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CONTRIBUTIE 2003 
De contributie over 2003 bedraagt (slechts) 18 
euro. Om de relatief hoge porto- en acceptgiro
kosten uit te sparen (per zending bed raagt die 
2.39 euro) verzoeken wij u vriendelijk voor 1 
februari 2003 dit bedrag ze lf over te maken aan 
de VKTV, ten name va n de penningmeester, 
giro 3853388 in Amsterdam. We zien uw contri
butie (natuurlijk) graag tegemoet! 

KRANTENSTOK 
Een aardige a,anhied ing van HET PAROOL is de 
krantenstok. Wil je thuis de krant daarin klem
men , dan moet je die klemlat bestellen bij het 
dagblad. Prijs is €10.66. Dit bedrag over te 
maken op postgiro 260723 van Het Parool en 
vermelden "Parool krantenlat" . 

GROOTSTE KRANT TER 
WERELD: 
OPlAGE 14,4 MILJOEN 
De 5 grootste kranten ter wereld zijn allemaal 
Japans, met oplagen van 
4,6 (nummer 5) tot de 14,4 miljoen stuks van de 
nummer 1: Yomiuri 
Shimbun. 
Het Duitse Bild is 6e (4, 3miljoen), The Sun 7e 
(3,4 miljoen). 
Bron: AD 

HONDERD JAAR! 
was de rode kop op het nummer van 13 juni 
2002 van de BORNSE COURANT tgv. het eeuw
feest van dit weekblad (Drukkerij van Loon bv.
Stationsstraat 48 in 7632LX Brone). 
De 16 pagina's tellende krant vertelt de historie 
van bet b lad en de gemeente. De geelgekleur
de reproducties van bet proefnummer uit 1902 
en van het eerste nummer over een volledige 
pagina ontbreken niet en het eerste na-oorlog
se kleine exemplaar van 7 april 1945 is oranje
gekleurd. 
In de Twentsche Courant Tubantia van 13 juni 
2002 werd een informatief artikel opgenomen 
over deze vriendelijke oude dame in een jubi
leum rokje. 

FOUT! 
In de reeks provinciale postzegels die de TPG 
Post uitgeeft sluipen nogal eens foutjes! De 
Zeeuwse zegel die begin augustus verscheen 
beva.tte zelfs een foutieve zinsnede. uit het pro
vinciale volkslied. De juiste zin. werd in de 
Zeeuwse pers op 5 augustus over een volledige 
pagina 17 maal geschreven. Een kostelijke ver
gissing! 

GItOOT! 
Een andere 1/1 pagina advertentie, als toepas
selijk onderdeel van de reclame-campagne voor 
"full-page", (www.fllllpag.be).ve:lJ~cheen op 18 
juli in éen aantal Belgische clugbl:aden. 
Op die bladzijde wordt een onbêkend product 
volledig bedekt met kranten, Waarna de vol
gende. zin: 'raIs. 1I groot nieuws wilt aánkohdi
gen, maik er dan een ptJmeur van in de dag
bladpers". 

PRIJS! 
Het is wellicht niet zo bekend, maar er bèstaat 
bok een uPrij$ voor' vormgevingÏh de interna
tionale krantenwereldlf! De Titel "bèsté kranten
bijlage ter wereld" werd dit jaar toegekend aan 
het BRABANTS. DAGBLAD voor haar vorig Jaar 
uitgegeven bijlage over het theaterfestival 
Boulevatd. Ook de zilveren "Award" kon het 
zelfde dagblad in ontvangst nemen voor de 
oudejaars bi ,'lage , Het Brabants Dagblad Is het 
enige Necler andse nieuwsblad dat in de prijzen 
vieL 
Bron: Brabants Dagblad, 8/312002. 

AANBIEDINGEN OUDE COURANTEN 
De leden van de VKTV die in 2003 regelmatig een kran
tenaanbieding wensen te ontvangen, geven dit door aan 
L. Nierynck - Vliedberg 20 4386 GH Vliss ingen. 
email: .. lnierynck@zeelandnet.nl 

Ouer een ongewone "einde oorlog" krant met uoorkntisen 
van een hakenkruis, een selectie Friese "koppen ", een 
breedvoerig 17e eeuws nieuwsboek uit Engeland en een 
stel patriottische same11.'ifJl'aken en weeral een ''Morgen'' 

Medio 17e eeuw waren de Engelse kranten doorgaans op 
kwarto-formaat en telden soms 24 pagina 's, maar vooral 
kenmerkend voor die tijd waren de titels van het week
blad, die meer dan een halve voorpagina besloegen, 
getuige het hier afgebeelde exemplaar uit de verzameling 
van THE WEEKLY ACCOUNT enz. 6e week ofwel 5 febru 
ari 1645. 

.i II~ ~ L •. r:.1:t. 1 ' U4S' 

~ .. rhc: W cekly Account: 
. '. .. Conrainiog, 

Ocrtliin Speciall and Rcruarkable PAS S A ~ E S fro m 
. . ,. ba tb Havfcs of P AI. L I A WE" T; A/ld CoUcélicns of 

r~v~rall Advcrrircmcnrs; h · 1m, ---.-

~
'Tb.ltilll' COR11llir.iODCrs.~~Sir Willi ... ~r.,;".~~("O!IO"eI M.!!". ~ 
nc Pari. COID .. iliioaenr. Sir ,,-,/1 : B,,,,,,.. Sr. Th •. M.'.I" ••. 
PriKc Al .. ,i'" . Si, Th •• P,;"f"Y' Collencl Hol'., ••. 

'Aj.lI.,. ~,IIIIV_ f'''''''';-l'''' T".t,. Th, D./:., .fRiehlllond. L.Hlllon~~.J L.C:ul~ 
.",,(>pc' ,11 ... ,.i[, •• OrJ'ord •• ol.th.., ,,,,,,Ji'll .... ,/""1 !rel,nd. J., WII".m 

. • re«toaa""~ol.rHol",~JI" 6. f.,.tif/iol'" •• ,..oOiotl"-'" ." .. ' • • b. 
",~" flM 'fCbeiler. C.,...,;.,lI.nell •••• • ,b ... ,~. ,,,[ ..... , ... ,,,, ",.", "h" ,"'
li""" ",lu I ... /-,cr,.,.f (i~, .f.", (.~,,, i./'."'tr'''''''' ,.,u . .A.4 ·'/""r ••• 
,H ... p I""l"'.'" Th ... u i:m.fá •• ,.S" WIl" .... Brel.toD • .A'.lf- ,h, ''''''f 
.ft""JI ~"1.".".,i,6, ,"",di'llOf,h, H •• fi i. "i., .f E"".,,,,·.,,"'· ... T". 
:,M_II/",. A,-, ..... "/,,fi"l#f,6, N"",. 

