranderingen ondergaan 
om de kranten aantrekkelijker te maken voor 
een groter en jonger publiek 
De New York Timer (NYT) heeft er een nieuw 
katern bij. Naast de Science Times op dinsdag 
en het computerkatern op donderdag is er nu 
op vrijdag een sectie gericht op het weekeinde. 
Daarnaast is de nationale editie uitgebreid en 
bevat nu ook de kunstpagina's en de culinaire 
rubriek. 
De Wall Street Journal (WSJ) is -voor het eerst 
sinds decennia - gerestyled. Kleurige hokjes en 
kolommen moeten de lezer nu helpen 
gema~elijker zijn weg in de krant te v inden . 
Daarnaast wordt er een extra katern gemaakt: 
drie keer in de week verschijnt er een Personal 
Joumal met ' hot news' en wat het voor u bete
kent - en wat u daarmee kunt doen' , zoals de 
krant uitlegde in zijn eerste nieuwe nummer. 
Op vrijdag verschijnt de Weekend Journal, com
pleet met filmrecensies en nieuws voor consu
menten (de WSJ verschijnt alleen op werkda
gen). De veranderingen zijn bedoeld om de 
degelijke , maar redelijk saaie kranten aantrek
kelijker te maken voor vrouwen en jongeren. 
Beide kranten -voornamelijk gelezen door man
nen, vijftig jaar en ouder- zullen het ontk~nnen, 
maar zij volgen het voorbeeld van USAToday, 
tegenwoordig de grootste krant in de VS met 
een dagelijkse oplage van 2,2 miljoen . De opla
gen van de WSJ (l ,8 miljoen) en de NYT (1 ,1 
lwljoen) zijn nog steeds groot, maar willen deze 
kranten overleven, dan moeten ook zij met hun 
tijd mee gaan. (BG) 
Bron: De jouma!-ist 

KLEINSTE DUITSE KRANT 
OPGEHEVEN 
Na 112 jaar bestaat de qua oplage k leinste krant 
van Duitsland, de Honnefer Volkszeirung, niet 
meer. Op 30 juni verscheen de krant voor het 
laatst. De krant had een oplage van 6.500 èxem
plaren met een omvang van 6 tot 20 pagina's en 
werd geheel gevuld door vier redacteuren. In 
11et dorp Honnef, vlakbij Bonn, werd de krant 
in 86% van de huishoudens gelezen. Door het 

, vertrek van regering en parlement naar Berlijn 
had de bij d.e krant behorende drukkerij al een 
flinke veer moeten laten. De dramatische daling 
van de advertentiebezetting heeft de krant e n 
drukkerij uiteindelijk de das om gedaan, 
Bron: Deutscber Dmcker, juni 2002 

