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A L G E M E N E  IN L E ID IN G

i .  D a n k w o o r d

Van de gelegenheid maken we graag gebruik om via deze weg 
een aantal personen te bedanken, door wie de uitvoering van dit werk 
mogelijk is geworden.

In de eerste plaats zijn we Professor Dr. J. D h o n d t  erkentelijk 
voor het promotorschap, dat hij op zich heeft willen nemen.

D e heer R. V a n  E e n o o  danken we voor de bereidwillige hulp 
en de talrijke raadgevingen, die het werk hebben helpen realizeren.

Tenslotte een woord van dank aan direktie en personeel van 
aile instellingen, die hun deuren voor onze opzoekingen hebben 
opengesteld, in het bijzonder dan het stadsarchief te Mechelen, en 
aan aile individuele personen, die enig gegeven o f inlichting hebben 
verstrekt.

2. B ibliografisch overzicht

A. Algemene werken, répertoria en artikels i.v.m. de belgische pers (x).

Bartier (J.), Rapport préliminaire sur la presse. (Interuniversitair 
Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis, Bijdragen i), Leuven-Parijs, 
1957-

De Borger (H.), Bijdrage tôt de Geschiedenis van de Antwerpse pers. 
1794-1914. (Interuniversitair centrum voor Hedendaagse Geschiedenis, 
Bijdragen 41), Leuven-Parijs, 1968.

D e  Vroede (M.), Bibliographische inleiding tôt de studie van de Vlaamse 
Beweging, 1830-1860. (Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Ge
schiedenis. Bijdragen. 8), Leuven-Parijs, 1959.

D e  Vroede (M.), De Vlaamse pers in 1855-1856. (Interuniversitair 
Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis, Bijdragen 12), Leuven-Parijs, 
i960.

D e  Vroede (M.), De Belgisch-Limburgse pers van 1830-1860. (Inter- 
universitair centrum voor Hedendaagse Geschiedenis, Bijdragen 28), 
Leuven-Parijs, 1963.

(1) Voor een uitvoerige bibliografie kan men raadplegen : V an Eenoo (R) en V er- 
meersch (A), Bibliografisch repertorium van de Belgische pers. 1789-1914. (Interuniversitair 
Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis, Bijdragen 23), Leuven-Parijs, 1962.

Om herhalingen te vermijden werden aile daarin opgenomen werken hier niet meer 
vermeld. Alleen diegene welke enigszins betrekking hebben tôt de Mechelse pers, o f de 
werken welke niet opgenomen werden in het voomoemde repertorium, zijn weerhouden.
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G a u s  (H.) en V e r m e e r s c h  (A. J.), Répertoire de la presse bruxelloise 
(1789-1914). Repertorium van de brusselse pers (1789-1914). L-Z. (Inter- 
universitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis, Bijdragen 50), 
Leuven-Parijs, 1968 (1).

G e r in  (P.), Bibliographie de l’histoire de Belgique, 1789-21 juillet 1831. 
(Centre interuniversitaire d’Histoire contemporaine, Cahiers 15), Louvain- 
Paris, i960.

L o r y  (J.), Panorama de la presse belge en 1870-71. (Interuniversitair 
Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis, Bijdragen 32), Leuven-Parijs, 
1964.

L u y k x  ( T .) ,  Een halve eeuw zegelbelasting op de Belgische pers (sept. 
1797-mei 1848). (Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie van 
Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der 
Letteren, XVIII, nr. 4). Brussel, 1956.

L u y k x  (T.), Het ontstaan van de politieke pers in Belgie. (Handelingen 
van het XXIIe Vlaams Filologenkongres, 24-26 april, pp. 402-405). Gent, 
I9S7-

M e s s e n s  (R.), Repertorium van de Oostvlaamse pers (met uitzondering 
van Gent en het arrondissement Aalst). 1784-1914. (Interuniversitair Centrum 
voor Hedendaagse Geschiedenis, Bijdragen 59), Leuven-Parijs, 1969.

N o v e n t  (A.), La Presse Orangiste et l’Indépendance de la Belgique 
(août 1830-novembre 1831). (Mémoire présenté pour l’obtention du grade 
de licenciée en Philosophie et Lettres, Groupe B, Histoire Moderne. 
Université Catholique de Louvain). Louvain, 1952.

O u k h o w  (M.), Pers en propaganda, 1834-1876. (Geschiedenis van 
de socialistische arbeidersbeweging in België, afl. 8-9, pp. 249-273). Ant- 
werpen, i960.

T h y s  (A.), Repertorium van de pers in de provincie Antwerpen (be- 
houdens de stad Antwerpen en de kantons Mechelen en Puurs). 1833- 
1914. (Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis, Bij
dragen), Leuven-Parijs, 1970.

V a n d e n h o l e  (F.), Inventaris van nieuws-, vak- en kiesbladen, aanwezig 
in de centrale bibliotheek, het seminarie voor Hedendaagse Geschiedenis en 
het seminarie voor perswetenschap. Met bibliografische annotaties. Gent, 
1967.

V a n  d e r  M e u l e n  (R.), De Courant. Geschiedkundig en vergelijkend 
overzicht der nieuuisbladen van aile landen. Naar in- en uitheemsche bronnen 
bewerkt, Leiden, s.d. (1883 of '84) (39 Facsimilés, waarvan 9 buiten tekst).

V a n  S i n t -Ja n  (R.), Die Politische Presse Belgiens. (Zeitungswissen- 
schaft, Zweimonatschrift für internationale Zeitungsforschung, IV, pp. 
1-24, 65-87, 129-155, 193-212, 257-277, 321-342). Berlin-Leipzig, 1929.

V e r m e e r s c h  (A.), De pers en het paupérisme in Vlaanderen : 1845- 
1848. (Bijdragen tôt de Geschiedenis der Nederlanden, XIII, pp. 81-100). 
’s Gravenhage-Antwerpen, 1958.

(1) Zie 00k : V ermeersch (A. J.).
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V e r m e e r s c h  (A. J.), Répertoire de la presse bruxelloise, 1789-1914. 
Repertorium van de brusselse per s. A. K. (Interuniversitair Centrum voor 
Hedendaagse Geschiedenis, Bijdragen 42), Leuven-Parijs, 1965 (1).

V e r m e e r s c h  (A. J.), Répertoire de la presse bruxelloise (1789-1914). 
Repertorium van de brusselse pers. (1789-1914). Index van de persoons- 
namen. (Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis, 
Bijdragen 50), Leuven-Parijs, 1968.

V o o r d e c k e r s  (E.), Bijdrage tôt de geschiedenis van de Gentse Pers. 
Repertorium (1667-1914). (Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse 
Geschiedenis, Bijdragen 35), Leuven-Parijs, 1964.

B. Specifieke werken en tijdschriftartikels i.v.m.de mechelse drukkers, boek- 
handelaars en pers.

B e t e r a m s  (F. G. C.), De historische uiaarde van de plaatselijke dag- 
bladen. (In : Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, 
Letteren en Kunst van Mechelen. LV, 1951, pp. 139-149).

Ook overdruk van dit artikel : s.l., 1952, 8°, n  pp.
C e y s s e n s , E. F. L., De Mechelse drukker Gisbert Lints en zijn z.g. 

Jansenistische abc-boekje. (In : Handelingen van de Koninklijke Kring voor 
Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. LIV, 1950, pp. 126-143). 

Ook overdruk van dit artikel : s.l., 1951, 4°, 20 pp.
C o r d e m a n s  d e  B r u y n e  (H.), Histoire de l’art typographique à Matines 

et Bibliographie raisonnée de ses productions. (In : Handelingen van de 
Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. 
VI, 1, 1895, p . 1).

D e l a f a il l e  (F. E.), Bijdragen tôt opheldering van de Geschiedenis van 
Mechelen, Mechelen, H. Dierickx-Beke Zonen, s.d. (1884), 8°, 2 dln in 
1 band, 234 +  196 pp.

D e  V r o e d e  (P.), In Memoriam Prosper Verheyden. (In : Mechelse 
Bijdragen, tijdschrift van de Mechelse Kring voor Oudheidkunde, Ge
schiedenis en Folklore. XI, 1, 1949, pp. 3-6).

F o n c k e  (R.), In Memoriam Prosper Verheyden. (In : Handelingen van 
de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Meche
len. LUI, 1949, pp. 22-27.

I d e m , Losse aanteekeningen betreffende boekbinders en handelaars van 
Oud-Mechelen. s.l., 1917, 8°. (Overdruk uit „Het Boek” , 2de reeks van 
het tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen, 2 nummers, pp. 34-38 
en pp. 69-72).

G o d e n n e  (W.), La Recherche du beau papier et les éditions de biblio
philes. Brussel, W. Godenne, 1962, 8°, 10 pp.

L a e n e n  (J.), In Memoriam Hendrik Dierickx. ( 11933)- Mechelen,
1933. 8 p p .

L e  C l e r c q  (L .) , Documents inédits sur l’histoire de l’ imprimerie à 
Malines. 1639-1810. Mechelen, H. Dierickx-Beke, 1934, 8°, 84 pp., ge- 
illustreerd.

(1) Zie ook : G aus (H.) en V ermeersch (A. J.).
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L e  C l e r c q  (L.), L ’Imprimerie Hanicquierme à Matines (1778-1855), Meche- 
len, 1934, 32 pp.

I d e m , Documents inédits sur l’histoire de l’Imprimerie à Matines : 
Pierre Jaye. (In : Mechlinia, Maandschrift voor Oudheidkunde, Geschie- 
denis, Kunst, Taal- en Volkskunde. III, 4, augustus 1923, pp. 49-50.)

I d e m , Documents inédits sur l’histoire de l’Imprimerie à Matines : 
Robert-Jaye. (In : Mechlinia, Maandschrift voor Oudheidkunde, Geschie- 
denis, Kunst, Taal- en Volkskunde. IV, 5, september 1924, pp. 77-78).

I d e m , Documents inédits sur l’histoire de l’Imprimerie à Matines : Jean 
Jaye. (In : Mechlinia, Maandschrift voor Oudheidkunde, Geschiedenis, 
Kunst, Taal- en Volkskunde. IV, 6, oktober 1924, p. 82).

I d e m , Documents inédits sur l'histoire de l’Imprimerie à Matines : 
André Jaye. (In : Mechlinia, Maandschrift voor Oudheidkunde, Geschie
denis, Kunst, Taal- en Volkskunde. IV, 9 januari 1925, pp. 133-134).

I d e m , Documents inédits sur l’histoire de l’Imprimerie à Matines : Les 
marques typographiques des Jayes. (In : Mechlinia, Maandschrift voor 
Oudheidkunde, Geschiedenis, Kunst, Taal- en Volkskunde. IV, n ,  maart 
1925, pp. 166-169).

I d e m , Documents inédits sur l’histoire de l’Imprimerie à Matines : Gisbert 
Lints. (In : Mechlinia, Maandschrift voor Oudheidkunde, Geschiedenis, 
Kunst, Taal- en Volkskunde. V, 1, mei 1925, pp. 9-12; en V, 4, augustus
1925, pp. 49-54; en V, 8, december 1925, pp. 113-117; en V, 10, februari
1926, pp. 151-156).

I d e m , Documents inédits sur l’histoire de VImprimerie à Matines : Werner 
Beeckmans, libraire, 1686. (In : Mechlinia, Maandschrift voor Oudheid
kunde, Geschiedenis, Kunst, Taal- en Volkskunde. V, 12, april 1926, 
P- 177)-

I d e m , Documents inédits sur l’histoire de l'Imprimerie à Matines : Jean- 
Baptiste Zibs, imprimeur-libraire. (In : Mechlinia, Maandschrift voor Oud
heidkunde, Geschiedenis, Kunst, Taal- en Volkskunde. V. 12, april 1926, 
pp. 177-178).

I d e m , Documents inédits sur l'histoire de l’Imprimerie à Matines : L ’Im
primerie à Matines au début du XVIIIe s. (In : Mechlinia, Maandschrift 
voor Oudheidkunde, Geschiedenis, Kunst, Taal- en Volkskunde. VI, 4, 
augustus 1927, pp. 60-61).

I d e m , Documents inédits sur l’histoire de l’imprimerie à Matines : Simon 
’ t Serstevens. (In : Mechlinia, Maandschrift voor Oudheidkunde, Geschie
denis, Kunst, Taal- en Volkskunde. VI, 4, augustus 1927, pp. 62-64).

I d e m , (L.), Documents inédits sur l’histoire de l’Imprimerie à 
Matines : Claude Schoevaerts. (In : Mechlinia, Maandschrift voor Oud
heidkunde, Geschiedenis, Kunst, Taal- en Volkskunde. VI, 8, december
1927, p. 121.

I d e m , Documents inédits sur l'histoire de l'Imprimerie à Matines : Chré
tien Van Lom. (In : Mechlinia, Maandschrift voor Oudheidkunde, Ge
schiedenis, Kunst, Taal- en Volkskunde. VI, 8, december 1927, pp. 121-
123).

I d e m , Documents inédits sur l'histoire de l’Imprimerie à Matines : Laurent 
Van der Elst. (In : Mechlinia, Maandschrift voor Oudheidkunde, Ge-
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schiedenis, Kunst, Taal- en Volkskunde, VI, 8, december 1927, pp. 123-
124)-

I d e m , Documents inédits sur l’histoire de l’Imprimerie à Malines : Jean- 
François Van der Elst. (In : Mechlinia, Maandschrift voor Oudheidkunde, 
Geschiedenis, Kunst, Taal- en Volkskunde. VII, 12, april 1929, pp. 178- 
183 en VIII, 5, september 1930, pp. 74-77).

I d e m , Documents inédits sur l'histoire de l’Imprimerie à Malines : Jean- 
Baptiste Leplat, imprimeur-libraire. (In : Mechlinia ; Maandschrift voor 
Oudheidkunde, Geschiedenis, Kunst, Taal- en Volkskunde. VIII, 5, sep
tember 1930, pp. 74-77).

I d e m , Documents inédits sur l’histoire de l’imprimerie à Malines : Chré
tien Jeghers, relieur et libraire. (In : Mechlinia, Maandschrift voor Oudheid
kunde, Geschiedenis, Kunst, Taal- en Volkskunde. VIII, 5, september 
1930, pp. 77-79 en VIII, 10, pp. 156-158).

I d e m , Documents inédits sur l’histoire de l’Imprimerie à Malines : Les 
héritiers de Chrétien Jeghers. (In : Mechlinia, Maandschrift voor Oudheid
kunde, Geschiedenis, Kunst, Taal- en Volkskunde. IX, 10, februari 1932, 
p p .  1 4 5 - 1 4 6 ) .

I d e m , Documents inédits sur l’histoire de l’Imprimerie à Malines : Jean- 
Baptiste Verbruggen, relieur-libraire. (In : Mechlinia, Maandschrift voor 
Oudheidkunde, Geschiedenis, Kunst, Taal- en Volkskunde. IX, 10, fe
bruari 1932, p. 146).

I d e m , Documents inédits sur l’histoire de l’Imprimerie à Malines : Re
lieurs malinois du XVIIIe s. (In : Mechlina, Maandschrift voor Oudheid
kunde, Geschiedenis, Kunst, Taal- en Volkskunde. IX, 10, februari 1932, 
pp. 146-148).

I d e m , Documents inédits sur l’histoire de l’Imprimerie à Malines : L ’ im
primerie à Malines au début du XIXe s. (In : Mechlinia, Maandschrift 
voor Oudheidkunde, Geschiedenis, Kunst, Taal- en Volkskunde. X, 2, 
juni 1932, pp. 24-25).

I d e m , (L.), Documents inédits sur l'histoire de l’Imprimerie à 
Malines : Godefroy Huet. (In : Mechlinia, Maandschrift voor Oudheid
kunde, Geschiedenis, Kunst, Taal- en Volkskunde. X, 5, september 1932, 
pp. 78-80).

I d e m , Documents inédits sur l’histoire de l’Imprimerie à Malines : André 
Jaye. (In : Mechlinia, Maandschrift voor Oudheidkunde, Geschiedenis, 
Kunst, Taal- en Volkskunde. X, 5, september 1932, p. 80).

I d e m , Documents inédits sur l’histoire de l’Imprimerie à Malines : Les 
imprimeurs de l’Archevêché. (In : Mechlinia, Maandschrift voor Oudheid
kunde, Geschiedenis, Kunst, Taal- en Volkskunde. X, 6, oktober 1932,
pp. 86-88).

I d e m , Documents inédits sur l’histoire de l’Imprimerie à Malines : Ri
valité entre Libraires et Merciers. (In : Mechlinia, Maandschrift voor Oud
heidkunde, Geschiedenis, Kunst, Taal- en Volkskunde. X, 6, oktober 1932, 
pp. 88-90).

I d e m , Documents inédits sur l’histoire de l’Imprimerie à Malines : La 
censure civile des livres à Malines. (In : Mechlinia, Maandschrift voor Oud-
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heidkunde, Geschiedenis, Kunst, Taal- en Volkskunde. X, 12, april 1933, 
pp. 178-187).

L e l i e v r e , Mémoire pour Adolphe Wesmaêl-Legros imprimeur domicilié 
à Namur, partie civile contre P. J. Hanicq imprimeur à Matines et F. Lagauche, 
libraire à Namur, prévenus de contrefaçon. Namen, A. Wesmaël-Legros, 
1842, 8°, 28 blz.

P ie r a e r t s  (C.), Les romans, les théâtres et les journeaux. Malines, J. 
Ryckmans-Van Deuren, 1870.

R o g e r s  (D. M.), Henri Jaye (15. .-1643). (Uit het engels vertaald 
door Dr. L. Antheunis). (In : Handelingen van de Koninklijke Kring voor 
Oudheidkunde, Letteren & Kunst van Mechelen. LVII, 1953, pp. 155-170).

Ook overdruk van dit artikel : Mechelen, 1954, 8°, 15 pp.
V a n  D o e s e l a e r  (E.), Opzoekingen betrekkelijk de Mechelsche Druk- 

pers, 1773-1900. (Dagbladen en Tijdschriften), Mechelen, H. Dierickx- 
Beken Zonen, 1901, 183 pp.

V a n  D o o r s l a e r  (G.), Imprimeur malinois du X V e s. (In : Handelingen 
van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van 
Mechelen. XVI, 1906, p. 353).

V a n  O v e r l o o p  (I.), Réponse au mémoire de A. Wesemaël-Legros, 
imprimeur de l’évêché à Namur partie civile contre P. J. Hanicq, imprimeur 
de N.S.P. le Pape, de la Congrégation de la Propagande et de l’archevêché 
de Malines; suivie du jugement intervenu dans la cause et prononcé par le 
tribunal de i eT instance à Namur le 31 décembre 1842. Brussel, Dumorties 
frères, 1843, 8°, 52 pp.

V e r h e y d e n  (P.), Boekhandelaars te Mechelen in de X V Ie E. (In : 
Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en 
Kunst van Mechelen. XV, 1905, p. 289).

I d e m , Mechelsche boekbinders in de 14e, 15e en 16e E. (In : Handelingen 
van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van 
Mechelen. XV, 1905, p. 265).

I d e m , Boekbanden met blinddruk de 15e en 16e E. in de stadsbibliotheek 
en archieven te Mechelen. (In : Handelingen van de Koninklijke Kring voor 
Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. XV, 1905, p. 247).

Van de laatste drie artikels tesamen is ook een overdruk uitgegeven : 
Mechelen, L. & A. Godenne, 1905, 40, 113 pp., geïllustreerd.

I d e m , Aantekeningen betreffende Mechelse drukkers en boekhandelaars. 
(In : Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren 
en Kunst van Mechelen. XVI, 1906, p. 281 ; en XX, 1910, p. 190).

I d e m , De boekbinder Jan Tijs te Mechelen. (1516-1535). (In : Hande
lingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst 
van Mechelen. XXII, 19x2, p. 115).

Z e c h - D u b ie z , Les almanachs et leurs auteurs. (In : Handelingen van 
de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Meche
len. XII, 1902, p. 101.

Anoniem : A  la pieuse mémoire de Mr. Jacques Léopold Albert Ryckmans, 
époux de dame Marie Madeleine Van Deuren, rédacteur en chef du journal 
« La Dyle », docteur en droit, ancien sécrétaire communal, etc., né à Malines
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le 25 mai 1818 et y décédé le 24 mai 1882. Mechelen, Ryckmans-Van Deuren, 
s.d. (1882), 8°, 21 blz.

Anoniem : Marques d’estimes et de dévouement dont Mr. Hanicq, impri
meur de N.S.P. le Pape et de l’Archevêché de Malines vient d’ètre l’objet 
de la part de ses employés et de ses nombreux ouvriers, s.l., s.d., 8°, 1 dubbel 
gevouwen blad.

Anoniem : A  la mémoire de Guillaume Charles Xavier Eugène Zech,
1904. 72 pp-

Anoniem : Prosper Verheyden gehuldigd ter gelegenheid van zijn zeven- 
tigsten verjaardag 23 october 1943. Antwerpen, Nederlandsche Boekhandel, 
1943, 8°, 341 blz. Frontispice.

3. G ebruikte afkortingen

Alb. I
A . S.B.
B. K.B. 
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IN L E ID IN G  T O T  D E E L  I : D R U K K E R S T E  M E C H E L E N

D e opzoekingen over de pers van Mechelen (1773-1914) hebben 
ons automatisch geleid tôt de wil naar een grondiger doordringen 
van de interne struktuur ervan. Eén der aspekten van deze studie 
bestaat uit het samenstellen van notities aangaande drukkers, die in 
vele gevallen 00k de uitgevers en eigenaars, soms 00k de redakteurs 
van de periodieken zijn. Daar zeer weinig o f geen gegevens bekend 
zijn over het leven en de aktiviteiten van de mechelse drukkers, 
hebben we gedacht een nuttige bijdrage te leveren door de weerge- 
vonden biografische gegevens te koppelen aan de uitgaven o f publi- 
katies, die in hun drukkerij gedrukt werden.

W at de biografische nota’s betreft, deze hebben we opgezocht 
in de volkstellingen en de registers van de burgerlijke stand, in het 
stadsarchief en in het stadhuis van Mechelen. Daarnaast werden deze 
gegevens aangevuld met uittreksels o f elementen uit de dagbladen 
o f tijdschriften zelf, voor zover deze enige inlichtingen verschaften, 
bijvoorbeeld aangaande de oprichting van een drukkerij, een uit- 
breiding o f adresverandering, een associatie, staking o f overname 
ervan e.d.m.

Tenslotte, doch dit alleen voor wat betreft de oudste der mechelse 
drukkers, werd als aanvullend materiaal gebruik gemaakt van de 
gegevens in verband hiermee, aangetroffen in het werkje van F. E. 
Delafaille (1).

Voor elk gegeven afzonderlijk een verwijzing opstellen naar de 
bron waaruit het gehaald werd, zou tôt een absurde toestand geleid 
hebben, vermits x° : praktisch aan elke zin een verwijzing zou vast- 
geknoopt zijn en men dus bijna evenveel voetnoten als tekst zou 
krijgen; 20 : de verwijzingen op vele plaatsen identisch zouden zijn, 
daar steeds van hetzelfde bronnenmateriaal werd gebruik gemaakt.

Daarom hebben we het nuttiger gevonden de voornaamste 
bronnen op deze plaats samen te bundelen :

1. Volkstellingen en registers van de burgerlijke stand van : 1866, 1880, 
1890, 1900, 1910, 1920, 1930 en 1946.

2. F. E. Delafaille, Bijdragen tôt opheldering der Geschiedenis van Meche
len, Mechelen, H. Dierickx-Beke Zonen, (1884).

(1) Zie verder.
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3. E. Van Doeselaer, Opzoekingen betrekkelijk de Mechelse Drukpers. 
1773-1900, Dagbladen en tijdschriften, Mechelen, H. Dierickx-Beke 
Zonen, 1901.

Eén opmerking dient gemaakt : voor aile elementen welke in de 
boekjes, hetzij van Delafaille, hetzij van Van Doeselaer, weergevonden 
werden, is in voetnoten verwezen naar de herkomst, beperkt tôt de 
weergave van auteur en nummer van bladzijde van zijn werk. De 
volledige bibliografische referentie kan men hierboven terugvinden.

Voor de gegevens die uit de kranten o f tijdschriften zelf gehaald 
zijn, werd verwezen naar de bron in de tekst zelf o f in voetnoot. 
Dit geldt eveneens voor een laatste, zeldzame, doch uiterst belang- 
rijke bron van inlichtingen : de nog in leven zijnde afstammelingen, 
verwanten o f opvolgers van de drukkers. Spijtig genoeg is deze direkte 
en betrouwbare inlichtingenbron beperkt gebleven tôt de drukkerijen 
Olbrechts, Vermeulen en Dessain.

Zo gebruik gemaakt werd van de enkele andere, schaarse publi- 
katies i.v.m. een drukker (1), kan men de volledige verwijzing in de 
voetnota aantreffen.

Vaak konden gegevens, op verschillende plaatsen aangetroffen, 
onderling vergeleken en aldus gekrontroleerd worden. In geval van 
niet-overeenkomst werden de verschillende stellingen aangeduid en 
hetzij de meest betrouwbare of meest waarschijnlijke naar voor ge- 
bracht, hetzij de vraag naar juiste interpretatie opengelaten.

Hoofdbrok van de inhoud vormen aldus de biografische gegevens 
en de uitgaven o f publikaties van de drukker. Belangrijk daarnaast 
is de eventuele relaties tussen de verschillende drukkers onderling 
en het evolutief aspekt van de drukkersbedrijven, die vaak overgelaten 
worden aan familieleden, werknemers (letterzetters) o f andere druk
kers. Elk eventueel verband in dit opzicht werd zo nauwkeurig 
mogelijk opgespoord. Daarom werd telkens gezocht naar het beroep 
van de naaste familieleden, —  vooral dan de kinderen — , van de 
besproken drukker.

Indien dit drukker o f typograaf was, werden de voorhanden 
gegevens van deze personen meegedeeld. In het minste geval kan 
men hier hun naam, geboorteplaats en -datum, beroep, adres, en 
sterfteplaats en -datum terugvinden.

Verder leek ons de situering van de drukkerij zelf van belang. 
Deze kan in de meeste gevallen geïdentificeerd worden met het woon-

(1) Zie hiervoor onder : bibliografisch overzicht.
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adres van de drukker zelf. Niet altijd echter, en in de negatieve 
gevallen was het niet altijd gemakkelijk, soms onmogelijk met zeker- 
heid de situering van het bedrijf zelf te kennen. Soms konden de 
periodieken zelf een aanvullende roi spelen. In enkele gevallen werd 
zelfs beroep gedaan op mondelinge overlevering van familieleden of 
opvolgers, die nog in leven zijn en met wie persoonlijk kontakt werd 
opgenomen.

Een derde gebied van interesse bood de innerlijke struktuur van 
het drukkersbedrijf zelf. Het is duidelijk hoe enorm belangrijk het 
leek inlichtingen te kunnen verzamelen betreffende de grootte van 
de ateliers, het aantal en de samenstelling van het te werk gestelde 
personeel, de aard van het gebruikte materiaal, het aantal, soort en 
merk van de drukpersen zelf enz...

In de meeste gevallen moest deze vraag opengelaten worden. 
Slechts voor enkele bedrijven kon er, zij het in gebrekkige en onvol- 
maakte wijze, aan voldaan worden.

Van de oudste mechelse nieuwsblad-drukker, Jan-Frans Van der 
Elst en zijn zoon (& opvolger), Frans-Jozef Van der Elst, werden 
reeds eerder enkele korte artikels in een tijdschrift gepubliceerd (i). 
In deze opstellen komen een aantal verzoekschriften, resoluties en 
oktrooien voor vanwege de drukker, de keizerlijke administratie of 
de stadsmagistraat. Daar deze dokumenten van uitzonderlijk belang 
zijn voor de drukker in het bijzonder, maar ook voor het drukkerij- 
wezen uit deze période in het algemeen, hebben wij het goed geacht 
ze in de tekst te verwerken en ze in hun volledige vorm, letterlijk 
te kopiëren.

Tenslotte nog een klein woord aangaande de gebruiksaanwijzing 
van dit eerste deel. D e rangschikking van de reeks van mechelse 
drukkers kon op twee manieren geschieden : volgens kronologische, 
o f volgens alfabetische méthode. Daar voor de eerste oplossing niet 
altijd de gewenste zekerheid voorhanden was en een veelvuldige 
simultaneïteit geen klaar overzicht bood, werd toevlucht gezocht tôt 
de laatste méthode : de rangschikking volgens alfabetische orde. 
Binnen het kader van eenzelfde ,.familiale drukkerij” , komen de 
verschillende achtereenvolgende drukkers echter in kronologische lijn 
voor, vanaf de stichter tôt en met de laatste aanverwante opvolger. 
Ook wanneer het bedrijf op een bepaald ogenblik in handen van de

(i) Zie onder : bibliografisch overzicht.
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schoonzoon overging, werd de voorkeur gegeven deze dadelijk na zijn 
voorganger te plaatsen, om aldus de duidelijke relationele aankno- 
pingspunten en overname niet uit het oog te verliezen (i). Een klein 
schéma vôôr de eerste drukker van een ,,familie-bedrijf”  geeft hier 
onmiddellijk het gewenste inzicht.

Teneinde toch een kronologisch overzicht te bezitten van aile 
mechelse drukkers van dagbladen, weekbladen en tijdschriften, werd 
aan het einde van dit eerste deel een lijst opgemaakt waarin al deze 
drukkers op deze wijze ondergebracht zijn, met begin- en einddatum 
van hun eerste, respektievelijk laatste uitgave.

M et spijt zien we het fragmentarische van deze studie in, en 
moesten talrijke vraagstellingen onbeantwoord blijven. W e hopen 
dat dit primair onderzoek nochtans een nuttige bijdrage zal leveren 
tôt de bestudering van het drukkerijwezen in het algemeen.

(i) O p de alfabetische plaats van deze nieuwe naam werd in dit geval een verwijzing 
aangebracht.
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D E E L  I

D R U K K E R S V A N  D A G B L A D E N , W E E K B L A D E N  
EN  TIJD SC H R IFTE N  T E  M E C H E L E N





B E C K E R S

1. Hendrik Suzanna Frederik Louis
2. Pieter Maria Lodewijk Bernard 
firma : Beckers zonen

Bernard Louis Beckers (i), letterzetter in een mechelse drukkerij, 
was getrouwd met de noord-ierse Margaretha Quinn (2). Maar vôôr 
1900 (3) is Bernard Louis Beckers overleden. Zijn weduwe blijft in 
de Jodenstraat 34 te Mechelen achter met haar twee zonen. D e oudste 
Hendrik S. Frederik Louis (4), is eveneens letterzetter, in dezelfde 
drukkerij waar de jongere broer, Pieter M. Lodewijk Bernard (5) 
het gebracht heeft tôt werkman-drukker. Ze wonen beiden in bij 
hun moeder.

Het is mogelijk dat door beide broers een zelfstandige drukkerij 
opgericht wordt in de Merodestraat nr. 38, te Mechelen. In elk geval 
is het hier dat in januari 1912 een eerste blaadje gedrukt wordt bij 
de firma „Beckers zonen” . Het is het parochieblad Sint-Jans Blad, 
dat het voornoemde adres noteert. Het maandelijks orgaan geeft 
uiteraard alleen nieuws i.v.m. de parochie St Jan, alsook algemene 
artikels betreffende geloof en zedeleer. De vermelding van een 7de 
nummer, voor juli 1912, is het laatste dat aangetroffen werd.

In augustus 1913 verschijnt een apolitiek handelsblad uit dezelfde 
drukkerij, o f althans bij dezelfde firma. Dijlegalmen, orgaan van de 
Belanghebbenden der Dijle, streeft enkel de kommerciële opbloei en 
welvaart van de stad Mechelen na, via een ontwikkeling van de Dijle- 
haven. In dit opzet schijnt het niet bijster geslaagd te hebben. De 
mechelse haven is geen ,,zeehaven” geworden, en haar verdedigster 
heeft waarschijnlijk niet lang geleefd. Na het tweede nummer, van 
september, treffen we geen spoor meer aan van Dijiegalmen.

D e aktiviteiten van de broer Beckers worden na 19x3 niet stop- 
gezet (6).

(1) Geboren te Mechelen op 30 januari 1865.
(2) Geboren te Belfast op 21 december 1854.
(3) Exakte datum onbekend.
(4) Geboren te Mechelen op 21 februari 1891.
(5) Geboren te Mechelen op 11 maart 1894.
(6) —  Hendrik S. Frederik Louis Beckers overlijdt te Mechelen op 11 oktober 1944. 
—  Pieter M . Lodewijk Bernard Beckers, in zijn geboortestad op 1 september 1919

gehuwd met Mathildis Caroline Jacobs, sterft er op 15 augustus 1965.
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J. B O L L E N

J. Bollen staat als drukker-uitgever vermeld op het liberaal 
nieuwsblad De Maanblusscher, Nieuuisblad voor Mechelen en omstreken, 
vanaf 23 februari tôt 21 mei 1889.

Een persoon met een gelijkluidende naam en een dergelijk beroep 
werd in de registers van de Burgerlijke Stand te Mechelen niet weer- 
gevonden.

Daar J. Bollen op dezelfde krant 00k vermeld wordt bij de drie 
„verkopers” , mag men aannemen dat hij uitsluitend deze funktie 
heeft waargenomen en geen drukker geweest is (1).

E . B O N A U G U R E  &  Cie

Een drukker ,,E. Bonaugure” werd niet weergevonden in de 
registers van de Burgerlijke Stand te Mechelen. Nochtans staat deze 
aldus vermeld op het Werkmansblad, een socialistisch nieuwsblad, 
waarvan alleen het eerste nummer aangetroffen is, daterend van 
25-26 oktober 1885 (2).

(1) De Maanblusscher zou in deze période gedrukt zijn bij Victor Heymans, gezien 
het adres dat erop voorkomt, datgene is van deze drukker.

(2) De letterzetter Gustave Bonaugure, die in hetzelfde jaar als drukker op een tweetal 
bladen verkondigd is, zou vanaf 24 augustus 1885 tôt 10 mei 1886 in Vilvoorde, en niet 
in Mechelen gewoond hebben. (Cfr. infra).
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B O N A U G U R E

Gustave
firma : G . Bonaugure (en Cie)

Gustave Bonaugure werd geboren te Mechelen op i april (of 
augustus) 1865 (1). Hij woont in de Lange Nieuwstraat 6, te Mechelen. 
O p een ongekend tijdstip verhuist hij naar Vilvoorde, maar op 
7 november 1883 is hij weer ingeschreven te Mechelen (2), als werk- 
man-drukker en letterzetter.

Gustave Bonaugure beoefent deze stiel in het atelier van zijn 
schoonbroer, Désiré Van der Auwermeulen (3), die een drukkerij 
ingericht had in de O.L.-Vrouwstraat nr. 22, m.a.w. Gustave Bonau
gure woont in bij zijn zuster en schoonbroer, in de woning aan de 
drukkerij zelf verbonden.

Een tweetal bladen uit deze drukkerij gaan op naam van G. 
Bonaugure verschijnen.

O p 5 juli 1885 verschijnt de eerste aflevering van een nieuwe 
krant, L ’ Union de Malines. D it weekblad wordt elke zondag verkocht 
en streeft een bijzonder humaan doel na : een harmonische en gezonde 
verhouding en samenleving in het kader van elke familie. Elke franko- 
fone familie dan, want het nieuwsblad is uitsluitend bestemd voor 
een fransminnend publiek. Het houdt er zorgvuldig een zuivere 
apolitieke koers op na. Naast buitenlands nieuws, biedt het een reeks 
artikels aangaande kunst en literatuur, tuinbouw, wetenschappen, 
zelfs aangaande sport. Feuilletons en annoncen zijn 00k hier weer 
legio. Slechts drie afleveringen zijn van L ’ Union de Malines van de 
pers gekomen. D e officiële oorzaak van de verdwijning luidt :

,,Nous avons le regret de devoir vous informer que l’UNION 
DE MALINES ne pourra paraître cette semaine, le Rédacteur 
qui s’en occupe seul étant gravement malade et ayant dû pour 
faire soigner, se rendre dans sa famille. La publication du journal 
reprendra donc Dimanche prochain; un nouveau et intéressant 
article sera offert aux lecteurs.”

(26 juli 1885)

Blijkbaar is de ziekte waarvan de redakteur het slachtoffer is, 
ernstiger dan verhoopt, want L ’ Union de Malines is na het nummer 
van 19 juli 1885 niet meer verschenen.

(1) De bevolkingsregisters van 1880 en 1900 noteren elk een verschillende maand.
(2) Ditmaal in de O . L . Vrouwstraat nr. 22.
(3) Zie onder Désiré Van der Auwermeulen.
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O p 24 augustus 1885 verhuist Gustave Bonaugure van Mechelen 
naar Vilvoorde (x), waar hij een klein jaar gaat wonen.

O p 11 oktober 1885 wordt te Mechelen, bij ,,G . Bonaugure en 
C ie”  een nieuw weekblad gedrukt : De Antwerpenaar. D it dus terwijl 
Gustave Bonaugure in Vilvoorde verblijft. Het is mogelijk dat het 
blad gedrukt wordt in de drukkerij van Désiré Van der Auwermeulen, 
die als drukker-uitgever de naam van zijn (ex-)letterzetter gebruikt. 
Hoe dan 00k De Antwerpenaar, een erg vlaamsgezind nieuwsblad dat 
politieke polemiek van zijn kolommen verwijderd houdt, verschijnt 
slechts drie weken. Het laatste nummer dat weergevonden werd, 
dateert van 26 oktober van hetzelfde jaar. Nochtans kondigde de 
eerste uitgave aan dat het vanaf 1886 dagelijks, i.p.v. wekelijks, zou 
opdagen.

Negen maanden na zijn —  officieel —  vertrek naar Vilvoorde, 
wordt Gustave Bonaugure opnieuw te Mechelen ingeschreven (2). 
Hij woont nu op de Dobbel Huizen, nr. 25.

Drie maanden later, op 30 augustus 1886, huwt hij met Marie 
Mathilde Dogaer (3), een naaister.

W e vinden dit koppel in de eerstvolgende jaren nog op verschil- 
lende plaatsen terug (4), steeds te Mechelen.

Na de twee weekbladen die in 1885 verschenen, treffen we geen 
enkel meer aan op naam van Gustave Bonaugure.

D e letterzetter overlijdt te Mechelen op 13 maart 1919.

(1) Rue du Mouton d’Or, 4, Vilvorde.
(2) O p 10 mei 1886.
(3) Geboren te Zaventem op s november 1857.
(4) —  In 1890 : Lange Nieuwstraat 18.
—  Vanaf 5 juli 1906 : Groote Nieuwendijk 5412.
—  Vanaf 30 juli 1909 : Groote Nieuwendijk io6a».
—  1910 : Papenhof 13.
—  Vanaf 1 juli 1912 : St Alexiusstraat . 610



D E  R O Y

J. C . D e Roy X  M . L . Van H oof 
(1871-1882)

we J. C . D e  Roy 
(1882-1899)

P . A . D e R oy J. J. D e R oy 
(1889-1899)

D E  R O Y

Jean Corneille 
fiim a : J. C . D e  Roy

Jean Corneille De Roy werd geboren te Mechelen op 13 mei 1822. 
Hij huwt in deze stad met Marie Louise Van H oof (1).

Over hem is geweten dat hij in 1871 een drukkerij opricht op 
de Leegheid, nr. 4 (2). In dat zelfde huis opent hij 00k een boekwinkel. 
Hij is dus vanaf 1871 tegelijk boekdrukker en -handelaar.

Hij zou daarvôôr reeds ruim 25 jaren werkzaam geweest zijn in 
verschillende drukkerij en Een aanbevelingsbrief, die hij stuurt bij 
de stichting van zijn drukkerij, luidt als volgt (2) :

„Ik heb de eer U te berichten dat ik eene BOEK- EN STEEN- 
DRUKKERIJ koom in te richten op de Leegheid n° 4, alhier. 
Ik neem de vrijheid mij aan te bevelen voor aile soorten van 
Boekwerken, Doodsbrieven en Doodskaarten, Beeldekens, Adres- 
en Visietkaartjes, Omzendbrieven, Plakkaerten, Facturen, Re- 
gisters, enz., enz.
Ik hoop uwe genegenheid te verdienen door de goede zorgen die 
aan de uitvoering uwer bevelen zullen gegeven worden en door 
de nauwkeurigheid waarmede zij zullen worden ten uitvoer 
gebracht.
Langdurige ondervinding en grondige kennis van mijn vak, ver- 
worven door meer dan 25 jaren aan het bestuur van verschillige 
drukkerijen geweest te zijn, laten mij toe mijn werk aan zeer 
geringe prijzen te leveren.

(1) Geboren te Mechelen op 25 december 1825.
(2) Cfr. F. E. D elafaille, Bijdragen tôt opheldering der Geschiedenis van Mechelen, 

Mechelen, H. Dierickx-Beke zonen, s.d. (1884), pp. 159-160.
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Hopende, M. , met uw vertrouwen vereerd te wor-
den, bied ik U de verzekering mijner bijzondere hoogachting aan.

J. C. De Roy.”

In het eerste jaar verschijnt bij hem het blad Bassin Maritime, 
Malines. Zeevaart-Dock, Mechelen. Dat gebeurt op 6 augustus 1871. 
Na amper zes afleveringen —  de laatste op 17 september 1871 — , 
wordt deze uitgave gestaakt, om onmiddellijk daarop hernomen te 
worden in een nieuwe, getiteld : Le Bassin Maritime, organe des Intérêts 
matériels de Malines. Het is 00k een apolitiek propagandablad voor 
de mechelse handel en nijverheid. Haar sukses is even klein als die 
van haar voorgangster, en na 13 nummers staakt men de uitgave. 
Vanaf 14 december 1871 heeft het opgehouden te verschijnen.

In de zomer van 1872 geeft J. C. D e Roy een katoliek kiesblad 
uit, dit ter gelegenheid van de gemeenteverkiezingen van 29 juni 1872. 
D e titel ervan : Jan Recht-Uit.

Gedurende de eerstvolgende tien jaren worden er geen perio- 
dieken gedrukt in zijn drukkerij.

O p 2 september 1874 verhuist hij van de Leegheid nr. 4 naar 
de Huidevetterstraat 14, te Mechelen (huis „D e  T u rf” ).

Einde 1880 verschijnt bij hem een specimen-nummer van een 
nieuw orgaan : Het Algemeen Mechelsch Annoncenblad. D e uitgave 
van het blad zelf vangt aan op 2 januari 1881. Zij zal op de kop 
één jaar duren.

V ijf maanden later, op 7 juni 1882, overlijdt Jean Corneille 
D e Roy, na een langdurende ziekte.

Zijn twee zonen, Pierre Adrien (1) en Jacques Joseph (2) zijn 
beiden werkman-drukker en werkzaam in de drukkerij van hun vader. 
Na het overlijden van Jean Corneille D e Roy volgt zijn weduwe hem 
op als drukster-uitgeefster.

W w e Jean Corneille D E  R O Y

firma : W w e J. C . D e  (Van) Roy

D e weduwe Jean Corneille D e Roy (3) zet de drukkerij van haar 
echtgenoot voort na zijn overlijden, dus vanaf 7 juni 1882. Daarvoor

(1) Geboren te Mechelen op 21 maart 1863.
(2) Geboren te Mechelen op 21 maart 1865.
(3) Geboren Van Hoof Marie Louise, te Mechelen op 25 december 1825.



heeft ze de hulp van haar twee zonen (i) die beiden het drukkers- 
beroep aangeleerd hebben bij hun vader.

Deze wijziging laat zij bekend maken door middel van een 
schrijven (2) :

„M.
Ik heb de eer U te laten weten dat ik met mijne zonen de Boek- 
drukkerij en Steendrukkerij onder de Firma J. C. De Roy voort- 
doen zooals in leven van wijlen mijnen echtgenoot.

Ik neem deze gelegenheid waar, M ........ om mij in uwe ge-
negenheid te bevelen voor ailes wat den Boekdrukkersstiel betreft, 
U tevens verzekerende dat ik mij dezelve zal trachten waardig 
te maken door goede en spoedige bediening, aan de laagste prijzen.

Zooals vroeger zal mijn magazijn altoos voorzien zijn van over- 
grooten keus van Beeldekens voor overledenen en andere, Kerk- 
boeken, Paternosters, Bureel- en Schoolgerieven, enz.

Ik hoop, M ...... , als weduwe het vertrouwen te genieten waar-
mede mijn betreurden echtgenoot vereerd werd, en bied U de 
uitdrukking van mijnen diepen eerbied.

Weduwe De Roy.”

Het weekblad Mechelsche Courant van de stad en het arrondisse
ment, dat van 5 november 1865 tôt 31 december 1882 gedrukt werd 
bij de broers E. en I. Van Moer, verschijnt onder de firma ,,W we J. C. 
D e Roy” vanaf 1 januari 1883. Het is een katoliek nieuwsblad een 
hevige voorvechter voor de katolieke kandidaten bij iedere verkiezings- 
strijd.

M et het volgende nummer, dat meteen de 20ste jaargang inluidt, 
wordt de ondertitel : Katholiek Weekblad voor de stad en het arron
dissement Mechelen. Vanaf 3 januari 1892 verschijnt het tweemaal per 
week. Dit echter slechts voor één jaargang. In 1893 verschijnt het 
opnieuw wekelijks. Het blad blijft gedrukt bij de firma ,,W we J. C. 
D e Roy”  t/m haar laatste aflevering op 25 december 1898, d.w.z. 
gedurende 16 jaargangen. In feite was de uitgave ervan in handen 
van haar zoon, van omstreeks 1890, waarschijnlijk.

Vanaf oktober 1884 verschijnt van de drukkerij van de weduwe
J. C. D e Roy het kiesblad Op-Sinjoorken. D it blad, dat op erg onregel- 
matige tijdstippen het licht ziet, en buiten verkiezingspropaganda 
voor de katolieke partij, 00k wel enig stadsnieuws en berichten van 
omliggende gemeenten durft geven, werd in de drie voorafgaande

(1) Cfr. De Roy, Jean Corneille.
(2) F. E. D elafaille, Bijdragen tôt opheldering der Geschiedenis van Mechelen, Meche

len, H. Dierickx-Beke zonen, s.d. (1884), pp. 163-164. 13



jaren gedrukt bij de broers E. en I. Van Moer, eveneens te Mechelen. 
T ien  jaar lang verschijnt het nu uit de drukkerij van D e Roy. Vanaf 
4 januari 1890 is het een regelmatige verschijning geworden, die elke 
woensdag en elke zaterdag verspreid wordt, en dit, tôt op het einde 
van datzelfde jaar. Vanaf 1891 is het opnieuw onregelmatig.

O p 19 maart 1885 is de W w e D e Roy enkele huizen verder gaan 
wonen, in het nr. 18 van de Huidevetterstraat. Haar drukkerij is 
voortaan op deze plaats gesitueerd.

Een ander katoliek kiesblad, Het Burgerwelzijn verschijnt in deze 
drukkerij op 6 en 12 oktober 1887, ter gelegenheid van de gemeente- 
verkiezingen van 16 oktober.

Het volgend jaar, op 6 en n  juni 1888, geeft men hier een 
gelijkaardig blad uit, De Vrije Kiezer, katholiek Volksblad voor de 
Stad en het Arrondissement Mechelen. Ditmaal voor de wetgevende 
verkiezingen van 12 juni 1888.

Dezelfde firma geeft nog een „L ijst van Oude en Nieuwe Boeken, 
die te bekomen zijn bij Alf. Aerts, Vrouw van Mechelenstraat 8S, 
Mechelen” uit, en wel in mei 1890.

Vanaf 26 september 1897 verschijnt bij de W w e J. C. D e Roy 
de Nieuwe Vlaamsche Illustratie als ,,premie, verkrijgbaar gesteld voor 
de lezers van de Mechelsche Courant". Het is een spéciale publikatie 
van de gelijknamige Hollandse uitgave, die verschijnt bij J. V . Van 
Ditmar te Utrecht. Na een jaar wordt deze bijzondere editie gestaakt.

O p  26 februari 1898 verhuist de weduwe D e Roy naar het adres : 
Befferstraat, nr. 20.

Het laatste blad dat onder haar naam wordt uitgegeven heet 
De Dijlegalm, Katholiek weekblad voor de stad en het arrondissement 
Mechelen. D it weekblad is de voortzetting van De Mechelsche Courant, 
die eerder in dezelfde drukkerij gedrukt werd. De Dijlegalm is gesticht 
op de eerste dag van het jaar 1899, geeft algemeen-, stads-, politiek-, 
en verkiezingsnieuws. Na twee jaargangen verdwijnt het reeds. Het 
is echter maar tien maanden onder de leiding van de weduwe D e Roy 
gedrukt geworden, want vanaf eind oktober 1899 verschijnt het te 
Brussel, bij L . Charpentier.

D e weduwe D e Roy, die de drukkerij aan haar zonen heeft over- 
gelaten, treft men in 1900 aan in de Befferstraat nr. 6, en op 4 januari 
1907 verhuist zij in dezelfde straat naar het nummer 27.

Ze is overleden te Mechelen op 15 maart 1907.



DE ROY
Jacques Joseph
firma : Jaak D e R oy - Velter

Wanneer de twee zonen van de overleden drukker Jean Corneille 
De Roy volwassen geworden zijn, bevinden zij zich aan het hoofd 
van de drukkerij, die ondertussen door hun moeder werd geleid.

D e oudste zoon is Pierre Adrien. Hij is geboren te Mechelen 
op 2i maart 1863. Zijn broer, Jacques Joseph, is juist twee jaren 
jonger. Deze is in dezelfde stad geboren op 21 maart 1865. Het is 
nochtans deze laatste die vroeg de leiding van de drukkerij op zich 
neemt, want vanaf 1889 reeds, geen 7 jaar na de dood van zijn vader, 
treffen we een krant aan, die te Mechelen gedrukt werd door „Jaak 
D e Roy-Velter” .

Iets meer dan een jaar tevoren trad Jaak D e Roy in het huwelijk 
met Marie Catherine Velter (1). Zij namen hun intrek in de School- 
straat nr. 12. Maar op 22 mei 1888 verhuizen zij naar de Reuzen- 
straat, 2, eveneens te Mechelen, waar het eerste blad inderdaad ge
drukt wordt.

Dit blad is De Mechelaar, Onpartijdig weekblad. Het is een 
wekelijks, apolitiek nieuws- en handelsblad en wordt op meer dan 
500 eksemplaren gedrukt. Gedurende acht jaargangen zal het ver- 
schijnen, van 6 januari 1889 af  tôt einde 1896. Vanaf 1891 begint 
het te propageren voor de katolieke partij.

O p 30 november 1889 verschijnt een nieuw weekblad uit zijn 
drukkerij : Weekblad Conscience. Ditmaal is het een literair orgaan, 
blad van de Zuidnederlandse letterkundige vereniging ,,Conscience” . 
Het laatste aangetroffen nummer ervan dateert van 4 oktober 1890.

O p 3 februari 1890 verhuist de familie D e Roy-Velter van de 
Reuzenstraat naar de Adeghemstraat, nr. 76. D e twee toen lopende 
weekbladen worden voortaan hier gedrukt.

Het is waarschijnlijk dat de oudere broer van Jaak D e Roy, 
Pierre Adrien, werkman-drukker van beroep, werkzaam is in de' 
ateliers van Jaak. O p 27 april 1892 echter verlaat hij Mechelen en 
zien we hem ingeschreven worden in St Joost-ten-Noode. Vier 
maanden later komt hij zich nochtans opnieuw in Mechelen ves- 
tigen (2). Maar voor kort, want weer vier maanden later, op 15 dé

fi)  O p 20 september 1887, te Mechelen.
(2) Hij wordt heringeschreven op 23 augustus 1892.



cember 1892, zal hij voor goed deze stad, en dus 00k de werkplaats 
van zijn broer, verlaten. Hij neemt zijn intrek te Laeken, Chaussée 
d’Anvers, 399.

Bij Jaak D e Roy verschijnen op 8 en 22 december 1895 twee 
proefnummers van De Prijsduif. D e eerste jaargang van dit blad, dat 
alleen maar nieuws brengt i.v.m. de duivensport, vangt aan op 
5 januari 1896. Het kent weinig sukses. Na vier nummers wordt het 
weekblad al gestaakt. D e laatste aflevering is verschenen op 26 
januari.

In de maand februari, 1896, daagt bij de drukker een maandblad 
op : Recht en Plicht, Tolk van den Katholieken Werkmanskring van 
Mechelen. D it vakblad is het orgaan van de „Katholieke Werkmans
kring van Mechelen” . Het maakt eveneens propaganda voor de 
katolieke politieke zaak.

Het zal na enige tijd De Mechelaar, Werkmansblad vervangen, 
dat 00k door Jaak D e Roy-Velter uitgegeven werd, en einde 1896 
verdwijnt. Eén jaar later, in december 1897, zou Recht en Plicht voor 
de laatste maal verschenen zijn.

D e Gazet van Mechelen, Volksdagblad meldt dezelfde firma ge- 
durende haar volledige, doch erg korte levensduur, d.w.z. vanaf 
22 maart 1896 tôt einde april 1896; D e Gazet van Mechelen is het 
eerste katolieke dagblad dat te Mechelen uitgegeven werd. D e op- 
richting ervan heeft alleen tôt doel de omverwerping van het liberaal 
bestuur van de stad en de voorbereiding van een katolieke overwinning 
bij de gemeenteverkiezingen van 12 april 1896. Buiten verkiezings- 
propaganda, is het dagblad nog gevuld met buitenlandse-, binnen- 
landse-, en lokale nieuwsberichten, beursnoteringen, kommerciële 
artikels, een feuilleton en aankondigingen.

Vanaf 2 januari 1898 verschijnt bij dezelfde drukker dan om 
de twee weken het katoliek Ons Bondsblad, Orgaan der Katholieke 
Volkskringen Van Mechelen.

Niet langer dan één jaar kan deze drukker het blad uitgeven.
O p 16 januari 1899 is Jaak D e Roy plots overleden, op 34-jarige 

leeftijd. Zijn enige zoon, Jules Jacques Pierre, is nog geen tien jaar (1).
Noch zijn weduwe, nocht zijn zoon, —  die werkman-bakker zal 

worden— , nemen de drukkerij over.

(1) Geboren te Mechelen op i mei 1889.
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D ESSAIN

P . C . H . Dessain X A . G  M . A . M acDerm otte 
(1855-1913)

C . P . J. M . Dessain J. E . A . Dessain G . E . A . Dessain F . J. M .
(1913-...) Dessain

D ESSAIN

Pierre Charles Hubert 
firma : H . Dessain

Begin januari 1855 besluit de oude mechelse drukker François 
Pierre Jean Hanicq op rust te gaan. D e sde januari laat hij zijn wijd 
en zijd bekende drukkerij over aan de luikse drukker Henri Charles 
Joseph Dessain (x). Deze denkt dadelijk aan verdere uitbreiding en 
vernieuwing van het bedrijf, en om deze reden brengt hij het materieel 
en het personeel over van de Steenweg nr. 58 (2) naar het nummer 7 
van de Bleekstraat, te Mechelen (3).

Volgens F. E. Delafaille (4) zou het Henri Charles Joseph 
Dessain zelf geweest zijn, die de aangekochte drukkerij te Mechelen 
is komen dirigeren en besturen. Onderzoek in de Burgerlijke Stand 
te Mechelen en persoonlijke navraag bij de huidige afstammelingen 
en familieleden van de bekende luikse drukker, hebben aangetoond 
dat deze verklaring niet volledig aanvaardbaar is.

In de registers van de Burgerlijke Stand (5) vinden we op geen 
enkel ogenblik een Henri Charles Joseph Dessain, die te Mechelen 
zou ingeschreven zijn. Daarentegen werd vanaf 4 juli 1861 de drukker 
Pierre Charles Hubert Dessain ingeschreven, eveneens afkomstig 
van Luik (6).

Het is évident dat beide personen nauw verwant met eikaar zijn, 
misschien wel broers.

(1) Gehuwd met Catharina Barbara Hendrika Eugenia Lamarche. Cfr. F. E. D ela
faille, op. cit., pp. 125-126.

(2) Zie 00k onder : —  Hanicq, François Pierre Jean,
—  Ryckmans, Jacques Léopold Albert.

(3) Cfr. F.E. D elafaille, op. cit., p. 126.
(4) Bijdragen tôt Opheldering der Geschiedenis van Mechelen, Mechelen, H. Dierickx- 

Beke Zonen, s.d. (1884), pp. 125-126.
(5) Cfr. Tellingen van 1866 en 1880.
(6) Geboren te Luik op 17 januari 1837. 17



Persoonlijke kontaktname en onderzoek met het huidige, nog 
bestaande drukkerijbedrijf Dessain, heeft het volgende opgeleverd : 
In 1855 heeft de luikenaar Henri Charles Joseph Dessain de drukkerij 
van François Pierre Jean Hanicq aangekocht en overgeplaatst naar 
de Bleekstraat, te Mechelen, om een uitbreiding te kunnen verwezen- 
lijken. Henri Dessain, die dus eigenaar van deze drukkerij was, ver- 
koos aan de aktieve leiding te blijven van zijn vermaarde instelling 
te Luik, en zond zijn broer Pierre Charles Hubert naar Mechelen, 
om er de uitbating van het filiaal op zich te nemen. Dat Henri Dessain 
de eigenaar is, uit zich 00k in het feit dat aile werken die in de mechelse 
drukkerij gedrukt worden, verschijnen onder de firma ,,H. Dessain” .

Pierre Charles Hubert Dessain (1), is getrouwd met de ierse 
Anne Georgine Marie Agnes MacDermotte (2). D e drukker brengt 
de uitbating van de werkhuizen van zijn broer kwalitatief op zo’n 
hoog peil, dat ze weldra wereldberoemd worden. Evenals onder zijn 
voorganger Hanicq, zijn het in hoofdzaak liturgische werken die op 
grote schaal van deze persen komen. Maar 00k twee tijdschriften 
worden gedrukt bij de firma H. Dessain : Het Genootschap der Hl. 
Kindschheid en de Annalen van het Genootschap tôt Voortplanting 
des Geloofs, twee religieuze periodieken, uiteraard.

D e Annalen van het Genootschap tôt Voortplanting des Geloofs, 
gesticht in januari 1833 (3), verschijnen vanaf maart 1855 bij ,,H. 
Dessain, opvolger van P. J. Hanicq, te Mechelen” . D e enige ver- 
andering die intreedt is dat het tijdschrift voortaan tweemaandelijks 
uitgegeven wordt i.p.v. driemaandelijks.

Aan karakter o f inhoud wordt niets gewijzigd. Het blijft uit- 
sluitend brieven en artikels bevatten van bisschoppen en missio- 
narissen uit de vier windstreken en berichten betreffende missiewerk. 
Sedert 1880 is het blad 00k geïllustreerd. D e Annalen verschijnen 
ononderbroken in dezelfde drukkerij. Het laatste nummer dat we 
er zullen aantreffen, dateert van 17 mei 1907.

Het andere tweemaandelijkse tijdschrift Het Genootschap der 
Heilige Kindschheid, draagt de veelzeggende ondertitel : ,,of verga- 
dering van Christene Kinderen voor de Afkooping der ongeloovige 
kinderen in China en in andere afgodische landen” (4). Het wordt

(1) Weduwnaar van zijn eerste echtgenoot Hélène Terwagne.
(2) Geboren op 13 augustus 1842 te Ramore (Ierland).
(3) Van 1833 tôt 1855 gedrukt bij P. J. Hanicq, drukker van het Aartsbisdom te 

Mechelen.
(4) Eerste aangetroffen nummer : december 1851 (nr. 23).



eveneens sedert 1855 in de drukkerij van H. Dessain gedrukt. Het 
geeft de briefwisseling weer tussen de verschillende europese zetels 
van de vereniging, waarvan de hoofdraad te Parijs zetelt.

Vanaf december 1869 heeft men het formaat een weinig vergroot 
en is het aantal pagina’s gefikseerd op 32. D e titel is gewijzigd in 
Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid. Aldus blijft 
het tijdschrift bij Dessain verschijnen tôt 1890 of later (1).

Buiten deze twee periodische uitgaven zijn uitsluitend boek- 
werken ter perse gegaan in deze drukkerij.

W egens het grote belang voor het drukkerijwezen dient aan- 
gestipt dat hier in 1856 een technische vernieuwing werd ingevoerd, 
die in het midden van de 19e eeuw een wonderbaarlijke en verre- 
gaande verfijning en perfektionering in het drukkersbedrijf aankon- 
digde (2). Deze vernieuwing kwam er op neer, dat men voor de I e maal 
de bladen van liturgische en andere werken in één enkele aftrek, in 
rode en zwarte letters kon drukken. D e spéciale pers daartoe zou 
uitgevonden zijn door de meestergast van de werkhuizen Dessain 
te Mechelen : Alphonse Godenne.

Deze nieuwste en meest verfijnde pers kon per dag 4.500 tôt 
5.000 bladen leveren in tweekleurendruk. Zij kon daarnaast evengoed 
gebruikt worden voor het drukken van bladen in één kleur.

Pierre Charles Hubert Dessain overlijdt te Mouland op 17 juli 
1913. Van zijn vier zonen(3) is het de derde, Gustave Edouard Antoine 
die de leiding van de bekende mechelse drukkerij op zich neemt.

D ESSAIN

Gustave Edouard Antoine 
firma : H . Dessain

Gustave Edouard Antoine Dessain werd geboren te Mechelen 
op 25 november 1873. Hij is de derde zoon van de drukker Pierre 
Charles Hubert Dessain, die in Mechelen de drukkerij van zijn broer

(1) Laatste aangetroffen nummer : februari 1890 (nr. 252).
(2) Cfr. F. E. D elafaille, op. cit., p. 126.
(3) 1. Charles Patrick Joseph Marie. Geboren te Mechelen op 15 augustu6 1871. 

W ordt nijveraar, burgemeester en senator.
2. James Eugène Augustin. Geboren te Mechelen op 28 augustus 1872.
3. Gustave Edouard Antoine. Geboren te Mechelen op 25 november 1873. Wordt 

meester-drukker en uitgever.
4. François Julien Marie. Geboren te Mechelen op 25 juli 1875. W ordt advokaat.



Henri Dessain uitbaat, en van Anne Georgine Marie Agnes Mac- 
Dermotte.

M et het oog op een latere ovemame leert hij bij zijn vader het 
drukkersvak aan, en staat deze bij in de leiding van zijn drukkerij. 
O p 28 april 1902 treedt Gustave Dessain te Antwerpen in het 
huwelijk met Lucia Leontine Georgina Maria Cogels (1). Het echt- 
paar woont te Mechelen op de Van Benedenlaan nr. 52.

Na de dood van zijn vader gaat de werking van het alom bekende 
bedrijf op zijn schouders rusten. O p 19 februari 1919 verhuist de 
meester-drukker naar de Bleekstraat nr. 7, waar de werkhuizen zelf 
gelegen zijn.

Gustave Edouard Antoine Dessain zal te Mechelen overlijden 
op 16 december 1943.

(1) Geboren te Antwerpen op 13 december 1880.
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D IE R IC K X -B E K E

H . Dierickx X  J. C . A . M . Beke 
(1858-1861)

J. E . H . B . Dierickx X  I. A . P . Desprets 
(1858-1878)

H . C . J. J. M . Dierickx 
(1908-1913)

C . J. R . Dierickx X  I. A . P . 
(1858-1898) Desprets

I
W we Dierickx-Desprets 

(1898-1908)

W eduw e H . D IE R IC K X -B E K E  en Zonen

iiim a : H . Dierickx-Beke Zonen

Jeanne Caroline Anne Marie Beke werd geboren te Diest op 
5 mei 1792.

In december 1825 (1) neemt zij de boekhandel over van de over- 
leden weduwe H. J. Lostermans (2). Deze laatste had de handel van 
haar ouders opengehouden op de IJzeren Leen te Mechelen, in het 
huis ,,Den guldenboom” (3). Jeanne Caroline A . M . Beke blijft 
datzelfde huis bewonen tôt 1830. O p x juni van het omwentelingsjaar 
brengt zij haar handel over van de IJzeren Leen naar de Steenweg, 
nr. 72, een vijftigtal meter verder. Zij bewoont nu het huis, genaamd 
„H et wapen van Spagnien”  (4).

O p 27 februari 1831 treedt jufïrouw Beke in het huwelijk met 
de stadsambtenaar Henri Dierickx (5). Hij is bureelhoofd van d 
diensten ,,bevolking” en ,.militaire logementen” . Als gevolg van dit 
huwelijk wordt op de boekhandel de firma ,,J. C. A . M . Beke” 
vervangen door ,,H. Dierickx-Beke” .

(1) Cfr. F. E. D elafaille, op. cit., p. 204.
(2) Arma Clara Lostermans (geb. Jeghers) was de dochter van de boekhandelaar 

Christiaen Jeghers (°Brussel; fMechelen, 1781). In 1777 was zij in het huwelijk getreden 
met Hendrik-Jozef Lostermans, een schrijnwerker, die na de dood van zijn schoonvader 
diens boekhandel ovemam. In 1824 stierf hij. Zijn weduwe op 15 december 1825 (naar 
Dr. Robert F oncke : Een Mechelsche boekhandelaar : Christiaen Jeghers (+1781), in De 
Brabander, jg. II (1922), pp. 185-189).

(3) Deze boekhandel werd op het einde van 1751 opgericht door Christiaen Jeghers.
(4) Cfr. F. E. D elafaille, op. cit., p. 205.
(5) Geboren te Mechelen op 25 maart 1792.
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Meer dan 26 jaar later, op 9 december 1857, overlijdt Henri 
Dierickx na langdurige ziekte. Daarna wordt de boekhandel voort- 
gezet door zijn weduwe en zijn beide zonen, Jacques Everard Henri 
Barbe (1) en Corneille Joseph Rombaut (2). D e firma wordt nu 
„W ed. H. Dierickx-Beke en Zonen” .

In 1858 (3) opent de weduwe Dierickx-Beke, met behulp van 
haar twee zonen, een drukkerij op hetzelfde adres van de boekhandel : 
Steenweg, nr. 72.

In deze période komen alleen boekwerken uit de pas geopende 
drukkerij. Geen enkele periodieke uitgave ziet het licht.

D e weduwe Jeanne Caroline Anne Marie Dierickx-Beke over
lijdt op 3 januari 1861, te Mechelen. Haar bedrijf gaat daarbij over 
in handen van de twee zonen en draagt de benaming ,,H. Dierickx- 
Beke Zonen” .

De oudste der opvolgers, Jacques Everard Henri Barbe Dierickx 
gaat te Mechelen een huwelijksverbintenis aan met Isabelle Amélia 
Philippine Desprets (4). Zijn vijftien maanden jongere broer, Cor
neille Joseph Rombaut, blijft vrijgezel en woont in bij broer en 
schoonzuster, in het „W apen van Spaniën” .