-:-". ,.~vr~rdI1'6. S. ~ffcb,aI:1," Wedncfd., ,t., n .• f pell,u;;;:--
1 •• , 

: .. I ,~ • •. ' : . H' E D 'l'{E S D .A r, Fcb,u,'Y the S. 
He laR Week, I begin "i,h me Treftie of 
Peaee . • nd thi. wo.d """,15 il is plealing '0 me 
'0 .. ,:,e of,r. I hopt, j, i •• -deligl1tfull Th<lmc 
fOr<tery cnCto «.d on, fo. VV.rre .. rerhedlr
r.r •• ~n<f Gekn./f~! of a Sute.and Pcrcc lhe nue, 
111111r111 •• d h .. hhr~f1 rempe, ,hereof •• nd .hu 
Prinee or !rate offeD~'" much .g.m!! luR,ee 
Ind Re.fGn, thJt ()mÎue"th a faire nccJfion or In 

honouroble .nd lige ('e.ee ... ,hey wh,eh ,,[h I)' 
and cJûfelcnf ino.~ In '';1jOl~ WUl'C J 1 herclorc 

.' berotd ~n,é, o'p&n th~ ( .... 1';10 ) .. arj oa, rotec":. 
, ot' onr Foree"b:o.d, I "iJl be&,n thlS weck .Iro 

wi,h flJrfte he;!('. "f.he Tr~:IfJ. 
;::==;';'-::.1. On. ·,hln .. ,I,., 1V1S /èlled finee my lof! . "as 

IÏr~"ïiliinbi; dij, fl,ou'd h .. ' pOWtrlO T;m. in cafe (cme o · ,I'. Conlir;io-
, - , F I ff ne .. 

Bijna alle "newsbooks", zoals ze in Engeland bekend 
stonden (en ze lijken ook op de vroege Duitse kranten en 
pamfletten in het algemeen) verschenen in Londen, waar 
ze door de grote verscheidenheid maar een kort bestaan 
hadden. The Weekly Account bestond vijf jaar 0643-
1647) en werd gedrukt door ene Bernard Alsop in de 
"Grayes Inne Gate" te Londen. 

DE MORGEN van 15 oktober jl. deed een aanbieding met 
zijn collectie van Nobeprijsboeken. Elke woensdag kon 
men een nieuw boek kopen voor slechts €2 ,95 met inle
vering van de bon die op die dag in de kant werd afge
drukt. 

Sluipschutter Washington doodt FBI-agentt 

~ ~~ 
'. ..' ' . ..:J!I 

Beurzen mJÎV 
grootste spreI 

in·vie.r jaJr 

D2:.-::;::=::~ _ ........ . ,.... ... ........... "_., 
.......................... 

;:~ "':::;.:.:.:.!:.'.': ":~ 

De titel van het dagblad had op die dag in de "0" een 
denkende lezer afgebeeld. De woensdagen erna kwam ik 
telaat in de middag om "De Morgen" aan te schaffen en 
wie weet. welke "kop" toen de voorpagina sierde!? 

Eén van de meest decoratieve voorpagina's in de collec
tie is DE TIJD, dat ivm. het gouden priesterfeest van Paus 
Leo III op 31 december 1887 een zeer decoratieve kleur
rijke editie uitbracht. 

, ....... _ .... ,,-"""-. ,.."' ......... _-
r.. ..... _"., .... ...... .. ~ ............ .,,_ .. .. l .. __ ... _ ... _ 

