
kaanse regering wil mogelijk al 
zain.Zuîd-Irak overleggen met 
Iraak.se lokale leiders en banne
lingen OV131' de vOTming van een 
ovel'gangsbestuur voor het land. 
Die moet de plaats innemen van 
het Amerikaanse civiel-militaire 
bestuur dat tijdelijk het heft in 
h n~o • 

VS: Iraakse regime 
is heerscha 
grotendeels 
BAGDAD - De Iraakse leider 
SaddamHussein is gisteren na drie 
weken oorlog zijn greep op de 
hoofdstad Bagdad kwijtgeraakt. 
Zijn val bereikte tegen 17.00 uur 
Nederlandse tijd een symbolisch. 
hoogtepunt toe~ Amerikaanse ma
rinieTs en Iraakse burgers voor de 
camera's van de wereld een meters
hoog standbeeld van de gevreesde 
dictator van zijn sokkel trokken. 
De Iraakse ambassadem-bij de Ver
enigde Naties Al-Dourî reageerde 
op de gebeurtenissen met de woor
den: "Het spel is uit." 

Een feestende menigte danste 
gisteren op de gevallen bronzen 
t.orso van de man die hen vanaf 
1979 tiranniseerde. Het neerhalen 
van het standbeeld was een perfect 

etÎmede actie die in de Verenl de 



2003 in (kranten)beeld 

Ik hoef het de kranten verzamelende lezer eigenlijk niet te melden: elk jaar voelen de 
aanwinsten van dat jaar als spelden in een hooiberg. Wat vergaar je, wat bewaar je, wat krijg je 
te pakken en wat stoot je af? In de wereld van miljoenen edities per jaar maakt iedereen zijn of 
haar keuzes. Zeker als de verzameling gekenmerkt wordt door historische gebeurtenissen en 
bijzondere edities! Laat ik u verhalen over het (lees: mijn) krantenjaar 2003 .... 

Helaas. Leverde het millenniumjaar nog 
bijzondere edities op de eerste dag van het 
jaar, in 2003 begon het krantenjaar traditioneel 
iets later en nauwelijks noemenswaardig. Wel 
plofte er in de eerste week van januari twee 
filmkranten in de bus. Kranten die gebruikt zijn 
in de speelfilm Pietje Bell en waarop ik ooit 
eens ingetekend had. Heel attent en de 
speciale zuurvrije doos met tekst '2003' kon 
worden vervaardigd. In diezelfde maand werd 
aan die doos een nieuw plaatselijk weekblad 
toegevoegd ('De Rosbode') en verhaalde De 
Gelderlander over mijn collectie, dus ook dat 
exemplaar werd vergaard. Met spanning op 
naar de edities van 23 januari, waar de 
verkiezingsuitslag de lezer tegemoet brulde. 
SpIts knalde: 'CDA blijft de grootste', de 
Volkskrant schreeuwde: 'Bos wint, Balkenende 
beslist', Trouw koos: 'CDA wint nek-aan
nekrace' en De Telegraaf was het kortst: 'CDA 
de grootste'. De (emotionele) waarde van die 
verzamelde kranten zal zeer beperkt blijven, 
en waarschijnlijk in de loop der jaren tot nul 
worden gereduceerd. Voorlopig maar even 
bewaren, want het eet geen brood. 

5 januari 1828 
Eerste nummer 
AlgemeelJ Handelsblad 

1 januari 1844 
Eerste nummer 
Nieuwe Rotterdamsche Courant 

1 oktober 1970 
Eerste nummer NRC Handelsblad 

Houston 
Veel minder voorspelbaar was het Shuttle
landingsdrama in Houston. De trieste 
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gebeurtenis was voor NOS-verslaggever 
Charles Groenhuijzen aanleiding om tijdens 
het 8-uurjournaal te wapperen met de extra 
editie (gedateerd zaterdag (!) 1 februari) van 
de plaatselijke Houston ChronicIe ('Shuttle 
disaster') en dat moet je natuurlijk niet doen als 
je daarna geen mailtje van deze 
ruimtevaartgeïnteresseerde c.q. krantofiel 
wenst te hebben. Charles begreep mijn drift en 
stuurde precies een week later zowel die extra 
editie als de eerste reguliere editie van 2 
februari ('We mourn again'). Hulde, Charles! 
Zelf zocht ik het ook nog in een Engelse krant 
van zondag 2 februari (The Sunday Times: 
Astronauts die as shuttle explodes high above 
earth), en van maandag 3 februari (Trouw: 
Ruimteveer Columbia spat uiteen, Metro: VS in 
rouw na crash ruimteveer, Telegraaf: Amerika 
rouwt opnieuw en Brabants Dagblad: Shuttle
drama schokt VS). 