Kort na het overlijden van hun moeder, gaan de broers Dierickx 
de drukkerij uitbreiden en een aanzienlijk grotere bedrijvigheid ten 
toon spreiden. Zij worden door de gemeenteraad aangenomen als 
drukkers van de officiële stadsberichten. Teneinde deze op geregelde 
tijdstippen te publiceren, stichten zij een nieuw weekblad : Mechelsch 
Nieuws- en Aenkondigingsblad.

Het eerste nummer van het Mechelsch Nieuws- en Aenkondigings
blad verschijnt op 21 december 1862. Van dat ogenblik af gaat het 
ononderbroken elke zondag uitgegeven worden tôt in 1913 (5).

Niet alleen de officiële bekendmakingen van de stad Mechelen 
en de rapporten en beraadslagingen van haar gemeenteraad kondigt 
het aan, maar van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om meteen 
het belangrijkste binnen- en buitenlands nieuws mee te geven. Zelfs 
artikels betreffende handel en nijverheid, landbouw, literatuur en 
oudheidkunde, worden niet versmaad. Marktberichten, spoorweg- 
tabellen, feuilletons en annoncen maken er een kompleet en volwaardig

(1) Geboren te Mechelen op 27 juli 1832.
(2) Geboren te Mechelen op 19 december 1833.
(3) Cfr. F. E. D elafaille, op. cit., p. 145.
(4) Geboren te Mechelen op 1 februari 1848.
(5) De laatste aflevering dateert van 28 september 1913 (LI, 39).
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„nieuws- en aankondigingsblad” van. Het zorgt er voor een strikt 
apolitieke koers te volgen.

Het sukses en de verspreiding van Het Mechelsch Nieuws- en 
Aenkondigingsblad zijn aanzienlijk geweest. Vanaf het laatste nummer 
van de eerste jaargang reeds (i) voegt het bij haar publikatie 2 pa
gina’s bij, die in aantal van 4 naar 6 klimmen. M et de uitgave van 
7 januari 1866, de eerste van de vierde jaargang, is het formaat 
merkelijk vergroot en biedt elke bladzijde 4 i.p.v. 3 kolommen tekst.

In januari 1865 verschijnt bij de broers Dierickx het eerste 
nummer van een Bulletin Bibliographique de la Librairie Catholique
H. Dierickx-Beke Fils. Deze prospektuslijst met pas verschenen 
boeken, wordt gratis op aanvraag verzonden. Een tiental afleveringen 
zouden dit lot ondergaan hebben (2).

In november 1867 drukken ze een gelijkaardige prijslijst : Bulletin 
mensuel de Livres Anciens, rares et curieux, een aankondiging vanwege 
de boekhandel J. J. Ph. Van den Bemden (3). Gedurende een twaalftal 
maanden zou dit blaadje gratis verstuurd zijn geweest (4).

O p 7 maart 1870, ter gelegenheid van de karnavalviering, geeft 
de firma een aantal distraktieve kranten uit, waarvan de inhoud het 
enige doel heeft de lezer op een grappige manier te onderhouden. 
D e titels van deze losse gelegenheidsbladen zijn : La Chronique, Le 
Farceur, Figaro et progrès, La Lanterne en Les Nouvelles du Jour.
Hun ondertitel is éénsluidend : „ Edition de demain” . Hun opbrengst, 
—  ze worden verkocht aan 10 cent, per nummer, wat vrij veel is 
voor deze tijd — , is bestemd voor een liefdadigheidsbond.

De oudste der twee broers Dierickx, Jacques Everard Henri 
Barbe, overlijdt op 7 augustus 1878, na een langdurige ziekte. Hij is 
46 jaar oud. De drukkerij en boekhandel worden dadelijk verder 
gezet door de jongste van het duo, Corneille Joseph Rombaut, samen 
met de weduwe Dierickx-Desprets. Ze blijven samen het adres : 
Steenweg nr. 72 bewonen. O p 7 september 1885 treden ze in de echt.

Het eerstvolgende decennium worden geen nieuwe dag- of week- 
bladen door de firma „H. Dierickx-Beke” uitgegeven. Alleen het

(1) 13 december 1863 (I, 52).
(2) Cfr. E. V an D oeselaer, op. cit., p. 66.
(3) Jean-Jacques Philippe Van den Bemden, geboren te Antwerpen, opende in 1867 

een boekhandel in de Lange Schipstraat, nr. 22. In maart 1872 brengt hij die over naar 
de Veemarkt, nr. 58. O p 7 december 1872 verlaat hij de stad Mechelen en vestigt zich 
opnieuw in Antwerpen. (Cfr. F. E. D elafaille, op. cit., p. 168).

(4) Cfr. E. V an D oeselaer, op. cit., p. 69.
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Mechelsch Nieuws- en Aenkondigingsblad vervolgt er iedere zondag 
haar loopbaan.

O p het einde van 1895 denkt de drukker aan uitbreiding van 
zijn atelier. Hij neemt de drukkerij over die door de broers E. & I. 
Van Moer gestaakt werd (1). Zodoende worden zijn werkplaatsen 
verspreid over twee verschillende adressen : Steenweg 72 enerzijds, 
en Lange Schipstraat 44 anderzijds. Het Mechelsch Nieuws- en Aen
kondigingsblad vermeldt dit dubbel adres pas vanaf 12 december 1897.

De Ware Volksvriend, het katoliek stichtend en tegelijk ont- 
spannend nieuwsblad, dat tôt einde 1895 door de firma E. &  I. Van 
Moer gedrukt werd, verschijnt daarop (2) bij de uitgeverij ,,H. Die- 
rickx-Beke Zonen” . Aan het einde van haar 32ste jaargang, wordt 
het nog steeds in ongewijzigde vorm iedere week gepubliceerd en 
biedt de belanghebbende allerhande nieuwsberichten, artikels van 
diverse aard, en ontspannende lektuur aan. Het laatste nummer 
ervan verschijnt op 28 december 1913, nadat het 50 volledige jaar 
gangen heeft doorstaan.

Nog een ander religieus blad, dat door E. & I. Van M oer ge- 
sticht en uitgegeven werd, geeft de firma ,,H. Dierickx-Beke”  uit 
vanaf einde 1895. Het zijn de Maandelijksche Oefeningen, waarvan 
later de titel gewijzigd wordt in Maandoefeningen. Het wordt er ge
drukt tôt na 1900 (3).

De rapporten van de gemeenteraadszittingen werden tôt op dit 
ogenblik afgedrukt in het Mechelsch Nieuws- en Aenkondigingsblad. 
Vanaf maart 1897 echter verlenen ze stof voor een aparté publikatie : 
Gemeenteraad van Mechelen, die uitsluitend gewijd is aan de verslagen 
van de bijeenkomsten van deze organisatie. Het zou verschijnen tôt 
januari 1898, om na de uitgave van 23 nummers gestaakt te worden (4).

O p 26 september 1898 overlijdt Corneille Joseph Rombaut. Zijn 
weduwe, Isabelle Amélie Philippine Dierickx-Desprets, zet de druk
kerij en de boekhandel voort, samen met haar zoon uit het eerste 
huwelijk : Henri Charles Jacques J. M . (5). D e firma blijft ongestoord 
„H . Dierickx-Beke Zonen” .

D e twee enige kiesbladen die hier verschijnen, zijn Pachter Jan 
Klaas en De Revue.

(1) Cfr. E. V an D oeselaer, op. cit., p. 59.
(2) Vanaf 15 december 1895.
(3) Cfr. E. V an D oeselaer, op. cit., pp. 49-50.
(4) Cfr. E. V an D oeselaer, op. cit., p. 146.
(5) Geboren te Mechelen op 26 mei 1877.
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Pachter J an Klaas verschijnt daags vôôr de gemeenteverkiezingen 
van 15 oktober 1899. Het verdedigt zo goed als zeker de katolieke 
zaak bij deze gelegenheid.

De Revue, orgaan der staatswerklieden voor Mechelen en om- 
liggende, wordt, waarschijnlijk vanaf oktober 1907, elk jaar uitgegeven 
door het ,,Bureel der Katholieke Associatie” van Mechelen. Het 
houdt uitsluitend verkiezingspropaganda in. Het laatste aangetroffen 
nummer is dat van mei 1912.

Vanaf 15 oktober 1905 verschijnt bij H. Dierickx-Beke een 
nieuw religieus tijdschrift. Le Directeur des Fraternités Franciscaines 
wordt iedere maand uitgegeven door de Minderbroeders Kapucijnen 
van België, en geeft uitsluitend nieuws omtrent deze instelling. W e 
treffen het juist één jaar aan, het twaalfde en laatste nummer daterend 
van september 1906.

De weduwe Isabella Amélie Philippine Dierickx-Desprets over- 
lijdt op 20 maart 1908. D e drukkerij en boekhandel op de Steenweg 
nr. 72 heeft zij overgelaten aan haar zoon : Henri Charles Jacques 
J. M . Dierickx.

D IE R IC K X

Henri Charles Jacques Jeanne M arie 
firma : H . Dierickx-Beke Zonen

Henri Charles Jacques J. M . Dierickx werd geboren te Mechelen 
op 26 mei 1877. Hij is de zoon van de mechelse drukker Jacques 
Everard Henri Barbe Dierickx en van Isabelle Amélie Philippine 
Desprets.

O p 10-jarige leeftijd reeds verliest hij zijn vader, die op 7 au- 
gustus 1878 overlijdt. Na het tweede huwelijk vandem oeder met zijn 
00m, Corneille Joseph Rombaut Dierickx, wordt hij de aangenomen 
zoon van deze laatste, bij wie hij het drukkersvak aanleert. Wanneer 
00k zijn 00m en stiefvader de dood vindt (1), neemt hij het leeuwen- 
deel der aktiviteiten van de drukkerij op zich, die op naam staat van 
zijn moeder, de weduwe Dierickx-Desprets.

Op 30 januari 1900 treedt Henri Charles Jacques J. M. Dierickx 
te Brussel in het huwelijk met Marie Pauline Apers (2). Zijn adres, 
alsook dat van zijn bedrijf, blijft steeds : Steenweg 72.

(1) Op 26 september 1898.
(2) Geboren te Mechelen op 6 december 1875.
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In de lente van het jaar 1908 sterft zijn moeder (1). Door dit 
feit gaat de drukkerij van de firma „H . Dierickx-Beke Zonen” , op- 
gericht begin 1858, over in zijn handen. Hij behoudt op aile publi- 
katies de firma ,,H. Dierickx-Beke Zonen” .

Buiten het Mechelsch Nieuws- en Aenkondigingsblad en De Ware 
Volksvriend, die reeds vanaf 1862, respektievelijk 1895, in deze druk
kerij gedrukt worden, verschijnen bij hem de volgende nieuwe perio- 
dieken :

Vanaf 5 januari 1908, het franstalig katoliek nieuwsblad La Voix 
de Malines, dat reeds eerder door de firma’s ,,Steurs-Bussers”  en 
..Laenen-Samois” gepubliceerd werd (2). Deze ,.journal catholique 
pour la ville et l’arrondissement” , is vooral een lokaal politiek blad, 
waarin de verkiezingspropaganda de buiten- en binnenlandse alge- 
mene nieuwsberichten overtreft. D e wekelijkse krant is één van de 
vurigste voorvechters van de katolieke partij van Mechelen. Het 
laatste aangetroffen nummer dateert van 28 december 1913.

De Belgische Houtbewerker, orgaan van het ,,Belgisch Houtbe- 
werkersverbond” , is eveneens geen nieuw blad meer. Het werd opge- 
richt door de heer A . Verdellen op 26 juli 1902, en gedrukt bij Louis 
Vleeschouwer. Vanaf september 1909 wordt het drukken ervan toe- 
vertrouwd aan Henri Charles Jacques J. M . Dierickx. Aanvankelijk 
blijft dit politiek vakblad onveranderd uitgegeven. Het streeft naar 
stoffelijke en geestelijke verbetering van de arbeidersstand, en ver- 
leent allerlei nieuws van het verbond zelf. Zes maanden later (3) 
grijpen enkele uiterlijke wijzigingen plaats in de publikatie. I.p.v. 
maandelijks, verschijnt het voortaan om de veertien dagen, de I e en 
15e dag van de maand. Het aantal bladzijden wordt echter van 8 
op 4 gebracht, en de abonnementsprijs stijgt lichtjes, van 1 fr. tôt 
1,50 fr. per jaar.

Het laatste eksemplaar dat van dit blad werd aangetroffen is dat 
van 15 december 1911.

Een jaar vroeger werd bij de heer Dierickx een gelijkaardig 
vakblad gedrukt : De Mechelsche Houtbewerker, orgaan der Wettig 
Erkende Houtbewerkers-Gilde. D e stad is niet voor niets het centrum 
van de meubelfabrikatie. Deze onregelmatig verschijnende publikatie 
streeft hetzelfde doel na als het voorgaande, alleen is het plaatselijker

(1) O p 20 maart 1908.
(2) Het werd gesticht op 4 januari 1903.
(3) Vanaf 1 maart 1910.



gericht. Het is ook het orgaan van een katolieke vakbond. Het enig 
aangetroffen nummer verscheen op de markt in mei 1910.

O p 4 februari 1910 publiceert de firma een sportblad : Malines- 
sport, organe officiel du F. C. M . Als orgaan van de ,,Foutball Club 
Mechelen” , geeft het uitsluitend nieuws in verband met de voetbal- 
sport. Haar redakteur is Etienne Reydams. Het zou maandelijks 
uitkomen, maar alleen het eerste nummer werd aangetroffen.

Het kristelijk weekblad Canteklaar, kraait elken Zondag over 
’ t Vlaamsche Land wordt gesticht op 15 april 1911. D it orgaan van 
de ,,Bond tegen slechte Lezingen” biedt elke zondag een aantal 
katolieke stichtende artikels en feuilletons, en heeft als voornaamste 
doel het volk te waarschuwen tegen de ,.liberale, goddeloze drukpers” . 
O p 9 juli van het stichtingsjaar begint het met een volledig nieuw 
volgnummer en in verkleind formaat. D e reden van deze wijziging is, 
volgens het blad zelf, het feit dat het publiek dacht met een nieuwe 
,,gazet” te doen te hebben, en er geen verwacht ,,gazetnieuws”  in 
vond.

Aldus vinden we Canteklaar bij de heer Dierickx gedrukt tôt 
het nummer van 29 oktober 1911.

Het laatste blad dat door de firma ,,H. Dierickx-Beke Zonen” 
gepubliceerd wordt, is een apolitiek, kommercieel blad van de mechelse 
kleinhandel. D e titel luidt : De Middenstander, orgaan van het Mechelsch 
Syndicaat van Reizigers, Klerken, Handelaars en Patroons. Het ver- 
schijnt voor de eerste maal op 15 februari 1912. Het eerste eksemplaar 
kondigt een oplage van 5000 nrs. aan. Het tweede een van 7000 nrs.

De Middenstander richt zich tegen de socialistische beginselen, 
en beweert enkel de voorspoed van de stedelijke handel en nijverheid 
na te streven. Het tweede nummer is het laatste dat we aangetroffen 
hebben. Het verscheen op 20 september van het stichtingsjaar.

D e drukker Henri Charles Jacques J. M. Dierickx zal overlijden 
in zijn geboortestad op 26 februari 1933.
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F E L S

Jan

Jan Fels werd geboren te Mechelen op 7 februari 1873. Hij leert 
het vak van typograaf aan en woont op de Heembeemd, nr. 104, te 
Mechelen. Hij treedt in de echt met Marie Thérèse Doms, doch in 
de bevolkingsregisters van 1900 blijft hij reeds achter als weduwnaar 
van deze dame. Als beroep wordt genoteerd : drukker.

O p 15 april 1902 hertrouwt de drukker met Jozefina Maria 
Joanna Van den Wyngaert, Dadelijk daarop (1) neemt hij zijn intrek 
op de Antwerpse steenweg, in het nummer 93.

Jan Fels heeft naar aile waarschijnlijkheid nooit een eigen druk- 
kerij gesticht, maar is als werkman bedrijvig geweest in een mechelse 
drukkerij. Zijn naam wordt slechts éénmaal vermeldt als drukker- 
uitgever, ni. op het katoliek kiesblad Op-Sinjoorken van 15 november 
.8 ,5  (VII. ,) (2).

Deze drukker zal overlijden te Mechelen op 27 december 1961. 1 2

(1) O p 17 april 1902.
(2) Het vorige nummer van dit blad (26-X-1894) (VIII, 10) werd gedrukt bij J. Seth, 

te Brussel. Het eerstvolgende bij de mechelse drukker J. Jooris. Dit op 6 april 1896 (VIII, 1).
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G O D E N N E

1. Léopold Charles Emile
2. Alexandre Jean Antoine 
firma : L . &  A . Godenne

Léopold Charles Emile Godenne werd geboren te Mechelen op 
19 maart 1850. O p 26-jarige leeftijd gaat hij in Namen een huwelijk 
aan (1) met Joséphine Clemence Boseré (2). Zijn broer, Alexandre 
Jean Antoine Godenne, zes jaar jonger, werd eveneens te Mechelen 
geboren, op 12 april 1856. Hij is gehuwd met Antoinette Désiré 
Bouchât (3), woont in de Arsenaalstraat nr. 21, en is werkzaam als 
typograaf in de drukkerij die door de beide broers geëksploiteerd 
wordt vanaf de jaren ’8o. Het bedrijf staat waarschijnlijk op naam 
van de oudste der twee broers, die in de Burgerlijke Stand vermeld 
staat als meester-drukker-uitgever.

De firma, waaronder de werken uitgegeven worden, bundelt het 
tweetal samen : ,,L. & A . Godenne” . D e drukkerij werd opgericht 
in de O.L.-Vrouwstraat 101 te Mechelen.

Het eerste weekblad dat hier gedrukt wordt, is een franstalig 
distraktief gazetje : La Marmite. Vanaf 1883 (4) zal het gedurende 
19 jaargangen het lezerskorps ontspannend onderhouden. Het laatste 
nummer dat aangetroffen werd is van 15 december 1901.

Vanaf ergens in 1891 wordt in de drukkerij een aantal afleve- 
ringen gedrukt van de Lijst van Oude en Nieuwe Boeken, die te be- 
komen zijn bij Alf. Aerts, Vrouw Van Mechelenstraat 82, te Mechelen (5). 
Deze katalogus en prijslijst van boeken werd eerder reeds gedrukt 
door de weduwe J. C. D e Roy, terwijl vanaf 1897 de drukker Paul 
Ryckmans in aanmerking zal komen.

Ondertussen is de jongste van de twee drukkers-uitgevers, 
Alexandre, op onbekende datum verhuisd naar de gemeente Couillet. 
Hij wordt echter opnieuw ingeschreven te Mechelen op 27 juli 1891, 
in de O.L.-Vrouwstraat 101, het adres van de drukkerij.

In januari 1892 ziet La Revue Rouge, mensuelle de Littérature, 
d’Art et d’Economie politique, voor de eerste maal het licht in deze 
drukkerij, die intussen overgebracht is naar de Grote Markt, in het 1 2 3 4 5

(1) O p 20 juli 1876.
(2) Geboren te Namen op 30 november 1856.
(3) Data van huwelijk en van geboorte van de echtgenote zijn onbekend.
(4) Cfr. E. V an D oeselaer, op. rit., p. 172.
(5) Cfr. E. V an D oeselaer, op. rit., pp. 124-125.
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nummer 28 (1). Spijtig genoeg werd van dit literair blaadje geen enkel 
eksemplaar teruggevonden (2).

Hetzelfde kan niet gezegd van een ander kultureel tijdschrift 
Le Mouvement Littéraire, revue littéraire, critique et documentaire, dat 
van bij haar stichting op 8 februari 1892 tôt eind 1893 bij de drukkers- 
uitgevers L . & A . Godenne gevonden wordt (3). O m  de twee weken 
wordt dit gepubliceerd, de 8e en 23e dag van iedere maand. Het 
uitsluitend franstalig blad, waarvan de inhoud bestaat uit verhalen, 
gedichten, feuilletons en boekbesprekingen, staat volledig buiten elke 
politieke overtuiging. Een groot aantal medewerkers zijn bekend. 
D e redaktie van Le Mouvement Littéraire berust in Brussel. Vanaf 
8 juni 1893 is de uitgever van het orgaan de heer Chamuel, uit Parijs. 
Léopold en Alexandre Godenne fungeren dan nog alleen als drukkers.

Le Mouvement Littéraire vermeldt de adresverandering naar de 
Grote Markt nr. 28 pas vanaf 23 augustus 1893.

Tegen het einde van 1892 was de echtgenote van Léopold, 
Joséphine Clemence Boseré, overleden (4). Een kleine twee jaar 
nadien (5) gaat de drukker andermaal een echtverbintenis aan met 
Auguste Marie Christine Chargé (6). Zij wonen op de Grote Markt 
nr. 28, waar 00k de jongere broer met zijn echtgenote een woonst 
betrekt (7).

In 1893 wordt Léopold Godenne lid van de ,,Mechelsche Kring 
voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst” . Van datzelfde jaar af is 
hij meteen drukker van de Handelingen van deze Kring (8).

Beide broers geven vanaf 16 oktober 1895 De Rammel, Katholiek 
Strijdblad uit. D it katoliek kiesblad verschijnt op onregelmatige tijd- 
stippen, later ongeveer tweedagelijks, tôt en met n  april 1896. Het 
is hoofdzakelijk gericht tegen het liberaal nieuws- en kiesblad De 
Beiaard.

Einde 1897, op 18 december, is het de beurt aan het katolieke 
nieuwsblad Volksblad, voor Stad en Arrondissement Mechelen om hier 1 2 3 4 * 6 7 8

(1) De juiste datum van adresverandering is onbekend.
(2) De vermelding van het ontstaan komt uit het werk van V an D oeselaer (E.), 

Opzoekingen betrekkelijk de Mechelsche Drukpers. 1773-1900. Dagbladen en tijdschriften, 
p. 167.

(3) Het laatste aangetroffen nummer dateert van 23 december 1893 (II, 46).
(4) O p 28 oktober 1892.
(s) O p 27 maart 1894.
(6) Geboren te Düsseldorf (Pruisen) op 29 maart 1859.
(7) O p  3 mei 1893 is hij verhuisd van de O . L . Vrouwstraat 101 naar dit adres.
(8) U it : J. L aenen, In Memoriam : Léopold Godenne, in : Handelingen van de Mechel

sche Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst, dl. XXVIII (1923), p. 18.
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voor de eerste maal gedrukt te worden, als vervanging van het ver- 
dwenen Recht en Plicht, Tolk van den Katholieken Werkmanskring 
van Mechelen, uitgegeven door Jaak D e Roy-Velter. Het Volksblad 
is een kristelijk blad, en komt stevig op voor de belangen van de 
eenvoudige werkman en landbouwer. Buiten politiek, geeft het voor- 
namelijk lokaal nieuws, en maakt propaganda voor de „Katholieke 
Werkmanskring en Houtbewerkersbond” . Het is sterk vlaamsgezind 
en reeds hier en daar geïllustreerd. Okkasioneel doet het ook dienst 
als kiesblad. Het laatste nummer dat we ervan hebben aangetroffen 
dateert van 24 augustus 1912. Het verscheen onophoudelijk 15 jaar- 
gangen lang bij L. &  A . Godenne.

D e eerste dag van 1899 is het een kommercieel weekblad dat 
in deze drukkerij uitgegeven wordt. Van deze L ’Echo du Voyageur, 
Organe du Voyageur de Commerce et du Commerçant (1) is geen af- 
levering weergevonden.

Hetzelfde dient gezegd van de Bulletin du Cercle Wallon de 
Laeken (2) waarvan het eerste nummer in september 1900 gedrukt 
werd.

Gedurende 8 jaar krijgen we nu geen periodische uitgave van 
de broers Léopold en Alexandre Godenne. Pas in 1908 verschijnen 
er twee nieuwe : De Decker’s Blad en Malines-Etudiant.

D e Mechelsche Katholieke Studentenkring, die te Leuven stu- 
derende personen groepeert, geeft op 25 januari 1908 een blad uit 
ter gelegenheid van het 4de lustrumjaar van de vereniging. Het stu- 
dentenblad, dat bij L. & A . Godenne gedrukt wordt, heet Malines- 
Etudiant, is franstalig, en verschijnt slechts éénmaal (3).

Vanaf 8 augustus van hetzelfde jaar wordt een blad opgesteld 
ter gelegenheid van een tentoonstelling uitgaande van de Kongregatie 
De Decker. Deze krant zal vanaf dat ogenblik tweemaal per week 
blijven verschijnen, met een oplage van ..minstens 1.000 nrs.” . Het 
is een katolieke geïllustreerde krant, waarvan de inhoud hoofdzakelijk 
sociaal gericht is. Na de eigenlijke période van de tentoonstelling, 
biedt het artikels met betrekking tôt de werkmanskwestie en tôt de 
handeldrijvende en werkende burgerij. Het ziet af van rechtstreekse 
politieke polemiek. Een zestal jaren blijft het uitkomen, waarbij het 
geleidelijk aan uitgebreidheid inboet. Vanaf 12 maart 1909 is het

(1) Cfr. E. V an D oeselaer, op. cit., p. 168.
(2) Cfr. E. V an D oeselaer, op. cit., p. 171.
(3) Er bestond daarvôôr reeds een studentenblad van deze vereniging, genaamd 

Vadderik-gazette (1886-1902). 31



formaat verkleind en dient men io  cent, per blad te vragen, waar het 
voordien kosteloos verspreid werd. Bij het ingaan van de vierde jaar- 
gang wordt het maandelijks gepubliceerd i.p.v. tweemaal per week. 
Het blad loopt verder op het einde van 1913. Een half jaar later wordt 
het gestaakt (1).

Tegen het einde van 1910 (2) overlijdt de echtgenote van de 
jongste der broers Godenne, Antoinette Désirée Bouchât. Tw ee 
maanden later, op 27 december, verhuizen beide drukkers, om zich 
elk afzonderlijk in de stad te vestigen. Léopold Charles Emile bewoont 
de Augustijnenstraat 20, terwijl het adres van de weduwnaar Alexandre 
Jean Antoine heet : Ouden Bruul, nr. 5. W e menen te mogen aan- 
nemen dat hun drukkerij op de Grote Markt 28-30 gesitueerd blijft, 
daar de twee op dat ogenblik lopende tijdschriften, De Decker’s Blad 
en Volksblad beide dit adres behouden.

O p  1 februari 1911 wordt de Bulletin de l’Aurore voor de eerste 
maal in deze drukkerij gedrukt. Het is een orgaan van de zang- 
vereniging L ’Aurore en houdt dan 00k alleen artikels aangaande 
muziek en -uitvoeringen in, buiten een Kleine Mechelsche Kroniek. 
D it orgaan zou tweemaal per maand verschijnen. N a het tweede 
nummer reeds (3) hebben we het niet meer aangetroffen.

O p 11 november 1912 sterft de jongste broer van de firma 
,,L. & A . Godenne” : Alexandre Jean Antoine. Zijn enige zoon is 
op dat ogenblik student (4). D e drukkerij wordt gewoon verder gezet 
onder leiding van Léopold Godenne, en met medewerking van de 
tweede van zijn vijf zoons. Van deze kroost waren alleen de oudste 
twee drukker geworden. Alfons Frans Deodaat (5) is aanvankelijk 
werkzaam geweest in de drukkerij van zijn vader en 00m. Maar op 
11 november 1902 heeft hij Mechelen reeds verlaten en heeft in St 
Joost-ten-Noode zijn intrek genomen.

D e tweede zoon, Emiel Alexander Jozef Maria (6) is eveneens 
drukker van beroep. Einde 1908 (7) verhuist hij naar Anderlecht, 
maar op 27 juni 1911 huwt hij Joanna Catharina Emma Van de

(1) Het laatste nr. : 14 augustus 1914.
(2) O p 15 oktober.
(3) Van 15 februari 1911.
(4) Jules Adrien Alexandre Godenne. Hij zal op 22 april 1919 Mechelen verlaten 

en zich te Leuven vestigen.
(5) Geboren te Mechelen op 29 juli 1878.
(6) Geboren te Mechelen op 19 februari 1882 ; Overleden te Zelzate op 4 januari 1921.
(7) O p 21 december.
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W ouwer (i) en de daaropvolgende dag is hij opnieuw ingeschreven (2) 
en waarschijnlijk werkzaam in het bedrijf van zijn vader.

Deze laatste neemt vanaf 21 januari 1913 opnieuw zijn intrek 
in het huis waarin de drukkerij zelf is opgericht, op de Grote Markt 
nr. 30. Hij overlijdt er op 20 augustus 1922, op 72-jarige leeftijd, 
na een langdurige ziekte.

(1) Geboren te St Kathelijne-Waver op 9 april 1886.
(2) Slachthuisvest 57, Mechelen.



H . G O SSE L IN C S (i)

Het vakblad De Houtbewerker, Weekblad, wordt te beginnen van 
23 maart 1902 „gedrukt en uitgegeven.”  door H. Gosselincs. Geen 
enkele persoon met deze naam en tegelijk dit beroep kan men vinden 
in de registers van de Burgerlijke Stand te Mechelen. H. Gosselincs 
mag dan waarschijnlijk beschouwd worden uitsluitend als uitgever 
van De Houtbewerker, waarvan het laatste nummer aangetroffen wordt 
op 16 augustus 1903.

G  O SSE LIN  C(K)S

Karel (2)

Karel Gosselinc(k)s staat als ,,drukker-uitgever”  genoteerd op 
De Toekomst, socialistisch weekblad, een orgaan van de Mechelsche 
Federatie der Belgische Werkliedenpartij en socialistisch, volksgezind 
nieuwsblad (3), en op De Vilvoordsche Demokraat, wekelijks orgaan 
van de Vilvoordsche Afdeeling der Werkliedenpartij, een socialistisch, 
ideologisch weekblad, uitgegeven door de beide socialistische partijen 
van Vilvoorde en Mechelen (4).

Een drukker-uitgever Karel Gosselinc(k)s werd niet aangetroffen 
in de registers van de Burgerlijke Stand te Mechelen.

(1) Zie 00k : Gosselinc(k)s, Karel.
(2) Zie 00k : H. Gosselincs.
(3) Verscheen van i mei 1901 t/m 22 november 1903.
(4) Verscheen van 23 maart 1902 t/m 15 november 1903.
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H A N IC Q

P . J. Hanicq X  A . M . Vcrmciren 
(1784-1828) j

F P . J. Hanicq 
(1828-1855)

H A N IC Q
Pierre Joseph

Pierre Joseph Hanicq werd geboren te Brugge op 3 mei 1753. 
Hij gaat in de hoofdstad een huwelijk aan met de brusselse Anne 
Marie Vermeiren in 1780.

O p 24-jarige leeftijd neemt deze Bruggeling het besluit het pas 
aangekweekte drukkersberoep te Mechelen te komen uitoefenen (1). 
Omstreeks het jaar 1778 vestigt hij zich met dat doel op de IJzeren 
Leen, als boekdrukker en -handelaar (2).

D e werken die elders gedrukt worden en door hem verkocht, 
dragen het etiket :

,,Se trouve à Malines 
chez P. J. Hanicq,
Imprimeur-Libraire, 
demeurant sur la baille 
de fer.”

Via een aantal resoluties volgen we de inspanningen van de 
drukker om zich zekere voorrechten toe te eigenen (2).
—  O p 17 augustus 1778 : Resolutie aan de keizerin om dezelfde 

privilégiés en immuniteiten te bekomen als de bevoorrechte druk
ker Jean François Van der Elst.

—  O p 23 april 1781 : P. J. Hanicq verkrijgt vrijstelling van het 
gemeenterecht en ontlasting van taksen op bier en wijn.

—  O p 5 juni 1781 : D e regering van Jozef II verbreekt de vorige 
toegevingen.

(1) Hij zou in de leer geweest zijn te Brussel.
(2) Cfr. Kan. Léopold L e C lercq., L ’Imprimerie Hanicquienne à Malines (1778-1855), 

Mechelen, H. Dierickx-Beke Zonen, 1934.
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—  O p 3 september 1781 : Resolutie vanwege de stadsmagistraat, 
die hem vrijstelling van gemeentebelastingen verleent, „omdat 
hij via grote onkosten, een excessieve hoeveelheid mooie en 
kurieuze boeken verzameld had” .

Achteraf brengt hij drukkerij en winkel over naar Steenweg nr. 58, 
waar hij aan uitbreiding van zijn atelier denkt. Pierre Joseph Hanicq 
wordt benoemd als „drukker van het aartsbisdom” , achtereenvolgens 
onder de aartsbisschoppen van Mechelen : Jean Armand de Rocque- 
laure en François Antoine Constantin Marie, prins van Méan.

Begin 1784 vangt P. J. Hanicq aan met de uitgave van een 
periodisch nieuwsblad, waarschijnlijk wekelijks uitgegeven. Het is 
L ’Indicateur intéressant, ou l’Ami de l’Humanité (1). Het blaadje ver- 
schijnt in een mini-formaat, maar telt telkens 36 bladzijden tekst, die 
het bijna tôt een klein boekje maken. W at de inhoud van dit franstalig 
nieuwsbladje betreft, vindt men er artikels in over allerhande onder- 
werpen : buitenlandse, algemene, politieke toestanden, handel en 
landbouw, literatuur, financies, wetenschappen, rechtszaken, filo- 
zofie... W egens de heersende censuur kan het zich niet bezig houden 
met een totale weergave en kritische bespreking van de politieke 
situatie. L ’Indicateur intéressant, ou l’Ami de l’Humanité zou gepu- 
bliceerd zijn van 1 januari 1784 tôt 15 oktober van hetzelfde jaar, 
om daarna vervangen te worden door Journal Belgique (2).

Journal Belgique verschijnt tweemaal per maand, op de I e en 
de 15e dag, en dit te beginnen van 1 november 1784. Dat dit nieuws
blad inderdaad de vroegere Indicateur intéressant heeft vervangen, 
kan men duidelijk aantonen met een passage van het eerste nummer 
van de nieuwe uitgave :

,.D ’après quelques avis, nous nous sommes décidés à changer le 
premier plan et même le titre de notre feuille... C ’est pour nos 
concitoyens que nous avons entrepris cet ouvrage, que nous 
intitulons JOURNAL BELGIQUE ; nous laissons à nos juges à 
décider si nous sommes dignes du titre d’amis de l’humanité...”

D e inhoud heeft niet van haar verscheidenheid ingeboet sinds 
de Indicateur intéressant. D e binnenlandse politiek beperkt zich tôt 
het afdrukken van officiële reglementen en ordonnanties.

(1) O p dat ogenblik bestond slechts één nieuwsblad dat te Mechelen verscheen : 
Wekelyks Bericht voor de Provincie van Mechelen, gedrukt bij J. F. Van der Elst.

(2) Cfr. E. V an D oeselaer, op. cit., pp. 19-21.
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Een bewijs dat elke aflevering door de handen van een censor 
dient te glijden, is het feit dat de drukker P. J. Hanicq naast zijn 
naam de twee duidelijke woorden „avec permission” afdrukt.

Na twee maanden publikatie zou de Journal Belgique opgeborgen 
zijn (i), om de eenvoudige reden dat bij dezelfde drukker op dat 
ogenblik het startsein gegeven wordt aan een nieuw orgaan : Le 
Courier de l’Escaut.

D e eerste aflevering van Le Courier de l’Escaut wordt gedrukt 
op 9 december 1784. Gedurende de eerste maand verschijnt het blad 
wekelijks, maar reeds vanaf het eerste nummer van het volgende 
jaar (2) gaat het twee maal per week uitkomen. Het is pas van deze 
aflevering af dat de abonnementsprijs begint te lopen. D e vorige 
nummers waren gratis verspreid ter kennismaking. D e inhoud be- 
helst uitsluitend buitenlands nieuws : Le Courier de l’Escaut wil een 
beeld opbouwen van de situatie en de evolutie van de politieke werelden 
in en buiten Europa. De hoofdredakteur is een quacker en hevig 
anti-militarist. Door een overzicht op te hangen van het internationale 
gebeuren wil hij een doel bereiken : de wereld waarschuwen en be- 
hoeden tegen nieuwe, bloedige oorlogen. D e artikels die in zijn 
periodiek vervat zijn, bieden uitsluitend gegevens op maatschappelijk, 
diplomatiek en militair niveau. Van inlichtingen betreffende land- 
bouw en nijverheid, kunsten en wetenschappen, literatuur en handel 
is dus geen spoor meer. Alleen worden nog notariële berichten aan- 
gekondigd en beurstoestanden meegedeeld.

D e uitgever houdt er vier korrespondenten op na in binnen- 
en buitenland, van wie hij de nodige brieven met gegevens ontvangt (3) 
Voorzichtigheidshalve verbergt de drukker de plaats van ontstaan 
over de noordgrens. Het blad vermeldt ,,Imprimerie de l’Escaut, à 
Bergen-op-Zoom” .

O p het einde van het jaar 1789 is het blad gedurende een maand 
niet opgedaagd (4). Het onverwacht vertrek van de redakteur was 
er de enige oorzaak van, althans volgens het blad zelf. De eerst- 
volgende jaren gaat het blad enkele malen lichtjes van titel veranderen. 
Vanaf 3 januari 1790 wordt hij : Le Courier belgique (avec permission 
des états de la province de Malines). Voor de volgende jaargangen (5)

(1) Einde 1874 dus.
(2) 3 januari 1785.
(3) Telkens één te Brussel, Baarle-Hertog, Parijs en Wenen.
(4) Van 19 november tôt 10 december 1789.
(5) Vanaf 1 januari 1791.
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luidt hij : Le Courier belgique en werd dus de verplichte ,,fiat”  weg- 
gelaten, hoewel het nieuwsblad steeds onder strenge kontrole blijft. 
D e krant lijkt wel een groot sukses gekend te hebben en voldoet 
meer en meer aan de vraag vanwege het publiek naar veelvuldiger 
en vaker verspreide inlichtingen. D e Courier belgique verschijnt sedert 
25 februari 1793 driemaal, i.p.v. tweemaal in de week, en drie jaar 
later (1) wordt zij reeds om de twee dagen gedrukt. Maar onder- 
tussen heeft zij opnieuw de benaming aangenomen, waarmee zij 
gedoopt werd : Le Courier de l’Escaut (2).

De reden van deze naamverandering is vrij duidelijk : de bel- 
gische provincies maken voortaan deel uit van de franse republiek, 
zodat de benaming Courier belgique zinloos geworden was.

Vanaf 30 november 1798 zou het blad geschorst geweest zijn 
tôt 22 maart 1799 (3). Een eventuele oorzaak daarvan is niet bekend. 
Daarna verschijnt het opnieuw onder een gewijzigde benaming. Het 
heet nu : Le Courier des Départemens Réunis. Zo ziet de gazet er ge- 
durende twee jaar uit, waarna ze omgedoopt wordt in Le Courier 
Impartial (4). Deze titel zal ze maar voor kort behouden, want zes 
dagen later, op 28 januari 1801 wordt het roer volledig omgeslagen, 
en heet het nieuwsblad Annonces, avis divers et nouvelles politiques. 
Par le citoyen G. J. Goffin. Deze laatste is niet meer dan één van de 
opstellers van de krant. Hij leent zijn naam gedurende vijf maanden 
om door te gaan als uitgever. Het blad telt op dat ogenblik een 300 
abonnementen, wat niet onaanzienlijk was in deze période. Vanaf 
1801 zien we voor de eerste maal —  hoewel heel sporadisch —  
enkele aankondigingen in het nederlands verschijnen. D e artikels 
blijven nochtans unaniem in het frans opgesteld.

In het midden van 1801 is aan de titel weer even gewijzigd. Hij 
is geworden (5) : Annonces et nouvelles politiques. Département des 
Deux Nêthes. Zo blijft het blad van Pierre Joseph Hanicq verschijnen, 
meer dan acht jaren lang. Het is pas op het einde van 1809, ni. op 
20 december van dat jaar, dat het nieuwsblad een eerste lokaal kleurtje 
krijgt. Het wordt voortaan gepubliceerd onder de naam : Gazette 
de Malines. Maar 00k deze titel gaat slechts één jaar aanblijven.

(1) Vanaf 16 maart 1796.
(2) Het nieuwsblad verschijnt opnieuw met deze titulatuur vanaf 4 februari 1796.
(3) Cfr. autografische nota’s in de fichesbak van het S.A. te Mechelen.
(4) Vanaf 22 januari 1801. Uitgegeven onder de naam van H. Vermeiren, schoon- 

broer van de drukker.
(5) Vanaf 13 juni 1801.
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O p de laatste dag van 1810 wordt de uitgave van het blad ge- 
staakt, Een keizerlijk dekreet van 3 augustus 1810, getekend ,,d ’Ar- 
genson, prefekt van het Departement der Twee-Nêthen” , heeft be 
sloten dat slechts één enkele gekontroleerde krant per departement 
zou verschijnen. Aile andere nieuwsbladen zouden verdwijnen. Voor 
het Departement der Twee-Neten werd van hogerhand besloten 
alleen de uitgave van het Aenkondigingsblad van het Arrondissement 
Mechelen ende omliggende plaetsen te dulden (r). D e krant van Pierre 
Joseph Hanicq is dus gedoemd om van de kaart gevaagd te worden.

O p 7 februari 1814 daagt ze opnieuw op en neemt terug een 
vroegere benaming aan : Le Courier belgique. Ze verschijnt nu zelfs 
zes maal per week, enkel ’s zondags niet. D e Courier wordt daardoor 
het eerste dagblad dat te Mechelen uitgegeven wordt. Ook is het 
formaat voortaan een iets vergroot.

Bégin 18x7 wordt de titel voor de laatste maal gewijzigd en uit- 
gebreid tôt Le Courier belgique, nouvelles politiques et avis divers (2), 
maar het blad verschijnt nu slechts driemaal per week i.p.v. aile 
dagen (3).

D e censuur is tijdens het hollands bewind weliswaar niet ver- 
dwenen, maar is toch van kracht afgenomen. De laatste jaren drukt 
het blad meer en meer binnenlandse politieke nieuwsberichten af.

O p 30 maart 1819 verschijnt de Courier belgique voor de aller- 
laatste maal. Dit nummer vermeldt kortweg de opheffing van het 
nieuwsblad. Een reden wordt niet opgegeven.

De Courier, die het enige regelmatig verschijnende nieuwsblad 
te Mechelen was vôôr de onafhankelijkheid samen met het Wekelyk 
Bericht van F. J. Van der Elst, heeft een bestaan gekend van 35 jaren.

D e zoon van de drukker, François Pierre Jean Hanicq (4), helpt 
sinds 1806 reeds in de drukkerij van zijn vader, en wordt van dan 
af zijn geassocieerde. Inderdaad, vanaf 1806 verschijnen uit de druk
kerij enige boeken die de firma ,,P. J. Hanicq en Zoon” dragen.

Vanaf 3 januari 1821 geeft de drukker een advertentieblad uit, 
dat praktisch uitsluitend voorbehouden is aan kommerciële annoncen.

(1) Dit nieuws- en aankondigingsblad wordt gedrukt en uitgegeven door Frans Jozef 
Van der Elst.

(2) Vanaf 21 januari 1817.
(3) Blijkbaar heeft de populariteit van de Courier in deze période veel moeten in- 

boeten, t.v.v. de Aenkondigingen, Plakkaerten en verscheyde Berigten van Mechelen, uitge
geven door de Weduwe F. J. Van der Est, en die tijdens deze hollandse overheersing 
uitsluitend in het vlaams verschenen.

(4) Geboren te Mechelen op 23 april 1789.
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Daarbuiten komen ook gerechtelijke en administratieve aankondi- 
gingen voor. D e titel van dit blad is : Journal d’Affiches de Matines, 
Anvers, Turnhout, Lierre et Brabant. —  Algemeen Advertentieblad 
van Mechelen, Antwerpen, Turnhout, Lier en Braband. Het aankon- 
digingsblad is nauwgelet tweetalig en wordt elke woensdag en zaterdag 
verkocht.

D e maraton-titel wordt achteraf nog tweemaal gewijzigd : O p 
4 april 1821 wordt hij : Journal universel d’Affiches des provinces 
d’Anvers et du Brabant méridional etc. —  Algemeen Advertentieblad 
der provintien Antwerpen en Zuid-Brabant etc.

Vanaf 3 januari 1824 klinkt hij als volgt : Journal Universel 
d’Affiches pour Malines, Anvers, Lierre, Turnhout, Bruxelles, Vilvorde, 
etc. —  Algemeen Advertentieblad voor Mechelen, Antwerpen, Lier, 
Turnhout, Brussel, Vilvoorden enz.

O p 29 september 1827 smelt dit blad samen met Aenkondigingen, 
plakkaerten en berichten der stad Mechelen en omliggende plaatsen (1) 
tôt Algemeen Aenkondigingsblad voor Mechelen, Antwerpen, Lier, 
Turnhout, Brussel, Vilvoorde etc. —  Journal universel d’Annonces de 
Malines, Anvers, Lierre, Turnhout, Bruxelles, Vilvorde etc.

Het nieuwe blad wordt gedrukt door Adriaan Jaak August 
Van Velsen (2).

P. J. Hanicq kondigt het verdwijnen van zijn blad aan als volgt :

,,Bygevolg van eene overeenkomst tusschen de twee uytgevers 
aengegaen, zullen de twee Mechelsche advertentiebladen in het 
gevolg vereenigd zijn, en maer een meer uytmaeken.’

O p 17 januari 1828 overlijdt Pierre Joseph Hanicq te Mechelen, in 
het nummer 58 van de Steenweg, waar hij sinds lang zijn drukkerij 
en boekwinkel had ingericht.

Na zijn dood gaat zijn bedrijf over op naam van zijn enige zoon, 
François Pierre Jean Hanicq.

(1) Uitgegeven door de firma Van Velsen-Van der Elst.
(2) Zie onder : Van Velsen, Adriaan Jaak August.
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H A N IC Q

François Pierre Jean 
firma : P . J. Hanicq

François Pierre Jean Hanicq werd geboren te Mechelen op 
23 april 1789. Hij is de zoon van de brugse drukker, die zich reeds 
in 1778 te Mechelen had geïnstalleerd : Pierre Joseph Hanicq.

In de werkplaats van zijn vader leert François Pierre Jean op 
jonge leeftijd dezelfde stiel aan. Na het overlijden van zijn vader (1) 
neemt hij de teugels van de drukkerij in handen. D e werken, die 
er voortaan gedrukt worden, behouden dezelfde firma : ,,P. J. Ha
nicq” , waarvan de initialen evengoed op de zoon toepasselijk zijn.

François Pierre Jean Hanicq legt zich in ’t bijzonder toe op het 
drukken van liturgische werken. D e ganse drukkerij wordt gemo- 
dernizeerd en speciaal uitgerust om verzorgde, latijnse missalen en 
andere kerkelijke werken in lukse-uitgaven voort te brengen. Van 
de prins van Méan, aartsbisschop van Mechelen, verkrijgt hij daar- 
door de titel van ,,drukker van het Aertsbisdom Mechelen” , titel 
die voortaan op aile werken zal prijken. Deze erenaam blijft hij 00k 
behouden onder de opvolger van het klerikaal hoofd, aartsbisschop 
Sterckx (2).

D e werken die van de persen van François Pierre Jean Hanicq 
komen, dwingen bewondering af tôt ver buiten de grenzen. D e ver- 
maarde drukker kaapt op verschillende inlandse en internationale 
tentoonstellingen van kunstnijverheid benijdenswaardige prijzen 
weg (3), en het is onder zijn beleid dat de ateliers uitgroeien tôt één 
der voornaamste katolieke drukkerijen van België. Onmiddellijk na 
de dood van zijn vader reeds had hij de werkplaatsen aanzienlijk 
vergroot (4) en menige technische vernieuwingen ingevoerd (5).

Het ganse boekenfonds van zijn vader ondergaat een grondige 
herziening en korrektie, qua vorm en inhoud. F. P. J. Hanicq heeft 
slechts één doel : de voornaamste katolieke drukker van het land 
worden.

(1) O p 17 januari 1828.
(2) Kardinaal in 1838.
(3) Een kleine Missale Romanum, in rode en zwarte letters gedrukt in een pracht- 

editie, dwingt zelfs de bewondering van paus Gregorius XVI af, die Hanicq de titel van 
„drukker van de Hl. Stoel”  verleent. De missaal kent daama een wereldsukses.

(4) Door de aankoop van het huis, gelegen in de Begijnenstraat nr. 23, dat langs de 
achterkant in direkte verbinding stond met de woning op de Steenweg.

(5) Vb. : Geperfektioneerder papier, eleganter lettertype, invoeren van monogram 
i.p.v. titelvignet.
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Na enige moeilijkheden tijdens de jaren van de revolutie, is de 
opbloei van zijn drukkerij niet meer te stuiten. Hanicq wordt de 
grootste konkurrent van de plantijnse drukkerij te Antwerpen, die 
lange tijd het privilégié voor de druk van de liturgische werken 
bezat, maar in deze période een achteruitgang kent.

In 1842 verkrijgt de mechelse drukker de titel van ,,drukker 
van de Gewijde Kongregatie van de Propaganda” . Zijn fonds omvat 
gebedenboeken in het frans, engels, latijn, vlaams, hollands; teolo- 
gische werken en instruktieboeken in de franse en vlaamse taal. 
Sommige van deze werken kennen tôt 16 edities met telkens een op- 
lage van 2000 tôt 10.000 eksemplaren.

Naast boeken verschijnen in de drukkerij van Hanicq 00k be- 
richten, gelegenheidsprenten en zelfs één tijdschrift : de Annalen van 
het Genootschap tôt Voortplanting des Geloofs.

D it rooms-katoliek, driemaandelijks tijdschrift zou de vertaling 
zijn van een te Lyon gedrukte franse uitgave (1). Het zou een oplage 
kennen van 15.000 eksemplaren, en bijzonder verspreid zijn. Het 
eerste nummer verschijnt bij P. J. Hanicq in januari 1833. Het 
zal er gedrukt worden zonder onderbreking tôt de dag waarop de 
drukkerij overgelaten wordt, d.w.z. tôt 1855. D it religieus tijdschrift 
bevat niets dan brieven van bisschoppen en van missionarissen uit 
Amerika, Azië en Afrika.

D e werkplaatsen van François Pierre Jean Hanicq hebben een 
aantal zeer degelijke werklieden in hun midden gehad. Zo werkten 
er o.a. Karel Ghislenus Peeters (2) en P. Tuezney. Het is klaar dat 
dit tweetal geen volledige opsomming vormt (3).

Een fragmentaire lijst van binnen- en buitenlandse afnemers 
van de drukkerij Hanicq is gekend. Het zijn :

D e Wageneer en Vanderborght (Brussel); Van Dieren (Ant
werpen), W w e Poelman, Vanderschelden en Vandermeersch (Gent), 
Fonteyn (Leuven), Beyaart-De Poort (Brugge), Van In en Cie (Lier), 
Vandervliet (Diest), Van W ist (St Truiden), Hendrickx (Peer), De 
Marteau (Tongeren), Tret (Oorschot, N.-Brabant), een anoniem per- 
soon te Maaseik, W w e W elsch (Roermond), Buck (Luxemburg), 
W w e Gall (Trier), Orcul (?) (Coïmbra), Marphy (Baltimore).

(1) Cfr. E. V an D oeselaer, op. rit., p. 30.
(2) Geboren te Mechelen in 1822. Aldaar gestorven in 1863.
(3) Ook Jean François Olbrechts, die later een autonome drukkerij zal oprichten, 

zou er letterzetter geweest zijn.42



Dat de publikaties van deze mechelse drukker, die een halve 
eeuw lang dit beroep uitoefende, een groot sukses gekend hebben, 
hoeft niet verder verklaard.

O p  66-jarige leeftijd gaat de drukker op rust. Begin januari 1855 
staat hij zijn drukkerij af aan de luikse drukker Henri Dessain, die 
ze eerst overplaatst naar de Bleekstraat te Mechelen en ze daar verder 
zet (1).

François Pierre Jean Hanicq overlijdt te Mechelen op 8 juni 1865. 
Hij is 76 jaar geworden.

(1) Zie onder Dessain, Pierre Charles Hubert.
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H E N D R IC K X

Auguste Corneille Joseph
firma : A u g. Hendrickx (-Bruienne)

Auguste Corneille Joseph Hendrickx werd geboren te Mechelen 
op s januari 1878. Hij is de zoon van een kruidenier, en woont op 
de Lange Hairgracht, nr. 39.

Auguste Hendrickx leert het beroep van werkman-letterzetter 
aan. O p 13 september 1899 treedt hij te Mechelen in het huwelijk 
met Joanna Catharina Bruienne (1).

Zij nemen hun intrek in de Huidevetterstraat, nr. 22. O p 21 fe- 
bruari 1902 treffen we hen aan in de Bergstraat, nr. 11, en pas drie 
maanden nadien, vanaf 10 mei 1902, op de Lange Hairgracht, 43. 
Daarna vindt men geen enkele vermelding van Auguste Corneille 
Joseph Hendrickx-Bruienne meer op de Burgerlijke Stand (2).

Het is op de Lange Hairgracht 43 dat Auguste Hendrickx een 
eigen drukkerij opricht.

Het vakblad De Houtbewerker, Maandelijks orgaan der Hout- 
bewerkers, zal er elke maand verschijnen, te beginnen van 6 september 
1903. Het is het officieel orgaan van de ,,Onafhankelijken Algemene 
Houtbewerkersbond” , een apolitiek werkmansblad, en opvolger van 
De Houtbewerker, Weekblad, uitgegeven door H. Gosselincs, te 
Mechelen.

D e Houtbewerker zal een tamelijk lange loopbaan kennen. Het 
verschijnt ononderbroken bij A . Hendrickx en het laatste aange- 
troffen nummer is gedateerd : september 1912.

Recht door Zee, Orgaan der Vlaamsche groepen, is een anarchis- 
tisch-kommunistisch blad dat op onregelmatige tijdstippen door 
Auguste Hendrickx gedrukt wordt, vanaf maart tôt november 1904.

In het jaar 1908 zien drie nieuwe bladen het licht bij de drukker 
Auguste Hendrickx : Ons Blad, De Kluppel en De Snelle Lucht- 
reiziger.

Het eerste, Ons Blad, Socialistisch orgaan voor het arrondisse
ment Mechelen, verschijnt aile veertien dagen. Het start op 30 au- 
gustus 1908. Buiten politieke propaganda, streeft het ernaar het 
arbeidersvolk op een hoger kultureel niveau te brengen. Vanaf maart 
1910 verschijnt het elke week, maar op dat moment is het drukken

(1) Geboren te Mechelen op 24 november 1876. Zij is winkelierster van beroep 
(kruidenierswinkel).

(2) Achter de naam van het echtpaar staat geschreven : „geschrapt".
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ervan overgegaan in handen van de „Samenwerkende Volksdrukkerij”  
te Gent.

De Snelle Luchtreiziger, Weekblad van Sporten, Aankondigingen 
en Duivenverkoopingen, verschijnt wekelijks vanaf 5 april 1908. D it 
sportblad is vooral gericht op de duivensport. Het houdt zich niet 
op met politiek. Na drie jaargangen is het waarschijnlijk gestaakt, 
want na 30 oktober 1910 treft men het niet meer aan.

Ondertussen is het adres van de firma A . Hendrickx-Bruienne 
lichtjes gewijzigd, want vanaf 23 oktober 1910 vinden we op De Snelle 
Luchtreiziger als adres Lange Heirgracht 49 aan, i.p.v. 43.

De Kluppel, Orgaan der Jonge Liberale Wacht Hanswyck-de- 
Bercht, wordt gesticht op 25 oktober 1908. Het is een lokaal politiek 
propagandablad. Het verschijnt maandelijks gedurende anderhalf jaar 
Het laatste aangetroffen nummer dateert van 8 mei 1910.

T er gelegenheid van de wetgevende verkiezingen van 4 april 1909, 
verscheen in de voorafgaande maanden bij deze drukker een Kiesblad, 
Socialistisch orgaan voor het arrondissement Mechelen.

D it kiesblad, dat op onregelmatige momenten verschijnt, pro- 
pageert de socialistische zaak in het ganse arrondissement. Het wordt 
uitgegeven door de heer Holemans, te Mechelen. Een enig aange
troffen eksemplaar dateert van 21 maart 1909.

Ook de Liberale Voorwacht is een produkt van de drukkerij 
Hendrickx. Het eerste nummer, en trouwens het enig weergevonden, 
verschijnt in december 1909. Het is het orgaan van de politieke 
vereniging ,,De Liberale Voorwacht” , deelt verslagen en artikels 
mee aangaande dit lichaam, en zou op ongeregelde tijdstippen ver- 
schijnen.

Aile opvattingen komen met hun geschriften terecht bij Auguste 
Hendrickx. Ergens in 1910 is het De Vrijdenker, Orgaan der Vrije 
Groep van Mechelen dat bij hem gedrukt wordt. Deze okkasionele 
uitgave is een anarchistisch blad, gepubliceerd ter nagedachtenis van 
de vermoorde spaanse anarchist Francisco Ferrer. Het maakt van 
de gelegenheid gebruik om het ateïsme in het algemeen te propageren, 
en zowel staat als kerk, —  inz. de rooms-katolieke kerk— , af te 
b reken.

Minstens vanaf het einde van 1910 geldt dezelfde drukker voor 
een maandelijkse uitgave : De Vakman, Economisch en politiek maand- 
blad (1). Dit is het orgaan van de ,,Landelijke Federatie van Liberale

(1) Het eerste aangetroffen nummer dateert van november 1910 (V, 11).
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en Vrijzinnige Vakvereenigingen en Werkersgroepen” , dat naar aile 
waarschijnlijkheid de onmiddellijke voortzetting is van De Vakman, 
Orgaan der Mechelsche wettig erkende liberale vakvereenigingen (1). 
Het blad bestaat uit artikels i.v.m. de arbeiders en hun werkaange- 
legenheden, propaganda voor de liberale vakbonden, en verkiezings- 
propaganda. Het is voorstander van de kartellijst, gevormd door 
liberalen en socialisten, bij de gemeenteverkiezingen van 22 oktober 
1911.

De Vakman wordt voor de laatste maal aangetroffen in oktober 
1911. (VI, 10).

Het laatste blad dat bij Auguste Hendrickx gedrukt wordt, is : 
De Volksstem, Liberaal dagblad van Mechelen en omstreken. D it politiek 
nieuwsblad vervangt De Straal, dat na juli 1911 niet meer ver- 
scheen (2). De Volksstem is een volksgezind, liberaal dagblad, dat 
tôt in 1914 blijft verschijnen bij dezelfde drukker.

(1) Verscheen voor de eerste maal in januari 1906. Gedrukt bij Ed. Van Doeselaer, 
te Mechelen.

(2) De Straal werd van 1902 af achtereenvolgens gedrukt bij Victor Heymans en 
Ed. Van Doeselaer, te Mechelen, en bij J. Van Godtsenhoven, te Brussel.
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HEYMANS
Martin Charles Joseph Victor 
firma : V(ict.) Heymans

Martin Charles Joseph Victor Heymans werd geboren te Meche- 
len op 28 juni (of juli) 1861 (1). Hij treedt in de echt met Marie 
H. J. Camby (2). Het echtpaar vestigt zich in Tienen, maar op 27 juli 
1885 worden ze ingeschreven te Mechelen. Het beroep van Victor 
Heymans is leraar. Zijn adres : Schuttersvest, 74.

O p 28 juli 1886 verbuist het tweetal naar Beauraing (3), maar 
twee jaar nadien vinden we ze weer te Mechelen, ditmaal in de 
Lange Schipstraat, in het nr. 78* (4).

In mei 1889 besluit Victor Heymans van beroep te veranderen. 
O p dat ogenblik neemt hij de drukkerij van de mechelse drukker
J. Bollen over (5), die zich bevindt in de Bruul, nr. 92.

O p De Maanblusscher, Nieuwsblad voor Mechelen en omstreken, 
dat op dat ogenblik door J. Bollen uitgegeven werd, staat Victor 
Heymans als drukker vermeld vanaf 21 mei 1889. D it politiek nieuws
blad verschijnt om de twee dagen, elke dinsdag, donderdag en zater- 
dag. O p het einde van hetzelfde jaar gaat het elke dag van de week 
verschijnen, behalve ’s zondags. Het is meteen één der oudste dag- 
bladen van Mechelen. Nochtans is het formaat verkleind, op het 
ogenblik dat het vaker uitkomt. M en vindt er al wat men in deze 
période in een doorsnee-krant wenst te vinden : binnen- en buiten- 
landse nieuwsberichten, stadsnieuws, veel politieke (in dit geval 
liberale) polemiek, marktprijzen, feuilletons, aankondigingen...

D e eigenlijke nieuwsberichten gaan echter geleidelijk in omvang 
verminderen, ten voordele van de lokale politieke propaganda en het 
veelvuldig en uitgebreid verkiezingsnieuws. Het buitenlands nieuws 
verdwijnt zelfs helemaal in mei 1890. De Maanblusscher blijft nochtans 
het voornaamste politiek orgaan te Mechelen in de jaren 1889-1892.

Vanaf het eerste nummer van 1891 (6) krimpt haar verschijnings- 
vorm opnieuw in tôt drie maal per week, zoals voorheen. Tegelijker- 
tijd is het 00k duurder : een nummer kost 4 cent, i.p.v. 2. Het heeft 
dus blijkbaar van haar populariteit ingeboet.

(1) Beide versies komen voor in de registers van de Burgerlijke Stand van 1880 en 1890.
(2) Geboorteplaats en -datum niet weergevonden.
(3) Adres : rue de Givet, nr. 6.
(4) Vanaf 9 november 1888.
(5) Cfr. E. V an D oeselaer, op. cit., p. 101.
(6) O p 6 januari.
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Vanaf 22 mei 1891 verschijnt een spéciale wekelijkse editie van 
dit orgaan, uitsluitend bestemd voor de buiten. Het heet Zondag- 
nummer van de Maanblusscher, en geeft, buiten het gewone nieuws 
van de moederkrant, spéciale inlichtingen over landbouw en veeteelt. 
Het blad zou slechts één jaargang verschenen zijn.

De Maanblusscher wordt gedrukt bij Victor Heymans tôt en met 
de laatste aflevering, d.i. op 19 september 1895. Van dan af maakt 
het plaats voor De Beiaard, haar onmiddellijke voortzetting.

De Beiaard, Dagblad voor geheel ’ t arrondissement Mechelen en 
de omliggende gemeenten, is dus opnieuw een dagblad. Haar eerste 
nummer verschijnt op 22 september 1895, als opvolger van De Maan
blusscher. Haar inhoud en politieke strekking blijven volledig onge- 
wijzigd deze van haar voorgangster eerbiedigen. Van het dagblad 
De Beiaard hebben we slechts 26 nummers weergevonden, het laatste 
gedrukt op 26 oktober 1895 (I, 26).

Vanaf 1890 (1) is het adres van de drukker Bruul 96 geworden. 
In datzelfde jaar verschijnen drie andere bladen bij hem.

L ’Echo, édition française hebdomadaire du Maanblusscher is, zoals 
de ondertitel het zegt, eenvoudig een franstalige uitgave van De 
Maanblusscher, nieuwsblad voor Mechelen en omstreken, hierboven reeds 
aangehaald. Het eerste nummer verschijnt op 15 juni 1890, en het 
laatste aangetroffen eksemplaar dateert van 12 oktober van hetzelfde 
jaar.

Het tweede is het gekende mechelse kiesblad fan die lacht, 
liberale gazette van Mechelen, één der vurigste liberale kiesbladen 
welke de stad ooit gekend heeft. Gesticht op het einde van 1857, 
wordt het bij Victor Heymans gedrukt vanaf 18 oktober 1890 (2).

Het zal voortaan altijd bij dezelfde drukker gedrukt worden, tôt 
en met het laatste nummer vôôr 1914, ni. tôt 19 oktober 1907 (3). 
Het is zeer sterk vlaamsgezind en steunt de kandidaten der ,,Liberale 
Grondwettelijke Vereeniging” bij elke verkiezing die te Mechelen 
plaatsgrijpt.

(1) De preciese datum is niet bekend.
(2) De vorige drukkers waren :

—  1857-1862 : Verbruggen, Kom., Brussel.
—  1862-1869 : Schilders, J. B., St Joost-ten-Noode.
—  1869-1872 : Guyot, E., Brussel.
—  1872-1875 : Mees, B. J., Antwerpen.
—  1875-1878 : Ernest, H., Antwerpen.
—  1878-1881 : Guyot, E., Brussel.
—  1881-1890 : Vincent, J., Brussel.

(3) Het verschijnt opnieuw in 1932.
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Tenslotte verschijnt, waarschijnlijk ook in 1890 een liberaal 
nieuws- en kiesblad, bestemd voor het Waasland. Het heet Volksrecht, 
tolk der Waassche Volkspartij, houdt zich vooral met verkiezingen op, 
en verschijnt onregelmatig (1).

In 1891 verschijnt een aantal gazetten, bestemd voor rondom 
Mechelen liggende gemeenten, naar het voorbeeld van Zondagnummer 
van De Maanblusscher. Ze zijn aile bestemd voor de plattelands- 
bevolking en bestaan allemaal gedurende ongeveer vier jaargangen (2). 
Het zijn :

—  Gazet van Boortmeerbeeck, Muyzen, Hever en omstreken.
—  Gazet van Duffel, Waver, Waarloos, Rumpst, Linth, Waelhem, 

Contich en omstreken.
—  Gazet van Konings-Hoyckt, Berlaer, Putte, Kessel
—  Gazet van Muysen, Bonheyden, Hever, Rymenam en omstreken. 

Buiten liberale propaganda en algemene buitenlandse berichten, zijn 
ze vooral afgericht op de weergave van sensatienieuws : moorden 
diefstallen, ongelukken e.d.

Een eerste nummer van De Voorwacht, maandelijks orgaan van 
De Liberale Voorwacht en hare afdeelingen wordt gedrukt in de ,,Druk- 
kerij van De Maanblusscher, Mechelen”  (3). Het is klaar dat hiermee 
het bedrijf van de aktieve liberale drukker Victor Heymans bedoeld is, 
die inderdaad in deze période een Maanblusscher, Nieuwsblad voor 
Mechelen en omstreken uitgeeft, Beide adressen zijn trouwens identisch.

De Voorwacht is een liberaal nieuwsblad, dat op gepaste tijden 
als kiesblad dienst doet. Er werden tien nummers van weergevonden. 
Het laatste dateert van 15 april 1894. O p dit ultieme blad is de onder- 
titel gewijzigd in ,,Officieel Orgaan van de Liberale Voorwacht en 
hare afdeelingen ter Verdediging van de Belangen der Arbeidende 
Klassen” . D e strekking van het orgaan heeft hiermee een nieuwe 
wending genomen, want van eerder konservatief is zij nu plots ver- 
bazend vooruitstrevend geworden. Een demokratische, totale gelijk- 
heid op aile gebied, ekonomische en agrarische herstruktureringen, 
kosteloos onderwijs, verdediging van de arbeidersklasse, dit ailes 
schalt zij nu met ongewone kracht uit. W e weten helaas niet o f deze 
uitgave nog navolgers gekend heeft. 1 * 3

(1) Eerste aangetroffen nr. : 5 augustus 1894 (IV, 31). 
Laatste aangetroffen nr. : 1 december 1895 (V, 37).

