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Kopij voor het volgende nummer van jaargang 18 van Au Courant 
 
Na jaargang 17 in 2002 en na de jaarboeken 2003/2004, 2005, 2006 en 2007 is in 2011 Au Courant weer 
verschenen als kwartaalblad, als resultaat van de besluitvorming op de ledenvergadering van eind 2010. 
De redactie heeft de drie tot nu toe verschenen nummers uitgebracht als behorend tot jaargang 18; deze 
uitgaven van 2011 konden u worden toegezonden dankzij de redactionele bijdragen van slechts drie leden: 
Louis Nierynck, Gerard Raven en Paul Klein. De redactie zou graag ook bijdragen ontvangen van andere 
VKTV-leden. Ga er eens bij uzelf na met wat voor verhaal u uw mede-verzamelaars een plezier zou 
kunnen doen: iets over de eigen verzameling, of over wat u bezig houdt op verzamelaarsterrein meer in het 
algemeen. Stuur uw artikel naar de redactie; zo nodig helpen wij u met uw tekstuele bijdrage als u daar 
behoefte aan heeft. 
 
 
 
Raadselachtige handgeschreven krant uit Bermuda ontdekt 

               Gerard Raven 
 
De Bermuda Royal Gazette is een van de oudste 
kranten ter wereld die nog bestaan, met 
geboortejaar 1784 zelfs een jaar ouder dan The 
Times uit London. Maar wie heeft ooit gehoord 
van The Islander, die in 1848 met de hand 
geschreven is op Prospero’s Isle? Ik kocht deze 
krant via internet in de VS en daarna volgde een 
spannende zoektocht naar de achtergronden van 
dit topstuk. 
 

 
 
Bermuda vanuit de lucht  
 
Een nieuwe krantentitel 
 
Wie Shakespeare heeft gelezen, weet dat 
Prospero’s Isle de plaats van schipbreuk is in het 
toneelstuk The Tempest. Onderzoekers meenden 
dat het Korfu (Griekenland) betrof of een eiland 
bij Sicilië (Italië), maar anderen dachten aan 
Bermuda, dat kleine eiland vol baaien midden in 
de Atlantische Oceaan ten oosten van de VS. 

Shakespeare kende immers het verhaal van de 
schipbreuk en kolonisatie van Bermuda in 1609, 
twee jaar eerder. De krant moet met het eiland te 
maken hebben, want in een van de advertenties 
wordt dit genoemd. Ook de andere plaatsnamen 
die worden vermeld, liggen op Bermuda, zoals 
de hoofdstad Hamilton. 
 
Handgeschreven nieuws 
 
Een krant met de hand schrijven? Dat is minder 
gek dan het klinkt. De gedrukte krant ontstond uit 
geschreven nieuwsbrieven, waar in de 15e eeuw 
kooplieden zich op abonneerden. In koloniën 
overzee gebeurde dit ook, wanneer er nog geen 
drukpers was aangekomen. Zo was de eerste 
krant van Victoria, The Melbourne Advertiser, in 
1838 met de hand geschreven. Net als The 
Islander zijn er twee kolommen en eenvoudige 
koppen, op een veel kleiner formaat dan de 
broadsheet, de gedrukte krant van toen. De 
Bermuda Gazette was nog relatief klein met drie 
kolommen en 42×26 cm, The Islander is maar 
25×20 en The Melbourne Advertiser 30×20. 
Overigens heb ik nog gestencilde 
handgeschreven krantjes van Britse kolonisten in 
Brazilië, getiteld The Pernambucano 
(1895−1896). 
 
Onvriendelijke wildeman 
 
The Islander heeft een prachtig titelblad, met 
versierde letters en een gekleurde tekening van 


