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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 
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verdwenen Rotterdamse titels zoals Het (Vrije) Volk, Het Rotterdams Parool, De Waarheid en De 
Maasbode.  
Atlas Van Stolk, Korte Hoogstraat 31, 3011 GK Rotterdam,  
tel. 010-2176724   di-zo 11.00-17.00 uur    www.atlasvanstolk.nl          info@atlasvanstolk.nl 
 
  
 
 

 
nrc.next verscheen op 31 mei 2011 in 
chocoladeletters met grote kop “De Krant 
van Woedend Nederland” als protest 
tegen de anti-Griekenlandhetze van De 
Telegraaf 
  

 
Het nieuws van de arrestatie van Ratko 
Mladic, zoals het dagblad Politika uit 
Belgrado dat op 27 mei 2011 aan de 
Servische bevolking bekend maakte. 

Het Engelse The Daily Telegraph heeft op 29 
april 2011 een souvenir van 40 pagina’s 
uitgegeven ter gelegenheid van het huwelijk van 
prins Harry en Kate. 
Het nummer is gedrukt op stevig papier en de 
foto’s zijn werkelijk heel bijzonder: niet omdat 
de kleuren zo helder en sprekend zijn, maar 
vooral door de afmeting van de afbeeldingen. 
Doordat deze krant nog op het oude formaat 

(broad sheet) verschijnt, zijn de foto’s enorm! 
Sommige ervan beslaan twee pagina’s, dus een 
foto als een poster, met een afmeting van 75 bij 
57 cm. Een zilverkleurige dubbelpagina wordt 
erbij aangeboden. De prijs voor dit nummer 
bedraagt een Pond en de liefhebber heeft er 
oprecht eeen collector’s item voor.  
      
met dank aan Louis Nierynck voor deze pagina
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