(ü) Van 6 oktober 1891 t/m 15 september 1895.
(3) Mei-juni 1893 (nr. 1). 49



Van 13 augustus 1893 tôt en met 16 augustus 1895 drukt Victor 
Heymans nog De Fakkel, Wekelijks Nieuwsblad voor Lier en ’ t kanton.

Einde 1893 of begin 1894 ziet een apolitiek vakblad het licht bij 
V. Heymans. Het draagt als titel Le Forain belge, is een orgaan van 
de ,,Algemeene Belgische Foorreizigersbond” , beweert om de twee 
weken te verschijnen en is tweetalig. D e Antwerpenaar Gustave 
Poma is er redakteur en administrateur van. Het enige aangetroffen 
nummer is dat van 16 april 1894 (I, 22).

De Loteling, periodiek orgaan van de Révolutionnaire Jonge Wacht 
van Mechelen wordt op 28 januari gedrukt in de ,,Drukkerij van de 
Fakkel, te Mechelen” . W e mogen gerust aannemen dat de drukker 
ervan Victor Heymans is, daar de enige Fakkel uit deze tijd bi hem 
verschijnt. De Loteling is een blad dat strijdt voor een anarchistische 
en anti-militaristische idéologie. D e opstellers ervan noemen zichzelf 
,,revolutionaire socialisten” en vallen aile kapitalisten aan, 00k de 
konservatieve socialisten. Van deze periodiek werd slechts één eksem- 
plaar aangetroffen.

In het daaropvolgende jaar worden twee nieuwe edities gesticht, 
beide bij de drukker Heymans : Salvator en De Werkman, en wordt 
nog een bestaand blad door de drukker uitgegeven : De Eikel.

Het literair orgaan van de ,,Kunst-Letterlievenden Kring De 
Eikel”  verschijnt, met dezelfde titel als die van de vereniging zelf, 
in juli 1895 uit de drukkerij van Victor Heymans (1). Het is trouwens 
het enige nummer ervan dat hier gedrukt wordt. Daarna hebben we 
geen enkele aanduiding dat het nog verschenen is. Zelfs bij V. Hey
mans behoudt het haar apolitiek, zuiver kultureel karakter.

Nadat De Beiaard, Dagblad voor geheel ’ t arrondissement Mechelen 
en de omliggende gemeenten, haar kortstondig bestaan heeft gestaakt, 
daagt drie dagen later een nieuwe liberale krant op, die de onbetwiste 
opvolger is van het voornoemde blad (2). Salvator, Dagblad voor 
geheel ’ t arrondissement Mechelen en de omliggende gemeenten zal weldra 
een alomgekende troef in de mechelse liberale hand worden. D it 
politiek nieuwsblad, dat aanvankelijk 00k buitenlandse nieuwsbe- 
richten biedt, ontwikkelt zich meer en meer tôt een zuiver lokaal

(1) Het blad is gesticht in mei 1893 en verscheen eerst bij de mechelse drukkers 
Edw. Van Doeselaer en Pr. Verheyden.

(2) Het 26e en laatste nr. verschijnt op 26 oktober 1895. De reden van deze naam- 
verandering was het resultaat van een procès, ingespannen tegen de uitgever van De 
Beiaard omdat reeds een gelijknamig katholiek blad bestond.
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en politiek strijdblad, dat een voortdurende spreekbuis wordt voor 
verkiezingsnieuws en -propaganda.

Het dagblad blijft gedurende zeven jaar uitgegeven onder de- 
zelfde benaming (i). Later, in 1902, zal het vervangen worden door 
De Straal.

D e eerste drie jaar was Salvator eigendom van de drukker en 
uitgever, Victor Heymans. Vanaf augustus 1897 nam de Samen- 
werkende Maatschappij ,,De Liberale Drukpers” het bezit van het 
dagblad over.

De Werkman, Blad ter verdediging van ’s werkers belangen, is 
een liberaal kiesblad, uitsluitend gericht tôt de werklieden uitgegeven 
voor de verkiezing van twee toegevoegde gemeenteraadsleden-werk- 
lieden op 24 november 1895. Het verschijnt daags voor de verkiezing. 
D e morgen van de stemming zelf verschijnt nog een aflevering, onder 
de titel : ,,Nummer Tw ee” .

Een ander kiesblad, ditmaal bestemd voor het kanton Lier, 
wordt op 19 en 25 juli 1896 uitgegeven bij Victor Heymans, te 
Mechelen. Het verdedigt de kandidaten van de vooruitstrevende 
,,Liberale Volkskring” bij de provinciale verkiezingen van 24 juli (2).

Waarschijnlijk 00k in 1896 verschijnt het eerste eksemplaar van 
Belgique-Athénée, fédération des Elèves des Athénées de Belgique. Twee- 
maal per maand bezorgt dit blad van de leerlingen uit verschillende 
athenea van het land literaire artikels en rapporten uit de verschillende 
centra. Het is hoofdzakeiijk franstalig. Vanaf 1 november 1907 ver
schijnt het onder de firma ,,Heymans-de Backer” (3). In 1914 is de 
uitgave nog steeds niet gestopt.

O p 1 mei 1896 verschijnt een gelegenheidsuitgave, dat het so
cialisme propageert. De sociaal Demokraat wordt uitgegeven door 
Frans Verbelen, in naam van de ,,Mechelse Federatie der Werk- 
liedenpartij” . Het verschijnt slechts één enkele maal. D it is dan eens 
geen liberaal strijdblad dat in de drukkerij van Victor Heymans 
wordt gedrukt.

Vanaf 1897 is het het Bulletin Communal de Malines, voordien 
door de Van Velsen’s gedrukt (4) dat uit deze drukkerij verschijnt.

(1) Vanaf 29 oktober 1895 (I, 1) t/m 19 oktober 1902 (VII, 235).
(2) O p de tweede aflevering staat als drukker Albert Tuerlinckx vermeld.
(3) Het eerste aangetroffen nummer dateert van 20 oktober 1906 (X, 1). De vorige 

jaargangen werden op andere plaatsen gedrukt. Ook na november 1907 verschijnt het elders.
(4) 1855-1877 : bij E. F. Van Velsen.

1877-1886 : bij W we E. F. V an V elsen.
1886-1897 : bij Raymond Van Velsen.
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Haar inhoud bestaat eenvoudig uit de officiële verslagen van de zit- 
tingen van de gemeenteraad. Bij Victor Heymans wordt de titel 
gewijzigd in Beknopt Verslag der Zittingen van den Gemeenteraad. 
Compte rendu analytique de Séances du Conseil Communal, en daarmee 
is het volledig tweetalig geworden. Het verschijnt hier tôt na 1900 (1).

O p een zelfde datum zien twee nieuwe periodieken bij deze 
drukker het licht : Le Dante en L ’Echo de l'Armée.

Le Dante is een tweewekelijkse, literaire revue van de ,.Cercle 
littéraire” . Het heeft geen al te grote opgang gekend, want er worden 
slechts 16 nummers gepubliceerd, van x oktober 1898 t/m 15 juni 1899. 
Het doel van dit franstalig blad was nochtans erg mooi : het wenste 
de openbare onverschilligheid tegenover de literatuur weg te werken, 
en veelbelovende, vooral piepjonge krachten te helpen vooruit te 
geraken op deze baan. Ongelukkig genoeg bleef het bij een poging.

Dezelfde stichtingsdatum geldt voor L ’Echo de l’Armée, organe 
des officiers et sous-officiers de l'Armée Belge. Het verschijnt iedere 
Ie en 16e dag van de maand. D it uitsluitend militair orgaan, dat zich 
uitgesproken buiten elke politieke kleur houdt, wordt opgesteld en 
gedirigeerd door de mechelaar en oud-kommandant Rombaut. Het 
blad kent een regelmatig bestaan en blijft ongewijzigd verschijnen 
tôt na 1913.

In 1897 moet Victor Heymans zijn drukkerij overgebracht hebben 
van de Bruul naar de Lange Schipstraat nr. 92-96 (2). D e uitgaven 
die in deze période in het leven geroepen worden o f lopend zijn 
(Jan die lacht, Salvator, Echo de l’Armee, le Dante...) noteren aile dit 
nieuw adres.

O p 23 mei 1900 overlijdt de echtgenote van de drukker, Marie 
H. J. Camby. In de bevolkingsregisters van 1900 vinden we de 
..meester-drukker” op het adres : Lange Schipstraat 102. D e drukkerij 
heeft hij in het aanpalende huis ingericht (3).

Praktisch ieder jaar blijven nieuwe bladen uit deze bedrijvige 
drukkerij vloeien, terwijl reeds bestaande er geregeld gedrukt blijven.

In 1900 worden er enkele kiesbladen door Victor Heymans 
gedrukt.

De Noodklok, De Verstandige Kiezer en Pachter Nelis verschijnen 
aile drie te Mechelen ter gelegenheid van de wetgevende en provinciale

(1) Cfr. E. Van D oeselaer, op. cit., p. 40.
(2) Een adresverandering werd in de registers van de Burgerlijke Stand niet weer- 

gevonden.
(3) Aile bladen na 1900 vermelden : Lange Schipstraat 100-102.52



verkiezingen van 27 mei en 10 juni 1900 (1). Ze dragen dezelfde 
ondertitel : ,,Kiesblad (voor het) Arrondissement Mechelen” , ver- 
schijnen aile in de loop van de maand mei, en verdedigen de liberale 
kandidaten.

In hetzelfde jaar zou Victor Heymans nog een kiesblad gedrukt 
hebben, bestemd voor de gemeente Rumst. D e titel : Rumpst-Voor- 
uit (2).

In 1902 vullen drie nieuwe edities de lijst aan.
Le Petit Malinois wordt gesticht op 19 januari 1902. Het is een 

lokaal liberaal nieuwsblad, dat wekelijks met verkiezingspropaganda 
en 00k een beetje stadsnieuws voor de proppen komt. U it politiek 
oogpunt volgt het een duidelijk vooruitstrevend en demokratisch 
programma. Het is zowat het franstalig zusterblad van Salvator. O p 
7 december van het stichtingsjaar wordt het formaat vergroot, maar 
het aantal pagina’s tôt de helft herleid (3). Samen met deze wijziging 
daalt 00k de abonnementsprijs lichtjes (4). Le Petit Malinois blijft 
in dezelfde drukkerij gedrukt tôt en met het laatste aangetroffen 
nummer, van 3 juni 1906.

De Herbergier, maandelijks orgaan der Herbergiers en Drank- 
slijters van het arrondissement Mechelen wordt 00k bij Victor Heymans 
gedrukt. Het komt op voor de belangen en de rechten van de her
bergiers en is speciaal gekant tegen het zg. ,,vergunningsrecht” . Het 
distancieert zich met klem van elke polemiek. Onder de redaktie van 
de likeurstoker J. Parys zou het maandelijks verschijnen. Alleen de 
uitgave van 15 februari 1902 werd weergevonden.

Het derde blad dat in 1902 het licht ziet, is het intéressant 
liberaal dagblad De Straal (5).

De Straal, orgaan der Vereenigde Liberalen van het Arrondissement 
Mechelen, is de onmiddellijke voortzetting van het reeds eerder be- 
sproken liberaal dagblad Salvator. Het blijft in de eerste plaats een 
politiek, polemisch blad, dat daarnaast 00k voor buitenlandse en 
lokale nieuwsberichten zorgt. Maar bovenal is De Straal de krant die 
de vooruitstrevende liberale kandidaten steunt bij aile verkiezingen. 
Zij gaat er prat op het enige officieel orgaan te zijn van de ,,Liberale

(1) Een vierde kiesblad De Harrewar in de ljzeren Wegen vertoont heel veel gelijkenis 
met dit trio. Er staat geen naam van drukker of uitgever op vermeld, maar men kan zo 
goed als zeker zijn dat het uit dezelfde drukkerij verscheen.

(2) Cfr. E. V an D oeselaer, op. cit., p. 170.
(3) Van 8 op 4 pp.
(4) Van 3,50 fr. op 3 fr./jaar.
(5) Waarvan het eerste nummer verschijnt op 21 oktober 1902.
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Associatie van Mechelen” . A ls dusdanig is De Straal de geduchtste 
tegenstander van de katolieke Gazet van Mechelen en van de socialis- 
tische Vooruit in de loop van het eerste decennium van de 20e eeuw.

Het liberaal nieuwsblad wordt meer dan acht jaar lang gedrukt 
bij Victor Heymans, en uitgegeven door de heer Boeckmans, te 
Mechelen.

Na 29 december 1910 houdt het in zekere zin op te verschijnen. 
D e redaktie van De Straal heeft afgezien van de uitgave van dit 
orgaan en start in de plaats ervan met een gans nieuw Liberaal dagblad 
van Mechelen en omstreken, genaamd De Volksstem (i), dat echter in 
een andere drukkerij gedrukt wordt, ni. bij August Hendrickx, te 
Mechelen.

Anderzijds gaat een nieuwe redaktie ongestoord verder met de 
uitgave van het dagblad De Straal, dat voortaan nochtans gedrukt 
wordt door Edward Van Doeselaer.

O p 3 februari 1903 gaat Victor Heymans te Mechelen een 
huwelijksverbintenis aan met Hendrika Norbertina Catharina De 
Backer (2).

Het laatste liberaal kiesblad dat bij deze drukker uitkomt, is 
De Zegepraal der liberalen op 18 oktober 1903. Het voert een ver- 
kiezingspropaganda voor de verkiezingen die op deze datum gehouden 
worden. Het staat niet afkerig tegenover een kartel van liberalen met 
socialisten.

Het Orgaan van den Tooneelkring De Moedertaal verschijnt voor 
de eerste maal in november 1903. D it kultureel blad brengt nieuws 
van de toneelwereld in het algemeen en van de vereniging in het 
bijzonder. Het laatste nummer hiervan aangetroffen, dateert van 
oktober 1907. D it nummer draagt de firma ,,Heymans-de Backer” .

D it was het laatste orgaan dat bij Victor Heymans begint te 
verschijnen.

O p 7 november 1905 verhuist het echtpaar Heymans-De Backer 
met hun drukkerij van de Lange Schipstraat naar de Hazenstraat 12.

D e op dat ogenblik bij hen gedrukte periodieken melden deze 
adresverandering (3).

In de registers van de Burgerlijke Stand van 1910 merken we 
dat Victor Heymans de drukkersstiel de rug heeft gekeerd en opnieuw
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(2) Geboren te Tum hout op 9 december 1873.
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het beroep heeft aangenomen waarmee hij gestart is : hij is leraar 
aan de normaalschool te Brussel.

O p 28 september 1912 verlaat Victor Heymans de stad Mechelen 
voor de rest van zijn leven en gaat zich in Brussel vestigen (1). Daar- 
mee is dan een uiterst aktieve en belangrijke persoon uit de mechelse 
drukkerskringen vertrokken. Ailes bij mekaar werden in zijn bedrijf 
31 verschillende dagbladen o f tijdschriften gedrukt. Vooral voor de 
liberale parti] betekende Victor Heymans een grote hulp en mede- 
werker.

Vw e H E Y M A N S -D E  B A C K E R

firma : Vw. Heymans-De Backer 
(en kinderen)

De drukker Victor Heymans is in februari 1903 in het huwelijk 
getreden met Hendrika Norbertina Catharina D e Backer (2). Hey
mans, die de druk en uitgave van een bijzonder groot aantal bladen 
op zijn aktief heeft, waarvan de meeste liberale propagandakranten 
zijn, blijft ononderbroken dit vak beoefenen tôt minstens 1910. Het 
is pas in de registers van de Burgerlijke Stand van 1910 dat zijn beroep 
veranderd wordt van drukker-uitgever naar leraar, het beroep dat 
hij vroeger nog aangenomen had.

Maar vanaf 1907 merken we dat hij zijn bladen niet meer op 
zijn naam, maar op naam van zijn vrouw (en kinderen) begint uit 
te geven. Belgique-Athénée, dat bij Victor Heymans gedrukt werd 
van 1896 tôt 1907, meldt vanaf 1 november 1907 de firma ..Heymans- 
de Backer” .

Het kiesblad De Arsenaalman wordt in 1907 gedrukt bij ,,Vwe 
Heymans-De Backer en kinderen” . Het is een orgaan van de ,,Ver- 
eenige Liberalen van het arrondissement Mechelen” , wordt uitge- 
geven door Nicolas Gosselinckx, en verschijnt voor de werklieden uit 
het arsenaal ter gelegenheid van de gemeenteverkiezingen. Een gelijk- 
aardig nummer verschijnt nog uit dezelfde drukkerij op 1 mei 1910. 
Het draagt dan als ondertitel : ..Strijdblad voor de lotsverbetering 
der Staatswerklieden” .

(1) In de Japanstraat nr. 21.
(2) Zie hoger onder ..Victor Heymans” .
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,,Vw. Heymans-de Backer en kinderen” zijn in april 1910 de 
drukkers van een anarchistisch blad : De Vrijdenker, propaganda tôt 
verspreiding der Vrije Gedachten. D it ateïstisch orgaan richt zich in 
hoofdzaak tegen de rooms-katolieke godsdienst. Er werd slechts één 
nummer van aangetroffen.

Tenslotte drukt de gelijknamige firma nog in mei 1910 een 
liberaal kiesblad voor de wetgevende verkiezingen, gehouden op 
22 mei te Heist o/d Berg. D e titel is Volkswelvaart en Nicolas Gosse- 
linckx is 00k hier de uitgever van. Het vierde nummer van Volks
welvaart werd als laatste aangetroffen; het dateert van 15 mei 1910.

Dit is het laatste blad dat onder de naam van de echtgenote 
Heymans-De Backer gedrukt wordt.

In september 1912 verlaat de familie Heymans de stad Mechelen 
om zich te Brussel te vestigen (1).

(1) Zie hoger onder ..Victor Heymans” .



JO O R IS

Joseph

Joseph Jooris werd te Mechelen geboren op 16 december 1865. 
Hij leert de stiel aan van werkman-typograaf, en woont in de Koe- 
straat iox, te Mechelen.

O p 5 mei 1890 treedt hij in het huwelijk met Jeanne J. C. Pee- 
ters (ï). Daarop neemt hij zijn intrek in het nummer 42 van dezelfde 
straat. In de registers van de Burgerlijke Stand van 1890 vinden we 
Joseph Jooris weer als drukker-lythograaf, van wie het adres Koe- 
straat, nr. 48 luidt.

O p 31 december 1891 verhuist hij naar de Korte Haargracht, 
en op 1 maart 1893 naar de Nokerstraat 6, steeds te Mechelen.

D e enige periodische uitgave die we onder de naam van deze 
drukker zien verschijnen, is Op-Sinjoorken, Kiesblad van Mechelen (2). 
D it blad zou gedrukt zijn in de drukkerij Seth, Warmoesberg 12, te 
Brussel, doch verschenen op naam van J. Jooris, Mechelen (3). 
Dit vanaf 15 november 1895 t/m n  september 1896.

Vanaf 5 mei 1898 verplaatst Joseph Jooris zijn woonplaats naar 
de Koestraat nr. 99.

Hij is ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand van 
1900 als letterzetter, wonende in de Frederik de Merodestraat ( =  vroe- 
gere Koestraat), nr. 101, zijn vroegere woonst.

O p 1 september 1906 verhuist hij naar de Frans Halsvest, 39, 
te Mechelen.

D e registers van 1910 vermelden hem als werkman-drukker en 
letterzetter.

Joseph Jooris is overleden te Antwerpen op 24 oktober 1914.

(1) De geboortedatum van deze vrouw werd niet weergevonden.
(2) Vanaf 23 oktober 1881 gedrukt achtereenvolgens bij E. en I. Van Moer en W we 

J. C . De Roy te Mechelen, en in de drukkerij Seth, te Brussel.
(3) Cfr. E. V an D oeselaer, op. cit., p. 87.
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L A E N E N

Corneille
firma : (C.) Laenen-Samois

Corneille Laenen werd geboren te Mechelen op 5 januari 1866. 
Hij wordt werkman-drukker en woont op het Berthoudersplein 77, 
te Mechelen. O p 14 oktober 1889 huwt hij Sidonie Samois (1). Na 
reeds tweemaal van adres veranderd te hebben(2), vestigt hij zich 
tenslotte vanaf 4 april 1896 op de Van Benedenlei nr. 25. Het is in 
dit huis dat hij drie jaar later een eigen drukkerij opent, op naam 
van de firma „ Laenen-Samois” .

Ons Bondsblad, orgaan der Katholiek Volkskringen, is het eerste 
blad dat hier gedrukt wordt. D it katoliek propagandablad is geen 
nieuwe verschijning. Gedurende iets meer dan één jaar (3) werd het 
reeds gepubliceerd door het bedrijf Jaak D e Roy-Velter. Vanaf maart 
1899 (II, 1) verschijnt het bij Corneille Laenen. D e politieke, volks- 
gezinde en religieuze uitgave blijft onveranderd, buiten het feit dat, 
van nu af, aan de titel een tweetal motto’s gevoegd zijn. In juli 1900 
gaat het niet meer om de veertien dagen, maar maandelijks ver- 
schijnen. De laatste aflevering dateert van december van hetzelfde 
jaar.

O p 19 december 1899 verhuist Corneille Laenen met hebben 
en houden van de Van Benedenlei naar de O.L.-Vrouwstraat nr. 26. 
Ons Bondsblad meldt dan 00k het gloednieuwe adres vanaf het nummer 
van 7 januari 1900.

In de registers van de Burgerlijke Stand van 1900 ontmoeten 
we Corneille Laenen als meester-drukker en handelaar. Zijn echt- 
genote, Sidonie Samois, is winkelierster in bureel- en schoolbehoeften. 
In de O.L.-Vrouwstraat heeft het echtpaar dus niet enkel de drukkerij 
opgericht, maar 00k een dergelijke winkel geopend.

In 1901 verschijnen drie nieuwe periodieken bij de firm a,,Laenen 
Samois” : De Mutualist, Taal en Vrijheid en De Vriend der Mutualiteit.

Van De Mutualist, voor de stad en het arrondissement Mechelen, 
werd slechts één eksemplaar gevonden. Het dateert van 27 januari 
1901 (4). Het is een katoliek sociaal blad, erg volksgezind en streeft

(1) Geboren te Mechelen op 17 februari 1865.
(2) —  Vanaf 17 oktober 1889 : Lange Nieuwstraat 56, Mechelen. 

—  Vanaf 8 december 1894 : Van Benedenlei 3, Mechelen.
(3) Vanaf 2 januari 1898 ni.
(4) Het kondigt nochtans een tweewekelijkse publikatie af.
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naar één humaan doel : het verhogen van de ouderdomspensioenen. 
Buiten mutualiteiten-nieuws, drukt het ook korte, algemene nieuws- 
berichten en politieke, polemische artikels af.

Misschien is De Vriend der Mutualiteit wel de opvolger van dit 
laatste blad. Het wordt in elk geval gedrukt bij dezelfde drukker en 
het eerste aangetroffen nummer, gedateerd van 23 maart 1902, draagt 
als volgnummer : tweede jaargang, nr. 6, wat dus ook een eventuele 
relatie laat vermoeden. Het politiek nieuwsblad, dat De Vriend der 
Mutualiteit is, richt zich hoofdzakelijk tôt de werklieden, staat de 
katolieke gedachte voor, en geeft ook lokaal nieuws. Het is gericht 
tegen het algemeen stemrecht. Het blad verschijnt uit deze drukkerij 
t/m 22 november 1903 (III, 45).

Nog een katoliek, maar ditmaal kultureel tijdschrift, ziet voor 
de eerste maal het licht op 19 jtili 1901. Het heet Taal en Vrijheid, 
maandblad der Jonge Katholieke Strijders, en is het orgaan van de 
toneelafdeling van deze vereniging. Dit vlaams, apolitiek blad ver
schijnt maandelijks met mededelingen over de maatschappij zelf, 
literaire verhalen en feuilletons. W e weten niet hoe lang het bestaan 
heeft. Het laatste nummer dat weergevonden werd, is het zevende, 
van 16 januari 1902.

Vervolgens is het een politieke krant, die wekelijks gedrukt 
wordt bij Corneille Laenen : La Voix de Malines (1). D it katoliek 
nieuwsblad verscheen wekelijks van 1903 tôt einde 1904 bij de firma 
Steurs-Bussers, en het is op 5 januari 1905 dat het voor de eerste 
maal verschijnt bij Laenen-Samois, in ongewijzigde vorm trouwens. 
Voor de franstaligen van de stad schenkt het hoofdzakelijk lokaal en 
politiek nieuws, en daarnaast ook algemene binnen- en buitenlandse 
berichten. Het is eveneens voor twee jaargangen dat het hier gedrukt 
wordt, ni. tôt einde 1907, want vanaf januari 1908 gaat het over in 
handen van de firma ,,H. Dierickx-Beke Zonen” .

Gedurende enkele jaren treedt er een stilte op in de drukkerijvan 
Corneille Laenen, althans wat betreft het drukken van periodieken.

O p 28 februari 1907 heeft de drukker zijn woning en atelier 
in dezelfde straat overgebracht naar het nummer 16. Daar werkt 
hij voortaan samen met zijn zonen, Jan Frans en Pieter Jan Corneel. 
Een der afstammelingen wordt weldra geassocieerd in de onder- 
neming.

(t) Gesticht op 4 januari 1903.
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Vanaf november 1911 wordt door de „Zang en Toneelmaat- 
schappij D e Vlaamsche Toneelstrijders” een eigen orgaan uitgegeven, 
Het Vlaamsche Toneelstrijdersblad. Deze publikatie vermeldt de druk- 
kerij „Laenen en zoon” . Het is volstrekt apolitiek, sterk vlaamsgezind, 
en houdt alleen nieuws van de vereniging en programma’s van toneel- 
stukken in. D it blad is eigen aan een afgescheurde groep uit de ver
eniging, en heeft blijkbaar niet lang bestaan, daar het tweede nummer 
meteen het laatste is dat we weergevonden hebben (1).

Deze drukkerij draait gewoon verder in 1914. Corneille Laenen 
overlijdt op 23 april 1922. Zijn bedrijf wordt daarop voortgezet door 
zijn zoon Pieter Jan Corneel Laenen (2).

(1) December 1911.
(2) Geboren te Mechelen op 29 april 1891.



O L B R E C H T S

J. F . Olbrechts X M . J. Vernelcn 
(1841-1863) |

W we Olbrechts-Vernelen 
(1863-1878)

' r
J.-B. A . A . Olbrechts 

(1879-1914)

O L B R E C H T S

Joannes Franciscus 
firma : J. F . Olbrechts

Jan Frans Olbrechts werd geboren te Mechelen op 26 augustus 
1804. O p 23-jarige leeftijd huwt hij te Mechelen Maria Elisabeth 
D e Munter (1). Bij de vermaarde drukkerij Hanicq te Mechelen zou 
hij in de leer geweest zijn als letterzetter (2).

Omstreeks i840-’4i (3) richt hij een drukkerij op in de Peper- 
straat nr. 293 (4). Vanaf 4 juli 1841 wordt het weekblad Journal de 
Malines et de l’arrondissement daar gedrukt. D it nieuws- en aankon- 
digingsblad kwam bij haar stichting (5) uit de drukkerij van de broers 
Dewever, te Antwerpen.

Het franstalig en demokratisch blad verschaft vooral lokale 
nieuwsberichten. Haar unionistische strekking wil een gulden midden- 
weg banen tussen liberale en katolieke antagonisten.

Naast nieuwsberichten leest men er allerhande informatieve 
artikels aangaande handel en nijverheid, literatuur en kunsten, onder- 
wijs en officiële vergaderingen. Vanaf midden 1843 (6) doet zich een 
grondige verschuiving voor in de redaktie. O p dat ogenblik neemt 
het nieuwsblad een uitgesproken liberale strekking aan. Nadat J. F. 
Olbrechts de Journal de Malines gedurende meer dan twee jaar

(1) O p 17 oktober 1827.
(2) Volgens mondelinge overlevering van de heer Maurice Leysen, drukker te Meche

len en voortzetter van de voomalige drukkerij Olbrechts.
(3) Cfr. F. E. D elafaille, op. cit., p. 133.
(4) Thans : D e Deckerstraat.
(5) O p 23 mei 1841.
(6) Vanaf 21 mei 1843.
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gedrukt heeft, wordt de uitgave van het blad verplaatst naar de 
drukkerij van L. Lignier, te Brussel. Het eerste nummer dat daar 
verschijnt is van 5 september 1843. D e reden van deze verandering 
is volgens de gazet zelf een kontraktbreuk van J. F. Olbrechts i.v.m. 
de uitgave van de Journal de Malines.

Het wetenschappelijk tijdschrift : Annales de la Société des 
Sciences Médicales et Naturelles de Malines zal vanaf 1844 tôt 1855 
bij J. F. Olbrechts verschijnen (1). Een ganse staf geneesheren, 
apotekers en ingewijden in de natuurwetenschappen zorgt maandelijks 
voor artikels van dat slag en voor nieuws uit de vereniging. D e 
annalen zijn geïllustreerd met buitentekst-gravures. Ze verschijnen 
bij dezelfde drukker tôt 1855, jaar waarop ze overgaan naar de persen 
van de firma ,,Steenackers-Klerx” .

Begin 1846 wordt een gloednieuw informatieblad gedrukt in het 
bedrijf van Jan Frans Olbrechts. Het eerste nummer van De Dylbode 
wordt verkocht op 1 februari 1846. D it lokaal blad, dat een vrij grote 
bekendheid verwerft, verschijnt elke zondagmorgen met nieuws uit 
het ganse land, maar hoofdzakelijk uit de stad Mechelen. Het houdt 
zich strikt afzijdig van elke politieke stellingname, maar eerbiedigt 
het rooms-katoliek geloof. De Dylbode zal de volledige tien jaargangen 
van haar bestaan bij dezelfde drukker gedrukt worden. In 1849 ver- 
groot het formaat voor de eerste maal (2). Het blad telt ruimere 
afmetingen, en 4 i.p.v. 3 kolommen tekst. Een tweede uitbreiding 
heeft plaats op 26 november 1854, wanneer het aantal pagina’s van 
4 op 6 gebracht wordt. Het nieuwsblad ontbreekt het dus blijkbaar 
niet aan belangstelling. D e laatste aflevering ervan dateert van 28 de- 
cember 1856. Daarna wordt het zonder onderbreking vervangen door 
het Mechelsch Berigt, inhoudende de verkoopingen der notarissen van 
Mechelen en andere bekendmakingen. Ondanks de grondige innerlijke 
en uiterlijke veranderingen sinds De Dylbode blijft het blad toch het 
volgnummer van dit laatste behouden. D e inhoud is nu beperkt tôt 
notariële berichtgevingen, maar in een bijvoegsel van 2 bladzijden 
staat het algemeen binnen- en buitenlands nieuws. Evenals De Dylbode 
is het Mechelsch Berigt strikt apolitiek. N a één jaargang wordt het 
formaat vergroot, door het feit dat het bijvoegsel nu integraal deel 
uitmaakt van het orgaan zelf. Parallel daarmee verhoogt 00k de prijs. 
Het eerste eksemplaar in deze vernieuwde vorm wordt gepubliceerd

(1) Van 1841 tôt 1844 werd het gedrukt te Brussel. bij F. Verteneuil.
(2) Vanaf 29 mei 1849.



op 3 januari 1858. Het Mechelsch Berigt is de eerste mechelse krant 
waarvan de oppervlakte uit 5 kolommen tekst bestaat. Zij wordt bij 
Jan Frans Olbrechts gedrukt tôt daags vôôr zijn dood. Daarna zal 
zij steeds bij de rechtstreekse opvolgers van de drukker verschijnen.

Einde 1846 is Jan Frans Olbrechts met zijn drukkerij verhuisd 
van de Peperstraat naar de Kerkhofstraat nr. 17 (1). De Dylbode 
vermeldt het nieuwe adres vanaf het nummer van 2 januari 1847.

Midden 1849 heeft de drukker waarschijnlijk zijn woonst en 
drukkerij overgebracht naar de Beggaardenstraat nr. 604, te Mechelen, 
want zo luidt het adres op De Dylbode vanaf 26 augustus van dat jaar.

O p het ogenblik dat het Mechelsch Berigt uitkomt (2), leest men 
als adres : Beggaardenstraat, 7. Omstreeks de jaarwisseling i 8s6-'s7 
woont J. F. Olbrechts dus voortaan in dit nummer.

O p 29 november 1846 overlijdt de echtgenote van de drukker, 
Maria Elisabeth D e Munter. Twee jaar later (3) hertrouwt J. F. 
Olbrechts met Marie Jeanne Vernelen (4).

Joannes Franciscus Olbrechts sterft op 9 maart 1863. Zijn onder- 
neming wordt ononderbroken verdergezet door zijn weduwe; zijn 
enige zoon is geen 12 jaar oud.

W eduw e O L B R E C H T S -V E R N E L E N

firma : (W we) Olbrechts

Na het overlijden van Jan Frans Olbrechts gaat zijn drukkerij 
over in handen en onder het gezag van zijn weduwe (5), d.w.z. 
vanaf 9 maart 1863. Voortaan ziet men haar in de registers van de 
Burgerlijke Stand vermeld als , .drukker” . Het adres blijft onver- 
anderd gesitueerd in de (nieuwe) Beggaardenstraat nr. 7, te Mechelen.

Bij de weduwe Olbrechts verschijnt het Mechelsch Berigt, in~ 
houdende de verkoopingen der notarissen van Mechelen en andere bekend- 
makingen ongewijzigd verder vanaf de aflevering van 15 maart 1863. 
D e eerste zeven jaren vermeldt het aïs firma eenvoudig ,,Olbrechts” , 
zonder meer. Van 14 februari 1872 t/m 29 december 1878 staat er

(1) Thans : D e Stassartstraat, Mechelen.
(2) O p 4 januari 1857.
(3) O p 22 oktober 1848.
(4) Geboren te Mechelen op 29 april 1813.
(s) Geboren Marie Jeanne Vernelen. Tweede vrouw van J. F. Olbrechts.



„W w e Olbrechts” genoteerd (i). Daarna komt de drukkerij op naam 
van haar zoon Jean Baptiste Alphonse André Olbrechts, die de ganse 
tijd in het atelier werkzaam was en het ambt van drukker aangeleerd 
heeft.

O p 15 december 1876 verhuist de weduwe naar het nr. 27 van 
de Nieuwe Beggaardenstraat. Waarschijnlijk was het atelier zelf rees 
vroeger in ’t jaar overgeplaatst, want in het Mechelsch Berigt komt 
dit adres reeds voor vanop het nummer van 28 juli.

Gedurende deze période zou de weduwe Olbrechts aanzienlijke 
verbeteringen hebben toegebracht aan de drukkerij (2).

Zij houdt dus de teugels ervan in handen tôt het einde van 1878. 
O p  dat ogenblik laat zij het bedrijf over aan haar zoon Jean Baptiste 
Alphonse André Olbrechts.

Daarop verhuist zij van de Nieuwe Beggaardenstraat naar de 
Vrouw van Mechelenstraat, nr. 7. O p  20 oktober 1888 doet zij het- 
zelfde naar het nr. 48 van de St Kathelijnestraat.

D e weduwe Olbrechts-Vernelen overlijdt te Mechelen op 
25 juli 1889.

O L B R E C H T S

Jean Baptiste Alphonse André 
firma : A . Olbrechts (-De Maeyer)

Jean Baptiste Alphonse André Olbrechts werd op 3 november 
1851 te Mechelen geboren. Hij is de zoon van Jan Frans Olbrechts, 
mechelse drukker, en van diens tweede vrouw Marie Jeanne Vernelen. 
Hij is iets meer dan 11 jaar op het ogenblik dat zijn vader sterft.

In zijn drukkerij, die ondertussen geleid wordt door zijn moeder, 
de weduwe Olbrechts, leert hij het beroep van drukker aan. Eenmaal 
de leeftijd van 28 jaar bereikt, staat zijn moeder hem de drukkerij 
in de Nieuwe Beggaardenstraat, nr. 27-29, af. D it is op 1 januari 

1879 (3)-
Een week daarvôôr (4) is J. B. Alphonse André Olbrechts in de 

echt getreden met Henriette D e Maeyer (5). Het paar installeert 
zich op het adres van de drukkerij zelf.

(1) Vanaf 20 december 1874 ondergaat de titel een kleine ortografische wijziging '• 
Mechelsch Berigt wordt vanaf nu Mechelsch Bericht.

(2) Cfr. F. E. D elafaille, op. cit., p. 138.
(3) Cfr. F. E. D elafaille, op. cit., p. 138.
(4) O p 23 december 1878.
(5) Geboren te Leest op 8 oktober 1842.
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D e drukker zet onverwijld de uitgave van het Mechelsch Bericht 
voort, het nieuwsblad dat reeds bij zijn vader gedrukt werd. D it 
ondergaat niet de geringste verandering, noch uiterlijk, noch innerlijk. 
Het blijft elke zondag voor de dag komen met binnen- en buitenlands 
nieuws, maar hoofdzakelijk met notariële aankondigingen. Het blijft 
strikt apolitiek.

Vanaf 5 januari 1879 tôt en met 1 april 1883 vermeldt het de 
firma ..Olbrechts” . Vanaf 8 april wordt het ,,A. Olbrechts” , dit tôt 
en met 10 mei 1891, en vanaf 17 mei van hetzelfde jaar staat er 
,,A. Olbrechts-De Maeyer”  op afgedrukt. Het verschijnt in onge- 
wijzigde toestand tôt eind 1913 (1). Het ultieme eksemplaar is het 
52ste nummer van de 68e jaargang. Het blad heeft dus een respek- 
tabele ouderdom gekend.

In 1890 zou een lokale krant, de Gazet van Haecht, onpartijdig 
Nieuws- en Aenkondigingsblad van ’ t Kanton en omliggende plaatsen 
gedrukt zijn bij A . Olbrechts-De Maeyer (2).

In 1891 wordt het adres van de drukker-uitgever Alphonse 
Olbrechts : Nieuwe Beggaardenstraat, nr. 35. D e eerste maal dat 
we deze kleine adresverandering ontdekken op het Mechelsch Bericht, 
is op 29 maart van dat jaar.

In verband met de drukkerij van Alphonse Olbrechts zijn we 
nog ingelicht met de volgende kostbare gegevens (3) : D e meestergast 
van de drukkerij Olbrechts uit deze période is een genaamde Jean 
Baptiste Van den Heuvel geweest, die gedurende 55 jaren hier het 
beroep van letterzetter heeft uitgeoefend.

Zijn gelijknamige zoon wordt er loopjongen en later eveneens 
typograaf bij de erfgenamen van deze drukkerij (4). Een tweede 
letterzetter is in dit bedrijf werkzaam geweest, ni. Pierre Victor 
D e Rees (5).

Van geen onaanzienlijk belang voor het drukkerswezen in het 
algemeen is het feit, dat in de drukkerij van Alphonse Olbrechts

(1) Het laatste nummer : 28 december 1913. Na een onderbreking tijdens de oorlogs- 
jaren wordt het hemomen op 2 januari 1919.

(2) Cfr. V an D oeselaer, op. rit., pp. 166-167. Van deze gazet werd geen enkel 
nummer weergevonden.

(3) Deze nota's zijn samengesteld aan de hand van mondelinge overleveringen van- 
wege mevrouw Olbrechts, dochter van de drukker J. B. Alphonse Olbrechts enerzijds, 
en de heren Leysen, familieleden, drukkers en voortzetters van de vroegere drukkerij 
Olbrechts anderzijds.

(4) Een Jean-Baptiste Van den Heuvel als typograaf werd nergens in de registers 
van de Burgerlijke Stand te Mechelen aangetroffen. Hetzelfde geldt voor zijn zoon.

(5) Geboren te Mechelen op 1 oktober 1869. Ibidem overleden op 23 februari 1958.65



een met gas aangedreven drukpers van het type, genaamd .Julien” , 
werd gebruikt. Deze pers zou nog een ganse tijd onder de afstamme- 
lingen van de drukker in gebruik gebleven zijn.

Bovendien zou een broer van deze drukker, Eugène Olbrechts, 
een drukkerij opgericht hebben te Boom, waar deze tak van het 
bedrijf eveneens een bloeiend verloop zou kennen.

O p 25 april 1912 overlijdt de echtgenote van de drukker, Hen
riette D e Maeyer.

Zes jaar later overkomt dit Jean Baptiste Alphonse André O l
brechts zelf, ni. op 25 februari 1918 (1). D e familiedrukkerij gaat 
niet over op zijn zoon Pierre Jean Antoine Alphonse Robert (2), 
die het tôt advokaat heeft gebracht. Doch deze is getrouwd met 
Maria Sophia M . J. G . Ryckmans (3). Haar zuster, Maria Magdalena 
Ryckmans, treedt in het huwelijk met M . Leysen, die de drukkerij 
Olbrechts zal overnemen en voortzetten.

D e heren Maurice en Jozef Leysen baten het bedrijf vandaag 
uit op het adres : Arm e Klarenstraat, 26, te Mechelen.
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(1) De drukker is overleden te Croydon (Engeland).
(2) Geboren te Mechelen op 13 februari 1882.
(3) Dochter van de mechelse drukker Paul François Ryckmans (Cfr. infra).



P A U W E L S
E./F.

D e naam E. (F.) Pauwels komt een aantal malen voor als drukker- 
uitgever van een dagblad en enkele kiesbladen.

Geen enkele drukker met deze naam staat vermeld in de registers 
van de Burgerlijke Stand te Mechelen. W e kunnen daaruit besluiten 
dat M . Pauwels alleen als uitgever gefungeerd heeft van de Gazet 
van Mechelen, Katholiek Volksdagblad, het eerste langdurige katoliek 
dagblad van Mechelen, de mechelse uitgave van de Gazet van Ant- 
werpen, dat een uitgebreid nieuwsblad vormt, en een oplage van 
7000 eksemplaren zou tellen (1), en van de katolieke kiesbladen : 
De Triomf van Nummer 1 (2), De Trommel die ons reeds de zege meldt !(3) 
en Het Volkswelzijn (4).

(1) De Gazet van Mechelen verschijnt vanaf i juni 1896 (I, 1) bij F. Pauwels, en 
vanaf 10 januari 1909 (XIV, 8) tôt in 1914 bij E. Pauwels, beiden te Mechelen.

(2) Uitgegeven door F. Pauwels op 16 oktober 1907.
(3) Uitgegeven door F. Pauwels in 1910.
(4) Uitgegeven door E. Pauwels vanaf 20 februari 1910 t/m 7 april 1912.
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R Y C K M A N S

J. L . A . Ryckmans X M . M . G . Van Deuren 
(1866-1882) ^

W we Ryckmans-Van Deuren 
(1882-1891)

P . F . Ryckmans X C . M . E . H . D e Vooght 
(1891-1901) ^

W we Ryckm ans-De Vooght 
(1901-1914)

R Y C K M A N S

Jacques Léopold Albert
firma : J. Ryckmans-Van Deuren

Jacques Léopold Albert Ryckmans werd te Mechelen geboren 
op 25 mei 1818. Hij woont in de Schoolstraat, nr. 5. A ls echtgenote 
neemt hij Marie Madelaine Ghislaine Van Deuren (1). O p 25 juli 
1846 wordt hij benoemd tôt sekretaris van de stad Mechelen. D it 
ambt neemt hij waar tôt april 1865. O p 1 april van dat jaar dient 
hij ontslag in als stadssekretaris (2).

Vanaf 19 september 1860 woonde het echtpaar Ryckmans op 
de Steenweg, nr. 18.

In 1855 heeft de roemrijke mechelse drukker François Pierre 
Jean Hanicq zijn drukkerij overgelaten aan de luikse drukker Henri 
Dessain (3). Daar deze met de ganse uitrusting en inboedel de drukke
rij in de Bleekstraat, te Mechelen, ging inrichten, stonden de oude 
werkhuizen op de IJzeren Leen sedert 1855 leeg. D e ruimte deed 
nog alleen dienst als magazijnen.

In 1865 koopt Jacques Ryckmans de woning en atelier op de 
Steenweg nr. 58 aan, hij vestigt er zich en richt de lege opslagplaatsen 
opnieuw in als drukkerij, met nieuwe persen en volledig nieuw 
materiaal (2).

Heel in ’t begin van het volgend jaar komt in deze drukkerij 
een nieuw weekblad uit : La Dyle, Journal hebdomadaire de la ville 
et de l’arrondissement de Malines (4). Van dit nieuwsblad is Jacques 
Ryckmans buiten drukker-uitgever, 00k nog hoofdredakteur (2). Het

(1) Geboren op n  augustus 1819 te Mechelen. Datum van huwelijk is onbekend.
(2) Cfr. F. E. D elafaille, op. cit., pp. 153-154.
(3) Zie onder F. P. J. Hanicq en onder P. C . H. Dessam.
(4) Het eerste nummer van dit blad verschijnt op 7 januari 1866.
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is dus ,,zijn” blad. Een uitgesproken konservatief-katolieke richtlijn 
volgend, is het een gevarieerd nieuwsblad, waarvan de inhoud een 
groot aantal domeinen beslaat, van buitenlandse tôt strikt lokale 
nieuwsberichten, van artikels aangaande oudheidkunde en folklore 
tôt religieuze en bibliografische kronieken. Feuilletons en aankon- 
digingen ontbreken niet. La Dyle is uitsluitend gericht tôt een frans- 
talig lezerskorps. Het zou trouwens opgericht zijn om aan de behoefte 
naar een franstalig lokaal nieuwsblad te voldoen.

Elke zondag blijft het bij Jacques Ryckmans verschijnen tôt 
aan het overlijden van de drukker (i), waarna zijn zoon het voortzet.

Vanaf 3 september 1867 geeft dezelfde drukker gedurende een 
korte période dagelijks een blad uit, dat het verslag vormt van de 
derde sessie van een katoliek kongres, dat te Mechelen in de loop 
van september 1867 gehouden wordt. D e titel van het blad : L ’ Union 
Catholique. Het is uitsluitend in het frans opgesteld. De laatste aan- 
getroffen aflevering van dit verslag dateert van 7 september.

Eind 1868 worden hier specimen-nummers van twee nieuwe 
periodieken gedrukt : De Godsdienstige Maand en De Godsdienstige 
week van Mechelen.

De Godsdienstige Maand dat in januari 1869 met het eerste reeks- 
nuramer verschijnt (2), een katoliek bladje, dat voor iedere dag van 
de maand een biografie van een heilige, een evangelie of een kerkelijke 
gewoonte aanduidt, wordt opgesteld door E. H. Olivier, onderpastoor 
van de St Rombautskatedraal. Het kent slechts een bestaan van één 
jaargang.

Hetzelfde lot ondergaat De Godsdienstige week van Mechelen, dat 
gepubliceerd wordt van 2 januari tôt 24 december 1869 (3). Hier 
gaat het om een weekblad, dat elke zaterdag een aantal algemene en 
politieke, zowel als religieuze nieuwsberichten afdrukt, de katolieke, 
politieke zaak verdedigt en telkens een dagwijzer, artikels over politiek, 
kerkelijke oudheidkunde, religieuze literatuur en een roomskatolieke 
bibliografie biedt. Het blad is opgesteld door priesters en wereldlijken.

N a 1869 is het dus nog alleen het weekblad La Dyle dat bij 
Jacques Ryckmans gedrukt wordt.

(1) O p 24 mei 1882.
(2) Twee specimen-nummers op eind 1868 :

—  29 november 1868
—  21 december 1868.

(3) Een specimen-nummer verscheen op 28 november 1868.
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Jacques Léopold Albert Ryckmans, die dokter in de rechten, 
oud-gemeentesekretaris en oud-gemeenteraadslid van Mechelen was, 
overlijdt te Mechelen op 24 mei 1882.

Daarop gaat zijn bedrijf over op naam van zijn weduwe, maar 
de leiding ervan berust voortaan bij haar zoon, Paul François R yck
mans.

R Y C K M A N S

Paul François
firma : J. Ryckmans-Van Deuren 

—  Paul Ryckmans

Paul François Ryckmans werd geboren te Mechelen op 30 ok- 
tober 1855. Hij is de zoon van de drukker Jacques Léopold Albert 
Ryckmans en van Marie Madelaine Ghislaine Van Deuren.

Als jongeling werkt hij in het atelier van zijn vader. Daar leert 
hij het drukkersvak aan. Na het overlijden van deze laatste (1) wordt 
de drukkerij in werking gehouden door de weduwe, maar het is haar 
zoon die het aktieve toezicht houdt en in feite aan de leiding staat (2). 
Hij is dan bijna 27 jaar.

D e werken, die op de Steenweg nr. 58 gedrukt worden, behouden 
het merk van de vorige firma : J. Ryckmans-Van Deuren. D e boek- 
handel, die op hetzelfde adres gevestigd is, wordt voortgezet door 
de weduwe, samen met haar dochter, Marie Rosalie Josephe R yck
mans.

Het wekelijks franstalig nieuwsblad La Dyle blijft ononderbroken 
verschijnen in de drukkerij Ryckmans. Er is intussen wel een zekere 
wijziging opgetreden wat betreft het karakter van dit blad. W aar het 
aanvankelijk haast geen politieke strijdartikels afdrukte, beslaan de 
katolieke polemische artikels nu veruit het grootste gedeelte van de 
krant. Daarentegen hebben de buitenlandse nieuwsberichten aan uit- 
gebreidheid heel wat ingeboet. Voor het overige ontdekt men aan 
het nieuwsblad geen veranderingen. Het zal tôt aan haar laatste licht 
straal bij Paul Ryckmans gedrukt worden, d.i. tôt en met 30 december 
1900. La Dyle heeft een loopbaan van 35 jaren gekend (3). Slechts
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(1) O p 24 mei 1882.
(2) Cfr. F. E. D elafaille, o p . c i t ., p. 155.
(3) Het blad werd gesticht door Jacques Ryckmans op 7 januari 1866.



vanaf januari 1893 vermeldt het de firma „Paul Ryckmans” . Als oor- 
zaken van haar verdwijnen stipt het zelf aan : de uitbreiding van de 
dagelijkse organen, van de kommunikatiemiddelen in het algemeen, 
en van de uitgave van okkasionele kiesbladen op de gepaste ogen- 
blikken. Deze drie faktoren zouden het bestaan van de wekelijkse pers 
gedwarsboomd hebben.

De weduwe Ryckmans-Van Deuren (1) sterft op 8 februari 1891. 
Na dit gebeuren komen de drukkerij en de boekhandel officieel op 
naam van de zoon, Paul Ryckmans, te staan. Deze huwt een goed 
jaar later (2) te Mechelen Caroline Marie Eugénie Hyacinthe D e 
Vooght (3). Het adres blijft Steenweg 58. Een viertal periodieken 
zullen in de loop van de volgende zeven jaar verschijnen.

De Zangschool, tijdschrift ter bevordering van de cijfermethode, is 
een kultureel propagandablad, dat de zangkunst in het algemeen 
voorstaat, maar waarvan het hoofddoel is te ijveren voor het invoeren 
van een nieuw cijferstelsel in de muziek. Het tweemaandelijks blad 
werd van bij de stichting (4) gedrukt door de firma Lefever, te 
Leuven. Vanaf augustus 1894 is het Paul Ryckmans, aan wie deze 
eer te beurt valt. D e verschijningsvorm van het blad neemt slechts 
één wijziging aan : de ondertitel is voortaan ,,Orgaan van de Cijfe- 
ristengilde” . D e hoofdredakteur van dit orgaan is een zekere P. J. 
Tysmans uit Mechelen. Daarnaast telt het een aantal medewerkers 
uit Leuven, Antwerpen, Gent en Mechelen. Ook in Nederland werd 
het blad verspreid. Het laatste nummer van dit apolitiek blad ver- 
schijnt in december 1898. Het wordt daarna opgenomen als kroniek 
in het ,,St-Cassaniusblad” .

Vanaf 8 september 1895 verschijnt bij deze drukker een niuw 
katoliek nieuwsblad, dat aanvankelijk op onregelmatige tijdstippen 
gaat verschijnen. De Beiaard, Mechels blad tôt bevordering der belangen 
van iedereen, is een officieel orgaan van de ,,Katholieken Burgers-, 
Handels- en Nijverheidsbond Mechelen” .

Het politiek blad biedt in hoofdzaak nieuws aangaande handel 
en nijverheid. Het komt aldus op als beschermster van de kleinhandel, 
en kant zich zonder dralen tegen elke vorm van koôperatieve. Maar 
ook buitenlandse berichten, stadsnieuws, verslagen van de gemeente- 
raad, en verkiezingspropaganda worden in De Beiaard opgenomen.

(1) Geboren Marie Madelaine Ghislaine Van Deuren.
(2) O p 30 mei 1892.
(3) Geboren te Mechelen op u  januari 1866.
(4) In december 1889.
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Bij het ingaan van de tweede jaargang (i) verschijnt De Beiaard 
wekelijks. D e ondertitel wordt dan ook veranderd in Mechels Weekblad 
tôt bevordering der belangen van iedereen. Maar zo erg lang houdt deze 
prestatie het niet uit, want een goed jaar later (2) is het opnieuw 
zeer onregelmatig in haar verschijning, en dient de ondertitel nogmaals 
gewijzigd. Deze luidt nu : Mechels tijdschrift tôt bevordering der be
langen van iedereen.

De Beiaard wordt door Paul Ryckmans uitgegeven tôt 25 sep- 
tember 1898, dag waarop de laatste aflevering verschijnt.

Een totaal okkasionele verschijning, uitgegeven ter gelegenheid 
van een Vlaamse kermis, gehouden op 25 april 1898, wordt bij dezelfde 
drukker gedrukt. D e titel ervan : ,,Pro Pueris” .

Enkele maanden later, in januari 1899, wordt in deze drukkerij 
het eerste nurnmer samengesteld van St Cassaniusblad, een rooms- 
katoliek pedagogisch tijdschrift, waarvan hoger reeds sprake. D it 
Tijdschrift voor opvoeding, onderwijs, en onderwijzersbelangen verschijnt 
iedere maand en publiceert artikels betreffende het onderwijs, vooral 
dan aangaande het katoliek onderwijs. Zowel de algemene didaktiek 
en problematiek, als de verschillende onderwijsvakken afzonderlijk, 
worden te berde gebracht. Een heel leger medewerkers is werkzaam 
aan de redaktie. Het tijdschrift zal in deze drukkerij verschijnen 
tôt in 1914.

Reeds op 16 februari 1901 overlijdt de drukker Paul François 
Ryckmans. Hij is slechts 46 jaar.

Daar zijn drie zonen respektievelijk 8, 6 en 5 jaar oud zijn, is 
het de beurt aan zijn weduwe om het bedrijf op haar schouders 
te nemen.

W w e R Y C K M A N S -D E  V O O G H T

firma : ((Wwe) Paul Ryckm ans

Na het plotselinge overlijden van haar echtgenoot, Paul François 
Ryckmans (3), staat de drukkerij op naam en onder de leiding van
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(1) Vanaf 5 januari 1896.
(2) Vanaf 8 februari 1897 (III, 1).
(3) O p 16 februari 1901.



zijn weduwe (i). In de registers van de Burgerlijke Stand staat haar 
beroep voortaan vermeld als „drukker-uitgever” .

Het enige lopende tijdschrift, St Cassaniusblad wordt ononder- 
broken uitgegeven zonder de minste wijziging, tôt in 1914. Het blijft 
de drukkerij ,,Paul Ryckmans” vermelden.

Daarnaast ontstaat in januari 1908 een Bulletin de Médecine 
Vétérinaire, een wetenschappelijk orgaan, gepubliceerd door de 
..Société de Médecine Vétérinaire de la Province d’Anvers” . De 
hoofdredakteur van het maandblad is de mechelaar H. R. Bredo. 
D e artikels betreffen uitsluitend onderwerpen over veeartsenij en 
hygiène. Zowel vlaamse als franstalige rubrieken komen voor.

Het „  Bulletin” wordt van bij de stichting tôt in december 1913 
gedrukt bij de weduwe Paul Ryckmans, te Mechelen.

D e weduwe Ryckmans-De Vooght treffen we vanaf 13 mei 1914 
nog aan op de Graanmarkt nr. 24. In de bevolkingsregisters van 1920 
staat zij als ..handelaarster”  genoteerd. Waarschijnlijk is op dat 
ogenblik de drukkerij overgelaten aan haar beide zoons : Rombaut 
Jacques Henri Ryckmans (2) en Louis Lisbert Alexandre Ryckmans(3), 
die aile twee drukker geworden zijn.

O p 18 juni 1924 gaat de weduwe opnieuw bij hen inwonen, 
gezien haar adres : Steenweg 58.

Tenslotte overlijdt Caroline Marie Eugénie Hyacinthe Ryck
mans-De Vooght op 27 juli 1937.

(1) Geboren Caroline Marie Eugénie Hyacinthe De Vooght.
(2) Geboren te Mechelen op 16 april 1893.
(3) Geboren te Mechelen op 6 juli 1895.
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SMEYERS
René Jean Baptiste Louis 
firma : R(ené) Smeyers

René Jean Baptiste Louis Smeyers werd te Mechelen geboren 
op 7 november 1874. Hij woont op de Leegheid, nr. 19 te Mechelen, 
en vanaf 19 november 1890 in de Kapelstraat, nr. 8. Zijn beroep is 
typograaf.

In de registers van de Burgerlijke Stand van 1890 treffen we 
hem aan als werkman-drukker in de Kapelstraat, 10.

O p 9 april 1892 verhuist René Smeyers naar Elsene. Hij woont 
voortaan op de Chaussée d ’Ixelles, nr. 300.

Een goed anderhalf jaar later is hij opnieuw ingeschreven te 
Mechelen (1). Zijn adres heet voortaan : Huidevetterstraat 55.

O p 10 september 1894 huwt hij Constancia Maria Antonia 
Meel (of Neel) (2).

In de registers van 1900 staat de werkman-letterzetter René 
Smeyers genoteerd op de Antwerpse steenweg nr. 87.

Maar in 1901 trekt het echtpaar Smeyers-Meel naar Parijs. Ze 
zijn afgeschreven te Mechelen vanaf 26 augustus 1901 en wonen 
voortaan in de rue Cardinet n g b is  (Batignolles). Niet voor lang 
echter, want geen jaar nadien keren ze terug, en op 23 mei 1902 
zijn ze opnieuw ingeschreven te Mechelen, op hetzelfde adres als 
tevoren : Antwerpse steenweg nr. 87.

Later (3) vinden we ze in het nummer 50 op dezelfde steenweg. 
In 1906 is het dan Antwerpse steenweg 97 geworden (4). En vanaf 
5 januari 1910 woont deze familie in de Kathelijnestraat, nr. 46.

In de bevolkingsregisters van 1910 vinden we René Smeyers 
als meester-drukker terug, ditmaal in het nummer 64 van de Kathe
lijnestraat. Het is inderdaad in deze woning dat hij een eigen drukkerij 
heeft opgericht.

Het politiek maandblad De Kluppel, Orgaan der Jonge Liberale 
Wacht Hanswyck-de-Bercht, dat vanaf 25 oktober 1908 gedrukt wordt 
in de drukkerij van Auguste Hendrickx-Bruienne, verschijnt op 8 mei 
1910 uit zijn werkplaats. W e weten niet hoelang René Smeyers dit

(1) O p 20 november 1893.
(2) Geboren te Mechelen, op 29 maart 1873. De registers van de Burgerlijke Stand 
noteren de 2 schrijfwijzen
(3) Vanaf 15 november 1904.
(4) Vanaf 1 oktober 1906,
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blad uitgegeven heeft, want het nummer van 8 mei 19x0 is het enige 
dat we weergevonden hebben.

In 1911 verschijnen drie periodieken bij de drukker René 
Smeyers.

Het eerste, Reynaert de Vos, Radikaal orgaan voor het arron
dissement Mechelen, is een kiesblad van een radikale, afgescheurde 
groep liberalen. Het is het orgaan van de Liberale Volkspartij van 
Mechelen, en verschijnt om de veertien dagen vanaf 11 juni 1911. 
W e hebben het aangetroffen tôt 3 september van hetzelfde jaar.

Van het tweede, De Weesbroeder, Blad van den Wezenbond van 
Mechelen, is slechts één aflevering weergevonden, de eerste, van 
november 1911. Het publiceert uitsluitend propagandateksten voor 
de Mechelse ,,W ezenbond” .

Tenslotte verschijnt in december 1911 de eerste aflevering van 
De Vlaamsche Toneelstrijder. D it kultureel orgaan wordt uitgegeven 
door de ,.Vlaamsche Toneelstrijders” , en houdt zich uitsluitend met 
toneel bezig. Het nummer van december 1911 is het enige dat weer
gevonden werd.

Bij de drukker René Smeyers verschijnt nog het Onderling 
Reklaamblad, ter bevordering van Handel en Nijverheid. D it apolitiek 
aankondigingsblad wordt gedrukt op 40.000 eksemplaren. Hiervan 
werd 00k slechts het eerste nummer gevonden, gedateerd : maart- 
april 1912.

D e drukker René Smeyers heeft twee zonen, die allebei werk- 
zaam zijn in zijn ateliers als drukkersgast, en daar de stiel van hun 
vader aanleren. De oudste is genaamd Martinus Maria (1). Zijn 
14 maanden jongere broer heet Victor Jan Baptist René (2).

Beide drukkersgasten verlaten op 28 november 1912, op 17-, 
respektievelijk 15-jarige leeftijd de stad Mechelen, om zich te gaan 
vestigen in de Franse hoofdstad (3).

Van de oudste zoon, Martinus Maria, weten we dat hij op 7 mei 
1918 te Nieuwpoort gesneuveld is. D e jongere broer, Victor Jan 
Baptist René, treedt te Parijs in het huwelijk met Marie V. A n 
toinette (4).

O p 4 oktober 1923 verlaat René Smeyers op zijn beurt de stad 
Mechelen, om zich in Brussel te vestigen (5). 1 2 3 4 5

(1) Geboren te Mechelen op 12 oktober 1893-
(2) Geboren te Brussel op 27 januari 1897.
(3) Adres : Avenue, 98, Damnesnil —  Paris.
(4) O p 13 juli 1920.
(5) In de Steenpoortstraat, nr. 14.
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S T E E N A C K E R S

P h. J. A . Steenackcrs X i) B . 
(1854-1863) 2) M .

D e Bie 
Klerx

*
W we Steenackers-Klerx 

(1863)
H . Ph. J. Steenackers 

(1863-1865)

S T E E N A C K E R S

Philippus Joannes Alexander 
firma : (A.) Steenackers-Klerx

Philippus Joannes Alexander Steenackers werd geboren te Meche- 
len op 29 januari 1805. Hij is de zoon van Guillaume Steenackers, 
Mechels drukker (1). T e  Mechelen treedt hij in het huwelijk met 
Barbara De Bie, die echter kort daarop overlijdt. Niet lang daarna 
hertrouwt hij te Brussel met Maria Klerckx.

O p 1 januari 1854 (2) opent hij een drukkerij samen met een 
boekwinkel, in de Bruul, nr. 37. Hier houdt hij eveneens openbare 
verkopen van boeken, afkomstig van wegens overlijden o f Jaillissement 
aangeslagen boekwinkels (2).

Hetzelfde jaar begint hij een nieuw weekblad te drukken. De 
Standaert van Mechelen verschijnt elke zondag als nieuws- en aan- 
kondigingsblad. Het is strikt apolitiek, vlaamsgezind en steunt de 
belangen van kleinhandelaars en werklieden. D it intéressant nieuws- 
blad verschijnt gedurende twee jaargangen, tôt 23 november 1856. 
In dit nummer lezen we het volgende :

,,Voortaen zal hy (de drukker) zijne perssen onledig houden met 
het drukken van ailes wat zyn beroep betreft, en zal zich byzonder 
toeleggen om het publiek te voldoen, zoo door eene goede en 
spoedige uitvoering, als door zyne gematigde pryzen. Alzoo hy 
00k eene Steendrukkerij (Lithographie) heeft, neemt hy deze 
gelegenheid waer om zich aen te bevelen voor al wat aengaet 
de Steendrukkery (Lithographie) en het overbrengen van eigen- 
handig schrift (Authographie). 1 2

(1) Gehuwd met Donies, Marie-Thérèse.
(2) Cfr. D elafaille, op. cit., p. 139.
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D e modernisatie in de drukkerij van P. J. A . Steenackers is dus 
ingetreden vanaf einde 1856. Maar in 1855 drukte de heer Steen
ackers reeds een andere uitgave, de Annales de la Société des Sciences 
Médicales et Naturelles de Malines. D it geïllustreerd, wetenschappelijk 
tijdschrift komt waarschijnlijk elke maand van de pers en wordt 
opgesteld door een behoorlijk aantal vooraanstaande geneesheren en 
apothers. Het is gesticht in 1841. D e eerste jaargangen werden gedrukt 
te Brussel, bij F. Verteneuil, en vanaf 1844 tôt 1855 kwam de Mechelse 
drukker J. F. Olbrechts in aanmerking.

O p 12 juli 1857 komt bij de firma A . Steenackers-Klerx een 
nieuw weekblad uit. D e Gazet van Mechelen, Blad van de stad en 
van het arrondissement, zal gedurende haar ganse loopbaan iedere 
zondag uit deze drukkerij verschijnen, zeven jaren lang. Het is een 
katoliek nieuws- en aankondigingsblad, dat een sterke kampagne 
voert tegen de liberale pers in Mechelen. Het blad kent een belang- 
rijke verspreiding in aile gemeenten van het arrondissement.

Einde 1858 brengt Alexander Steenackers zijn woonst en zijn 
drukkerij over van de Bruul naar de Steenweg, nr. 50 (1).

Vanaf 14 november leest men op de Gazet van Mechelen : 
A . Steenackers-Klerx, Steenwegstraat 50, Mechelen.

Dit blad blijft bij deze drukker verschijnen tôt 9 augustus 1863. 
’s Anderendaags, de iode augustus, sterft hij, op 58 jarige leeftijd.

Zijn bedrijf wordt ononderbroken verder gezet door zijn weduwe 
en zijn enige zoon : Henri Philippe Jacques.

W w e S T E E N A C K E R S -K L E R X  

P . J. Alexander
firma : (W we) Steenackers-Klerx

Na het overlijden van Philippus Joannes Alexander Steen
ackers (2), zet zijn echtgenote, geboren Maria Klerx (of Klerckx) de 
drukkerij voort, samen met haar stiefkinderen, Henri Philippe Jacques 
Steenackers en diens zuster (3).

Zij blijven hetzelfde adres bewonen : Steenweg, 50, te Mechelen, 
waar zij eveneens een boekwinkel open houden. Onder haar leiding 1 2 3

(1) De woonstverandering werd aangegeven op i november 1858. Het huis op de 
Steenweg is genaamd : „D e halve Maen” .

(2) 10 augustus 1863.
(3) Uit het eerste huwelijk van P. J. A . Steenackers met Barbara De Bie.
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blijft de Gazet van Mechelen, Blad van de stad en van het arrondissement 
met regelmaat verschijnen, vanaf 16 augustus 1863. D e daaropvolgende 
week echter verdwijnt bij de firma de vermelding ,.weduwe”  en 
wordt ze ,,Steenackers-Klerx” .

