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naam Libération LES UNES heeft 
meegekregen, bevat het niet alleen 
voorpagina's over de periode 5 februari 
1973 (een 0-nummer) tot 4 november 2009 
(het overlijden op 100-jarige leeftijd van 
de antropoloog / psychoanalist / filosoof 
Claude Lévi-Strauss), maar ook een keuze 
uit eerder in het dagblad gepubliceerde 
achtergrondartikelen, o.a. van de mede-
oprichter en directeur tot 4 jaar geleden 
Serge July. Het inleidende artikel is van de 
hand van de huidige directeur Laurent 
Joffrin. De uitgave kost in Frankrijk 49 
euro; het isbn-nummer is 978-2-7324-
4083-5. De afbeelding hierboven laat alle 
drie uitgaven zien. 
De VKTV-website probeert alle 
dagbladuitgaven te vermelden die met hun 
voorpagina’s terugkijken op de eigen 
geschiedenis. Zo is daar de "Leeuwarder 
Courant 250 jaar" uit 2002 (250 
voorpagina's en 250 advertentiepagina's). 

NRC Handelsblad heeft in 1999 "een eeuw 
in voorpagina's" uitgegeven: één pagina 
van elk jaar, met 70 van de 100 pagina's 
een keuze uit het Algemeen Handelsblad 
en de Nieuwe Rotterdamse Courant. 
Verder kennen wij voorpaginaboeken van 
diverse andere dagbladen: Leidsch 
Dagblad, Het Parool, Utrechts Nieuwsblad, 
De Telegraaf en verder facsimile-uitgaven 
van Trouw 1943-1945 en een gedenkboek 
van de Gazet van Antwerpen. Een mooie 
uitgave, vergelijkbaar met bovengenoemde 
LES UNES, is "300 primeras paginas" van 
El País, over zijn eerste 20 jaar (1976-
1996). Dit boek, ook op A3-formaat, bevat 
300 voorpagina's van het Spaanse dagblad. 
De democratiseringsgolf na Franco's dood 
komt goed tot uiting in dit overzicht van 
juist die 20 jaren waarin de krant zeer 
toonaangevend is geweest. 
 
                                                  Paul Klein 

  
 
Onze schatkamer: het Persmuseum 
 
Het Persmuseum bestaat sinds 1902. Het geeft 
in de vaste presentatie een beeld van de 
Nederlandse geschiedenis van kranten en 
tijdschriften. Bovendien zijn er geregeld 
wisseltentoonstellingen. Er is veel aandacht 
voor spotprenten en voor educatie. Het museum 
heeft een prachtige collectie, waaronder veel 
eerste en bijzondere nummers, ook uit de 
overzeese gebiedsdelen. Je kunt er makkelijk in 
zoeken via de internetpagina van de buurman 
Internationaal Instituut voor Sociale 
Geschiedenis: www.iisg.nl. 
 
Tot en met 6 februari staat de tentoonstelling 
Van DaDa tot Winter, een project van Julia 
Winter over krant en kunst. Kunstenares Julia 
Winter werd geboren in Moskou, waar ze aan de 
kunstacademie eerst de richting Beeldende 
Kunst en later Design en Mode volgde. Zij 
woont nu al jaren in Amsterdam. Julia is 
gefascineerd door de macht van de media en hoe 
deze onze manier van kijken naar de wereld 
beïnvloedt. Voor het werk dat in het 
Persmuseum te zien is, verzamelde ze 

voorpagina's van kranten van over de hele 
wereld, die ze bewerkte met verf, metaal, stof, 
plastic en voorwerpen als een schaakbord of een 
stuk hout. Zo ontstaan onverwachte en 
raadselachtige combinaties met een heel eigen 
betekenis. www.juliawinter.nl  
 

 
Het bureau van directeur Holdert van De 
Telegraaf, ca 1940 
 
Je kunt ook vriend worden voor € 25 per jaar en 
krijgt dan gratis toegang, 10% korting op 
publicaties, uitnodigingen voor openingen en 
andere activiteiten en driemaal de nieuwsbrief 
PersmuseumNieuws.  

http://www.iisg.nl/�
http://www.juliawinter.nl/�
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Het adres is: Zeeburgerkade 10, 1019 HA 
Amsterdam, tel. 020-692 
8810, www.persmuseum.nl, geopend di-vr 10-

17, zo 12-17, feestdagen gesloten. Met 
museumkaart gratis entree. 
                                                   Gerard Raven

 
De maandelijkse ruilbeurzen op zaterdagochtenden in ’t Trefcentrum te Voorthuizen 
 

 
Na de ruilbeurs van 6 november is op 11 
december nog een ruilbeurs gehouden, 
waar deze foto is genomen van ons erelid 
Andries Kreuzen, die het Algemeen 
Handelsblad van maandag 8 juli 1850 laat 
zien. Die voorpagina vermeldt dat dit de 
Tweede Editie is, die begint met het 
bericht van zondagavond 7 juli: 
ONTWERP VAN EEN DUITSCH-
OOSTENRIJKSCH HANDELS-
VERBAND. 
 
In de rechterkolom zien we Wanda en 
Hans van Zon bij hun stand met diverse 
publicaties, eveneens genomen op de 
ruilbeurs die samen met de 
Documentatiegroep 40-45 werd gehouden 
op 11 december. Op 5 februari is de 
volgende beurs van de Documentatiegroep. 
Op 5 maart 2011 is er dan weer een 
VKTV-beurs. Naar wij hopen ontvangen 
de VKTV-leden tegen die tijd het volgende 

nummer uit de 18de jaargang van Au 
Courant. 
 

    
Daarin kunt u een interview verwachten 
met onze leden de heer en mevrouw 
Jongbloed-De Vries uit Brussel over hun 
verzameling van Belgische kranten. Van 
de hand van Gerard Raven verschijnen 
twee artikelen: het ene over een 
handgeschreven krant uit Bermuda en een 
ander over de reisetappes in 1864 van een 
poststuk van Nieuw-Zeeland naar London. 
Het bijzondere is dat Gerard die etappes 
allemaal via kranten heeft weten te 
achterhalen! 
 
U, als trouw VKTV-lid in ook minder 
aktieve verenigingsjaren, heeft inmiddels 
vast wel begrepen dat wij ook uw initiatief 
om kopij voor dat volgende nummer in te 
leveren heel erg waarderen! 
 
De lidmaatschapskosten voor 2011 zijn 
gehandhaafd op € 20,- (ING-bank 3853388 
t.n.v. VKTV te Heerhugowaard). 
 
Hoewel niet helemaal passend bij 
bovenstaande oproep durven bestuur en 
redactie u toch een SPAARZAAM 2011 
toe te wensen! 
 

http://www.persmuseum.nl/�

