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ANTWERPSE PERS

Antwerpen was de eerste « gazettiersstad » van de Zuidelijke Nederlanden 
en heeft het overwicht in verband met de pers tot in de Oostenrijkse 
Tijd, dus nagenoeg een eeuw lang, kunnen bewaren. Sedert het midden 
van de 18e eeuw evenwel moest Antwerpen als leidinggevende persstad 
de plaats ruimen voor Brussel, doch dit neemt niet weg dat de Schelde- 
stad, tot op de huidige dag, een belangrijke rol blijft spelen in de 
Belgische perswereld, zoals dit beknopt overzicht duidelijk zal maken.

1. DE ANTWERPSE PERS TIJDENS HET ANCIEN-REGIME

Het eerste periodieke druksel, dat tal de wezenskenmerken droeg van 
een krant, deed in de aanvang van de 17e eeuw zijn intrede in de 
cultuurgeschiedenis van West-Europa. Voor de Zuidelijke Nederlanden 
was dit de periode van de Spaanse Overheersing. Als eerste gazettier 
te Antwerpen trad Abraham Verhoeven op. In 1605 ontving hij van de 
aartshertogen Albrecht en Isabella een drukkersoctrooi, doch van dit 
eerste octrooi maakte hij slechts gebruik om vlugschriften uit te geven, 
die gewoonlijk met de verzamelnaam van Nieuwe Tydinghen werden
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aangeduid. Zijn eerste werkelijke krant, waarvan het eerste bewaarde 
nummer van 27 juni 1629 en het laatste van 18 juni 1631 dateert, gaf hij de 
titel Wekelycke Tydinghe.
Ten laatste in 1635 dook te Antwerpen, naast Abraham Verhoeven, een 
tweede geprivilegieerde gazettier op. Het was Willem Verdussen, die zijn 
krant Extraordinaris Post-tijdinghen betitelde. Niet minder dan 85 nummers 
van deze krant zijn op dit ogenblik gekend. Met Martin Binnart maken 
wij te Antwerpen kennis met een derde gazettier. In november 1635 
ontving hij het octrooi voor de uitgave van zijn Den Ordinarissen 
Postiljoen, waarvan hij ook een Franse editie op de markt bracht onder 
de titel Le Postillon Ordinaire.
Uit de krant van Willem Verdussen groeide, zeker sedert 1691, de 
Antwerpsche Dijnsdaegsche Post-Tydinghe en Antwerpsche Vrijdaegsche 
Post-Tydinghe, die een van deze twee namen aannam naargelang zij op 
dinsdag of vrijdag van de pers kwam. Toen deze krant in de handen 
geraakte van de courantier Hendrik Aertsens wijzigde hij in 1719 de 
titel in Gazette van Antwerpen, die onder deze benaming haar bestaan 
zal kunnen rekken tot 6 maart 1804.
De voorsprong, die de Nederlandstalige pers in ons land en inzonderheid 
te Antwerpen bezat, ging echter verloren tijdens de Oostenrijkse 
Overheersing, vooral tijdens het tweede gedeelte van de 18e eeuw, toen 
een eerste golf van verfransing onze Vlaamse gewesten overspoeide. 
Brussel met zijn talrijke ingeweken Franse journalisten gaf voortaan de 
toon aan.
De meeste kranten, die rond het einde van de 18e eeuw strijd leverden 
rond de Nieuwe Denkbeelden der Verlichting, waren in het Frans gesteld. 
Te Antwerpen kon de verlichte despoot Jozef II echter rekenen op een 
overtuigd verdediger in de persoon van C.M. Spanoghe, die sedert 1788 
zijn zg. Josephistische krant Den Dagelykschen en algemeyne Europesche 
Mercurius lanceerde, waarvan hij ook een Franse editie onder de titel 
Mercure général et journalier de l’Europe bezorgde. De overwinning van 
de conservatieve Statisten tijdens de Brabantse Omwenteling (1789-1790) 
stelde vanzelfsprekend een einde aan het verschijnen van deze krant.

LA LECTURE DU JOURNAL 
(V. Augeo)
Kon. Bibl. Brussel

2. TIJDENS DE FRANSE OVERHEERSING

De eerste verovering van de Zuidelijke Nederlanden door de Fransen in 
1792 en vooral de aanhechting van onze gewesten bij Frankrijk in 1795 
hadden een grondige invloed op de perstoestanden te Antwerpen. In 
1795 was P. J. Van Soest octrooihouder van de oude Gazette van 
Antwerpen, doch hij kreeg last met de bezetter, zodat zijn krant op 
7 december 1798 werd opgeheven. In de aanvang van het. Napoleontisch