Beatrix 
Op 12 februari valt in het grootste deel van de 
provincie Noord-Brabant, het dekkingsgebied 
van het Brabants Dagblad, een reguliere editie 
in de bus. Niemand weet dan nog dat diezelfde 
editie ook in een beperkte, interne opmaak 
geheel gerestyled is in een volledig nieuwe 
opmaak. Dit nulnummer wordt door één van de 
journalisten subtiel aan mij doorgespeeld, 
waarmee mijn collectie bijzondere Bossche 
edities verrassend wordt verrijkt. Uiteindelijk 
zal de nieuwe styling op 11 november het 
levenslicht zien, met het veelzeggende nieuws 
"Nieuw drama treft Beatrix" Weet u nog waarop 
werd gedoeld? Niet op de Margarita-affaire, 
want die speelde eind februari, begin maart. 
Op 5 maart voegde ik De Telegraaf aan mijn 
collectie toe, met de veelzeggende 
chocoladeletters: "Prinses: 'Beatrix haat haar 
moeder'" 



Ir!Eltwapèn van 
d'iltoekomstige 
klnd~ren van 
PrinsWiUem' 
Alexander.eri 
PrinsIlIs Máxima 
der Nederlilll" 
deli,naar een 
tekening \lan 
P.Bultsma. 

Vanonze redacteur 
DEN HAAn ~ BDKoninkHjkBesluit ishet wapen vastgesteld 

~ voot'clekinderetl die geboren !l1ochtenworden' uit het huwe~ 
~ lijk van Prin8Wil1em~Alexander en Prinses lVfáxima; 

btlrcht lrt.et dde torens in rood, met 
äétn weerszijden . zwarte wolf, 
gaElJldeüveret:;t'luitgerukte cipres. 
Het schild is gedektmGt de konink" 
lijkekroon, Burcht, ciprt\SSOll en WQl~ 
y~nzijn ·afkornstig vall Argentijnse 

~ V OO[ het <;crst wordterillhetnlell\ve 
wapen. geen onderscheid· .. gemaakt 

• tussen mannelijke en vrouwelijke na~ 
1 komelingen. Dat zegt mL lU. Wol~ 

leswinkel, secrefarisvandeHogc 
Raad van Adel Dit is in.1ijnmethet 
recente besluit. oni na de geboorte 
101 sahnltschotcn af le Vtll'en, oügc
achtóf de borelingeen jOl1genofecn 

I md~je is. Dat betekent dat het. tip het 
wapen afgebeelde schild gedekt 

I \voJ:clt dootéenkroon, tenvijl dit tot 
: nu toeyxclusie{ voor het vrouwelUk 

schih,l g<> Jd.V 00 [ mallfiClij keleden 
v~n hQt Koninklijk Huis was dit tot 
dusverre een helm. 
Het schUd .is geviercnde01d. Op de 

delen I en IV - bczaaidl11èt blokjes: getlealogen, die deze tekenen aan de 
van g()uc}" sWat een leeuw van goud Hoge Raad van Adel h.ebben gez()n~ 
met eep kroon van (~rie bladeren en den voot het wapen van.Prillses 
tweepal'eJpul;1tcn, Elke leeüwhoudt Máxima. 
itldeteclltervoorklaüweenschuin Evenals bij dewapçtisvän. WiHem
öpgeheven zwaard· vàn zilvoren Alexander enM:ttima staan de 
goud en in de linkervoork.làl1w een schildbClüders (twee leeuwen van 
bundelvan zeven zilveren pijlen 111et goud) opeenduide:Jjjkzkhtbaar 
puutt;n van goud. Inde kwartieren IJ VÓelstulc Sijllel nieüwe".fapen is <lit 
eu lIJ staat in goudeell jächthootn voetstuk blauw gemarmerd, in plaats 
'lau HZUUflneL zilverbeslag,. De leèu~ van hetgebruikelijkëbnlÎJl.DëHögc 
wen vormen .de visualisering van dcR,aad van Adel noemt dit. een speelSe 
tHel Pttnsofrril1sesde.r Nederhm~· t()evQ~gîttgva:n de <w.Lwerpet, die het 
de.n, de jachtho()rnishet ~vüpen van brllinwat Je nadrukkelijk vond; 
de Oranjes:... .. . .. .. 
Het hartschildis v<mgotld,Uitcle 
~chl1dvoel kornt een gekanteelde 