-".""-""---. 
~~~;Ë~-
~ ....... , .. ,...-u.u... .. _ .......... 

Naar het schijnt verschenen er meer van die grafische 
kunststukjes van De Tijd bij andere Pauselijke jubilea. 

Van een verzamelaar in Amerika ontving ik onlangs voor 
mijn collectie een viertal nummers van Leeuwarder 
Couranten uit het belangrijk politieke jaar 1813 met ook 
vier verschillende titels en allen van dezelfde uitgever, nl. 
D.R. Sm~ding en M. Koon te leeuwarden. 
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Een aardige selectie "koppen" waarvan enkele slechts een 
heel kort bestaan hadden. Zoals trouwens gedetailleerd 
werd weergegeven in het artikel van René Vos over deze 
krant in Au Courant van maart 2001. 

Op een heel bijzondere wijze verkondigde het 
Amerikaanse soldatenblad STRICTLY GI (Army Air Field, 
Grand Island, Nebraska) met een extra uitgave in het 
nummer van 7 mei 1945 het einde van de tweede were1d
oorlog. 
De eerste pagina vertoont het doorkruiste hakenkruis met 
de twee meer bekende woorden "WAR ENDS". 
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stl·i~tly G I 
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WAR l 
• * * * * * * * * ~ ~ AI/ies Oelay V ~E Announcement 

' •• e. ho, Co .... r. "' .. , .t ..... tu.op. wilh .11, .. holc ... I. lur.cncl •• of G •• m,," 10"" 10 'h, Am.,ica .. , •• ;I ifh, 

F ..... '" ..... Ru .. ; ..... . Ollicial .. nn .. unU ...... ' of V.I: Do, h .. bun h.ld up per,di"! oi ... ullo ....... ad i .. " lor 
1101. "I;, Th ...... oltho .. gh Ih, •• 1',.'" Wer Mi .. i,,,,. hOI o ....... nud 'hol "'omo" ... wilt lot "uhd or V·l 
Do,." 

kin. G. •• ,. VI hu t ... , • 'plCiol m ' ''.gl 10 G,", •• I Owt,hl D. Ei .. nh ..... , U"9,.I .. lol;"9 him On I". 
c ..... !.t ...... ctu,hl", ... h,t.f Ih. G •• m ... ''''Ut. 

Th, ... 1" I .. tho ................... , .1 V. ! Ot,. occo'''' .. g r ... r'l" .. .,oc;"I;on co""p""" • .,1 i .. lond .. ". 
h •• c ..... Ol th ...... ,t .f , ... " ......... .,." ..... , ••• i".", H ... , 5, T." .... ". ',1 .... MI"i" •• Win,hn CI,,,.chill 
...... ' ..... 1 .. Jo •• f Sloli", wh ... ;u onnOUnt' 11 .. n .... ol Ilo. 10"" li .. ,~ . 

Een dergelijke ongewone voorpagina zag ik niet eerder 
en is beslist een aanvulling voor de curiosa collectie! 

Een onderdeel van een krantenverzameling vormen de 
spectatoriale blaadjes. De inhoud van enkele daarvan 
bestaat voornamelijk uit samenspraken, zoals dat het 
geval is in de al eerder besproken "Hollandsche Patriot" , 
"Politieke Praatmoer" , "Luchtbol" , "Politieke Snapster", 
enz ... 
Onder de wat zeldzamer stukjes bevinden zich DE 
VADERLANDSCHE SAMENSPRAAK TUSSCHEN JAAP EN 
TEUNIS uit 1787 (in mijn verzameling nr. 35 uit 1787 en 
38 uit 1792). Ze werden uitgegeven bij M. van Kolm Cja, 
die van de Reizende Nieuws-Bode) en te Haarlem bij C.B. 
van BrusseL 

BE ZAMENSPRAAJ{; TUSSCHEN 

JAAP EN ·TEUNI'S.· 
,Den 19 September 1792. No. S8 

TEUNlS. Een ge.eogende AvondlloDd, Vrietld I - Zr' Gy DOCO 
1scb en gezoad, - Ik ben lbaos door '~Hemels gunste zoo fmcb als een 
'later- HOelnje. 
J AAP. Wel alderbe". Maar, dat verheugd myl - Ik ben ook frisch 

es gewDd, CD wat bo men meerder wenf.:hen, ;t ls ge7.ond en .vlolyk te lee
Veil' etD MJn VilD Eer CD Deugd, zal onder het geoo[ t van die l~TlwaardI!er* 
b're Schauen geen dingen aanrecheeo; welke een oorzaak (oe beider bederf 
kannen wcezcn. _ _ _. 

üe Vaderlandfche Samenfpraak: tusrchcn 

JAAP en TEUNIS. 

n..;,. EeD G~MIl Avond Vriend! Alles noch 'Zo aI, ik. ,bet geluJea 
btiJ. in « wtllc: 'y' dAt VI., b, ejktndcr '&,n ~~I? . 1-" Nocn cven luchtig en klochrig. 1.'1 Aet fpr«ktroord. et'!. met m., " 
htt l:ft'Q so gelege. ; ik w«t r,ier ctt ik. God 7.1 dank! L..'l'grD k.ln dil 'c~ my 
ieu hiD3erd. cn dat noem Ik eca gdukklg men!ch •• IDt . ~et.onAheid t: geole'en 
jJ eea onbcJchr.,vel,k.e .... aarde. cveo all io het Su,adnlOd lge. de Yrybeld . buuu 
&&dorc syn .Y f,ieu. en bUltctl ge'tondheid" W2t ~yn w~ meafchen dan. ook ~ 
JIIIlDCTllllet •• eD derb.a.l,eo een regt gclû..klg mCQlCh hIer op urde, IS eea 

CaoM SchepJeJ. . . 
TcuÎJ. D.lt is bet ook. Vriend! Mur .at n~u,,"s weet g., om ~T re .ver. 

buJn. Wlot ik koom niet otn o"cr de ge~oDdbc:id te redcneereD, ~t de "ek.tc 
"10 ,'mentchcn Lich:um . want dat i. eir,en aan de Doctoren, de 1.1.ektc de~ 7.1c1 
die nn de Ker~becJ('n ea non de: SlUt.kunde u oou :tuk over de 2.Jekte ot tlaat 
___ ia ons unti %Îch ~"rind. 

] •• ,.. Dur hebt f!.1 gel) k in; om dan over alu Lltld te rl'~.rn •. hned2nig 
bcfcbooawd GT ,"oor het Irgcn.aordigen den nut van ons lie~c V~dcfju.i! . 

Ttft-iJ. Jk bclchouw hel ge.aan)k t.iek, OUt noch 'to :l!ek Dier of er I' 
noc:b hei RcUca Wl n men Cftl ~oe'e Dotl.er cn &otdc G!oeamlddclcp hl de 

]!.';~drO:.n zoudt gy nn oor~ed =,.n C;t[ de ~ieke Stnt,of de z.ickcuIf nic.t 
wd I::cbaodcl~ wierd? . 

Ttlmil. Dat 'tou mT te Hel e:et.tJ::d wenrn, :nut echter is m~ van de b~ 
b"~~("nbc"de t-., dl:' 7.lc}.e!1. verh.ulj, dat de GC"nC'CJheercn het niet: eeD' 'tl a 
O~· ~. re mniJt!rn .,. . kt' IN· ... roe 'Zaken wil geeven lot he,l~d t en dat , "1.0 7.1 
h:;', flILt c-ns . ·I)rd" . ; c Z l keA. !chooll ":r hoop voorhanden wa., wd, r?~e~ 
r:i~ deC f"cst k n "t' .. m, Qt ·e., :"Illnfle!\ 1:.1.11. ceDe k"luaw kr1~'" dat er \Q 

j~r!\ rcell 11 .. k!e y .'n- ilcm TC "r"lopen W;J. 
Ju,.. I ,er IS {.O. crnl cell 1Jleke g.,)(:d ungef"Ut, i, betc:r d2a. door woordea 

he .n 1~ citeR IC! ;lerlfc: j·.n. 
T"',.,r. Ci, komr II Wf~" met Z~k.e. voor lte .. dl~ I en dat i. ;eU daar ilt 

wani~ Vln 1011111'; ve.bIal my üe"Cf W10t n :cu"'l 'or In o.nu: Ho1laodfchc W..c
dd om ~t~-

'J •• " Cy Iu:ht! beo ik ook zWIn io ' c WM.m . of ;1 'CT icu <W: nr.1 l:.c:h~ 

gdJ::"'~.:I1k~~" maal ik moedlcbcn ~ Om icu !bI "cher.d WJvd i., r,l ! ba! h.s.! 
1".,.. ~n o.'~rom moe! Kr bcb~., otIl m1 top: r:;ct f.nIJ ik hoopen? 
TttI~". Neen. Vri~mP. hu, ia om de \I(t~If. de f\u. ,'.1 GclJcrlmd. . !k.~. 

rou ' .. 'é'lliprek eyer citn (ouk . [oen ik de tfdLDg Vl""flU,m dat ar aarcrwac[lt la 

",_trr" III'IS .ngekomc:a" 

De krantjes waren van anti-orangistische strekking en de 
politiek werd er nogal scherp bedreven in een dialoog 
die steevast in. elk nummertje begon met "goedenavond 
vriend , zijt gij nog goed gezond?" 
Er ontwikkelt zich dan een vraag' en antwoord aangaan
de de natuurlijk gekleurde binnenlandse politiek. Toch is 
er ook plaats voor buitenlandse berichtgeving die men 
met elkaar bespreekt. 
Andere dergelijke weekblaadjes waren KREUS & LOUW 
en DIEWERTJE & GRIETJE (waarvan respectievelijk num
mers uit 1780 en 1788 in de collectie) . Ze werden uitge-

geven door de erven van de weduwe J. van Egmont te 
Amsterdam. Daar waar het eerstgenoemde blad zowel het 
binnen- als buitenlands nieuws besprak, was het ande re 
meer ge richt op het vaderland , maar schuwde niet om 
schandtaal te gebruiken. Overigens was Grie tje de vrou w 
van Krelis en Diewertje de echtgenote van Louw. 
Zowel van Jaap en Te unis als de andere samenspraken 
zijn heel weinig exemplaren bekend ; slechts enke le num
mertjes zijn in het bezit van het Persmuseum. 
Zeldzaam drukwerk' 

KR-ELIS EN ' LOUW .. 
~~~';"~ ~ , ~ 