DE TELEGRAAF "DAGVERS' 
OP ZONBESTEMMING 
De losse verkoop van De Telegraaf op dé 
canariscbe Eilanden iS sinds november vorig 
jaar bijna. verdubbeld naar êen gedruktè oplage 
van 5.000. 
De stijging is het gevolg Vàp het feit dat de uit
gever de krant bij een plaatselijke drukkerij laat 
drukken. Hierdoor is De Telegraaf ' dag~ers' te 
verkrijgen, terwijl andere Nederlandse kranten 
een editie brengen van een dag eerder. 
Zodoende is de losse verkoop vara De Telegraaf 
door de week met 40 procent gestegen en op 
zaterdag met de helft, aldus een woordvoerder, 
Op termijn ziet de 
krant mogelijkheden om zelfs plaatselijk adver
tenties te verkopen voor de ~Canarischei editie. 
De uitgever overweegt ook om de krant op 
andere vakantie- en overwinterings-bestem
mingen te drukken. ' Het is vaak moeilijk om 
drukcapaciteit te vinden, maar we kijken steeds 
ter plekke naar de mogelijkheden. Een pro
bleem" is het formaat: De Telegraaf is groot in 
vergeHjking met de meeste buitenlandse kran
ten, die veelal op tabloid-formaat worden ge
drukt. We zijn nu in onderhandeling met druk
kers in Zuid-Frankrijk en Zuid-Spanje', aldus de 
woordvoerder. 
Aan de Cóte d 'Azur verkoopt De Telegraaf in 
de maanden juli en augustus 20.000 tot 30.000 
exemplaren per dag. De distributie vanuit Parijs 
verloopt er problematisch. Zuid Spanje is -met 
de vele Nederlandse ovelwinteraars- een stabie
Ier verkoopgebied, en komt dus bij uitstek in 
aanmerking voor plaatselijke druk. De relatief 
dure transrni:;siekosten die dit met zich mee
brengt worden gecompenseerd door de extra 
omzet. Daarnaast draagt het bij aan he t behoud 
van de totale oplage. De Telegraaf overweegt 
ook drukkers te gaan w eken in Athene en 
Turkije. (FO) 
B I'OI1 De.!ulI1'//(/!ist 
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FRIESCH DAGBLAD 
VERSCHIJNT IN GRONINGEN 
Het Friesch Dagblad verschijnt sinds kort met 
een speciale midc1ageditie in het Westerkwartier, 
het gebied aan Groningse zijde van de grens 
tussen Friesland en Groningen . De Friese krant 
heeft al enkele honderden abonnees in deze' 
regio. Door de verschijning van het Dagblad 
van het Noorden als ochtendkrant hoopt men 
nog meer le;;-:ers te winnen. 
"Het Westerkwartier telt van oorsprong al veel. 
mensen die graag het Friesch Dagblad lezen 
vanwege de christelijke signatuur' , aldus Lutsen 
Kooistra, hoofdredacteur en directeur van het 
enige region ale christelijke dagblad in 
Nederland. 'Maar het is een Friese krant met 
Fries nie uws. Door een pagina met Gronings 
nie uws toe te voegen, spelen we in op die 
v raag . ' 
Ook heeft Kooistra het idee dat veel mensen uit 
het Westerkwartier liever een middagkrant lezen 
in plaats van een ochtendbl<i.d. ' Ze zijn dan ook 
wat wars van het Dagblad van het Noorden dat 
'~ ochtends verschijnt, merken we. ' . . 
De editie Westerkwartiet wordt één of twee 
keer per week huis-nan-huis verspreid . 'Verder 
hebben we een selectie gemaakt '-'an adressen 
waar de editie dagelijks door de bus vak ' 
Volgens de hoofdredacteur is het een proef 
waanlit moet blijken of het haalbaar is de 
Groningse editie dagelijks te laten verschijnen. 
De krant maakte een verslaggever vrij voor de 
speèiale editie. De pagina wOrdt verder gevuld 
door correspondenten 'u it de règio. Het aan tal 
verkoop p.unten is ook uitgebreid. De krant is te 
herkenne!) aan b.et :sp eCial.e logo clat op de 
voorpagina boven de titel prijkt (HW) 
Bro1l. De]ournalisl 

'-' !"-

Een aardig ooggetuigeverslag uit een krant va n zo'n 180 jaar gele
den! 

Een advertentie die ik in vele couranten door de eeuwen 'heen 
steeds weer tegenkom in binnen- en bu itenlandse kranten, is die 
van "HOLLOWAY'S PILLEN EN ZALF". 
Na~u' mijn mening is dit internationaal de meest voorkomende 
reclame ooit. 

Ecne hllilcnl\'ewone genezi0l\' door 
IlOLLOWAY'S l'ILLEN 

EN ZALF. 
Opstijging van ',et DlnBd noor Ju,' HoofJ , 

Ulu ,Ji vet"/ieid du B loed., geltoorde 
Gezondheid. 

Mr. JYiffel , ('cn rentenier , wonendo in 
de PI'lItCJn -!;; tr~t'l Ic Penlonville. leed ge

durig' aan govaar lijke ~ongesties. met vcrduuving del' ledematen . venwakte ge. 
1undheid. hel blued in ecu lccr slechlen toesland • I.waurle in het hnufd met 
slnpcrigh eid en duize lingen gepaard, een meest ongeslelde IlH'I:lg e.n gclJrek 8.1R 

eet lust; gc~n een middel hrHi lÎJne gestoorde gnondheid kunnen herstellen, ein
delijk ll eeft I'ij, even a ls duiae nd andert~ 1I I duof het geuru ik der Jlo/{ou:ay ' . 
Pil/eIJ. 7.ij1l6 gC1.ondheid eu k f" chlen gollcel ter lig Lekomen. 

lJuor hel 'V8rmeuderd debiel zijn de p,.ij~e" V U" heus" ui Je volgetlàe: 
DOOSJES PILLEN vanl 0, 90 , 1 ~,IO, 1 3,30 , 17,75 . 115,50, 1 ~8,50 . 
POTJES ZALF VUil - 0,00, - 2,10, • ~.30 , - H,I!) , - 15,00 , - 25.00. 