D~ tekst van het J<orüriklijkBesluit staat 
op Pi?gtfl<112, 



Voetstuk 
De derde maand van het jaar stond in het 
teken van de oorlog in Irak. Het leverde 
pakkende koppen en bijzondere edities op. Op 
21 maart brachten alle Nederlandse kranten de 
aanval op Irak, maar de Caribische editie van 
het Algemeen Dagblad had de primeur. Kopte 
de Nederlandse editie nog "Jacht op Saddam 
begint", het vijf uur tijdsverschil maakte het 
mogelijk om de Caribische editie (20 maart!) te 
openen met "Aanval op Saddam geopend". 
Een pracht exemplaar dat toegestuurd werd 
door de redactie van De Journalist. Zoals 
gezegd mogen de (inter)nationale edities van 
een dag later natuurlijk niet ontbreken: Trouw 
('Grondoorlog Irak begonnen'), de kleurloze 
noodeditie van het Algemeen Dagblad ('Aanval 
op alle fronten'), de Heraid Tribune ('U.S. and 
British troops open ground war'), de USA 
Today (Troops drive into Iraq as missies 
pound Baghdad'), de Daily Mirror ('WAR'), de 
Metro ('Oorlog in Irak verhevigd na aanval op 
Saddam'), het Brabants Dagblad ('Troepen op 
weg naar Bagdad'), NRC ('Oorlog VS tegen 
Irak begonnen') en het Parool ('Saddam 
ontkomt aan de eerste klap'). 

De voornamelijk op oorlog gerichte kranten 
verruilde Almere op 2 april voor de eerste 
lokale krant 'Almere Vandaag'. Het blad komt 
viermaal per week uit in Almere en is het 
eerste gratis dagblad, dat alleen in die stad en 
omstreken wordt verspreid. Daarna is het weer 
één en al Irak. Op 7 april lijkt Bagdad te vallen, 
op 9 april is dat definitief. The Times kopt: 
'Victory in the 21-dag war', het Algemeen 
Dagblad: 'Bagdad bevrijd van Saddam', de 
Volkskrant: 'Bagdad viert val van Saddam 
Hussein', Trouw: 'Tranen bij val van Bagdad', 
Metro: 'Saddam valt' en SpIts pakt de beste 
woordspelling: 'Saddam van voetstuk'. 

Goud 
Ik spit verder en tref aan de op 19 april 
verschenen eerste editie van Kidsweek, de 
derde serieuze poging om een kinderkrant in 
ons land van de grond te krijgen. Op 7 mei 
verschijnt De Tijding, een nieuw weekblad voor 
Walcheren. Normaal nooit een hebbedingetje, 
maar met flinke aandacht voor onze 
krantencoryfee Louis Nierynck, een leuk 
bewaarexemplaar. Voordat ik de op 7 juni 
verschenen extra editie van de Gazet van 

43 

Antwerpen aan de kant leg (een gratis editie 
naar aanleiding van de geheel Belgische 
Wimbeldonfinale Henin - Clijsters) ploeg ik mij 
in stilte door talrijke Brabants Dagblad-edities 
met de uitgebreide verslaglegging van de 
dood, de herdenking en uitvaart van een 
Bossche prominent en niet toevallig de man 
waar ik een werkvriendschap mee koesterde; 
wijlen de Bossche gemeentesecretaris Peter 
Lansbergen. Sommige kranten zijn goud 
waard ... 

