
 

 5 

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 
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een onvriendelijke wildeman in zijn hol. De 
datum is niet volledig, want na augustus is er een 
open ruimte voor de dag. Dit is nummer 3. Een 
citaat uit Hamlet kun je ook niet missen: 'Er zijn 
méér dingen tussen hemel en aarde, Horatio, dan 
jij in je filosofie over gedroomd hebt'.  
 
De voorpagina is gevuld met advertenties, net 
zoals de gewone krant van toen. De eerste is van 
11 augustus: 'Te koop: een paar honderd 
bijzonder aanhoudende muggen. … Te bevragen 
bij het kantoor van deze krant, of bij mejuffrouw 
Richardson, hoofd van de huishouding van 
Teucer Lodge.' De volgende advertenties gaan 

over koken, kantklossen, zere ogen en huurders 
voor de gebouwen op Morgan´s Island. 
 
Bladzijde 2 geeft een verslag van het prachtige 
weer de laatste weken op Prospero’s Isle: 'De tijd 
gaat hier rustig voorbij, maar het wordt niet te 
gek. We hoorden dat sommigen van jullie 
aardige vrienden medelijden met ons hadden, 
alsof we ballingen zijn, maar dat is volkomen ten 
onrechte'. De auteur antwoordt met een citaat van 
Byron, vol lof over het landschap: 'Dit is geen 
eenzaamheid, maar je ervaart / de natuur in haar 
bekoorlijkste aard'.

 

         
 
Goede reis 
 
De krant heeft een correspondent in Devonshire, 
die op 31 juli dit bericht schreef: 'Op 25 juli arri- 
veerde in Hamilton het jacht Waterloo van de 
Hamilton Mail Company, met kapitein Tom. Het 
bracht drie passagiers mee, die natuurlijk aan hun 
vrienden op de eilanden schreven dat zij goed 
waren aangekomen. De Waterloo gaat deze post 
bezorgen en over een paar dagen zal er wel ant- 
woord zijn.' Er is ook ander nieuws: 'Dinsdag- 
avond ging het debat over het onderwijs verder 
met een toespraak van meneer Starpocrates (het 

liberale parlementslid van Hamilton). Zijn plan 
ondervond veel tegenstand, omdat het te duur is 
voor de kolonie. Met de huidige stand van de 
schatkist zou het experiment heel onverstandig 
zijn.' Tenslotte het bericht dat er enkele prachtige 
vallende sterren gezien zijn op de avond van de 
24e, dus kunnen de lezers beter hun wensen bij 
de hand houden, voor het geval ze terug zouden 
komen. We zijn nu al ver op bladzijde 3, tijd voor 
een moord op 'enkele mooie porgies’ [vermoede- 
lijk vissen]. Meneer D.R. Tucker is de schelm die 
ze ‘gevangen, gedood en opgegeten heeft; 
schokkend!!!’ 
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Het gesprek van de dag 
 
Daarna een bericht van onze correspondent in 
Hamilton van 11 augustus; hij spreekt de 
hoofdredacteur aan als mejuffrouw. De nieuwe 
krant is daar het gesprek van de dag: 'De lezers 
hier hebben al met eerdere nummers kunnen 
kennismaken. … Een vriend meldt dat men uw 
krant zelfs wil opsturen naar verre landen; één 
enkel nummer brengt al grote sommen op.' Het 
bericht wordt afgesloten met: 'Vertrokken van 
Hamilton op weg naar Prospero’s Isle op 
woensdag 2 augustus om 17 uur in het snelle 

jacht Waterloo, met drie jongedames aan boord 
van wie de namen niet bekend zijn.' 
 
We zijn nu op de laatste bladzijde: 'Ik wandel bij 
de prachtige Sibyl's Cave en zie / op een 
sinaasappelboom initialen drie / gekerfd door een 
jongere die beroemd / wil worden en eeuwig 
genoemd'. Zo'n boom wordt inderdaad heel oud.  
 
Onderaan staat naar Brits gebruik het colofon: 
The Islander verschijnt elke veertien dagen op 
zaterdag. Uitgever Tucker & Co, kantoor ten 
westen van de Sybil's Cave. Postpapier, kaarten 

 

         
 
en strooibiljetten worden netjes, zorgvuldig en 
snel geleverd. Prijs één guinea [£ 1/1/0] per jaar. 
Agent in Hamilton de heer Tom Pigeon.' 
 
Aanwijzingen 
 
Dit handschrift zit vol aanwijzingen. De 
advertenties zijn grappig en maken al duidelijk 
dat we niet te maken hebben met een echte krant, 
maar met fantasie. Bermuda was waarschijnlijk 

toch ook te klein voor een tweede krant. Nummer 
drie (zonder vermelding van jaargang) is ook 
geen keihard bewijs dat er eerdere nummers 
geweest zijn. Wel was het gebruikelijk dat de 
hoofdredacteur van een nieuwe krant vertelde 
wat hij beoogde, en dat missen we hier. Die 
redacteur was duidelijk belezen en wordt 
eenmaal aangesproken als mejuffrouw. Haar 
handschrift, interesses en manier van verslag- 
geving duiden ook op een vrouw. Was zij de-
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Richard Redgrave, The governess, 1844 (Victoria and Albert Museum, Londen); rechts Rebecca Solomon, 
The governess, 1851 (onlangs ontdekt, eigenaar onbekend) 
 