Zijn op (ra,u;o aanvrage, ti con/allt, te IJeknml:n ('U dell Heer P. UE VU II!:S Pr. . • 
Dt.IJÓl llollder tIJ leeuwarden , IIf :Jan hel IIUllrltJ epûl. Lij den lIe.er F. E. v,u 
S ANTEN KOLF!' , Ie llullc"dam, alsmede lU Lundell, Slrand 244 , lloflo,,".y'. 
Elabljue",~nl. 

De eerste dagelijks verschijnende krant (ix/week) in België was 
LA FEUILLE SANS TITRE. Prof. LLlykx noemt het in zijn "Evolutie 
van de Communicatiemedia" (978) een "periodisch druksel" en 
inderdaad , je kunt het nauwelijks een krant noemen, meer dus een 
encyclopedisch tijdschrift, gewijd aan kunsten en wetenschappen . . 

Nu M É R 0 198. 

LA FEUILLE SANS TITRE. 
Du Dimanehe 17 Ao';t 1777, De la Lunt: Ie 15· 

o B 5 E R V A T I ON 5 D U J 0 IJ R. 
Lt Sollil ft int 4 ..,. htUTCJ 11 minUJtJ J (,. ft ,aIKIu à 7 lu uru" ,I1ÛtUlts. 

J) P. Q. LA Lunt f t Itv t Q 6 JUJlJts 40 min lUes Ju 11IJllin J ~ re cou&ht .i :. ;llU,t~ 11 mi· 
muu du I1I tUi.n. 

LETTRE 
Au Rédaaeur dt: eette Feuille. 

V Ous ~imez , dites-vous dans unc 
de vos Feuilles, à rapponcr des eJCem· 
pies de longévité de la vie , parce que 
c'efl: une .confolation pour Ie. vieillards; 
c'eft dans la vue de I'augmemer que 
fai I'bonneur de vous faire part de ce 
que j':ti vu à eet égard dans Ie cow; de 
mesledures, &que j'ai annoté pour Ie 
même fujet. 

L'E,'êque de Bergen, dans fon Hif 
toire-nalurdle de Norweg~ , rapporte , 
fur Ie récit de rémoins dignes de foi, 
qu'en I'anné. 173J, qllJt~es coup les 
de. gens rnariés danlerem devanr Ie Rbi 
de Danemarck, ChriClian VI, & qu'j[s 
.voienr enfemble plus de 800 :uts. 
~etlr~!e~_~~s-, ~ngl?is_de N~ion, a vé-

lacenrurie; de Sophocles Ie Tragique , 
done la \~e fut aulli longue; dc' Xéno
phon, de Pbton, de Diogene Ie Cy
nique , de Xénocnltes , de Zenon , de 
Pinda re, de CatCn , done parle Ciceton , 
dans fon Traitédc Se:rcé1ulc,qui à 84 anS 
haranguoit encere Ie peuple & aflifioic 
au SénJc. 

JI Y Jvoit , il ya peil de cems, auprè$ 
de Neuf-Ch:iteau en Ardennes , un Pay
f:ut , qui à I';lge de. 107 ans, craV'J..illoit 
encore au métier de Bucberon, & qui 
buvoit une pinte d·eau.de·vie qll.1nd on 
la lui donnoit. Ces exemples rOnt plus 
rares dans les Villes & daD~ les Cours, 
dit un Auteur Anglois,.parce qn'clles 
fonc les fépulcres de la tempérarice & 
de la vertU, & les combeaux de refpece 
humiline. • 

P 0 É S I B. 

C'nTI"T'J ,1nlT lltf"· 

Het exemplaar in de collectie is nr. 198 van 17 augustus 1777 en 
geeft als enig nieuws de zonnestand van de cb g. Verder bevat het 
lezersbrieven, poëzie, anecdotes en zowaar een modegravure . als 
ill ustratie . 

M 0 D li s. Het "blaadje" 0 5x18 C111 .) 

werd uitgegeven door JF. 
Tutot te Luik , maar was ook 
verkrij gbaar te Amsterdam. 
Het vescheen vanaf 17 febru
ari 1777 tot het einde van dat 
jaar. 

