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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. 
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Overigens zou die toerist van de Gouden Eeuw, 
na zijn retourtje naar mei 2011, hebben 
opgemerkt dat vierhonderd jaar later de gouden 
glans er wel af was. 
 
Eén kritisch puntje over dit schitterend uitge- 
geven boek (alleen van toepassing vanuit het 
gezichtspunt van de 21-eeuwse lezer): een 
jaartalvermelding en naam van de schilder bij de 
vele afbeeldingen zou welkom zijn geweest. 
 
Het onderwerp van dit boek valt weliswaar 
buiten het onderwerp van Au Courant, maar wat 
wel verwant is aan historische publicaties, staat 
hiernaast geciteerd uit blz 76. 
 
 
                                                            Paul Klein 
 
 
 
 
 
 

  Op het Damrak en op de Dam zijn al decen- 
nialang de grote boekverkopers, -drukkers en 
kaartenmakers te vinden. Zoals de firma Blaeu 
in het pand De vergulde Sonnewijser. De 
allermooiste uitgave van deze wereldberoem- 
de familie van cartografen is zonder twijfel de 
enorme, peperdure Atlas Maior of Grooten 
Atlas. Joan Blaeu heeft deze in verschillende 
edities en talen op de markt gebracht: de 
Franse uitgave telt 615 gravures, verdeeld 
over 5310 bladzijden in twaalf banden. 
   De reiziger zal zich niet alleen vergapen aan 
de prachtige kaarten, maar ook aan de ont- 
stellende hoeveelheid boeken. Het drukkers- 
en uitgeversbedrijf Elzevier aan het Damrak 
heeft anno 1674 niet minder dan twintigdui- 
zend titels in voorraad. Alles waar maar vraag 
naar is, wordt in Amsterdam gedrukt: van 
bijbels tot pornografie. En in alle mogelijke 
talen, want vaak wordt het drukwerk de grens 
over gesmokkeld. Amsterdam kent namelijk 
geen streng censuurbeleid, zoals dat elders 
wel geldt. Veel protestante drukkers vinden 
het bijvoorbeeld ook geen enkel punt om 
katholieke werken uit te geven. 

 
Kranten: 400 jaar nieuws op papier (8 juli − 2 oktober 2011) 
                                                                                                                                               Gerard Raven 
In het Schielandshuis van Museum Rotterdam is ook de Atlas Van Stolk gevestigd, een prachtige 
verzameling historische prenten, kaarten, foto's en affiches. In het persbericht en op de website vragen de 
makers van deze tentoonstelling aandacht voor een verschijnsel waar onze lezers al alles van weten. 
 

         
 
Maar ook onze leden hebben veel historische kranten nog niet in origineel mogen bekijken en dat maakt 
deze expo zo boeiend: titels uit de 17de en 18de eeuw die nu nog bestaan, kranten op klein formaat onder 
invloed van het dagbladzegel, exemplaren van alle belangrijke illegale bladen uit bezettingstijd en 




