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Een krantenparadijs in Canada −  
op bezoek bij Tom en Judy Sanders 
 
                                                   Gerard Raven 
 
In juni/juli 2012 waren mijn vrouw en ik op 
familiebezoek en vakantie in het westen van 
Canada, een gebied waar veel Nederlanders 
naartoe zijn getrokken, zodat je op toeristische 
plekken zomaar Nederlands kunt horen. Maar 
het gebied is zó groot dat je vaak ergens alleen 
bent.  
 
We planden  onze rondreis zo, dat ik op bezoek 
kon bij Tom Sanders (69). Wij kennen elkaar 
al zes jaar van Ebay en hij heeft me ook 
rechtstreeks kranten verkocht, vooral 
Canadese, maar ook wel andere uit het Britse 
Gemenebest. Hij had me al verteld dat hij thuis 
nog veel meer had dan ik kon vermoeden, dus 
het leek me heel bijzonder om het zelf te gaan 
bekijken en hem persoonlijk te ontmoeten. 
Tom en zijn vrouw waren meteen enthousiast. 
 
Vanuit Nelson in het zuidoosten van British 
Columbia is het maar 21 km (of zoals men daar 
altijd zegt: ruim een half uur), over bochtige 
wegen tussen prachtige bergen vol dennen in 
een stralende zon. Het kost me wel wat moeite 
om South Slocan te vinden. Ik heb tevoren op 
google maps gekeken, maar het gehucht heeft 
geen bord langs de weg. De altijd vriendelijke 
inboorlingen wijzen me de weg. Ik vind een 
schitterend bebost weggetje buiten het dorp en 
het houten huis staat op een kavel met dennen 
zo groot dat in Nederland alleen miljonairs 
zich dit kunnen permitteren. 
 
 

 
 
 

Krantenkelder 
 
Tom begroet me enthousiast en neemt me 
meteen mee naar een enorme kelder met een 
handige tafel met laden eronder. Op lange 
planken langs de muren liggen leggers van 
Amerikaanse tijdschriften als de New York 
Times van ca. 1920 tot 1970. Nu kun je roepen 
dat je zulke leggers niet uit elkaar moet halen. 
Inderdaad hoort een zeldzame titel in een 
openbare instelling, maar als dat niet zo is, 
maak je met de losse nummers talloze mensen 
blij. 
 

 
 
Tom krijgt veel verzoeken om een krant van 
iemands geboortedag of een bepaalde 
historische gebeurtenis. Het was me al 
opgevallen dat hij meer kranten uit de VS dan 
uit Canada aanbiedt. Hij legt uit dat dat niet zo 
gek is, omdat er in de VS zes keer zoveel 
mensen wonen als in Canada. Vooral 
Amerikaanse tijdschriften hebben altijd al hun 
weg naar het noorden gevonden.  
 
Tom en zijn vrouw Judy hebben grote mappen 
met zichttassen, waarin ze een selectie van hun 
aanbod doen als ze naar een antiekbeurs 
reizen. Dat kan zomaar duizend kilometer 
verderop zijn; afstanden schrikken niemand 
daar af. Nog beduusd van de enorme 
verzameling bedenk ik me dat ik nog geen 
religieus tijdschrift heb gezien, en die zoek ik 
ook. Nu moet ik mee naar een andere kamer 
die ook helemaal vol staat. Ik ben zó onder de 
indruk dat ik me realiseer dat hier een prachtig 
vraaggesprek voor Au Courant in zit. Na enige 
aarzeling vertelt Tom zijn levensverhaal. 
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Een drukker in de geschiedenis 
 
“Ik ben geboren in Los Angeles in 1943 en 
deed twee jaar technische school voor het 
drukkersvak. Toen al kreeg ik steeds meer 
belangstelling voor geschiedenis en ik begon 
naslagwerken te verzamelen die ik ook echt 
las.  In 1957 begon ik kranten met historisch 
nieuws in de kop te verzamelen. 
 

 
 
Na school ging ik bij een drukkerij werken. 
We maakten vooral strooibiljetten en ook wel 
wat kranten. De belangrijkste was de UCLA 
Daily Bruin, het dagblad van de University of 
California. Ons mooiste verhaal was het 
proces tegen de zwarte politieke activiste 
Angela Davis in 1969/1970. Zij streed voor 
meer burgerrechten en had sympathie voor het 
communisme. Gouverneur Ronald Reagan 
regelde dat ze op geen enkele universiteit in de 
staat meer terecht kon. Ze werd zelfs verdacht 
van betrokkenheid bij de ontvoering van en 
moord op een rechter, maar werd 
vrijgesproken. Dat was voor de krant 
natuurlijk groot nieuws. 
 
Ik had een correspondentievriendin, Judy. Ze 
woonde in Trail (niet ver van South Slocan). In 
1971 ontmoetten we elkaar in persoon en 
verloofden en trouwden hetzelfde jaar. Eerst 
woonden we in LA, maar na twee jaar besloten 
we naar Canada te verhuizen. Zo liep ik in 

1974 een drukkerijtje in Nelson binnen en 
vroeg om een baan. Eigenaar McLaughlin 
stond versteld, omdat hij al maanden 
adverteerde voor een drukker. Ik kon meteen 
beginnen. De drukkerij was in 1902 opgericht 
en deed vooral klein werk als briefhoofden en 
een paar krantjes zoals Pennywise. Dat was 
toen een onnozel streekkrantje, maar het is 
intussen een van de belangrijkste weekbladen 
geworden. Ik werkte met een moderne 
Heidelbergpers,  die de vellen met luchtdruk 
doorgeeft. Ik heb tot mijn 68ste doorgewerkt 
en ben vorig jaar alleen gestopt, omdat een 
grote brand in het naastliggende restaurant ook 
ons bedrijf heeft verwoest. Dat was het einde 
van de drukkerij en de vier werknemers 
stonden op straat.” 
 