(wordt vervolgd) 

FLOPPEN EN FIASCO'S 
Meest recent voorbeeld van een geflopt blad is waar
schijnlijk de niisdaadtabloid Prenza. De beoogde oplage 
werd bij lange na niet gehaald. Blijkbaar was de belang
stelling van het publiek toch veel minder dan vooraf was 
ingeschat. Het ontbreken van een doelgroep/ lezers kan 
een reden zijn . waarom een blad flopt. Het blad Media 
Facts publiceerde in oktober vorig jaar al tien redenen 
waarom bladen mislukken. De overige luiden: te weinig 
startkapitaal, te weinig advertenties , ~istributieproblemen, 
interneteuforie (tijdschriften die afgeleid zijn van een 
webeditie) , zwakke inhoud, foute timing, geen merk
kracht, oversegmentatie en ijdelheid (tevëel aandacht 
voor de redactieuitgever en te weinig voor de lezers). 
TS .Tijdschrift voor tijdschriftstudies heeft de gehele u it
ga~e ter gelegenheid van zijn eerste lustrum gewijd aan 
markante mislukkingen . uit de tijdschriftgeschiedenis . 
Naast voorbeelden uit de achttiende en negentiende 

INTERNATIONALES ZEITUNGMUSEUM 
DER STADT AACHÊN 

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

Zuiderdiep 52, -9521 AT Nieuw Buinen 
Telefoon 0599-616443 

- Autoweg Borger richting Stadskanaal 
- Afsl ag Nieuw Buinen West nemen. 
- Bij 1 e kruispunt, aan de Mondenweg. 
- ziet u het Antiquariaat aan de rechterhand . 

Openingstijden: 
Maandag gesloten 
Dinsdagen 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag 

13.30 ·18.00 u. 
13.30 - 18.00 u. 
10.00 -18.00 u. 
10.00-17.00u. 

Bel voor el}n proefabonnement 
van zes weken: 

(058) 2 845 845 
Dit aanbod geió; ;.;lt·>h .. il~nd al~i u I!~; afgebpen '3 ff'!iUt::d!Y,l niet yan (~6:'l 
soortgelijk aa:,tx..~ gebrUIk. nebt gemaakt Bu:ten (X,S vBn;pfl~;'-jinnsgnb~B<i 
Wi)fi:tBn o)(l ;a portOi<cS'len l!"\ r~k.enjng g ebract'lt 

LEEUWARDER COURANT"""" 
HC'IOf'L"'l6t.A O VAN fiRlf:S i AND '250 

Een leuke aanrader om eens te surfen naar: 

American Newspaper .Reposirory 
One Front Street 
P.O .. Box 643 

- Rollinsford, New Hampshire 03869 
USA .' B";J,mJ . (603) 742-2280 ' 

wyvw:oldpaper~.org 
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eeuw worden er ook missers uit de 
twintigste eeuw behandeld. Uiteraard 
is Prenza er nog niet bij, maar er 
worden wel recente voorbeelden 
genoemd. Zo schrijft Renée Vegt over 
de perikelen rondom bladen als 

.Loeloe, weekblad voor de hippie 
fjoe, (uiteraard jaren zeventig, de 
beoogde oplage van 700.000 bleef 
steken op 50.000), Hallo! dat later 
Brard! en weer later Basta! heette (dat 
in 1994 ten onderging aan financieel 
mismanagement en Patty Br~rd fail
liet achterliet) , maar ook het eind 
2000 gestopte Vrouw Vandaag (werd 
gelanceerd om concurrent Vriendin 
uit de markt te drukken, maar sneu
velde zelf). 
Over het algemeen richt tijdschrifton
derzoek zich meer op veel oudere 
bladen. Dat deze recente missers ge
noemd worden, is dan ook een aan
gename aanvulling op de artikelen 
over De Poetische Spectator eind 
achttiende eeuw, de opkomst en 
ondergang van het Muzikaal tijd
schrift (836) en Le Navire d ' Argent, 
het Franse literaire tijdschrift in het 
interbellum dat een lans brak voor de 
modernistische literatuur. 
Dat neemt niet weg dat dit soort arti
kelen ook interessant zijn. Zeker van-

uit historisch oogpunt bezien. Want 
dat het blad Avant Garde in 1941 niet 
van de grond komt, omdat er sim
pelweg geen vergunning voor ver
kregen wordt, kun je je in deze tijd 
toch niet meer voorstellen. Of dat in 