regime, mocht zij wel even opnieuw verschijnen, doch zij zal als Vlaamse 
krant de Napoleon-tijd niet overleven. Ondertussen was echter op 
22 september 1796 te Antwerpen een nieuwe officiële en Franstalige krant 
van de pers gekomen, die een geprivilegieerde positie te Antwerpen 
verkreeg, nl. de Journal du Département des Deux-Nèthes.
Sedert de aanvangsjaren van het Napoleon-regime verscheen te 
Antwerpen, naast de verrezen Gazette van Antwerpen, nog een tweede 
Nederlandstalige krant, nl. het Antwerpsch Nieuwsblad. Het kwam in 1803 
van de pers. Spoedig zullen echter beide kranten slachtoffers worden 
van de dictatoriale perspolitiek van Napoleon. Reeds op 6 maart 1804 
deelde de Gazette van Antwerpen aan haar lezers mede dat zij 
noodgedwongen haar publikatie stopzette. Het Antwerpsch Nieuwsblad 
moest hetzelfde doen op het einde van 1810, ingevolge een dekreet van 
Napoleon. Het keizerlijk Dekreet van 3 augustus 1810 bepaalde immers 
dat er per departement voortaan nog slechts één enkel informatieblad 
mocht bestaan. Een tweede dekreet van 14 december 1810 liet echter, 
naast dit algemeen informatieblad, ook nog een advertentiekrant toe.
Dit alles had tot gevolg dat niet alleen de eentalig-Nederlandse kranten 
te Antwerpen moesten verdwijnen, doch ook dat het Franstalig blad, de 
Journal du Commerce d’Anvers, dat sedert 1802 verscheen, zijn publikatie 
moest stopzetten. Antwerpen bezat sedert 1 januari 1811 nog twee 
kranten : het politieke collaboratiebiad Journal du Département des 
Deux-Nèthes en het advertentieblad Feuille d’Annonces d'Anvers, dat 
precies op 1 januari 1811 van de pers kwam. Deze laatste krant verscheen 
wel op twee kolommen met de Franse originele tekst links en, zoals werd 
toegestaan, een Nederlandse vertaling rechts. Dit was trouwens ook de 
toestand in de andere Nederlandstalige departementen.
De periode van de Franse aanhechting van de Zuidelijke Nederlanden, en 
inzonderheid het Napoleontische regime, betekende dus de nagenoeg 
volledige ondergang van de Nederlandstalige pers in Vlaanderen, ook te 
Antwerpen.

3. DE PERS IN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

De oprichting van het Koninkrijk der Nederlanden in 1814-1815 had 
vanzelfsprekend tot gevolg dat de Nederlandstaligen in dit rijk de overgrote 
meerderheid der bevolking uitmaakten (ca. 70°/o). De Vlaamse gewesten 
vertoonden echter uit taaioogpunt een eigenaardig beeld : de leidende 
hogere standen die ongetwijfeld, ook te Brussel, nog een miniem procent 
uitmaakten, hadden onder de invloed van een fysische en morele 
taaldwang de Franse cultuurtaal aangenomen ; de massa sprak Vlaamse, 
Brabantse en Limburgse dialecten en bezat in feite geen cultuurtaal. Het 
feit dat deze massa overwegend was samengesteld uit analfabeten, had 
wel tot gevolg dat zij ontsnapt was aan de Franse taaldwang, doch als 
krantenlezend publiek kwam zij niet in aanmerking. Dit was wel de 
hoofdoorzaak dat de taalpolitiek van Willem I, vooral inzake de periodieke 
pers, moest mislukken. Gedurende gans het korte bestaan van het 
Koninkrijk verschenen de kranten met een dagelijkse periodiciteit 
uitsluitend in het Frans.
Te Antwerpen bleef de Journal du Département des Deux-Nèthes onder
de redactie van de Fransman J. Jouan verder verschijnen als enig 
dagblad in de Scheldestad. Het veranderde in 1815 alleen maar zijn titel 
in Journal de la Provlnce d'Anvers en sedert 1821 in Journal d’Anvers 
et de la Provlnce. Op 1 januari 1822 kreeg dit Franstalig dagblad 
te Antwerpen een tweede uitgesproken regeringskrant naast zich, die 
andermaal in het Frans werd' geredigeerd onder de titel Journal du 
Commerce d’Anvers. Zij zal na de Belgische Omwenteling de belangrijkste 
spreekbuis worden van de Antwerpse Orangisten.
De pogingen om te Antwerpen een Nederlandstalige pers op te richten, 
die de regering genegen was, liepen op een mislukking uit. In 
december 1814 werd wel gestart met Den Merkuur van Antwerpen, doch
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hij verdween zeer snel van het toneel. Slechts in juli 1827 werd een 
tweede poging gewaagd met het dagblad De Antwerpenaar, die het ook 
maar uithouden kon van 1 juli tot 29 augustus 1827.
Indien dus de Nederlandstalige regeringspers te Antwerpen geen kans 
maakte, dan lag een grotere toekomst weggelegd voor de Antwerpse 
Nederlandstalige oppositiepers, ook ai verschenen deze organen slechts 
een paar keren in de week. Het Antwerpsch Nieuwsblad, dat terugging 
tot 1803 doch ingevolge de Napoleontische perspolitiek in 1810 was 
moeten verdwijnen, kwam sedert 31 mei 1814 opnieuw driemaal in de 
week van de pers. Als katholieke oppositiekrant kreeg zij sedert 
4 januari 1819 het gezelschap van De Postryder ofte Gazette van 
Antwerpen, die ook driemaal per week verscheen. De derde en meest 
onstuimige katholieke oppositiekrant was Den Antwerpenaer, die sedert 
1 oktober 1828 gelanceerd werd door de agitatorische Antwerpse priester 
J. B. Buelens ; aanvankelijk kwam zij slechts eenmaal en sedert 
4 januari 1829 tweemaal per week van de pers. Deze drie kranten zullen 
vanzelfsprekend de Belgische Omwenteling overleven.