' . Kreli!. 
, 
. Louw. 

Krelis. 
Louw. 
Krelis. 

: No. 46. 14 Nove.mber 1780. . 

'''YTelkom, Vrind Louweris! 'Zyt ge-dier? Hoe il' 
., VV 't met de Gezondheid? ' . . 
Al wel, Vrind I Hoe hebt gy 't 'er me!? -
Zeer wel: Wat Nieuw5 hebt ge? 
Van allerlei foort, Vrind, en veel. 
9J zyt; een Mar. ._die me an!l~et. . AII~lei foort vin 

DIE\'VERTJE EN GRIETJE. 
6 Maart 178B. Na. 10. 

Diewertje. om u een gotden Morgeo re wen(chen, Grietje! Hoe 
hebt gy 'e met de Ge~ondheid ? 

Grietje. Op hec beste t behal'femyn Borstkwaal! Maar de Lente leomt. 
en daar ep volgt de Zomer. .! Dan zal ik wce:r fpringleeveodig zyn" 
zo goed als de beste Kreeften, die Kit Noorwegen met de eerUa Schepen 
verwacbt worden. 

Die"ercje~ Dae is'aJ iets rutl ~ezegdt Vrîndln!- NIl, ik ben ooit 
nog gezond. - Maar gy 1yC toch geen Kreeft t dat eea Dier is, en 'e 
welk tOt de fromfl:e Dicren. Daamlyt de Vi,fchen, behoort: Wel im. 
men neeD! Gy zyt een MeDsch, eeD rcdeJyk Weezen , met ve,nufc. 
oordeel eD wil befchoDIc~n. Oftt vonkje van den adem des onfterftylcen 10-
veDS. door den Heer der Eell"igheid.zelven in de neUS~8ten V.tD den Ma. 
~ebllilt.en. by zyoe Schepping, milte de Vrouw toch ook niee, vJeesch 
vaD zyn vleesch co been vao zyne beeoen zyndc. Ja. ik "il wel weddell 
om eeo Kan Kofli, dat gy, wanoeer ge met uweo Krelis over eene of 
andere Zaale twist t gy allel 'cr aan zult op6lferen om deeze "nrb~~ niet 
alleen 2:e(tand te doeD, mur de Algemeene. Vrouwelyke Jfetaphjfico te 
baat zult: oeernen t om h~m te doen zwygen. Ooze Ziel is in ons Spraak. 
lid v:!el werkl.aarner dan In .dlt der Mannen. De groote Maaker van Alles 
vond goed.. du Hy uit het ooderfl:e gedeelte 'fIn cJc ' Leodenen de! Man. 
een brokje %oudê oeemco', om de Vrouw,tc vormen; zyoe Voorzienig beid 
wist wel, dat zy de (ong des Mans, dle in ieders mond,- en dns io het 
bovenfie gedeelte zyns Ligchuml, het Hoofd. naamlyk, zelf ligt, niet 
Eoudc! Ileemeo t om de Vrouw re vormen; een Rib van den Man keurde ' 
Ey daarcoe voldoende genoeg. Echter ligt 'er ia onze coogzo veel krach,~ 
dat 1.y zicb vlugger din die der ManDen koln roereo. Eva zweeg wel voor 
eeD JdeiDe pO~5 1til, toea Adam propheteerde dat zy Eya vlee.eh en beea 
wal; D"\4.tr wIe weet W.lC t.e met hem Daderhand fprak: Milton , dien ik 
th:lDS niet b'y der hand heb, heeft durven onderf!3an het WaereldkuDdi, 
te m.takeo door zynen allel oven:1iegenden Dichtgeest. Maar Eva eveD~ 
... el werd door der Slangetonfie. die men melot de. Duiveh te z,n, e. 
die 7.y jegeDII Adam n.lprJlt[e, verleid, en AAnm weder door de hure,. 
die JUÎst de t~JI d~r Slange voerde. - Ho,?r, G~ietje! pra.ac vaD geenc 
fptingleveDdll!;e Kreeftell: Wint hoe levlndJg-er die ScbaaJvlSfchen zyn t 

al .ya ze ook oa,uurlyk (tert geloeg gehara .. , en met welgercherpto 
wapens vol eanden voorzieD 'I z, kruipen. toch eeuwig ilgteruic t gelyk: 
men .t dikwils Qoole Za. ten by het Meolchdom, waarvan IDeD zich "el 
eeDS wat veel beloofde, dir Kreeftcngagg z.iee Gun. 