tegenstelling tot nu, twee eeuwen 
geleden gespecialileerde tijdschriften 
nauwelijks kans van slagen hadden. 
Zo kon Athenaeum 0798-1800) kie
zen: of naast informatie en opinie 
ook vertier in de vorm van mengel
werk bieden, met andere woorden 
de formule verruimen, of ten onder
gaan. 
De lustrumuitgave is anders opgezet 
dan de reguliere nummers van TS. 
Het bevat niet de ' normale ' 
ingrediënten als signaleringen en be
sprekingen van publicaties op het 
gebied van tijdschriften, maar telt 
acht artikelen en 134 pagina's en is 
daarmee een mooie en gevarieerde 
verzameling voorbeelden van flop
pen en fiasco's van de afgelopen 
twee eeuwen geworden. Maar een 
dubbel aantal pagina 's was ook ge
rechtvaardigd geweest. Niet om vol
ledig te zijn. Elke dag sneuvelen er 
nog bladen, dus dat zou ondoenlijk 
zijn. Maar om meer ruimte te hebben 
om de voorbeelden die nu soms 
slechts in enkele regels genoemd 
worden uit te diepen. Want dit soort 
verhalen smaken naar meer. 
Maaike Severijnen, 
helikon@wanadoo.nl 
Bron: De journalist 

;ww;:: ,4 _ .- . . ... y,,"<:< x' -:' -""'~T "*"":'~ ""'; . -.;.:,.:,-~.,--.,.. ......... ... "', 
A'~~ R TV K E L 

Van 't overgaen van 

-N E'D.ERLANDT. 

IP4s mdtrlmltmt 

J. d.Dtèkêi. 
N.Verlcc. 
Sam.M~~len!~s. 
ComeIlsS.eenWIJck. 
O. StcvenG.Cortiant. 

, Jacqu~Cou!tau. 

, Robbert Carr. 
GeorgeC:mwright ' 
Joho Winthrop. ' . 
Sam. Willes. 
Tho. Clarcks. 
Jo&n Phinchon. 

Ick1he'dcfeArtijkd~to~{m~tllt} 

R. I CllA~DT N I c<iii s. 

Origineel verslag over hoe "New Amsterdam " (het tegenwoordige New York) verkocht is aan de Amerikanen, 

NIEUWE DIRECTEUR 
PERSMUSEUM 
Op 1 april nam Mariëtte Wolf afscheid als direc
teur van het Persmuseum in Amsterdam. Wolf 
begon haar loopbaan veertien jaar geleden als 
museumassistent, in 2000. werd zij benoemd tot 
directeur. In deze periode is het Persmuseum 
uitgegroeid van een relatief onbekend donker 
archief, met slechts enkele honderden bezoe
kers per jaar, tot een dagelijks geopend muse
um met een vaste collectie en wisselende expo-' 
sities, 
Wolf miste in haar huidige functie de werk
zaarnl1eden die haar het meest aanspreken en 
wilde terug naar "de inhoud" . Zij hoopt in de 
toekomst een bestaan op te kunnen bouwen als 
zelfstandig Lentoonstellingmaker/ tekstschrijver. 
De functie van directeur wordt voorlopig waar
genomen door de huidige conservator Angelie 
Sens. Aan het eind van dit jaar zal de werving 
voor een nieuwe directeur starten. . 
Bron: Delournalist 

STADSARCIllEF VERFllMT 
OUDE KRANTEN 

, s-HER1;OGENBOSCH - Belangstellenden kun
nen in het Stadsarchief 's-Hertogen,bosch alle 
kranten die tussen 1850 en 2000 in deze stad 
verschenen via microficht:;s bekijken. In samen
werking met andere instellingen heeft het 
archief alle Bossche dag- en weekbladen, maar 
ook enige van buiten de Tegio op microfiche 
vastgelegd. Later dit jaar zal het tweede deèl van 
het prqject·van start gaan, de verfilming van de 
kranten van vóór 1850. De eerste Bossche kra.nt 
verscheen in 1771. Een interessant onderdeel 
van de nlk reeds vet:ftlmde exemRlaten wgrdt 
gevonnd door enige tijaens de Tweede 
Wereld€lorlog verschenen kranten- De microfi
ches zijn tijdens de , 2peningsuren, tdin$~ tot 
~n met vrijdag van 9~30-17.o0 uur' èn zaterdag 
-met uitzondering van juli en augustlls- van 9 tol 
#5 u\.u'.1grat1$ te raadplegen in de'StlicUeza1l1 van , 
flet Statlsarchief aan de· Bloemenkatlip 50. Het is ' 
ook ffiQgeliJk9ffi tegen betaung fotQkopJeên te 
jP.1uken';.Bif derecentélijk ve.rfil.mde 1<ranJe~ga~t 
bet vooral om de weekbladen die Ui 
• s-Hertogenbe-sch en omgeving verschenen en 
1)og . steeds ,verseh~nen" ", Het .. ·>S~a.dsa~.thief 
'" s-Hertogenbr;>sch neeft hêt vertlltrungspttDje t 
IJ;itgevoüfd In, nauwê samenwerking m~t . de 