4. DE ANTWERPSE PERS IN DE PERIODE VAN HET 
DAGBLADZEGEL

Van 1797 tot 1848 moest de Belgische pers verschijnen op gezegeld 
papier. Het zg. dagbladzegel, dat duurder werd naargelang het formaat 
van de krant, maakte de pers zeer duur en beperkte haar uitstraling tot 
de gegoede burgerij. Tijdens heel deze periode was in feite een 
Nederlandstalig «dagblad» niet leefbaar. Slechts na de afschaffing van 
deze zegelbelasting door de wet van 23 mei 1848 kwam er enige 
verandering in de toestand. Antwerpen mag inderdaad de eer opeisen 
het eerste leefbare Nederlandstalige «dagblad » op de markt te hebben 
gebracht, nl. Het Handelsblad.
Tussen 1830-1848, de eerste periode van de Belgische onafhankelijkheid 
die met het bestaan van het dagbladzegel samenviel, beschikte de 
liberale pers te Antwerpen over steviger posities dan de katholieke. Van 
Franstalige katholieke zijde konden L’Escaut (1831) en zijn opvolger 
Le Phare (1832) het jaar 1836 niet overleven. Sedert 1845 beschikte 
Antwerpen over een nieuw katholiek dagblad, nl. de Courrier d’Anvers, 
dat echter in 1848 definitief zal verdwijnen. Van Nederlandstalige zijde 
verscheen sedert december 1844 Het Handelsblad, dat een schitterende

toekomst werd weggelegd. Oorspronkelijk verscheen deze krant ook maar 
driemaal per week, doch na de afschaffing van het dagbladzegel werd 
zij sedert 1 juli 1848 een echt dagblad. De uitstraling van deze krant 
werd zo groot dat zij zeer snel de bestaande Nederlandstalige kranten 
opslorpte : Den Antwerpenaer reeds op 30 december 1845 en De Postryder 
op 3 april 1852.
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De Antwerpse liberale dagbladpers, die bij de verfranste rijke cijnskiezers 
voldoende afnemers vond, stelde het in de jaren 1830- 1848 heel wat 
beter dan de katholieke. De Journal du Commerce des Pays-Bas, die uit 
de Hollandse Tijd dateerde en in oktober 1830 wijselijk de titel aannam 
van Journal du Commerce d’Anvers, behoorde tot de oud-liberale richting 
en verdedigde orangistische stellingen, althans tot in 1839. Ook de oude 
Journal d’Anvers et de la Province was afgestemd op de Franstalige 
en kapitaalkrachtige Antwerpse liberale bourgeoisie. Naast deze twee 
Franstalige liberale kranten verscheen sedert 15 december 1835 nog een 
zeer belangrijke derde krant, Le Précurseur, opgericht door de verzekeraar 
August Morel. Aanvankelijk nam zij wel een neutraal standpunt in 
tegenover de politieke problemen om zich haast uitsluitend te wijden aan 
de economische belangen, waarop de Antwerpse zakenwereld ten zeerste 
was gesteld. Na 1839 werd zij echter geleidelijk een uitgesproken liberale 
krant en de belangrijkste tegenhanger van Het Handelsblad, dat na 1848 
zijn stellingen in katholieke richting ook geleidelijk scherper stelde. Het 
enige Nederlandstalige liberale blad dat in deze jaren driemaal per week 
van de pers kwam, was het Antwerpsch Nieuwsblad, dat in de Hollandse 
Tijd conservatief-katholiek was, doch sedert 1842 naar een gematigd 
liberalisme vergleed. Het verdween trouwens in 1853, toen het opgeslorpt 
werd door de Vlaamsgezinde liberale krant van Domien Sleeckx, De Schelde.

5. DE ANTWERPSE PERS IN DE 19e EEUWSE PARTIJSTRIJD

Na oe oprichting van de liberale partij in 1846 en vooral na de val van 
het laatste unionistisch ministerie van de Antwerpenaar Pieter De Decker 
in 1857 verscherpte het politieke klimaat in België aanhoudend. De 
clerikaal-liberale tegenstellingen werden vooral door de twee extreme 
vleugels van de politieke opinierichtingen aangewakkerd : enerzijds door 
de Radikalen bij de liberalen, die meestal ook voor de sociale 
rroblematiek aandacht overhadden, en anderzijds de Ultramontanen bij



de katholieken. Deze extreme vleugels, die evenals de gematigde 
doctrinairen bij de liberalen en de iiberaal-katholieken bij de gematigde 
katholieke opinie, over eigen persorganen beschikten, zijn in feite 
verantwoordelijk voor het uitbreken van de Schoolstrijd, die in de jaren 
1879- 1884 in alle scherpte woedde.
Te Antwerpen werden deze tegenstellingen rond 1860 echter nog 
overstemd door een typisch Antwerps verschijnsel, nl. de strijd van de 
Antwerpenaren tegen de vestingsplannen van het liberaal ministerie-Rogier, 
dat Antwerpen, volgens het verlangen van koning Leopold I, wilde 
inrichten tot een militaire vluchtheuvel in oorlogstijd. Rond 1860 was 
praktisch heel de Antwerpse pers solidair in haar strijd tegen deze 
vestingsplannen van minister Chazal. Toen echter in december 1862

VIEILLARD USANT SUR LE PAS 
DE SA PORIE 
(Th. Gérard)
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de Meetingpartij werd gesticht, die vanzelfsprekend een anti-liberale 
houding aannam, kwam geleidelijk opnieuw verdeeldheid. De Antwerpse 
pers werd opgenomen in de clerikaal-liberale partijstrijd, die zijn 
hoogtepunt bereikte in de genoemde Schoolstrijd.
In de jaren 1848-1884 bleef langs Franstalige liberale zijde ongetwijfeld 
Le Précurseur steeds de belangrijkste krant. Sedert de aanvang van 1855 
had zij wel het gezelschap gekregen van L’Avenir en sedert 31 maart 1858 
van L’Union Commerciale, doch deze kranten werden achteraf opnieuw 
opgeslorpt door Le Précurseur: de eerste in 1863 en de tweede reeds 
in 1860. Langs Vlaams-liberale zijde bracht Domien Sleeckx op 15 mei 1853 
De Schelde op de krantenmarkt. Zij kon wel het oude Antwerpsch
Nieuwsblad opslorpen, maar moest zelf verdwijnen op 30 mei 1860.
Grotere invloed werd ontwikkeld door het gematigd liberale dagblad
De Grondwet, dat door Jan Van Rijswijck op 5 september 1857 werd 
gelanceerd en dat een belangrijke spreekbuis werd van de Meetingpartij, 
althans in de eerste faze van haar bestaan. De stichting van deze partij, 
in december 1862, gaf zelfs aanleiding tot de oprichting van nieuwe
kranten te Antwerpen, die betrekkelijk lang zullen bestaan. De liberale
aanhangers van de Meeting rond de krant De Grondwet gingen op
16 mei 1863 over tot de stichting van een nieuwe Franstalige liberale
krant onder de titel L’Escaut, die haar bestaan tot 1904 zal kunnen rekken.
Van de andere kant gingen de regeringsgezinde liberalen, die zich van 
Le Précurseur hadden kunnen meester maken, op 20 december 1863 over 
tot de oprichting van een Nederlandstalig liberaal blad onder de titel
De Koophandel, dat zijn bestaan zal kunnen rekken tot in 1897. De