In feite zal de effektieve leiding berust hebben bij de zoon, die 
het drukkersambt aangeleerd had bij zijn vader.

Vanaf begin september laat de weduwe Steenackers-Klerx de 
drukkerij en de boekhandel definitief over aan haar beide stief- 
kinderen.

O p 2 november 1863 verlaat ze de stad Mechelen om de laatste 
levensjaren in Brussel door te brengen.

S T E E N A C K E R S

Henri Philippe Jacques
firma : H . Steenackers (en zuster)

Henri Philippe Jacques Steenackers werd geboren te Mechelen 
op 25 mei 1831 o f 1830 (1), als zoon van de drukker Phippus Joannes 
Alexander Steenackers en diens eerste echtgenote : Barbara D e Bie.

Hij huwt in de eerste plaats Jeanine Marie Van Malder, die enige 
tijd later overlijdt. D e jonge weduwnaar hertrouwt daarop met Anne- 
Marie Pauwels. Niet lang daarna is hij tweemaal weduwnaar.

Begin september 1863 komt Henri Steenackers in het bezit van 
de drukkerij en de boekhandel van zijn vader, die de eerste maand 
na diens overlijden geleid werd door de weduwe Steenackers-Klerx (2).

Vanaf 20 september 1863 vermeldt de Gazet van Mechelen, Blad 
van de stad en van het arrondissement, inderdaad de firma „H . Steen
ackers-Klerx en zuster” .

Deze zuster, die Henri Steenackers waarschijnlijk vooral in de 
boekhandel behulpzaam was, is Louise Maria Elisabeth Steenackers^). 
Zij valt echter vluf weg uit de firma, want vanaf 4 oktober wordt 
de Gazet van Mechelen nog alleen bij ,,H. Steenackers” gedrukt.

Intussen evolueert dit weekblad van een politiek nieuwsblad naar 
een zuiver propagandablad, dat de katolieke zaak stevig steunt bij 
de verkiezingen. Het buitenlands nieuws zoeken we er voortaan 
vrùchteloos.

(1) De bevolkingsregisters van 1866 en 1880 melden elk een verschillend jaartal.
(2) Het adres blijft steeds onveranderd : Steenweg 50, Mechelen.
(3) Geboren te Mechelen, op 28 november 1843.78



D e Gazet van Meehelen zal nog tôt 5 juni 1864 bij H. Steenackers 
gedrukt worden, om na 7 volledige jaargangen uit de omgang te 
verdwijnen.

Midden 1864 verschijnen echter twee nieuwe publikaties bij 
dezelfde drukker : Het Mechelsch Nieuwsblad en L ’Ami des Familles.

Het Mechelsch Nieuwsblad kan beschouwd worden als de plaats- 
vervanger van de Gazet van Meehelen, vermits zij het licht ziet op 
12 juni 1864, juist een week nadat de Gazet van Meehelen opgehouden 
heeft te verschijnen. Daar er in Meehelen reeds een blad uitgegeven 
wordt met de naam Mechelsch Nieuws- en Aankondigingsblad (i), ligt 
verwarring voor de hand. Daarom besluit de uitgever van het Mechelsch 
Nieuwsblad de titel te wijzigen in Mechelsche Courant van de stad 
en het arrondissement. Het tweede nummer verschijnt reeds onder deze 
benaming. Het weekblad verschijnt elke zondag en bevat binnen-en 
buitenlands nieuws, naast polemische artikels, uitgaande van de 
katolieke partij. Het is een zeer belangrijk lokaal politiek nieuwsblad.

D e tweede uitgave L ’Ami des Familles, verschijnt elke zaterdag, 
te beginnen van 3 juli 1864. Twee maanden tevoren had een prospektus 
haar verschijning al aangekondigd. Het is een apolitiek kultureel 
nieuwsblad, dat hoofdzakelijk bedoeld was als ontspannende avond- 
lektuur. Het respekteert de rooms-katolieke godsdienst.

In 1865, amper twee jaren na de aanvang, stopt Henri Steenackers 
als drukker. In de Mechelsche Courant van 5 november 1865 leest men :

,,Daer de heer Steenackers ophoudt van boekdrukker, is, te 
beginnen van heden, het bureel van ons blad bij de heeren Van 
Moer, Drukkers-Boekverkoopers, in de Lange Schipstraet te 
Meehelen, overgebracht...” (2).

Ook l’Ami des Familles, dat vanaf 3 juli 1864 bij H. Steenackers 
verscheen, zal vanaf 6 augustus 1865 reeds bij de broers E. en I. 
Van Moer gedrukt worden.

Henri Steenackers blijft daarna nog aktief als boekhandelaar. 
O p 10 februari 1885 huwt hij met Maria Rosalia Servranckx (3). 
Hij laat de boekhandel op de Steenweg nr. 50, over aan zijn enige 
zoon, Edouard Maria Félix (4). Z elf verhuist hij daarop naar het 
nummer 93 van de Kathelijnestraat.

(1) Gedrukt bij Dierickx-Beke Zonen, cfr. supra.
(2) —  F. E. D elafaille, op. cit., pp. 150-151.

—  E. V an D oeselaer, op. cit., p. 62.
(3) W we Antoine Celis. Geboren te Leuven op 23 mei 1838.
(4) Cfr. F. E. D elafaille, op. cit., p. 230.
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In de registers van de Burgerlijke Stand van 1890 treffen we 
Henri Steenackers nog aan als groothandelaar.

Hij overlijdt op 2 november 1894, te Mechelen.
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STEURS
Guillaume Théophile Marie 
firma : (Th.) Steurs-Bussers

Guillaume Théophile M . Steurs werd geboren te Mechelen op 
15 februari 1864. In het huis van zijn ouders opent hij een drukkerij 
op 1 augustus 1884 (1). D it huis is gelegen in de Ouden Bruul, nr. 5. 
Het jaar daarop, op 5 december 1885, huwt de drukker Régine Marie 
Antoinette Bussers (2). Drie weken later (3) nemen ze hun intrek 
in de O.L.-Vrouwstraat 2A.

O p 17 maart 1889 wordt een eerste weekblad gedrukt in deze 
werkplaatsen van Théophile Steurs. D e titel ervan is De Dylebode, 
Mechelsch Weekblad tôt nut van Handel en Nijverheid. D it uiteraard 
kommercieel orgaan is daarnaast 00k een nieuwsblad, dat korte 
binnen- en buitenlandse berichten publiceert. Maar de hoofdbrok 
vormen de verdedigende artikels voor de mechelse handel en nijver
heid en de aankondigingen. De Dylebode is apolitiek. O f  hij het lang 
uitgehouden heeft is eerder dubieus. Er werd maar één aflevering 
weergevonden, de eerste.

In oktober van hetzelfde jaar verhuist de drukker naar de Sta- 
tionsstraat nr. 30. Later zien we hem nog driemaal een gelijkaardige 
aktiviteit ontplooien (4).

D e registers van de Burgerlijke Stand van 1890 noteren als 
beroep van Théophile Steurs : meester-boekbinder (5).

Einde 1898 wordt deze drukker door de gemeenteraad van 
Mechelen aangeduid als stadsdrukker voor de eerstvolgende drie 
jaren, d.w.z. voor de période 1899-1900-1901. M et dit kontrakt 
versterkt, geeft hij in de lente 1899 een nieuw weekblad uit, dat deze 
officiële stadsberichten inhoudt : De Aankondiger, weekblad voor de 
stad Mechelen en omstreken (6). M et 500 à 600 eksemplaren per week, 
verspreidt dit strikt apolitiek nieuwsblad hoofdzakelijk artikels die 
handel en nijverheid betreffen, daarnaast lokaal nieuws en rubrieken

(1) Cfr. F. E. D elafaille, op. cit., pp. 167-168.
(2) Geboren te Mechelen op 28 november 1862.
(3) Op 24 december 1885.
(4) —  Vanaf 13 augustus 1891 : Hoogstraat, 33.

—  Vanaf 23 juni 1892 : Melaan, 16.
Vanaf 4 mei 1899 : Befferstraat 27.

(5) Deze van 1900 echter vermelden „boekdrukker” .
(6) Stichtingsnummer : 12 maart 1899.
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aangaande algemene politiek, kunst, geschiedenis, aardrijkskunde, 
wetenschappen.

Vanaf het achtste nummer is het formaat even vergroot. Het 
informatief blad zou kosteloos in aile herbergen uitgedeeld worden. 
Onveranderd verschijnt het aldus met 42 afleveringen. D e 43ste, 
gedateerd van 31 december 1899, ondergaat een grondige wijziging. 
Het voormalig neutraal blad krijgt plots een hevige katolieke strek- 
king. De ondertitel is gewijzigd tôt Katholiek Volksweekblad voor 
Mechelen en omstreken, en de inhoud bestaat uitsluitend uit politieke 
polemiek en kommerciële aankondigingen. I.p.v. een nieuwsblad is 
De Aankondiger een politiek strijdblad geworden. Het volgende num
mer wordt gepubliceerd onder een andere benaming.

De Dageraad, Katholiek Volksweekblad voor Mechelen en om
streken, is de onmiddellijke voortzetting van De Aankondiger. Het 
verschijnt te beginnen van 7 januari 1900, 00k iedere week. Haar 
hoofddoel is even klaar : het verdedigen van de katolieke belangen 
bij aile verkiezingen, en ertussen. D e verdere nieuwsberichten be- 
treffen alleen de stad Mechelen. Het staat in hevige oppositie tegen- 
over het liberaal blad Salvator (1). De Dageraad verschijnt bij de 
drukker Théophile Steurs gedurende minstens drie jaren. Het laatse 
aangetroffen nummer is dat van 16 maart 1902 (2).

Vanaf 4 januari 1903 is het een nieuw weekblad, La Voix de 
Malines, dat door de firma ,,Steurs-Bussers”  wordt gepubliceerd 
Deze Journal catholique pour la ville et l’arrondissement gaat een 
relatief lange loopbaan tegemoet. Het politiek nieuwsblad is opgericht 
na het verdwijnen van La Dyle, journal hebdomadaire de la ville et 
de l’arrondissement de Malines (3).

,,Incontestablement la disparition de La Dyle... avait crée une 
regrettable lacune dans la presse catholique locale. Malines, la 
cinquième ville du Royaume, comptant au sein de sa population 
ouvrière de nombreux éléments wallons, ne pouvait rester sans 
organe de langue française."
(La Voix de Malines, 4 januari 1903 (I, 1), pag. 1, kol. 1.)

Na drie jaar onderbreking hebben de waalse elementen uit de 
mechelse arbeidersstand aldus weer een eigen katoliek, konservatief 
burgerlijk orgaan gekregen. Het publiceert allerlei nieuwsberichten,

(1) Gedrukt bij Victor Heymans, te Mechelen.
(2) Derde jaargang, nr. n .
(3) Opgericht op 7 januari 1866. Gedrukt tôt einde 1892 bij J. Ryckmans-Van Deuren. 

Vanaf 22 januari 1893 bij Paul Ryckmans. Verschijnt t/m 30 december 1900.
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maar voornamelijk deze die op de stad zelf betrekking hebben, poli- 
tieke propaganda-artikels en aankondigingen. Achteraf zal het zich 
nog praktisch uitsluitend met verkiezingspropaganda bezighouden.

Slechts twee jaargangen komen van de pers van Théophile Steurs. 
D e eerste aflevering van de derde jaargang verschijnt bij de firma 
,,Laenen-Samois” (i).

Van 1905 af publiceert de firma ,,Steurs-Bussers” dus geen 
enkele periodieke uitgave meer, maar drukt alleen nog boekbanden. 
Het echtpaar Steurs verwisselt van deze datum af nog vier maal van 
woonst (2). Ze blijven hierbij altijd te Mechelen.

Vanaf 4 mei 19 n  echter verlaten ze deze stad om zich te gaan 
vestigen in Wespelaer (3). Maar twee jaar later kloppen ze weer aan 
bij de Dijlestad (4), en worden ditmaal ingeschreven op de Auwe- 
ghemsteenweg nr. 245.

Daar waar Théophile Steurs in de registers van de Burgerlijke 
Stand van 1910 nog als ,,Meester-drukker en boekbinder”  werd 
ingeschreven, is dat in deze van 1920 gebeurd als „Handelmakelaar” . 
Hij heeft dus blijkbaar de drukkerij opgegeven. Zijn enige zoon, 
Gaston Théophile Emile (5), is advokaat geworden.

Guillaume Théophile M . Steurs sterft te Mechelen op 29 no- 
vember 1931.

(1) Vanaf i januari 1905.
(2) Vanaf 2 maart 1907 : Bruul, 71. 

Vanaf 4 oktober 1907 : Kapucienenvest, 180. 
Vanaf 26 maart 1909 : Adeghemstraat, 53. 
Vanaf 20 juni 1910 : Melaan, 12.

(3) In de Statiestraat, nr. 6.
(4) Heringeschreven op 24 oktober 1913.
(5) Geboren te Mechelen op 3 juli 1890.
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T U E R L I N  C K X

C . A . Tuerlinckx X C . Verhevick 
(1885-1898) |

E . P . M . A . Tuerlinckx 
(1898-1905)

T U E R L IN C K X

Corneille Albert 
firma : A lb . Tuerlinckx

Corneille Albert Tuerlinckx werd geboren te Mechelen, op 
1 december 1829. Hij wordt handelaar in papier en vodden, later 
in bureelgerief. Tenslotte zal hij het beroep van drukker aannemen.

O p 11 februari 1863 treedt hij in het huwelijk, te Mechelen, 
met Catherine Verhevick (1). Zij nemen hun intrek in de Borzestraat 
nr. 30.

O p het einde van augustus 1883 richt Albert Tuerlinckx een 
drukkerij in op dit adres (2).

Twee jaar later verschijnt uit deze drukkerij een sportblad, De 
Luchtreiziger, Orgaan der Mechelsche Duivenliefhebberij, het eerste en 
het langdurendste blad dat onder deze firma verschijnt. Het eerste 
nummer wordt gedrukt op 1 februari 1885. T ôt in 1900 verschijnt 
het elke zondag uit deze drukkerij, om daarna in handen van de zoon 
van de drukker over te gaan. Buiten nieuws i.v.m. duivensport, vindt 
men er 00k een rechterlijke kroniek in.

In mei 1889 is het de Krijgstrompet, Officieel Blad van het Red- 
dingsleger, dat bij deze drukker maandelijks verschijnt. Het Belgisch 
hoofdkwartier van het Leger des Heils bevindt zich inderdaad op dat 
ogenblik in Mechelen. Het orgaan is een apolitiek, kristelijk blad, 
dat uitsluitend propaganda voert voor het Reddingsleger. Het blad 
wordt gedurende één jaar gedrukt bij deze drukker.

O p 28 februari 1892 ziet men één enkele aflevering verschijnen 
van een ,,serieus, kurieus, officieel-kommercieel, politiek zonder kri-

(1) Geboren te Elsene, op 29 juni 1840.
(2) Cfr. F. E. D elafaille, o p . c it . , p. 166.
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tiek en letterkundig blad voor gansch de stad” , met als hoofdtitel 
De Buildrager.

O p 24 oktober 1895 overlijdt de echtgenote van de drukker, 
Catherine Verhevick. U it dit huwelijk is een enige zoon geboren : 
Edgar Pierre Marie Albert (1). Deze heeft de drukkersstiel in de 
werkplaatsen van zijn vader aangeleerd.

D e 7de september 1896 worden woonst en atelier van de drukker 
Albert Tuerlinckx van de Borzestraat naar de Botermarkt, nr. 15 
overgeplaatst. De Luchtreiziger noteert deze adresverandering.

Tenslotte neemt het leven van Albert Tuerlinckx een einde in
O .L.-W aver, op 1 oktober 1898. Hij is 69 jaar oud. Zijn zoon Edgar 
Pierre Marie Albert neemt van dan af de leiding in de drukkerij.

TU E R LIN C K X

Edgar Pierre Marie Albert 
firma : Edgar Tuerlinckx

Edgar Pierre Marie Albert Tuerlinckx wordt geboren te Meche- 
len op 29 september 1864. Hij is de zoon van de Mechelse drukker 
Albert Tuerlinckx. Als jonge knaap heeft hij het beroep van zijn 
vader aangeleerd.

Einde 1893 (2) treedt hij in het huwelijk met Marie Louise 
Wellens (3). Zij vestigen zich in de Veluwestraat, nr. 43.

O p de eerste dag van oktober 1898 sterft zijn vader Albert 
Tuerlinckx. Het drukken van het op dat ogenblik lopende weekblad 
De Luchtreiziger blijft ononderbroken verschijnen onder de leiding 
van de zoon. De laatste aflevering hebben we aangetroffen op 18 juni 
1905.

O p 23 november van het jaar 1900 overlijdt de echtgenote Marie 
Louise Wellens en blijft Edgar Tuerlinckx als weduwnaar achter.

In de bevolkingsregisters van de Burgerlijke Stand van 1900 
vinden we als beroep van Edgar Tuerlinckx : meester-drukker, uit- 
gever en handelaar in papieren. Zijn adres is geworden : Ouden 
Bruul 22. Dit nieuw adres wordt in De Luchtreiziger vermeldt vanaf 
18 februari 1900.

(1) Geboren te Mechelen op 29 september 1864.
(2) O p 31 oktober 1893.
(3) Geboren te Mechelen op 20 juli 1866.
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Later, —  waarschijnlijk na 1905 — , is zijn beroep veranderd in 
dat van bediende.

O p  25 april 1907 verhuist hij naar de Botermarkt, nr. 14. 
Edgar Tuerlinckx verlaat Mechelen op 23 maart 1909 om in de 

Avenue de la Brabançonne, nr. 7, te Brussel, zijn intrek te nemen.
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VAN DER AUWERA
Pierre Hubert
firma : H ub. Van der Auwera

Pierre Hubert Van der Auwera werd geboren op 19 juni 1865 
te Bonheiden. Tôt zijn 16 jaar woont hij in zijn geboorteplaats. 
Daarna vestigt hij zich te Mechelen, waar hij het beroep van drukker 
aanleert (1). Hij bewoont het huis nr. 14, op de Steenweg.

O p 19 december 1887 treedt hij in de echt met Marie Clémentine 
Van de Ven (2).

Van der Auwera is een heel mobiel man. O p minder dan vier 
jaar verhuist hij liefst zes maal (3).

Vanaf 24 augustus 1901 vinden we hem in de Adeghemstraat, 
nr. 68, adres dat hij zal blijven bewonen tôt in 1906. Nochtans 
vinden we op de periodieken, die onder zijn naam verschijnen, als 
adres : Adeghemstraat 96. Daar heeft hij dus blijkbaar zijn drukkerij 
opgericht.

T e  beginnen van 15 augustus 1904 drukt Hubert Van der 
Auwera het industrieel en kommercieel tijdschrift La Margarinerie 
belge, Organe de l’ Industrie et du Commerce Margariniers. D it blad 
verschijnt twee keer per maand, de isde en de 30ste. Het laatste 
nummer ervan vinden we gedateerd : 20 november 1904.

Het Handelsbelang, Nieuws- en Reklaamblad voor Mechelen en 
omliggende, verschijnt voor de eerste maal op dezelfde dag : 20 no
vember 1904. Buiten kommerciële aankondigingen geeft het 00k 
binnen- en buitenlands nieuws en stadsnieuws. Na 8 januari 1905, 
het eerste eksemplaar van de tweede jaargang, vinden we het niet 
meer. Waarschijnlijk is het dadelijk opgevolgd door het ander nieuws- 
een aankondigingsblad Handel en Landbouw, dat bij dezelfde drukker 
verschijnt, een identische ondertitel draagt, en een parallèle inhoud 
en karakter bezit. De nummering lijkt overeen te komen. Het enig 
aangetroffen nummer van Handel en Landbouw meldt : 26 maart 1905 
(II, 12).

(1) P. H. Van der Auwera is ingeschreven te Mechelen op 28 april 1881.
(2) Geboren te Putte op 2 mei 1865.
(3) Achtereenvolgende verblijfplaatsen : Vanaf 22 december 1887 : Hoviusstraat 6. 
Vanaf 12 juni 1888 : Blauwhoudstraat 28.
Vanaf 15 oktober 1888 : Olivetenvest 1.
Vanaf 4 november 1889 : Hoviusstraat 6.
Vanaf 28 augustus 1890 : Slachthuisvest 13* (nu Guido Gezellelaan).
Vanaf 28 oktober 1891 : Adeghemstraat 98.
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Zijn schoonbroer, Gustave Bonaugure, die als werkman-typo- 
graaf in zijn drukkerij werkzaam was, zal in 1885 de drukkerij voor 
zijn rekening nemen.

Vanaf 15 juli 1885 woont Désiré Van der Auwermeulen op de 
Dijle, nr. 30. O p 22 juni 1886 is het nr. 49® geworden. Tenslotte 
verhuist hij op 26 juli 1887 naar de Brusselsche steenweg 3a.

Tw ee jaar later verlaat de ex-drukker zijn geboortestad om zich 
te vestigen te Vilvoorde, rue des Moutons d’Or, 26 (1).

(j) Hij is afgeschreven in Mechelen op 25 maart 188g.
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Daarop volgt de tekst van het oktrooi van de vader, Laurentius.
Maar dan volgt :

„C ’est là, toute la disposition de ce décret sans qu’il y soit 
fait mention d’une place d’imprimeur juré au département du 
Grand Conseil et effectivement nous ne croions pas qu’une 
pareille place existe à titre d’office et sur le pied que le suppliant 
en parle mais il paroit que la susdite exemption que feue Sa 
Majesté impériale a accordé au père du suppliant est une grâce 
particulière qu’elle luy a bien voulu faire pour l’engager a s’établir 
a Malines avec son imprimerie, en considération sans doute de ce 
qu’il y ait un imprimeur dans cette ville, d’autant plus que c’est 
l’endroit de la résidence du Grand Conseil, grâce, qui étant pure
ment personnelle, ne peut pas être transportée par voie de déport 
ou de résignation à un autre.

Nous ne trouvons pas la minute d’avis des conseillers fiscaux 
mentionné dans le susdit décret du 27 may 1719, mais le suppliant 
nous en a remis une prétendue copie qu’il a en son pouvoir, par 
laquelle nous remarquons aussi que lesdits conseillers fiscaux 
n’ont pas considéré la susdite place d’imprimeur juré au départe
ment du Grand Conseil comme un poste qui subsisterait à titre 
d’office et auquel seraient attachés quelques émolumens, ou quel
ques franchises particulières.

Ils ont cependant avisé à Sa Majesté qu’elle pourrait être servie 
d’accorder quelque franchise au suppliant pour l’animer à venir 
s’établir ici, et les motifs qu’ils ont allégués consistent en ce qu’il 
n’y avoit alors qu’une chétive imprimerie, que cependant, il 
concevoit et même qu’il étoit nécessaire qu’il y eut un bon impri
meur tant pour la service de la ville que du Grand Conseil.

Il ne peut donc être question d'agréer le déport du père du 
suppliant de la place dont il parle et de faire dépêcher à celui-ci 
la commission à afférente, mais seulement de l’admettre à l’état 
d’imprimeur...

Néanmoins comme les motifs qui ont déterminé feue Sa Majesté 
impériale et catholique à accorder au père les franchises et exemp
tions reprises au susdit décret du 27 may 1719, concoureront 
en faveur du fils après que le père cessera d’exercer en cette ville 
la profession d’imprimeur, nous estimons que Votre Majesté 
pourrait être servie de luy accorder en ce cas les mêmes franchises 
et exemptions.

Nous disons, en ce cas, car tant que le père y continuera cette 
profession il ne paroit pas qu’il y ait matière pour accorder des 
franchises au fils, étant d’ailleurs à considérer que le père a des 
franchises d’un autre chef, savoir d’une place d’huissier extra
ordinaire du Grand Conseil qu’il a depuis plusieurs années, en 
sorte qu’en attribuant au suppliant les franchises et exemptions 
reprises au dit décret pendant que son père exerce l’imprimerie
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il arriverait que le nombre des affranchis serait augmenté sans 
aucune raison particulière.

Malines le 15 8bre 1754.
Les conseillers fiscaux 

J. C. ScABBEECK.
D e w a e p e n a e r t  d ’ E t h e . ”  ( i )

Een rapport, uitgaande van de stadsmagistraat, en betreffende het 
verzoekschrift van Jan Frans Van der Elst, luidt als volgt :

25 November 1754.
Is rapport gedaen door de Heeren Trésoriers over de reqte 

aen haere Maj* gepresenteert bij Joes Frans Van der Elst, ten 
eynde van te bekomen agreatie van het désistement gedaen bij 
sijnen vaeder van de plaetse van gesworenen drucker ende boeck- 
vercooper binnen dese stadt, welcke req* gesonden sijnde ten 
adviese van Mijne Heeren, als mede ten fine van te verklaeren 
welcke vrijdommen aen den supl* souden moghen geaccordeert 
worden, is gerosolveert favorabelijck t’ adviseren nopende het 
eerste point, ende aengaende de voors. vrijdommen, dat sijne 
Majt bij decreet van den 27 Meij 1719, is gedient geweest aen 
de suplte vaeder toetestaen d’exemptie der accysen van ses tonnen 
goedt bier, ende van soo veel kleijn als hij tôt sijne menagie 
noodigh soude moghen hebben, ende van eene aeme franschen 
wijn, midts betaelende op den raedt gelijck d’Edellieden ende 
tôt dien vrijdom van wacht ende logementen, behoudens in 
overlast, confrom het advies door het Magistraet prealabelijck 
verleent, ende aile welcke aen den Supl* eensgelijckx souden 
moghen geaccordeert worden (2).

Uiteindelijk zou Jan Frans Van der Elst het oktrooi van ,,ge- 
zworen boekdrukker en boekhandelaar van Hare Majesteit in de 
provincie van Mechelen” bekomen hebben.

Terwijl hij dus aan het hoofd van de drukkerij staat, fungeert 
de moeder van Jan Frans, na de dood van haar echtgenoot op 2 de- 
cember 1754, als boekhandelaarster in het huis ,,St. Franciscus” , op 
de Grote Markt. In deze hoedanigheid geniet zij trouwens nog enig 
tijd van de vrijheden die aan haar man te beurt vielen. In het Resolutie- 
boek van 2 september 1752 tôt 24 september 1759, bladz. 178, leest 
men :

,,22 November 1756.
Eod. is voorgedraeghen door de Heeren Trésoriers, dat de Wede 1 2

9 4

(1) L e C lercq, Documents inédits, in : Mechlinia, VII, 12 (april 1929), pp. 178-183.
(2) Resolutieboek van 2 september 1752 tôt 24 september 1759, fol. 109 v° en n o  r°. 
U it : F. E. D elafaille, op. rit., pp. 94-95.



wylen Laurentius Van der Elst in syn leven huissier van haere 
Majts Grooten Raede gecontravenieert hadde aen d’apostille op 
haere reqte verleent den 14 April 1755, is geresolv1 de selve als 
winckel houdende te suspenderen van haeren vrydom, ende het 
selve te doen ten regarde van aile andere van dieghelycke cathe- 
gorie.” (1)

O p 29 april 1756 is Jan Frans Van der Elst in het huwelijk 
getreden met Maria Anna Van Mompeyen.

D e drukker woont aanvankelijk, samen met zijn moeder, op de 
Grote Markt. Hij brengt daarna zijn drukkerij en woonplaats over 
naar de IJzeren Leen, en vandaar verplaatst hij die weer naar de 
Hallestraat (2).

Hier neemt op 17 januari het eerste regelmatig mechels nieuws- 
blad een aanvang. Het heet : Wekelyks Bericht voor de Stadt ende 
Provincie van Mechelen. Het zal elke week bij deze drukker ver- 
schijnen tôt 29 juni 1788, vijftien jaar lang dus, om daarna verder 
uitgegeven te worden door zijn zoon Frans-Jozef.

Deze zoon is zijn helper en bondgenoot in de drukkerij vanaf 

1774-
D it eerste nieuwsblad te Mechelen is een erg intéressante uit- 

gave, ondanks de heel zware censuur waaraan het onverbiddelijk 
verbonden is. Het komt iedere zondag van de pers. Het kondigt 
hoofdzakelijk officiële ordonnanties aan, maar daarnaast komen 00k 
notariële-, beurs- en marktberichten, en artikels over kunst en weten- 
schappen voor. Politieke polemiek was streng verboden en komt dus 
niet voor.

Vanaf 4 januari 1778 zien we de titel lichtjes gewijzigd in Weke- 
lijks Bericht voor de provincie van Mechelen.

T ôt 1788 verschijnt dit belangrijk weekblad dus uit de drukkerij 
van Jan Frans Van der Elst. Daarna zet zijn enige zoon de uitgave 
voort.

In dat jaar 1788 verlaat de 60-jarige drukker de stad Mechelen 
en gaat zich in de geboortestad van zijn vader, Brussel, vestigen (3).

O p 10 juli 1788 worden zijn boeken openbaar verkocht in zijn 
woning in de Hallestraat. V ijf dagen later ondergaan zijn meubelen 
er hetzelfde lot.

(1) U it F. E. D elafaille, o p . c it., p. 96.
(2) Uit F. E. D elafaille, op. c i  t., p. 98.
(3) Cfr. F. E. D elafaille, o p . c i t . , p. 99.
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Jan Frans Van der Elst sterft te Brussel op 26 december 1811. 
Hij is 83 jaar geworden.

V A N  D E R  E L S T

Frans Jozef
firma : F . J. Van der Elst

Frans Jozef Van der Elst, zoon van de bekende mechelse drukker 
Jan Frans Van der Elst en van Maria Anna Van Mompeyen, werd 
te Mechelen in de St. Romboutskatedraal gedoopt op 19 maart 

1757
O p jeugdige leeftijd gaat hij reeds in de leer in de drukkerij 

van zijn vader, waar hij de stiel op waardige wijze aanleert. Wanneer 
hij 20 is, geeft hij de wens te kennen er de voorkeur aan te geven 
om op zijn eigen houtje te kunnen beginnen. D e verhouding tussen 
vader Jan Frans en zijn kinderen —  Frans Jozef en diens talrijke 
zusters — , was er trouwens geen van een al te gemoedelijke aard. 
M et dit doel zendt Frans Jozef in 1777 een verzoek tôt de keizerin. 
Een resolutie van de stadsmagistraat stelt daar een rapport over op, 
dat als volgt klinkt :

,,Eodem is rapport gedaen van de requeste aen hare majesteyt 
gepresenteert door franciscus Josephus vanderelst, out 20 jaeren, 
geboortigh deser steden ende gesonden ten adviese vande heeren 
raeden fiscaelen vanden grooten raede, mitsgaders deswegens by 
appointement vanden 28 februari lestleden getoont aen mijne 
heeren om hun daerop te verclaeren, versoeckende om de redenen 
daerby breeder opgehaelt de noodige brieven van veniam aetatis 
beneffens patente van gesworen boeckdrucker ende vercooper 
binnen dese provincie onder het departement vanden grooten 
raede, met de vrijdommen die haere majesteyt wel heeft willen 
toestaen aen synen vaeder joannes franciscus Vanderelst, in prof- 
fyte van hem supliant ende syne vier minderjaerige zusters ailes 
geabandonneert hebbende, te weten d’exemptie vande borgerlycke 
wachten, van logementen der soldaeten behoudens in overlast, 
den vrydom voor ses aemen sterck ende soo vele aemen cleyn bier 
als hij voor syn huishouden soude connen noodigh hebben ende 
voor eene aeme witten franschen wyn opden voet van edelmans 
vrijdom, mits presterende den eedt daartoe staende. Ende gesien 
het advies vande heeren weesmeesteren, vanden 8 deser, is ge- 1

(1) Cfr. F. E. D elafaille, op. cit., p. 100.
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resolveert daernaer te refereren met byvoeginge nochtans aegaende 
de vrijdommen door den supliant bij de gemelde requeste ge- 
vraeght, dat het niet redelyck en schynt dat hy deselve soude 
vercrijgen soo lange synen vaeder soude blyven jouisseren ten 
waere hy ten faveure vanden supliant quaeme te desisteren ofte 
dat haere majesteyt hem daervan soude goetvinden te priveren.”

Resol. io meert 1777. (1)

Vermits hij de gevraagde vrijheden niet verkrijgt, staat er voor 
Frans Jozef niets anders op, dan geduldig af te wachten tôt zijn 
vader de goodwill betoont om zijn drukkerij aan hem af te staan 
en elders zijn intrek te gaan nemen. Dat gebeurt dus pas in 1788.

Teneinde de aanstellingsbrieven van gezworen drukker te be- 
komen, richt hij een verzoek tôt keizer Jozef II. Het antwoord hierop 
zegt het volgende :

Joseph II, par la grâce etc......  Nous avons reçu l’humble
supplication et requête de François Van der Elst, natif de notre 
ville de Malines contenant qu’aiant fait depuis quatorse ans tous 
les ouvrages de l’imprimerie de son père Jean-François Van der 
Elst, imprimeur octroié en la même ville, et que celui-ci s’étant 
déterminé à lui céder et transporter son imprimerie à Malines, 
lui suppliant, Nous supplioit très-humblement de lui accorder 
Nos lettres patentes d’imprimeur juré et de libraire en notre 
Province de Malines et au Département de Notre Grand Conseil, 
avec les exemptions dont jouit son père en cette qualité. Savoir 
faisons, que Nous, les choses susdites considérées, y aiant l’avis 
de Nos Chers et Féaux, Nos Conseillers fiscaux en Notre dit Grand 
Conseil, et vû les certificats exhibés sur la capacité et sur les mœurs 
du suppliant, inclinant favorablement à sa supplication et requête, 
lui avons, de l’avis de Notre Grand Conseil Roial du Gouverne
ment octroié, consenti et accordé, octroions, consentons et accor
dons de grâce spéciale, par ces présentes, de pouvoir exercer les 
fonctions d’Imprimeir et de Libraire en Notre Province de Malines 
et au département de Notre Grand Conseil et y vendre et débiter 
toutes sortes de livres non suspects ni reprouvés, sans pour se 
méprendre aucunement vers Nous, à la charge et condition, 
néanmoins, qu’il imprimera aucun ouvrage à moins qu’il ne soit 
préalablement visité et approuvé par le Commis à la censure de 
livres, et en outre qu’il se réglera ponctuellement selon nos 
Ordonnances et placcards faits et à faire concernant l’imprimerie 
et la librairie, et de prêter le serment dù et pertinent es mains 
de Messire Henri de Crumpipen, Commandeur de Notre Ordre 
roial de St Etienne, Notre Conseiller d’Etat, Vice-président de 1

(1) L e C lercq, Documents inédits, in : Mechlinia, VII, 12 (april 1929), pp. 178-183.
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Notre Conseil roial du Gouvernement, que Nous commettons 
à ce de plus. Nous avons accordé et accordons par ces présentes 
au suppliant l’exemption du guet et de garde et de logement de 
gens de guerre, excepté en cas de surcharge, la franchise de 
l’accise de six aimes de forte bierre et d’autant de petite bierre, 
dont il pourrait avoir besoin pour son ménage, et d’une aime de 
vin blanc de France sur le pied dont en jouissent les nobles en 
notre dite ville de Malines. Si mandons à Nos très Chers et 
Féaux, ceux de Notre Conseil roial du Gouvernement le Président 
et Gens de Notre Grand Conseil et à tous autres Nos Justiciers, 
Officiers et Sujets que se regardera, que le dit serment fait, ils 
fassent, souffrent et laissent le suppléant plainement et paisible
ment jouir et user de cette Notre présente, grâce et octroi, cessant 
tous contredits et empêchement au contraire, Car ainsi Nous 
plait-il. En témoignage de quoi Nous avont fait mettre en Notre 
ville de Bruxelles le dix-huitième jour du mois de Février, l’an 
de grâce mil sept cens quatre vingt huit et de nos règnes, savoir 
de l’Empire Romein le vingt quatrième, de Hongrie et de Bohême 
le huitième.

(Gehandmerkt) Cr. V r
Par l’Empereur,

(geteekend) M. J. Wildt. (i)

O p 17 februari 1788 is Frans Jozef Van der Elst dus benoemd 
tôt ,,gezworden drukker en boekhandelaar van de Provincie van 
Mechelen en van het Departement van de Grote Raad” , en verkrijgt 
hij dus aile genoemde vrijstellingen en voorrechten die zijn vader 
voordien genoot. Opmerkenswaardig is de grote aandacht die in de 
benoeming besteed wordt aan de verplichte censuur en de regels, 
waarvan de drukker zich punktueel moet houden.

Een goede maand later, de laatste dag van de maand maart, 
wendt Frans Jozef zich, gewapend met de officiële benoeming van- 
wege de keizer, tôt de stadsmagistraat, om van deze instantie de 
bevoorrechte titel van de stadsdrukker te verkrijgen. D it is het rapport 
van de magistraat :

31 Meert 1788.
Eodem is gelesen requeste aen Myne Heeren gepresenteert 

door Sr Frans Joseph Van der Elst, boeckdrucker, met versoeck 
van te mogen succederen in plaetse van synen vaeder (die uijt 
affairens scheyd) ende dus geemploijeert te worden als stads- 
drucker, is geresolveert den selven provisionnelyck te emploieren 1

(1) Cfr. F. E. D elafaille, o p .  c i t . , pp. 101-102.
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sonder eenige de minste verbintenisse ende hem met dese aen- 
segginge sijne requeste ongeapostilleert weder te geven. (i)

M et deze twee aanstellingen op zak, kan de drukker zich op zijn 
gemak gaan installeren op de IJzeren Leen, in het huis, genaamd 
,,De guide Poort” . O p 16 september 1788 treedt hij in het huwelijk 
met Anna Elisabeth Gyselinckx (2).

Frans Jozef Van der Elst zet de uitgave van het weekblaadje 
Wekelyks Bericht voor de Provincie van Mechelen, dat in de drukkerij 
van zijn vader voor de I e maal verschenen is op 17 januari 1773, 
voort vanaf 6 juli 1788. Onder zijn beleid worden de nieuwsberichten 
sterk uitgebreid, en is het blad niet meer alleen de weergave van de 
officiële keizerlijke ordonnanties. Ook de aankondigingen nemen 
gestadig toe : de drukker heeft het geweldig financieel nut ervan 
blijkbaar ingezien, nodig om de verdere uitbouw van zijn nieuwsblad 
te ondersteunen.

Zijn vier voorname medewerkers bij de redaktie zijn : D e Munck, 
J. J. ; Rymenans, J. B. ; Van den Nieuwenhuyzen, H. ; en Verhoeven, 
W . G . F. (3).

Intussen zijn onze gewesten veroverd door het franse leger en 
maken ze deel uit van het franse republikeins regieme. D e censuur 
is er geen grein op verminderd. Elk nieuwsbericht wordt duchtig 
onder handen genomen en uitgepluisd vooraleer het mag gedrukt 
en verspreid worden.

Vanaf einde januari 1796 wijzigt hij de titel heel lichtjes, en 
vervangt er ,,Provincie” eenvoudig door ,,Canton” , zodat hij wordt : 
Wekelijks Bericht voor het Canton van Mechelen. Deze maatregel is 
louter het gevolg van een administratieve herstrukturatie onder het 
nieuw staatsstelsel.

D e uitbreiding van de uitgave in januari 1798 bewijst wel degelijk 
het sukses dat de verspreiding ervan te beurt viel. D e afmetingen 
zijn bijna verdubbeld, het aantal pagina’s is voortaan gefikseerd op 4, 
de tekst wordt ingedeeld in twee kolommen.

Maar de drukker kan zich niet helemaal aan de banden van de 
republikeinse wil leggen en veroorlooft zich te veel vrijheden op 
gebied van de informatie en vooral van de verschijningsvormen van 
het orgaan. Althans volgens de mening van de heer censor. Een eerste 1

(1) Uit het Resolutieboek van 5 december 1785 tôt 20 juni 1788, bladz. 203.
(2) Cfr. F. E. D elafaille, op. cit., p. 103.
(3) Cfr. V an D oeselaer, op. cit., p. 11.
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barbaarsheid is het feit dat de uitgever aanvankelijk de gebruikelijke 
gregoriaanse kalender aanwendt als datering van zijn nieuwsblad, en 
slechts na herhaalde bedreigingen de verplichte, nieuwe republikeinse 
tijdrekening opneemt. Maar erger nog vindt de censor het feit dat 
het blad elke zondag blijft verschijnen, ondanks de instelling van de 
„decade” , die de duur van een week op io  dagen bracht. Hij dient 
klacht in tegen Frans Jozef Van der Elst bij hogere instantie. Het 
resultaat van het procès is dat de drukker verplicht wordt de uitgave 
van het Wekelijks Bericht te staken. Deze uitspraak gaat in voege 
vanaf s november 1798. Het blad houdt dan op te verschijnen.

Pas meer dan 6 maanden later krijgt Frans Jozef opnieuw de 
toelating zijn nieuwsblad uit te geven, maar niet nadat belangrijke 
wijzigingen werden aangebracht. Het eerste nummer na de schorsing 
verschijnt op 6 mei 1799. D e totaal vernieuwde titel luidt voortaan : 
De Aenkondiger van het Arrondissement van Mechelen ende omliggende 
plaetsen. D e republikeinse datering komt zorgvuldig voor, naast de 
gregoriaanse. Het orgaan komt niet meer iedere zondag van de pers, 
maar elke 7de, isde, 22ste en 30ste van de maand. En, last but not 
least, het algemeen politiek nieuws wordt opnieuw weggelaten en de 
tekst bestaat opnieuw alleen uit bekendmakingen van officiële instan- 
ties. Frans Jozef wordt dus stevig onder dwang gezet en nauwkeurig 
gekontroleerd in zijn uitgave.

Twee jaar later, vanaf 27 september 1801 zien we de titel weer 
gewijzigd in Den Aenkondiger van het Arrondissement van Mechelen 
ende omliggende plaetsen. Maar hij wordt voortaan weer iedere zondag 
uitgegeven.

Tien jaar lang ondergaat het blad niet de minste verandering ; 
alleen werd de titel vanaf de eerste aflevering van 1808 minimaal 
gewijzigd in Aenkondigingsblad van (voor) het Arrondissement van 
Mechelen ende omliggende plaetsen.

In 1811 treedt dan een enorme vernieuwing op. Vanaf de stichting 
tôt op deze datum, was het blad uitsluitend in het vlaams opgesteld. 
A ls onmiddellijk gevolg van een dekreet, uitgaande van de prefekt 
van het Departement der Twee-Nethen, en dat bepaalde dat aile 
nieuwsbladen o f in het frans o f nauwkeurig tweetalig diende uitge
geven, verschijnt de periodiek van Frans Jozef Van der Elst voortaan 
in beide talen. D e censuur had het blijkbaar te lastig om de vlaamse 
taal te verstaan, waarbij er waarschijnlijk heel wat ongeregeldheden 
door de mazen glipten.
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D e titel hoefde meteen ook gewijzigd en het blad wordt : Feuille 
d’Annonces pour l’arrondissement de Malines et places circonvoisines. —  
Aenkondigingsblad voor het arrondissement van Mechelen ende om- 
liggende plaetsen (x).

Onder deze naam blijft het uitgegeven tôt en met de laatste 
aflevering die bij deze zelfde drukker wordt klaargestoomd. Zij 
dateert van 5 mei van hetzelfde jaar.

Frans Jozef Van der Elst overlijdt te Mechelen op 8 mei 1811. 
Zijn weduwe neemt daarop de leiding van zijn drukkerij.

W "'e V A N  D E R  E L S T -G Y S E L IN C K X

firma : F . J. Van der Elst

Na de dood van de drukker Frans Jozef Van der Elst (2) blijft 
diens bedrijf voortdraaien en blijft het door hem uitgegeven nieuws- 
blad voortgezet door zijn weduwe (3).

Het volgende nummer van het Feuille d’Annonces o f Aenkon
digingsblad komt zonder onderbreking van de pers op 12 mei 1811. 
Het heeft geen enkele wijziging ondergaan. Ook blijft het adres van 
de drukkerij identiek (4).

Gedurende 11 jaar heeft de W w e Van der Elst nog de leiding 
van het blad. Buiten de titel, treffen we geen verdere wijzigingen 
meer aan. Deze wordt :
—  vanaf 25 augustus 1811 : Feuille d'Annonces de l’arrondissement

de Malines —  Aenkondigingsblad voor het arrondissement van 
Mechelen.

—  vanaf 9 februari 1812 : Affiches, annonces et avis divers de Malines —
Berigten, placcaerten en verscheyde aenkondigingen van Mechelen.

—  vanaf 7 januari 1816 : Aenkondingen, Plakkaerten en verscheyde
Berigten van Mechelen, en

—  vanaf 7 januari 1821 : Aenkondigingen, Plakkaerten en berichten
der stad Mechelen en omliggende plaetsen.

Van de overheersing van het Hollands bewind werd dus logischer- 
wijze toegestaan de Franstalige titel te laten vallen. 1

(1) Het eerste nummer dat deze titel draagt verschijnt op 20 januari 1811.
(2) O p 8 mei 1811.
(3) Geboren Anna Elisabeth Gyselinckx.
(4) Yzeren Leen (huis : De guide Poort).

IOI



M et de laatste aflevering van 1822 (x), houdt de weduwe F. J. 
Van der Elst op met de leiding van de drukkerij op haar te nemen. 
Deze aktiviteit berust thans op de schouders van haar schoonzoon : 
Adriaan Jaak August Van Velsen.

V A N  V E L S E N

Adriaan Jaak August
firma : Van Velsen-Van der Elst

Adriaan Jaak August Van Velsen werd op 22 augustus 1778 te 
Mechelen gedoopt (2).

O p 5 februari 1818 huwt hij Maria Anna Van der Elst (3), de 
dochter van de bekende Mechelse drukker Frans Jozef Van der Elst 
en van Anna Elisabeth Gyselinckx.

O p het ogenblik dat de W eduwe F. J. Van der Elst zich terug- 
trekt uit de drukkerswereld (4), laat zij de drukkerij van haar over- 
leden echtgenoot over aan haar schoonzoon A . J. A . Van Velsen. 
V an af 1823 staat deze nu aan het hoofd van het befaamde bedrijf.

Ononderbroken zet hij de uitgave van het nieuwsblad verder, 
dat in dit atelier gedrukt werd. Vanaf 5 januari 1823 verschijnen de 
,,Aenkondigingen, plakkaerten en berichten der stad Mechelen en 
omliggende plaetsen” bij de firma Van Velsen-Van der Elst. Er werd 
niet het minste aan gewijzigd; het verschijnt onder dezelfde vorm 
en met hetzelfde karakter.

Pas op 7 oktober 1827 ziet de titel er anders uit : Algemeen 
Aenkondigingsblad van Mecheln, Antwerpen, Lier, Turnhout, Brussel, 
Vilvoorden etc. —  Journal universel d’Annonces de Malines, Anvers, 
Lierre, Turnhout, Bruxelles, Vilvorde etc. Hij is dus weer tweetalig 
geworden.

D e reden van deze plotse, grondige verandering is het feit dat 
vanaf deze datum twee op dat ogenblik lopende weekbladen ver- 
smolten worden tôt één. D e twee versmolten nieuws- en aankon- 
digingsbladen zijn De Aenkondigingen... van Van Velsen, en het 
Algemeen Advertentieblad van Mechelen, Antwerpen, Lier, Turnhout, 1

(1) 29 december 1822.
(2) Cfr. F. E. D elàfaille, op. rit., p. 106.
(3) Geboren te Mechelen op 25 april 1794.
(4) Einde 1822.
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Brussel, Vilvoorden, etc. —  Journal universel d'Affiches pour Malines, 
Anvers, Lierre, Turnhout, Bruxelles, Vilvorde etc., waarvan de drukker 
P. J. Hanicq was. Het formaat is door dit samensmelten noodzakelijk 
vergroot. D e afmetingen zijn met 1/3 toegenomen en het aantal pa- 
gina’s is verdubbeld, van 4 op 8 gebracht.

Dit nieuwgesneden blad heeft trouwens geen gebrek aan sukses : 
zes maanden later treedt er nogmaals een ernstige vergroting op. D e 
krant, die een halve meter lang is, —  een niet onaanzienlijke afmeting 
voor deze tijd — , telt twee bladzijden minder, maar biedt de lezer 
3 i.p.v. 2 kolommen tekst.

Gedurende de omwenteling blijft het regelmatig verschijnen. 
Dat doet het ongestoord bij dezelfde drukker gedurende twaalf jaren. 
Het laatste nummer verschijnt bij hem op 16 augustus 1835.

De daaropvolgende dag sterft Adriaan Jaak August Van Velsen 
te Mechelen (1). Hij is 57 jaar oud.

Buiten drukker is A . J. A . Van Velsen 00k beheerder der stede- 
lijke belastingen geweest.

Na zijn overlijden komt zijn drukkerij rechtmatig toe aan zijn 
nog minderjarige kinderen. Intussen wordt de leiding ervan tijdelijk 
in handen genomen door hun tante, de schoonzuster van de overleden 
drukker, Joanna Carolina Van der Elst (2).

Terwijl de firma ongestoord „Van Velsen-Van der Elst” blijft, 
geeft zij het Algemeen Aenkondigingsblad van Mechelen, Antwerpen, 
Lier, Turnhout, Brussel, Vilvoorden etc. —  Journal universel d’An
nonces de Malines, Anvers, Lierre, Turnhout, Bruxelles, Vilvorde etc. 
onveranderd verder uit, en dit van 23 augustus 1835 af tôt en met 
9 juli 1848.

Vanaf mei 1841 zijn de stadsberichten in het Frans afgedrukt. 
Daarna worden ze volstrekt tweetalig.

Begin 1847 maakt het blad een duidelijk onderscheid tussen de 
verschillende rubrieken, die zelfs elk een titel krijgen. W e vinden 
voortaan een Politieke-, Gerechtelijke-, Kulturele-, Industriële- en 
Kommerciële Kroniek, alsook een feuilleton.

O p 26 december 1847 viert het blad haar 75e verjaardag : een 
unieke gebeurtenis in de mechelse geschiedenis.

Joanna Carolina Cornelia Van der Elst overlijdt te Mechelen 
op 14 juli 1848. 1

(1) Zijn echtgenote, Maria Anna Van der Elst, was drie maanden vroeger gestorven, 
ni. op 29 mei 1835.

(2) Geboren te Mechelen op 25 februari 1797.
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D e drukkerij gaat daarop over in handen van Emile Isidore 
François Victor Van Velsen. D e boekhandel echter, die zoals de 
drukkerij door Laurentius Van der Elst opgericht was (i) en steeds 
in handen van dezelfde mechelse familie was gebleven, verdwijnt 
samen met Joanna Carolina Cornelia Van der Elst.

V A N  V E L S E N

Emile Isidore François Victor 
firma : E . F . Van Velsen

Emile Isidore François Victor Van Velsen werd geboren te 
Mechelen op 31 mei 1821, als zoon van de voormalige drukker 
Adriaan Jaak August Van Velsen en van Maria Anna Van der Elst.

Emile François verliest zijn moeder op 14-jarige leeftijd (2). 
Zijn vader sterft drie maanden later, op 17 augustus 1835. Vermits 
hij nog minderjarig is, neemt zijn tante Joanna Carolina Corneli 
Van der Elst de leiding van de drukkerij op zich. Na haar overlijden (3) 
stelt Emile François zich aan het hoofd van de drukkerij en de boek
handel van zijn ouders.

Het is onder de vroegere firma Van Velsen-Van der Elst dat hij 
de uitgave van het reeds eerder onder zijn vader lopende nieuwsblad 
uitgeeft, genaamd Algemeen Aenkondigingsblad van Mechelen, Ant- 
werpen, Lier, Turnhout, Brussel, Vilvoorden etc. —  Journal Universel 
d’Annonces de Malines, Anvers, Lierre, Turnhout, Bruxelles, Vilvorde 
etc. Het eerste eksemplaar dat daarvan bij hem verschijnt, is gedateerd 
van 16 juli 1848. Vanaf 5 januari 1851 zal het op zijn naam uitge- 
geven worden. Het vermeldt dan de firma E. F. Van Velsen.

Zonder de minste wijziging te ondergaan, blijft dit nieuws- en 
aankondigingsblad gedrukt worden door Emile François tôt en met 
het allerlaatste nummer, dat van 19 april 1857. O p  deze datum wordt 
het orgaan definitief gestaakt, zonder vermelding van de reden o f 
oorzaak ervan. Het werd gesticht als Wekelyks Bericht voor de Stad 
ende Provincie van Mechelen op 17 januari 1773, door Jan Frans Van 
der Elst. Het verscheen praktisch ononderbroken (4) wekelijks te 1

(1) Omstreeks 1718.
(2) O p 29 mei 1835.
(3) O p 14 juli 1848.
(4) Eén uitzondering : schorsing van 5 november 1798 tôt 6 mei 1799.
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Mechelen, en dit gedurende 85 jaren. Het is het nieuwsblad met de 
langste levensloop, dat de stad Mechelen ooit gekend heeft.

Vanaf 1849 kwam uit de drukkerij van Emile François Van 
Velsen het wetenschappelijk, geneeskundig tijdschrift Annales de la 
Société de Médecine pratique de la province d’Anvers établie à Wille- 
broeck. Het bestaat reeds vanaf 1842 en werd voordien te Brussel en 
te Boom gedrukt (1).

Een ganse staf vooraanstaande geneesheren uit binnen- en buiten- 
land is werkzaam aan de redaktie ervan. Het verschijnt de iste dag 
van elke maand, is eenzijdig Franstalig en geïllustreerd met buiten- 
tekst platen en -tekeningen. Het zou verschenen zijn tôt 1855.

Datzelfde jaar verschijnen bij dezelfde drukker officiële verslagen 
van de gemeenteraad (2), in een speciaal daartoe opgerichte periodiek, 
de Bulletin Communal de Malines. Deze Franstalige, apolitieke rap- 
porten blijven hier gedrukt tôt aan de dood van Emile François Van 
Velsen, gedurende 22 jaren dus.

D e drukker is intussen getrouwd met Valentine Marie Ghislaine 
D e Bock (3). Zij bewonen de IJzeren Leen, nr. 2.

In november en december 1863 dagen twee proefnummers van 
een nieuw weekblad op : De Ware Volksvriend, waarvan de eerste 
aflevering op 3 januari 1864 bij Emile François Van Velsen ver
schijnt. Het is een katoliek stichtend en tegelijk distraktief blad, 
waarin nieuwsberichten en artikels over allerhande uiteenlopende 
onderwerpen opgenomen worden. Het werd gesticht door E.H. Van 
Moer, onderpastoor van het Begijnhof en direkteur van de Xave- 
rianen.

D it weekblad zal slechts gedurende één jaargang bij deze drukker 
uitgegeven worden, want vanaf de tweede jaargang wordt het gedrukt 
in de gloednieuw opgerichte drukkerij van Edouard en Isidore Van 
Moer, broers van de stichter en directeur van het orgaan. Teneinde 
elke pejoratieve gedachte betreffende deze overgang tegen te gaan, 
vermeldt de drukker in het laatste door hem afgeleverd nummer (4) :

„Om  aile verkeerde gedachten aengaende de veranderingen welke 
in het kort aen de Ware Volksvriend zullen toegebragt worden 
te voorkomen, en waerdoor ik in mijnen handel enig nadeel zou 1

(1) i 842-’46 : bij Grégoir, N. J. te Brussel. 
i 846-’48 : bij Van den Wijngaert, O., te Boom. 
i 848-'49 : bij Van Cauberghe, J., te Boom.
(2) D e eerste op 16 januari 1855.
(3) Geboren te Malderen op 15 maart 1830.
(4) O p 25 december 1864.



kunnen ondergaen, moet ik uitdrukkelijk verklaren dat bedoelde 
veranderingcn toe te schrijven zijn aen het inrigten eener nieuwe 
drukkerij, die met nieuwjaer aenstaende tôt stand zal komen onder 
den naem van bloedverwanten des hoofdopstellers.”

De drukker, boekhandelaar... E. F. Van Velsen.

D e drukker Emile Isidore François Victor Van Velsen overlijdt 
in zijn geboortestad op 9 april 1877. Door dit feit staat de drukkerij 
vanaf dat ogenblik op naam van de W eduwe Van Velsen-De Bock.

W w e V A N  V E L S E N -D E  B O C K

Emile Isidore François Victor 
firma : E . F . Van Velsen

Na het overlijden van haar echtgenoot Emile I. François V. 
Van Velsen (1) komt diens drukkerij in handen van de weduwe, 
geboren Valentine Marie Ghislaine D e Bock (2), maar het effektief 
beleid ervan berust bij haar 23-jarige zoon Alfred Marie Stanislas. 
D e werken, die voortaan uit deze drukkerij verschijnen, blijven 
echter uitgegeven door de firma „E . F. Van Velsen” , op naam van 
de overleden drukker dus. Ook blijft het bedrijf op hetzelfde adres 
gesitueerd : IJzeren Leen 2, te Mechelen.

Aldus blijft de Bulletin Communal de Malines, de rapporten van 
de vergaderingen van de gemeenteraad, hier onophoudelijk gedrukt.

Daarbuiten was de weduwe Van Velsen-De Bock eveneens boek- 
handelaarster. D e boekhandel, door Laurentius Van der Elst om- 
streeks 1718 ingericht, en die slechts onderbroken werd na de dood 
van Joanna Carolina Van der Elst in 1848, is door haar opnieuw 
ingericht, enkele jaren na haar huwelijk met Emile François Van 
Velsen, een vijftal jaren dus na de onderbreking.

O p 18 maart 1882 verhuist de weduwe met een aantal van haar 
kinderen naar La Louvière. Vier zonen blijven nochtans in Mechelen 
achter :
het zijn : 1. Alfred Marie Stanislas

2. Raymond Marie Aloïs
3. Eugène Marie Gustave
4. Léon Marie Jean. 1

(1) O p 9 april 1877.
(2) Geboren te Malderen op 15 maart 1830.



D e derde en vierde komen niet in aanmerking, vermits Eugène Marie 
Gustave het tôt ingénieur heeft gebracht, en de jongste, Léon Marie 
Jean kort daarop de stad verlaten heeft om zich in Bornhem te vestigen.

Maar de oudste twee hebben beiden het drukkersberoep bij hun 
vader aangeleerd. Na het vertrek van hun moeder gaat de drukkerij 
op billijke wijze over in handen van de oudste zoon : Alfred Marie 
Stanislas.

V A N  V E L SE N

Alfred Marie Stanislas 
firma : E . F . Van Velsen

Alfred Marie Stanislas is de oudste zoon van de drukker Emile 
Isidore François Victor Van Velsen en van Valentine Marie Ghislaine 
D e Bock, boekhandelaarster. Hij is geboren te Mechelen op 15 ja- 
nuari 1854.

Na de dood van zijn vader (1) gaat de drukkerij over op naam 
van zijn weduwe, maar het is reeds Alfred M . Stanislas die er de 
aktieve leiding van neemt. O p het ogenblik dat zijn moeder de stad 
verlaat en in La Louvière gaat wonen (2), gaat het bedrijf op zijn 
naam staan. Zijn jongere broer, Raymond, is bij hem werkzaam als 
volleerd drukker. Ze bewonen samen het ouderlijk huis op de IJzeren 
Leen, nr. 2.

O p 1 mei 1882 huwt Alfred M . Stanislas te Hoogstraeten Marie 
Boussemart (3). Daarop verhuist hij naar de Kapucienenstraat, nr. 51, 
maar de drukkerij blijft ingericht op de IJzeren Leen, waar zijn 
jongere, nog ongetrouwde broer woont.

In deze période wordt het Bulletin Communal de Malines on- 
onderbroken in dezelfde drukkerij gedrukt, en dit reeds vanaf haar 
eerste aflevering in januari 1855, bij de vader van de huidige drukker 
dan.

Daarnaast verschijnt uit deze plaats vanaf einde 1885, een rooms- 
katoliek blad, dat de aflaten en diensten in de verschillende kerken 1

(1) O p 9 april 1877.
(2) In maart 1882.
(3) Geboren te Raismes (Frankrijk), op 30 juni 1857.
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publiceert (i). Het draagt als titel : Kerkelijke Aanzegger van Mechelen, 
verschijnt elke zaterdag, en dit slechts gedurende één jaar (2).

Beide werken blijven de vermelding van de vorige firma : „E . F. 
Van Velsen” dragen.

In de lente van 1884 (3) verhuist Alfred M . Stanislas naar de 
Schuttersvest, nr. n i ,  altijd te Mechelen.

D e drukker overlijdt er twee jaar later, op 17 april 1886. Hij is 
slechts 32 jaar oud. Van dat ogenblik af glijdt de drukkerij over in 
handen van zijn jongere broer, Raymond Marie Aloïs.

V A N  V E L S E N

Raym ond M arie Aloîs 
firma : Raym . Van Velsen

Raymond Marie Aloïs Van Velsen is geboren te Mechelen op 
8 mei 1865. Hij is de tweede zoon van drukker Emile Isidore François 
Victor Van Velsen en van Valentine Marie Ghislaine D e Bock. Na 
de dood van zijn vader en het vertrek van zijn moeder, is de drukkerij 
onder leiding geraakt van zijn oudere broer Alfred Marie Stanislas (4). 
Raymond M . Aloïs, die eveneens het beroep van drukker heeft aan- 
geleerd, is er werkzaam.

Wanneer zijn broer op jonge leeftijd aan het einde van zijn leven 
raakt, gaat de aloude drukkerij op zijn naam komen. Het is april 1886. 
In de registers van de Burgerlijke Stand van 1890 vinden we hem 
terug, tegelijk als uitgever, drukker, en boekhandelaar. Zijn woonst 
en drukkerij zijn, onveranderd, gelegen op de IJzeren Leen, nr. 2.

Intussen blijft hij de Bulletin Communal de Malines uitgeven, dat 
reeds bij zijn vader hier gedrukt werd. D it zou nog het geval geweest 
zijn tôt na 1900 (5).

Vanaf 27 november 1886 verschijnt bij Raymond Van Velsen 
de Vadderik-gazette, een burlesk distraktief studentenblad. W e 
treffen het daarna bij deze drukker nog aan in 1891, en tenslotte 00k 
in 1902. 1

(1) Het eerste nummer verschijnt op 31 oktober 1855.
(2) Cfr. V an D oeselaer, op. cit., p. 93.
(3) O p 19 april 1884.
(4) In maart 1882.
(5) Cfr. V an D oeselaer, op. cit., pp. 38-40.
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O p  3 juni 1893 is de drukker te Hoogstraeten in het huwelijk 
getreden met Julie Boussemart (1), naar aile waarschijnlijkheid een 
nauw familielid van zijn schoonzuster Marie Boussemart, die met 
zijn broer Alfred M . Stanislas getrouwd is geweest.

Midden 1893 verschijnt een kiesblad bij dezelfde drukker : Het 
Veerdamsvlag (2). Dat is dan de eerste maal, sinds de eerste uitgave 
in 1773 (3) dat in de familie-drukkerij Van der Elst-Van Velsen een 
blad verschijnt met een politieke strekking. Het verdedigt inderdaad 
katolieke kandidaten voor de gemeenteverkiezingen van Bornem op 
3 september 1893 en 17 november 1895. Het verschijnt dus niet in 
Mechelen, maar alleen in de gemeente Bornem, en op onregelmatige 
momenten.

Raymond Marie Aloïs Van Velsen overlijdt te Mechelen op 
5 april 1913. Zijn zoon, Alfred Marie Joseph Victor (4) zal later op 
zijn beurt drukwerken bezorgen. Deze zal zich op 22 maart 1914 
te Brussel vestigen, in de Brabançonnelaan nr. 27. 1

(1) Geboren te Hoogstraeten op 12 juni 1873.
(2) Eerste nummer : 26 augustus 1893.
(3) Wekelyks Bericht van de Stad ende Provincie van Mechelen,
(4) Geboren te Mechelen op 15 januari 1897.
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V A N  D E R  Z E Y P E N

Pierre
fxrma : P . Van der Zeypen

Pierre Van der Zeypen werd te Mechelen geboren op 12 juli 1873. 
Hij is de zoon van een stoelmaker, en bewoont het Hoogstraatje, nr. 9. 
In een mechelse drukkerij gaat hij in de leer als werkman-typograaf.

O p 30 april 1898 huwt hij in zijn geboortestad Joséphine A u 
gustine Marie Cluytens (i), van wie het beroep naaister is. Zij zijn 
gehuisvest op de Neckerspoel nr. 49. D e 27ste september van het- 
zelfde jaar is het Frans Halsvest 25 geworden, en precies een jaar 
later (2) dezelfde vest maar nr. 19.

Buiten zijn aktiviteit als letterzetter, houdt Pierre Van der Zeypen 
er nog een papierwinkel op na, die waarschijnlijk door zijn echtgenote 
onderhouden wordt.

Van 1901 tôt 1904 verandert de typograaf nog vier maal van 
woonst (3). Intussen is hij opgeklommen van eenvoudige letterzetter 
tôt meester-drukker en uitgever. O p de Neckerspoel 97 heeft Pierre 
Van der Zeypen inderdaad een autonome drukkerij opgericht.

Ergens in 1908 o f 1909 wordt het eerste tijdschrift door hem 
onder handen genomen. Het heet : Hendrik Conscience-Vrienden, en 
is het orgaan van de ,,Zang- en Toneelkring Hendrik Conscience- 
Vrienden” . Dit blad paart zonder blozen politiek aan kultuur. Immers 
via het toneel wil het de liberale propaganda op de doeltreffendste 
manier doen uitkomen. Het voeren van deze originele verkiezings- 
strijd legt het als volgt uit :

,,Vooral hadden wij het gemunt met leerrijke en degelijke stukken... 
de gemeenten van ons arrondissement te bezoeken om ten voor- 
deele van onze princiepen tôt les te strekken onzer buitenlieden, 
om de kiezers het ware, het nuttige te toonen om zoodoende 
bewust te zijn wat het hun te doen staat in den aanstaanden 
kiesstrijd.”

Het enige aangetroffen eksemplaar van dit kultureel-politiek blad 
werd gedrukt in januari 1910. Het vermeldt ,,tweede jaargang”  maar 
geen verder volgnummer. 1

(1) Geboren te Mechelen op 9 februari 1874.
(2) O p 30 september 1899.
(3) Vanaf 18 maart 1901 : Ziekeliedenstraat, 6. 
Vanaf 5 november 1901 : Lange Nieuwstraat, 22. 
Vanaf 19 juni 1902 : Schuttersvest, 100.
Vanaf 14 maart 1904 : Neckerspoel, 97.
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Januari 1909 is de maand waarin de eerste aflevering van De 
Vereenigde Werklieden, orgaan van den Onpartijdigen Ziekenbond en 
zijne afdeelingen gedrukt wordt bij Pierre Van der Zeypen. Elke maand 
verschijnt dit propagandablad voor mutualiteiten, koôperatieven, 
onderwijs en onderlinge bijstand voor de werklieden. Het hangt van 
geen politieke partij af. Na oktober 1909 is het niet meer aangetroffen.

