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OPROEP − gezocht voor bibliografisch onderzoek: 

 
Fondscatalogi, boeken, kranten en ander promotiemateriaal van N.V. Boekenbedrijf Arena, Haarlem, 
1938−1945 (vooral ‘40−‘41). Liefst in origineel, maar duidelijke fotokopie/scan mag natuurlijk ook. 
Info: Eric  Planting, tel. 0492-547656 of e-mail: e.planting1@chello.nl of John Wigmans, tel. 
072-5617455 (na 19 uur) of e-mail john.wigmans@gmail.com 
________________________________________________________________________________ 
 
Krantententoonstellingen in Rotterdam 
 
Met medewerking van het Persmuseum en de Universiteit van Amsterdam werd in de Atlas Van 
Stolk, onderdeel van museum Het Schielandshuis in Rotterdam, de tentoonstelling Kranten: 400 jaar 
nieuws op papier gehouden – zie de aankondiging in het vorige nummer van Au Courant, pag. 10−11.  
 
De presentatie was heel bijzonder in die donkere ruimtes waar de oude kranten in nissen werden 
belicht door kleine felle lampjes zodat de oude stukken goed tot hun recht kwamen. In enkele vitrines 
werden belangrijke stukken tentoongesteld en het lijkt mij dat een leek zich niet kan voorstellen dat 
die kleine stukken papier ooit kranten waren! Dat was natuurlijk anders met de exemplaren uit de 
20ste eeuw in veel groter formaat en met nieuws in duidelijker tekst en met grote nieuwskoppen. 
Naast het grote nieuws zag je op de expositie kleurrijke voorpagina's van allerlei jubilea als 
blikvanger. Heel apart was de verwijzing naar opmaak en het formaat door de eeuwen heen. In heel 
kort bestek werd ook aandacht besteed aan de krantenlezer en -bezorgers, evenals de politieke prent 
en de verdwenen dagbladen uit eigen omgeving. 
 
De oudste stukken waren een tweetal nieuwsbladen van de Antwerpse drukker Abraham Verhoeven, 
waarbij zijn Nieuwe Tijdinge uyt de Leger van 1622 en een Oprechte Haerlemsche Courant uit het 
begin van de 18de eeuw. Zeldzaam was natuurlijk de Oprechte Nederlandsche Courant van 1783 met 
een gekleurde illustratie van een ballon en beschrijving op de voorpagina van de luchtreis door de 
gebroeders Montgolfier. Opvallend waren ook de talrijke gekleurde posters als reclame voor de 
diverse kranten. Al met al een bijzondere expositie, vooral voor de leek, want persoonlijk vond ik het 
aantal getoonde exemplaren erg summier. In de bookshop werd een aantrekkelijk boekje van 34 
pagina’s aangeboden (deel 6 uit de Atlas Van Stolk reeks). 
 
In hetzelfde gebouw werd de tentoonstelling Laatste Nieuws! De verdwenen kranten van Rotterdam 
gehouden, met vele originele nieuwsbladen die ooit in die stad het licht zagen.Voor de bezoekers was 
er een gratis krant van 16 pagina's "Laatste Nieuws!" beschikbaar met bijzondere artikelen over de 
liefde van de oudere Rotterdammers voor hun nieuwsblad en het roemruchte verleden van het 
dagblad in Rotterdam. Het laatste Rotterdamse dagblad "NRC-Handelsblad" vertrekt volgend jaar 
naar Amsterdam. “De Oud-Rotterdammer, dé gratis krant voor de 50-plusser” met een artikel over de 
expositie, lag tevens beschikbaar voor de bezoekers. 
 
Het was overigens een leuke middag voor mij als krantenverzamelaar.                        Louis Nierynck
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