zelfde als juffrouw Richardson, hoofd huis- 
houding van Teucer Lodge? Ik stel me voor dat 
zij daarnaast gouvernante was en de krant heeft 
gemaakt voor de kinderen. Een gouvernante was 
een vrouw die kinderen verzorgde, opvoedde en 
onderwees en bij het gezin inwoonde. In Britse 
romans van die tijd wordt zij vaak beschreven als 
een arme en onderdrukte figuur: ze moest zich 
bescheiden kleden en werd vooral genegeerd, als 
een soort behang. Op de twee schilderijen zien 
wij haar met een brief of boek in de hand. Het 
linker was een jaar eerder al door de schilder 
gemaakt onder de titel The Poor Teacher.  
De vermelding van eenzaamheid kan duiden op 
het gezin van een Brits bestuurder of officier die 
een paar jaar op Bermuda geplaatst was. 
Misschien verwijst Tucker & Co naar hun naam. 
Kapitein Tom, of Tom Pigeon, was mogelijk een 
bediende of anders een van de kinderen. 
Misschien had hij een roeiboot die echt bestond, 
of anders in de fantasie van de kinderen. Hij had 
drie meisjes als passagiers. Volgens de krant is 
de thuishaven Hamilton; de andere eilanden zijn 
misschien in de baai te vinden. En het onderwijs- 
debat vond vermoedelijk niet plaats in het 
parlement, maar in de klas van de gouvernante. 
 
Romans 
 
Zat de schrijfster in Engeland en is Bermuda 
erbij bedacht? Dat lijkt onwaarschijnlijk: een 
reiziger kan de geografische kennis gehad 
hebben, maar wat had dat voor nut voor kinderen 
die elders op school zaten? Morgan’s Island en 

Devonshire zijn te vinden op Bermuda. Sibyl’s 
Cave kon ik niet vinden, maar Bermuda heeft 
genoeg grotten en deze was, denk ik, een speel- 
plek voor de kinderen. De grotbewoner is hier 
natuurlijk wel bij bedacht. De Grot van de Sibylle 
(profetes) van Cumae is wél een beroemde plek. 
Cumae was een Griekse kolonie bij Napels; de 
held Aeneas reisde hierheen in Vergilius' lange 
gedicht Aeneis, een legende over de stichting van 
Rome. Aeneas wordt ook genoemd in The 
Tempest en de grot van Cumae was ook bekend 
in de tijd van Shakespeare. In 1848, het jaar van 
The Islander, publiceerde Anna Bach een roman 
in Cincinnati, Ohio (V.S.): The Sibyl's Cave: or, 
Book of Oracles, for Ladies and Gentlemen. 
Misschien heeft onze gouvernante over dit boek 
gehoord of het zelfs gelezen. Er is ook een 
moderne tegenhanger van: in 2001 won de 
Australische Catherine Padmore een nominatie 
met Sibyl’s Cave, opnieuw een reisverhaal. 
 

 
 
Het eerste postkantoor van Bermuda 
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In de krant is ook sprake van het verzenden van 
brieven. In dit verband is het interessant dat 
Bermuda in 1848 zijn eerste postzegels kreeg, 
een initiatief van de plaatselijke onofficiële 
postbode. Een jaar eerder was de gouverneur van 
Mauritius ook op eigen houtje postzegels gaan 
maken, als eerste Britse kolonie. Had hij om 
toestemming gevraagd, dan had hij die 
vermoedelijk niet gekregen... 
 
Vragen 
 
The Islander is een venster op romantische dagen 
van de Victoriaanse tijd. Er blijven nog genoeg 

vragen over en ik had gehoopt dat die zouden 
worden beantwoord door lezers van de Bermuda 
Royal Gazette. De hoofdredacteur berichtte 
enthousiast dat mijn artikel geplaatst zou worden; 
ik zou er zelfs voor worden betaald. Maar zodra 
ik het begin 2007 had opgestuurd, viel de 
radiostilte in. Noch de medewerkers van de krant 
noch de plaatselijke archivaris konden of wilden 
me vertellen of het artikel ooit geplaatst werd. 
Pigeon, Richardson en Tucker blijven daarom 
nog een mysterie. Hun namen staan misschien in 
een almanak uit die tijd, maar die heb ik nog niet 
kunnen opsporen.

 
__________________________________________________________________________________ 
 
Amsterdam voor vijf duiten per dag – Maarten Hell en Emma Los (ISBN 978-90-253-6843-2) 
 

 
 
Afgelopen mei is er een mooi verzorgde uitgave 
verschenen van de hand van ons VKTV-lid 
Maarten Hell. Samen met Emma Los hebben 
deze twee historici een reisgids voor de 
zeventiende-eeuwse bezoeker van Amsterdam 
uitgebracht. Voor enkele andere historische 
steden in de oude wereld bestond al een 
dergelijke Lonely Planet-uitgave, maar nu heeft 
ook Amsterdam een zeer praktische en prettig 

geschreven gids gekregen. In de 144 bladzijden 
zijn rijkelijk geïllustreerd met honderden 
tekeningen, schilderijen en kaarten, veelal in 
kleur. De toerist van destijds zou willen dat er 
een tijdmachine bestond, om daarmee even naar 
mei 2011 te reizen en een exemplaar te kopen en 
dan, teruggereisd naar zijn eigen tijd, met dit 
boek in de hand een bezoek te brengen aan de 
hoofdstad van de republiek in zijn Gouden Eeuw. 