Aiiverse, kran~redaCti~$ eJ;l. coll~a-arcQierin-
e'steU" n. .Ei~t gaat ond~t" me@! om nog 
best e bekende bladen als De Bossche . 
o (19;5:i: 1$>86}, De Bossch~OmrOtl:p op 
~on (19~rJ.':20()O) Het ~u.l(lsgeest/Sta.ds&.4td 
(19.82-100Q), en Dê Molen, weekblad 'voor 
';R.oslllàlen 1965-2000. Maafëbok kranten ,als De 
,Erocê$;l;ant.<;che No()rdb:raba~ter 187;9~1903.~, De ' 
"Bosschenaar: (1898), De Bossche Post 
P939-:194Ü), De Wegwijzer (196.7-1976) De 
"Noord~r;zon (1975), tIet Stàdstiewest1t982-
'1994) en De BtJssche, Weelkei'ldkoeriet 
,,(1995 .... 1996)" horelX tot d~ nieuwe aanwin
.sten.lJ:ltere t i$ dit ook etJ.'l colI~ttle kr.:anten 
uit de Tweede Werelçioorlog. deel~uittrulakt vun 
de recent gemaakte :rnicrofkpes, Bet betreft hier 
'Uitgaven. metfraaie...mels alsDe Nó~rdbra,~ntse 
Courant (1941-'943)~ De Zender 0944;), De 
Braba..qder ~1 944) ' en De Schijn~erper 
C19#'.t945), 'Ook herDagQ~d voot Middep:- en 
Oost-Brabant,. dat in. samenwerking met het 
Streekirchief Regio Eïndhoven werd verûImd, 

"slaat de, periode 1944-1952. fn bet Bossche 
Stadsarchief werd ook een aantal U1:rleke exem
plaren van Boxtelse kranten ontdekt, die in 
samenwerking met de huidige uitgever en hel 
archief van Boxtel op microfiche werden gezet: 
de è~-ste en enige bekende jaargang van 
-Centraal Brabant (1908), Onze Kerkklokken 
'Voor Boxtel e.o, 0924-1928) en de BO'xtelsche , 
Courant (192;9-1941)", 
BrOl1: de.Bossche Omroep, auguml$ 2002 
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EINDHOVENS DAGBLÁD 

Altijd bij de tijd 

KAMMENSTRAAT 21-23 - 2000 ANTWERPEN 

TOEGANG VIA LOMBARDENVEST 6 

Abraftam lIcrftncucnftui'g 
Tel. 

(03) 887.01.78 

en (03) 233.32.99 

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

I 
I 

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

Hierbij maak ik € 18,00 over 
op giro 3853388 Ln.V. V.K.T.V. 

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

I Straat -+- nr ...... . . . ... .. . . .... .. ..... . . 
I 
I 
I 
I 
I 
f 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
J 
I 
I 

Postcode ..• : ... • .. .. . • . .• ...........•. 

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

tel.! ........... ... ~' ................ i ....................... __ -"! .. .. 

Verzamelgebied: .......••..••...•...• _ .• 

... ....... 11 ................ 11 -- •• ' .............. " ... 

