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Bij de voorpagina 
 
Kranten verzamelen (en daarbij ook boeken over kranten verzamelen) is een bijzondere hobby − 
daarover gaat het onderstaande artikel van Louis Nierynck. Vier recente voorbeelden uit wat er te 
verzamelen valt, heeft u zonet op de omslag van dit nummer gezien. Van linksboven met de klok mee: 
"Hup Ons! Het beste uit vijf Jaar Dagblad De Pers" is de titel van een herdenkingsboek (543 pagina's 
dik, 36×26 cm) over dagblad De Pers, die van 23 januari 2007 t/m 30 maart 2012 gratis werd verspreid. 
Enkele weken voordat de beslissing genomen werd om te stoppen met deze krant (“gratis, maar niet 
goedkoop”), werd dit boek in een kleine oplage gedrukt en is niet op de markt uitgebracht. 
In juli 2011 is wel op de markt verschenen een overzichtswerk van twee eeuwen Spaanse dagbladpers, 
waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de opmaak van de krant. Het boek telt 480 pagina’s en is een 
gedegen werk van een perswetenschapper die zijn sporen bij diverse kranten heeft verdiend, zowel bij de 
redactie als bij de opmaak. Honderden voorpagina’s die in hoge kwaliteit (en sommige in kleur) zijn 
gereproduceerd worden besproken; er zijn diverse registers achterin het boek. De auteur heeft zijn 
overzicht ingedeeld in 9 tijdperken, t/m de nulnummers van El País in 1976. ISBN: 978-84-9006-142-8, 
€ 40. 
Een monumentaal boek bijna geheel gevuld met voorpagina's van The New York Times is in een 
"revised international edition" uitgekomen. 37×30 cm, 424 pagina's incl. 3 DVD's en een loep, waarmee 
de volledige tekst van ruim 300 voorpagina’s gelezen kan worden. De belangrijkste voorpagina's zijn op 
uitklapvellen zelfs op het dubbele formaat gedrukt. Maar de 3 bijgesloten dvd's bevatten werkelijk alle 
ruim 50.000 voorpagina's die in ruim 150 jaar tijd zijn uitgekomen, dus "all the news that's ever been fit 
to print" Via links op de dvd's kom je terecht op de website, om zo het vervolg van artikelen op 
binnenpagina's te kunnen lezen. ISBN 978-1-60376-143-7, ca. € 45. 
De honderdste geboortedag van Marten Toonder was aanleiding voor het Rommeldamse avondblad 
NRC Handelsblad om alle foto's in de krant van 3 mei 2012 te vervangen door tekeningen, als eerbetoon 
aan de geestelijk vader van Olivier B. Bommel, Tom Poes en andere figuren. 
                                                                                                                                                    Paul Klein 
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Kranten verzamelen, een bijzondere hobby − 
en wat er zich zoal in mijn collectie bevindt 
 
Zoveel krantenverzamelaars zijn er niet, maar de 
verscheidenheid in de collecties van die enkelen 
is groot. Om met de eerste categorie te beginnen: 
dagelijks verschijnende kranten uit binnen- en 
buitenland. Dan gaat het hier om dagbladen uit 
alle windstreken, die tenminste vijf maal per 
week verschijnen. Zo'n collectie kan zeer 
uitgebreid worden, maar wordt natuurlijk nooit 
compleet. Een bezwaar is de beschikbare ruimte, 
vooral als je de volledige uitgave met alle 
katernen van het blad wil opnemen. Stel dat je 
toevallig alleen de weekenduitgave van een krant 
te pakken krijgt, dan heb je een pak van 60 tot 100 
bladzijden. Het worden tenslotte hele stapels! 
Door het papier dat gebruikt wordt voor de 
moderne pers kan een dergelijke collectie 
nauwelijks een levenlang meegaan. Maar hoeft 
dat? Juist door dat fragiele papier eindigt het 
bestaan van de verzameling met het einde van de 
verzamelaar … Het hoeft toch ook niet langer? Ik 

bezit enkele kranten, die 15 jaar geleden het licht 
zagen, maar − hoewel zorgvuldig gestapeld − 
nauwelijks nog hanteerbaar zijn. Enkele 
verzamelaars gaan zover dat ze elke verandering 
in titel of opmaak willen toevoegen en dat is 
moeilijk bij te houden. 
  

 
 
 
Neem nu dat eerste nummer van het nieuwe 
Engelse zondagsblad The Sun van Murdoch, dat 
onlangs verscheen. De Europese editie werd 
gedrukt in België en dat werd vermeld op de 
voorpagina. De oplage van de in Engeland 