Grietje. Wel hoe, Diewcrtjel Oy fchynt io eeoeo zelduameo luinl 
te zyn. Ik had zulk een aatwoord niec· ... aa U ver.ach,. Heeft uw Lol.l. 
weriJ .. "IIlisf,h.ica gO~. weg~' dBC C, over erGe of aaderc Zaai;: te veel 

i: J ~e. 

Het komt voor in de zg. Knuttel katalogus van het bezit 
aan pamfletten in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag 
onder nr.2700. En al zou de titel vermoeden dat het toch 
een krant zou zijn , blijft het een éénmalige publicatie van 
de overheid in Leiden. 

Courante der Stad.t 

L E y o E N, 
A Ifo vande Publicatie ende verkièfm

ge des Raedts aldaer gcCchiedt. 

Met de Namen der afgeCette Burghennedkren, 
Schepenen, ende Vroetfcluppen. 

Met het gheen d2t dcfc d2ghen a1hiet . 
ghepaJfeen ü. 

Til UJli,n, By Ilcob Marcus, Anno 1618. 

DE COURANTE DER STADT LEYDEN, anno 1618 en 
gedrukt door Jacob Marcus -met het wapen van Prins 
Maurits op de voorpagina- bevat naast alle namen van 
afgezette burgemeesters, schepenen en vroedschappen 
ook nieuws "he tgheen dat dese alhier ghepasseert is". 
Leuk is dat de "Publicatie ghedaen is in presentie van 
zijne Princelijcke Excelentie Prince van Orangien, &c." . 
Een antiek stuk in mijn verzameling dat ik meer zie als 
een stukje "krantencuriosa" dan als een pamflet. 

Als er al belangrijk nieuws, was werd het doorgaans niet 
op de voorpagina gebracht en zeker niet met grote kop
pen in 1787. Toch was dat een belangrijk jaar in de vader
landse geschiedenis want op 28 juni wordt prinses 
Wilhelmina tijdens haar reis naar Den Haag bij 
Goejanvelwellesluis aangehouden en min of meer gear
resteerd. Het eerste bericht hierover werd door 
Wilhelmina zelf, als een missive aan griffier Fagel, 
geplaatst in de 's Gravenhaagse Maandagse Courant van 
2 Julyen wel op de voorpagina. 

150 JAAR 
HARLINGER COURANT 
Het is feest bij Flevodruk in Harlingen. 
Een nieuwe Komori Lithrone, een nieuwe 
productiehal en het ISO-jarig bestaan van 
de eigen uitgave Harlinger Courant. 

Aan de jubilerende krant is zelfs in het plaatse
lijk museum een overzichtstentoonste lling 
gewijd . In samenwerking met Ymco Regiopost 
wordt een serie postzegels uitgegeven met 
a~beeldingen van de oude drukke rij , het eerste 
nummer van de krant, de eerste pers en het 
exemplaar waarmee nu wordt gedrukt. Ve rder 
is er een jubileumboek, dat tevens fungeert als 
catalogus bij de tentoonstelling en geschreven 
is door Johan van der Wal, een bekende mari
tieme boekenschrijver. 

Wie door het idyllis<èhe Harlingen loopt, kan 
zich moeilijk voorstell en dat het in de tweede 
helft van de negentiende eeuw hommeles was 
in de stad met een honger- en een aard-
appel oproer. . 
De leefomstandigheden waren slecht. 
Woonden in de rest van Nederland gemiddeld 
122 mensen op één vierkante kilometer, in 
Harlingen bedroeg dat aantal bijna 10.000. In 
1894 haalde Harlingen de landelijke dagbladen 
met het opzienbarende nieuws dat dominee 
Johan Barger een meisje had doodgeschoten. 
In de stad staat tegenwoordig een beeldje van 
Anton Máchter, de romanfiguur van de in 
Haringen geboren schrijver Simon Vestdijk. 

In anderhalve eeuw versleet de Harlingen 
Courant zeven uitgevers. Wat opvalt is, dat 
krant en uitgeverij - in tegenstelling tot vele 
andere uitgaven - een stabiele ontwikkeling 
doormaakten. Het eerste nummer verscheen 
op 27 oktober 185'2 waarin uitgever en reclac
teur R Klein zijn plannen ontvouwde. 

De krant die voorlopig alleen op woensdag 
verscheen, kreeg twee delen: het officiële 
gedeelte met nieuws van de regering en het 
tweede met overig staatsnieuws, beurs- en 
marktprijzen, ingezonden stukken, varia en 
advertenties. Een driemaandelijks abonnement 
kostte 90 cent, toen veel geld. 

Op 2 januari 1855 kreeg de krant een nieuw€! 
uitgever, drukker Behrns die ook een boek- en 
kantoOrboekhandel dreef. Het drukken 
geschiedde QP een ijzeren handpers die nog 
steeds te zien is in het Grafisch M·useum.in 
Ettert-Leur. Na de afschaffing van het kranten
zegel verscheen de. Harlingen Courant vana.f 1 
juli 1869 als da~blad. Dit duurde maar twee 
maandep, waar§chjjnlijk omdat Byhrn$ ni(!t 
genoeg geld had. rn me11876 ging delminr 
ovér. naar de firma Faberen Van derZwaa&. 