liberaal-progressistische krant L’Opinion, die op 1 juli 1867 als spreekbuis 
van de Antwerpse Radikalen werd opgericht en de strijd aanbond tegen 
de doctrinaire Le Précurseur, heeft zijn bestaan kunnen rekken tot 
20/21 september 1902. Ondertussen was De Grondwet van Jan Van 
Rijswijck reeds lang ter ziele gegaan en wel op 4 februari 1865.
Van katholieke zijde word Het Handelsblad onder de dynamische leiding 
van August Snieders sedert 185/ een strijdend katholiek en Vlaamsgezind 
orgaan, dat niet alleen zijn stempel drukte op de Meetingpartij, maar 
ook in de 19e eeuwse Vlaamse ontvoogdingsstrijd een zeer belangrijke 
rol speelde. De oorspronkelijke liberale Journal d’Anvers was na 1848 
geleidelijk de katholieke opinierichting ingeslagen. Toen de partijstrijd 
in 1857 voorgoed een aanvang nam, vervoegde zij de rangen van de 
katholieke conservatieven. Ondertussen had deze krant ook, op
17 januari 1853, het andere Franstalige liberale blad Journal du Commerce 
d’Anvers opgeslorpt. De oude Journal d’Anvers zal, nu als ultra-
montaansgezinde krant, haar bestaan nog kunnen rekken tot 30 december 
1882. Toen droeg zij haar abonnementen over op de reeds genoemde
krant L’Escaut, die als Meetinggezinde krant op 16 mei 1863 was
ontstaan en sedertdien, vooral onder de invloed van Jan De Laet, in 
katholieke richting was geëvolueerd. Deze laatste krant zal verdwijnen 
in 1904.

HET DAGELIJKS BROOD 
(J. De Bruycker)
Kon. Bibl. Brussel

6. PERIODE VAN DE GOEDKOPE MASSAPERS

De opkomst van de goedkope massapers in het laatste kwart van de 
19e eeuw houdt verband met een complex van factoren : de industriële 
omwenteling in de pers.de inschakeling op grote schaal van de betaalde 
advertentie, de toename van het lezerspubliek ingevolge de democratisering 
van het openbare leven en de invoering van de leerplicht. De meeste 
van de huidige titels van de wereldpers dateren uit de zg. «gouden 
tijd » van de krant, de late 19® en het begin van de 20® eeuw. toen het 
dagblad in feite nog het monopolie bezat van de massacommunicatie.
Zo verliep het ook met de Antwerpse pers, inzonderheid met de Gazet 
van Antwerpen.
Indien men geen rekening houdt met de overwegend economische krant 
Lloyd Anversois (1856), dan is de Gazet van Antwerpen, na Het Handelsblad,
thans nog het oudste Antwerps dagblad. Het werd op 3 november 1891 
als centenblad door Jan-Baptiste Napolitaan Van Os op de markt gebracht.
De stichtingsdatum 1891 valt samen met de pauselijke encycliek « Rerum 
Novarum», die ook het ontstaan gaf aan het Gentse Het Volk. Beide
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kranten werden in Vlaanderen de spreekbuis van de nog jonge 
Christendemocratie. De Gazet van Antwerpen bleef tot op de huidige dag 
de enige katholieke krant in de Scheldestad, die haar onafhankelijkheid 
kon blijven bewaren. De vroegere krant Het Handelsblad werd immers 
in 1957 in de Standaard-groep opgenomen, terwijl de Franstalige 
katholieke krant La Métropole, die in 1894 het levenslicht zag, sedert 
oktober 1966 voor de helft gecontroleerd wordt door de krantengroep 
van Le Soir.

De andere nog verschijnende Antwerpse kranten zijn allemaal jonger dan 
de Gazet van Antwerpen, al ontstonden ook zij in de zg. « gouden tijd » 
van de geschreven pers. Het socialistisch weekblad, De Werker, opklim
mend tot 1868, schakelde in 1894 over tot dagblad en twintig jaar later, 
in 1914, ontstond uit de versmelting van De Werker en De Volkstribuun 
de huidig verschijnende Volksgazet. De nu verschijnende liberale kranten 
dateren alle uit de late 19® eeuw: Le Matin, opgericht in 1894, wordt 
sedert oktober 1966 voor de helft gecontroleerd door de groep van 
Le Soir; de liberale De Nieuwe Gazet nam in 1897 de plaats in van de 
Koophandel en behoort nu tot de krantengroep van Het Laatste Nieuws. 
De oude Le Précurseur die na een grondige reorganisatie in 1902 tot Le 
Nouveau Précurseur werd omgedoopt, verdween in 1914 definitief van 
het toneel.