Scherpe prijzen 
 
“Intussen waren Judy en ik in 1979 begonnen 
met het verhandelen van kranten; het was 
meteen een succes. Ik ging langs antiquairs en 
kocht hun kranten op, die de meesten toch niet 
wilden hebben. Omdat we altijd redelijke 
prijzen hanteerden, kregen we veel 
waardering. Internet was voor ons in 1997 een 
grote verandering, vooral door Ebay, dat twee 
jaar eerder was begonnen. Onze omzet steeg 
enorm en nu werken we wereldwijd. Dankzij 
de handel hebben we een goede aanvulling op 
mijn pensioentje en kunnen we ervan 
rondkomen. 
 
Onze succesfactor is dat we goedkoper zijn 
dan de meeste andere handelaren, die eigenlijk 
te duur zijn. Het vreemde is dat 
markttransparantie de prijzen juist heeft 
opgedreven, omdat de kopers zien wat anderen 
er voor over hebben. In Canada en de VS zijn 
er verbazend veel verzamelaars van kranten. 
 
Judy en ik doen allebei het onderzoek: we 
lezen de kranten op interessante 
gebeurtenissen en zoeken desnoods de 
achtergronden beter uit. Zij plaatst de 
advertenties op Ebay, samen met de foto's die 
ik heb gemaakt. Ik voeg de bestellingen samen 
en zij doet de verzending. Omdat de post in de 
V.S. vele malen goedkoper is dan hier, 
brengen we veel pakketten zelf over de grens 
(slechts 65 km verderop). We hebben daar ook 
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een postbus. Beide landen kennen een media 
rate, waardoor je boeken en kranten 
goedkoper kunt verzenden. Helaas gaat dat 
niet op voor post naar Europa.” 
 
We hebben intussen nauwelijks aandacht voor 
de drankjes die Judy heeft gebracht, zo 
enthousiast zijn we in gesprek. Ik heb een 
selectie gemaakt van Canadese kranten uit de 
19de en vroege 20ste eeuw. Het valt niet mee 
te kiezen, want mijn budget is beperkt en en ik  
 

 

maak mij er zorgen over hoe dit in mijn koffer 
te bergen. Tom helpt door 25% korting aan te 
bieden en geeft me er ook nog een paar cadeau. 
 
Afscheid 
 
Tenslotte maken we foto's van elkaar en van 
het krantenparadijs. Het afscheid is hartelijk, 
ontroerd door zoveel spontane vriendschap 
over de wereld, begonnen met een eenvoudige 
aankoop op internet. 
 
De terugreis door de bergen is nog spannend 
genoeg, want nu is het al donker en de weg is 
niet verlicht. Af en toe word ik totaal verblind 
door tegenliggers met groot licht. Gas 
terugnemen is de enige remedie. Ik rij dan 
maar rechtuit maar heb geen idee of dat wel 
kan. Gelukkig loopt het allemaal goed af en 
ben ik een bijzondere ontmoeting en een map 
vol mooie aanwinsten rijker. 
 
Geinteresseerd in een bestelling? Email Tom 

________________________________________________________________________________ 
 
Museumnieuws 
                                                   Gerard Raven 
 
Voortbestaan Persmuseum gered 
 
Het Persmuseum krijgt vermoedelijk alsnog 
rijkssubsidie over de periode 2013−2016. 
Eerst kon het beleidsplan geen genade vinden 
in de ogen van de Raad voor Cultuur, maar een 
herzien plan is alsnog goedgekeurd. Het 
Persmuseum onderzoekt momenteel de 
(on)mogelijkheden om met het voorgestelde 
budget van  € 317.000 toe als volwaardige 
museale organisatie te opereren. Dat zal een 
zware dobber zijn. 
Het Persmuseum had € 361.400 per jaar 
gevraagd, dat al een gekort richtbedrag was. 
Als staatssecretaris Zijlstra het advies 
overneemt, dan lijkt het Persmuseum toch 
weer toekomst te hebben. Nog vorig jaar was 
een visitatiecommissie van het ministerie van 
Cultuur juist erg positief over wat met een 
kleine staf en beperkt geld was bereikt. 
Eigenlijk staat het museum er dus juist heel 
goed voor; alleen zou men graag midden in 
Amsterdam zitten. 
 

 
 
 
De eerste twee nummers van BladSpiegel, de 
digitale uitgave van de Vrienden van Het 
Persmuseum en de opvolger van 
PersmuseumNieuws, zijn uitgekomen. Nu het 
alleen als electronische publicatie verschijnt, 
kan het blad wel bijna elke maand uitkomen, in 
plaats van per kwartaal. In dit eerste nummer 
bijvoorbeeld zijn interviews met directeur 
Angelie Sens en Igor Cornelissen opgenomen. 
Angelie is van plan een andere baan in het 
onderzoek te vinden; dat staat overigens los 
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