VánJ88Q tot 1918 wa$ -de ultgave in handen 
van drukkerij Hpt.it5rnq,. eh\arn.a van 
R. Oud.tzboon. De. Laat..'\tel:ichl.te z.:îch vooral op 
moderniseren en autpl'Uêltiseren. Zo werd rond 
~9.2.$ eenTYPQ~raph re~elzetn'lachine aaJ.l&e
schaft dleih de Qorlogpverlgens werd uitge:
leendaàri.een ondergrondse dm,l.<kerij in 
leebwarden. . 
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VERENIGING VOOR KRANTEN- EN TIJDSCHRIFTENVERZAMELAARS 

DE FILATELIE EN DE 
JOURNALISTIEK 

Zit ik toch bij de "goeie club"........... . ..... 1 Al 
jaren gaat mijn belangstelling uit naar zowel 
kranten en tijdschriften (a lhoewel dat laatste bij 
mij lichte voorkeur geniet) als de filatelie én tal 
van andere onderwerpen . "Je moet je speciali
seren ", zegt onze voorzitter, maar. ik heb er 
moeite mee! (Hij trouwens ook; weet ik uit 
betrouwbare bron.) 
Het komt niet vaak voor dat twee gerenom
meerde tijdschriften op hun vakgebied min - of
meer gelijktijdig hetzelfde onderwerp (respec
tievelijk in september en oktober nummers) 
aansnijden. 
De aanleiding hiervoor is cic uitgifte van een 
serie Amerikaanse postzegels (uitgifte datum 16 
sept. 2002) met als onderwerp invloedrijke jour
nalisten. In dit geval betreft het vier vrouwen: 

Nellie Bly, Marguarite Higgins, Ethel L.Payne en 
Ida M. Tarbell. Om twee redenen is. dit toch wel 
bijzonder. Journalisten halen niet snel de startls 
van een door een postzegel geëerd medeburger 
- denk bijvoorbeeld aan de journalist én queru
lant Jac.Gans , recent in de belangstelling door 
een over hem geschreven biografie 
.Bovendien zijn het vrouwen die hun "sporen 
verdienden in de mannenwereld" die de jour
nalistiek toen was. 

Voor zowel De Journalist als voor het blad 
Filatelie aanleiding hier aandacht aan te beste
den . 
De Journalist komt zelfs met een oproep aan 
haar lezers (in de rubriek OSM) voorstellen te 
doen om "boegbeelden van journalistiek" in 
aanmerking te laten komen voor een voor
dracht bij TGP post. Aan één kwalificatie moe
ten de genomineerden voldoen: overleden zijn . 
! Nog levende personen (behalve nog levende 
personen behorende tot het koninklijk huis) 
komen niet in aanmerking om in Nederland op 
een postzegel te worden afgebeeld . Een politiek 
die ,naar mijn weten, iedere fatsoenlijke staat 
volgt. Tsja , ook dan is Jac. Gans niet over het 
hoofd te zien ! 
De filatelie gaat in haar artikel in op zegels die 
verschenen zijn en een relatie tot de journalis
tiek hebben. Dit loopt van de bekende repor
ter Kuifje (Mannen op de Maan zegelserie) tot 
schrijvers en politici die naast hun bezigheden 
bijdragen aan dag en weekbladen leverden. 
Bijvoorbeeld Groen van Prinsterer (1801 - 1876) 
die naast zijn politiek functioneren ook bijdra
gen leverde aan De Nederlander. Opvallend is 
dat "echte" Nederlandse journalisten tot nu toe 
nog niet die waarde en erkenning hebben 
gekregen die zegeluitgave rechtvaardigt. 
Zijn die er dan? In De Journalist wordt Martin 
van Amerongen de pas overleden hoofd-redac
teur van o .a. de Groene Amsterdammer opge
voerd . Terecht? Of is dit iemand uit de groep 
van Ons Soort Mensen ? Bij het publiek niet 
echt bekend én zeker snel vergeten ! 
Hebben wij in Nederland mensen (gehad) van 
die "omvang" dat zij een zegel "verdienen" ? 
Ik kan een paar noemen: Frans Goedhart van 
Het Parool - ook nog even politicus - en mr. Van 
Heuven Goedhart "what's in a name". De laat
ste was ook aan het Parool verbonden en is 
later hoge commissaris bij de VN geworden. Of 
moet het een "echte " worden zoals Alfred van 
Sprang. Algemeen bekend - toentertijd - in 
Nederland. Ongetwijfeld zijn er nog een aantal 
te noemen, W.L.Brugsma (Boebie voor z'n vrin
den) of valt hij teveel in de categorie OSM ? Mijn 
persoonlijke voorkeur gaat uit naar iemand 
zoals van Sprang. 

Misschien is dit een aanzet om met het lezers
bestand van Au Courant tot een nominatie te 
komen. We kunnen "onze nominatie" aan De 
Journalist doorgeven en wie weet. ? 

R.A.Dolfin 

M l~ S lP'S '"alf Ha~r, J((JI!,i"glt~ Hooghû4 M'oro/Jlf1(' dl Prinfo' 
'. tJ~" ()"Q"j~, IU" tb" Griffi" 1'41.1. -

WEL'EDELg OES.TRENGE HEE"! 
Het tin,uli~r renl cllt mr vaa ti .. c lebcu.'t. hcehm1 .oel rchryvea ncVeU!II"o . 

• t ~Ier lid ·dcD Hler- Raad - PcanoD"I. VlD HoU.ad I Inhouttcocle . Ifc 'U4CDca v,ta 
",Yllankomft", he. Ye'zoelteD~e .ei:elvc onder het oog VlD H: e. Gr. MOl. te _lIlcD 
breaua: ik hl;D het te ,dril Vla m,i ' pUckt ctlfekcu'. U, W . E.l O. '.Ir "0 
~c;nDh te .cnu • . om 4uzetve. iD.fblt tc fklleb Hu .. HOOI Mu • • ~.11' "In te 9rr 
,WL!,itl:tD., bu zr' Ja 40 8~roiglle,.. or la .~ Verldefi[J~ . • zoo.' 11, U W. E. p .. hct 
1.(c,jk,II ,DOr~ .. II: Ik %.1 "'1 niet I.llltt. I ... tlg. "ft, xle. OUIITe., hIt gevII; ie4er 
,eCD 41c m, keat. ulliRtel,k be.~ypeD. hoe diep ik JJI'1ct ~etloffeD Z7D, over cca 
le~eiJlteal. 10. welnic o,ercefJkolJ1ft:11 met 11I1.e levot:h~DI tD o"l!m~,kell •. Hopenllle ik 
;10 korten la thu ~enel. te ZyD 4ceze I'IIU\n te ver~olgcp I IrUJ .Uc 4lD h~v.e, e. ,è· . 
·.ro~whei. t lIIie 41 . wurc brl.""cafl VlD het 4Ie'_álJ. V.dcrl.o4 ea VlD ~1 • . Hu.b, dio 
b,velll.iD8 .,. de <:;oDllllo,I., I. he' herII,.,. VI. Ruit •• V," •. , VI. DIr •• ,lid ••• • 
liet II ,. 'Ic Icymleru.4. •• ik. altooI me, tie mecfte IIchtin\l: veh.11vc, 

.'. ' . . WIj:L.EDELE GESTRENGE H.EER! &c. k,. 
S ...... """.... - (Il1Q. ·,,,d,,.4.) . 