Alles bij elkaar blijft Antwerpen, na Brussel, het belangrijkste kranten
centrum van ons land, hoewel ook hier het moderne verschijnsel van de 
persconcentratie erg huis heeft gehouden. Naast de overwegend econo
mische krant Lloyd Anversois, waarvan sinds enige tijd ook een Nederlandse 
uitgave verschijnt, De Lloyd, beschikken nog twee Antwerpse kranten over 
een eigen drukkerij, nl. Gazet van Antwerpen en De Nieuwe Gazet. 
Daarbuiten wordt het overwegend economisch dagblad De Financieel- 
Economische Tijd uitgegeven. De jongste jaren verdwenen Volksgazet, 
Het Handelsblad, Le Matin en La Métropole. De economische persconcen
tratie had tot gevolg, dat behalve de specifiek economische kranten 
alleen Gazet van Antwerpen haar redaktionele en materiële zelfstandigheid 
kon bewaren.

Prof. Dr. Theo Luykx.

Uit de brochure « De Kreatie van een Krant», door Kredietbank en Gazet 
van Antwerpen gerealizeerd naar aanleiding van de tentoonstelling, die 
van 15 november tot 10 december 1971 plaatsgreep in Kredietbank te 
Antwerpen.



gazet van antwerpen : 
nu bijna 90 jaar !

3 NOVEMBER 1891 :
Eerste nummer van Gazet van Antwerpen, vier blad
zijden, het « centenblad » (kostprijs 2 centiemen !) 
verschijnt.

1 JUNI 1896 :
Eerste nummer van Gazet van Mechelen.

4 FEBRUARI 1928 :
'dewestelijke edities « De Gazet» voor Brabant, West- 
Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Limburg, komen 
Gazet van Antwerpen en Gazet van Mechelen vervoe
gen. Op 1 april 1964 wordt de titel «De Gazet» 
gewijzigd in «Gazet van Antwerpen», gewestelijke 
edities.

14 DECEMBER 1930 :
«Antwerpen 1930 », een dagblad, uitgegeven ter gele
genheid van de Wereldtentoonstelling 1930 te Antwer
pen, wordt voortaan het weekblad « Zondagsvriend ». 
Op 2 december 1965 wordt dat « Zie-Magazine ».

4 SEPTEMBER 1944 :
Na een bewogen oorlogsperiode komt Gazet van Ant
werpen terug van de persen.

5 AUGUSTUS 1957 :
Een nieuwe rotatiepers wordt in dienst genomen. Ka- 
paciteit 45.000 kranten per uur, 40 pagina’s.

28 AUGUSTUS 1962 :
Brand in de drukkerij vernietigt ondermeer de helio- 
rotatiepers.

11 DECEMBER 1965 :
Mgr. Daem, Bisschop van Antwerpen, wijdt de nieuwe 
helio-rotatiepers en nieuwe gebouwen in de Sint- 
Andriesstraat in.

3 NOVEMBER 1966 :
Gazet van Antwerpen viert haar 75-jarig bestaan.

30 APRIL 1970 :
Voor de eerste maal in België verschijnt een krant op 
meer dan 48 pagina’s : Gazet van Antwerpen telt er 
die dag liefst 70 !

14 MEI 1970 :
Voor de eerste keer verschijnt in België een z.g. 
panoramadruk, dit is een foto of afbeelding over twee 
volle pagina’s.

14 OKTOBER 1970 :
Voor de eerste keer verschijnt Gazet van Antwerpen 
met prachtige kleurenreprodukties, een werkwijze, die 
door voordruk in helio tot stand komt.

28 OKTOBER 1972 :
Op de linkeroever van de Schelde te Antwerpen wordt 
een aanvang gemaakt met de werken, die Gazet van 
Antwerpen een totaal nieuwe vestiging moeten ver
schaffen.

7 DECEMBER 1974:
Officiële opening, in aanwezigheid van de h. Tinde- 
mans, eersteminister, en van tal van vooraanstaanden, 
van de nieuwe instellingen op de Antwerpse Linker
oever.

3 AUGUSTUS 1978 :
Tweede fase van het bouwprojekt vangt aan, met name 
konstruktie van de administratiekantoren, uitbreiding 
van de dienst « Verzending » en nieuwe lokalen voor 
de afdeling « Dokumentatie ».

19/20 MEI 1979 :
Een regelrecht rekord ! Gazet van Antwerpen bevat 
maar liefst 80 bladzijden.

28 APRIL 1980 :
De fonkelnieuwe «Administratietoren» wordt in ge
bruik genomen.



hoeveel kranten komen dagelijks 
van de persen ?

1898 : 45 a 50.000 1972 : 208.053
1937 : 82.000 1973 : 210.823
1940 : 95.000 1974 : 202.676
1962 : 165.772 1975 : 191.216
1965 : 174.786 1976 : 186.174
1967 : 189.155 1977 : 188.432
1970 : 200.413 1978 : 193.313
1971 : 206.529 1979 : 195.432

de krant, dat dagelijks mirakel
Om 'het fenomeen « krant» goed te kunnen begrijpen, 
moet men vooral het ontstaan ervan én de groei naar het 
huidige dagblad goed voor ogen houden. Van het begin 
af is er immers een grondig verschil tussen het verschijn
sel boek en het verschijnsel pamflet of vlugschrift, dat 
periodiek wordt en de aktualiteit volgt. Dat bepaalt ook 
vanaf de aanvang het wezen van het latere dagblad : 
maatschappij-kritisch en opinievormend in beknopte en 
bevattelijke vorm ; een soort ononderbroken kroniek van 
dag tot dag met een steeds groter wordend belangstel- 
lingsveld ; een kroniek ook, die de gebeurtenissen niet 
alleen volgt, maar ook toelicht en ontleedt.
Zelfs de grootste krant is in wezen een vlugschrift geble
ven, omvangrijker wel en met een grote waaier van 
rubrieken, maar niettemin een eendagsvlinder. Een 
eendagsvlinder, die bovendien een bestendig mirakel is. 
Elke dag moet een groot aantal pagina’s gevuld worden.
In de eerste plaats met het aktuele nieuws — plaatselijk, 
binnenlands en buitenlands — voorzien van de passende 
kommentaren en verduidelijkingen, geïllustreerd met even 
aktuele foto’s en omlijst met vele vaste rubrieken op 
allerlei terrein, met een grote plaats ook voor ontspan
nende lektuur en dikwijls opgeluisterd met speciale blad
zijden.