Vanaf 21 november 1909 verschijnt uit deze drukkerij Het Week- 
blad van het arrondissement Mechélen. Het is een liberaal gezind 
nieuwsblad, dat iedere zondag het belangrijkste binnen- en buitenlands 
nieuws afdrukt. Samen met een rechterlijke kroniek, variërende artikels 
over uiteenlopende onderwerpen, distraktieve anekdoten en markt- 
berichten, tracht het zowel een ontspannende, als een informatieve 
lektuur aan de geïnteresseerde te bieden. Het is daarbij uitgesproken 
volksgezind en verschijnt onder het motto : ,,Vrijheid, Broederlijk- 
heid, Gelijkheid” . Drie jaren lang blijft Het Weekblad bij dezelfde 
drukker gedrukt. Geleidelijk aan moeten de nieuwsberichten echter 
de plaats ruimen voor politieke, polemische artikels, die veruit de 
hoofdbrok gaan vormen van de inhoud. Ze verdedigen de liberale 
zaak. Het laatste nummer dat we van Het Weekblad hebben aange
troffen, dateert van 1 september 1912 (IV, 35).

O p het einde van 1910 is het adres van de drukker Pierre Van 
der Zeypen geworden : Neckerspoel nr. 101. D e enige op dat ogenblik 
lopende periodische uitgave, Het Weekblad van het arrondissement 
Mechelen meldt dit vemieuwde adres vanaf het nummer van 11 de- 
cember 1910.

D e echtgenote van de drukker, Joséphine A . M . Cluytens, houdt 
er een winkel van schoolgerief open.

In het jaar 19x1 verschijnen uit de drukkerij P. Van der Zeypen 
een kiesblad, een sportblad en een ideologisch maandblad.

De Sportgalm is vanaf 31 augustus 1911 het wekelijks orgaan van 
de ,,Racing Club Mechelen” , en geeft als dusdanig alleen sport- 
resultaten en kommentaar daarover. Het is natuurlijk apolitiek. 
Buiten deze primeur is geen verdere aflevering bekend.

Een kiesblad De Koeipegger zou door Pierre Van der Zeypen 
gedrukt zijn op 14 oktober 1911. Het staat een kartel voor van libe- 
ralen en socialisten bij de eerstkomende verkiezingen.

Het Vrije Woord, maandelijks orgaan der Mechelsche Vrije 
Groepen bood haar eerste worp aan in juni 1911. Dit ideologisch, 
anarchistisch maandblad breekt elke vorm van religieus o f staat- 
kundig gezag af en streeft algemeen stemrecht en revolutie na. Het

ni



is uiteraard gericht tôt de volksklasse en tôt enkele intellektuelen. 
D e ganse inhoud is volledig hieraan gewijd. Daarnaast krijgen we nog 
een opsomming van aan te raden lektuur. Het Vrije Woord is aldus 
de voornaamste tegenhanger van Canteklaar. Weekblad van den Bond 
tegen de slechte lezingen, dat vanwege de katolieke milieus de goede 
en stichtende lektuur voorschrijft. Aan Het Vrije Woord werkt een 
gans stel uitgevers mee. Tijdens de tweede en derde jaargang staat 
het blad zelfs met bijna iedere uitgave op naam van een verschillende 
uitgever.

In een ongewijzigde vorm blijft het maandblad tôt in 1914 uit- 
gegeven.

T ôt in de jaren '30 blijft Pierre Van der Zeypen in de registers 
van de Burgerlijke Stand als drukker-uitgever figureren. Zijn oudste 
zoon, Pieter Jozef Marie Frans (1), is zijn vader als drukker in het 
spoor gevolgd en werkt met hem samen.

Pierre Van der Zeypen overlijdt op 14 april 1957, op 84-jarige 
leeftijd. 1

(1) Geboren te Mechelen op 24 februari 1906.
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V A N  D O E S E L A E R

Edouard François Egide 
firma : Edw. Van Doeselaer

Edouard Frans Egide Van Doeselaer werd geboren te Mechelen 
op 16 september 1872. Hij is de zoon van Egide Jean Van Doeselaer 
een goudsmid van beroep, die een boekhandel hield in het nr. 1 van 
de Adeghemstraat (1). Daarna vinden we hem nog driemaal opeen 
ander adres terug (2).

Egide Jean Van Doeselaer is overleden op 11 december 1885. 
In de registers van de Burgerlijke Stand van 1890 treft men Edouard 
François Egide Van Doeselaer aan als bediende in de administratie 
van de spoorwegen. Hij woont in de Nieuwe Kapucienenstraat, nr. 65. 
O p 20 januari 1894 treedt hij in de echt met Jeanne Marie Cornelie 
Littanie (3).

Een jaar tevoren reeds, vanaf mei 1893 ni, treedt Edward Van 
Doeselaer al op als uitgever van een maandblad.

D it eerste orgaan is De Eikel, orgaan van den Kunst-Letterlievenden 
Kring „D e Eikel” . D it apolitiek, zuiver literair blad wil de estetische 
zin in het algemeen aanmoedigen, inz. bij de jeugd, die een al te 
grote onverschilligheid aan de dag zou leggen t.o.v. literatuur, kunsten 
en wetenschappen. Buiten artikels over dergelijke onderwerpen, biedt 
het geregeld een erg verzorgde buitentekst-gravure. Dit vlaamsge- 
zind, kultureel blad is slechts met de eerste zes eksemplaren door 
Edward Van Doeselaer uitgegeven, ni. t/m oktober 1893 (4).

O p 18 mei 1895 brengt Van Doeselaer zijn woning over naar de 
Lange Schipstraat nr. 82, en einde 1896 verhuist hij weer naar de 
Bruul, nr. 64 (5).

Daar geeft hij vanaf 22 oktober 1899 De Dijlegalm, Katholiek 
weekblad voor de stad en het arrondissement Mechelen uit, dat iedere 
zondag verschijnt. D it politiek nieuwsblad, opgericht met nieuwjaar 1

(1) Het huis is genaamd „H et Gulden Mouwken” . O p dit adres had de voormalige 
mechelse drukker F. J. Gilis zijn drukkerij ingericht. (Cfr. F. E. D elafaille, op. cit,. 
p. 231).

(2) Vanaf 19 oktober 1885 : Guldenstraat, 24.
Vanaf 9 februari 1886 : Nieuwe Kapucienenstraat, 24.
Vanaf 19 maart 1887 : Nieuwe Kapucienenstraat, 61.
(3) Geboren te Mechelen op 9 september 1869.
(4) Vanaf november 1893 verschijnt het bij Pr. Verheyden, te Mechelen. Later 00k 

nog bij Victor Heymans.
(3) O p 16 november 1896.



1899 (1) na het verdwijnen van De Mechélsche Courant, komt met 
allerhande korte nieuwsberichten aandraven, maar voert hoofdzakelijk 
een katolieke verkiezingspropaganda. Ook artikels over landbouw, 
handel en nijverheid kan men er in lezen.

Edward Van Doeselaer is nochtans alleen de uitgever van dit 
nieuwsblad, dat gedrukt wordt te Brussel, in de drukkerij van L. 
Charpentier. W e mogen dus aannemen dat Van Doeselaer alleen 
maar de uitgever van deze eerste bladen was en vôôr 1900 nog zelf 
geen drukkerij heeft ingericht.

O p 29 juli 1899 wordt door hem het tweede nummer van Tout 
Malines gepubliceerd, weer een kultureel blad dat de literaire inte
resse wil verhogen door uitbreiding van het Cabinet de Lecture. Het 
is dan ook opgevat als propagandablad voor deze instelling.

Maar op Het Annoncenblad, weekblad uitsluitend voorbehouden 
aan humoristiek en publiciteit, komt Ed. Van Doeselaer voor als 
drukker en uitgever tegelijkertijd (2). D it apolitiek aankondigingsblad 
verschijnt voor de eerste maal op 20 mei 1900 (3). W e mogen dus 
aannemen dat Edward Van Doeselaer een eigen drukkerij heeft 
opgericht in de Bruul, nr. 64, in het begin van het jaar 1900. Het 
Annoncenblad, dat in beide talen is opgesteld, publiceert reklame tôt 
9 september 1900. Na dit i7de nummer is het niet meer weergevonden 
Het weekblad werd niet verkocht maar gratis uitgedeeld en aangeplakt 
op aile muren van de stad, en toegevoegd bij een aantal weekbladen.

Het volgende jaar worden twee bladen gedrukt bij deze drukker : 
De Hoop en De Kunsttribuun.

Het laatste is opnieuw een kultureel blad, dat streeft naar een 
herwaardering van de vlaamse kunst, en meer bepaald van de mechelse 
kunst. De Kunsttribuun verschijnt voor de eerste maal op 22 augustus 
1901. Elke donderdag zou het letterkundige besprekingen, inhoud, 
biografieën, program m ai en verslagen publiceren van op te voeren 
o f opgevoerde toneelstukken en van hun auteurs. D e eerste is helaas 
ook de laatste aflevering die weergevonden werd.

Van De Hoop is maar één nummer uitgegeven : op 15 december 
1901. Het is een typische okkasionele verschijning, een feestnummer, 
uitgegeven bij de isd e verjaring van de ,,Turn- en Wapenkring 
D e Hoop” . 1

(1) D e eerste 40 nummers werden gedrukt en uitgegeven bij de W w e De Roy.
(2) In de bevolkingsregisters van 1900 staat hij genoteerd als „drukker-boekhandelaar- 

gazetverkoper’ ’ .
(3) O p 15 mei was reeds een proefnummer verschenen.



Begin 1902 is het een propagandablad voor de persoonlijke 
boekhandel van de drukker dat hier gedrukt wordt. Bulletin Hebdo
madaire (de la) Librairie-Journaux Ed. Van Doeselaer is een prospektus 
van nieuwe tijdschriften, nieuwsbladen en boeken, die in de winkel 
van de drukker te bekomen zijn. Er werden twee afleveringen van 
aangetroffen (1).

O p 3 februari 1903 wordt het adres van de drukker gewijzigd 
van nr. 64 naar nr. 60 van de hoofdstraat.

Pas meer dan een jaar nadien (2) geeft Edward Van Doeselaer 
een nieuw weekblad-kiesblad uit: De Demokraat. Zijn naam prijkt 
er nochtans nergens op, maar het is wel degelijk zijn adres dat vermeld 
wordt (3). Het politiek orgaan is vooruitstrevend liberaal, en pleit 
voor algemeen stemrecht, evenredige vertegenwoordiging, persoon
lijke dienstplicht, en verplicht, kosteloos onderwijs. Er werd slechts 
het eerste nummer van bewaard.

Vanaf 13 november 1904 verschijnt een nieuw kultuurblad, 
genre van periodieken waaraan de uitgever totnogtoe de voorkeur 
schijnt te geven.

Het pas ontloken orgaan heet Nieuw Leven. Het is een zoveelste 
goedbedoelde poging om elke artistieke of intellektuele aanleg op te 
sporen en te bemoedigen, en komt voor de dag met een stel artikels 
over beeldende kunsten, literatuur, muziek, toneel, oudheidkunde 
en wetenschappen.

D e stichter ervan is Maurits Sabbe, maar daarnaast helpen nog 
een ganse staf vooraanstaanden aan de redaktie : Jef Denyn, W illem 
Geets, Albert Geudens, Prosper Verheyden,... het zijn allen over- 
bekende namen in de mechelse kunst- en intelligentiekringen. Politiek 
weert het uit zijn kolommen. Geregeld verschijnen 00k —  duurdere —  
geïllustreerde afleveringen. Nieuw Leven wordt regelmatig om de 
twee weken gedrukt bij Edward Van Doeselaer tôt 25 augustus 
1907 (4). Daarna werd het niet meer aangetroffen.

De Vakman, orgaan der Mechelsche wettig erkende liberale vak- 
verenigingen, is een maandelijks liberaal vakblad, dat hier voor het 
eerst verschijnt in januari 1906. Het propageert voor aansluiting bij 
de liberale vakbonden. Vooral tôt de houtnijverheid richt het zich. 1

(1) Nummer i : 23 februari 1902.
Nummer 2 : 2 maart 1902.
(2) Op 3 juli 1903.
(3) ..Drukkerij van De Demokraat, Bruul 6o, Mechelen".
(4) 8® nummer van de 3® jaargang. “ 5



Ondanks de vermelding van „maandblad”  wordt het na het eerste 
nummer niet meer weergevonden, maar hoogstwaarschijnlijk is het 
voortgezet door „D e Vakman, economisch en politiek maandblad”  (i).

Nog in 1906 blijkbaar wordt het nummer 1 van De Dijlezoon, 
orgaan van de Koninklijke Tooneelmaatschappij ,,De Dijlezonen”  ge- 
drukt, dat uitsluitend nieuws van de voornoemde vereniging (2), 
alsook aankondigingen biedt. Het enige aangetroffen nummer dateert 
van 21 november 1909 en is de tweede aflevering van de 4de jaargang.

O p 20 november 1906 wordt het adres van de familie Van 
Doeselaer samen met de boekhandel en de drukkerij : nummer 73 
van de Bruul. Het enige lopende tijdschrift, Nieuw Leven noteerde 
deze kleine verandering al van 21 oktober af.

Een franstalig liberaal nieuwsblad Le Réveil verschijnt hier voor 
de eerste maal op 16 juni 1907. Het is voor driekwart gevuld met 
verkiezingsnieuws. Daarnaast geeft het stadsnieuws en aankondi
gingen. Wekelijks wordt het bij Edward Van Doeselaer gedrukt tôt 
29 mei 1910 (3). Het laatste nummer heeft het formaat iets groter.

In november 1909 lanceert Edward Van Doeselaer andermaal 
een prospektus en prijslijst van kranten die op dat ogenblik bij hem 
te koop zijn. D e titel van de maandelijkse publikatie luidt : Le Presso- 
phile. Meer dan één aflevering werd niet aangetroffen.

In 1910 heet het adres van de drukker : Bruul 79.
O p het einde van 1910 verschijnt hier een belangrijk liberaal 

politiek blad. De Maanblusscher, liberaal orgaan voor Mechelen en 
omliggende steekt elke dinsdag, donderdag en zaterdag de kop op. 
Belangen voor middenstander en werkman verdedigend, wenst het 
in het algemeen de politieke belangstelling en aktiviteit in Mechelen 
te stimuleren. O p politiek gebied houdt het er een erg vooruitstrevend 
en vrijzinnig programma op na. Daarnaast verstrekt het nog stads
nieuws, een sportkroniek en een feuilleton.

Nochtans heeft De Maanblusscher onder deze vorm maar een 
kleine maand bestaan, daar het vanaf 29 december 1910 opgenomen 
wordt in De Straal.

De Straal, dagelijks orgaan der Vereenigde Liberalen van het 
Arrondissement Mechelen, was op dat ogenblik, samen met De Nieuwe 
Gazet het belangrijkste liberaal orgaan te Mechelen, en het enige dat 1

(1) Gedrukt bij August Hendrickx.
(2) Voorzitter : Mr. Vandewalle, volksvertegenwoordiger.
(3) Vierde jaargang, nr. 22.



in deze stad zelf gedrukt werd (i). Haar redaktie zal einde 1910 echter 
een nieuw dagblad uitgeven, dat dienst doet als opvolger van de Straal 
Het heet De Volksstem (2). Anderzijds geeft een volledig nieuwe 
redaktie, t.g.v. een samensmelting tussen De Straal en De Maan- 
blusscher, een ,,vernieuwde Straal” uit, die onmiddellijk verschijnt 
na de voorgaande en haar volgnummer behoudt. Deze nieuwe Straal 
wordt nu gedrukt bij Ed. Van Doeselaer, tôt 26 juli 1911 (3). Ge- 
durende deze période behoudt zij volledig het karakter, de inhoud 
en de strekking van de voorgaande publikatie. Alleen werd de onder- 
titel gewijzigd in Liberaal dagblad voor Mechelen en omstreken.

Een sportblad De Mechelsche Duivenliefhebber, onafhankelijk or- 
gaan voor Duivenliefhebberij en andere sporten, is het laatste blad dat 
bij Edward Van Doeselaer gedrukt wordt. Men vindt er nieuws in 
over allerhande op dat ogenblik te Mechelen beoefende sporten, inz. 
aangaande de duivensport. Het zou elke zaterdag verschijnen, maar 
er werden slechts twee nummers gevonden, gedateerd van eind 1912 
en begin 1913 (4).

In 1913 o f ten laatste in 1914 is Edward Van Doeselaer gestopt 
als drukker en uitgever (5). Geen van zijn beide zonen is hem in 
dit vak opgevolgd, noch Fritz Pieter Edward (6), die handelsreiziger 
zal worden, noch Renaat Pieter Edward (7), die het ambt van be- 
diende zal aannemen.

Edward Frans Egied Van Doeselaer is te Mechelen overleden 
op 3 augustus 1936. 1

(1) De Straal werd vanaf z i  oktober 1902 (I, 1) t/m 29 december 1910 (X, 2) gedrukt 
bij Victor Heymans, te Mechelen.
(2) Gedrukt bij Auguste Hendrickx, te Mechelen.
(3) Daarna verhuist ze naar de drukkerij van J. Van Godtsenhoven, te Brussel.
(4) Een proefnummer van 18 december 1912, en het eerste nummer van de eerste 
jaargang van 4 januari 1913.
(5) W e vinden hem vanaf 3 juli 1914 verhuisd naar de Louisastraat nr. 11.
(6) Geboren te Mechelen op 17 februari 1897.
(7) Geboren te Mechelen op 3 juli 1902.



V A N  M O E R

1. Alexandre Edouard
2. Philippe Isidore
firma : E . &  I. Van M oer

Alexander Edouard Van Moer werd geboren te W illebroek op 
25 februari 1837. Zijn broer Philippe Isidore in dezelfde gemeente 
op 13 november 1839. Beiden wonen in hun geboorteplaats tôt 1864, 
jaar waarin zij zich te Mechelen komen vestigen als meester-drukkers 
en boekhandelaars. D e drukkerij richten ze op naast hun woonst, 
in de Lange Schipstraat nr. 42-44. Het bedrijf werd gesticht op aan- 
drang van een derde broer, de E.H. Van Moer, P. J. (1), onderpastoor 
van het Begijnhof en hoofdredakteur van het weekblad De Ware 
Volksvriend, dat bij de drukker Emile François Van Velsen verscheen.

D e drukkerij van de broers Van Moer zal een belangrijk bolwerk 
van de katolieke periodieke pers worden.

Het voornoemde religieus nieuws- en aankondigingsblad komt 
voor de eerste maal uit deze drukkerij vanaf 1 januari 1865, het eerste 
eksemplaar van de tweede jaargang. Het blijft een onveranderde 
wekelijkse verschijning, dat zowel stichtend als ontspannend wenst te 
zijn en berichten van uiteenlopende aard meedeelt. Alleen is het for- 
maat vergroot. D e afmetingen zijn iets uitgebreider en de tekst is 
over drie i.p.v. over twee kolommen verdeeld. Het blad blijft ononder- 
broken dertig jaar lang door de broers Van Moer uitgegeven, tôt in 
december 1895 de drukkerij overgelaten wordt aan de firma ,,H. 
Dierickx-Beke Zonen” .

Maandelijksche Oefeningen, een religieus stichtend blaadje, werd 
gesticht in 1857 o f 1858 (2). Vanaf 1864 wordt het gedrukt bij de 
firma Van Moer, en dit tôt 1895, zonder onderbreking.

Vanaf 6 augustus 1865 verschijnt hier L ’Ami des Familles (3). 
Het is een kultureel nieuwsblad dat zich met ailes behalve politiek 
wil inlaten. Het is enkel franstalig en wenst een aangename en infor- 
matieve lektuur te vormen. Daarbij publiceert het zowel buiten- als 
binnenlandse nieuwsberichten. V ijf jaren later wordt het echter ge
drukt te Leuven, bij C. Peeters (4). 1

(1) Geboren te Willebroek op 27 augustus 1828.
Overleden te Mechelen op 20 januari 1869.
(2) Cfr. E. V an D oeselaer, op. cit., pp. 49-50.
(3) Het eerste nummer van de eerste jaargang : op 3 juli 1864. De eerste jaargang 

wordt gedrukt bij H. Steenackers.
(4) Het eerste eksemplaar dat daar verschijnt dateert van 2 januari 1870.
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O p het einde van 1865 is het een katoliek nieuwsblad : De 
Mechelsche Courant van de stad en het arrondissement, dat van de 
drukker H. Steenackers verhuist naar de broers Van Moer, waar het 
op s november voor de eerste maal gedrukt wordt. De reden van deze 
verandering is niet meer dan het feit dat de heer Steenackers ophoudt 
als drukker.

De Mechelsche Courant verschijnt wekelijks bij E. & I. Van Moer 
tôt einde 1882. Het eerste nummer van 1883 zal dan gedrukt worden 
bij de W eduwe J. C. D e Roy. O p 30 juni 1872 was bij de broers- 
drukkers een gelegenheidsuitgave ervan verschenen, als propaganda- 
blad voor de gemeenteverkiezingen. Het droeg bij deze omstandigheid 
een verschillende titel, ni. de Mechelsche Zweep, maar bezat het volg- 
nummer van de Mechelsche Courant.

1865 is 00k nog het jaar, waarin bij dezelfde drukkers een enig 
aangetroffen nieuwsblaadje uitkomt, getiteld Spaarzaamheid. Het kant 
zich vooral tegen gebruik van alkoholische dranken, en is apolitiek.

O p 21 september 1868 treedt de jongste van de twee broers, 
Philippe Isidore, te Waalwyck (Holland) in het huwelijk met Théo- 
dorine Marie Vincente Schoenmakers (1). Hun adres blijft : Lange 
Schipstraat 42, te Mechelen, waar 00k de ongetrouwde Alexandre 
Edouard inwoont.

In 1870 wordt een blaadje De Vrije Burger gedrukt, waarvan de 
artikels uitsluitend handelen over de Frans-Duitse oorlog. Het ver
schijnt van 21 tôt 29 juli.

De eerstvolgende jaren zijn het voor het merendeel kiesbladen 
die in de drukkerij van de broers Van Moer gedrukt worden.

In juni 1872 : drie katolieke propagandabladen voor de gemeente
verkiezingen van 1 juli.
,,Aan de vuïlen direkteur van Jan die Lacht” , is een tegenaanval op 
Jan die Lacht, liberale gazette van Mechelen (2). Er is slechts één 
nummer van verschenen.
Het Stadhuis, afrekening verschijnt ter gelegenheid van dezelfde 
verkiezingen.
De Ware Mechelaar is eveneens een katholiek kiesblad, en antwoord 
op het liberaal orgaan De Mechelaar, Dagblad voor de kiezing. Het 
verschijnt op 24 en 30 juni 1872, en negen jaar later (3) zien we het 1

(1) Geboren te Waalwyck (Holland) op 24 april 1836. Ingeschreven te Mechelen 
vanaf 16 oktober 1868.

(2) Gedrukt bij B. J. Mees te Antwerpen.
(3) O p 6 januari 1881.



nogmaals verschijnen voor de gemeenteverkiezingen van 12 januari 
1881.

In 1880 zijn het drie andere kiesbladen, voor de wetgevende 
verkiezingen van 8 juni 1880.
De Vrijheid wordt gedrukt op 23 mei, als antwoord op het liberale 
De Waarheid, Nieuwsblad van het arrondissement Mechelen.
De Ware Vrijheid is een parallel antwoord op De Vrijheid, Nieuwsblad 
voor het arrondissement Mechelen.
De Vrije Keizer, Katholiek blad tegen laster en leugentaal tenslotte is 
niet gedateerd, maar propageert de katolieke zaak voor dezelfde 
verkiezingen.

Het laatste orgaan dat met zijn eerste nummer gedrukt wordt 
bij de firma E. & I. Van Moer, is weer een kiesblad. D e titel ervan : 
Op-Sinjoorken, kiesblad van Mechelen. Vanaf 23 oktober 1881 ver- 
schijnt het met onregelmatige tussenpozen. Na drie jaar gaat het over 
naar de persen van de drukkerij, waarover de weduwe J. C. D e Roy 
het beleid voert.

O p 29 mei 1895 sterft de jongste der twee broers : Philippe 
Isidore. Hierna wordt de drukkerij overgelaten aan de firma „H . 
Dierickx-Beke Zonen” (1). Deze firma installeert zich inderdaad op 
hetzelfde adres —  Lange Schipstraat 42-44, te Mechelen — , op het 
einde van 1895.

In de registers van de Burgerlijke Stand van 1900 vinden we 
Alexandre Edouard Van M oer terug in de Lange Schipstraat, nr. 50, 
waar hij samen woont met zijn schoonzuster-weduwe. Hij is inge- 
schreven zonder beroep.

D e ex-drukker overlijdt op 12 april 1910, te Mechelen. 1

(1) Cfr. E. V an D oeselaer, o p . c i t . ,  p. 59.
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V A N  M O L

E. J. Van M ol X  I. M . Aelaerts 
(1863-1876) |

W w e Van Mol-Aelaerts

J. E . J. Van M ol 
(1893-1901)

(1876-1893)

V A N  M O L

Edouard Jacques 
firma : E . J. Van M ol

Edouard Jacques Van M ol werd geboren te Lier op 9 april 1827. 
In deze stad huwt hij Isabelle Marie Aelaerts (1). Hij opent in het 
jaar 1853 te Lier een drukkerij en boekhandel (2) die na enige jaren 
een benijdenswaardige omvang en bekendheid gaan verwerven. In 
deze drukkerij zien de twee Lierse kranten De Lierenaer en De Kempen 
het licht.

In het jaar 1862 opent de drukker een sukkursaal van zijn boek- 
winkel te Mechelen, op de Graanmarkt, nr. 21 (3). Van dat ogenblik 
af heeft Edouard Jacques Van Mol, samen met zijn echtgenote en zijn 
uitgebreide kroost, twee wettelijke verblijfplaatsen : Lier & Mechelen.

Vanaf 15 november 1863 geeft hij te Mechelen een weekblad 
uit, getiteld : De Burgerij en de Landbouw, Mechelsch Blad ter bevor- 
dering van ’s Lands welvaart en vooruitgang (4). D it nieuwsblad zal 
voortaan tôt en met de laatste aflevering, d.w.z. t/m 31 december 1893, 
bij de firma E. J. Van M ol verschijnen (s). Enkele vernieuwingen 
werden weliswaar aangebracht, vergeleken met de vorige verschij- 
ningsvorm bij J. Nijs te Brussel. D e voormalige titel De Burgery 
werd dus uitgebreid tôt De Burgerij en de Landbouw. Daarbij ver- 
schijnt het weekblad in een aanzienlijk groter formaat. Haar afme- 1

(1) Geboren te Lier op 4 december 1832.
(2) Cfr. F. E. D elafaille, op. cit., p. 156.
(3) In het huis genaamd „den Jongen Voetboog” .
(4) Dit liberaal nieuwsblad werd gesticht op 13 september 1863. De eerste twaalf 

nummers, —  t/m 8 november 1863 — , werden gedrukt te Brussel bij J. Nijs. T ôt 1874 
wordt het nu gedrukt te Lier.

(5) Na deze datum wordt het onmiddellijk opgevolgd door De Burger, liberaal week
blad voor Mechelen en omstreken, dat in dezelfde drukkerij gedrukt wordt.
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tingen zijn haast verdubbeld; het aantal bladzijden is opnieuw van 
8 op 4 gebracht, maar iedere pagina beslaat nu 5 i.p.v. 2 kolommen 
tekst. De Burgerij en de Landbouw is het eerste mechels blad dat 
5 kolommen tekst per bladzijde schenkt. In deze vernieuwde vorm 
zal het gedurende 30 jaar bij dezelfde firma verschijnen. Ook naar 
karakter en inhoud heeft De Burgerij en de Landbouw een wijziging 
ondergaan vanaf 15 november 1863. W aar het daarvôôr uitsluitend 
een politiek propagandablad was, komt het sinds deze datum ook 
aandraven met binnen- en buitenlandse berichtgevingen, zodat het 
nu terdege bij de nieuwsbladen mag gerekend worden. Deze tweetalige 
antagonist van de katolieke Gazet van Mechelen is het officieel orgaan 
van de ,,Liberale Grondwettelijke Vereeniging van Mechelen” . Het 
streeft de belangen van de burgersklasse na in handel en nijverheid, 
en wenst haar onbetwiste suprématie in het staatsbeleid, met absolute 
uitsluiting van adel en geestelijkheid.

Het liberaal nieuwsblad heeft een lang bestaan gekend en is pas 
begin 1894 vervangen door De Burger, iiberaai weekblad voor Mechelen 
en omstreken.

In 1863 is de boekwinkel overgebracht van de Graanmarkt naar 
de O.L.-Vrouwstraat nr. 751 2. Drie jaar later verhuist hij naar de 
Bruul, 89, en in mei 1867 vinden we hem op het nummer 112 van 
de hoofdstraat. O p dit laatste adres verwerft Edouard Jacques van Mol 
te Mechelen een grote vermaardheid, vooral in liberale kringen dan, 
nadat hij in dit huis in 1867 ook een drukkerij inricht (1).

D e drukkerij van Van M ol zal dadelijk een voornaam gebruiks- 
middel en verschijningsoord zijn van een reeks bladen, die de liberale 
zaak bij tal van verkiezingen propageert en ondersteunt.

In 1872 verschijnen, ter gelegenheid van de provinciale ver
kiezingen, twee propagandabladen : Het Kiesblad, op 27 juni, en 
Ons Laatste Woord, twee dagen later, op 29 juni, en vlak vôôr de 
verkiezingen waarschijnlijk.

Vanaf 1874 wordt het wekelijks nieuwsblad De Burgerij en de 
Landbouw, dat voordien te Lier gedrukt werd en in Mechelen ver- 
scheen, in de mechelse drukkerij van E. J. Van M ol gedrukt, nadat 
de werkplaatsen er een belangrijke uitbreiding hebben gekend (2).

(1) D e drukkerij te Ler blijft evenwel bloeien en de drukker heeft in beide steden 
een wettige verblijfplaats.

(2) De enige zoon van de drukker, Jean Edouard Jacques, leert bij zijn vader het 
berœp aan.
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De drukker Edouard Jacques Van M ol overlijdt plotseling te 
Mechelen op 4 december 1876, slechts 49 jaar oud. D e twee drukke- 
rijen worden voortgezet door de weduwe Van Mol-Aelaerts en haar 
kinderen, onder dezelfde firma ,,E. J. Van M ol” .

W w e V A N  M O L -A E L A E R T S  EN  K IN D E R E N

firma : E . J. Van M ol

Na het plotse overlijden van haar echtgenoot Edouard Jacques (1), 
besluit de W w e Van M ol (2) samen met haar kinderen de werking 
van de twee drukkerijen, door haar man in Lier en in Mechelen 
opgericht, op zich te nemen. D e firma blijft genaamd ,,E. J. Van M ol” .

Aldus verschijnt het weekblad De Burgerij en de Landbouw 
ononderbroken en op onveranderde wijze sedert 10 december 1876.

Voor de wetgevende verkiezingen, gehouden op 8 juni 1880, 
worden door dit bedrijf een aantal kiesbladen gepubliceerd in de loop 
van de maanden mei en juni. Het zijn De Geheime Stembns (3), De 
Waarheid (4), De Vrijheid (5) en Vooruit! (6).

Iedere week verschijnt dus telkens een gelijkaardig blad met 
een verschillende titel. Ze vermelden aile vier : eerste jaargang 
nummer 1. D e eerste drie dagen daarbij nog een identische, bedrieg- 
lijke ondertitel : Nieuwsblad van het arrondissement Mechelen. Nochtans 
houden ze zich met niets anders op dan met het voeren van —  liberale 
—  verkiezingspropaganda.

Het is pas zes jaren later dat een nieuw liberaal kiesblad uit de 
drukkerij van de weduwe Van M ol verschijnt. Kiesblad voor den 
Provincialen Keus van 23 mei 1886 is tweetalig en vooral gericht tegen 
de arbeiders (7).

Opnieuw een tweetal kiesbladen worden op deze plaats gedrukt 
in 1888, ter gelegenheid van de wetgevende verkiezingen gehouden 
op 12 juni 1888. D e i e juni wordt Kiesblad van het arrondissement 
Mechelen verspreid. Een week later (8) is het de beurt aan De Kies- 1 2 3 4 5 6 7 8

(1) O p 4 december 1876.
(2) Geboren Isabelle Marie Aelaerts.
(3) Op 13 mei.
(4) Op 20 mei.
(5) O p 27 mei.
(6) O p S juni.
(7) Het blad is niet gedateerd.
(8) O p 8 juni.
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courant van het arrondissement Mechelen. Beide bladen verdedigen 
de liberale kandidaturen in de verkiezingsstrijd.

W at de periodieken betreft zien we dus dat de persen van de 
weduwe Van M ol uitsluitend open staan voor kiesbladen, die er dan 
ook vrij vaak gedrukt worden.

Ondertussen is de enige zoon, Jean Edouard Jacques Van M ol (i), 
volwassen geworden en heeft de aktieve leiding van de drukkerijen 
in handen genomen (2), die echter nog op naam van zijn moeder 
blijft en steeds de firma van zijn vader vermeld. Terwijl hij de druk- 
werken verder verzorgt, houden zijn moeder en drie zusters de boek- 
handel in stand (3).

D e weduwe Isabelle Marie Van Mol-Aelaerts overlijdt te Lier 
op 8 september 1892. D e drukkerij gaat over in handen van Jean 
Edouard Jacques Van Mol.

V A N  M O L

Jean Edouard Jacques 
firma : E . J. Van M ol

Jean Edouard Jacques Van M ol werd geboren te Lier op 11 mei 
1857. Hij is de enige zoon van de drukker Edouard Jacques Van M ol 
en van Isabelle Marie Aelaerts. T ôt zijn i7de jaar verblijft de zoon 
Van M ol te Lier. Daarna komt hij zich te Mechelen vestigen (4), 
waar zijn vader een belangrijke vergroting van zijn drukkerij (5) heeft 
tôt stand gebracht. Tw ee jaar later zal hij zijn vader verliezen (6). 
Het bedrijf, dat nog een twintig-tal jaren op naam van zijn moeder 
zal staan, gaat stilaan meer en meer door zijn ervaring en vakkundige 
kennis gedirigeerd worden.

De weduwe Van Mol-Aelaerts sterft op 8 september 1892 te 
Lier. D e drukkerij en boekhandel, gelegen in de Bruul nr. 120, 
worden ononderbroken voortgezet door haar kinderen. Jean Edouard 1

(1) Geboren teLier op n  mei 1857.
(2) De bevolkingsregisters van de Burgerlijke Stand van 1890 hebben de weduwe 

Van Mol-Aelaerts nog enkel als boekhandelaarster genoteerd.
(3) Het huis in de Bruul heeft inmiddels het nummer 120 verworven (voordien : 112).
(4) Hij wordt te Mechelen ingeschreven op 31 juli 1874. Zoals de overige familieleden 

blijft hij twee wettige woonplaatsen behouden : te Lier en te Mechelen.
(5) Opgericht in 1867.
(6) O p 4 december 1876,
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Jacques, zelf vrijgezel, woont hier samen met zijn drie ongetrouwde 
zusters, waarvan de oudste, Joanna Maria Philomena Van M ol (i) 
als hoofd van het gezin geldt.

Aile verdere drukwerken blijven verschijnen onder de firma 
„E . J. Van M ol” . D e vaderlijke initialen zijn trouwens volslagen 
toepasselijk op de zoon Van Mol.

O p 7 januari 1894 wordt hier het eerste eksemplaar van een 
gans nieuw weekblad gedrukt. D e titel luidt : De Burger, Liberaal 
weekblad voor Mechelen en omstreken. Het is de onmiddellijke voort- 
zetting van De Burgerij en de Landbouw (2), de enige periodische 
uitgave die tôt nog toe in deze drukkerij gedrukt werd (3). Evenals 
haar voorgangster, is De Burger een liberaal politiek blad, dat elke 
zondag verkocht wordt. Buiten politieke, polemische artikels en 
verkiezingspropaganda, publiceert het evengoed nieuwsberichten, 
artikels betreffende literatuur en kunsten, een rechterlijke kroniek, 
een feuilleton en aankondigingen. Aanvankelijk is het orgaan vlaams- 
gezind ; later wordt het tweetalig. De Burger zal een relatief langdurig 
bestaan kennen. W e treffen hem aan tôt in zijn achtste jaargang. 
Het laatste eksemplaar dateert van 13 januari 1901. Samen met De 
Burgerij en de Landbouw heeft dit orgaan dus 38 jaargangen in de 
drukkerij van E. J. Van M ol doorstaan.

Nog in 1894 ziet andermaal een liberaal kiesblad het licht in deze 
drukkerij (4), dit voor de provinciale verkiezingen van 28 oktober 
van dat jaar. D e titel ervan : Waarheid en Recht, nieuwsblad van het 
Kanton Mechelen.

Aile volgende verschijningen zijn trouwens eensluidend : het zijn 
allemaal liberale kiesbladen, die werkelijk in de drukkerij van de 
firma E. J. Van M ol een gelukkig bestaansmiddel gevonden hebben.

O p 12 november 1895 is het Kiesblad voor de stad Mechelen dat 
de liberale kandidaten voor de gemeenteverkiezingen van 17 november 
hoog ophemelt en hun katolieke tegenhangers voor ’t vuil van de 
straat uitscheldt.

L ’Echo de Malines, journal de propagande, verschijnt op 10 april 
1896 en propageert de liberale zaak voor de gemeenteverkiezingen 
van twee dagen later. 1

(1) Geboren te Lier op g mei 1855. Ingeschreven op de Burgerlijke Stand als ,,Meester- 
drukker en winkelierster” .

(2) Het laatste nummer van De Burgerij en de Landbouw werd gedrukt op 31 de 
cember 1893.

(3) Aile andere publikaties waren kiesbladen.
(4) O p 25 oktober 1894.
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O p 26 juli van hetzelfde jaar 1896 worden provinciale verkie- 
zingen gehouden. Voor deze gelegenheid worden weer twee nieuwe 
kiesbladen uitgegeven, uitgaande van de ,,Vereenigde Liberalen van 
’t kanton Mechelen” . De Boer is bestemd om verspreid te worden 
onder landbouwers en werklieden. Het andere verschijnt onder de 
titel Nummer 3.

Na deze datum blijft slechts één enkel blad bij Jean Edouard 
Jacques Van M ol gedrukt worden : De Burger (x). Verder verschijnt 
uit deze drukkerij geen enkel kies- o f weekblad meer.

In 1900 heeft het huis in de Bruul het nummer 118 i.p.v. 120 
aangenomen. Vanaf 1910 treffen we het gezin Van M ol aan in de 
Bruul nr. 128.

Het gezinshoofd, Joanna Maria Philomena Van Mol, die ge- 
du rende de ganse période de papier- en boekhandel in de Bruul heeft 
opengehouden, sterft te Mechelen op 9 februari 1933. Haar broer, 
de drukker Jean Edouard Jacques Van Mol, overlijdt er op 83-jarige 
leeftijd, ni. op 22 januari 1940.

V A N  V E L S E N

Zie onder : Van der Elst 1

(1) Minstens tôt 13 januari 1901.
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VERHEYDEN
Prospcr Barbe (i) 
firma : P . Verheyden

Prosper Barbe Verheyden werd te Mechelen geboren op 25 ok- 
tober 1873. Hij is de zoon van een skulpteur. Zijn adres is:K orte  
Ridderstraat 22, Mechelen. In de eerstvolgende jaren verhuist hij 
tweemaal (2).

Hij wordt achtereenvolgens student aan het Koninklijk Athe- 
neum te Antwerpen (3) en aan de Vrije Universiteit te Brussel, waar 
hij het kandidaatsdiploma in natuur- en wiskunde behaalt. Prosper 
Verheyden wordt gemeentebediende in zijn geboortestad.

Einde 1893 (4) geeft deze 20-jarige persoon een kultureel blad 
uit, De Eikel, een maandelijks orgaan van de ,,Kunst —  Letterlievende 
Kring De Eikel” , dat reeds vanaf mei 1893 verscheen bij de drukker- 
uitgever Edward Van Doeselaer. Prosper Verheyden krijgt nu op het 
blad de plaats van „drukker-uitgever” . Daar hij zeîf nooit een druk- 
kerij heeft opgericht, noch dit vak heeft aangeleerd, mogen we aan- 
nemen dat hij alleen als uitgever fungeerde. Dit apolitiek, literair 
maandblad streeft ernaar kunst, letteren en wetenschappen meer 
ingang te doen vinden bij de mechelse bevolking, vooral dan bij de 
jeugd, die het stimuleert in haar verstandelijke en artistieke belang- 
stelling. Het vlaamsgezind orgaan publiceert gedichten en artikels 
over kunst en literatuur.

Bepaalde afleveringen zijn vergezeld van buitengewoon verzorgde 
buitentekst-gravures.

Anderhalf jaar later wordt De Eikel gedrukt en uitgegeven door 
Victor Heymans (5) en komt de naam van P. Verheyden niet meer 
voor. Deze blijft nochtans hoog in aanzien in kunst- en weten- 
schappelijke milieus.

O p 11 september 1899 gaat de stadsbediende in Ieper een 
huwelijk aan met Augusta Alida Maria Lambin (6). Een korte tijd 1

(1) Deze nota’s zijn samengesteld met gegevens uit de Burgerlijke Stand, het pers- 
repertorium en een In Memoriam Prosper Verheyden, (Cfr. bibliografie).

(2) — O p 28 maart 1881 : Grocnstraat 37.
—  O p 4 oktober 1889 : Groenstraat 49.

(3) Van 1885 tôt 1891 : wetenschappelijke afdeling.
(4) Het eerste aangetroffen nummer dat de firma P. Verheyden vermeldt, is gedateerd 

van november 1893.
(5) Vanaf het aangetroffen nummer van juli 1895 (II, 12).
(6) Geboren te Ieper op 23 juni 1873.
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is Prosper Verheyden dan werkzaam in Ieper, bij zijn schoonvader. 
Maar vlug keert hij naar Mechelen terug. W e vinden hem voortaan 
op de Kapucienenvest nr. 39 (1). Vanaf 18 oktober 1899 is hij ver- 
huisd naar de Herreynsstraat nr. 15, steeds te Mechelen.

D e voormalige stadsbediende heeft besloten in de joernalistiek 
te gaan, en is nu verbonden aan de redaktie van De Nieuwe Gazet.

In oktober 1900 wordt hij „snelschrijver” bij de gemeenteüjke 
administratie van Antwerpen.

Niet lang daarna zal hij zich in Antwerpen gevestigd hebben. 
D e registers van de Burgerlijke Stand van 1890 zijn de laatste die 
de naam Prosper Verheyden bevatten (2). O p zeker ogenblik is hij 
daarin uitgeschrapt.

In zijn nieuwe verblijfplaats brengt hij het tôt de rang van 
bureauchef en staat hij aan het hoofd van de uitgave van een Ge- 
meentéblad.

Hoewel voor de rest van zijn leven in Antwerpen woonachtig, 
blijft Prosper Verheyden ononderbroken aktief in relatie met zijn 
geboortestad. Geregeld woont hij vergaderingen van mechelse maat 
schappijen bij en voert er vaak het woord. Bij menige manifestatie 
op artistiek of intellektueel gebied is hij aanwezig.

Einde 1903 wordt deze aktieve man lid van de Mechelse Kring 
voor Oudheidkunde, Geschiedenis en Folklore. Regelmatig verzorgt 
hij nu schriftelijke bijdragen in de „Handelingen” van deze ver- 
eniging.

Vanaf 1907 zien we hem weer als sekretaris in de redaktie van 
het Tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen (3). Sedert 1909 en tôt 
1911 is deze periodiek versmolten met Het Boek (4). In deze période 
is Prosper Verheyden de funktie van gewoon opsteller toegewezen.

In verband met zijn geboortestad komt hem nog de eer toe de 
mechelse beiaardschool te hebben geleid en uitgebouwd (5).

In 1932 is hij tôt lid benoemd van de Maatschappij der Neder- 
landse Letterkunde te Leiden. Later wordt hij nog voorzitter van 
de Vereniging der Antwerpse Bibliofielen, en leraar aan de middelbare 
Bibliotheek- en Archiefschool te Antwerpen. 1

(1) De eksakte datum van deze herinschrijving is niet bekend.
(2) Herreynstraat nr. 15.
(3) Uitgegeven door J. E. Buschmann (Antwerpen) en Martinus N yhoff ('s Graven- 

hage).
(4) Uitgegeven te Amsterdam.
(5) Samen met de hoofdbeiaardier, zijn vriend : Jef Denyn.
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Vanaf 1938 gaat hij als ambtenaar op rust.
Prosper Barbe Verheyden overlijdt op 21 augustus 1948 te 

W ilrijk als gevolg van een langdurende ziekte.
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VERMEULEN
Pictcr Frans
firma : F r. Vermeulen-Van Bogaert

Pieter Frans Vermeulen werd te Mechelen geboren op 24 fe- 
bruari 1875. Van werkman-letterzetter klimt hij op tôt meesterdrukker. 
O p 12 september 1900 gaat hij in Mechelen een huwelijk aan met 
Maria Catharina Van Bogaert (1). Zij bewonen aanvankelijk de 
Hanswyckstraat nr. 13. Negen maanden later (2) verhuizen ze naar 
de Colomastraat nr. 22.

D e 4de januari 1902 sticht Frans Vermeulen een eigen drukkerij. 
Deze zou gelegen geweest zijn in de Arsenaalstraat, te Mechelen (3). 
D e drukker zou dus niet bij zijn drukkerij zelf gewoond hebben. 
In de lente 1902 is hij zelfs ingeschreven in het nummer 7 van de 
Tesschestraat (4). Maar vanaf 5 juni 1907 woont het echtpaar V er
meulen in de Arsenaalstraat nr. 29. Naar aile waarschijnlijkheid was 
het atelier dus hier gelegen.

O p 3 februari 1909 worden woonst en werkplaats overgedragen 
naar de Hanswyckstraat 49 in dezelfde stad (5).

Buiten drukker is Frans Vermeulen 00k kerkbediende van de 
Hanswijckparochie.

Onder de firma „Vermeulen-Van Bogaert”  geeft de drukker 
in deze période een tweetal blaadjes uit.

Het eerste is een lokaal vakblad De Mechelsche Papier- en Boek- 
bewerker, een orgaan van de „Christen boekdrukkers- en Boekbinders- 
gilde uit den Katholieken Werkmanskring” . Hoewel het een blad is 
van een katolieke vakbond, is het niet politiek maar uitsluitend 
sociaal gericht.

Het beroepsbladje verschijnt op onregelmatige tijdstippen. Het 
enige aangetroffen nummer dateert van maart 1911.

D e tweede publikatie is een parochieblad, dat elke zaterdag 
verschijnt, met kerkelijk, inz. parochiaal nieuws. D e uitgave van 
Hanswycks Parochieblad werd weergevonden van 2 december 1911 
t/m 11 mei 1912 (6). 1

(1) Geboren te St Jans Molenbeek op 20 december 1871.
(2) O p 4 juni 1901.
(3) Volgens mondelinge overlevering vanwege beide dochters van de drukker.
(4) Vanaf 30 april 1902.
(5) Hedendaags wordt op dit adres de drukkerij-papierhandel Vermeulen nog steeds 

voortgezet.
(6) Daarna wordt het blad opnieuw aangetroffen in 1926.

130



D it zijn de enige periodische verschijningen die v66r 1914 door 
de firma ,,Vermeulen-Van Bogaert” uitgegeven worden.

D e drukker zal later zijn drukkerij overlaten aan zijn zoon Karel 
Lodewijk Antoon Vermeulen (1), die hetzelfde beroep heeft aange« 
leerd.

Pieter Frans Vermeulen overlijdt te Mechelen op 2 maart 1948. 1

(1) Geboren te Mechelen op 2 april 1903.



V L E E S C H O U W E R

Louis
firma : —  L . Vleeschouwer (-Dyck)

—  St J an Berchmansdrukkerij

Louis Vleeschouwer werd geboren te Mechelen op 28 mei 1866. 
Hij is de zoon van een kleermaker. Zelf leert hij trouwens het beroep 
van kleermaker aan. Hij woont in de Hoviusstraat 11, te Mechelen.

O p 2 juni 1888 huwt Louis Vleeschouwer Anne Marie Dyck (1). 
Daarop nemen zij hun intrek in het huis, gelegen in de Oude Beg- 
gaardenstraat nr. 1. D e kleermaker neemt daarna nog bezit van v ijf 
verschillende adressen (2).

In de registers van de Burgerlijke Stand van 1890 luidt het beroep 
van Louis Vleeschouwer : kerkklerk, kleermaker en winkelier. In 
deze van 1900 is het ,,koster, drukker en winkelier” geworden. 
Omstreeks 1900 heeft de voormalige kleermaker waarschijnlijk een 
drukkerij ingericht op het adres waar hij dan woont : Brusselse 
steenweg 53.

Het is 1902 wanneer de eerste drie bladen bij hem gedrukt 
worden : De Goede Boodschap, De Belgische Houtbewerker en De 
Railwayman.

De Goede Boodschap, Katholiek Ghristen weekblad met kenspreuk: 
Stichten en Onderrichten, verschijnt vanaf 28 juni 1902 (3). D it katoliek 
nieuwsblad wil tegelijk informatief en stichtend zijn. Naast binnen-, 
buitenlandse- en lokale nieuwsberichten, artikels aangaande landbouw 
en kerkelijke instellingen, distrakties en kommerciële aankondigingen, 
vindt men er een ruime plaats voorbehouden aan propaganda voor 
godsdienstige, liefdadige instellingen en een aanbevolen bibliografie.

De aankondigingen zijn vervat in een speciaal bijvoegsel van 
8 bladzijden. Vanaf januari 1912 is het orgaan merkelijk duurder 
geworden. De Goede Boodschap, die 00k een relatief hoge verspreiding 
in Holland gevonden schijnt te hebben, treft men aan tôt in 1914. 
Het sukses van het weekblad zal dus aanzienlijk geweest zijn. 1

(1) Geboren te Rumst op 27 september 1864.
(2) —  Vanaf 11 januari 188g : Nonnenstraat 15.
—  Vanaf 26 september 1890 : Brusselse Steenweg 5.
—  Daarna : Brusselse Steenweg 33.
—  Vanaf 9 mei 1891 : Brusselse Steenweg 62.
—  Vanaf 9 mei 1894 : Brusselse Steenweg 39.
(3) Het weekblad noteert als uitgever-drukker : Lodewijk Vleeschouwer, St Jan 

Berchmansdrukkerij, Mechelen,
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O p 26 juli 1902 wordt het eerste nummer gepubliceerd van een 
katoliek vakblad, De Belgische Houtbewerker. D it officieel orgaan van 
het ,,Belgisch Houtbewerkersverbond” , verschijnt maandelijks, onder 
de redaktie van de heer A . Verdellen, en met medewerking van per- 
sonen uit Gent, Antwerpen, Aalst en Mechelen. Het sociaal gericht 
orgaan verdedigt de belangen van de arbeidersklasse en geeft nieuws 
met betrekking tôt de vereniging. D e berichten zijn afkomstig uit 
talrijke steden van het land, maar voornamelijk uit Mechelen, waar 
de zetel van het verbond gesitueerd is.

Begin 1907 wordt de verkoopprijs van het maandblad verhoogd. 
Verder wordt De Belgische Houtbewerker in dezelfde drukkerij gedrukt 
zonder enige wijziging tôt in 1909 (1).

D e derde periodiek die vanaf 1902 bij Louis Vleeschouwer ver
schijnt, is de tweetalige DejLe Railwayman, orgaan der lagere Staats- 
bedienden van België, eveneens een maandelijks vakblad. Het blad, dat 
gesticht werd op 14 september 1902, houdt artikels in aangaande de 
staatsbedienden, verdedigt hun belangen maar wijst 00k op hun 
plichten. Het is strikt apolitiek. Over de algemene lijn tweetalig, 
kondigt het vanaf 1911 alleen vlaamstalige artikels af. Het laatste 
eksemplaar van De Railwayman dat aangetroffen werd, is gedateerd 
van 5 november 1911. Het blad is dus haar negende jaargang in- 
gegaan.

Een laatste orgaan dat bij deze drukker van de pers komt, en 
wel onder de firma ,,Louis Vleeschouwer-Dyck” , is De Mechelsche 
Duivenliefhebber, weekblad voor Duivenmaatschappijen en liefhebbers. 
Het verschijnt elke zondag met nieuws aangaande de duivensport. 
Naast drukker en uitgever is Louis Vleeschouwer er 00k de redakteur 
van. W e vinden het uitgegeven tôt midden 1905 (2).

O p 23 augustus 1904 brengt de drukker zijn woning over naar 
de St Jan Berchmansstraat nr. 5. D e bij hem gedrukte periodieken 
vermelden dit adres nochtans niet, ofwel pas veel later (3).

In deze drukkerij wordt de enige zoon van de drukker, W illem 
Paul Jozef Vleeschouwer (4), letterzetter.

Louis Vleeschouwer zal in zijn geboortestad overlijden op 
15 december 1935. 1 * 3 4

(1) Vanafhet nummer van september 1909 vinden we het blad gedrukt bij H. Dierickx- 
Beke Zonen.

(z) Het laatste aangetroffen nr. : 17 juni 1905 (II, 25).
(3) Alleen De Railwayman kondigt de adresverandering aan, maar we hebben het 

slechts gevonden vanaf de aflevering van 12 januari 1908.
(4) Geboren te Mechelen op 20 januari 1893.
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K R O N O L O G IS C H E  LIJST D E R  M E C H E L SE  D R U K K E R S EN  
U IT G E V E R S V A N  D A G - EN  W E E K B L A D E N  

EN  T IJD SC H R IF T E N  (1773- 1914)

1773-1788
1784-1828
1788-1811
1811-1822
1823-1835
1828-1855
1835-1848
1841-1863
1848-1877
1854- 1863
1855- 1913
1858-1908
1863-1878
1863
1863-1865
1863- 1876
1864- 1895 
1866-1882 
1871-1882
1876- 1892
1877- 1882 
1879-1914 
1882-1899 
1882-1886
1882- 1891
1883- 1914
1884- 1885 
1885 
1885
1885- 1898
1886- 1913 
1889
1889-1899
1889-1905
1889-1907
1891- 1901
1892- 1901
1893- 1895 
1893-1913
1895
1895- 1896
1896- 1909

J. F. Van der Elst.
P. J. Hanicq.
F. J. Van der Elst.
W we F. J. Van der Elst-Gyselinckx.
A. J. A. Van Velsen.
F. P. J. Hanicq.

Van Velsen-Van der Elst kinderen.
J. F. Olbrechts.
E. I. F. V. Van Velsen.
Ph. J. A. Steenackers.
P. C. H. Dessain.
W we H. Dierickx-Beke en zonen.
W we J. F. Olbrechts-Vernelen.
W we Ph. J. A. Steenackers-Klerx.
H. Ph. J. Steenackers.
E. J. Van Mol.
E. & I. Van Moer.
J. L. A. Ryckmans.
J. C. De Roy.
W we Van Mol-Aelaerts en kinderen. 
W we E. I. F. V. Van Velsen-De Bock. 
J-B. A. A. Olbrechts.
W we J. C. De Roy.
A. M. S. Van Velsen.
W we J. L. A. Ryckmans-Van Deuren.
L. & A. Godenne.
D. J. Van der Auwermeulen.
G. Bonaugure.
E. Bonaugure.
C. A. Tuerlinckx.
R. M. A. Van Velsen.
J. Bollen.
J. J. De Roy.
G. T. M. Steurs.
M. C. J. V. Heymans.
P. F. Ryckmans.
J. E. J. Van Mol.
P. B. Verheyden.
E. F. E. Van Doeselaer.
J. Fels.
J. Jooris.
F. Pauwels.
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1898- 1905
1899- 1911 
1901-1914
1901- 1903
1902- 1903
1902- 1914
1903- 1914
1904- 1905
1907- 1910
1908- 1913
1909- 1914
1909- 1914
1910- 1912
1911- I912
1912- 1913
1913- 1914

E. P. M. A. Tuerlinckx.
C. Laenen.
W we P. F. Ryckmans-De Vooght. 
H. Gosselincs.
K. Gosselinc(k)s.
L. Vleeschouwer.
A. C. J. Hendrickx.
P. H. Van der Auwera.
Vw. Heymans-De Backer.
H. C. J. J. M. Dierickx.
P. Van der Zeypen.
E. Pauwels.
R. J-B. L. Smeyers.
P. F. Vermeulen.
Beckers Zonen.
G. E. A. Dessain.





IN L E ID IN G  T O T  D E E L  II :

R E P E R T O R IU M  V A N  D E  PERS T E  M E C H E L E N  E N  IN  D E  
K A N T O N S  M E C H E L E N  EN  PU URS

Het enorme belang van de pers als bron voor de hedendaagse 
geschiedenis is in het laatste decennium overduidelijk geworden. 
Langs de andere kant was even duidelijk de moeilijkheid tôt benadering 
en gebruik van dit bronnenmateriaal, om de eenvoudige reden dat 
men niet op de hoogte was van wât juist bestond, en wââr het even- 
tueel bestaande zich bevond. D e vérgaande verspreiding ervan maakte 
een inzicht nog moeilijker, zoniet onmogelijk.

Teneinde uit deze impasse te geraken, werd een aantal jaren 
geleden een àanvang gemaakt met het opstellen van répertoria van de 
pers in België, die elk afzonderlijk een meer o f minder gedetailleerde 
beschrijving van de bestaande en weergevonden periodieken op 
lokaal plan dienden te realizeren. Aldus ontstonden een aantal réper
toria die de steden Brussel, Antwerpen, Gent, Brugge, Doornik 
omvatten. Hoewel niet steeds even volledig o f nauwkeurig, is het nut 
van deze bijdragen vrij groot gebleken. Een volgende stap is de uit- 
werking van deze persrepertoria op provinciaal vlak, zodat men uit- 
eindelijk, door samenvoeging van deze verschillende verzamelingen, 
tôt een min o f meer volledig overzicht van de belgische pers zou 
geraken, dit vanaf haar oorsprong tôt 19x4.

D it repertorium van de pers te Mechelen wil niets meer dan 
haar steen bijdragen tôt de konstruktie van deze uiteindelijke ver- 
zameling, die de ganse 18e en i9 e-eeuwse belgische pers zal bundelen.

In dit werk werd in de eerste plaats gestreefd naar drie kenmer- 
ken : volledigheid, eksaktheid en duidelijkheid. W e hopen ten zeerste 
in dit streven suksesvol geweest te zijn.

Aangaande de kronologische limitering van het interessegebied 
kunnen we kort zijn : de aanvangsdatum is deze van het verschijnen 
van het eerste mechels nieuwsblad (x), d.w.z. 17 januari 1773. Ver- 
mits dit volgens de tôt nog toe bekende resultaten de eerste perio- 
dische uitgave is die de stad ooit heeft gekend, lijkt deze aanvangs
datum gegrond. 1

(1) Wekelyks Bericht van de stadt en het Arrondissement Mechelen.
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Anderzijds werd als einddatum het jaartal 1914 in acht genomen. 
Daar we menen dat de pers gedurende de oorlogsjaren een aparté 
en volledig specifieke studie vraagt, is het dus verantwoord dit eerste 
overzicht met de aanvang van het jaar 1914 te laten eindigen. A ls 
terminus ad quem werd aanvaard : 31 december 1913. Indien van 
een besproken uitgave nog eksemplaren verschenen zijn na deze 
ultieme datum, werd in een voetnota naar dit feit verwezen.

W at werd nu als objekt aanvaard voor opname in dit pers- 
repertorium ?

Dat het begrip ,,pers”  tôt heden toe een vurig omstreden onder- 
werp is gebleven, hoeft niet meer herhaald. Naargelang men het 
aksent meer wil leggen op de uiterlijke kenmerken, de inhoud, de 
verschijningswijze, de periodiciteit, de aktualiteit e.d.m., wijzigt men 
naar believen de omvang en de elasticiteit van dit begrip. O m  elke 
diskussie en om ieder misverstand hieromtrent te vermijden, hebben 
we de notie ,,pers” in de uitgebreidste betekenis trachten te omvatten. 
M.a.w. werden hierin opgenomen : aile dagbladen, weekbladen en 
tijdschriften, —  met aile tussen- o f nevenvormen van periodiciteit — , 
die op meer o f minder regelmatige wijze gepubliceerd werden, of 
deze bedoeling hadden, enerzijds, en aile kranten o f bladen, die op 
onregelmatige tijdstippen o f slechts één enkele maal verschenen, 
okkasioneel, maar die de overige uiterlijke kenmerken van deze uit 
de eerste groep bezaten, anderzijds.

Door aldus de term in zijn wijdste vorm op te vatten, hebben 
we voor dit repertorium toegang verleend aan aile diverse uitgaven, 
hoe verschillend 00k van vorm, inhoud, karakter en duur, waarbij 
naar de aard van het blad geen enkele uitsluiting geduld werd. W e 
vinden er aldus een volledige gamma van nieuwsbladen van uiteen- 
lopende politieke strekkingen o f gewoon van neutrale opvatting, ideo- 
logische en religieuze -, wetenschappelijke en kulturele -, kies-, vak-, 
ekonomische -, publicitaire -, tôt sport- en distraktieve bladen toe.

D it dus voor wat betreft het objekt en het interessegebied van 
dit opzet. Blijft nog het metodologisch aspekt te verantwoorden. 
O p welke wijze werden de publikaties bestudeerd ? Naar wat werd 
gezocht en wat werd niet in acht genomen ? Waarop werd het aksent 
gelegd ? Hoe werden de gevonden elementen weergegeven ? Voor de 
metode van opsporen en de schematische reproduktie van het ver- 
werkte materiaal kon worden beroep gedaan op de zeldzame reeds 
bestaande répertoria,



Nochtans werd geen genoegen genomen zonder meer met de 
voor de hand liggende voorbeelden. Gestreefd werd naar uitbreiding 
en een zekere vervolmaking van de aangeboden schema’s. W at betreft 
de eksterne en interne gegevens, hier werd het maksimum aan in- 
lichtingen opgezocht en schematisch weergegeven. Maar vooral werd 
het aksent gelegd op het innerlijk beeld en de waarde van de krant 
als historische en algemene bron, m.a.w. het karakter en de strekking 
van het blad werden iets dieper onderzocht. Een typering zonder 
meer leek ons absoluut onvoldoende, zodat daarnaast een bondig 
beeld opgehangen werd van de inhoud van de publikatie. M en weet 
dus onmiddellijk niet alleen welke soort van krant o f tijdschrift men 
voorhanden heeft, maar wat men er precies in kan vinden en wat men 
er precies niet in kan vinden. Tenslotte werd de grootste aandacht 
besteed aan het eventueel evolutief karakter van de periodiek, zodat 
de bestaande reeksen steeds zorgvuldig dienden nagegaan en onder
zocht van het eerste tôt en met het laatste eksemplaar.

Deze laatste inspanning, het zoeken naar een mogelijk dynamisch 
kenmerk van het ter hand genomen onderwerp, geldt trouwens even- 
goed voor de politieke strekking.

Hierbij werd niet alleen een poging gedaan tôt een zekere nu- 
ancering, indien mogelijk, maar eveneens werd, naarmate de bewijs- 
punten daartoe aangetroffen werden, aangeduid tegen welke andere 
bladen, personen, strekkingen o f ideologieën de uitgave gericht is. 
Zodoende heeft men hier ontegensprekelijk het gevraagde inzicht 
aangaande het „pro”  en de, —  eventuele — , ,,contra’s”  of „an tis” , 
eigen aan de publikatie.

Tenslotte dient vermeld dat een beroep werd gedaan op uit- 
treksels van de krant zelf om de beschrijving van karakter en inhoud, 
en van politieke strekking, te staven en te illustreren.

Als vertrekpunt, en nadere, meer gedetailleerde verklaring van 
de gevolgde werkmetode en proceduur van optekening, volgen nu 
een eksemplarisch schéma en een volledige rechtzetting en verant- 
woording van elk punt afzonderlijk.

Eksemplarisch schéma :

I . EX TERN E G EGEVENS

x. Titel
2. Ondertitel
3. Motto
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4. Vignet of titelteken
5. Periodiciteit
6. Formaat
7. Prijs
8. Oplage

II. IN T E R N E  G EGEVEN S

1. a. Stichtingsdatum :
—  prospektus-specimen o f pamflet.
—  eerste verschenen nummer.
—  eerste aangetroffen nummer.

b. Einddatum :
—  werkelijke einddatum.
—  laatste aangetroffen nummer.
—  terminus ad quem (31-XH-1913).

c. Enig aangetroffen nummer; Periode(s) van schorsing of niet 
verschijnen van het blad.

2. Stichter; Exgenaar
3. Uitgever(s)
4. Drukker(s)
5. Direkteur; Administrateur; (Hoofd)redakteur
6. Medewerkers
7. Adres(sen)
8. Financieel beheer

III. KARAKTER EN  INH OU D  V A N  H E T BLAD

IV. P O L IT IE K E  STR E K K IN G

IV. B EW A AR PLAA TSEN  V A N  REEKSEN  O F SPEC IM IN A

T IT E L  :

Over het algemeen werd de eerste titel van het blad genomen, 
en afgezien van aile eventuele wijzigingen in het titelopschrift die 
daarop volgen. Indien evenwel alleen het stichtingsnummer o f de 
eerste nummers van een ganse reeks deze primaire titel dragen, die 
onmiddellijk daarop verandert, werd de gewijzigde vorm genomen, 
daar de krant waarschijnlijk onder deze benaming gekend is en de 
overgrote meerderheid der aangetroffen o f aan te treffen eksemplaren 
onder deze vorm voorkomen.
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D e weergave van deze titel dient trouwens uitsluitend om het 
blad in een alfabetische volgorde te schuiven, zodat men het op een 
vlugge en nauwkeurige wijze kan opzoeken en weervinden. Daarom 
is het in sommige gevallen noodzakelijk geweest de titel in te korten 
of, in geval van tweetaligheid, de tweede voorkomende vorm te laten 
vallen. Zodanig echter, dat geen enkele verwarring mogelijk is en 
het opsporen van een blad even eenvoudig en ondubbelzinnig blijft.

Vermits op één der eerste plaatsen naar volledigheid en praktisch 
gebruik gestreefd werd, is iedere gewijzigde titel —  o f in geval van 
tweetaligheid, de op de tweede plaats voorkomende titel — , opnieuw 
opgenomen in zijn korrekte alfabetische schikking, met een duide- 
lijke verwijzing naar diegene, waaronder het dagblad o f tijdschrift 
behandeld werd. Elk eksemplaar, o f het nu een voorlopige o f gedeelte- 
lijke, o f een stabiele titel draagt, kan dus onmiddellijk voor een eerste 
aanwijzing opgespoord worden in alfabetische volgorde.

I . E x t e r n e  g e g e v e n s  

i . Titel

D e eerste o f enige aangegeven titel is steeds diegene die op de 
voorpagina staat van het eerste verschenen ofwel het eerste aange- 
troffen nummer. D e eventuele veranderingen, hoe miniem ook, wer- 
den vervolgens genoteerd, met de eksakte datum waarop de wijziging 
plaatsvond o f merkbaar werd. In ieder geval wordt na elke datering 
van een verschenen blad, —  dit geldt evenzeer voor aile overige 
punten — , de jaargang en het nummer van dit blad tussen haakjes 
gevoegd.