I.n ~1.J".J .p 8T. , 'VI I L HEL MIN' A. 

In een NA-COURANT van dezelfde dag werd die missive 
opnieuw opgenomen en nu worelt e1 e ware toedracht van 
de aanhouding in z'n geheel weergegeven: 
Op de 2e pagina van deze extra uitgave wordt een ande-

EDELE G!(.ÖOT MOG8NDE HF.EREN I 
Jlefl~u m"'Rcn lydjn~ ~ekletl!eo hcbbenll- 4al 'er IC ·H alP · 

heCht en '"0 Nieupoort een .ROIII Pllrlleo bdt- 11 wa., co cl" 
'er een verUIlt ,ing lilt 'er een perfoon v*.o Ir oot uozieD pU . 
rcele~ zoude. wrik rerugt reet} eeni!!e beweedng on~er 11. 
JUfF<U cp L""dlle~en te weeg bracht. !0f1 hebbeo Wy, die, 
'oor U 17.,(. Gro'lt MOf. beh/!: %1n , niet aUeen lJIet lIe llO". 
<I.r ~eroDfie van dEeze. Proviotie, mllr ".:c lIIet -liet very4e/en 
"sin 11Ie p:cheimell of openbllre mlchlnatien van lIe v111111eD 
IIrr7,er Provlnlie of halter Bónlllgenoten nodl!! ~eoorde.llI · naar 
IIltD hnt een Dehctl'ment vn eeD Officie, CD 10 Rull&rl Vin 

" •• fen - Phillp".I, met cnmmuntcalie vin lIen Geu.r .. l Mdor 
Von Ryofel te motten . zenten met ~eeze eltpretre 11ft VIII' Ille· 
".,tJonen ua Ie hall den en ftilltclyk te on"ernlgen. en zo ler, 
lemlni pA,rUCn mOKt, wleol komll: in lIeu .• ProvlDlla, u.lleeJig" 
"oor de ruit lIerzelve kODde zyn. deuelve zODder· .Inzlen VlD 
perroon Ie Inelletren, CD .Ion Jlnt! til bewllreD lot ~.t wy 10 
ftut zoutlcn r;tftchl Z7D, 4II~c8wcgelll Dllllerc Grdrel te lIuDn.n 
,eneD. · .', ' 

lhCt-C "oon,org is Vin .ie ,ey~ .. en g~weeft, i4. Groot MOl.; 
fleerc". 1111 HI.re Do',rl. Hool«h. Mevrouwe !Ic Prlncetrc L"'.: 
OTl~'l~ Jan!!:. "Ien IIInt "llfeertode, 1I0or ,~en Dellchem"l B.~ 
I{e,. ~e' St." GOU~I, aln de GoejAu.erwcllcQulCe lepober~ UI; 

jn~~.:yk tot het zelve ~in"e ~elll\. io hllre relza I. 8pgehou~eD,· 
Wil' Vin WJ nlllwlvll. por eli1relf~ keonil IIrcolI~. of wtila_' 
"aven OIlO n • .te OoeJanverlllel:eOulf., Ilwllr Jltl,. DQitJt' 
HO"f:h. zich bevolldt. ten einde monllcilal het OOI merk lIe.ar 
(,lIvarWlgle rel ze vin Hoodtdezelve te ,.~rnc.mea;· - ,. "'1I1';'C!p· 
Hlue Dllorl. Hoogh. te kennen IIlr, lI.t zy zich ··t.llr 'I ~e 
11'11 te bel'ecveD, cn met ~e bde o"gmerllea kWIQr'. , iI.1l1t ~e 
OIIroe,. toelholl IIcr irlhll 'iil "ltrDif .. ; ........ r-.éà' Ih· Blirpr 
OorI"!! reelI. had 7.ien ontbr.lulen. en nog ver,".r meI lIen'.lve 
1.~,.el~tI wori. Ho., l<>t deden Ihp b.lll1en beivo~eD. 

Hoe zeer Wy Eli. Groot MOI. ,Heeren, de betUigen 4IIer Prin
celf_ mneften lIe1nor lee ven , kW.1II het onl e.ter uit eenlge om· 
ft..,digheellen , we1l1ell wy vernl .. en, hOog,ftDoOballelyll \'Dor, 
IIIlt wy H •• u Doorl. HOOI". ,..rz9chlen voor III nOl b .. re rclu alet 
te v~rv",4eren J m •• nDD lalll ta vertoeven. tol 41~ "'11Ie Illtentje 
V8~ U Ed. Groot MOl. ,.u"ea hebben ,,,ft •• n, "'I begreepea 
Ed. Groot MOl. Hearen, iht bet.woeft lIemua Yin dle zuivere 
nov:merllell v~n HI.re Doorl. Hoogh. alet overlui" z'Ialle, op 
"eoze ollverwlehle •• nkomft IllItelyk lIea oprocr .krut hili 
lIuanen I.nhc/f"ea • . an lot Ilvurl'lke IllurfteD h ... kuallell . 
overn.ln; CD oIe berichten · welllell "'1 lIreegel! ",a .Urou· 
pterillllen VlD 't gcm eeD en . der Llncllle4lloll .In "ee~é zy4lle lief. 
S'III GDu4., geJyk ook 't ,een wy Yin 't le'ol" 4'1 Prillee"e 
zelve, weJ,enl ie .rllOle verzlmeJlDlvau menfehelJ to Schoon
hoven. verurnen • en bOVOD IIlen eeni~. by%oDllue t,41aren , 
welke wy uit 'I H.,o OD Vin ellllon kr~elen,. aoo .. J .... te oa~, 
()m Hu~e Dnorl. Hoolh. te· perfu,"ee'ren ..,111 H.II" voorlenome· 
Ielz: te fllken tot ~it W1 de orllru VIII U Èa. Gr. MOl. zouden 
belcomen heboeD. en 'er tyd leweeft WIl, om v.or lIIe pubJleJce 
ruit te zore:en ; ,llyll Ha.re · Doorl. HOOlLh. d.n 0" ep lIeeze 
perfu&n: I DI iat w'j liD Hoogftllcrzetye het aev .. , VlD eea yer 
blyf jn de Slld Goudl li.llll11cn alngeloont, . v~rkOoten lIeefl zich 
Daar J .r.erdam te be~eelle". met toezeggla. ~ .• n .Idl.r 100 I.nl 
,e vert .even, tot tilt U Ed. Gr. Mot •• aa H •• re .Doorl. HOOlh. 
HOII~f\tefZelver iotentie zouden heooen lIoen verftlAn , Wilt op 
twee Lerllea'vlll ODze Commiffie Menouwe de Prlncelfe met · 
een efcorte Ruilen, Int SChooDhoveD hebben verzeilII. 

