
Over een allerkleinst kleinood, een ver
boden universiteitskrant en over die 
vrouwenkranten, 

NAIT SOEZ'N 

Nait Soez'n (Niet zeuren) is een uitgave 
van de Groninger Studentenbond. Het 
nr.1 van 28 januari 1993 had op de voor
pagina een artikel "Anne Frank is niet 
dood" en dus werd het blad door de 
voorzitter van het College van Bestuur 
van de Groningse Universiteit verwijderd, 
waardoor dan weer een studentenrun op 
het restant van de oplage begon en niet 
idereen kreeg nog een nummertje te 
pakken. Deze uitgave werd daardoor wel 
een collector's item. 

Pas op 7 april d,a,v, verscheen het 2de 
nummer van Nait Soez'n met een 
redactioneel artikel waarin de oorzaak 
uit de doeken wordt gedaan .... alsmede 
publicatie van een sumier excuus. 

Tijdens de najaarsbeurs van 2002 in 
Voorthuizen deed Geert Seffinga maar 
node afstand van de 2 blaadjes, maar ze 
bevinden zich nu natuurlijk in een 
curiosa collectie! 
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AllERKLEINST 

Het artikel "Klein,kleiner,kleinst" ,al eens 
verschenen in ons blad, heeft een vervolg 
met de nieuw in het Guinness Book of 
Records genoteerde "kleinste krant ter 
wereld". 
Het krantje uit India "Bid Bireswar-Smriti" 
dat in genoemd artikel werd genoteerd 
als "kleinste" (5 bij 4 cm) is gepasseerd 
door de ongelooflijke mini-uitgave 
VOS~A SENHORIA, uit Brazilie, afmeting 
3,5 bIJ 2,5 cm, kleiner dus d.m een 
normale postzegel 

VOSSA SENHORIA aviso a seus leitores que 

vae iniciar na seu pr6ximo num~'ro urna 

·campanha terrfvel contra p sereno dos bailes 

,VOSSA S!ENIIORIA 
Órgäo Olidal das Ofitinas Gróficas POPULAR 

Tiragem: 50.000 exc~plarcs 
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. A grande festátdos gráficos 
,A 7 de sefembro p. redofores 'db ,IICorreio 
fufuro, seró levada a - Oficia/", IIFo"ho de 
efelfo uma grande resto Goiaz" I UA" Coligaçáö'~~ 
promovida por todQs os 110 To.canFns", 110 
gróficos de Goloz. Ac,a9êmi.~~II, ,~/q Uceu", 
Tèmaräo porte n~sta "0 Çrack","O Juvenil", 

'Iesta da classe, além Cama 'aradar aficial'da 
das grólicas, lidimas dosse lcilaráo sr, 
representantes de tadas leanidçls. S,chwindt, 

,as jarnais do GCipitaL técnÎco das Oficina~ 
"Aa_"'àta,,.fcilàraa 'os GrÓpcasPOPUlAR: . 

Dit miniscule krantje wera opgerICm on 
1935 door drukker-journalist leonidas 
Schwindt als een kwalitatief leesbaar 
miniatuur van 7/10 cm tegen een voor 
de arme gemeenschap betaalbare prijs! 
Zijn dochter bracht in 1985 het formaat 
terug tot die ondelooflijke afmeting van 
een postzegel. Enkele jaren geleden 
kwam het dus als kleinste in het 
Guinness book. Het record is naar mijn 
mening nauwelijks nog te breken.Het 
kleinood verschijnt nu nog maandelijks 
op 24 bladzijden waarvan 4 in het 
Engels. 
Zowel de grootste als de kleinste krant 
maken deel uit van de collectie Curiosa 
laten we zeggen als Mini en Maxi. 
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(Beide "kleinsten"op ware grootte) 



VROUWEN KRANTEN 

Nu en dan verschijnt een speciale krant voor 
dames. De inhoud van het blad staat dan 
volledig in het teken van de vrouw. 
Zo werd in Au Courant al eens de "V-Morgen 
en "de Madam"(ook een uitgave van de 
Morgen)besproken. 
In mei 2003 verscheen in Belgie een AL TER
NATIEVE METRO (nummer nul)gratis in een 
oplage van 30.000 exemplaren. Hoofdthema: 
"de vrouw centraal in gelijkheidsdebat" . 

Le Petit Jour, het orgaan van onze zuster
vereniging in frankrijk. beschreef onlangs 
twee bijzondere uitgaven op dit gebied, het 
Schotse Scotsman werd op internationale 
vrouwendag 8 maart 1995 'SCOTSWOMAN" 
en op dezelfde maartdag in 2003 verscheen 
"Le Parisien"eenmalig als LA PARISIENNE. 
In de 18de eeuw verschenen in Engeland 
al de "female Spectator" en de "female 
Tatler"als tegenhangers van de mannelijke 
titels 
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In ons land verscheen bij Martinus van Kolm 
in Amsterdam de "Nieuwe Bataafsche 
vrouwe courant"(1797-1799) regelmatig 
zoals de "Sufragette"van Pankhurst in ' 
het achttiende eeuwse Engeland. 
Een feminin aspect in de Curiosa collectie! 

fUK SUFFRAGETTE 
Edlted hy CHRISTABEL PANKHURST, LLB. 

JUBILEUMNUMMER 

In oktober 2003 verscheen het 1 DO-jarig 
jubileumnummer van het Friesch 
Dagblad met 96 voor het noorden 
lezenswaardige pagina's. 

Friesch Dagblad 100 lier gast uan tafel 
Jubileumnummer oklober2003 



BIJZONDERE 
DAGBLAD "DE MORGEN" 
DIT JAAR VERSCHENEN, 

Slag om Bagdad I<an beginnen 

GEnT VAN 
LAHGEllDOHCK 

In de qrotten 
van Koerdistao 
ROBERT nSK 

IN BAGDAD 
Oo9getuige 

van de aarwal 
DOUGLAS 

DE COHINCK 
UI HEW VORK 
'It'sa kld:-offl' 

Aanval op alle fronten· 

Republil<einse Garde waagt tegenaanval 

WILLEM KRANT? 

"Willem de Ridder"(Wie zijn nek uit~ 
steekt haalt zich het leven op de 
hals)1e nummer, Nu nog ft 10,=-. 
Ik heb van dit in Amsterdam uit
gegeven blad alleen de voorpagina 
en zou graag van iemand vernemen 
wat het eigenlijk voor publicatie is, 
De tekst "Ik ben een krant"met af
beelding van iemand die blijkbaar 
Willem de Ridder hoort te zijn, 
geeft geen verklaring, Ook geen uit
sluitselover het andere artikel 
"Roofridder en lijfeigenen"waarin 
de schrijver zijn voorvaderen be
schrijft, 
links van de titel staat "lijfblad 
voor Radikale Traditionalisten en 
Moderne Primitieven"en rechts "Wie 
zijn kop in het zand steekt kan een 
trap op zijn reet verwachten" .beide 
teksten die ook weer niet direct de 
strekking weergeven. 
De inhoudsopgave die de helft 
van de eerste pagina vult, geeft een 
scala van "anti"verhalen, zoals 
'denken is een defekt', 'doktoren 
zijn gevaarlijk' enz, vreemd 
blad waarvan ik toch de inhoud 
zou willen lezen! 
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Enkele belangrijke nieuwsfeiten van 
2003 in voorpagina's, als daar zijn : 
de oorlog in Irak, de blackout in New 
Vork, de lancering van de Chinese 
satelliet en het vergaan van de Ameri
kaanse shuttle Columbia. 
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