kranten maken

De buitenstaander kan zich moeilijk een idee vormen van 
de reusachtige arbeid en de ingewikkelde organizatie, 
die de dagelijkse samenstelling van een dagblad vergt; 
natuurlijk komt er heel veel routine bij kijken, maar omdat 
de materie zo variabel is, kan men toch bezwaarlijk van 
routine-werk spreken.
Het hart van de krant is vanzelfsprekend de redaktie, 
waar het nieuws in de eerste plaats vergaard, dan gezift 
en verwerkt wordt, ingedeeld in zijn vele rubrieken, voor
zien van illustraties en verdeeld over de beschikbare 
ruimte ; want het probleem is niet zozeer de krant te 
vullen, dan wel alles een plaats te geven.
Er is een eigen nieuwsvoorziening, verzorgd door de 
verslaggevers die er zelf op uit trekken, door de vele 
over het land verspreide bijkantoren en een dicht net
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van korrespondenten. Daarnaast zijn er de nationale en 
internationale telexverbindingen van de nieuwsagent
schappen, die heel de dag door hun berichten spuien, 
evenals de telexen van de bijkantoren en dan vooral dat 
van Brussel, waar een uitgebreide redaktie het Brussels 
nieuws van parlement en regering, maar ook van de 
internationale organizaties die er gevestigd zijn, moet 
verslaan.

Een belangrijk deel van de redaktie houdt zioh uitsluitend 
met de sport bezig in binnen- en buitenland, stuurt zijn 
mensen op alle grote evenementen af en slikt eveneens 
enorme hoeveelheden telexberichten en telefoontjes. 
Biezonder boeiend is de belino-inriohting, waar aan de 
lopende band overgeseinde foto’s binnenlopen via een 
vernuftige machine, die uit héél de wereld, hetzij langs 
een telefoonlijn, hetzij draadloos, beelden kan opvangen. 
Het figt voor de hand dat het veel routine vergt deze 
massa nieuws en illustratie te verwerken en elke dag 
weer in de beschikbare ruimte persen. Dat is echter niet 
het enige werk van de redaktie. Op de hoofdredaktie 
wordt immers de algemene politieke lijn van het blad 
bepaald, wordt in onderling overleg beslist welk nieuws 
voorrang dient te krijgen, hoe lang de diverse artikels 
mogen lopen, op welke pagina's ze terechtkomen en



waarheen de belangstelling van de redaktie zich moet 
richten, ook wat de kommentaren betreft.
Daarmee is de kous niet af. Een belangrijk aantal pagina’s 
wordt opgeëist door de reklame ; de advertentie-afdeling 
leeft een eigen belangrijk leven, omdat de moderne krant 
afhangt van de wisselwerking tussen nieuwsvoorziening 
en reklame. De enorme kosten, die gepaard gaan met het 
drukken van een krant kunnen niet bestreden worden met 
de inkomsten van de abonnementen en de losse verkoop. ;|
Een goed dagblad maken alleen volstaat niet; er moeten |
ook veel advertenties bij te pas komen en daar begint [
de wisselwerking. Als de krant goed is, verkoopt hij goed ij
en als hij goed verkoopt, is de zakenman geneigd erin |
te adverteren en zal de krant zich van de weeromstuit ij
redaktioneel op peil kunnen houden. !
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kranten drukken

Tot zover de samenstelling van de krant. Zij moet nu 
alleen nog maar gedrukt worden en daar is dan weer het 
verschil tussen het boek en de krant.

Bij de krant moet het allemaal zeer snel gaan. De oude, 
nochtans wereldhervormende uitvinding van Gutenberg 
in de 15e eeuw om met losse letters te gaan drukken, was 
zeker niet snel al heeft men er zich eeuwen mee moeten 
vergenoegen, de boekdrukkers zowel als de kranten
drukkers. Tot héél aarzelend de zetmachine haar intrede 
deed. Een wel zeer vernuftige uitvinding, waarbij koperen 
letters, bewogen door een klavier, via vertikale kanalen 
omlaag gleden en lijnen vormden. Die lijnen werden in 
kokend lood afgedrukt en de loodregels tot kolommen 
gerangschikt, terwijl intussen de koperen matrijsjes weer 
automatisch naar hun plaats werden teruggevoerd.

Van de hels ratelende zetterij is nu niets overgebleven, 
al hebben de zetmachines nog eens extra hard gerateld, 
toen de ponsband werd ingevoerd, die bliksemsnel door 
de speciale zetmachines trok en het tempo aanzienlijk 
verhoogde.

De ponsband, die in de moderne zetterij een zeer grote 
rol speelt is een lange, dunne papierstrook, die geperfo
reerd wordt ; de gaatjes herinneren aan de punten van 
het braille-schrift en zij vormen eveneens letters, cijfers 
en 'leestekens, die in dit geval echter alleen gelezen 
kunnen worden door de zetmachine, waar ze voor 
bestemd zijn.