~-----------------~ 

NRC-HANDELSBLAD: HET VERSCHIL 
TUSSEN GELDER- EN GRIEKENLAND 

Het jaar 1983 was een jaar, waarin 
een directe confronta tie tussen de 
beide Koude-Oorlog-mogendheden 
dreigde. De aanleid ing was het neer
schieten van een Koreaanse Boeing 
door het Sovjet-leger. Maar daarvoor 
waren er meer verontruste dingen 
gebeurd. In november 1982 overleed 
Leonid Brezjnev. In de laatste jaren 
van zijn bewind was een enorme 
stagnatie opgetreden en was het 
Westen in a lle opzichten de meerde
re gebleken van de communistische 
staat. Het was 'de vraag of er een 
nieuwe energieke leider met het 
vizier op de toekonist op zou staan 
of dat de oude communistische garde 
aan zou blijven. Joeri Andropov, 
hoofd van de KGB, volgde hem op. 
Hij was al ziek en zou bet maar even 
(tot februari 1984) volhouden .. An
dropov was ernstig verontrust van
wege het ontwikkelen van Strategic 
Defense I? (Starwars in de pers) en 
de an ti-Russische toespraken van 
Reagan. 
Andropov was ervan overtuigd dat 
het Westen een oorlog voorbereidde 
en gelastte overal ter wereld ver
hoogde waakzaamheid. De KGB 
hield alle aspecten van het leven in 
het Westen in de gaten. 
Op 13. augustus 1983 vertrok een 
Zuid-Koreaans v liegtuig met 269 pas
sagiers aan boord, vlucht KAL 007 
(let op dit getal!!), vanuit Anchorage 
naar Seoel. De Boeing 747 week 
behoorlijk van zijn normale koers af 
en kwam in het Sovjet luchtruim 
terecht. Het verhaa l is bekend: de 
sovjets haalden het toestel neer, 
nadat ze tevergeefs geprobeerd had
den het op Russisch gebied te doen 
landen. De Russiche leiders dachten ' 
dat dit een t1y-out was voor een 
atoomaanval op de Sovjet Unie. Het 
liep gelukkig allemaal met een sisser 
af. Dat kwam doordat weste rse 
spionnen zo ver geinfiltreerd waren 
dat ze hun eigen leiders konden 
overtuigen dat de Russen echt bang 
waren en doordat de maatregelen 
tegen de Sovjet Unie erg symbolisch 
waren. Eén maatregel interesseert 
ons zeer: de boycot van het vliegver
keer naar en van Moskou. 
RonaId Reagan nam het initiatief en 
de NAVO volgde, zoals het achttien 
jaar later ook zal volgen in de 
Afganistan-crisis. Het NRC-Handels
blad van 9 september 1983 berichtte 
dan ook: 'Navo-lande n dreigen 
Sovjet-Unie met boycot' . Redacteur 

Rob Meines begint zi jn artikel met de 
vo lgende opmerkelijke zin: 'De 
Navo-landen, met uitzondering van 
Frankrijk en Gelderland, zullen vanaf 
15 september .... '. 
Ja, U leest het goed: Gelderland. Het 
had Grieken land moeten zijn. Maar 
hoe kan dat gebeuren? En waarom 
heeft niemand dat gemerkt? 
Op de eerste vraag is slechts specu
latie mogelijk. Heeft Meines zich ver
gist doordat hij in het verre Madrid 
aan zijn geboortestreek dacht? Of 
heeft een eindredacteur een grapje 
uitgehaald? 

NRC 

veranderd hebben, zeiden beiden in 
koor. Kijk maar: een andere-bezoeker 
had ook een exemplaar bemachtigd, 
maar daar tond gewoon Grieken
land. 

In die tijd werkte de krant nog met 
eerste-, tweede en ik denk derde edi
ties. De eerste ging naar de kiosken, 
de tweede naar de abonnees ver weg 
en de kiosken en de derde naar de 
rest van de abonnees. Althans dat 
dachten wij toen. Immers: die met 
Griekenland had een blauw 'Lux en 
Libertas' emlJleem. Die met Grieken-

IIAN 
Vrijdag en zat 

, Algemeen Hande lsblad (1828) en Nieu we Rotterdamse Courant (I g44) 

'Vliegverkeer twee weken stilleggen' 

Navo-landen dreigen 
Sovjet-Unie met boycot 
Cabaretier ' 
Wim Kan (72) 
overleden 
Door onze kunstr~.ctj. 

NIJMEGEN, 9 Hp!. - De ca
baretier Wim Kan is gisteren op 
7l-jarige I~rtijd overleden in het 
Nijaa~gse Radboodziekenhuis. 
Hij was daar maandagmiddag op
genomen wt'2ens on"ermoeid
heid. Kan, die was getrouwd mei 
dr tabllretièrc Corry Yonk. lal op 
""eRS no dl!' ramilie in alle stille 
wordl!'n gec.remetrd. 

Wim Kan, die op 15 januari 
1911 in Schneningen werd gebo
ten als zoon van de latere Justitie
minister Kan., groeide door het 

Door onze red.cleur ROB MEINES 

MADRID. 9 sepl. - De Navo-landen, .met uitzondering "an frankrijk en Gelderland. 
zullen nnaf 15 september het vliegyerkeer \'3R en naar de Sovjet- Unie boycotten als 
Moskou niet voor die datum voldoet aan een reeks voorwaarden. Dat zal vanavond 
formeel door de Navo-landen in Brussel worden bekendgemaakt. 

