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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:
Gr. MOl. te _lIlcD
breaua: ik hl;D het te ,dril Vla m,i ' pUckt ctlfekcu'. U, W . E.l O.
~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
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,
.'. ' .
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WIj:L.EDELE GESTRENGE H.EER! &c.
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DE FILATELIE EN DE
JOURNALISTIEK
Zit ik toch bij de "goe ie club"........... . ..... 1 Al
jare n gaat mijn belangstelling uit naar zowel
krante n en tijdschriften (a lhoewel dat laatste bij
mij lichte voorkeur geniet) als de filatelie én tal
van andere onderwerpen . "Je moet je specialiseren ", zegt onze voorzitter, maar. ik he b er
moeite mee! (Hij trouwens ook; weet ik uit
betrouwbare bron.)
Het komt niet vaak voor dat twee gerenommeerde tijdschriften op hun vakgebied min - ofmeer gelijktijdig hetzelfd e onderwerp (respectievelijk in september en oktober nummers)
aansnijden.
De aanleiding hiervoor is cic uitgifte van een
serie Amerikaanse postzegels (uitgifte datum 16
sept. 2002) met als o nderwerp invloedrijke journalisten. In dit geval betreft het vier vrouwen:
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'VI I L HEL MIN' A.

In ee n NA-COURANT van dezelfd e dag werd die missive
opnieuw opgenomen en nu worelt e1 e ware toedracht va n
de aanhouding in z'n gehee l weergegeven:
Op de 2e pagina van deze extra uitgave wordt een andeEDELE 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
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
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 Princelf_ 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 Schoonhoven. 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
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!

INTERNATIONALES tEITUNGMUSEUM
DER STADT AACHEN
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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
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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 querulant 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 journalistiek toen was.
Voor zowel De Journalist als voor het blad
Filatelie aanleiding hier aandacht aan te besteden .
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 voordracht bij TGP post. Aan één kwalificatie moeten 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 journalistiek hebben. Dit loopt van de bekende reporter Kuifje (Mannen op de Maan zegelserie) tot
schrijvers en politici di e naast hun bezigheden
bijdragen aan dag en weekbladen leverden.
Bijvoorbeeld Groen van Prinsterer (1801 - 1876)
die naast zijn politiek functioneren ook bijdragen 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-redacteur van o .a. de Groene Amsterdammer opgevoerd . 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 laatste 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 vrinden) 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 lezersbestand van Au Courant tot een nominatie te
komen. We kunnen "onze nominatie" aan De
Journalist doorgeven en wie weet. ?
R.A.Dolfin
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Autoweg Borger richting Stadskanaal
Afslag Nieuw Buinen West nemen.
Bij 1e kruispunt, aan de Mondenweg,
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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!
op het GIlClJbllt worden wy In hel r.etkèr. on4llerrllt,
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
liglelyll, d.t wy ODI niet ongevoelil kUDllco
100",n 31n een ftetr!sfllre onl, cn OD' Hilh,
.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~)·
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Wie de waarde wenst te
weten van vele Amerikaanse
historische kranten en .
tijdschriften: met belangrijk
nieuws, bezoekt de site van

"The hisiory bUff'.
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