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VERENIGING VOOR KRANTEN- EN TIJDSCHRIFTENVERZAMELAARS
geven d oor d e erven van d e w eduwe J. van Egmont te
Amsterdam. Daar waar het eerstgenoemd e blad zowel het
binne n- als buitenlands nie uws besprak, was het ande re
meer ge richt op het vaderland , maar schuwde niet om
schandtaal te gebruike n. Overigens was Grietje de vrou w
van Krelis e n Diewertje de echtgenote van Louw.
Zowel van Jaap en Te unis als d e andere samenspraken
zijn heel w einig exe mplaren bekend ; slechts enke le nummertjes zijn in het bezit van het Persmuseum.
Zeldzaam drukwerk'
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: No. 46.

EN '

LOUW..

14 Nove.mber 1780. .

,

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

DIE\'VERTJE
Diewertje.

om

EN

6 Maart 178B.

GRIETJE.

Na. 10.

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
Maar gy 1yC toch geen Kreeft t dat eea Dier is, en 'e
nog gezond. 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 10veDS. 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

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, ;tls ge7.ond en .vlolyk te leeVeil' 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.
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A Ifo vande Publicatie ende verkièfmge des Raedts aldaer gcCchiedt.
Met de Namen der afgeCette Burghennedkren,
Schepenen, ende Vroetfcluppen.
Met het gheen d2t dcfc d2ghen a1hiet .
ghepaJfeen ü.

EeD
Avond Vriend! Alles noch 'Zo aI, ik. ,bet geluJea
wtllc:
dAt VI., b, ejktndcr '&,n ~~I?
.
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
,'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
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maal ik moedlcbcn Om icu !bI "cher.d WJvd i., r,l ! ba! h.s.!
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.
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"

1".,.. ~n o.'~rom

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

~ieke

zoudt gy nn
=,.n C;t[ de
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
dl:' 7.lc}.e!1. verh.ulj, dat de GC"nC'CJheercn het niet: eeD' 'tl a
O~· ~. r e 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
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..cdd om ~t~'J••" Cy Iu:ht! beo ik ook zWIn io ' c WM.m . of ;1 'CT icu <W: nr.1 l:.c:h~
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De krantjes w aren 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 aangaande 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 nummers uit 1780 en 1788 in de collectie) . Ze werden uitge-

Aan de jubilere nde krant is zelfs in het plaatselijk mu se um ee n overzichtstentoonste lling
gewijd . In same nwe rking met Ymco Regiopost
wordt een serie postzegels uitgegeven met
a~b e eldingen van de oude drukke rij , het eerste
numme r van d e krant, d e eerste p ers en het
exemplaar waarmee nu w ordt gedrukt. Ve rd er
is er een jubile umboek, dat tevens fungeert als
catalogus bij de tentoonstelling en geschreve n
is door Johan van der Wal, een beke nde maritieme boekenschrijver.
Wie door het idyllis<èhe Harlingen loopt, kan
zich moeilijk vo orstell en dat het in de tweede
helft van de nege ntie nde eeuw hommeles was
in de stad met een honger- en e en aardappel oproer.
.
De leefomstandighede n waren slecht.
Woonden in de rest van Nederland ge middeld
122 mensen op één vierkante kilometer, in
Harlingen bedroeg dat aantal bijna 10.000. In
1894 haalde Harlingen de landelijke dagblade n
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 reclacteur 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·u seum.in
Ettert-Leur. Na de afschaffing van het krantenzegel 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&.

~9.2.$ eenTYPQ~raph re~elzetn'lachine aaJ.l&eschaft dleih de Qorlogpverlgens werd uitge:leendaàri.een ondergrondse dm,l.<kerij in
leebwarden.
.
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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.

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
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150 JAAR
HARLINGER COURANT

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 d at 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 koppen in 1787. Toch was dat een belangrijk jaar in de vaderlandse geschiedenis want op 28 juni wordt prinses
Wilhelmina tijdens haar reis naar Den Haag bij
Goejanvelwellesluis aangehouden en min of meer gearresteerd. 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.

