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VERENIGING VOOR KRANTEN- EN TIJDSCHRIFTENVERZAMELAARS
Jaargang 7· Nr.4 - december 2002

CONTRIBUTIE 2003

AANBIEDINGEN OUDE COURANTEN
De lede n va n de VKTV die in 2003 regelmatig een krantenaanbieding wensen te o ntvangen, geven dit door aa n
L. Nie rynck - Vliedberg 20 4386 GH Vliss ingen.
e mail: .. lnie rynck@zee landnet.nl

De contributie over 2003 bedraagt (slechts) 18
euro. Om de relatief hoge porto- e n acceptgirokosten uit te sparen (per zending bed raagt die
2.39 e uro) 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 contributie (natuurlijk) graag tegemoet!

KRANTENSTOK
Een aardige a,a nhied ing van HET PAROOL is de
krantenstok. Wil je thuis de krant daarin klemmen , 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" .

Ouer een ongewone "einde oorlog" krant met uoorkntisen
van een hakenkruis, een selectie Friese "koppen ", een
breedvoerig 17e eeuws n ieuwsboek uit Engeland en een
stel patriottische same11.'ifJl'aken en weeral een ''Morgen''
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GROOTSTE KRANT TER
WERELD:
OPlAGE 14,4 MILJOEN
De 5 grootste kranten ter wereld zijn alle maa l
Japans, met oplagen van
4,6 (nummer 5) tot de 14,4 miljoen stuks van de
numme r 1: Yomiuri
Shimbun.
Het Duitse Bild is 6e (4, 3miljoen), The Sun 7e
(3,4 miljoen).
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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 provinciale volkslied. De juiste zin. werd in de
Zeeuwse pers op 5 augustus over een volledige
pagina 17 maal geschreven. Een kostelijke vergissing!
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was de rode kop op het nummer van 13 juni
2002 van de BORNSE COURANT tgv. het eeuwfeest 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 geelgekleurde reproducties van bet proefn ummer u it 1902
en van het eerste nummer over een volledige
pagina ontbreken niet en het eerste na-oorlogse kleine exe mplaar van 7 april 1945 is oranjegekleurd.
In de Twentsche Courant Tubantia van 13 juni
2002 werd een informatief artikel opgenomen
over deze vriendelijke oude dame in een jubileum rokje.
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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 leeuwarde n.
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Bijna alle "newsbooks", zoals ze in Engeland bekend
stonden (en ze lijken ook op de vroege Duitse krante n 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 06431647) 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 Nobe prijsboeke n. Elke woensdag kon
men een nieuw boek kopen voor slechts €2 ,95 met inlevering van de bon die op die dag in de kant werd afgedrukt.
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Een andere 1/1 pagina advertentie, als toepasselijk 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 volgende. zin: 'raIs. 1I groot nieuws wilt aánkohdigen, maik er dan een ptJmeur van in de dagbladpers".
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Medio 17e eeuw waren de Enge lse krante n doorgaa ns op
kwa rto-formaat e n telden soms 24 pagina's, maar vooral
kenme rkend voor die tijd wa re n de titels va n he t weekblad, die meer dan een halve voorpagina besloegen,
getuige het hier afgebeeld e exemplaar uit de verzameling
va n THE WEEKLY ACCOUNT enz. 6e week ofwel 5 febru ari 1645.
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Sluipschutter Washington doodt FBI-agentt
Beurzen mJÎV

grootste spreI

PRIJS!
Het is wellicht niet zo bekend, maar er bèstaat
bok een uPrij$ voor' vormgevingÏh de internationale krantenwereld lf ! De Titel "bèsté krantenbijlage 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.
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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 collectie is DE TIJD, dat ivm. het gouden priesterfeest van Paus
Leo III op 31 december 1887 een zeer decoratieve kleurrijke editie uitbracht.

Een aardige selectie "koppe n" 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 were1doorlog.
De eerste pagina vertoont het doorkruiste hakenkruis met
de twee meer bekende woorden "WAR ENDS".