Met enkele gaatjes boven en beneden de middellijn van 
de ponsband zijn niet minder dan 128 kombinaties moge
lijk. De moderne zetter zit nu achter een klavier en ponst 
zijn band. Hij zit niet meer naast een pot met kokend lood 
en midden in het lawaai van de machine.

Maar vooral dat lood moest weg. Met een volkomen nieuw 
procédé dat een volledige ommekeer bracht: de foto- 
setting.



weg met het lood

De ponsband, die vroeger de zetmachine in beweging 
bracht, dirigeert nu een lichtbron, die letters op een film 
projekteert, netjes in regels gerangschikt, die dan op hun 
beurt weer kolommen vormen. Door de afstand tussen 
letter en film te vergroten of te verkleinen, kan men naar 
willekeur grotere of kleinere letters projekteren ; men 
kan ze zelfs kursief maken.
Intussen is er echter nóg wat anders gebeurd. De in 
moderne bedrijven onmisbaar geworden computer is ook 
hier ingeschakeld. Hij leest niet alleen de ponsband, 
maar berekent de lengte van de regels en breekt aan het 
einde van een regel een woord grammatisch juist af. 
Vroeger was dat de taak van de zetter; nu neemt de com
puter, die zijn lesje geleerd heeft, deze taak over en de 
zetter kan aan één stuk door tikken aan zijn « kilometer- 
band». Hij dient natuurlijk wel te weten, hoe hij de 
computer — in code — moet aanspreken, om hem zijn 
instrukties te geven en hem bijvoorbeeld later korrekties 
te laten aanbrengen in de reeds gezette tekst.
Als de teksten in hun lange kolommen zijn afgewerkt en 
de foto’s en andere illustraties op de juiste grootte zijn 
gereproduceerd en de titels gemaakt, komt de opmaker 
aan de beurt, de man, die de pagina's indeelt en zorgt 
dat ze er behoorlijk uitzien.
Ook dat is met het nieuwe systeem grondig veranderd. 
Vroeger werden de loodregels en de blokken met zinken 
clichés in zware stalen ramen samengeperst tot pagi
na’s. Onder een geweldige pers werd de vorm dan 
afgedrukt in een vochtig karton ; dat karton ging in een 
half-cilinder en met kokend lood werd er een — 
natuurlijk ook halfronde — afdruk van gegoten. Deze 
loden halfcilinders bevestigde men op de rollen van de 
drukpers, twee tegen elkaar, zodat zij één cilinder 
vormden.
Ook daar heeft het lood nu afgedaan.
Nu plakt men de filmstroken met de tekst op een vooraf 
ingedeeld papier; de titels boven het artikel, de illustra
ties op de juiste plaats ertussen, tot de pagina gevuld is. 
Vervolgens wordt van elke pagina fotografisch een nega-



tief gemaakt, waarbij alles wat zwart was natuurlijk wit 
wordt en dit brengt men over op wat de wikkeiplaat gaat 
worden. Men gebruikt hiervoor lichtgevoelig gemaakte 
aluminium platen ; door een chemisch proces komt alles 
wat wit was in licht reliëf en zal op de pers dus zwart 
afdrukken.
In plaats van de zware loden stereo heeft men nu dus 
een dunne wikkeiplaat om op de cilinders van de drukpers 
te bevestigen en dit leidt weer tot nieuwe konsekwenties. 
De stereo’s vormden immers een zware belasting voor de 
persen, maar de wikkelplaten lieten toe de stalen rollen 
van de drukpers groter van doorsnede en zelfs van lengte 
te maken, zodat er meer wikkelplaten op gingen dan 
vroeger stereo’s om begrijpelijkerwijze meer en vlugger 
te drukken.

y
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de jumbo-courier

Hiermee begint nog eens een nieuw hoofdstuk, dat van 
de Jumbo Courier, het enorme gevaarte, dat in de nieuwe 
gebouwen van Gazet van Antwerpen op de Antwerpse 
Linkeroever troont. Deze geweldige drukpers werd in 
funktie van de nieuwste procédés gebouwd door de 
snelpersspecialisten König und Bauer uit Würzburg. Het 
was een wereldprimeur. Het was de eerste snelpers van 
zulke omvang gebaseerd op het nieuwe procédé met 
wiikkelplaten. Op de oude pers — die nog> niet zó oud 
was — waar de Gazet tot dan toe op gedrukt werd, konden 
acht pagina’s per cilinder worden gedrukt; elke cilinder 
had twee stereo's in de ronding en dat vier keer naast 
elkaar. Bij de Jumbo-Courier draagt elke cilinder vier 
wlkkelplaten in de omtrek en dat zesmaal naast elkaar, 
wat een totaal van vierentwintig pagina’s geeft, of drie 
keer zoveel als de oude pers. Daartoe werden de cilinders 
in omtrek en lengte vergroot. Het lijkt simpeler dan het 
is, want er kwamen enorme technische problemen bij 
kijken en zo werd de Jumbo-Courier feitelijk een gedurfd 
experiment.
De pers, die op maximum snelheid 80.000 kranten per uur 
kan drukken en een krant van 80 bladzijden kan produ
ceren, is — met een aangebouwde offsetgroep voor 
kleurendruk — 40 meter lang. Op haar breedste punt meet 
zij zeven meter en op haar hoogste punt twaalf meter. 
Zij weegt ongeveer 600 ton en elke reusachtige bobijn 
papier weegt nog eens anderhalve ton. Deze bobijnen 
worden langs een vernuftig spoor naar de machine 
getransporteerd ; ze zijn zo breed, dat de transportfirma, 
die de aanvoer verzorgt van de losplaatsen naar de 
Gazet, speciale maatregelen heeft moeten treffen voor 
het laden en lossen.
De persen worden in beweging gebracht door vier moto
ren van elk 700 P.K. en het vervangen van de bobijnen 
gebeurt geheel automatisch ; de nieuwe rol komt geleide
lijk in de plaats van de oude en wordt er zonder enige 
verdere tussenkomst aan vastgekleefd, zodat men zonder 
de snelheid te beperken kan doordrukken.
De persen worden alleen maar stilgelegd wanneer men 
van editie verandert en nieuwe wikkelplaten op de cilin
ders dienen gelegd te worden.