Volgens diplomatieke kringen kou ophe ldering moelen verschar
rond de Europese Veiligheidscon· . ren over hel incident bij Sachalin, 
rerentie in Madrid hebben de Na- compe nsatie nan de nabestaanden 
vo-minisu:rs van buitenlandse za- van de slac htorrers moelen beta
ken overee nstemmi ng bereikt len en in mOtten stem men mei 
over een gezamenlijke actie naar maat rege len die een herhaling van 
aanleiding van hel neerschieten hel incident moeten voorkome n. 
van de Zuidkoreaanse Boting Volgens kringen in Madrid s lu i-
door de Sovjet-Unie. Ze aan-- ten die voor Genscher bepleite 
vaardden een voorstel van de maatregelen aan bij die welke- de 
Westduitse minister Ge.nscher. franse minIster Cheysson zijn 
Alleen de FTaflse minister Cheys-- collega's gIsteren aanbeval. 
son en de G Tlek Charalambopou- Cheysson wil de lntemationale 
los k.~nden zich daar niet mee. Commissie voor de Burgerlucht
verenIgen. vaart, waarvan ook de Sovjet-Unie 

De voorwaarden waaraan Mos- lid is, vrage n maatregelen te ne-
kou voor IS seotember zou moe· ~n fiil' mili'::Ii,.~n lI1'rn li rh'I'n 

taire en burgervliegtuigen te ver· 
groten, in het bijzonder in gevoe
lige gebieden: de voorzorge n uit 
te breiden in inte rceplieprocedu-

~~St :~ bt~i~e:~~ar:cnw~~dt~e~~: ;~~ • '1 
ge rvliegtuige n. 

De Navo-ministe rs wi llen hun 
besluit niet in Madrid bekendma
ken, om de Spaanse gastheren van 
de Europese Veiligheidsconreren
tie op deze laatste dag van het 
overleg niet dwars te zinen. Gis
teren yerzochl de Spaanse minis
Ier van buitenlandse zaken Fer
nando Moran zij n Nav<H:ol1ega's 
tlri .. o,.ntl .. ; .. , in h,., .......... r .... .. A .. 

Op de tweede vraag kan ik wel ant
woorden. Op die bewuste middag 
kwam ik na lange tjd weer eens in 
mijn stamcafe 't Molentje aan de 
Gastl1uismolensteeg. Daar zaten twee 
vaste jongens . (René van de 
Kasassociatie en Herman met de tec
kel) zich te verkneukelen, gebogen 
over een krant. Het was het (NRC)
Handelsblad van die dag, met het 
bericht van Navo-land Gelderland. 
Een goeie grap, nietwaar, ze i de siga
renrokende René . Dat is een krant 
om te bewaren, zei Herman. Nou, ik 
krijg hem straks wel, zei ik: want ik 
ben abonnee. Dan zullen ze het wel 

land een rood embleem. En als abon
nee ontving ik slechts kranten met 
een rood embleem, nu nog overi
gens! 

De hier afgedrukte krant is waar
schijnlijk een zeldzame in Nederland, 
tenzij René of Herman of de dader 
(Meines of een eind-redacteur) de 
krant nog bewaard hebben. Maar wat 
even belangrijk is, wie is de schuldi
ge: Meines of een eindredacteur? Of 
weten ze het niet meer of zullen ze 
het ontkennen? 
Ik ben benieuwd. 
Mal1ell Buscbl11an 

V 
an oudsher heeft drukkerij Em. de jong iets met kranten. 
Het bedrijf vestigde zich in het begin van de vorige eeuw (1906) als 
dorpsdrukker in Baar1e-Nassau~Hertog. En toen al was het wekelijks loten 
verschijnen yan een plaatselijke krant een belangrijke activiteit 

Later kwamen er in Midden Brabant nog vijf weekbladen bij (totaaloplage ruim 
8G.OOO),die in de gemeenschap allemaal een belangrijke plaats innemen en dus veel 
en goed gelezen worden. 

M aar naost de eigen kranten rollen er wekelijks nog zo'n dertig weekbladen 
~an de cold-set krantenpersen. Uitgangspunt is het verwerken van de 
wensen van de kJant en daar is het bedrijf helemaal op ingesteld. 

Of het nU goot om het drukken van replica's - van zwart/wit tot fullcolour - of het 
vervO<irdigen van een periodieke uitgave. In oplages van 5.000 tot 100.000 
exemplaren en meer. 

S
t. eeds meer opdrachtgevers vinden de weg naar ons bedrijf, inmiddels één van 

. de grootste heatsetdrukkerijen van Nederland. 
.. Géinteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. -

Gro'ag 'praten we met u over het verwezenlijk.en van uw ideeën. 


