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Hook Elementary school. Die uitgave werd in 

Amerika gekozen tot „the most remarkable 

newspaper of 2012‟. 

De Morgen uit Belgie en natuurlijk onze 

nrc-next hebben wel heel bijzondere voorpagi-  

na‟s gebracht en doen dat nog steeds! Het 

zijn daarom soms echte collectors‟ items. Het 

Belgische blad De Morgen deed dat vanaf eind 

jaren 1970, maar tegenwoordig nauwelijks nog 

 

 

meer. Heel bekend zijn de verscheidene 

voorpagina‟s met vreemde koppen en 

aanpassing van de titel van de krant (De Moord, 

De Komkommer, enz.) en de vele vreemde 

teksten. De zoveelste strubbeling om een 

regering te vormen blijkt uit de kop NEE in de 

Gazet van Antwerpen van 8 juli 2011. Zulke 

exemplaren waren in die jaren een must voor 

de krantenverzamelaar. Nu is daar die nrc-next, 

die de collectionneur van bijzondere exem- 

plaren voorziet. Eigenlijk teveel om op te 

noemen, want zeer talrijk. Heb je dat nummer 

van 29 januari 2013 gezien met de bekend- 

making van de aanstaande abdicatie van 

Koningin Beatrix? De voorpagina kopt in 

grote letters “Bye bye Bea!” en heel apart, met 

een lachende koningin, alsof ze zich amuseert 

met die drie woorden! 

 

Voorpagina’s verzamelen? 

 

Ooit hield ik in Delfzijl een expositie van 

alleen voorpagina's van kranten en geloof me: 

de stand was een grote blikvanger! Je beleeft 

veel plezier met die titelpagina‟s en het is leuk 

met de jacht erop als er groot nieuws bekend 

wordt. Lees ook eens het boek Uit 

onbetrouwbare bron ‒ de mooiste missers in 

de media van Theo Dersjant uit 2000 (ISBN 

90-5807-101-4) en kijk regelmatig op de  

website http://www.newseum.org, waar je elke 

dag honderden voorpagina‟s met het nieuws 

van die dag kunt bekijken en afdrukken! 

 

                                              Louis Nierijnck 

____________________________________ 

 

Colofon 

 

Au Courant is het vier keer per jaar 

verschijnende tijdschrift voor de leden van de 

Vereniging van Kranten en Tijdschriften- 

verzamelaars (afgekort: VKTV). 

Het blad wordt per post toegezonden aan de 

leden; zij hebben ook toegang tot de artikelen 

in pdf en in html op http://www.vktv.nl/. 

Het lidmaatschap van de VKTV wordt 

verkregen door € 20.00 per jaar over te maken 

op rekening 3853388 t.n.v. VKTV te 

Heerhugowaard (NL03INGB0003853388 

IBAN-code; INGBNL2A BIC-code).

http://www.newseum.org/
http://www.vktv.nl/