offset kleurendruk

We stipten hierboven terloops de aangebouwde offset- 
groep voor kleurendruk aan en we komen hier even op 
terug, omdat er een misverstand zou kunnen ontstaan 
en men de indruk zou krijgen, dat de krant gewoon door 
de Jumbo-persen draait en vervolgens door de offsetgroep 
om haar kleuren te krijgen. Het is een beetje ingewikkel
der, want die offsetgroep leidt een onafhankelijk bestaan, 
maar het is wel de bedoeling deze speciale pers in te 
schakelen en de krant de bewonderenswaardige kleur- 
advertenties mee te geven, die de lezers van Gazet van 
Antwerpen wel kennen.

Er is vroeger ook in kleuren gedrukt, maar niet zo verfijnd. 
Het offset-procédé, dat reeds geruime tijd bestaat, leent 
zich biezonder voor hoogstaand kleurendrukwerk. Om 
dit systeem te kombineren met de Jumbo Courier wordt 
een vernuftig systeem toegepast. In een zogenaamde 
voordruk wordt een rol papier door de vierkleurige offset- 
pers gedraaid en als ze de machine verlaat opnieuw 
gewikkeld om dan later gewoon op de Jumbo Courier mee 
te draaien. Op deze voordruk staan immers alleen de 
kleurenadvertenties en de rest — de lopende tekst van 
de diverse bladzijden — wordt er nadien op de grote 
pers bijgedrukt.

Dat is niet zo simpel als het er uitziet. Alles moet nauw
keurig passen en dient zorgvuldig berekend te worden ; 
maar ook het vochtigheidsgehalte, de temperatuur en de 
elasticiteit van het papier van de voordruk dienen stipt 
dezelfde te zijn als van de andere rollen. Dat wordt alle
maal elektronisch uitgedokterd. Zo wordt ook het papier 
van de voordruk eerst gerokken — tot 0,2 % — om een 
konstante druklengte te krijgen. Bovendien worden er 
in de voordruk kleine zwarte streepjes op geregelde 
afstanden aangebracht, die bij het drukken «gelezen » 
worden door een elektronisch oog, dat kontroleert of de 
afstanden juist zijn en indien nodig, natuurlijk ook elektro
nisch, korrigerend optreedt.



Het spreekt vanzelf, dat het iedere dag weer een puzzel 
is het papier op zijn ingewikkelde weg tussen de cilinders 
te leiden en voor de vouwmachine te brengen, zodat deze 
haar werk ongestoord en aangepast aan de produktie- 
snelheid kan uitvoeren.
De krant is klaar : gedrukt, gesneden, gevouwen, maar 
zij moet nog de deur uit...
Een transportband neemt de taak over; klemmen grijpen 
de gedrukte eksemplaren op en zo komen ze in de ver- 
zendingszaal, waar ze automatisch geteld en in pakken 
verdeeld worden, naargelang de instrukties die de 
machine gegeven werden. Ook het pakken en binden 
geschiedt natuurlijk machinaal.
De kranten kunnen hun weg naar de lezers beginnen. 
Het dagelijks mirakel is weer gebeurd...



de n.v. de vlijt en haar produkten

Behalve de hoofdschotel op krantegebied, liggen de 
aktiviteiten van de N.V. De Vlijt nog op andere terreinen.

Wekelijks worden meer dan 320.000 exemplaren van 
« Antwerpse Post », het reklame-weekblad, gedrukt en ver
spreid via een legertje van 180 eigen dragers. Deze 
dragers krijgen elke week ook opdrachten om andere 
reklame-drukwerken van allerhande firma’s te bedelen.

Die getallen overschrijden soms de drie miljoen druk
werken per week.

Sinds vele jaren reeds wordt, eveneens wekelijks, een 
speciale weekkrant naar Belgen overzee gezonden : 
G.v.A.-Overzee. Deze luchtpostkrant omvat het biezonder- 
ste nieuws uit eigen land. Wekelijks wordt aldus een 
band gelegd tussen landgenoten in het buitenland en 
het eigen België.

De verkoop- en verzendingsdiensten staan in voor het 
verspreiden en verdelen van een 30-tal andere tijdschrif
ten, waarvan het totale aantal 200.000 exemplaren (per 
week) overschrijdt.

G.v.A.-Distri-Shop is een afdeling, die ervoor instaat dat het 
lezerspubliek van de krant, — en uiteraard ook andere 
belangstellenden — regelmatig koopjes krijgt aangeboden 
van produkten die dan meestal maar via de krant kunnen 
betrokken worden.

Daarenboven zijn er nog de uitgeverij en de boekhandel 
De Vlijt, en — last but not least — de handelsdrukkerij 
die in offset, helio of typo in alle behoeften aan drukwer
ken allerhande, gaande van het eenvoudige strooibriefje 
tot de luxueuze uitgave als b.v. Eigen Aard en Het Kate- 
draalboek van Antwerpen, kan voorzien.

Deze brochure is een uitgave van Gazet van Antwerpen. 
Kreatie en Produktie : Promotie-afdeling Gazet van Antwerpen. 
Teksten van Prof. Dr. Theo Luyckx en Eug. Winters.
Lay-out : W. Riellaerts.
Realisatie : Drukkerij N.V. De Vlijt, Antwerpen.
7e editie - juni 1980.

(80811)