Het is vanzelfsprekend dat bij de schrijfwijze van elke titel, met 
de meeste nauwkeurigheid gelet werd op de letterlijke, eksakte weer
gave ervan,. spelling, hoofdletters en leestekens inbegrepen.

Wanneer het behandelde blad aanknoopt bij andere uitgaven, 
hetzij het zelf de onmiddellijke opvolger is van een vroeger ver
schenen blad, hetzij het na zijn verdwijnen zelf opgevolgd werd door 
een ander, hetzij men een duidelijk parallélisme kan aantonen met 
één o f meer verschillende behandelde bladen, is hier verwezen naa 
een voetnoot, waarin elk verband duidelijk gemaakt wordt. In geval 
van een tweetalige titel is de volgorde behouden zoals die op het blad 
voorkomt.



2. Ondertitel

Deze is even belangrijk, zoniet belangrijker dan de titel zelf. 
Hij is in zekere mate een element dat de titel vervolledigt, aanvult, 
beschrijft, verklaart. In dit geval kan men hem terecht als een kom 
plementair deel van de titel aanzien. M en leest die twee punten dan 
ook gewoonlijk in één adem. Ook kan de ondertitel in de eerste plaats 
dienst doen om twee bladen met een identische hoofdtitel dadelijk 
te onderscheiden.

W at de tweetaligheid betreft, dezelfde opmerking als bij de titel : 
volgorde zowel als schrijfwijze zijn strikt in acht genomen zoals zij 
op het blad voorkomen.

Gewijzigde ondertitels werden evenals de titels met de juiste 
datering, o f met de datum van het eerste aldus aangetroffen nummer 
weergegeven. Eventueel is genoteerd wanneer de ondertitel pas toe- 
gevoegd o f weggelaten werd.

Twee o f meerdere ondertitels worden na elkaar vermeld, maar 
duidelijk onderscheiden door een teken.

3. Motto

U it voorkomende motto’s o f epigrafen kan men soms een aantal 
gegevens halen die wijzen op het karakter o f een politieke o f andere 
strekking welke het blad volgt. Daarom zijn ze in deze eksterne 
beschrijving niet zonder belang.

Indien meerdere leuzen o f aanhalingen als motto fungeren, 
werden ze afzonderlijk genummerd opgetekend.

Dezelfde opmerkingen als voor titel en ondertitel gelden ook 
hier : de schrijfwijze werd letterlijk overgenomen; de volgorde in 
geval van bilinguisme gerespekteerd ; wijzigingen, weglatingen, toe 
voegingen genoteerd met overeenkomstige datering.

4. Vignet of titelteken

D it element hoort eveneens bij de eksterne beschrijving van een 
blad. Het is één der herkenningsgegevens in geval van twijfel. Soms 
illustreert het de betekenis van de titel o f wijst op het doel o f de 
strekking van de uitgave.

Tamelijk dikwijls komt het stadsschild o f één o f ander blazoen 
voor als titelteken. D e leuzen o f spreuken die er in voorkomen werden 
tussen haakjes aangestipt.
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Bij andere illustraties werd beschrijving ervan beperkt tôt enkele 
eenvoudige kernwoorden, zodat een onmiddellijke herkenning on- 
tegensprekelijk blijkt.

5. Periodiciteit

Aile organen werden ingedeeld op grond van volgend schéma 
van verschijningsvormen :

—  driemaandelijks
—  tweemaandelijks
—  maandelijks
—  tweewekelijks
—  wekelijks
—  dagelijks
—  onregelmatig

Tussenliggende schakeringen (3 x/w eek; de 7e, 15e, 22e en 30e 
van elke maand ; aile twee dagen...) werden telkens ekspliciet vermeld. 
Indien het blad verscheen op een bepaalde dag van de week o f van 
de maand, is deze aangegeven (’s zondags, elke zaterdag, de 20e van 
de maand...)- Normaliter zijn jaarlijkse afleveringen niet meer be- 
schouwd als periodieke organen en in dit repertorium van de pers 
niet opgenomen.

Elke eventuele wijziging in de periodiciteit werd met de nauw- 
keurige en volledige datering aangegeven. 6 *

6. Formaat

Drie elementen vindt men hier terug :
—  oppervlakte van het blad, weergegeven door lengte- en 

breedteafstand.
—  aantal pagina’s.
—  indeling in kolommen.

Lengte en breedte van het blad werden in centimeters uitgedrukt, 
desnoods afgerond.

Elke verandering welke het formaat (of een element ervan) 
ondergaan heeft, werd genoteerd, met de juiste datering van het ogen- 
blik waarop de verandering is ingetreden.

Indien de reden o f oorzaak van een formaatverandering aan het 
licht kwam, vindt men deze onderaan in voetnota.
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7 . P rijs

Een onderscheid dient dadelijk gemaakt tussen de koopprijs per 
afzonderlijk nummer en de abonnementsprijs. Vaak komt alleen de 
laatste voor, daar het bestaan en de instandhouding van het blad 
financieel grotendeels hierop aangewezen was, gezien de gebrekkige 
verschijning o f uitbouw van de reklame.

Geen enkele herleiding werd doorgevoerd. D e abonnementsprijs 
kan bijgevolg voorkomen :

—  per week
—  per maand
—  per trimester
—  per halfjaar
—  per jaar.
Indien de koopprijs in een vreemde o f oude munt vermeld werd 

(vb. hollandse gulden, schellingen, stuivers, oorden...), werd deze 
meegedeeld zoals zij op het blad gedrukt staat.

Ook hier gelden dezelfde opmerkingen in geval van wijzigingen 
als voor periodiciteit en formaat : elke verandering is weergegeven 
met de stipte datering van het in voege treden o f aanduiding op het 
blad ; en eventuele gevonden oorzaken o f redenen van zulke wijziging 
worden verder vermeld in voetnoot.

Er is alleen rekening gehouden met de aankoopprijs van de 
periodiek zelf. M et kostprijs van aankondigingen en vermeldingen 
werd geen rekening gehouden. Deze heeft geen verband met de be- 
schrijving o f ontleding van het dagblad o f tijdschrift zelf. 8

8. Oplage

D e oplage werd in de behandelde période eerder uitzonerlijk 
aangeduid op het orgaan zelf. Het is nochtans klaar welk enorm 
belang dit gegeven inhoudt wat de verspreiding en het sukses van 
het blad betreft.

Daarentegen moet men steeds kritisch staan tegenover de ver- 
melding van de oplage op de uitgave zelf. Overdrijving is hier natuur- 
lijk vaak schering en inslag.

D e cijfers of omschrijvingen werden identiek weergegeven zoals 
ze gedrukt staan. Gebeurlijk vindt men de oplage niet op de titel- 
pagina, maar treft men ze slechts aan tijdens een volledige lektuur 
van het blad.
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I I .  I n t e r n e  g e g e v e n s

i . Dateringen

a) Stichtingsdatum : Ofwel werd het eerste nummer gevonden dat 
van de pers kwam ( ie jaargang, nummer i), —  dan hebben we de 
stichtingsdatum stricto sensu — , ofwel, bij gebrek daarvan, is slechts 
het eerste aangetroffen nummer weergegeven, zodat men alleen bij 
benadering de stichtingsdatum kan onderstellen. In het geval een 
dergelijke hypotese zo goed als vaststaat, is het stichtingsjaar o f -maand 
tussen haakjes aangeduid. In verschillende gevallen waarbij de eer
ste aflevering niet gevonden werd, is deze nochtans expliciet ver- 
meld in de bijdrage van E. Van Doeselaer (i). Bij dergelijk voor- 
komen werd de datum overgenomen, en in voetnota naar de herkomst 
verwezen.

Als het blad een rechtstreekse opvolger is van een ander orgaan, 
werd naar deze relatie eveneens in voetnoot verwezen.

Het gebeurt dat vôôr de uitgave van het eerste nummer, een 
prospektus-specimen o f een strooibiljet werd verspreid. Indien der
gelijk blad aangetroffen werd, is het eveneens opgenomen in dit 
punt, gezien het belang van haar inhoud, wat betreft de aankondiging 
van de eerste aflevering, het karakter en de inhoud van het blad, de 
strekking o f het doel welke het zal navolgen, het publiek voor wie 
het bestemd is, alsook verscheidene eksterne en interne gegevens 
dienaangaande.

De drie mogelijk voorkomende data zijn deze, gedrukt op :
—  prospektus-specimen o f pamflet.
—  eerste verschenen nummer.
—  eerste aangetroffen nummer.

b) Einddatum : Ook hier zijn drie mogelijkheden :
—  werkelijke einddatum.
—  laatste aangetroffen nummer.
—  terminus ad quem ( =  31.xn.1913).
In geval bekend staat welke aflevering als de laatste van de pers 

kwam, werd vaak melding daarvan gemaakt in dit blad zelf, al of 
niet zonder reden o f oorzaak.

Elk gegeven dat in die richting wijst, werd in voetnota meege- 
deeld. Daarenboven staan eveneens in voetnota : eventuele aanwij- 1

(1) Ed. V an D oeselaer, Opzoekingen betrekkelijk de Mechelsche Drukpers. 1773-190. 
(Dagbladen en Tijdschriften), Mechelen, H. Dierickx-Beke Zonen, 1901.
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zingen uit het werk van E. Van Doeselaer of/en aanknopingspunten 
met een ander blad, dat opgericht is na dit verdwijnen en dus kan 
beschouwd worden als de opvolger ervan.

Bij ontstentenis van de reële einddatum werd eenvoudig melding 
gemaakt van het laatste aangetroffen nummer.

Een derde mogelijkheid drong zich op : vermits de einddatum 
van het repertorium het jaartal 1914 omvat, —  het oorlogsjaar werd 
buiten beschouwing gelaten — , is als terminus ad quem voor de 
behandelde bladen genomen : 31 december 1913.

In geval het blad na deze datum nog verder verschenen is, werd 
dit in voetnoot meegedeeld.

c) Etiig aangetroffen nummer : Het is duidelijk dat geen verdere 
dateringen voorkomen, indien slechts één enkel nummer van het 
blad gevonden werd.

Onder dit cijfer werd bij een reeks eventueel de periode(n) van 
officiële schorsing o f van eenvoudig niet-verschijnen van het orgaan 
ondergebracht. Opmerkingen daarbij staan opnieuw in voetnoot.

2. Stichter/Eigenaar
S. Direkteur/Administrateur/(Hoofd)redakteur

Deze gegevens werden slechts in een klein aantal gevallen weer- 
gevonden, daar ze eerder zelden rechtstreeks op de bladen zelf voor
komen. Kontemporaniteit maakte het voor E. Van Doeselaer mogelijk, 
enkele gegevens te verzamelen. D e in zijn werk gevonden aanvul- 
lingen desbetreffende werden in voetnoot aangeduid.

Eventuele veranderingen o f opvolgingen werden met datering 
opgetekend. 3 4

3. Uitgever
4. Drukker

Dikwijls zijn beide funkties verenigd in dezelfde persoon. Naast 
de naam werd telkens de plaatsbepaling aangeduid. Het volledig 
adres evenwel komt voor onder nr. 7.

Iedere verandering o f overgang in handen van een andere per- 
sonaliteit werd meegedeeld met de zorgvuldige datering waarop de 
wijziging plaatsvond o f op één o f andere manier kenbaar gemaakt 
werd. Elke oorzaak o f verklaring hiervoor, alsmede andere opmer
kingen over uitgever en/of drukker staan in voetnota genoteerd.
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6. M e d ew erk ers

Buiten in literaire en wetenschappelijke tijdschriften, zijn artikels 
uiterst zelden ondertekend door de schrijver, en weten we doorgaans 
bitter weinig af van medewerkers. Vaak vindt men alleen niets- 
zeggende pseudoniemen terug. Gretig werd dan ook gezocht naar 
reële namen van verslaggevers en auteurs van allerhande artikels.

Geen enkele kronologische orde werd in acht genomen. D e namen 
werden telkens geklasseerd volgens alfabetische rangschikking.

7. Adres(sen)

Aile op het blad weergevonden adressen werden hierin opge- 
nomen, d.w.z., adres van het blad (zonder meer), van uitgever, druk- 
ker, direkteur, redakteur, medewerker(s), lokaal bureel, administratie, 
o f van publiciteitsagentschappen.

D e belangrijkheid van deze gegevens vloeit voort uit het feit 
dat, naast titel en ondertitel, hierop gesteund werd om een orgaan 
in dit repertorium op te nemen. Indien de titel o f ondertitel niet 
gespecifieerd werd o f de uitgave handelde over de stad o f de omgeving 
van Mechelen o f bestemd was voor haar inwoners, werden uitsluitend 
de dagbladen o f tijdschriften in aanmerking genomen, die in hun 
adresvermelding de naam ,.Mechelen” bevatten.

Het is évident dat elke wijziging van adres nauwkeurig genoteerd 
werd, met de datum en de aflevering van het blad, waaruit de inge- 
treden verandering duidelijk bleek. Redenen van deze adresverande- 
ring o f andere opmerkingen werden eventueel in voetnota aangebracht.

8. Financieel beheer

Spijtig genoeg werd in geen enkel geval enige inlichting in 
verband hiermee aangetroffen. Hoe intéressant ook, dit punt is nog 
steeds gedoemd in het duister te baden. III.

III. K a r a k t e r  e n  i n h o u d  v a n  h e t  b l a d

In de eerste plaats wordt hier met enkele kernwoorden de aard 
van het orgaan weergegeven. D e bladen behoren aldus tôt één der 
volgende kategorieën : Politiek-, ideologisch-, sociaal-, nieuws- of 
informatie-, religieus-, kommercieel-, wetenschappelijk-, kultureel-, 
literair-, vak-, militair-, sport-, aankondigings- o f annoncen-, distrak- 
tief- o f studentenblad.
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Het is duidelijk dat in de meeste gevallen kombinaties voor- 
komen van deze onderverdeling, die uitsluitend steunt op de inhoud 
van de opgenomen artikels. Aldus treft men b.v. aan : politiek- en 
kommercieel blad, nieuws- en aankondigingsblad, religieus vakblad 
enz...

Na deze eerste en eenvoudige kennismaking van de uitgave, die 
ook als samenvattend karakter kan beschouwd worden, volgt de 
inhoud van het blad, bestaande uit een opsomming en zeer bondige 
beschrijving van de aard der artikels die in het blad afgedrukt werden. 
D e volgorde en uitweiding bij deze opsomming is evenredig met de 
belangrijkheid van de artikels, gezien in het kader van het blad, en 
volgens de lengte en de oppervlakte die zij daar innemen. Daarna 
worden verdere karakteristieken gegeven, die de beschrijving van het 
blad naar karakter en inhoud aanvullen : bedoelingen, aanleidingen 
tôt die stichting, taalpolitieke strekkingen, ideologische kenmerken, 
publiek voor wie het blad bestemd is, instelling waarvan het orgaan 
uitgaat o f de spreekbuis is, verhoudingen met andere bladen.

Wanneer wijzigingen optreden in het karakter o f de inhoud van 
het blad, wordt de evolutie daarvan in het kort geschetst, zodat men 
dadelijk een heel bondig inzicht verkrijgt.

. W at nieuwsberichten (buitenlandse, binnenlandse) betreft, wordt 
duidelijk omlijnd welk gebied zij juist omvatten en welke wijzigingen 
zij ondergaan, vermits bij een langere période hun omvang, detaillering 
en belangrijkheid in het blad praktisch nooit konstant blijven.

Indien mogelijk werden ter motivering en ter illustratie uit- 
treksels uit de dagbladen en tijdschriften zelf tussengelast. Deze 
uittreksels zijn zodanig uitgekozen, dat ze aile een aantal gegevens 
verstrekken aangaande het karakter, het doel, de inhoud o f bepaalde 
eigenschappen van het blad. Ze vormen aldus een uitweiding op het 
onmiddellijk daarvôôr gegeven, met behulp van enkele woorden ge
schetst, overzicht.

D e tekst van deze uittreksels is letterlijk overgenomen, zoals zij 
afgedrukt staat op de pagina’s : stijl, woordkeuze, spelling (eventueel 
met fouten), aile eigenschappen van de tekst werden nauwkeurig 
behouden.

M en kan bij deze gelegenheid dus ook kennis maken met stilis- 
tische karakteristieken van het blad.

Er dient nochtans gezegd dat, omwille van plaats- en tijdverlies, 
vele passages ingekort werden, door het feit dat onbelangrijke, weinig- 
o f nietszeggende, herhalende en buiten het opzet tredende zinsneden,
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zinnen o f tekstgedeelten, eenvoudig weggelaten werden, zodat de 
tekst herleid werd tôt die gedeelten, waar men dadelijk intéressante 
feiten en gevolgtrekkingen kan uitvissen.

Aile citaten komen voor in voetnota's.

IV. P O L IT IE K E  STREKKIN G

Vele bladen zijn apolitiek.
Wanneer dit duidelijk en nadrukkelijk onderlijnd is in de tekst 

van het blad zelf (en door de lektuur ook gebleken is, dat deze op- 
vatting inderdaad nageleefd is), wordt het blad gekarakteriseerd door 
de term ,,strikt apolitiek” . In de andere gevallen is het orgaan ver- 
kleefd aan één o f andere politieke partij o f groep, o f houdt het er 
een duidelijke strekking op politiek terrein op na. D e mogelijkheden 
zijn aldus :

—  apolitiek
—  katoliek
—  liberaal
—  socialistisch
—  kommunistisch-anarchistisch
—  afgescheurde groepen (b.v. : Liberale Volkspartij).
Hoewel in het kleinste aantal gevallen, is het mogelijk dat een

politieke strekking wordt gevolgd, zonder daarom andere partijen aan 
te vallen en af te breken. Dan werd de strekking aangegeven zonder 
meer. Gewoonlijk ontstaat echter dadelijk een scherpe politieke 
polemiek, en zijn aanvallen, kritische beschouwingen en onbeteugelde 
uitlatingen legio.

Het is meer dan waarschijnlijk (maar niet altijd strikt noodzake- 
lijk), dat b.v. een liberaal orgaan rechtstreeks b.v. anti-katoliek op- 
treedt. Minder noodzakelijk is het dat hetzelfde blad anti-socialistisch 
o f anti-kommunistisch gericht is. Daarom werden aile ,,anti's” 
ondubbelzinnig opgesomd, opdat aile schakeringen en typeringen op 
dit punt duidelijk zouden zijn.

Het is ook mogelijk dat een blad voorhoudt geen politieke 
gezindheid na te leven, en door nadere lektuur blijkt dat op één of 
andere manier toch duidelijk stelling wordt genomen. Deze onrecht- 
streekse propagandavoering wordt natuurlijk onverwijld meegedeeld. 
Een ander feit is dat, eens een kleur gekozen o f van een apolitieke 
stellingname vertrokken, een blad in haar levensloop aan wijzigingen
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op dit gebied kan bloot staan. Daarom werd de politieke strekking, 
evenzeer als de andere kenmerken, van de eerste tôt de laatste afleve- 
ring onderzocht en werd elke verandering gedetailleerd opgetekend.

Bedoelingen, stellingname, programma, oorzaken o f redenen van 
wijzigingen e.d.m. worden zo mogelijk gestaafd door aanhalingen en 
uittreksels uit de organen zelf.

A ls opmerkingen bij deze letterlijke overnamen gelden identiek 
dezelfde als onder III : karakter en inhoud van het blad.

Tenslotte werd eventueel gespecificeerd o f een progressistische 
o f eerder konservatieve richting werd nagevolgd.

V. Bewaarplaatsen van reeksen of specimina

D e oorspronkelijke bedoeling is geweest de weergave van een 
volledige samenstelling van de bewaarplaatsen der aangetroffen reek
sen dagbladen of tijdschriften en van de afzonderlijke specimina. 
O p deze wijze had men een duidelijk, en vooral volledig overzicht 
gekregen van aile vindplaatsen en hun respektievelijke reeksen of 
aparté bladen die ze bevatten en die vallen binnen het interesse- 
domein van dit repertorium.

M en zou toen dadelijk geweten hebben welke nummers van 
mechelse bladen zich b.v. in Leuven, in de Koninklijke bibliotheek 
Albert I enz... bevinden.

Doch dit scheen overbodig, vermits we ons nadrukkelijk moesten 
beperken en een reeds eerder vermeld eksemplaar op geen enkele 
plaats mochten herhalen. Aldus hebben we ons erbij neergelegd om 
op zulke oorden alleen maar te verwijzen naar de eerste bewaarplaats, 
waar het specimen (of de specimina). weergevonden werd(en).

O p de meeste plaatsen kan men dus niet eksakt weten wat aan- 
wezig is. Alleen in het geval op twee plaatsen een opeenvolgende 
reeks bladen aanwezig is, werden beide reeksen volledig opgegeven. 
Een reeks werd aangeduid door de datering van het eerste en het 
laatste aangetroffen eksemplaar. Na elke datum is onmiddellijk de 
overeenstemmende nummering tussen haakjes genoteerd, d.w.z. jaar- 
gang en nummer van het blad. D it alleen voor zover deze op het 
blad werkelijk voorkomt.

D e specimina werden elk afzonderlijk genoteerd.
Notitie werd gemaakt bij voorhanden reeksen van eventueel ont- 

brekende nummers.



D e verschillende bewaarplaatsen zijn de volgende : 

x. Mechelen, Stadsarchief, Steenweg i.
2. Brussel, Mundaneum ( =  Internationaal Persmuzeum), Maalbeek- 

straat 3.
3. Brussel, Koninklijke Biblioteek Albert I (inzonderheid : fonds 

Mertens), Keizerinnelaan 2.
4. Brussel, Stadsarchief, Stadhuis, Grote Markt.
5. Leuven, Universiteitsbiblioteek (inzonderheid : fonds Hendrickx), 

Mgr. Ladeuzeplein.
6. Antwerpen, Centrale Stadsbiblioteek, Hendrik Conscienceplein 4.
7. Antwerpen, Archief en Muzeum voor Vlaams Kultuurleven, 

Minderbroedersrui 22.
8. Gent, Universiteitsbiblioteek, Rozier 9.
9. Gent, Rijksuniversiteit, Seminarie Hedendaagse Geschiedenis van 

de fakulteit Letteren en Wijsbegeerte, Blandijnberg 2.
Nog een ultiem woord aangaande de gebruiksaanurijzing van het 

repertorium.
De klassering van de bladen gebeurde volgens de alfabetische 

orde. Elke klassifikatie brengt met zich de normale vraagtekens en 
nodige aanpassing met zich mee, welke hier meer bepaald dienen 
verklaard. Een alfabetische rangschikking kan op verschillende ma- 
nieren aangepakt worden. W e vermelden hier de drie voornaamste 
mogelijkheden :

1. ordening, uitgaande van de intégrale titel, waarbij vertrokken 
wordt vanaf het allereerste woord, en aandacht besteed wordt aan 
aile woorden, hoe miniem en onbeduidend 00k.

2. ordening, uitgaande van de volledige titel, met weglating van 
lidwoorden, voorzetsels, voegwoorden e.d.m.

3. ordening, op basis van een kwalitatief onderscheid van de 
woorden, waaruit de titel samengesteld is.

D e absurditeit van de eerste werkwijze hoeft niet nader verklaard. 
D e tweede mogelijkheid is de meest gebruikelijke, nochtans volgens 
ons niet de meest volmaakte. Vooreerst moet men juist op de hoogte 
gebracht worden van wat weggelaten mag worden en wat niet. 
Daarnaast klasseert men vele onderwerpen volgens weinig of niets 
zeggende adjektieven, voornaamwoorden, bijwoorden e.d.m.

Tenslotte zou in een werk op erg lokaal en specifiek plan, zoals 
dit repertorium is, een te grote groepering ontstaan op woorden als 
..Mechelsche” b.v., (00k ,,Vlaamsche” , ,,Belgische” , „V rije” ...). Het



enige voordeel van deze manier is de snelheid in klasseren en in 
weervinden.

D e derde metode bestaat erin de objekten te rangschikken op 
basis van de kwalitatief voornaamste woorden, die m.a.w. in de meeste 
gevallen ook de meestzeggende, de meest specifieke woorden uit de 
titel zijn. M en gaat dus uit, niet van de eerste, maar van het basis- 
woord, de ruggegraat van de titel. Daarom is het nodig een onder- 
scheid te maken van de aard der woorden, die in de volgende rang- 
orde gebruikt worden, met voorrang op de eerstgeplaatste :

—  zelfstandige naamwoorden
—  bijvoeglijke naamwoorden
—  bijwoorden
—  voornaamwoorden
—  andere.

Bij gebrek aan de eerste soort, komt de tweede in de eerste plaats 
in aanmerking enz.

D e klassifikatie op de kwalitatief onderscheiden woorden leek 
meer betekenisvol. Het is dus de laatste metode die hier aangewend 
werd. D it evenwel voor wat de eigenlijke titel betreft. Indien twee o f 
meer gelijkluidende titels voorkomen werd verder gespecificeerd 
volgens de ondertitel. O p  deze plaats echter is uitgegaan van het 
eerste woord, dat geen lid- o f voegwoord is.

Indien bepaalde bladen, o f specimina van bladen, niet weer- 
gevonden werden, hebben we getracht als aanvulling en illustratie, 
deze leemten gedeeltelijk te dekken door gegevens o f citaten die 
eerder vermeld werden in de twee kleine bijdragen, waarin inlich- 
tingen over drukkers en pers van Mechelen te vinden waren. In 
sommige gevallen kon men hierin een aantal eksterne o f interne 
gegevens aantreffen, die elders nergens konden uitgemaakt worden, 
door verdwijnen o f niet voorhanden zijn van de bronnen zelf. In 
ieder geval werd dan, zonder één enkele uitzondering, in voetnota 
verwezen naar de herkomst van het gegeven. Aile andere weergegeven 
elementen werden dus opgespoord en aangetroffen. Daar de onrecht- 
streekse bronnen zich uitsluitend beperken tôt twee uitgaven, werden 
de voetnota’s alleen voorzien van de auteur en de bladzijde die in 
aanmerking komt. Teneinde niet steeds in herhaling te vallen, vindt 
men de volledige vertvijzing hieronder :

—  Ed. Van D oeselaer, Opzoekingen betrekkelijk de Mechelsche Drukpers, 
I773-I9°°. (Dagbladen en Tijdschriften), Mechelen, H. Dierickx-Beke 
Zonen, 1901, 1 dl., 183 pp.
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—  F. E. Delafaille, Bijdragen tôt opheldering der Geschiedenis van 
Mechelen, Mechelen, H. Dierickx-Beke Zonen, s.d. (1884), 2 delen, 
234 +  196 pp. (aile inlichtingen betreffende de pers staan in deel 1).

Eventuele andere sekundaire bronnen staan ekspliciet en volledig 
verwezen in voetnota.

Na het repertorium van de pers te Mechelen, volgt in een apart 
gedeelte een aanvullend repertorium van de geschreven, periodieke 
pers in de kantons Mechelen en Puurs. Voor het kanton Mechelen 
werden bladen weergevonden van de gemeente Willebroek. Voor het 
kanton Puurs, van de gemeenten Bornem, Puurs, St Amands en 
Tisselt. D e gemeenten zijn alfabetisch geklasseerd, evenals de ver- 
schillende kranten o f weekbladen binnen één gemeente.

D e gevolgde metode bij de samenstelling en de weergave van 
de gevonden gegevens, is identisch aan deze van het persrepertorium 
voor de stad Mechelen.

Twee bijvoegsels met gegevens, die om verschillende redenen 
niet tôt de eigenlijke pers behoren, werden aan dit repertorium toe- 
gevoegd, het eerste, wegens zijn belang in de studie van verkiezingen 
en politieke geschiedenis, waarbij men zich bijna uitsluitend tôt de 
pers als inlichtingenbron kan richten; het tweede, wegens zijn zekere 
periodiciteit (hoewel voor de bladen en tijdschriften, de jaarlijkse 
verschijningswijze buiten beschouwing gelaten werd) en zijn inhoud, 
die vaak een soort van aktualiteit en nieuwsberichten omvat.

Het eerste bijvoegsel is een verzameling kiespamfletten, uit de 
période 1830 ( ie weergevonden kiespamflet) t/m 1913 (terminus ad 
quem : 31 december 1913).

Aile kiesbladen werden kronologisch geklasseerd. Vervolgens, 
binnen een bepaald jaar, per verkiezing. Voor elke verkiezing werd 
de aard (gemeenteverkiezingen, provinciale, wetgevende verkie
zingen...) en de datum aangegeven. Tenslotte zijn de bladen, binnen 
elke verkiezing, gegroepeerd per strekking. Aldus heeft men : liberaal 
katoliek, socialistisch, niet nader bepaald (1), of een afgescheurde, 
aparté groepering.

Van elk kiespamflet werden vijf elementen weergegeven, inge- 
deeld in kolommen :
1. Titel. Eventueel vervolledigd en aangevuld door ondertitel, motto, 

periodiciteit en prijs. 1

(1) Officiële aankondigingen voor een verkiezing, louter informatief en niet-gebonden, 
o f pamfletten waar de strekking niet direkt kon worden uit afgeleid.



2. Datum.
3. Uitgever o f ondertekenaar van het pamflet.
4 . Drukker.
5. Bewaarplaats(en).

Het tweede bijvoegsel houdt een lijst van almanakken in, die in 
Mechelen gepubliceerd werden tussen 1 6 7 5  en 1 9 1 4 .

D e almanakken werden eveneens kronologisch geordend. Van 
deze dokumenten werden de volgende inlichtingen gegeven (naarmate 
ze weergevonden werden ; dit is het enige deel waarin de nummering 
niet aan het voorgestelde schéma verbonden is).
—  begin- en einddatum —
1. Titel
2. Prijs
3. Oplage
4 . Drukker
5. Redakteur
6. Medewerkers
7 . Inhoud
8. Bewaarplaats.

W e kunnen nu alleen hopen dat dit repertorium in zijn geheel 
de verwachte inlichtingen op een handige en korrekte manier kan 
verschaffen, en dàt nuttig instrument zal vertegenwoordigen, waartoe 
het gerealizeerd werd.
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D E E L  II

R E P E R TO R IU M  V A N  D E  PERS T E  M E C H E L E N  
(1773-1914)





i .  D e Aankondiger

I. i. Titel : D e Aankondiger.
2. Ondertitel :

—  Weekblad voor de stad Mechelen en omstreken.
—  Vanaf 31.xn.1899 (I, 43) : Katholiek Volksweekblad voor 

Mechelen en omstreken.
3. Motto :

—  Handel, Nijverheid.
—  Vanaf 2.IV.1899 (I, 4) : Handel en Nijverheid; Kunst 

en Wetenschap.
—  Vanaf 31.xn.1899 (I, 43) : Godsdienst, Recht en Plicht, 

Handel, Landbouw en Arbeid.
4. Vignet of titelteken : Stadsschild (In fide constans).
5. Periodiciteit : Wekelijks.
6. Formant : 31 X 41 cm., 4 pp., 3 kol.

Vanaf 30.1v. 1899 (I, 8) : 31 X  48 cm., 4 pp., 3 kol.
7 . Prijs :

—  1,50 fr./jaar. Kosteloos ,,voor koffyhuizen, herbergen en 
afspanningen” .

—  Vanaf 31.xn.1899 (I, 43) : 5 cent./nr. ; 2,50 fr./jaar. Voor 
,,koffiehuizen en herbergen” : 1,50 fr./jaar.

8 . Oplage :
—  500 exemplaren/week.
— ■ O p 30.xv.1899 (I, 8) : O p 600 exemplaren kosteloos uit- 

gedeeld.

II. 1. a. Stichtingsdatum : 12.111.1899 (I, 1).
b. Einddatum en laatste aangetroffen nr. : 31.x11.1899 (I, 43)(i)

3. Uitgever :
4. Drukker :
7. Adres : Bureel, redaktie en drukker : Befferstraat 27, Mechelen.

Th. Steurs-Bussers, Mechelen.

III. K A RA KTER E N  INH OU D  V A N  H E T BLAD

Nieuws- en aankondigingsblad. Opgericht als gevolg van het feit 
dat de uitgever einde 1898 als stadsdrukker voor drie jaren werd 
aangewezen (2). 1

(1) W ordt opgevolgd door De Dageraad (cfr. infra).
(2) Ed. V an D oeselaer, Opzoekingen betrekkelijk de Mechelsche Drukpers, 1773-1900. 

(Dagbladen en Tijdschriften), Mechelen, H. Dierickx-Beke Zonen, 1901, p. 157.
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Berichten betreffen hoofdzakelijk handel en nijverheid (i). 
Officiële stadsberichten. Artikels aangaande handel en nijverheid. 
Stadsnieuws. Varia (prijskampen, feesten, uitwijding over straat- 
namen, huishouden, ...).
Burgerlijke Stand. Artikels over geschiedenis, aardrijkskunde, 
wetenschappen, kunst, algemene politiek.
Vanaf 31.x1r.x899 (I, 43) : uitsluitend politieke polemiek en 
aankondigingen.
Van dat ogenblik af werkt het nauw samen met de Gazet van 
Mechelen, La Dyle en Het Volksblad (cfr. infra).

IV. P O L IT IE K E  STR E K K IN G

Apolitiek.
Vanaf 31.x11.1899 (I, 43) : Katoliek. Anti-liberaal (2).

V. BEW A AR PLAA TSEN  V A N  R E EK SEN  OF SPECIM IN A

1. Mechelen, S.A., nr. G  25 : Vanaf 12.111.1899 (I, 1) t/m 31.XH. 

(I. 43)-
2. Leuven, U.B., fonds Hendrickx, varia 34/37 : specimen, cfr. 

Mechelen.

ibis. Aanval en Verdediging

I. 1. Titel : Aanval en Verdediging
2. Ondertitel : Uitgegeven door de Samenwerkende Maatschappij 

Vooruit-Mechelen.
6. Formaat : 30,5 X 42 cm., 4 pp., 4 kol.
7. Prijs : Kosteloos verspreid.
1. a. Stichtingsdatum : Juli 1905 (nummer 1). 

b. Enig aangetroffen nr. : Juli 1905.
3. Uitgever : Samenwerkende Maatschappij Vooruit-Mechelen.
4. Drukker : Samenwerkende „Volksdrukkerij” , Gent.
7. Adres : 1

(1) „Hij (=  De Aankondiger) zal aile officiële stadsberichten afkondigen en zich toe- 
wijden aan al wat handel en nijverheid betreft...”  (12.1n.189Q (I, 1), pag. 1, kol. 1).

(2) „Hier zijn wij als vlaamsch katholiek weekblad... Ons programma is dit der 
gekozenen van ’t volk... Aan de geuzen zeggen wij : gij zult in ons een bestrijder meer 
gevonden hebben... Aan de partij der Joden en verraders beloven wij menig onaangenaam 
uur...”  (31.xn.t899 (I, 43), pag. i, kol. 1).
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—  drukkerij : Hoogpoort, 29, Gent.
—  uitgeverij : lokalen :

—  Mechelen : —  Lange Ridderstraat, 16,
—  Stassartstraat, 60.

—  Lier : —  Hazestraat (In den Trekker).
—  Karthuizerstraat, 45.

—  Duffel : Kiliaanstraat, 47.

III. KARAKTER E N  INH OU D  V A N  H E T BLAD

Politiek strijdblad. Aanvallen op personen en gemeenschappen 
van andere ideologische opvattingen, inz. polemiek tussen W illem 
Reuter (oudbeheerder van de Samenwerking, afgescheurd, op- 
steller van De Houtbewerker, cfr. infra) en A . Bogaerts (hoofd- 
opsteller van Vooruit) (1).
Reklame voor de , .Samenwerkende Vereniging Vooruit-Meche- 

len".

IV. P O L IT IE K E  STR E K K IN G

Socialistisch. Vooruitstrevend.
Leuzen : —  Leve de Sociaal-Democratie !

—  Leve de Werkliedenpartij !
—  Leve de Vooruit-Mechelen !

V. BEW A AR PLAA TSEN  V A N  REEKSEN  OF SPECIM IN A

1. Mechelen, S.A., nr. G  132 : juli 1905 (nr. 1).
2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen A A ; Brussel, Alb. I, 

fonds Mertens, Mechelen; Antwerpen, S.B., specimina België, 
doos Mechelen A -K . : specimina, cfr. Mechelen.

2. Kerkelijke Aanzegger van Mechelen

I. 1. Titel : A .M .D .G . Kerkelijke Aanzegger van Mechelen.
2. Ondertitel : Verschijnende aile Zaterdagen.
5. Periodiciteit : Wekelijks.
6. Formaat : 16  X 25 cm., 8 p p ., geen kol.

7. Prijs : 1,60 fr./jaar. 1

(1) „T en  gevolge van eene oneenigheid met den Socialistischen Vrijdenkersbond, 
verbitterde de strijd van W . Reuter zich tegen zeekere bestaande groepen (De Samen
werking, de Vrijdenkersbond), omdat, volgens zijn beweren, zijne diensten miskend 
werden.. ."  (juli 1905, pag. I, kol. 1).
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II. i .  a. Stichtingsdatum : 3 1.X .18 8 5  (1).

b. Enig aangetroffen nr. : 3 .V H .1886 (I, 36) (2).

E.-F. Van Velsen, Mechelen.

III. KARAKTER E N  INH OU D  V A N  H ET BLAD

Religieus, rooms-katoliek blad. Kerkelijke almanak 
Aflaten en diensten in verschillende kerken.
Vertrekuren van de Spoorwegen.

IV. P O L IT IE K E  STR E K K IN G

Geen.

V. BEW A AR PLAA TSEN  V A N  R E EKSEN  O F SPEC IM IN A

Antwerpen, S.B., specimina Belgiê, doos Mechelen, A -K  : 
3.V II.18 86 (I, 36).

3. Uitgever :
4. Drukker :

3. Algem een Advertentieblad van Mechelen, Antwerpen, T um hout,
L ier en Braband

Algem een Advertentieblad der provintiën Antwerpen 
en Zuid-Brabant

Algem een Advertentie-Blad voor M echelen, Antwerpen,
Lier, T um hout, Brussel, Vilvoorden enz.

Zie : Journal d ’Affiches de Malines...

4. De Aenkondiger van het canton van Mechelen 
ende omliggende plaetsen

D en Aenkondiger van het arrondissement van M echelen 
ende omliggende plaetsen

Aenkondigingsblad van (voor) het arrondissement 
van M echelen ende omliggende plaetsen

Aenkondingen, Plakkaerten en verscheyde Berigten van
Mechelen 1

(1) Ed. V an D oeselaer, op. rit., p. 93.
(2) Het blad is slechts over één jaargang verschenen (Ed. V an D oeselaer, op. rit., 

P- 94)-
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Aenkondigingen, Plakkaerten en Berichten der stad Mechelen 
en omliggende plaetsen

Algem een Aenkondigingsblad van Mechelen, Antwerpen, Lier, 
Turnhout, Brussel, Vilvoorden etc. —  Journal universel d ’annonces 
de Malines, Anvers, Lierre, Turnhout, Bruxelles, Vilvorde etc.

Affiches, annonces et avis divers de Malines. —  Berigten, placcaerten 
en verscheyde aenkondigingen van Mechelen

zie : Wekelijks bericht voor de stad ende provincie van Mechelen.

5. L'Ami des Familles

I. 1. Titel : L ’Am i des Familles.
3. Motto :

—  I, 1 (mei 1864) : Utile Dulci.
—  Volgende nrs. : Utile et Agréable.
—  Vanaf 5.X11.1869 (VII, 1) : geen motto meer.

4. Vignet of titelteken :
—  Vanaf 6.VII1.1865 (II, 6) : huiskamer, vader leest L ’Ami 

des Familles voor.
—  Vanaf 5.XII.1869 (VII, 1) : geen vignet meer.

5. Periodiciteit : Wekelijks, ’s zaterdags.
6. Formaat :

—  21 X  30,5 cm., 8 pp., 2 kol.
—  Vanaf 5.XI1.1869 (VII, 1) : 4 pp.

7. Prijs :
—  3 fr./jaar. Voor buitenland : +  vervoerprijs.
—  Vanaf 5.XI1. 1869 (VII, 1) : 2 fr./jaar; 5 cent./nr.

II. 1. a. Stichtingsdatum :
—  i.v.1864 (I, prospektus-specimen).
—  3.VII.1864 (I, 1) (x).

b. —  Einddatum : einde 1870 (2).
—  Laatste aangetroffen nr. : 2.x. 1870 (VII, 40). 1 2

(1) Ed. V an D oeselaer, op. cit., p. 64.
(2) Het blad werd in 1871 vervangen door het leuvens orgaan L'Ordre, dat uitgegeven 

werd bij dczelfde drukker-uitgever : C. Peeters, te Leuven.
In het eerste nummer ervan vinden we de aankondiging van het verdwijnen van 

L'Am i des Familles :
„ A  partir de ce jour, l’Ami des Familles cesse de paraître. L ’Administration de 

l’Ordre continuera à servir ses abonnements...” (1.1.1871 (I, 1), pag. 1, kol. 1).
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3. Uitgever : —  mei 1864 (I, 1) : H. Steenackers, Mechelen.
4. Drukker : —  Vanaf 6 .V III .1 8 6 5  (II, 6) : E. en I. Van Moer,

Mechelen.
—  Vanaf 2.1.1870 (VII, 5) : C. Peeters, Leuven.

5. Redaktie : Vanaf 12.xn.1869 (VII, 2) : Gewijzigde redaktie (1).
6. Medewerker : M . Voordecker.
7. Adres : drukkers : E. en I. Van Moer, Schipstraat 42, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD (2 )

Apolitiek nieuws- en kultureel blad. Uitsluitend franstalig- 
Hoofdzakelijk distraktief lektuurblad. Feuilletons. Annekdoten. 
Artikels betreffende kulturele onderwerpen. Allerhande kleine 
nieuwsberichten, zowel buiten- als binnenlandse. Graanprijzen. 
Varia (gedichten, raadsels...). Rooms-katoliek. Annoncen.

IV. POLITIEKE STREKKING

Geen. Strikt apolitiek.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Mechelen, S.A., nr. G  179 : 29.x. 1865 (II, 18).
2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen A A  :

—  mei 1864 (I, 1 =  prospectus-specimen)
—  6 .V I11 .18 6 5  (II, 6)

—  13.vm.1865 (II, 7)
—  12.xn.1869 (VII, 2 —  specimen)

3. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen :
—  1 6 .1 v .1 8 6 5  (E  4 2 )

—  2.x. 1870 (VII, 40)
4. Leuven, U .B., fonds Hendrickx, varia 44/39 :

—  17.1x.1865 (II, 12)
—  1.IV . 1866 (II, 40)
—  3.11.1867 (III, 32)
—  23.v1.1867 (III, 52)
—  ander specimen, cfr. Brussel, Mundaneum. 1 2

(1) Het voorwoord van deze aflevering is ondertekend : „L a  Nouvelle rédaction” . 
Deze wijziging gaat samen met een vemieuwd uiterlijk van het blad.

(2) „Onderwerpen : geschiedenis, reizen, deugdzame romans, wetenschap, moraal, 
godsdienst, huishoud- en sociale économie, landelijke économie, hygiène, etc." (mei 1864, 
Pag- 0-

„Vous offrir chaque semaine un bon choix de lectures, en évitant avec soin les dis
cussions politiques ou trop irritantes, tel est le but que nous nous sommes proposé en 
publiant ce journal...”  (i.v.1864, pag. 1, kol. 1).
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5. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen A -K  :
—  i.v.1864 (I, 1)
—  i.x.1865 (II, 14)

6. Annalen van het Genootschap dcr Hcilige Kindschhcid 

Zie : Genootschap der heilige kindschheid.

7. Annalen van het Genootschap tôt Voortplanting des Geloofs

I. 1. Titel : Annalen van het Genootschap tôt Voortplanting des
Geloofs.

2. Ondertitel : Vanaf 1846 : tijdschrift.
4. Vignet of titelteken : W ereldbol -f- R .K . kruis.
5. Periodiciteit :

—  Driemaandelijks.
—  Vanaf 1855 : Tweemaandelijks.

6. Formaat :
—  10 X  17 cm., variërend aantal pp., geen kol.
—  Vanaf 13 .V .18 9 0  : 13 X  20 cm ., 48 pp., geen kol.

7. Prijs : 0,50 fr./nr. ; vanaf 1848 : 75 cent./nr.
8. Oplage : ruim 15000 exemplaren; bijzonder verspreid in 

buitenland. (1)

II. 1. a. Stichtungsdatum :
—  januari 1833 (1).
—  eerste aangetroffen nr. : januari 1836. 

b. Laatste aangetroffen nr. : 17 .V .19 0 7.
I. Drukker :

—  P. J. Hanicq, drukker van het Aertsbisdom Mechelen.
—  Vanaf maart 1855 : H. Dessain, opvolger van P. J. Hanicq, 

Mechelen.
7. Adres : betalingen en korrespondentie : P. Visschers, professor 

in het Klein Seminarie, Mechelen.

III. KA R A KTE R  E N  INH OU D  VAN  HET BLAD

Religieus tijdschrift. Orgaan van het ,,Genootschap tôt Voort
planting des Geloofs” . Rooms-katoliek. 1

(1) Ed. V an D oeselaer, o p . c i t ., p. 30.
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Zou de vertaling zijn van een franse uitgave, gedrukt in Lyon (i). 
Bevat brieven van bisschoppen en missionarissen van de missies 
in Amerika, Azië en Afrika. Allerhande berichten betreffende 
missiewerk. Nieuws aangaande de vereniging.
Geïllustreerd sedert 1880.

IV. P O L IT IE K E  STR E K K IN G

Apolitiek.

V. BEW A AR PLAA TSEN  V A N  R E EKSEN  OF SPEC IM IN A

1. Mechelen, S.A., nr. M R  i i f
—  Volledige jaargangen van
—  januari 1850
—  september 1851
—  mei en september 1853
—  mei 1854
—  mei 1855
—  1858 (i°  en 40 ,,Afdeeling
—  april en juni 1860
—  februari 1861

2. Brussel, Mundaneum, doos
—  januari 1845
—  november 1846
—  juli 1867
—  september 1887

3. Antwerpen, S.B., specimina 
1896.

4. Gent, G.U .S., nr. 160 : 186

1836, i 846-’48.
—  februari 1862
—  maart 1863
—  mei en juli 1867
—  maart, mei en september 

1868
” ) —  januari en maart 1869

—  juli en november 1870
—  september 1871. 

Mechelen A A  :
—  november 1889
—  mei 1890
—  september 1891
—  mei 1907.

België, doos A -K  : september 

3 en 1865.

8. Annales de la Société des Sciences Médicales 
et Naturelles de Malines

I. 1. Titel : Annales de la Société des Sciences Médicales et 
Naturelles de Malines.

5. Periodiciteit : (maandelijks).
6. Formaat : 14 X  21 cm., 16 pp., geen kol. 1

(1) Ed. V an D oeselaer, o p . c i t., p. 30.
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II. i . a. Stichtingsdatum : januari 1841.
b. Laatste aangetroffen nr. : einde 1856.

3. Uitgever : ) —  F. Verteneuil, Brussel.
4. Drukker : j —  Vanaf 1844 : Olbrechts, J. F., Mechelen.

—  Vanaf 1855 : Steenackers-Klerckx, Meche
len.

5. Direktie : D e heren Groenendaels, d ’Avoine en Bulckens, 
geneesheren, en de heren Van Melckebeke en E. Zech, 
apotekers.

6. Medewerkers : Aladane de Lalibarde; Avoine; Broeckx; Ca- 
rolus; Cornaz; Cornélius; Crabeels; D ’Agoneau; Decondé; 
D e M eyer; De Tienne; De Vooght; Dupont; Escolar; 
Fauconnier, H. ; Groenendaels ; Hendrickx, prof. Hubert ; 
Janssens, H. ; Le Blus ; Malcorps ; Petit ; Pluys ; Smout ; 
Stobbaerts ; Sweron ; Van H oof ; Van Melckebeke ; Van Parijs ; 
Verbert.

7. Adres :
—  drukkers-uitgevers : —  (Verteneuil) : Rue d’Ophem 10,

Brussel.
—  (Steenackers) : rue du Bruel, 

Mechelen.
—- Brussel : Société Encyclographique des Sciences Médicales, 

rue de Flandre 155, Brussel.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Wetenschappelijk tijdschrift. Orgaan van de ..Société des Scien
ces Médicales et Naturelles de Malines” .
Artikels betreffende geneeskunde, natuurwetenschappen. Bio- 
grafieën van bekende geneesheren. Lijst van leden. Rapporten 
van de vereniging.
Geïllustreerd met buitentekst-gravures.

IV. POLITIEKE STREKKING 

Apolitiek.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Mechelen, S.A., nr. M R  149 : Vanaf januari 1841 t/m einde 
1856 (1). 1

(1) Ontbreekt : jg. 1854 (volledig).



2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen A A ; en Antwerpen,
S.B., specimina België, doos Mechelen A .K  : specimen, cfr. 
Mechelen.

9. H e t  A n n o n c e n b la d

I. 1. Titel : Het Annoncenblad.
2. Ondertitel : Weekblad uitsluitend voorbehouden aan humo- 

ristiek en publiciteit.
5. Periodiciteit : .Wekelijks.
6. Formaat : 30 X 42 cm., 4 pp., 4 kol.
7. Prijs : Gratis uitgedeeld en aangeplakt op aile muren van de 

stad. Toegevoegd bij een aantal weekbladen.
Oplage :

—  2.500 ex./week.
—  200.000 strooibiljetten/jaar (1).

II. 1. a. Stichtingsdatum : 15.V.1900 (proefnummer) ;
20.V.1900 (I, 1)

b. Laatste aangetroffen nr. : 9.IX.1900 (I, 17)
3. Uitgever : ) Ed. Van Doeselaer, Mechelen.
4. Drukker : j
7. Adres: drukker-uitgever : Bruel, 64, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Uitsluitend publiciteitsblad. Tweetalig. Lijst van aanbevolen 
huizen. Aankondigingen. Reklame. Uurregeling van de spoor- 
wegen.

IV. POLITIEKE STREKKING 

Strikt apolitiek.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Mechelen, S.A., nr. G  160 : 9.IX.1900 (I, 17).
2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen A A  :

—  15.V.1900 (voorlopig proefnummer)
—  20.V.1900 (I, 1) 1

(1) Cfr. 15.V.1900 (proefnummer).
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3. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen; Leuven, U .B., 
fonds Hendrickx, varia 47/1 ; Antwerpen, S.B., specimina 
België, doos Mechelen A -K  : specimina, cfr. Brussel, Mun- 
daneum.

10 . A lg e m e e n  M e c h e ls c h  A n n o n c e n b la d

I .  1.  

II. 1.

3-
4-
7-

Titel : Algemeen Mechelsch Annoncenblad (1).
a. Stichtingsdatum : —  proefnummer : december 1880.

—  2.1.1881 (1,1).
b. Laatste verschenen nr. : 1.1.1882 (II, 1).

Drukker j 1  C  D e Roy' Mechelen'
Adres: uitgever-drukker : Huidevetterstraat 14, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Aankondigingsblad.

1 1 .  A n n o n c e s , a v is  d iv e r s  e t n o u v e lle s  p o litiq u e s.
P a r  le  c ito y e n  G .  J. G o ff in

A n n o n c e s  e t n o u v e lle s  p o litiq u e s. D é p a r te m e n t  d e s  D e u x  N e th e s  

Z ie  : L e  C o u r ie r  d e  l ’E s c a u t.

12. Antikrist

I. 1. Titel : Antikrist (2).
2. Ondertitel : Verschijnende 2 maal per maand.
5. Periodiciteit : 2 X/maand. 1

(1) Van deze publikatie werd geen enkel nummer gevonden. De nota’s zijn samen- 
gesteld aan de hand van gegevens, gevonden in het werkje van F. E. D elafaille, Bijdragen 
tôt opheldering der Geschiedenis van Mechelen, Mechelen, H. Dierickx-Beke Zonen, s.d. 
(1884), p. 162.

(2) Dit blad is een mechelse uitgave van een antwerps orgaan, dat dezelfde titel 
draagt, en waaraan het volledig identisch is. Alleen vinden we er het adres van een bureel 
te Mechelen bijgevoegd. Het eerste nummer van de antwerpse uitgave dateert eveneens 
van 29.1x.1889.



6. Formaat 1 2 1 X 3 1  cm., 8 pp., 2 kol.
7. Prijs : 10 cent./nr. ; 2 fr./jaar.

II. 1. a. Stichtingsdatum : 29.ix. 1889 (I, 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : 2.11.1890 (I, 9).

3. Uitgever : F. Van Doeselaer, Antwerpen.
4. Drukker :
7. Adres: bureel :

—  drukker-uitgever : Katelijnevest, 33, Antwerpen.
—  Verbelen : Ravenberghstraat, 1, Mechelen. 

(vanaf 10.x1.1889 (I, 4)).

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Ideologisch blad. Tegen elke vorm van geloof en klerus. Bedoeld 
om de vrijdenkers te onderrichten in hun aanvallen tegen de 
godsdienst, zowel de rooms-katolieke als andere, vb. : tegen 
protestantisme, tegen reddingsleer... Tegen fanatisme en bij- 
geloof. Beweert eerste vlaams orgaan van vrijdenkers te zijn.

IV. POLITIEKE STREKKING

Geen.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Mechelen, S.A., nr. G  135 : 13.X.1889 (I, 2).
2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen A A  :

—  10.x1.1889 (I. 4)
—  5.1.1890 (I, 7)
—  19.1.1890 (I, 8)

3. Leuven, U .B., fonds Hendrickx, varia 48/5 :
—  29.ix .1889 (I, 1)
—  2 7 .X .1 8 8 9  (I , 3)

—  1.x ii. 1889 (I, 5)
—  2.11.1890 (I, 9)
—  andere specimina cfr. Mechelen en Brussel.

4. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen A -K  : 
15.x11.1889 (I, 6)
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13* D e  A n tw e r p e n a a r

I. i. Titel : D e Antwerpenaar.

2. Ondertitel : Verschijnende wekelijks.
5. Periodiciteit :

—  Wekelijks.
—  Vanaf 31.xn.x885 zou het dagelijks verschijnen (1).

6. Formaat : 29 X 41 cm., 4 pp., 3 kol.
7. Prijs : 5 cent./nr. ; 2,50 fr./jaar voor Antwerpen; 3 fr./jaar 

voor buiten de stad.

II. 1. a. Stichtingsdatum : n .x.1885 (I, 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : 26.x. 1885 (I, 3)

4. Drukker : G . Bonaugure en Cie, Mechelen.
5. Direkteur en redakteur : J. Oorschot en Cie, Antwerpen.
7. Adres : burelen : Beeldekensstraat, 147, Antwerpen (2).

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD (3)

Nieuwsblad. Erg vlaamsgezind. Strijdt voor de vlaamse taal, de 
vlaamse zaak, en voor de openbare zedelijkheid. Ook binnen- 
en buitenlands nieuws en beursberichten. Stadsnieuws. Rechter- 
lijke kroniek. Aankondigingen van vermakelijkheden. Feuilleton. 
Annoncen.

IV. POLITIEKE STREKKING 

Strikt apolitiek.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Mechelen, S.A., nr. G  35 : Vanaf n.x.1885 (1, 1) t/m 26.X.1885 
(I, 3) (4). 1

(1) Aangekondigd in n.x.1885 (I, 1).
(2) Vanaf 18.x. 1885 (I, 2).
(3) „D e Antwerpenaar die vandaag voor de i e maal het licht ziet, stelt zich voor : 

De vlaamsche zaak, de vlaamsche zeden en de vlaamsche taal in ailes en tegen allen te 
verdedigen. De Antwerpenaar zal ook de loting bestrijden en het vrijwilligersleger ver- 
dedigen alsook de openbare zedelijkheid. Aile vaderlandsche instellingen zullen tegen 
aile vreemden invloed verdedigd worden. Aile politiek zal strikt uit zijne kolommen ver- 
wijderd blijven. Hij zal zich ook beieveren om zijne lezers op de hoogte te houden van 
aile binnen- en buitenlandsch nieuws, van de beursberichten, en andere nuttige berichten...”  
(n.x.1885 (I, 1), pag. 1, kol. 1).

(4) Samen ingebonden met De Mechelsche Galm (G 33), L'Union de Malines (G  34) 
en Werkmansblad (G  36).



14. L 'A urore

I. i. Titel : L ’Aurore.
2. Ondertitel : Société Royale de choeurs ; Bulletin —  Tijdingen.
4. Vignet of titelteken : kroon.
5. Periodiciteit : 2 maal/maand.
6. Formaat :

—  16 X 26 cm., 8 pp., geen kol.
—  15.11.19z 1 (I, 2) : supplément van 8 pp.

7. Prijs : 20 cent./nr. ; 3 fr./jaar.

II. 1. a. Stichtingsdatum : 1.11.1911 (I, 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : 15.11.1911 (I, 2).

4. Drukkers : L. en A . Godenne, Mechelen.
7. Adres : drukkers : Groote Markt, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Kultureel orgaan van de koorvereniging L ’Aurore. 
Hoofdzakelijk franstalig. Artikels betreffende muziek en muziek- 
geschiedenis, aankondigingen van feestelijkheden en programma’s 
Nieuwsberichten aangaande de vereniging.
Ook nieuws uit andere steden op gebied van kultuur, inz. zang 
en muziek.
„Kleine Mechelsche Kroniek” .
Annoncen.

IV. POLITIEKE STREKKING

Geen.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen A A  : 1.11.1911 (I, 1).
2. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen A -K  : 

15.11.1911 (I, 2) +  bijvoegsel van 8 pp. (annoncen).

15. Bassin Maritime, Malines. Zeevaart-Dock, Mechelen

I. 1. Titel : Bassin Maritime, Malines. Zeevaart-Dock, Mechelen
4. Vignet of titelteken : Stadsschild (in fide constans).
6. Formaat : 25 X 31 cm., 2 pp., 2 kol.
7. Prijs : 5 cent./nr.
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II. i. a. Stichtingsdatum : 6.V111-1871 (nr. 1) (1).
b. Enig aangetroffen nr. : 13.vm.1871 (nr. 2).
c. Einddatum : 17.x1.1871 (nr. 6) (2).

4. Drukker : J. C. D e Roy, Mechelen.
5. Redakteur : G. Frans, advokaat en gemeenteraadslid van 

Mechelen (1).
7. Adres : drukker : Leegheid 4, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Propagandablad voor de bouw van een zeevaartdok te Mechelen. 
Opgericht ter gelegenheid van een vraag van koncessie, aan de 
gemeente-overheid ingediend, voor een termijn van 90 jaar, om 
te Mechelen een zeevaartdok te bouwen (3).
Het blad heeft weinig sukses gekend en werd gestaakt op 17 no- 
vember 1871, met het zesde nummer (4).

IV. POLITIEKE STREKKING

Apolitiek.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen : 13.vm.1871 (nr. 2).

16. L e  Bassin Maritime (5)

I. 1. Titel : Le Bassin Maritime.
2. Ondertitel : Organe des Intérêts matériels de Malines. 1

(1) F. E. D elafaille, op. cit, p. 160.
(2) F. E. D elafaille, op. cit., p. 160.
Het blad wordt gevolgd door een gelijkaardige publikatie, dat hetzelfde karakter en 

een identisch doel nastreeft, maar een nieuwe nummering volgt. De titel ervan luidt : 
Le Bassin Maritime, Organe des Intérêts matériels de Malines (cfr. infra).

(3) ,,Nous nous étions engagés dans le premier numéro, à ne traiter, en dehors de 
tout esprit de parti, que des questions d’un intérêt purement matériel, et à pousser active
ment à la construction d'un bassin maritime à Malines...”  (14.xn.1871 (I, 13).'

(4) In dit verband, zie voetnota 2.
(5) Hememing van een vorige uitgave, getiteld : Bassin Maritime, Malines. Zeevaart- 

Dock, Mechelen (cfr. supra).



II. i. a. Stichtingsdatum : i.x.1871 (nr. 1).
b. Einddatum : 14.xn.1871 (nr. 13) (1).
c. Geen enkel nummer aangetroffen (2).

4. Drukker : J. C. D e Roy, Mechelen.
7. Adres : drukker : Leegheid 4, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Propagandablad. W il bevolking van de stad Mechelen inlich- 
tingen verstrekken over de noodzaak voor de Mechelse handel 
en nijverheid van de bouw van een zeevaartdok. Het blad is de 
herneming van een vorige oproep met een identieke strekking, 
genaamd Bassin Maritime, Malines. Zeevaart Dock, Mechelen 
(cfr. supra). Het heeft dan 00k dezelfde kenmerken, behalve één 
verschil : het was uitsluitend in het frans opgesteld, waar de 
eerste uitgave tweetalig was.
Het kende evenmin sukses en werd gestaakt nadat dertien 
nummers uitgegeven waren.

IV. POLITIEKE STREKKING 

Apolitiek.

17. L e Bâtiment

Zie : Het Bouwvak.

18. D e Beiaard (3)

I. 1. Ttitel : D e Beiaard.
2. Ondertitel : Dagblad voor geheel ’t arrondissement Mechelen 

en de omliggende gemeenten. 1

(1) ..Quand il y a trois mois, nous commencions la publication du journal Le Bassin 
maritime, nous ne pensions certes pas, qu il aurait cessé de paraître après le premier tri
mestre; et pourtant c’est ce qui arrive; le numéro d’aujourd’hui est le dernier que nous 
avons l’honneur de vous faire parvenir... C ’est faute d’un nombre suffisant de souscripteurs 
que nous sommes forcés à cesser la publication du Bassin Maritime. Les abonnements 
étaient loin d’atteindre les frais d’impression...”  (24.xn.1871 (nr. 13)).

(2) Daar geen enkel eksemplaar van dit orgaan gevonden werd, zijn deze nota’s 
uitsluitend opgesteld aan de hand van gegevens, weergevonden in het boekje van F.-E. 
D elafaille, op. rit., pp. 160-161.

(3) Opvolger van De Maanblusscher ; cfr. :
1) De Maanblusscher, 19.ix. 1895 (laatste nr.).
2) De Rammel, 16.x. 1895, pag. 1, kol. 1.



4. Vignet of titelteken : reeks beiaardklokken.
5. Periodiciteit : dagelijks.
6. Formaat : 31 x  43 cm., 4 pp., 4 kol.
7. Prijs : 2 cent./nr. ; 6 fr./jaar.

II. 1. a. Stichtingsdatum : 22.1x.1895 (I, 1).
b. —  Laatste aangetroffen nr. : 26.x. 1895 (I, 26).

—  Einddatum : 2 7 -2 8 .X .1 8 9 5  (I , 2 7 ) ( 1 ) .

4. Drukker : V. Heymans, Mechelen.
7. Adres : drukker en redaktie : Bruel 96, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Nieuws- en politiek blad. Nieuwsberichten uit de stad Mechelen 
en uit andere gemeenten van het arrondissement. Binnenlandse 
nieuwsberichten. Korte buitenlandse nieuwsberichten. Politieke 
propaganda. ,,Voor boer, burger en werkman” .
Feuilleton. Annoncen.

IV. POLITIEKE STREKKING

Liberaal.
Anti-katoliek.

V . BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen B :
—  22.1x.1895 (I,i)
—  25.1x.1895 (I, 3)
—  24.x. 1895 (I, 27).

2. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen : specimen, cfr. 
Brussel, Mundaneum.

3. Leuven, U.B., fonds Hendrickx, varia 66/3 :
—  2 2 .X .1 8 9 5  (I , 25)

—  specimina, cfr. Brussel, Mundaneum.
4. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen A -K  :

—  26.x. 1895 (I, 26).
—  specimina, cfr. Brussel, Mundaneum. 1

(1) De reden van deze verdwijning was het resultaat van een rechtsgeding, inge- 
spannen door het gelijkluidend katoliek blad De Beiaard en waardoor het van titel moest 
veranderen. Deze wordt dan Salvator (cfr. infra).
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19 . D e  B e ia a r d

I. i. Titel : D e Beiaard.
2. Ondertitel :

—  8.IX.1895 (I, 1) : Mechels blad tôt bevordering der be- 
langen van iedereen.
—  Vanaf 5.1.1896 (II, 1) : Mechels weekblad tôt bevordering 

der belangen van iedereen.
—  Vanaf 8.11.1897 (III, 1) : Mechels tijdschrift tôt bevordering 

der belangen van iedereen.
5. Periodiciteit :

—  Aanvankelijk onregelmatig.
—  Vanaf 5.1.1896 (II, 1) : wekelijks.
—  Vanaf 8.11.1897 (III, 1) : onregelmatig.

6. Formaat : 31 X 42 cm., 4 pp., 3 kol.
7. Prijs :

—  Kosteloos voor aile leden van de Katholieken Burgers-, 
Handels- en Nijverheidsbond van Mechelen.
—  Vanaf 21.v1.1896 (II, 24) : 3 fr./jaar.

II. 1. a. Stichtingsdatum : 8.IX.1895 (I> *)• 
b. — Einddatum : 25.1x.1898 (1). 
b. —  Laatste aangetroffen nr. : 11.v ii. 1897 (III, 6)

Paul Ryckmans, Mechelen.

6. Medewerkers : Jozef Crets; H. Stepman.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Politiek-, nieuws-, en handelsblad. D e Beiaard was het orgaan 
van de ,,Katholieken Burgers-, Handels- en Nijverheidsbond 
van Mechelen” .
Berichten, bestemd voor burgerij uit de sektoren van handel en 
nijverheid. Tegen elke vorm van koôperatieven. Beschermt 
de kleinhandel (2). 1

3. Uitgever :
4. Drukker :

(1) Ed. V an D oeselaer, op. cit., p. 117.
(2) ,,Geene Cooperatieven!... Geene Samenwerkende maatschappijen, ziedaar de leus 

van den Katholieken Burgers-, Handels-, en Nijverheidsbond van Mechelen, en ziedaar 
00k de kenspreuk, welke de beiaard in aile omstandigheden zoo luid mogelijk zal doen 
weerklinken, welke hij uit al zijne krachten zal verdedigen...”  (8.1X.1895 (I, 1), pag. 2, 
kol. 1).
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Verslagen van bestuursvergaderingen. Artikels betreffende poli- 
tiek en handel. Ook stadsnieuws en buitenlands nieuws. Ver- 
kiezingspropaganda. Burgerlijke stand. Marktprijzen. Annoncen.

IV. POLITIEKE STREKKING

Katoliek. Sterk anti-liberaal. Anti-socialistisch.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN REEKSEN OF SPECIMINA

x. Mechelen, S.A., nr. G  184 :
—  8.11.1897 (III, 1)
—  10.1v.1897 (III, 3)
—  11.vu. 1897 (III, 6)

2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen B :
—  8 .IX .1 8 9 5  (I , 1)

—  10.x1.1895 (I, 3)
—  21.vi. 1896 (II, 24)

3. Leuven, U .B., fonds Hendrickx, varia 66/3 :
—  9.11.1896 (II, 6)
—  11.1v.1896 (II, 14)
—  Specimina, cfr. Brussel, Mundaneum.

4. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen A -K  en 
Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen : specimina, cfr. 
Brussel, Mundaneum.

20. H e t  M e c h e ls c h  B e la n g

I. 1. Titel : Het Mechelsch Belang.
2. Ondertitel : Strikt onpartijdig weekblad voor Mechelen en 

omliggende.
5. Periodiciteit : Wekelijks.
6. Formaat : 32 X 44 cm., 4 pp., 3 kol.
7. Prijs : 2 fr./jaar. II.

II. 1. a. Stichtingsdatum : 18.xn.1904 (I, proefnummer). 
b. Laatste aangetroffen nr. : 16.1v.1905 (I, 18).

7. Adres : bureél : O.L.-Vrouwstraat, 26, Mechelen.



III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Kommercieel blad. Doel : beschcrmen van de handel, inz. de 
kleinhandel (i).
Annoncen.

IV. POLITIEKE STREKKING

Strikt apolitiek (2).

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen Maa : 18.xn.1904 
(I, proefnr.)

2. Leuven, U .B., fonds Hendrickx, varia 262/6 :
—  16.1v.1905 (I, 18)
—  specimen, cfr. Brussel, Mundaneum.

3. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen; en Antwerpen,
S.B., specimina België, doos Mechelen A -K  : specimina, 
cfr. Brussel, Mundaneum.

2 1. O n z e  B e la n g e n  (3)

1. Ondertitel : Maandblad voor Mechelen en omliggende.
2. Aangetroffen nr. : 17.V.1908 (I, 2).

22. B e lg iq u e  —  A th é n é e

I. 1. Titel : Belgique —  Athénée.
2. Ondertitel : Fédération des Élèves des Athénées de Belgique.
5. Periodiciteit : 2 x/maand. D e 10e en 25e van elke maand.
6. Formaat : 28 X  37 cm, 4 pp., 3 kol. (4). 1

(1) „D oel : i°  Den handel van Mechelen voor te staan en te bevoordelen, vooral 
de kleinhandel en nering, in den akeligen toestand van dezen tijd.

20 : Vermijden van vreemdelingen, inz. van Joden.”  (proefnummer, pag. i, kol. i).
(2) „Zeggen wij eerst en vooral dat ons blad is en zal blijven onpartijdig en vreemd 

aan aile politiek...”  (proefnummer, pag. i, kol. i).
(3) Deze periodiek werd niet weergevonden.
De gegevens staan genoteerd in een Naamlijst van ongeveer 200 dag-, week-, maand- 

bladen en andere periodieken behorende tôt de Mechelsche Drukpers vanaf 1900 tôt 1940, 
verzameld door Jozef Van Balberghe (privaat bezit van deheer J. Van Balberghe, Mechelen).

(4) Bij 20.x. 1906 (X, 1) : supplément van 2 pp.
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7. Prijs :
—  io  cent./nr. ; 2 fr./jaar.
—  Gratis verstuurd naar de gefedereerde leerlingen.

II. i. a. —  Stichtingsdatum (oktober 1896) :
—  eerste aangetroffen nr. : 20.x. 1906 (X, 1). 

b. Laatste aangetroffen nr. : december 1913 (1).
4. Drukker :

—  V. Heymans, Mechelen (2).
—  Vanaf i.xi.1907 (XI, 3) : Heymans-de Backer, Mecheien.

6. Medewerkers : Bech, A . (Namur); Cardon, A . (Doornik); 
Carette, R. L. ; Carlier, A . (Charleroi) ; Colard, Armand 
(Bruxelles) ; Dekenbon, Lode (Hasselt) ; Durieux, Paul 
(Ixelles) ; Engil (Doornik) ; Foncke, Robert (Mechelen) ; 
Herens, Gust. (Liège) ; Hubert, F. (Bouillon) ; Lepoutre, Jean 
(Tournai); de Leuze, H. (Namur); Miry, O. (Liège); Tassier, 
A . (Tournai) ; Tolvero ; Van Dooren, Jean (Arlon) ; Witteman, 
P. (Ixelles) ; de Xéry, Marcel (Mechelen).

7. Adres :
—  drukker : Hazenstraat, 12, Mechelen.
—  administratie : Hoogstraat, 9, Mechelen.
—  publiciteit en abonnementen : Wolvengrachtstraat, 35, 

Brussel.
Vanaf i.xi.1907 (XI, 3) :
—  redaktie : Capucijnenstraat, 121, Mechelen.

—  administratie : Frans Courtensstraat, 24, Dendermonde.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Blad van de leerlingen der verschillende athenea van België. 
Hoofdzakelijk literaire artikels en poëzie. Nieuws van de Fede- 
ratie. Rapporten van de verscheidene sekties (Brugge, Brussel, 
Antwerpen, St. Gillis, Hasselt...). Vooral gedichten. Tweetalig, 
maar over het algemeen franstalig.

IV. POLITIEKE STREKKING

Geen. 1

(1) Gaat verder in 1914.
(2) Belgique Athénée werd slechts in de jaren 1906 en 1907 te Mechelen gedrukt. 

Daarvôér vinden we het te St-Gilles, vanaf 1909 te Gent, Antwerpen, Luik, Brussel, 
Bergen en opnieuw Brussel.
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V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen B : 20.x. 1906 (X, 1).
2. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen : 1.11.1907 (XI, 3).
3. Brussel, Alb. I, B 98 : van 1909 (XIII) t/m 1913 (XVII).

23. Mechelsch Bericht 

Zie : Mechelsch Berigt.

24. Wekelijks bericht voor de stad ende provincie van M echelen 

I .  1 .  Titel :
Wekelijks bericht voor de stad ende provincie van Mechelen : 

vanaf 17.1.1773 t/m 28.x11.1777.
—  We(e)kelijks bericht voor de provincie van Mechelen : 

vanaf 4.1.1778 t/m 24.1.1796.
—  Wekelijks bericht voor het canton van Mechelen : vanaf 

31.1.1796 t/m 5.11.1798 (15 Brumaire, an VII).
—  D e aenkondiger van het canton van Mechelen ende om- 

liggende plaetsen : vanaf 6.V.1799 (17 Floréal, an VII) 
t/m 17.1x.1801 (30 Fructidor, an IX).

—  Den aenkondiger van het arrondissement van Mechelen 
ende omliggende plaetsen : vanaf 27.1x.1801 (5 Vendé
miaire, an IX) t/m 27.xn.1807.

—  Aenkondigingsblad van (voor) het arrondissement van 
Mechelen ende omliggende plaetsen : vanaf 3.1.1808 t/m 
13.1.1811.

—  Feuille d ’annonces pour l’arrondissement de Malines et 
places circonvoisines —  Aenkondigingsblad voor het ar
rondissement van Mechelen ende omliggende plaetsen : 
vanaf 20.1.1811 t/m 18.v111.1811.

—  Feuille d ’annonces de l’arrondissement de Malines —  
Aenkondigingsblad voor het arrondissement van Mechelen: 
vanaf 25.v1n.18x1 t/m 2.11.1812.

—  Affiches, annonces et avis divers de Malines —  Berigten, 
placcaerten en verscheyde aenkondigingen van Mechelen : 
vanaf 9.11.1812 t/m 31.x11.1815.
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—  Aenkondingen, Plakkaerten en verscheyde Berigten van 
Mechelen : vanaf 7.1.1816 t/m 31.x11.1820.

—  Aenkondigingen, plakkaerten en berichten der stad Meche
len en omliggende plaetsen : vanaf 7.1.1821 t/m 30.1x.1827.

—  Algemeen aenkondigingsblad van Mechelen, Antwerpen, 
Lier, Turnhout, Brussel, Vilvoorden etc. —  Journal uni
versel d ’annonces de Malines, Anvers, Lierre, Turnhout, 
Bruxelles, Vilvorde etc. : vanaf 7.x. 1827 t/m 19.1v. 1857 (1) 
(2)

4. Vignet of titelteken : Stadsschild (in trouwe vast).
5. Periodiciteit :

—  W ekelijks; ’s zondags;
—  Vanaf 6 .V .1 7 9 9  t/m 1 7 .1 x .1 8 0 1  : de 7 e, 1 5 e , 2 2 e en 30 e 

van elke maand.
—  Daarna : opnieuw elke zondag.

6. Formaat :
—  10 X 15 cm., variërend aantal pp., geen kol.
—  Vanaf 7.1.1798 : 20 X  25 cm., 4 pp., 2 kol.
—  Vanaf 7.x. 1827 : 28 X 42 cm., 8 pp., 2 kol.
—  Vanaf 6 .IV .18 2 8  : 35 X  50  cm., 6 pp., 3 k o l.

7. Prijs :
—  1 stuiver/nr. ; 6 schellingen/jaar.
—  Vanaf 1774 : 6 oorden/nr. ; 7 schellingen/jaar.
—  Vanaf 1854 : 8 fr./jaar.

II. 1. a. Stichtingsdatum : 17.1.1773.
b. Einddatum en laatste aangetroffen nummer : 19.1v. 1857 

(LXXXV, 16) (3).
c. Geschorst vanaf 5 .X I .1 7 9 8  tôt 6.v. 1 7 9 9  (4). 1

(1) Alleen nederlandstalig gedeelte bewaard : vanaf 3.V.1829 tôt 26.vu.1829; vanaf 
9.VI11.1829 tôt 16.vm.1829; vanaf n.x.1829 tôt 20.nr.1831.

(2) Deze titel kwam tôt stand na versmelting van de Aenkondigingen... met hetblad 
Journal Universel à!Affiches pour Malines, Anvers, Lierre, Turnhout, Bruxelles, Vilvorde etc 
—  Algemeen Advertentieblad van Mechelen, Antwerpen, Lier, Turnhout, Brussel, Vilvoorden 
etc.

(3) „T e  rekenen van Zondag aenstaende zal dit weekblad ophouden te verschynen. —  
A  dater de Dimanche prochain, le journal d'annonces cessera de paraître...”  (19.1v.1857 
(LXXXV, 16), pag. 1, kol. 1).

(4) De reden van deze schorsing was het feit dat de persen van de drukker gedurende 
ongeveer zes maanden door een maatregel van het frans bewind verzegeld werden, omdat, 
naast de republikeinse, 00k de Gregoriaanse tijdsbepalingen waren blijven voorkomen, en 
omdat het blad ’s zondags bleef verschijnen, niettegenstaande de instelling van de ,,De- 
cadis”  (naar Ed. V an D oeselaer, op. cit., p. 12).
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3. Uitgever : ) —  J. F. Van der EIst, Mechelen : vanaf 17.1.
4. Drukker : ) 1733 t/m 29.v1.1788.

—  F.J. Van der Elst, Mechelen : vanaf 6.v ii. 1788 
t/m 5.V.1811.

—  W w e F. J. Van der Elst, Mechelen : vanaf 
12.V.1811 t/m 29.x11.1822.

—  Van Velsen-Van der Elst, Mechelen : vanaf 
5.1.1823 t/m 29.xn.1850.

—  E. F. Van Velsen, Mechelen : vanaf 6.1.1851 
t/m 19.1v.1857.

6. Medewerkers (1788-1811) : D e Munck, J. J. ; Rymenams, J. B. ; 
Van den Nieuwenhuyzen, H .; Verhoeven, W . G. F. (1).

7. Adres : Nooit vermeld.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Nieuws- en informatieblad. Afkondigingen van ,,Nieuwe Plac- 
caerten vanwege Haere Majesteyt” . Politieke ordonnanties. Ver- 
kopen en verhuren van (on)roerende goederen. Beursberichten. 
Marktberichten. Uitslagen van loterijen. Aanbestedingen van 
nieuwe werken. Artikels aangaande toneel, literatuur, kunsten 
en wetenschappen. Burgerlijke stand.
Hoofdzakelijk nederlandstalig.
Vanaf 9.V.1841 : Stadsberichten in frans. Daarna : Tweetalige 
berichten.
Vanaf 14.11.1847 :
—  Politieke kroniek (hoofdzakelijk buitenlands nieuws).
—  Gerechtelijke kroniek.
—  Kulturele kroniek.
—  Industriële en kommerciële kroniek.
—  Feuilleton.
Waarschijnlijk eerste krant die te Mechelen verschenen is (2). 1

(1) Ed. V an D oeselaer, op. cit., p. n .
(2) In een prospektus, door J. F. Van der Elst op het einde van 1772 verspreid, staat 

het volgende :
„...D en  drukker heeft, op aenraedinge van verscheyde personen, voorgenomen van 

diergelyke bekent-maekingen, onder den naem van wekelyks bericht voor de Stadt ende 
Provincie van Mechelen, aile Sondagen alhier uyt te geven... Daer in zullen, by voorbeeldt, 
vervat worden de afkondigingen van de nieuwuytgezondene Placcaerten van Haere M a
jesteyt, mitsgaeders van de Politike Ordonnantiën van de W eth dezer Provincie, ende 
verhueringen van aile soorten van Immeubele ende Meubele goederen, waer, wanneer 
ende door wie. Het vinden ende verliezen van wat het zoude mogen wezen. Den loop 
van den Wissel. Het aenkomen der nieuwe Waeren. De wekelyksche Merkten, zoo van 
de Graenen als van de Boter, van het Vlas, ende anderzints, beneffens aile het gene voorts
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Aanvankelijk alleen afkondigingen van officiële- en kommerciële 
berichtgevingen. Vanaf het ogenblik dat de uitgever F. J. Van 
der Elst de drukkerijen van zijn vader overneemt en meteen 
de leiding van het orgaan in handen krijgt, ondergaat de inhoud 
van het blad de nodige wijzigingen om er een echt ,,nieuwsblad” 
van te maken.
D e nieuwsberichten waren hoofdzakelijk afkomstig uit het buiten- 
land.
In het begin zeer weinig advertenties, maar vanaf 1788 nemen 
de annoncen geleidelijk in omvang en aantal toe. Vanaf 1799 
werd het nieuws opnieuw weggelaten en beperkte de tekst zich 
weer tôt officiële tijdingen en aankondigingen.
Van 1773 tôt 1811 was het blad ééntalig in het nederlands opge- 
steld. Vanaf 20.1.1811 wordt het strikt tweetalig. De reden van 
deze plotse wijziging vindt men in een artikel van dit nummer (1).

IV. POLITIEKE STREKKING 

Strikt onpartijdig.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECXMINA

1. Mechelen, S.A., nr. G  6 : Vanaf 17.1.1773 t/m 19.1v.1857 
(LXXXV, 16), 48 delen.

2. Gent, U.B., nr. A cc 2590 :
—  Vanaf 7.1.1781 t/m 21.1.1781.
—  4.11.1781.
—  Vanaf 18.11.1781 t/m 30.xn.1781.
—  Vanaf 13.1.1782 t/m 22.xn.1782.
—  Vanaf 25.1.1789 t/m 24.xn.1797.

3. Gent, G.U .S., nr. 109 k : Vanaf 17.1.1773 t/m 31.xn.1797. 1

den Coophandel is raekende. Het openstaen, kiezen ende vergeven van aile bedieningen, 
Borzen, Fondatien, ende diergelyke. De Aenbestedingen der nieuwe Werken. De Ver- 
pachtingen. Het trecken der Loteryen. De Tooneel-spelen ende andere zaeken alhier 
buytengewoonlyk te zien. De nieuw-uytgekomene Boeken, Printen ende voorts aile het 
gene de Konsten ende Wetenschappen aengaet, by, ofte door den drukker dezes te be- 
komen. De aenmerkweerdighste geschiedenissen, die alhier zullen voorgevallen zyn. Met 
een woordt, aile het gene eenigsints, ’t zy tôt baete, ’t zy tôt onderrichtinge, ’t zy tôt ver- 
maek van het volk zoude konnen strekken...”  (prospektus-specimen, naar Ed. V a n  D o e -  

s e l a e r , op. cit., pp. 8-9).
(1) „T e  rekenen van 1 Januari tôt dat er anders zal geordonneert zijn, zullen de 

Nieuws-blaeders, aenkondigingen, prospectussen ende bekentmakingen aen het publiek, 
dewelke niet geheellijk zullen gedrukt ofte gepubliceert weezen in de fransche taele, de 
noodzaekelyk moeten weezen in de twee taelen, in het fransch met het Nederduitsch 
daer nevens... Geteekent d’ARGENsoN, prefekt van het Departement der Twee-Nethen.”
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4. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen T  en doos Mechelen 
A A . ; Brussel, A lb. I, fonds Mertens, Mechelen ; Leuven, 
U .B., fonds Hendrickx, varia 40/69 en nrs. 35 en 35/13 
(XVII) ; en Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen 
A -K  : specimina, cfr. Mechelen.

25. M echelsch Berigt (1)

I. 1. Titel :
—  Mechelsch Berigt.
—  Vanaf 20.xn.1874 (XXIX, 51) : Mechelsch Bericht.

2. Ondertitel : Inhoudende de verkoopingen der notarissen van 
Mechelen en andere bekendmakingen.

4. Vignet of titélteken : Stadsschild (In fide constans).
5. Periodiciteit : wekelijks; ’s zondags.
6. Formaat :

—  35 X 53 cm., 4 pp., 4 kol. (2).
—  vanaf 3.1.1858 (xm , 1) : 42 x  60 cm., 4 pp., 5 kol. (3).

7. Prijs :
—  3,50 fr./6 maanden; 6 fr./jaar voor Mechelen; 7fr./jaar 
voor andere steden.
—  Vanaf 3.1.1858 (XIII, 1) : 8 fr./jaar; 25 cent./nr.

II. 1. a. Stichtingsdatum : 4.1.1857 (XII, 1) (1)
b. Laatste aangetroffen nr. : 28.x11.1913 (LXVIII, 52) (4).

3. Uitgever : ) —  J. F. Olbrechts : van 4.1.1857 t/m 8.n i .1863.
4. Drukker : j —  Olbrechts : van 15.n i .1863 t/m 7.11.1872.

—  W w e Olbrechts : van 14.11.1872 t/m 29.XII. 
1878

—  Olbrechts : van 5.1.1879 t/m i.iv.1883 1

(1) Is de onmiddellijke opvolger van de Dylbode (cfr. infra), waarvan het laatste 
nummer verschenen is op 28.xn.1856 (XI, 52). De nummering van de vorige uitgave 
werd behouden, ondanks het feit dat het blad volledig veranderd werd, zowel naar inner- 
lijke als naar uiterlijke kenmerken.

(2) Bijvoegsel van 2 pp.
(3) Deze vergroting is het gevolg van het feit dat de binnen- en buitenlandse nieuws- 

berichten, die tôt dan toe in een apart bijvoegsel gedrukt waren, nu integraal deel gingen 
uitmaken van de krant zelf.

(4) Gestaakt gedurende W .O . I. Gaat verder op 2.1.1919.
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—  A . Olbrechts : van 8.IV.1883 t/m io.v.1891
—  A . Olbrechts-De Maeyer : van 17.V.1891 t/m 

28.xn.1913.
Allen te Mechelen.

7. Adres : drukkers :
—  (Nieuwe) Begaerdestraat 7, Mechelen.
—  Vanaf 28.v11.1867 (XXII, 30) : Nieuwe Beggaardenstraat, 

27-29, Mechelen.
—  Vanaf 29.111.1891 (XLVI, 13) : Nieuwe Beggaardenstraat 

35, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Nieuwsblad, inz. der notariële berichten. Is, hoewel in gewijzigde 
vorm, de onmiddellijke opvolger van De Dylbode (1).
Tijdingen betreffende verkopingen en verhuringen van onroe- 
rende goederen. Tôt 2 8 .V .1 8 7 1  (XXVI, 2 2 ) 00k nieuws uit binnen- 
en buitenland. Stadsberichten. Vertrekuren bij de spoorwegen 
Marktprijzen. Burgerlijke Stand. Annoncen.

IV. POLITIEKE STREKKING

Strikt Apolitiek (2).

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Mechelen, S.A., nr. G  7 : van 4.1.1857 (XII, 1) t/m 28.xn.1913 
(LXVIII, 52) (3).

2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen Maa. ; Brussel, Alb. I, 
fonds Mertens, Mechelen; Leuven, U.B., fonds Hendrickx, 
varia 262/6 en Antwerpen, S.B., specimina België, doos 
Mechelen A -K  : specimina, cfr. Mechelen. 1

(1) ..Volgens onze aenkondiging heeft d e  d y l b o d e  den titel van m e c h e l s c h  b e r i c h t  
aengenomen; het formaet is aenzienlijk vergroot en de kwaliteit van papier is veel ver- 
beterd... Door een besluit der Notarissen onzer stad is er vastgesteld, dat voortaen hunne 
publieke verkoopingen en verhuringen in geen ander blad van Mechelen dan het onze 
zullen mogen verschijnen... Doch, dat onze lezers niet denken dat wij nu de nieuws- 
tijdingen zullen verwaerloozen... Onpartijdigheid, Gematigheid en Waerheid, ziedaer de 
zinspreuk die wij nu, meer dan ooit, zullen getrouw blijven... Zijn wij soms verpligt 
staetkundige zaken mede te deelen, wij doen dat zonder de minste opmerking en wachten 
ons wel van personele zaeken te beknibbelen. ...”  (4.1.1857 (XII, 1). pag. 1, kol. :).

(2) „Onze onpartijdigheid zal zoo verre worden gedreven, dat wij zelfs met de kie- 
zingen de namen der voorgestelde kandidaten noch die der aftredende leden zullen mede- 
deelen. Zal dit de beste middel niet zijn om de woelende hartstogten der partijdigheid 
af te weren, allen twist in onze stad te vermijden en den waren voortgang van ons blad 
te verzekeren?...”  (4.1.1857 (XII, 1), pag. 1, kol. 1).

(3) Gaat daarna verder op 2.1.1919.
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26. Berigten der stad Mechelen (i)

I. i. Titel : Berigten der stad Mechelen.
4. Vignet of titelteken : Stadsschild (In fide constans).
5. Periodiciteit : Wekelijks.
6. Formaat : 12 X  21 cm., 1 â 4 pp., 2 kol.

II. 1. a. Stichtingsdatum : 1.1.1860 (I, 1).
b. Einddatum en laatste aangetroffen nr. : 28.xn.1862 (III, 

49) (2).

4. Drukker j J‘ K  Gilis’ Mechelen-

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Officieel nieuwsblad.
Aanleiding tôt de stichting van dit blad was een kontrakt van 
de drukker met de gemeenteraad voor het uitgeven van de 
stadsberichten (3).
Berichten, uitgaande van het stadsbestuur. Uitsluitend officiële 
bekendmakingen. Ze zijn in beide landstalen opgesteld.

IV. POLITIEKE STREKKING

Apolitiek.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Mechelen, S.A., nr. G  2 : Vanaf 1.1.1860 (I, 1) t/m 28.xu.1862 

(III. 49) (4)- 1 * 3 4

(1) Dit blad verscheen als bijvoegsel van de , , g a z e t  v a n  m e c h e l e n , Blad van de 
stad en het arrondissement”  (cfr. infra).

{2) Het kontrakt voor het drukken van dit blad beliep juist 3 jaar (cfr. k a r a k t e r  

e n  i n h o u d ).
(3) „Den 12 November 1859 werd J. F. Gilis door den gemeenteraad, voor drij 

jaren, aannemer verklaard voor het drukken en uitgeven der berichten van de stad uitgaande.
Daar dusdanige stukken bijna wekelijks moeten bekend gemaakt worden, zag de druk

ker zich verplicht een blad uit te geven, om in hetzelve die berichten op te nemen en er 
alzoo de noodige ruchtbaarheid aan te geven.”  (naar F. E. D elafaille, op. cit., p. 130).

(4) Ook ingebonden bij de „ g a z e t  v a n  m e c h e l e n , Blad van de stad en het arron
dissement” (cfr. infra).
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27* Ons Blad

I. i. Titel : Ons Blad.
2. Ondertitel :

—  Socialistisch Orgaan voor het arrondissement Mechelen. —  
Verschijnende aile veertien dagen o f bij gelegenheid.
—  Vanaf 27.nx.1910 (II, 16) : Verschijnende aile weken.

3. Motto :
1. D e ontvoogding der arbeiders moet het werk der arbeiders 

zelve zijn.
2. Werklieden aller landen, vereenigt U. (Karl Max)

5. Periodiciteit :
—  tweewekelijks ;
—  vanaf 27.111.1910 (II, 16) : wekelijks.

6. Formaat :
—  2 6  X  3 6  c m ., 4  p p . ,  3 k o l.

—  Vanaf 5.XI.1911 (IV, 55) : 30 X  42 cm., 4 pp., 3 kol.
7. Prijs : 2 cent./nr.

II. 1. a. Stichtingsdatum : 30.v111.1908 (I, 1).
b. Einddatum enlaatste aangetroffen nr. : 19.x1.1911 (IV, S6)(i).

3. Uitgever : Holemans, H. ,,Vooruit” , Mechelen.
4. Drukker :

—  A . Hendrickx-Bruienne, Mechelen.
—  Vanaf 10.1v.1910 (II, 18) : Samenwerkende Volksdrukkerij, 

Gent.
7. Adres :

—  uitgever : Lange Ridderstraat 16, Mechelen ( =  lokaal 
,,Vooruit” ).

—  drukkers :
—  (Hendrickx) : Lange Haargracht 43, Mechelen.
—  (Volksdrukkerij) : Hoogpoort 29, Gent. 1

(1) Opgevolgd door De Zaaier (cfr. infra).
„H et is heden de laatste maal dat wij verschijnen onder den naam van Ons Blad, 

dit om dezen naam te vervangen door eenen titel van meerdere sociale betekenis. W ij 
verschijnen dus volgende maal op dezelfde grootte van heden onder den naam van De 
Zaaier. (19.x1.19n (IV, 56), pag. 1; kol. 1).
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III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD (i)

Politiek, sociaal en kultureel blad. Hecht buitengewoon belang 
aan kultuur. W il het arbeidersvolk op een hoger kultureel niveau 
brengen. Artikelen betreffende kunst, literatuur (vooral toneel), 
wetenschappen, socialisme.
Ook verkiezingspropaganda (voor wetgevende verkiezing van 
22.V.1910). Steunt kandidaat der Werkliedenpartij : Jef Wynants. 
Feuilleton. Annoncen.

IV. POLITIEKE STREKKING

Socialistisch. Pleit voor socialisme als idéologie (2).
Nooit rechtstreekse politieke polemiek. Nooit „anti” . Alleen in 
19x0 : bijna uitsluitend verkiezingspropaganda.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Mechelen, S.A., nr. G  281 (3) :
—  5.XI.1911 (IV, 55).
—  19.x1.1911 (IV, 56).

2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen N  :
—  30.v111.1908 (I, 1)
—  7.11.1909 (I, 12)
—  10.1v.1910 (II, 18)
—  i.v.1910 (II, 21)
—  6.VI11.1911 (III, 48).

3. Brussel, A lb. I, fonds Mertens, Mechelen :
—  27.n i .1910 (II, 16)
—  specimina, cfr. Brussel, Mundaneum en Mechelen, S.A.

4. Leuven, U .B., fonds Hendrickx, varia 297/2 : 15.v. 1910
(II, 23).

5. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen A -K  :
—  11.vn.1909 (I, 22) 1

(1) „Ons Blad zal op gebied der kunst en zijne beœfenaars zijne plichten kwijten. 
Voor Cooperatie zullen wij eveneens op de bres staan om onze lezers te doen inzien dat 
zij hunne penningen niet in handen hunner vijanden dienen te brengen. Zang, Tooneel, 
enz. is kunst, ons lievelingswerk...”

„Ons Blad zal op werkgebied den blinddoek trachten af te rukken van de duizenden 
arbeiders welke maar tôt heden niet willen inzien dat rijken en armen, uitzuigers en uit- 
gezogenen, water en vuur zijn ...”  (30.vm.1908 (I, 1), pag. 1, kol. 1).

(2) „D e taak die ons blad  zal vervullen is veelomvattend : de arbeiders aantoonen 
en met daadzaken bewijzen dat den klassenstrijd moet gestreden worden omdat er klassen 
zijn... ziedaar onze taak : Klassenstrijd is socialisme.” (30.vm.1908 (I, 1) : pag. 1, kol. 3).

(3) Samen ingebonden met d e  z a a i e r  (cfr. infra).
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—  20 .ni.i9io (II, 15)
—  27.111.1910 (II, 16)
—  specimina, cfr. Brussel, Mundaneum.

28. D e  B o d e

I. 1. Titel : D e Bode.
2. Ondertitel : van Mechelen en het arrondissement.
3. Motto : Godsdienst —  Taal —  Vaderland.
6. Formaat : 36 X  55 cm., 4 pp., 5 kol.
7. Prijs : 2,50 fr./jaar (1).

II. INTERNE GEGEVENS

1. a. Stichtingsdatum : 29.X.1911 (I, 1). 
b. Enig aangetroffen nr. : 29.x. 1911 (I, 1).

6. Medewerkers : Rinskin, John; Rodenbach, Félix (Rechts- 
wetenschap); Ickx, Léo; Gillekens, Gustaaf (Landbouw).

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Politiek nieuwsblad. Binnen- en buitenlands nieuws. Politiek
nieuws. Berichten over rechtswetenschap en landbouw.
Annoncen. Almanak.
Vlaamsgezind.

IV. POLITIEKE STREKKING

Katoliek. Anti-liberaal.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen B : 29.X.1911 (I, 1).
2. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen; Leuven, U .B., 

fonds Hendrickx, varia 71/3; en Antwerpen, S.B., specimina 
België, doos Mechelen A -K  : specimina, cfr. Brussel, M un
daneum. 1

(1) „T o t nieuwjaar : kosteloos ter kennismaking, aan de bijzonderste herbergiers en 
voomaamste ingezetenen der gemeente." (I, i, pag. 3, kol. 1).
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I. i, Titel : De Bode van den H. Franciscus van Assisië (i).
2. Ondertitel : Vanaf augustus 1902 (XXVIII, 1) : Officieel tijd- 

schrift der Derde-Orde.
5. Periodiciteit : Maandelijks.
6. Formaat : 16 X  24 cm., 24 pp., geen kol.
7. Prijs : 1,50 fr./jaar (België); 2 fr./jaar (buitenland).

II. 1. a. Stichtingsdatum : augustus 1875 (I, 1) (2).
—  Eerste aangetroffen nr. : 5.X II.18 96 (XXII).

b. Laatste aangetroffen nr. : december 1913 (XXXIX).
3. Uitgevers : Paters Minderbroeders Recolleten.
4. Drukker (2) :

—  Algemeen Druk- en Boekhandelkantoor M . Closson en Cie, 
Brussel.

Vanaf 1876 : E. Schoofs-Herman, St-Truiden.
—  Vanaf 1883 : Van O s-D e W olf, Antwerpen.
—  Vanaf 1894 (XX) : A . Siffer, Gent.
—  Vanaf 1896 (XXII) : Drukkerij der Minderbroeders, 

Mechelen.
—  Alleen augustus 1899 (XXV, 1): Frans Frantzen, Mechelen.
—  Vanaf 1900 (XXVI) : St-Franciscus Drukkerij, Mechelen.

5. Direkteur en redakteur :
—  E.P. Servatius Dirks (2).
—  Vanaf 1876 : E.P. Stephanus Schoutens (2).
—  Vanaf 1894 : Z.E.P. Marcellinus Grammen.

7. Adressen :
—  direkteur en hoofdredakteur : (Marcellinus Grammen) : 

Carmelietenstraat, Mechelen.
—  drukkers :

—  (Closson) : St-Jansstraat 26, Brussel.
—  (Schoofs) : Groote Markt 8, St. Truiden.
—  (Van Os) : Sint Pieter- en Paulusstraat 2, Antwerpen.
—  (Siffer) : Sint Baafsplein 2, Gent.
—  (St Franciscus) : Carmelietenstraat, Mechelen. 1

29. De Bode van den H. Franciscus van Assisië

(1) Bestond ook in een franstalige uitgave : Le Messager de Saint-François d Assise 
(cfr. infra).

(2) Ed. V an D oeselaer, op. cit., pp. 78-79.
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III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Religieus tijdschrift. Orgaan van de Derde-Orde, uitgegeven 
door de Paters Minderbroeders Recolleten. Artikels en verslagen 
van deze instelling.
Geïllustreerd.

IV. POLITIEKE STREKKING

Apolitiek.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Mechelen, S.A., nr. M R  98 : Vanaf augustus 1902 (XXVIII, 1) 
t/m december 1913 (XXXIX).

2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen B :
—  5.XI1.1896 (XXII)
—  februari 1898 (XXIII, 7)
—  mei 1901 (XXVI, 10)
—  november 1901 (XXVII, 4)
—  specimina, cfr. Mechelen.

3. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen A -K  : 
november 1900 (XXVI, 4).

30. Ons Bondsblad

I. 1. Titel : Ons Bondsblad.
2. Ondertitel :

—  Orgaan der Katholieke Volkskringen van Mechelen. Ver- 
schijnende aile veertien dagen.

—  Vanaf 8.V.1898 (I, 10) : Katholieke Volkskringen.
—  Vanaf 4.VI.1899 (II, 12) : Orgaan der Katholieke Volks

kringen.
3. Motto : Vanaf maart 1899 (II, 1) : 1. Voor God en Volkl

2. In Trouwe Vast!
5. Periodiciteit :

—  Tweewekelijks.
—  Vanaf juli 1900 : maandelijks (1).

6. Formaat : 28 X 44 cm., 4 pp., 4 kol. 1

(1) Ed. V an D oeselaer, o p . c i t ., p. 132.
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7. Prijs : 2 cent./nr. ; 0,50 fr./jaar voor bondsleden; 1 fr./jaar 
voor niet-leden.

II. 1. a. Stichtingsdatum : 2.1.1898 (I, 1).
b. —  Einddatum : einde december 1900 (1).

—  Laatste aangetroffen nr. : 22.x. 1899 (II, 24).
4. Drukker :

—  Jaak D e Roy-Velter, Mechelen.
—  Vanaf maart 1899 (II, 1) : Laenen-Samois, Mechelen.

7. Adres : drukker (bureel en opstelraad) :
—  Adeghemstraat 76, Mechelen.
—  Vanaf maart 1899 (II, 1) : Van Benedenlei 25, Mechelen.
—  Vanaf 7.1.1900 : O.L.Vrouwstraat, Mechelen.

III. KA R A KTE R  E N  IN H O U D  V A N  H E T BLA D

Politiek- en sociaal blad. Uitsluitend gericht tôt werklieden. 
Politieke propaganda. Bondsnieuws. Feuilleton. Annoncen. 
Vlaamsgezind. Volksgezind. Religieus.

IV. P O L IT IE K E  STR E K K IN G

Katholiek. Anti-liberaal (1).

V. B EW A A R PLA A T SEN  V A N  R E EK SEN  OF SPECIM IN A

1. Leuven, U .B., fonds Hendrickx, varia 297/6 :
—  2.1.1898 (I, 1)
—  8.v. 1898 (I, 10)
—  22.x. 1899 (II, 24).

2. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen A -K  :
—  26.11.1899 (II, 5)
—  4.VI.1899 (II, 12). 1

(1) „W ij vertoonen ons zoals wij zijn :
—  Overtuigde Katholieken!
—  Rechtgeaarde Vlamingenl
—  Oprechte Mechelaars!
—  Vrije Volksmannen!
W ij zullen leven, lijden en strijden voor de Katholieke Volkskringen, en zegepralen 

over de vervolgens van God en Kerk, over de verklikkers van recht en waarheid, over 
de verdrukkers van weduwen en weezen, over de broodroovers en geuzen van allen aard.. 
(2.1.1898 (I, 1) : pag. 1, kol. 1 en 2).



3i. De Goede Boodschap

I. i. Titel : D e Goede Boodschap.
2. Ondertitel : Katholiek christen weekblad met kenspreuk.
3. Motto : Stichten en onderrichten.
4. Vignet of tilelteken : Engelhoofd, met uitgespreide vleugels.
5. Periodiciteit : Wekelijks, ’s zaterdags.
6. Formaat : 26 X 36 cm., 4 pp., 3 kol. (1).
7. Prijs : —  1 cent./nr. ; 1 fr./jaar (België); 60 centen/jaar 

(Holland).
—  Vanaf 20.1.1912 (XI, 4) : 5 cent./nr.; 2 fr./jaar (België); 
2,50 fr./jaar (Holland); 4 fr./jaar (andere landen).

II. 1. a. Stichtingsdatum : 28.v1.1902 (I, 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : 27.xn.1913 (XII, 52).

3. Uitgever : ) Lodewijk Vleeschouwer, St. Jan Berchmans’
4. Drukker : ) drukkerij, Mechelen.
6. Medewerker : Ackermans, Jan (landbouw).
7. Adres : drukker : Brusselse steenweg, 53, Mechelen.

III. K A RA KTER E N  INH OU D  VAN  H ET BLAD

Religieus- en nieuwsblad. Propaganda voor godsdienstige en lief- 
dadige instellingen. Kleine binnen- en buitenlandse nieuwstij- 
dingen. Kerkelijk nieuws. Plaatselijke kroniek. Ook nieuws uit 
Congo. Landbouwkroniek. Burgerlijke stand. Distrakties (raadsels 
moppen,...). Aanbevolen lektuur. Marktberichten. Annoncen.

IV. P O L IT IE K E  STR E K K IN G  

Katholiek (2).

V. B EW A AR PLAA TSEN  V A N  REEKSEN  OF SPECIM IN A

1. Mechelen, S.A., nr. G  19 : van 28.vx.x902 (I, 1) t/m 27.x11.1913 
(XII, 52).

2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen G ; Brussel, Alb. I, 
fonds Mertens, Mechelen : Leuven, U .B., fonds Hendrickx, 
varia 147/9; Antwerpen, S.B., specimina België, doos Meche
len A -K  : specimina cfr. Mechelen. 1

(1) Bijvoegsel met annoncen : 8 pp.
(2) Aanhef : „T o t meerdere eer en glorie Gods” .



,1. i. Titel : Het Bouwvak —  Le Bâtiment.
2. Ondertitel : Orgaan der Nationale Onafhankelijke Federatie 

van het Ameublement, Bouwvak en aanverwante vakken. 
Organe de la Fédération Indépendante Nationale de l’Am eu
blement, du Bâtiment et braches parentées.

6. Formaat : 28 X 44 cm., 4 pp., 3 kol.
7. Prijs : 5 cent./nr.

II. 1. b. Enig aangetroffen nr. : december 1912 (nr. 12).
3. Uitgever : F. Aertsens, Mechelen.
4. Drukker : Goedkoope Vakbladdrukkerij, Pol Saelens, Gent.
6. Medewerkers : Delaisi, F. ; D e Swert, D. ; Dinnewet, H.
7. Adres :

—  uitgever : Oude Brusselsche steenweg, 12, Mechelen.
—  drukker : Van Akenstraat, 8, Gent.

III. KARAKTER E N  IN H O U D  V A N  H ET BLAD

Vakblad. Orgaan van de Federatie. Nieuws van aangesloten 
bonden en leden uit verschillende steden. Artikels betreffen uit- 

sluitend de bouw- en houtnijverheid. Ook buitenlands over- 
zicht dienaangaande. Hoofdzakelijk nederlandstalig. Klein ge- 

deelte franstalige artikels.

IV. P O L IT IE K E  STR E K K IN G

Geen.

V. BEW A AR PLAA TSEN  V A N  R E EK SEN  OF SPECIM IN A

I. Leuven, U .B., fonds Hendrickx, varia 79/3 : december 1912 
(nr. 12).

32. Het Bouwvak. Le Bâtiment

33. De Buildrager

I. 1. Titel : D e Buildrager.
2. Ondertitel : Serieus, kurieus, officieel-kommercieel, politiek 

zonder kritiek en letterkundig blad voor gansch de stad.
5. Periodiciteit : Wekelijks, ’s zondags.
6. Formaat : 32 X 50 cm., 4 pp., 3 kol.
7. Prijs : 10 cent./nr.; 1,50 fr./abonnement.



II. i. Stichtingsdatum en enig aangetroffen nr. : 28.11.1892 (nr. 1).
4. Drukker : A lb. Tuerlinckx, Mechelen.
7. Adres :

—  drukker : Borzestraat, 30, Mechelen.
—  bureel : Schrijfstraat, 1, Mechelen.
—  redaktie : Ajuinlei, i, Mechelen.
—  lokaal : ,,Cave de M unich” , Mechelen.

III. KARAKTER E N  INH OU D  VA N  H ET BLAD

Burlesk distraktieblad. Doel : ,,Mechelaren behulpzaam zijn 
wanneer het niet nodig is en alleman de hand te lenen als het 
werk gedaan is.”  Allerlei gefingeerd nieuws en dito artikels uit 
binnen- en buitenland. Feuilleton. Annoncen.

IV. P O L IT IE K E  STREKKIN G  

Apolitiek.

V. BEW A AR PLAA TSEN  VA N  REEKSEN  OF SPECIM IN A

1. Mechelen, S.A., nr. G  166 : 28.11.1892 (nr. 1).
2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen B ; Brussel, Alb. I, 

fonds Mertens, Mechelen : Leuven, U.B., fonds Hendrickx, 
varia 83/5 ; Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen 
A -K  : specimina, cfr. Mechelen.

34. Bulletin de T Assemblée Générale des Catholiques 
à Malines

I. 1. Titel : Bulletin de l'Assemblée Générale des Catholiques â 
Malines.

2. Ondertitel (van het supplément) : Séance d’Ouverture. —  
29 août 1864. Présidence de M . Le Baron de Gerlache.

6. Formant : 23 X 32 cm., 4 pp., 2 kol. (1).

II. 1. a Stichtingsdatum : 19.vm.1863 (nr. 1) (2).
b. Laatste aangetroffen nr. : september 1863 (nr. 7).

4. Drukker : E. Guyot, Brussel (3).
7. Adres : drukker (E. Guyot) : Pachecostraat 12, Brussel. 1

(1) Supplément : 14 pp.
(2) Ed. V an D oeselaer, op. cit., p. 54.
(3) Supplément : J. Delbar, Brussel.
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III. KARAKTER E N  IN H O U D  V A N  H ET BLAD

Verslagen en tijdingen van de Assemblée Générale des Catho
liques à Malines, gehouden te Mechelen op 18, 19, 20 en 21 
augustus 1863.
Publieke vergaderingen en werkzaamheden der verschillende 
sekties. (Religieuze Werken, Werken van barmhartigheid, Kriste- 
lijke opvoeding en onderwijs, Kristelijke kunst, Religieuze vrij- 
heid, Publikatie en internationale korrespondentie).

IV. P O L IT IE K E  STR E K K IN G

Apolitiek.

V. BEW A AR PLAA TSEN  V A N  REEKSEN  OF SPECIM IN A

1. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen B :
—  20.vm.1863 (nr. 2)
—  21.v iii. 1863 (nr. 6).

2. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen :
—  september 1863 (nr. 7)
—  supplément (1864).

35. Bulletin Bibliographique (1)

I. 1. Titel : Bulletin Bibliographique.
2. Ondertitel : de la Librairie Catholique H. Dierickx-Beke Fils, 

Imprimeurs-Editeurs, 72, Chaussée, â Malines.
6. Formaat : in-8°, 12 pp., 2 kol.
7. Prijs : Gratis, op aanvraag.

II. 1. a. Stichtingsdatum : januari 1865 (nr. 1). 
b. Einddatum : Na een tiental nummers.

H. Dierickx-Beke, Zonen, Mechelen.

7. Adres : Steenweg 72, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD 

Aankondigingsblad.
Lijst met titels, inhoud en prijs van pas verschenen boeken bij 1

3. Uitgevers :
4. Drukkers :

(1) Geen enkel nummer van dit blad werd weergevonden.
De nota’s zijn samengesteld aan de hand van de gegevens uit Ed. V an D oeselaer, 

op. cit., p. 66.
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de drukker-boekhandelaar H. Dierickx-Beke Zonen, te Mechelen. 
Deze prospektus werd gratis en op aanvraag verzonden. 
Tweetalig.

IV. P O L IT IE K E  STREKKIN G

Apolitiek.

36. Bulletin des brigadiers... (1)

1. Titel : Bulletin des brigadiers, hommes de métier, grades 
assimilés et visiteurs de locomotions des chemins de fer de 
l’État belge.

2. Datering : Januari 1913.
3. Adres : redaktie : Leuvense steenweg 345, (Mechelen).

37. Bulletin du Cercle Wallon de Laeken (2)

1. Titel : Bulletin du Cercle W allon de Laeken.
2. Periodiciteit : Maandelijks.
3. Formaat : In-40, 4 pp.
4. Prijs : Gratis.
5. Stichtingsdatum : september 1900 (I, 1).
6. Drukkers : L. en A . Godenne, Mechelen.
7. Adressen :

—  lokaal : Avenue de la Reine, 201 (Laeken).
—  drukkers : Groote Markt 28, Mechelen. 1

(1) D it tijdschrift werd niet weergevonden.
De elementen hier vermeld zijn genoteerd in een ,,Naamlijst van ongeveer 200 dag-, 

week-, en maandbladen en andere periodieken behorende tôt de m e c h e l s e  d r u k p e r s  vanaf 
1900 tôt 1940, verzameld door Jozef Van Balberghe” (privaat bezit van de heer J. Van 
Balberghe, Mechelen).

(2) Dit orgaan werd niet weergevonden. De gegevens zijn van de hand van Ed. 
V an D oeselaer, o p . c i t ., p. 171.
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38. Bulletin Communal de Malines

I. i. Titel :
—  Bulletin Communal de Malines.
—  Vanaf 1897 : Beknopt Verslag der Zittingen van den 

Gemeenteraad. —  Compte rendu analytique des Séances 
du Conseil Communal.

4. Vignet of titelteken : Stadsschild (In fide constans).
6. Formaat :

—  25 X 32 cm., 6 pp., 2 kol.
—  Vanaf 1893 : 8 pp.

7. Prijs :
—  7 fr./jaar.
—  Vanaf nr. 2 : 5 fr./jaar.

II. 1. a. Stichtingsdatum : 16.1.1855. (1)
b. —  Laatste aangetroffen nr. : 1893 (nr. 20)

—  Laatste verschenen nr. : na 1900 (1).
4. Drukker :

—  E. F. Van Velsen, Mechelen.
—  Vanaf 1886 : Raym. Van Velsen, Mechelen.
—  Vanaf 1897 : Victor Heymans, Mechelen (1).

5. Direkteur (en stichter) : M . Armand de Perceval, gemeente- 
raadslid.

III. KARAKTER EN  INH OU D  V A N  H ET BLAD 

Officieel nieuwsblad.
Verslagen en tijdingen van zittingen van de gemeenteraad. 
Rapport per vergadering.
Van 1855 ‘/m 1894 : ééntalig frans. Van 1895 7m 1896 : ééntalig 
vlaams.
Vanaf 1897 : tweetalig.

IV. P O L IT IE K E  STR E K K IN G  

Apolitiek.

V. BEW A AR PLAA TSEN  V A N  R E EK SEN  OF SPECIM IN A

1. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen B :
—  1871 (nrs. 11 en 13) 1

(1) Ed. V a n  D o e s e l a e r , op. cit., pp. 38-40.
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—  1872 (nr. 3)
—  1893 (nr. 20).

2. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen : 1880 (nr. 24).
3. Leuven, U .B., fonds Hendrickx, varia 84/8 :

—  1871 (nr. 2)
—  1873 (nr. 13)
—  1874 (nr. S)
—  1877 (nr. 9)
—  1888 (nr. 4).

4. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen A -K  : 
1870 (nr. 20).

39. Bulletin Hebdomadaire

I. 1. Titel : Bulletin Hebdomadaire.
2. Ondertitel : (de la) Librairie-Journaux Ed. Van Doeselaer, 

64 rue du Bruel, Malines.
5. Periodiciteit : Wekelijks.
6. Formaat : 17 x  25 cm., 4 pp., geen kol.

II. 1. a. Stichtingsdatum : 23.11.1902 (nr. 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : 2.111.1902 (nr. 2).

3. Uitgever : ) Ed. Van Doeselaer, Mechelen.
4. Drukker : j
7. Adres : Uitgever-drukker : Bruel 64, Mechelen.

III. KARAKTER E N  INH OUD VAN  H ET BLAD

Aankondigingsblad. Prospektus van pas verschenen o f in de 
nabije toekomst te verschijnen publikaties (tijdschriften, week- 
bladen, boeken) bij de boekhandelaar Ed. Van Doeselaer, te 
Mechelen.

IV. P O L IT IE K E  STR E K K IN G

Apolitiek.
V. BEW A AR PLAA TSEN  V A N  REEKSEN  OF SPECIM IN A

1. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen B : 23.11.1902 (nr. 1).
2. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen A -K  :

2.n i. 1902 (nr. 2).

197



40. Bulletin de Médecine Vétérinaire

I. i. Titel :
—  Bulletin de Médecine Vétérinaire.

—  Vanaf september 1908 (I, 9) : Bulletin de Médecine Vétéri
naire pratique.

2. Ondertitel : Édité et publié par la Société de Médecine Vété
rinaire de la Province d’Anvers.

4. Vignet of titelteken : Paardekop in cirkel.
5. Periodiciteit : Maandelijks; de 20e van elke maand.
6. Formaat : 14 X 22 cm., 48 pp. geen kol.
7. Prijs : 10 fr./jaar (België); 12 fr./jaar (buitenland) ; 2,50 fr./ 

jaar voor studenten in de veeartsenijkunde.

II. 1. a. Stichtingsdatum : januari 1908 (I, 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : december 1913 (VI, 12).

4. Drukker : W w e Paul Ryckmans, Mechelen.
5. a. Hoofdredakteur : Bredo, H.R. (Mechelen).

b. Redaktiekomitee : Bredo, H.R. (Mechelen); D e Tilloux 
(Meerhout); Geudens, G . (Mechelen); Van Huffelen 
(Antwerpen); Verlinde, C. (Antwerpen).

c. Administrateur : Van Huffelen (Antwerpen).
7. Adres : drukker : Steenweg 58, Mechelen.

III. KARAKTER E N  INH OU D  V A N  H E T BLAD

Wetenschappelijk tijdschrift. Orgaan van de ,,Société de M éde
cine Vétérinaire de la province d ’Anvers” . (Gesticht in 1866 
en gereorganizeerd in 1897 door M . D e Rycke).
Het doel van dit blad is de publikatie en vulgarizatie van artikels 
over de bestaande problemen i.v.m. de veeartsenijkunde (1). 
Artikels over veeartsenijkunde, hygiène. Rapporten over de werk- 
zaamheden van de vereniging. Bibliografie. Annoncen. Neder- 
landstalige en franstalige artikels.

IV. P O L IT IE K E  STR E K K IN G

Apolitiek. 1

(1) „Son ( =  de notre bulletin) but n’est pas de créer une concurrence aux journaux 
vétérinaires existants, mais de vulgariser les questions d'intérêt général, de condenser 
sous une forme simple et explicite tous les progrès de la médecine vétérinaire... Il doit 
s’occuper activement de tous les grands problèmes qui nous intéressent : hygiène générale, 
élevage, assurance des animaux domestiques, inspections des viandes, industrie laitière, 
inspections du lait et des étables etc. e tc...”  (januari 1908 (I, 1), pag. 2 en 3).
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1. Mechelen, S.A., nr. M R  150 : vanaf januari 1908 (I, 1) t/m 
september 1910 (III, 9) (1).

2. Brussel, Alb. I, nr. III 99.363 A  : vanaf januari 1908 (I, 1) 
t/m december 1913 (VI, 12).

3. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen B ; Antwerpen, S.B., 
specimina België, doos Mechelen A -K  : specimina, cfr. 
Mechelen en Brussel, Alb. I.

V . BEW AARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

41. Bulletin mensuel de la Commission permanente du Lait 

Zie : Maandblad van de Bestendige Melkcommissie.

42. Bulletin mensuel de Livres Anciens, rares et curieux

I. 1. Titel : Bulletin mensuel de Livres Anciens, rares et curieux.
2. Ondertitel : (en vente â la) Librairie ancienne de J. J. Ph. 

Van den Bemden, 22, rue des Bateaux, Malines.
5. Periodiciteit : Maandelijks.
6. Formaat : 14 X 24 cm., 12 pp., geen kol.
7. Prijs : Gratis verstuurd op aanvraag.

IL 1. a. Stichtingsdatum : november 1867 (nr. 1) (2). 
b. Enig aangetroffen nr. : december 1867 (nr. 2).

4. Drukker : H. Dierickx-Beke Zonen, Mechelen (3).

III. KA R A KTE R  E N  INH OUD VA N  H ET BLAD

Aankondigingsblad. Prospektus met lijst en prijs van oude, 
tweedehandsboeken uit de 16e t/m de 19e e., te koop bij de boek- 
handelaar J. J. Ph. Van den Bemden, te Mechelen.

IV. P O L IT IE K E  STR E K K IN G

Apolitiek. 1

(1) Ontbreken : maart 1909 (II, 3), april 1909 (II, 4) en april 1910 (III, 4).
(2) Ed. V a n  D o e s e l a e r , op. cit., p. 69.
(3) Een twaalftal nummers zouden hiervan bij H. Dierickx-Beke Zonen verschenen 

zijn. December 1868 werd gedrukt bij E. en I. Van Moer (Ed. V a n  D o e s e l a e r , op. cit., 
P- 69).
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i. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen B : december 1867 
(nr. 2).

V. BEW AARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

43. De Burger (1)

I. 1. Titel : D e Burger.
2. Ondertitel : Liberaal weekblad voor Mechelen en omstreken.
5. Periodiciteit : W ekelijks; ’s zondags.
6. Formaat : 39 X 55 cm., 4 pp., 5 kol.
7. Prijs : 3 fr./jaar voor Mechelen. 3,50 fr./jaar daarbuiten.

II. 1. a. Stichtingsdatum : 7.1.1894 (I, 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : 13.1.1901 (VIII, 2).

3. Uitgever : ) E. J. Van Mol, Mechelen.
4. Drukker : j
7. Adres : uitgever-drukker : Bruul, 120, Mechelen.

III. K A R A K TE R  E N  IN H O U D  V A N  H ET BLAD

Politiek blad. Eveneens nieuws-, kultureel- en aankondigingsblad. 
Vlaamsgezind (later : tweetalig). Verkiezingspropaganda. Kunst- 
en literair nieuws. Stadsnieuws. Rechterlijke kroniek. Burgerlijke 
stand. Marktberichten. Feuilleton. Annoncen.
Volledig parallel met ,,De burgerij en de landbouw, waarvan 
het de opvolger is.

IV. POLITIEKE STREKKING

Liberaal. Anti-klerikaal.
Vooruitstrevend (2).

V. B E W A A R PLA A T SE N  V A N  R EEKSEN  OF SPEC IM IN A

1. Mechelen, S.A., nr. G  16 : Vanaf 7.1.1894 (I, 1) t/m 31.1.1901 
(VIII, 2). 1

(1) Opvolger van De Burgerij (cfr. infra).
„A lle vroegere abonnenten van de Burgerij zijn ons trouw gebleven.”  (7.1.1894 (I, 1); 

pag. 1).
(2) ..Verkiezingsprogramma : Voor kosteloos en wetenschappelijk M .O . ; verplichtend 

L .O . ; afschaffing der voorrechten van de geestelijkheid ; strijd tegen het klerikalisme ; 
evenred ge vertegenwoordiging in het parlement ; herwaardering van de Vlaamse taal ; 
lotsverbetering der arbeidersklasse.”  (7.1.1894 (I, 1) ; pag. 1).
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2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen B ; Brussel, Alb. I, 
fonds Mertens, Mechelen; Leuven, U.B., fonds Hendrickx, 
varia 88/7; en Antwerpen, S.B., specimina België, doos 
Mechelen A -K  : specimina, cfr. Mechelen.

44. De Vrije Burger (1)

I. 1. Titel : D e Vrije Burger.
6. Formaat : in-folio, 4 pp., 3 kol.
7. Prijs : s cent./nr.

II. 1. a. Stichtingsdatum : 21.v ii. 1870. 
b. Einddatum : 29.vn.1870 (2).

4. Drukkers : E. en I. Van Moer, Mechelen.

III. KA R A KTE R  E N  IN H O U D  V A N  H E T BLAD

Nieuwsblad.
Niets dan artikels over de frans-duitse oorlog.

45. De Burgerij en de Landbouw 

Zie : De Burgery.

46. De Burgery

I. 1. Titel :
—  D e Burgery.
—  Vanaf 15.x1.1863 (I, 13) : D e Burgerij en de Landbouw.

2. Ondertitel : Mechelsch Blad ter bevordering van ’s lands 
welvaart en vooruitgang.

3. Periodiciteit : Wekelijks, ’s zondags.
6. Formaat :

—  24 X 33 cm., 4 pp., 2 kol. (3).
—  Vanaf 15.x1.1863 (I, 13) : 42 X 56 cm., 4 pp., 5 kol. 1 * 3

(1) Geen enkel nummer van dit blad werd weergevonden. De nota’s zijn samen- 
gesteld aan de hand van gegevens uit het werk van Ed. V a n  D o e s e l a e r , op. cit., p. 71.

(z) Het tweede nummer verscheen op 27.vn.1870.
(3) Vanaf I, 7 : 8 pp.
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7. Prijs : io  cent./nr. ; 2,50 fr./6 maanden; 2,75 fr. voor buiten 
Mechelen.

II. 1. a. Stichtingsdatum : 13.1x.1863 (I, 1).
b. Einddatum en laatste aangetroffen nr. : 31.xn.1893 (XXX, 

53) (1).
3.4. Uitgever-drukker :

—  J. Nijs, Brussel.
—  Vanaf 15.x1.1863 (I, 13) : E. J. Van M ol ; Lier en Mechelen. 

7. Adres :  uitgever-drukker :
—  Nijs : Moeshofstraat, 57, Brussel.
—  Van M ol :

—  Graenmerkt, 21, Mechelen.
—  Vanaf 3.VII.1864 (II, 27) : O.L.-Vrouwstraat, 75 A , 

Mechelen.
—  Vanaf 5.1.1873 (XI, 1) : Bruul, 112, Mechelen.
—  Vanaf 30.x1.1890 : Bruul, 120, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Politiek- en nieuwsblad. Ofïicieel orgaan van de Liberale Grond- 
wettelijke Vereeniging. Verkiezingspropaganda. Vanaf 15.x1.1863 
(I, 13) 00k binnen- en buitenlandse nieuwsberichten. Burgerlijke 
stand. Marktprijzen. Feuilleton. Annoncen.
Tweetalig. Vooral antagonist van Gazet van Mechelen.

IV. POLITIEKE STREKKING

Liberaal. Anti-klerikaal en anti-adeldom. W enst een regering 
van de burgerij door de burgerij en niet door de geestelijkheid. 
Streeft belangen van de burgerij in handel en nijverheid na (2).

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Mechelen, S.A., nr. G  15 : Vanaf 13.1x.1863 (I, 1) t/m 31.XII. 
1865 (III, 53) en vanaf 5.1.1873 t/m 31.xn.1893 (XXXI, 53). 1

(1) Daarna wordt het weekblad opgevolgd door De Burger (cfr. supra).
„T e  beginnen van 31 December a.s. zal d e  b u r g e r i j  niât meer verschijnen... Ons 

nieuw weekblad zal te beginnen van den eersten Zondag der maand Januari regelmatig 
verschijnen, dragende voor titel : d e  b u r g e r . . . ”  (31.xn.1893 (XXX, 53), pag. 1, kol. 1).

(2) „Een blad moet van zijn land, van zynen tyd zyn : de burgery is tegenwoordig 
de magt, is tegenwoordig de Staet. De burgery is de zinspreuk van de negentiende eeuw... 
Z y  wil de regeering van de burgery door de burger en niet door de geestelijkheid... W y 
zyn voornemens de feiten bloot te leggen, de grondbeginselen te discuteren...”  (13.1x.1863 
(I, 1), pag. 1, kol. 1).
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2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen B. :
—  29.1x.1867 (V, 39)
—  26.1v. 1868 (VI, 17)
—  21.11.1869 (VII, 8)
—  1.vin . 1869 (VII, 31)
—  specimina, cfr. Mechelen.

3. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen :
—  29.V.1870 (VIII, 22)
—  specimina, cfr. Mechelen.

4. Leuven, U.B., fonds Hendrickx, varia 88/12 :
—  5.XI.1867 (V, 44)
—  specimina, cfr. Mechelen.

5. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen A -K  : 
specimina, cfr. Mechelen.

47. Canteklaar

I. 1. Titel : Canteklaar.
2. Ondertitel : Kraait elken Zondag over ’t Vlaamsche Land; 

Weekblad van den Bond tegen de slechte lezingen.
4. Vignet of titéltéken : Kraaiende haan over de stad Mechelen 

bij zonsopgang.
5. Periodiciteit : Wekelijks; ’s zondags.
6. Formaat : 31 X  48 cm., 4 pp., 3 kol.
7. Prijs : 5 cent./nr. ; 2,50 fr./jaar.

II. 1. a. Stichtingsdatum : 15.1v.1911 (I, 1).
b. Einddatum en laatste aangetroffen nr. : 2.VII.1911 (I, 12) (1).

4. Drukker : H. Dierickx-Beke zonen, Mechelen.
7. Adres :

—  drukker : Steenweg, 70-72, Mechelen.
—  beheer en opstel : Augustijnenstraat, 9, Mechelen.
—  sekretariaat van den Bond : Poelstraat, 21, Mechelen.

III. KA R A KTE R  E N  IN H O U D  VAN H ET BLAD

Politiek- en religieus blad. Orgaan van de Bond tegen Slechte 
Lezingen. Deze Bond stond onder de hoge bescherming van 1

(1) Daarna overgegaan in Canteklaar-Volkslezing (cfr. infra).
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Z. Em. Kardinaal Mercier, en onder het erevoorzitterschap van 
M gr. D e W achter (hulpbisschop) en Karel Dessain (burge- 
meester). Kristelijk blad. Is vooral gericht tegen de lektuur va 
een ,,slechte en vuile drukpers” (i).
Naast artikels en verhalen, ook annoncen.

IV. POLITIEKE STREKKING

Katoliek. Het orgaan zou zich niet inlaten met politiek, doch 
alleen met de goede zeden van de bevolking. Door haar osten- 
tatief optreden tegen „goddeloze geuzenbladen”  voert zij duide- 
lijk een onrechtstreekse politieke propaganda-aktie.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Mechelen, S.A., nr. G  56 : Vanaf 15.1v.19n (I, 1) t/m 2.v ii. 
1911 (I, 12) (2).

2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen C ; Brussel, A lb. I, 
fonds Mertens, Mechelen; Leuven, U .B., fonds Hendrickx, 
varia 90/18; Antwerpen, S.B., specimina België, doos M eche
len A -K  : specimina, cfr. Mechelen.

48. Canteklaar (3)

I. 1. Titel : Canteklaar.
2. Ondertitel : Kraait elken Zondag over ’t Vlaamsche Land. 

Volkslezing. Weekblad van den Bond tegen de slechte 
lezingen.

5. Periodiciteit : W ekelijks; ’s zondags.
6. Formaat : 16 X 24 cm., 16 pp., 1 â 2 kol.
7. Prijs : 1,25 fr./jaar voor de stad; 1,75 fr./jaar daarbuiten. 1

(1) ..Programma (doel) :
—  Volk wakker schudden (werkers en strijders voor de goede zaak).
—  Volk bijeenroepen tôt één bond.
—  Volk waarschuwen tegen verspreiding van het kwaad (zedebedrog).”

(15.1v.19n (I, 1); pag. 1; kol. i).
(2) Samen ingebonden met Canteklaar-Volkslezing (G  57).
(3) Is de onmiddellijke voortzetting van c a n t e k l a a r  (cfr. supra).
Hier apart behandeld door het feit dat men met een nieuwe uitgave begonnen is, 

met een nieuw formaat en een volledig nieuwe nummering.
Reden daarvan : ..Wegnemen van elk misverstand. Men dacht met een nieuwe gazet 

te doen te hebben (cfr. formaat) en men vond er geen verwacht ..gazetnieuws” in.”  
(9.V11.1911 (I, 1); pag. 1, kol. 1).



II. i. a. Stichtingsdatum : 9.VII.1911 (I, 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : 29.x. 1911 (I, 17).

4. Drukker : H. Dierickx-Beke zonen, Mechelen.
7. Adres :

—  drukker : Steenweg, 70-72, Mechelen.
—  sekretariaat van den Bond: Carmelietenstraat, 19, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD 

Politiek en religieus blad (1).
Boekbesprekingen. Volksvertellingen. Feuilletons. Illustraties. 
Lijst van ,,goede en stichtende boeken” .

IV. POLITIEKE STREKKING

Katoliek (1).

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Mechelen, S.A., nr. G  57 : Vanaf 9.VII.1911 (I, 1) t/m 29.x. 
1911 (I, 17) (2).

2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen C ; en Brussel, Alb. I, 
fonds Mertens, Mechelen : specimina, cfr. Mechelen.

49. St. Cassaniusblad

I. 1. Titel : St. Cassaniusblad.
2. Ondertitel : Tijdschrift voor opvoeding, onderwijs en onder- 

wij zersbelangen.
3. Motto : ,,Nous ne voulons pas d’une instruction exclusivement 

civile . . .”  (Redevoering van J. B. Nothomb, minister van 
binnenlandse zaken, op 8 augustus 1842).

5. Periodiciteit : Maandelijks (3).
6. Formaat : 14 X 21 cm ; variërend aantal pp. ( ±  200 pp./jaar); 

geen kol.

II. 1. a. Stichtingsdatum : januari 1899 (I, 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : december 1913 (XV, 12) (4).

4. Drukker : Ryckmans, Paul, Mechelen. 1

(1) W at betreft het karakter en de strekking van dit weekblad, zie ook : Canteklaar 
(supra).

(2) Samen ingebonden met canteklaar (G 56).
(3) Bijvoegsels verschenen nu en dan op de 15e van elke maand.
(4) Gaat verder in 1914.
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6. Medewerkers : Bellemans, A . ; Boendaele, A . ; Brabantsen, J. ; 
Bols, J.; Coppée, François; Clerckx, F .; D e Beuckelaer, F r.; 
D e Bruyn, Eug. ; D e Kroes, W outer ; D e Laere, C. ; D e 
Leeuw, B. ; Demeyer, Fr. ; Devoght, Joz. ; Kan. D e W eerdt; 
D ’Hanis, Math. ; Drijvers, Fr. ; Géraincourt, Paul ; E.P. 
Godts ; Hertsens, A . ; Janssens, Emm. ; Janssens, G . ; Janssens, 
Jos. ; Jaspers, Maria; Jordens, F r.; Leplae, Edm. ; Lettany, 
Jan ; Linnebank, H. ; Louis, Jos ; Matthys, A . ; Mercelis, Lod. ; 
Molyn, Alfons; Mulders, Anna; Muyldermans, Hendrik; 
kan. Muyldermans, . ; Nierstrasz, Joh. Leon ; dr. Nuyens, Fr. ; 
Pallemaerts, J. Fr. ; Puttemans, Fr. ; Riter, W . ; Roevens, L. ; 
Scharff, Paul; Sébipe, A .;  Spaeninkx, N .; Tuypens, E. ; 
Tysmans, P. J.; Van der Auwera, Aloïs; Van de Sande; 
Van Haelewyck, K. ; Van Hanewyck, K. ; E.P. Van Mierlo,
S. J. ; Van Reusel, J. (Aarschot) ; Veldekens, K. ; Verelst, 
W illem ; Verhaegen, P. ; Verschueren, A . (Mechelen) ; Vis- 
senaeken, J. F. ; W alsch, V  e ; dr. W eber ; W hinney, T .M .M c ; 
Wouters, J. L.