Wy vleyen 0111, lIat U E4II. Groot MOl. 4eeze ODZO lIemarche 
tot heil van lIIen LIDtIC , en met lIe befte oogmerken gedlln, 
wel meI hoogft~erzeJYer lo .. .tkcurlog zul.len Ileliell~n te vereereo • . 

Wy hroben lIe E.t n. tie ZeclJ"n tie. AJlerhoe>«ftcD over U E4. 
Gr. Mrg. PerfooDen e. hoo~w ~ enll!!. beflu iten tc kebbell af,e
{m~ekl on! mei .iep refllctl te on~e,rc:lryve~., 

EDELr'; GROOT MOGENDE HEEP..EN! 
(Ond,,/lo,/tI) _ 

U f':d. Groot Mn~. on~er4lDiile DIenairi. 
Dt G.c~mmltleer~eu. tcr DcfeDl1c vin deeze .I'rovinlic cD tie 

Staá Utrlcht. 
. ( Lag'rjln"d) 

WMr.1ur d"j al 
jUllY 1781. 

T~r OrdonJllntle vin ·tlc::elve. 

(war H'tukend) . 
H. COS TE F. US. Sec. 

re missive opgenomen, nu vanwege Willem, Prins van 
Oranje, waarin hij zijn ongenoegen uitspreekt over de 
"zoo geweldadige daad tegen een Doorluchtige Persoon, 
en die ons zo dierbaar is geattacheert". 

HOOG MOGENDE HEEREN! 

zOO op het GIlClJbllt worden wy In hel r.etkèr. on4llerrllt, .'1 
Hllre I" oallll!lyke Hoogbel411 00" ~!erbll:c 6cm.IlDnc or 

naarc rèize vin 'N11Uegen DUf 'I Gr.~enhlg. by cn omtrcnt 4IIe 
St" Sehoonl1.l1óvctl. ~oor eeDe p.rlYllewlpt.nllc Bur~c, .. a MIJl . 
tllrclI Ie op,ehoudCD, . eo vervolgen DIanen IIc lcm. 5t14ll1, ti rI~ 
lebtagt, · IIWllr Hoo,ftdttelve . vit nu .. "in HeeTen Occomallt· 
tecrieDt lier He~rtn Stilten. 'nis Holll04 wDrd opgehpudell In 
bewa.rt!. -- W>, behoeven Uw HOOI MOlcDtlO nlct on.er bet 
oog t. IIrtDgen, hoe ner WJ letroll"clI tD levo~IIJ- 'Ii'1I UOlt 
11 .. 0 over teil zoo lewelll.&llge ill411 lej/,cn ccn DOOrluchtige Per ·. 
Joo., en tlie onl zoo t1lcrbur I~ gealt.cheen. - Uw HnoR 
M!I~eDllle be,n"._ liglelyll, d.t wy ODI niet ongevoelil kUDllco 
100",n 31n een ftetr!sfllre onl, cn OD' Hilh, en .ID tie Pcrrooll 
"al! eCMKonlap.:lyke Prioc~lfe Unrdun.r en Wy verWIKten tlUI 
1IItt CCD vlllkoDlen Ii'ucie tlat Uw Hoog Mogcntle zodlnige.lIllit 
,elul:D wtl zullen w(1ltll neernco I till Hllre' KoalnRlyk. Honl 
beli zoo rpJ~tljl! tloecl)'11 lIit Halle 4IIetcntie UlO.ltl, eQ ilJ. "1 
hèld 1/·llel4\ worole. ---

. AI'II4rJfonrt (WIS Kelekell~)· . . 
4~na9JunYl787. ' W.PRINCEVAN ORANJ.E. 

Beide nummers maken deel uit van de collectie. 
(wordt vervolgd) 

INTERNATIONALES tEITUNGMUSEUM 

DER STADT AACHEN 

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

unieke collectie waarin de geschiedenis 
weerspiegeld wordt. 

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

Internet: http://www.izm.de 

-Cowanten, 
-- Tijdschriften 
-_. Folders 
- van 1720 tot heden 

Zuiderdiep 52,9521 AT Nieuw Buinen 
Telefoon 0599-616443 

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

Openingstijden: 
Maandag geslolen 
Dinsdag en 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag 

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

Bel voor een proefabonnement 
van zes weken: 

(058) 2845 845 
D~t aar,x-d gtlldt ,;:t!,!:;:tBnd (!!:i ti dB (:I~I~~~:[>E::~ 3 r;).'!t'U1(!E:n nif:il 'J~I:~ 000 
soortgeliik aantod gebruik hebt ge:r'm.akt. Buit,:;!: OBS vp.fsprE.!~j~;::~;~;!J~bi<:~d 

w(;rd;~:: exlw P,?f'10!ü,)S:êO :~: rek€!': Îf"ig ge.c~ac.hL 

LEEUWARDER COURANT "· 
H(') () ::DBLA. :) VAN f'R::~ S !.A."ID '250 

Wie de waarde wenst te 
weten van vele Amerikaanse 
historische kranten en . 
tijdschriften: met belangrijk 
nieuws, bezoekt de site van 

"The hisiory bUff'. 

http://www _historybuff;col)1/prices.html 