Nulnummers 
Dood en leven. Op 19 juni knalt Hét leven van 
de krant. Spi!ts meldt: 'Maxima is zwanger', 
Metro schreeuwt: 'Zwangere Maxima 
'dolgelukkig' (snapt u de aanhalingstekens?), 
de Telegraaf weet: "Hier zijn wij zó blij mee" 
(Oranje lay-out) en de Volkskrant is zakelijk: 
'Maxima verwacht kind in januari'. Later zou de 
Rijksvoorlichtingsdienst onze kroonprins en 
zijn vrouw ook op dat vlak'voorlichten' met als 
gevolg dat het prinsje of prinsesje zich al in 
december aandiende en wij in die maand 
bijzondere edities zouden mogen verwachten 
Toch? 

Ronduit bijzonder was ook de editie van 
L'Equipe op 5 juli: 100 jaar Tour de France met 
de voorpagina L'Auto (de voorloper van 
L'Equipe) van 1 juli 1903! Op diezelfde dag 
verscheen het nulnummer van het herhuisde, 
zelfstandige Parool. Onmisbaar! Net zo 
onmisbaar (en gelukkig was ik alert genoeg) 
was het nulnummer van The Amsterdam 
Times van 28 juli en de eerste zaterdageditie 
van Metro. 

De editie van 12 september van de plaatselijke 
Rosbode interesseert niemand behalve mij: 
mijn zoon staat erin als jongste aanwinst van 
de plaatselijke voetbalclub en wat kan een 
ouder trots zijn! 

Op 19 september verschijnt de officiële eerste 
editie van The Amsterdam Times en het was 
lastiger om die te pakken te krijgen dan het 
eerder genoemde nulnummer. Op 10 oktober 
verrast de voorzitter van de VKTV mij met een 
flink pak NRC-Handelsbladen over 'de wereld 
van H.J. Hofland (speciale editie). Elk VKTV-lid 
weet waarover ik spreek, want we hebben u 
allemaal voorzien! 





'Koningin' Amalia 
En dan, veel vroeger dan verwacht, kwam op 
zondag 7 december de vermoedelijke eind 21 e 

ste eeuwse Koningin Amalia ter wereld. 
Persoonlijk had ik er twee gevoelens bij: 
prachtige dag natuurlijk, als je zélf verjaart en 
ik het ooit hoop mee te maken dat mijn 
verjaardag Koninginnedag wordt, maar het 
moment van aankondiging had natuurlijk beter 
gekund. Ik zag die extra edities al voor mij, 
maar ditmaal overwoog zelf de Haagse 
Courant het geenszins. Jammer! En dus 
'wolkten' en kleurden de kranten van een dag 
later pas oranje en lazen we de ene superlatief 
na de andere cliché. Ik heb alle landelijke 
dagbladen maar toegevoegd en (wederom) 
hulde voor Spits: alleen een 
voorpaginavullende foto. Da's leuk voor later! 

Tiran 
Het jaar 2003 leek rustig te worden afgesloten, 
maar het contrast met de schoonheid van 
geboorte kon niet groter: precies een week 
later werd 's werelds meest gezochte dictator 
uit een putje in Tigrit (Irak) gehaald. Wederom 
een zondag, wederom geen extra edities (wel 
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heel veel extra televisieminuten ... ), en dus 
mocht de dagbladverzamelaar weer een dagje 
wachten. Veel leverde dat wachten overigens 
niet op. De doorsneekrant toonde een verlepte 
Saddam met doorgaans de minst originele kop 
'We gat him'; daarentegen was de 
originaliteitprijs (wederom) voor De Morgen, 
met een paginagrootte stijltekening van een 
geknielde, zichzelf overgevende Saddam. 
Zelfs kwaliteitskrant The Times had na 24 uur 
geen nieuws: 'Saddam captured'. De 
Nederlandse kranten bakten er ook weinig 
van: bijna 24 uur oud was het nieuws toen de 
kranten op de deurmat ploften en nog altijd 
schreeuwden dat Saddam is 
gepakt. .. Onacceptabel en een slechte 
afsluiting van 2003. De krant van vandaag 
brengt het nieuws van gisteren. Of dat nog 
lang acceptabel is, is de vraag. Internet en 
televisie maken van de papieren krant een 
geheel nieuw medium. Tenminste, als de krant 
een meneer is en deze meneer bereid is 
hierover in 2004 na te denken. De dalende 
oplagecijfers geven er alle aanleiding toe ... 

(Jan de Wit) 