7. Adres : drukker : Steenweg 58, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Wetenschappelijk tijdschrift. Roomskatoliek.
Artikels betreffende onderwijs en onderwijzers, inz. het katoliek 
onderwijs. Algemene problematiek van de didaktiek +  tema’s 
afzonderlijk : godsdienst, pédagogie, metodiek, metriek stelsel, 
geschiedenis, aardrijkskunde, muziek, lichamelijke opvoeding, 
gezondheidsleer, landbouw, handarbeid, taal- en letterkunde. 
Ook gedichten en liederen. Weergave van schoolwetten, 00k 
buitenlandse. Nederlandstalig. Ook enkele franstalige artikels.

IV. POLITIEKE STREKKING 

Apolitiek.

V .  BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Mechelen, S.A., nr. M R  101 : Vanaf januari 1899 (I, 1) t/m 
december 1905 (VII, 12).

2. Brussel, Alb. I, nr. IV  21.885 A  : Vanaf januari 1899 (I, 1) 
t/m december 1913 (XV, 12).

3. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen N  ; Antwerpen, S.B., 
specimina België, doos Mechelen A -K  en doos Mechelen 
L -Z  : specimina, cfr. Mechelen en Brussel, Alb. I.
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50. Catalogue mensuel des Livres rares et curieux

I. i. Titel : Catalogue mensuel des Livres rares et curieux â la 
Librairie Ancienne et Moderne Aug. D e Bruyne.

5. Periodiciteit : maandelijks.
6. Formaat : 14 X 20 cm., 58 pp., geen kol.
7. Prijs : Gratis verstuurd op aanvraag.

II. 1 a. Eerste aangetroffen nr. : september 1892 (— ,2). 
b. Laatste aangetroffen nr. : maart 1893 (— ,3).

3. Uitgever : boekhandel Henry Cordemans, Sr, Mechelen.
7. Adres : uitgever : Ridderstraat 32, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Aankondigingsblad. Katalogus met prijs van boeken uit de boek
handel Aug. D e Bruyne. Alfabetische lijst der te koop aange- 
boden boeken uit de 15e t/m 19e e.

IV. POLITIEKE STREKKING

Apolitiek.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen C  :
—  september 1892 (— , 2)
—  maart 1893 (— , 3).

51. L a Chronique (1)

I. 1. Titel : La Chronique.
2. Ondertitel : Edition de demain.
6. Formaat : 30 X  41 cm., 4 pp., 3 kol.
7. Prijs : 10 cent./nr.

II. 1. Enig aangetroffen nr. : s.d. (7.111.1870) (2).
3. Uitgever : ) H. Dierickx-Beke Zonen, Mechelen.
4. Drukker : ) 1

(1) Zie 00k : Le Farceur; Figaro; La Lanterne en Les Nouvelles du Jour.
(2) Ed. Van D oeselaer, op. cit., p. 1 2 1 .
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III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Burlesk blad (i). Uitgegeven ter gelegenheid van Karnaval 1870. 
Steekt de draak met ailes. Gefingeerd nieuws, kleine sketchen, 
refreinen, grafschrift, moppen.
Tweetalig.

IV. POLITIEKE STREKKING 

Geen.

V .  BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

x. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen A - K  : 
7 maart (1870).

52. D e Congo

I. 1. Titel :
—  De Congo.
—  Vanaf 7.1.1900 (IV, 1) : Congo. (2)
—  Vanaf 1.111.1902 (VI, 5) : De Belgische Congo.

2. Ondertitel :
—  Tijdschrift ter bevordering van Coloniën, Nijverheid, 

Koophandel, enz., enz.
—  Vanaf 7.1.1900 (IV, 1) : Tolk der Belgische koloniale 

belangen. Organe des Intérêts coloniaux Belges.
4. Vignet of titelteken : Wapenschild van Congo-Vrijstaat (Tra

vail et Progrès).
5. Periodiciteit : Tweewekelijks ; de Ie en de 15e van elke maand.
6. Formaat :

—  26 X 35 cm., 4 pp., 3 kol. (3).
—  Vanaf 1.1.1898 (II, 1) : 28 X 44 cm., 4 pp., 3 kol.
—  Vanaf 7.1.1900 (IV, 1) : 25 x  33 cm., 8 pp., 2 kol.

7. Prijs : 5 cent./nr. ; 1 fr./jaar. 1

(1) „W ij verwittigen liefdadiglijk onze goedjongstige lezers, dat zij met onze splinter- 
nieuwe gazetten schrikkelijk gefopt zijn, dit is alweer geen nieuws... Evenwel verzœken 
wij hen vriendelijk niet al te zeer hunne io  cent, te beklagen, 't is voor den Bond." (pag. 4).

(2) Reden van verandering : Samensmelten met blad De Belgische Congo, dat te 
Brussel verscheen.

(3) Ed. V an D oeselaer, op. cit., pp. 143-144.
Bijvoegsel van 2 pp.
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II. i. a. Stichtingsdatum : 15.xu.1896 (I, 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : i.ix.1906 (X, 18).

3. Uitgever : Ch. Van Reusel, Mechelen.
4. Drukkers :

—  drukkerij St. Antonius, Duffel.
—  Vanaf 1.1.1897 (I. 2) : L. Van Schoubroeck, Duffel.
—  Vanaf 15.X.1897 (III, 19) : A . Melens, Duffel.
—  Vanaf 7.1.1900 : Ant. Moortgat, Antwerpen.
—  Vanaf 4.11.1900 (IV, 5) : A lf. Melens-Feremans, Duffel.

5. Direkteur : Ch. Van Reusel, Mechelen.
Redaktieraad :
—  D e Lattre, Antwerpen.
—  Courboin, Antwerpen.
—  Od. Soenen, Roesselaar.
—  Jul. Seaux, Roesselaar.

7. Adres :
—  uitgever-direkteur : Bruel 48, Mechelen.
—  drukkers :

—  (Moortgat) : Lange Herenthalschestraat 25, Antwerpen.
—  (Melens) : Kerkstraat 9, Duffel.

—  redakteur : Courboin : Delinstraat 90, Antwerpen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Informatieblad voor koloniale zaken. Geschiedenis van ,,de 
Congostaat". Politieke statuten in de kolonie. Verschillende tij- 
dingen. Regionaal nieuws (vb. uit Katangadistrikt). Scheepvaart- 
nieuws en aankomsturen van schepen uit Kongo.
Vanaf i.xii.1898 (II, 23) : Ook, nieuws uit andere buitenlandse 
streken (vb. Perzië), op gebied van koloniale statuten en eko- 
nomische toestanden. Zeden en gebruiken in Kongo, Folklore. 
Feuilleton. Annoncen.
Geïllustreerd.

IV. POLITIEKE STREKKING

Apolitiek.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Mechelen, S.A., nr. G  158 : i .ix . 1906 (X, 18).
2. Brussel, Mundaneum,

—  doos Mechelen C  :
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—  15.xn.1896 (I, i)
—  1.1.1897 (I, 2)
—  I.II. 1897 (I, 4)
—  andere specimina, cfr. Brussel, S.A.
—  doos Mechelen B :
—  7.1.1900 (IV, 1)
—  30.111.1901 (V, 13)
—  1.n i .1902 (VI, 5) (1)
—  15.1.1904 (VIII, 2) (1)

3. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen :
—  15.x1.1904 (VIII, 22)
—  specimen, cfr. Brussel, Mundaneum.

4. Brussel, S.A., nr. J 362/43 : Vanaf i.xi.1898 (II, 21) t/m
1.x ii. 1899 (III, 22).

53. Hendrik Conscience-Vrienden

I. 1. Titel : Hendrik Conscience-Vrienden.
2. Ondertitel : Orgaan van den Zang- en Toneelkring ,,Hendrik 

Conscience-V rienden’ ’ .
3. Motto : Tooneel. Liberalism.
6. Formaat : 27 X  37 cm., 4 pp., 3 kol.

II. 1. a. Stichtingsdatum : (1909).
b. Enig aangetroffen nr. : januari 1910 (II, — ).

4. Drukker : P. Van der Zeypen, Mechelen.
7. Adres :

—  drukker : Neckerspoel, 97, Mechelen.
—  bestuur : Groote Merkt, 22, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Politiek-kultureel blad. Voert politieke propaganda via toneel (2). 
Aankondiging en inhoud van op te voeren stukken. Nieuws van 
de Zang- en Toneelkring (ere-voorzitter : H. O p de Beeck). 
Annoncen. 1

(1) Bijvoegsel met annoncen.
(2) „Vooral hadden wij het gemunt met leerrijke en degelijke stukken... de gemeenten 

van ons arrondissement te bezoeken om ten voordeele van onze princiepen tôt les te strekken 
onzer buitenlieden, om de kiezers het ware, het nuttige te toonen om zoodoende bewust 
te zijn wat het hun te doen staat in den aanstaanden kiesstrijd...”  (januari 1910 (II, -), 
pag. 1, ko!. 1).
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IV. P O L IT IE K E  ST R E K K IN G  

Liberaal. Anti-katoliek.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen : januari 1910 
(II, - ) .

54. Mechelsche courant (1)

I. 1. Titél :
—  Mechelsch Nieuwsblad.
—  Vanaf 19.vi. 1864 (I, 2) : Mechelsche courant (2).

2. Ondertitel :
—  van de stad en het arrondissement.
—  Vanaf 7.V1.1868 : +  Nieuws- en Aankondigingsblad.
—  Vanaf 7.1.1883 (XX, 1) : Katholiek Weekblad voor de 

stad en het arrondissement Mechelen.
—  Alleen op 23.x. 1892 (XXIX, 81) : Katholiek Blad voor 
de stad en het arrondissement Mechelen.

3. Motto : Godsdienst, Vaderland, Vrijheid en Moedertaal, 
Staatkunde, Handel, Nijverheid, Landbouw.

5. Periodiciteit :
—  Wekelijks, ’s zondags.
—  Vanaf 3.1.1892 t/m 28.xn.1892 : tweemaal/week : ’s zon
dags en ’s woensdags.

6. Formaat : 35 X 51 cm., 4 pp., 4 kol.
7. Prijs : s fr./jaar voor de stad; 5,50 fr./jaar daarbuiten.

II. 1. a. —  Stichtingsdatum : 12 juni 1864 (I, 1) (3). 1

(1) Verschijnt als vervanging van de verdwenen Gazet van Mechelen, Blad van de 
stad en het arrondissement" (cfr. infra).

(2) a. ,,Eene verandering van redactie der g a z e t  v a n  m e c h e l e n  heeft ons gedwongen 
eenen anderen titel aen te nemen. W ij hadden zonder er agt op te geven, eenen naem 
aengenomen, die min of meer in betrekking stond met dengenen van een aenkondigingsblad 
dezer stad. Om onder dat opzigt aile verwarring te voorkomen, hebben wij den naem 
van m e c h e l s c h  n i e u w s b l a d  door dengenen van m e c h e l s c h e  c o u r a n t  vervangen...” 
(19.v1.1864, 1,2).

Bedoeld aankondigingsblad was het mechelsch nieuws- e n  aenkondigingsblad 
(Ed. V an D oeselaer, op. rit., pp. 60-62).

b. In 1872 verschenen van dit blad een aantal gelegenheidsnummers, getiteld : 
Mechelsche Zweep (cfr. infra). Dit ter gelegenheid van de gemeenteverkiezingen van i .vii. 
1872.

(3) Ed. V an D oeselaer, op. rit., p. 60.



—  eerste aangetroffen nr. : 29.1x.1867 (IV, 17). 
b. Einddatum en laatste aangetroffen nr. : 25.xn.1898 (XXX, 

52) (1).
3. Uitgever : ) —  H. Steenackers, Mechelen.
4. Drukker : ) —  Vanaf 5.XI.1865 (I, 22) : E. en I. Van Moer,

Mechelen. (2)
—  Vanaf 7.1.1883 : W w e J. C. D e Roy, M eche

len.
7. Adres : drukkers :

—  (Steenackers) : Steenweg, Mechelen.
—  (Van Moer) : Schipstraat 42, Mechelen.
—  (De Roy) : Huidevetterstraat 18, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Politiek- en nieuwsblad. Het doel van dit blad is het stimuleren 
van de religieuze, en vooral politieke sympatieën van de bur- 
gers (3).
Buitenlandse en binnenlandse berichtgevingen. Verkiezings- 
propaganda (vooral). Mechels nieuws. Kerkelijk nieuws. Benoe- 
mingen. Burgerlijke stand. Marktprijzen.
Annoncen.
Alleen eerste nummer : tweetalige programmaverklaring. Verder : 
uitsluitend vlaamstalig.

IV. POLITIEKE STREKKING 

Katoliek. Anti-liberaal.

(1) ..Onze Afscheidsgroet :
De MECHELSCHE COURANT houdt heden op tijdelijk te verschijnen,... De toeloop van 

omstandigheden hebben onze bestuurders aangezet het besluit te nemen onzer verdwijning, 
doch die verdwijning zal, zoals wij het hooger zegden, misschien enkel tijdelijk zijn en 
wij zullen opnieuw verschijnen wanneer de omstandigheden het zullen vereischen...” 
(25.xn.1898 (XXXV, 52,) pag. 1, kol. 1).

Het ..tijdelijk”  is nochtans ..voortdurend” gebleken.
(2) Reden van verandering van drukker :
..Daer de heer Steenackers ophoudt van boekdrukker, is, te beginnen van heden, 

het bureel van ons blad bij de heeren Van Moer, Drukkers-Boekverkoopers, in de Lange 
Schipstraat te Mechelen overgebracht...”  (5.XI.1865, I, 22; naar Ed. V an D oeselaer, 
op. cit., p. 62).

(3) ,,Moet hij (=  de mechelse burger) volgens zijn geweten medewerken tôt den 
zegepraal der beschavende leering van het Christendom, hij mag nogtans dit doel niet 
zoeken te bereiken dan met konstitutioneele middelen, dit is de vrijheid in ailes, de druk- 
pers, vereeniging, onderwijs, onderzoek zonder kluisters, katholiek voor den godsdienst, 
liberael voor de bewarende gezindheid en politiek, ziedaer de taak van den echten burger. 
Die taak durven wij op ons nemen met het uitgeven van ons nieuwsblad.. ."  (12.v1.1864,
I, 1).
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1. Mechelen, S.A., nr. G  i o  : Vanaf 7.V I.1868 (V, 1) t/m  25.XI1. 

1898 (XXXV, 52). 19 dln.
2. Leuven, U .B., fonds Hendrickx, varia 262/8 :

—  29.1x.1867 (IV, 17)
—  specimina, cfr. Mechelen.

3. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen A -K  :
—  26.xv.1868 (IV, 47)
—  specimina, cfr. Mechelen.

4. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen Maa ; en Brussel, Alb. I, 
fonds Mertens, Mechelen : specimina, cfr. Mechelen.

V . BEW AARPLAATSEN VAN  REEKSEN OF SPECIMINA

55. L e Courier de l’Escaut (1)

I. x. Titel :
—  Le Courier de l'Escaut : Vanaf 9.XI1.1784 t/m 31.xn.1789.
—  Le Courier belgique, avec permission des états de la 

province de Malines : Vanaf 3.1.1790 t/m 2.XH.1790.
—  Le Courier belgique : Vanaf 1.1.1791 t/m 1.11.1796.
—  Le Courier de l’Escaut : Vanaf 4.11.1796 t/m 30.x1.1798.
—  Le Courier des Départemens Réunis : Vanaf 22.111.1799 

t/m 15.1.1801.
—  Le Courier Impartial : Vanaf 22.1.1801 t/m 26.1.1801.
—  Annonces, avis divers et nouvelles politiques. Par le 

citoyen G . J. Goffin : Vanaf 28.1.1801 t/m 11.v1.1801.
—  Annonces et nouvelles politiques. Département des Deux 

Nethes : Vanaf 13.v1.1801 t/m 18.x11.1809.
—  Gazette de Malines : Vanaf 20.x11.x809 t/m 31.x11.1810.
—  Le Courier belgique : Vanaf 7.11.1814 t/m 18.1.1817.
—  Le Courier belgique, nouvelles politiques et avis divers : 

Vanaf 21.1.1817 t/m 30.111.1819.
5. Periodiciteit :

—  Wekelijks : Vanaf 9.X11.1784 t/m 23.x11.1784.
—  Tweemaal/week : Vanaf 3.1.1785 t/m 21.11.1793.
—  Driemaal/week : Vanaf 25.11.1793 t/m 14.111.1796.
—  Aile twee dagen : Vanaf 16.111.1796 t/m 31.x11.1810. 1

(1) Bibliografie : A . W a r z é e , Essai historique et critique sur les journaux belges, 1845 
PP- 247-252.
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—  Zesmaal/week : Vanaf 7.11.1814 t/m 31.xn.1816.
—  Driemaal/week : Vanaf 2.1.1817 t/m 30.111.1819.

6 . Formaat :
—  19 X 23 cm., 4 pp., 2 kol. (1).
—  Vanaf 7.11.1814 : 21 x  26 cm., 4 pp., 2 kol.

7. Prijs :
—  Eerste nrs. : gratis.
—  Vanaf 3.1.1785 : abonnementen aan 15 liv. argent de 

France/jaar, in tweemaal te betalen.
—  Vanaf 3.1.1799 : 5 fr. 25 cent./drie maanden.
—  Vanaf 7.11.1814 : 3,10 Fl./trimester.
—  Vanaf 2.1.1817 : 5 fr./trimester.

II. 1. a. Stichtingsdatum : 9.XII.1784 (nr. 1).

b. Einddatum en laatste aangetroffen nr. : 30.111.1819 (2).
c. Niet verschenen : vanaf 19.x1.1789 tôt 10.xn.1789 (3).
d. Geschorst :

—  vanaf 30.x1.1798 tôt 22.n i .1799
—  vanaf 31.xn.1810 tôt 7.11.1814 (4).

3. Uitgever : ) —  Vanaf 9.XII.1784 t/m 22.xn.1789 : Impri-
4. Drukker : ) merie du Courier de l’Escaut, Bergen-op-

Zoom.
—  Vanaf 25.xn.1789 t/m 30.111.1819 : P. J. 

Hanicq, Mechelen.
5. Hoojdredakteur :

—  ,,persoon uit Lillo”  ; quaker, cfr. Karakter van het blad (5).
—  Vanaf 1790 : monnik, ex-leraar uit kollege van Aalst. 1

(1) Vanaf 3.1.1790 : 6 pp.
Vanaf 2.1.1796 : 4 à 6 pp.
(2) Vanaf deze datum werd de uitgave van deze krant gestaakt. D e opheffing van 

het blad wordt in het laatste verschenen nummer gemeld, zonder reden evenwel.
(3) „L e  public, et surtout les abonnés, ont été surpris sans doute de l’interruption 

qu’a eue cette feuille depuis quelque temps : le départ inattendu du rédacteur en a été 
l’unique cause...”  (10.xn.1789, pag. 1, kol. 1).

(4) Reden van schorsing in 1810 : Dekreet van 3.VIH.1810 : Opheffing van aile kranten 
en oprichting van een nieuwe krant per departement (cfr. Le Courier belgique van 7.11.1814, 
getekend d’Argenson, prefekt van het Departement der Twee-Nethen).

Het enige orgaan dat in dit departement mocht blijven verschijnen, was „Aenkon- 
digingsblad van het Arrondissement Mechelen ende omliggende plaetsen” , uitgegeven 
door F. J. Van der Elst (cfr. supra).

(5) Volgens E. Van D oeselaer was de hoofdredakteur een genaamde Baret, lid 
van de Raad der Ouden, goevemementskommissaris van het departement van de Leie, 
geboren te Boulogne-sur-Mer, overleden te Valenciennes onder het Konsulaat. De man 
zou bekend gestaan hebben voor zijn grote eruditie en talent.
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6 . Medewerkers :
—  vier korrespondenten, één te Brussel, één te Baarle-Hertog, 
één te Parijs, en één te W enen (i).
—  Goffin, G . J. (opsteller).

7. Adres :
—  Inschrijving : ,,Alle postburelen van Holland en bij aile 

voornaamste direkteurs van Europa” .
—  Vanaf 25.xn.1789 : P. J. Hanicq, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Nieuwsblad.
Alleen buitenlands nieuws : uit Amerika, Europese landen,
O.-Indië.
Bij de aanvang was het hoofdobjekt : de opening van de Schelde. 
D e redakteur, een quaker, beweert het blad te hebben opgericht 
als gevolg van een afkeer voor de oorlog en met het doel zijn 
medeburgers troost te bieden in de vorm van intéressante lektuur 
betreffende het wereldgebeuren (2). Deze informatie verschijnt 
slechts in de vorm van een periodiek, waarin de —  volgens de 
redakteur —  meest essentiële onderwerpen behandeld worden. 
Maar de som van deze afleveringen zou een totaalbeeld vormen 
van de markantste diskussiepunten uit deze période ; zij zouden 
leiden tôt onzinnige revoluties (3). 1

Hij trok zich terug als hoofdredakteur in 1789, als gevolg van een onenigheid met de 
uitgever aangaande de te volgen strekking.

Later treedt hij op als medewerker van Ephémérides de l'Humanité, orgaan dat te 
Luik verscheen vanaf 15.1.1789 (naar : Ed. V an D oeselaer, op. cit., p. 22).

(1) De brusselse korrespondent was de heer Fiocardo, redakteur van het blad L'Oracle, 
dat te Brussel verscheen (naar : Ed. V a n  D o e s e l a e r , op. cit., p. 22).

(2) , J e  suis Quaker ; la guerre me déplaît, non parce que j ’en suis une des premières 
victimes, mais par les maux qu’elle peut causer à mes frères : c’est pour les consoler que 
je veux occuper mon loisir à les instruire de tout ce qui passera de plus intéressant sur 
le globe, et en particulier sous mes yeux, sur ce nouveau théâtre qu’on veut ensanglanter... 
Je veux parler librement et sans partialité ; je considérerai la conduite des gouvernements 
relativement à l’avantage ou au désavantage des peuples, tel est mon but...”  (9.XI1.1784, 
pag. 1).

(3) In een prospektus-nummer van 27.xn.1784 lezen we het volgende betreffende 
het verschijnen van het nieuwsblad :

„M a feuille ne peut être qu’une gazette, mais j ’en excluerai tous les faits inutiles et 
peu intéressans. Je ne dirai rien que d'essentiel. Je veux que la suite de ces feuilles forme 
une histoire complette de la discussion qui occupe tous les esprits, je  veux y montrer la 
gradation insensible qui doit amener les révolutions que l’on prévoit. Je commencerai 
le 2 Janvier 1785..." (27.xn.1784, pag. 1, kol. 1 en 2).
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Uitsluitend politiek, diplomatiek, maatschappelijk, militair nieuws 
op internationaal vlak. Bronnen =  brieven en berichten uit 
verscheidene hoofdsteden van Europa. Aankondigingen van 
openbare verkopen. Wisselkoersen.
Vanaf 1801 : Ook sporadische aankondigingen in nederlands. 
Laatste jaargangen : meer binnenlands nieuws.

IV. POLITIEKE STREKKING

Houdt zich strikt buiten elke partijpolitiek.

V .  BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Mechelen, S.A., nr. G  20 : Vanaf g.xix.1784 t/m 30.111.1819. 
33 dln. (1).

2. Leuven, U .B., nrs. 35/13 IV, 35/13 XII en 46/6 :
—  vanaf 1.1.1810 t/m 29.1v.1810.
—  specimina, cfr. Mechelen.

3. Antwerpen, S.B. (Minderbroedersrui), nr. B 12472 :
—  Vanaf 3.1.1788 t/m 30.xn.1797 (2).

—  Vanaf i.iv.1814 (XXVI, 42) t/m 24.vn.1817 (XXIX, 88) (3).
4. Gent, U .B., Acc. 37681 : Vanaf 2.1.1794 t/m 5.VII.1794.
5. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen C  en doos Mechelen 

A A ; Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen; en Leuven, 
U .B., fonds Hendrickx, varia 164/39 en 163/52 : specimina, 
cfr. Mechelen.

56. D e Dageraad (4)

I. 1. Titel : D e Dageraad.
2. Ondertitel :

—  Katholiek volksweekblad voor Mechelen en omstreken.
—  Vanaf 25.xi. 1900 (I, 46) : Katholiek weekblad voor M eche

len en omstreken. 1

(1) Ontbreken : vanaf 26.1.1801 t/m 24.1x.1801.
(2) Ontbreken : 1788 (nr. 32); 1791 (nrs. 50 en 54) en jrg. 1794 en 1795.
(3) Ontbreken : 1814 (XXVI, 225), 1816 (XXVIII, 1-286, 288 e.v.), 1817 (XXIX,

1, 3 -6 . 8-75 . 78 e.v.).
(4) Is de onmiddellijke opvolger van De Aankondiger (cfr. supra).
„Ons programma, ons doel, ons streven zullen bij deze naamverandering niets ver» 

Iiezen...”  (7.1.1900 (I, 1), pag. 1, kol. 1).
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3. Motto : Godsdienst, Recht en Plicht; Handel, Landbouw 
en Arbeid; In trouwe vast.

5. Periodiciteit : wekelijks.
6. Formaat : 32 X  48 cm., 4 pp., 3 kol.
7. Prijs : 5 cent./nr. ; 2,50 fr./jaar; 1,50 fr./jaar voor koffie- 

huizen en herbergen.

II. 1. a. Stichtingsdatum : 7.1.1900 (nr. x).
b. Laatste aangetroffen nr. : 16.111.1902 (III, 11).

4. Drukker : Th. Steurs-Bussers, Mechelen.
7. Adres : drukker, bureel en redaktie : Befferstraat 27, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Politiek nieuwsblad. Hoofdzakelijk verkiezingspropaganda. Stads- 
berichten. Marktprijzen. Annoncen.

IV. POLITIEKE STREKKING

Katoliek. Hevig anti-liberaal. Polemiek met blad Salvator.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Mechelen, S.A., nr. G 39 : Vanaf 7.1.1900 (I, 1) t/m 29.1v.1900 
(I. 17) (i)-

2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen C  : 25.xi. 1900 (I, 46).
3. Leuven, U .B., fonds Hendrickx, varia 119/19 :

—  16.n i.1902 (III, 11).
—  specimina, cfr. Mechelen en Brussel.

4. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen A -K  :
—  17.n i .1901 (II, 11).
—  specimina, cfr. Mechelen en Brussel.

5. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen : specimen, cfr. 
Mechelen.

57. L e  Dante

I. 1. Titel : Le Dante.
2. Ondertitel : Revue bimensuelle du Cercle littéraire.
4. Vignet of titelteken : Landschap. Lezer met boek La Divina 

Comedia. Achter hem : biddende vrouw. 1

(1) Samen ingebonden met De Dijlegalm (G. 38).
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5. Periodiciteit : Tweewekelijks.
6. Formant : 27 X  43 cm., 8 pp., 3 kol.
7. Prijs :

—  10 cent./nr. ; 1,75 fr./6 maanden; 3 fr./jaar.
—  Vanaf 15.X.1898 (I, 2) : 15 cent./nr.; 3 fr./jaar.

II. 1. a. Stichtingsdatum : i.x.1898 (I, 1).
b. Einddatum en laatste aangetroffen nr. : 15.v1.1899 (I, 16) (1).

4. Drukker : V. Heymans, Mechelen.
7. Adres :

—  drukker : Lange Schipstraat 92 â 96, Mechelen.
—  administratie en redaktie : Bruul 35, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Kultureel blad. Orgaan van de „  Cercle littéraire” . Tracht samen- 
werking op kunst- en literair gebied te bereiken tussen de ver- 
schillende staatsscholen (2).
Uitsluitend literair. W il optreden tegen de openbare onverschil- 
ligheid t.o.v. de literatuur. Vooral jonge, veelbelovende krachten 
wenst het te helpen op dit terrein (3).
Literaire kronieken. Poëzie. Feuilleton. Annoncen op laatste 
pagina.
Alleen franstalig.
Ondanks de grootste inspanningen, kende le  dan te  weinig 
sukses en verdween vrij vlug.

IV. POLITIEKE STREKKING

Apolitiek. 1

(1) In het laatste nummer werd geen spoor van een nakende verdwijning gevonden. 
Volgens Ed. V a n  D o e s e l a e r , op. cit., p. 154 is 15.v1.1899 de einddatum.

(2) ,,Ce journal est édité dans le but de propager l'étude des langues française et 
flamande, quelque peu négligée dans notre ville, de resserrer les liens d’amitié qui unissent 
entr’eux les élèves et les anciens élèves de notre Athénée et de notre École Moyenne, 
ainsi que ceux des établissements analogues des autres villes, de développer les rapports 
entre les différentes sociétés de notre pays qui s'occupent ou de littérature ou de sciences 
ou de beaux-arts...”  (15.1x.1898, prospektus-specimen, naar Ed. V a n  D o e s e l a e r , op. cit., 
P- 153)-

(3) „Nous voulons rendre service aux jeunes gens bien doués en recevant leurs essais, 
leur fournir l’occasion de travailler, de faire germer et croître la semence qui est en eux...

Nous répudions du passé les oripeaux mythologiques, les préciosités du salon, la manie 
des périphrases, comme l’avenir répudiera de notre temps la manie descriptive, néologique 
et jargonnante. Nous ne rejetons pas les innovations légitimes. Mais nous nous attelons 
à aucun système, qu’il se nomme idéalisme, réalisme ou naturalisme. C ’est l'idéal et le 
réel que nous cherchons et qui, pas plus que dans la nature, ne peuvent être séparés dans 
l'art...’ ’ (i.x.1898 (I, 1), pag. 1, kol. 1 en 2).
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V .  BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Mechelen, S.A., nr. G  60 : Vanaf i.x.1898 (I, 1) t/m 15.v1.1899 
(I, 16). 1 dl.

2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen C ; Brussel, Alb. I, 
fonds Mertens, Mechelen; Leuven, U.B., fonds Hendrickx, 
varia 121/9; Antwerpen, S.B., specimina België, doos M eche
len A -K  : specimina, cfr. Mechelen.

58. D e Decker’s Blad

I. 1. Titel : D e Decker’s Blad.
2. Ondertitel : Orgaan der Congregatie D e Decker.
4. Vignet o f titelteken : Ovalen portret van Mgr. D e Decker.
5. Periodiciteit :

—  Tweemaal/week.
—  Vanaf 19 n  (IV) : maandelijks.

6. Formaat :
—  32 X  52 cm., 4 pp., 3 kol.
—  Vanaf 12.111.1909 (II, 3) : 32 X  45 cm., 4 pp., 3 kol.

7. Prijs :
—  Kosteloos.
—  Vanaf 12.111.1909 (II, 3) : 10 cent./nr.

8. Oplage : ,,minstens 1.000 nrs”  (1).

II. 1. a. Stichtingsdatum : 8.vin. 1908 (I, 1) (2).
b. Laatste aangetroffen nr. : 14.vm .1914 (VIII, 8).

4. Drukkers : L. en A . Godenne, Mechelen.
7. Adres : drukkers en bureel : Groote Merkt, 28-30, Mechelen.

III. KARAKTER E N  IN H O U D  V A N  H E T  BLAD

Sociaal-religieus blad. Behandelt vraagstukken met betrekking 
tôt de werkmanskwestie en tôt de toestand der handeldrijvende 
en werkende burgerij. Voor stoffelijk en geestelijk welzijn van 
de volksklasse. Eerste nrs. dienen uitsluitend om de tentoon- 
stelling op te luisteren, ter gelegenheid waarvan het blad werd 1

(1) Staat aldus op het blad zelf gedrukt.
(2) Uitgave begonnen ter gelegenheid van de tentoonstelling van de Congregatie 

De Decker.

2I9



uitgegeven. Biografieën van Mgr. D e Decker en kardinaal 
Mercier. Annoncen.
Geïllustreerd met foto’s en etsen.

IV. POLITIEKE STREKKING

Geen rechtstreekse politieke propaganda.
Katoliek-religieus.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Mechelen, S.A., nr. G  7 6  : Vanaf 8 .V 111.19 0 8  (I, 1)  t/ m  14 .V III . 

1 9 1 4  (VIII, 8).

2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen C ; Brussel, A lb. I, 
fonds Mertens, Mechelen; Leuven, U .B., fonds Hendrickx, 
varia 122/6; Antwerpen, S.B., specimina België, doos M eche

len A -K  : specimina, cfr. Mechelen.

59. De sociaal Demokraat

I. 1. Titel : D e sociaal Demokraat.
2. Ondertitel : Uitgegeven door de Mechelse Federatie der W erk- 

liedenpartij, ter gelegenheid van den Eersten Mei.
3. Motto :

1. Leve het socialisme.
2. Die niet werkt zal niet eten.
3. D e arbeid is de bron van aile rijkdom.

6. Formaat : 27 X  36 cm., 4 pp., 3 kol.
7. Prijs : 2 cent./nr.

I I .  1 . Enig aangetroffen nr. : i . v .  ( 1 8 9 6 )  ( 1 ) .

3. Uitgever : Frans Verbelen.
4. Drukker : V . Heymans, Mechelen.
7. Adres :

—  drukker : Bruel, 96, Mechelen.
—  lokaal : D e Toekomst, Schipstraat, Mechelen.

I I I .  KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Politiek-sociaal blad. Feestrede voor 1 mei (Voor 8-urige arbeids- 1

(1) Jaartal in potlood genoteerd.



dag). Propaganda voor Socialistische Ziekenbond. Artikels over 
socialisme. Spreuken en gedachten betreffende vrijzinnigheid.

IV. POLITIEKE STREKKING 

Socialistisch.
V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Mechelen, S.A., nr. G  130 : i.v . (1896.)

2. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen L -Z  : 
specimen, cfr. Mechelen.

60. De Vilvoordsche Demokraat

I. 1. Titel : D e Vilvoordsche Demokraat.
2. Ondertitel : Weekblad. Wekelijks orgaan van de Vilvoordsche 

Afdeeling der Werkliedenpartij.
3. Motto :

1. Geene Plichten zonder Rechten!
2. D e arbeid is de bron van aile Rijkdom.

5. Periodiciteit : Wekelijks.
6. Formaat : 30 x  41 cm., 2 pp., 4 kol.
7. Prijs : 2 cent./nr.

II. x. a. Stichtingsdatum : 23.111.1902 (I, 1).
b. Einddatum en laatste aangetroffen nr. : 15.x1.1903 (II, 

35) (*)•
3. Uitgever : ) K. Gosselincs, Mechelen.
4. Drukker : J
6. Medewerkers : Frans Gelders.
7. Adres : uitgever : Kroonstraat, 33, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Politiek blad. Orgaan van de socialistische partij van Vilvoorde, 
uitgegeven samen met socialisten uit Mechelen. Komt op voor 
demokratie, voor rechten van het proletariaat.
Berichten over socialistische verenigingen in Vilvoorde, Meche
len, Willebroek. Annoncen. 1

(1) Gestaakt om financiële redenen. Aanbeveling om de Gazet van Brussel te lezen, 
„die op 13 december e.v. verschijnt” . (15.x1.1903 (II, 35), pag. 1, kol. 1).
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IV. POLITIEKE STREKKING 
Socialistisch.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Mechelen, S.A., nr. G  46 : Vanaf 23.111.1902 (I, 1) t/m 15.XI. 
1903 (II, 35) (O-

2. Leuven, U .B., fonds Hendrickx, varia 210/5 en 399/10 : 
specimina, cfr. Mechelen.

61. D e  Dijlegalm (2)

I. 1. Titel : De Dijlegalm.
2. Ondertitel : Katholiek weekblad voor de stad en het arron

dissement Mechelen.
3. Motta : Godsdienst. Vaderland. Moedertaal.
5. Periodiciteit : W ekelijks; ’s zondags.
6. Formaat :

—  41 X 57 cm., 4 pp., 5 kol.
—  Vanaf 8.1.1899 (I, 2) : 31 X 48 cm., 4 pp., 4 kol.

7. Prijs : 6 cent./nr.; 3 fr./jaar voor Mechelen; 3,50 fr./jaar 
daarbuiten.

II. 1. a. Stichtingsdatum : 1.1.1899 (I> *)•
b. Einddatum en laatste aangetroffen nr. : 10.vi. 1900 (11,23) 

(3).
c. Niet verschenen : 15.x. 1899 (I, 42) (4).

3. Uitgever : ) —  W w e J. C. D e Roy, Mechelen.
4. Drukker : j —  Vanaf 22.x. 1899 (I, 40) :

( Van Doeselaer, Mechelen (uitgever).
( L. Charpentier, Brussel (drukker). 1

(1) Ontbreekt : 18.x. 1903 (II, 31).
Samen uitgegeven met De Toekomst (G 44), en De Houtbewerker (G 45) in hetzelfde 

blad.
(2) Opvolger van De Mechelsche Courant :
„Een katholiek orgaan De Mechelsche Courant komt te verdwijnen ; een nieuw katholiek 

orgaan, De Dijlegalm neemt de plaats in door het eerste opengelaten..." (1.1.1899 (I, 0. 
pag. 1, kol. 1).

(3) Volgens Ed. V an D o e s e l a e r , op. cit., p. 157, was de oorzaak van het verdwijnen 
van De Dijlegalm, het mislukken der kandidaturen van advokaat Aug. Matthys en twee 
van zijn vrienden voor de wetgevende verkiezingen van 3.VI.1900.

(4) „D e d i j l e g a l m  is verleden Zondag niet verschenen voor eene rede die gansch 
onafhankelijk is van de redactie. W ij achten het onnoodig het publiek breederen uitleg 
te geven...”  (22.x.1899 (I, 40), pag. 1, kol. 1).
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7. Adres : uitgevers-drukkers :
—  (De Roy) : Befferstraat 20, Mechelen.
—  (Van Doeselaer) : Bruel 64, Mechelen.
—  (Charpentier) : Ahneessensstraat 5, Brussel.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Politiek- en nieuwsblad. Orgaan van groep misnoegde kato- 
lieken, waarvan Aug. Matthys de leider was (1). 
Verkiezingspropaganda. Kleine binnenlandse berichten. W einig 
buitenlands nieuws. Stadsnieuws. Rechterlijke kroniek. Burger- 
lijke stand. Fruitboomteelt. Beursberichten. Feuilleton. Markt- 
prijzen. Annoncen.

IV . PO LITIERE STREKKING

Katoliek (2).
Tegen De Aankondiger en De Dageraad (opvolger van De Aan- 
kondiger). W ijst uitlating van de Dageraad a f als zou de Dijlegalm 
in schijn een katoliek blad zijn, maar in werkelijkheid een liberaal 
blad. Bij verkiezingspropaganda valt het de kandidaten van de 
katolieke Vereeniging aan.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Mechelen, S.A., nr. G  38 : Vanaf 7.1.1900 (II, 1) t/m 10.v1.1900 
(II, 23) (3).

2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen C  :
—  8 .1 .18 9 9  (I. 2)

—  specimen, cfr. Mechelen.
3. Leuven, U.B., fonds Hendrickx, varia 132/12 :

—  1 .1 .1 8 9 9  (I . 1)

—  3 .X H .1 8 9 9  (I , 4 6 )

—  specimina, cfr. Mechelen.
4. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen A -K  :

—  1 4 .V .1 8 9 9  (I , 20).

—  specimina, cfr. Mechelen en Leuven. 1

(1) Ed. V an D oeselaer, o p . c i t ., p. 156.
(2) „W ij zijn ten i® k a t h o l i e k , ten tweede r e c h t z i n n i g . . . ”  (1.1.1899 (I. 1). pag. i, 

kol. 2).
(3) Samen ingebonden met d e  d a g e r a a d . (G  39).
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62. Dijlegalmen

I. i. Titel : Dijlegalmen.
2. Ondertitel : Orgaan van ,,De Belanghebbenden der D ijle” .
3. Motto : Scheepvaart, Handel, Nijverheid.
5. Periodiciteit : Maandelijks.
6. Formaat : 25 X 32 cm., 4 pp., 3 kol.
7. Prijs :

—  5 cent./nr. ; 5 fr./jaar.
—  op nr. 2 : 2 fr./jaar.

II. r. a. Stichtingsdatum : augustus 1913 (nr. 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : september 1913 (nr. 2).

4. Drukker : Beckers Zonen, Mechelen.
6. Medewerker : D e Vissere.
7. Adres : opstel en beheer : Gildestraat, 1, Mechelen (1).

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Kommercieel blad. Orgaan van de vereniging : ,,D e Belang
hebbenden der D ijle” . Streeft uitbreiding van de Mechelse 
Dijlehaven en kommerciële welvaart van de stad na (2). 
Annoncen.

IV. POLITIEKE STREKKING

Apolitiek.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen C  : augustus 1913 
(nr. 1).

2. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen A -K  : 
september 1913 (nr. 2).

3. Brussel, A lb. I, fonds Mertens, M echelen; en Leuven, U.B., 
fonds Hendrickx, varia 132/13 : specimina, cfr. Brussel, 
Mundaneum. 1

(1) Adres van het lokaal van de Kring ,,De Belanghebbenden der Dijle'’ .
(2) „Doel =  alzijdige ontwikkeling van de Dijlehaven en bevordering van aller 

belangen aan en door de Dijlehaven...'’ (augustus 1913 (nr. i), pag. i , kol. 3).
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63* De Dijlezoon

I. i. Titel : D e Dijlezoon.
2. Ondertitel : Orgaan van de Koninklijke Toneelmaatschappij 

De Dijlezonen, onder het voorzitterschap van Mr. Vandewalle, 
volksvertegenwoordiger.

6. Formaat : 26 X  37 cm., 6 pp., 3 kol.

II. 1. a. Stichtingsdatum : (1906).
b. Enig aangetroffen nr. : 21.x1.1909 (IV, 2).

4. Drukker : Ed. Van Doeselaer, Mechelen.
7. Adres : drukker : Bruel, 73, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Kultureel blad. Nieuws van de toneelvereniging. Aankondi- 
gingen van vertoningen. Lijst van aanbevolen huizen. 
Annoncen.

IV. POLITIEKE STREKKING 

Geen.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen C  : 21.x1.1909 (IV, 2).

64. Le Directeur des Fraternités Franciscaines

I. 1. Titel : Le Directeur des Fraternités Franciscaines.
2. Ondertitel : Revue mensuelle publiée par les Frères-Mineurs 

Capucins de Belgique.
5. Periodiciteit : Maandelijks.
6. Formaat : 14 X 22 cm., 12 pp., geen kol.
7. Prijs : 1 fr./jaar; 1,60 fr./jaar (buitenland).

II. 1. a. Stichtingsdatum : 15.X.1905 (I, 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : september 1906 (I, 12).

4. Drukkers : H. Dierickx-Beke Zonen, Mechelen.
7. Adres :

—  drukkers : Steenweg 72, Mechelen.
—  administratie : Korte Winkelstraat 1, Antwerpen.
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III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Religieus tijdschrift. Officieel orgaan van de Derde Orde, ge- 
publiceerd door de Minderbroeders Kapucijnen van België. 
Nieuws omtrent deze instelling. Bibliografie.

IV. POLITIEKE S TREKKING

Apolitiek.

V .  BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Mechelen, S.A., nr. M R  113 : Vanaf 15.X.190S (I, 1) t/m 
september 1906 (I, 12).

2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen C  : specimen, cfr. 
Mechelen.

65. De distel

I. 1. Titel : D e distel.
2. Ondertitel :

—  Maandschrift voor kunst en letteren.
—  Vanaf 1.11.1907 (II, 1) : Kunstblad.

5. Periodiciteit : Maandelijks.
6. Formaat :

—  14 X 21 cm., 16 pp., geen kol.
—  Vanaf 1.11.1907 (II, 1) : 17 x  25 cm., 8 pp., 2 kol.

7. Prijs :
—  10 cent./nr. ; 1,15 fr./jaar.
—  Vanaf i.xn.1906 (I, 11) : 20 cent./nr.; 1,65 fr./jaar. II.

II. 1. a. Stichtingsdatum : 17.11.1906 (I, 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : januari 1908 (II, 12).

5. —  Bestuurder : Théo Blickx.
—  Hoofdredakteur : —  Gust Nelissen.

—  Vanaf i.xi.1906 (I, 10) : Karel Casteels.
6. Medewerkers : Blickx, Théo; Casteels, Karel; Deschamps, 

Jeanne; Donckers, M iel; Hanssens, Gerhard; Hinderdael, 
Caesar ; Karma, Jan ; Link, Piet ; de Live, Go. ; Nelissen, 
Eugeen ; Nelissen, Gust ; Resseleer, Ed. ; Reyniers, Clotilde ; 
Tamm, W alter (Antwerpen); Verhuyck, Augusta; W illen, 
Piet.
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7- Adres :
—  redaktie : Hombeeksche steenweg, 145, Mechelen.
—  lokaal : in ’t Duifken, Hallestraat, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Kultureel blad voor kunst en letteren. Toneel- en koncert- 
besprekingen. Gedichten. Lijsten van tentoongestelde werken.

IV. POLITIEKE STREKKING

Apolitiek.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Mechelen, S.A., nr. G  192 : vanaf 17.11.1906 (I, 1) t/m januari 
1908 (II, 12), 2 dln.

2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen C ; Brussel, Alb. I, 
fonds Mertens, Mechelen; Leuven, U.B., fonds Hendrickx, 
varia 127/19; Antwerpen, S.B., specimina België, doos 
Mechelen A -K ; Gent, U.B., P. 2389 : specimina, cfr. M eche
len.

66. De Mechelsche Duivenliefhebber

I. 1. Titel : D e Mechelsche Duivenliefhebber.
2. Ondertitel : Onafhankelijk orgaan voor Duivenliefhebberij en 

andere sporten. Verschijnende den Zaterdag middag.
4. Vignet of titelteken : Groep mensen met duif in de hand.
5. Periodiciteit : Wekelijks; ’s zaterdags.
6. Formaat : 33 x  51 cm., 4 pp., 3 kol.
7. Prijs : 4 fr./jaar.

II. 1. a. Stichtingsdatum : 18.xn.1912 (I, proefnummer). 
b. Laatste aangetroffen nr. : 4.1.1913 (I, 1) (1).

3. Uitgever : ) E. Van Doeselaer, Mechelen.
4. Drukker : j
7. Adres : bureel en drukker : Bruul, 79, Mechelen. 1

(1) Een nummer van 25.1.1913 (I, 4) werd genoteerd in „Naamlijst van ongeveer 
200 dag-, week-, en maandbladen en andere periodieken gehorende tôt de mechelse 
drukpers vanaf 1900 tôt 1940, verzameld door Jozef Van Balberghe (privaat bezit van 
de heer J. Van Balberghe, Mechelen).
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III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Sportblad. Nieuws betreffende de duivensport. Tentoonstellingen 
Ook berichten aangaande andere sporten : „Football, Vliegen, 
Rijwielsport...”

IV. POLITIEKE STREKKING

Apolitiek.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen Maa :
—  28.x11.1912 (I, proefnummer)
—  4.1.1913 (I, 1).

2. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen; en Leuven, U.B., 
fonds Hendrickx, varia 262/9 : specimina, cfr. Brussel, M un
daneum.

6 7 . D e  M e c h e ls c h e  D u iv e n lie fh e b b e r

I. 1. Titel : D e Mechelsche Duivenliefhebber.
2. Ondertitel : Weekblad voor Duivenmaatschappijen en lief- 

hebbers. Verschijnende elken Zondag.
5. Periodiciteit : W ekelijks; 's zondags.
6. Formaat : 32 X  44 cm., 4 pp., 3 kol.
7. Prijs : 10 cent./nr. ; 4 fr./jaar.

II. 1. a. Stichtingsdatum : 20.xn.1903 (I, 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : 17.v1.1905 (II, 25).

3. Uitgever : I
4. Drukker > Louis Vleeschouwer-Dyck, Mechelen.
5. Redakteur : ^
7. Adres : bureel en drukker-uitgever en redaktie : Brusselsche 

Steenweg, 53, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Sportblad. Orgaan van de Bond der Vereenigde Maatschap- 
pijen. Alleen nieuws betreffende duivensport. Annoncen.

IV. POLITIEKE STREKKING

Apolitiek.
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V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Leuven, U .B., fonds Hendrickx, varia 262/9 :
—  20.xn.1903 (I, 1)
—  17.v1.x905 (II, 25).

2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen Maa; Brussel, Alb. I, 
fonds Mertens; Antwerpen, S.B., specimina België, doos 
Mechelen A -K  : specimina, cfr. Leuven.

68. D e Dylbode

I. 1. Titel :
—  D en Dyl-Bode.
—  O p 8.11.1846 (I, 2) : De Dyl-Bode.
—  O p 15.11.1846 (I, 3) : Den Dyl-Bode.
—  O p 1 .iii .1846 (I, 5) : D e Dyl-Bode.
—  Vanaf 29.111.1846 (I, 9) : De Dylbode.

2. Ondertitel :
—  Verschijnende aile Zondagen vôôr middag.
—  Vanaf 7.1.1849 : Wekelijks nieuws- en aenkondigingsblad.

3. Motto : Gematigdheid, Onpartydigheid en Waerheid.
4. Vignet of titelteken : Vanaf 29.V.1853 : Stadsschild (In fide 

constans).
5. Periodiciteit : W ekelijks; ’s zondags.
6. Formaat :

—  28 X 40 cm., 4 pp., 3 kol.
—  Vanaf 29.V.1849 : 30 x  45 cm., 4 pp., 4 kol.
—  Vanaf 26.x1.1854 : 6 pp.

7. Prijs : 5,50 fr./jaar (Mechelen); 6,50 fr./jaar (andere steden).

II. 1. a. Stichtingsdatum : 1.11.1846 (I, 1).
b. Einddatum en laatste aangetroffen nr. : 28.xn.1856 (XI, 

52) (1).
3. Uitgever : ) J. F. Olbrechts, Mechelen.
4. Drukker : J 1

(1) Opgevolgd door Mechelsch Bericht (cfr. supra).
„Voortaen zal er eene merkelijke verandering in de dylbode plaets hebben. De titel 

van het blad zal verandrd worden in dengene van mechelsch bericht... (28.xn.1856 
(XI, 52) pag. 1, kol. 1).
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7. Adres :
—  drukker-uitgever : Peperstraet, Mechelen.
—  Vanaf 2.1.1847 : Kerkhofstraet 17, Mechelen.
—  Vanaf 26.vm.1849 : Begaerdestraet 604, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Nieuwsblad.
Binnenlandse nieuwsberichten. Stadsnieuws. Notariële aankon- 
digingen van openbare verkopen. Beslissingen van het stads- 
bestuur. Burgerlijke stand. Marktprijzen. Feuilleton. Annoncen 
Uitsluitend in vlaams opgesteld.
Ferbiedigt rooms-katoliek geloof en zeden (1).

IV. POLITIEKE STREKKING

Strikt apolitiek (2).

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Mechelen, S.A., nr. G  22 : Vanaf 1.11.1846 (I, 1) t/m 28.XI1. 
1856 (XI, 52); 11 delen.

2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen C ; Brussel, Alb. I, 
fonds Mertens, Mechelen; Leuven, U .B., fonds Hendrickx, 
varia 132/12; Antwerpen, S.B., specimina België, doos 
Mechelen A -K  : specimina, cfr. Mechelen.

3. Brussel, Alb. I, nr. J.B. 81 : Vanaf januari 1853 (VIII) t/m 
december 1856 (XI,) cfr. Mechelen.

69. L a  D yle

I. 1. Titel : La Dyle.
2. Ondertitel : Journal hebdomadaire de la ville et de l ’arron

dissement de Malines.
5. Periodiciteit : W ekelijks; ’s zondags.
6. Formaat : 32 X  48 cm., 4 pp., 4 kol.
7. Prijs : s fr./jaar (Mechelen) ; 5,50 fr./jaar (buiten Mechelen). 1

(1) ,,De Godsdienst... zal altoos by ons liefde en eenen welgemcenden Eerbied 
genieten... ’ ( i .11.1846 (I, 1), pag. 1, kol. 1).

(2) „M et Staetkundige redekave/ingen of geschillen bekommeren wy ons geenszins; 
deze is thans onze zending niet: by gevolg heeft den S T A E T  \an onzen kant niets 
te vreezen. Met Dagbladeren-twist (polémique) zullen wy ons niet ophouden...

Gematigdheid, Onpartydigheid en Waerheid is ons opschrift ”  (1.11.1846 (I, 1), 
pag. 1, kol. 1).
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II. i . a. Stichtingsdatum : 7.1.1866 (I, 1).
b. Einddatum en laatste aangetroffen nr. : 30.xn.1900 (XXXV,

52) (1).
3. Uitgever : ) —  J. Ryckmans-Van Deuren, Mechelen.
4. Drukker : j —  Vanaf 22.1.1893 (XXVIII, 4) : Paul Ryck-

mans, Mechelen.
7. Adres : drukker en burelen : Steenwegstraat 58, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Politiek- en nieuwsblad. Uitsluitend franstalig. Voornamelijk ge- 
richt op lokaal plan (2).
Buitenlands nieuws. Lokale nieuwsberichten. Burgerlijke stand. 
Religieuze kroniek. Varia (Oudheidkunde, folklore, ...). Biblio- 
grafie. Kulturele aankondigingen. Markt- en beursberichten. 
Vertrekuren der spoorwegen. Feuilletons. Annoncen. 
Aanvankelijk haast geen politieke polemiek. Daarna vermin- 
deren de buitenlandse nieuwsberichten geleidelijk om plaats te 
maken voor meer en meer politieke artikels. Uiteindelijk geen 
nieuws en geen feuilletons meer : uitsluitend politieke strijd- 
artikels en annoncen.

IV. POLITIEKE STREKKING 

Katoliek (3).
Konservatief. Anti-liberaal.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Mechelen, S.A., nr. G  21 : vanaf 7.1.1866 (I, 1) t/m 30.x11.1900 
(XXXV, 52). 1

(1) ..Nous annonçons avec regret à nos lecteurs que LA dyle cessera de paraître à 
partir d’aujourd’hui. L ’extension de plus en plus développée de la presse quotidienne, 
la facilité des communications, la publication en période électorale de feuilles spéciales 
et temporaires ont entravé partout les progrès de la presse hebdomadaire. Notre but n’a 
jamais été que de servir à notre rang, modestement et fermement, la cause catholique...” 
(30.xu.1900 (XXXV, 52), pag. 1, kol. 1).

(2) ,,On a signalé plus d’une fois à Malines, comme une véritable lacune, l'absence 
d’une feuille rédigée en langue française, et s’occupant des matières que l’on a l’habitude 
d’envisager comme étant du domaine de la presse locale et hebdomadaire. Il y avait là 
un besoin; c’est dans le but d’y répondre que nous avons entrepris la publication du 
journal la d yle ..."  (7.1.1866 (I, 1), pag. 1, kol. 1).

(3) „Notre programme peut se résumer en ces simples termes : êtres catholiques, 
constitutionnels et profondément dévoués au bien-être de notre ville...”  (7.1.1866 (I, 1), 
pag. 1, kol. 1).
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2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen C  ; Brussel, A lb . I, 
fonds Mertens, Mechelen; Leuven, U .B., fonds Hendrickx, 
varia 13 2 /n ; Antwerpen, S.B., specimina België, doos 
Mechelen A -K  : specimina, cfr. Mechelen.

70. D e  D y le b o d e

I. 1. Titel : D e Dylebode.
2. Ondertitel : Mechelsch Weekblad tôt nut van Handel en 

Nijverheid.
5. Periodiciteit : Wekelijks.
6. Formaat : 31 X  42 cm., 4 pp., 4 kol.
7. Prijs : s cent./nr. ; 2,25 fr./jaar.

II. 1. a. Stichtingsdatum : 17.111.1889 (I, 1).
b. Etiig aangetroffen nr. : 17.n i .1889 (I, 1).

3. Uitgever : ) Steurs-Bussers, Mechelen.
4. Drukker : j
7. Adres : drukker : O.L.-Vrouwstraat, 2, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Kommercieel-, nieuws-, en aankondigingsblad. Bestemd voor 
handelaars en winkeliers. Antimilitaristisch.
Artikels betreffende handel en nijverheid. Korte nieuwsberichten 
uit binnen- en buitenland. Stadsnieuws. Burgerlijke stand. 
Annoncen.

IV. POLITIEKE STREKKING

Strikt apolitiek (1).

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Leuven, U .B., fonds Hendrickx, varia 132/12 : 17.n i .1889
(I, 1). 1

(1) „D e Dylebode zal eene gazet zijn, die buiten allé politiek blijvende, den 
Handel en Nijverheid zal verdedigen, alsook zal ze de goedkoopste weg zijn tôt verspreiding 
van aankondigingen en bekendmakingen...”  (17.111.1889 (I, 1), pag. i , kol. 1).
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7 i. L 'E ch o (i)

I. i. Titel : L ’Echo (i).
2. Ondertitel : Édition française hebdomadaire du Maanblusscher.
5. Periodidteit : Wekelijks, ’s zondags.
6. Formaat : 30 X 45 cm., 4 pp., 3 kol.
7. Prijs : 5 cent./nr.

II. 1. a. Stichtingsdatum : 15.vx.1890 (I, 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : 12.x. 1890 (I, 18).

Victor Heymans, Mechelen.

7. Adres : drukker-uitgever : Bruel, 92, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Politiek blad. Verkiezingspropaganda (o.a. voor verkiezingen van 
xo.v1.1890 en 19.X.1890). Korrespondenties met Liège, Namur, 
Mons. Annoncen.
Uitsluitend franstalig (2).

IV. POLITIEKE STREKKING

Liberaal. Anti-katoliek.
Progressief (3) : 1

3. Uitgever :
4. Drukker : (

(1) Franstalige uitgave van de liberale krant De Maanblusscher, Nieuwsblad voor 
Mechelen en omstreken (cfr. infra).

(2) „I1 était regrettable qu’une ville de l’importance de Malines, flamande nous le 
voulons bien, mais renfermant une colonie wallone nombreuse, n’eut pas encore un organe 
exclusivement français... (L ’Echo) est une édition française hebdomadaire du Maanblusscher 
ayant pour but de renseigner tous ceux qui ne pratiquent pas la langue flamande, sur les 
faits et gestes de nos adversaires politiques et surtout de les éclairer sur la situation fâcheuse 
créée à la ville par l'administration cléricale." (15.v1.1890 (I, 1), pag. 1, kol. 1).

(3) ..Notre Programme :
Résolument progressistes nous défendrons toujours les mesures démocratiques pouvant 

améliorer la situation morale et matérielle de la classe ouvrière.
Nous nous appliquerons, essentiellement à obtenir que nos établissements d’instruction 

soient ramenés à la situation prospère qu’ils avaient acquise sous l’administration libérale.
L ’enseignement, comme par le passé, devrait y être exclusivement laïque et les diffé

rentes confessions, par l’imtermédiaire d’un de leurs ministres, seraient admises à y donner, 
après ou avant les heures de classe, un cours de religion.

C ’est l’application de l’article 4 de la loi de 1879, auquel ce conforme la plupart des 
grandes villes et auquel nous nous rallions jusqu’à l’admission du principe plus rationnel 
de la séparation de l’état et des églises.

A u point de vue communal, nous nous montrerons énergiquement partisans de la 
complète indépendance du pouvoir civil et nous nous élèverons contre toute immixtion 
du clergé dans 1 administration des intérêts de la ville.

A  un point de vue plus général, nous poursuivrons une propagande incessante pour 
obtenir dans le plus bref délai possible la révision des art. 47 et 56 de la constitution.
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—  voor lotsverbetering van de werkende klasse,
—  voor onderwijs door leken,
—  voor scheiding Staat-Kerk,
—  voor uitsluiting van de clerus bij de stadsadministratie,
—  voor persoonlijke dienstplicht en uitbreiding van het leger,
—  voor rechtmatiger verdeling van de belastingbijdragen, in 

verhouding met de inkomsten der belastingplichtigen.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen C  :
—  15.v1.1890 (I, 1)
—  14.ix. 1890 (I, 14).

2. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen :
—  12.x .1890 (I, 18)

3. Leuven, U .B., fonds Hendrickx, varia 134/9 :
—  24.vm.1890 (I, 11)
—  ander specimen, cfr. Brussel, Mundaneum.

4. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen A -K  :
—  specimen, cfr. Brussel, Mundaneum.

7 2 . L ’ E c h o  d e  l ’A r m é e

I. 1. Titel : L ’Echo de l’Armée.
2. Ondertitel : Organe des officiers et sous-officiers de l’Armée 

Belge. Journal spécial des Compagnies, Escadrons, Batteries, 
Dépôts, et Établissements militaires.

3. Motto : La préparation â la guerre est le but de tout enseigne
ment du temps de paix.

5. Periodiciteit : Tweewekelijks ; de I e en 16e van elke maand.
6. Formaat : 17 X 25 cm., 32 pp., geen kol.
7. Prijs : 25 cent./nr. ; 1,25 fr./trimester.

II. 1. a. Stichtingsdatum : i.x.1898 (n° specimen).
b. Laatste aangetroffen nr. : 16 december 1913 (XV, 4).

En ce qui concerne 1 armée, nous la voulons forte, nombreuse, disciplinée et imprégnée 
de l’esprit de démocratie que lui infusera 1 application du service personnel...

En matière économique, nous sommes adversaires des impôts de consommation, quels 
qu’ils soient, et nous voudrions une répartition plus équitable des impôts qui devraient, 
en toute justice, être proportionnés aux resources de chacun des contribuables...”  (15.VI. 
1890 (I, 1), pag. 1, kol. 1 en 2).
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4- D r u k k e r Vie. Heymans, Mechelen.
5. Direkteur en redakteur : Rombaut, oud-kommandant. (i)
6. Medewerkers : Didat, K. ; Fureteur.
7. Adres :

—  drukker : Lange Schipstraat, 92 à 96, Mechelen.
—  redakteur en direkteur : Boulevard des Capucins, n o , 

Malines.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Militair blad. Orgaan van de officieren en onderofficieren van 
het Belgisch leger. Nieuws uit militair milieu (2). Korrespon- 
denties.

IV. POLITIEKE STREKKING 

Strikt apolitiek (3).

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Brussel, Alb. I, IV  21.882 A  : Vanaf i.x.1898 (n° specimen) 
t/m 16.xn.1913 (XV, 4).

2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen C ; en Antwerpen,
S.B., specimina België, doos Mechelen A -K  : specimina, cfr. 
Brussel, Alb. I.

73 . L ’E c h o  d e  M a lin e s  

Z ie  : D e  M e c h e ls c h e  G a lm .

74 . L ’ E c h o  d u  V o y a g e u r

I. 1. Titel : L ’Echo du Voyageur (4).
2. Ondertitel : Organe du Voyageur de Commerce et du Com 

merçant, paraissant le Samedi. 1

(1) Deze vermelding vindt men op pag. 6 van de eerste aflevering.
(2) „L e  comité de rédaction déclare : Nous aimons notre pays, notre roi, et notre 

armée au dessus de tout... Nous n’aurons qu’un seul souci, celui de renseigner le gouverne
ment sur les besoins de l’armée, afin qu’elle puisse remplir sans difficultés son rôle et ses 
devoirs...”  (n° specimen, pp. 3-4).

(3) „ C ’est ce journal essentiellement militaire que nous désirons, et qui, faut-il le dire, 
n’aura aucune couleur politique...”  (n° specimen, p. 3).

(4) Dit blad werd niet weergevonden. De gegevens zijn van de hand van Ed. V an 
D oeselaer, o p . c i t . ,  p. i68.
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3. Motto : Pour le commerçant, il n’y a pas de question politique 
industrielle et commerciale, donc sociale.

5. Priodiciteit : W ekelijks; 's zaterdags.
7. Prijs : 5 cent./nr.

II. x. Stichtingsdatum : 1.1.1899 (I. 1).
4. Drukkers : L. en A . Godenne, Mechelen.
7. Adres :

—  direktie en administratie : rue Floris 7, Schaerbeek, Bruxelles
—  drukkers : Groote Markt 28, Mechelen.

75. D e Eikel

I. 1. Titel : D e Eikel.
2. Ondertitel : Orgaan van den Kunst-Letterlievenden Kring 

D e Eikel.
5. Periodiciteit : Maandelijks.
6. Formaat : 24 X 32 cm., 4 pp., 2 kol. (1).
7. Prijs :

—  10 cent./nr.
—  Vanaf oktober 1893 (I, 10) : 15 cent./nr.

II. 1. a. Stichtingsdatum : mei 1893 (I, 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : juli 1895 (II, 12).

3. Uitgever : ) —  Edw. Van Doeselaer, Mechelen.
4. Drukker : j —  Vanaf november 1893 (I, 7) : Pr. Verheyden,

Mechelen.
O p juli 1895 (II, 12) : V. Heymans, Mechelen

6. Medewerkers : Gumbold ; Human, P. ; Van Reusel, Karel.
7. Adres :

—  lokaal : D e Wachtzaal, Huidevetterstraat, Mechelen.
—  uitgevers-drukkers :

—  (Van Doeselaer) : Nieuwe Capucienenstraat 65, 
Mechelen.

—  (Verheyden) : Groenstraat 49, Mechelen.
—  (Heymans) : Bruel 96, Mechelen. 1

(1) Met bijvoegsel. Vanaf juli 1893 (I, 1) : 6 pp.
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III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Kultureel, inz. literair orgaan. Blad van de letterkundige ver- 
eniging „D e Eikel” .
Streeft er naar de onverschilligheid bij de jeugd voor kunst, 
letteren en wetenschap te doen plaats maken voor interesse en 
respekt voor ,,het schone, het goede en het ware”  (i). 
Vlaamsgezind.
Artikels over literatuur en kunst. Gedichten.
Verschillende afleveringen zijn vergezeld van een uiterst ver- 
zorgde buiten-tekst gravure, met afbeeldingen van mechelse 
kunstenaars. D e portretten zijn van Jozef Tuerlinckx, W illem  
Geets, Edgar Tinel, Van Beneden, W illem Herreyns, Rembrandt 
Dodoens.

IV. POLITIEKE STREKKING 

Apolitiek.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Mechelen, S.A., nr. G  195 : Vanaf mei 1893 (I, 1) t/m juli 
1894 (I, 12).

2. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen :
—  juli 1895 (— )
—  specimen, cfr. Mechelen.

3. Leuven, U .B., fonds Hendrickx, varia 147/14; Antwerpen,
S.B., specimina België, doos Mechelen A -K ; en Brussel, 
Mundaneum, doos Mechelen C  : specimina, cfr. Mechelen 
en Brussel, Alb. I.

76. D e Fakkel (2)

1. Titel : D e Fakkel.
2. Ondertitel : Wekelijks Nieuwsblad voor Lier en ’t kanton.
3. Stichtingsdatum : 13.vm.1893 (I, 1).
4. Einddatum : 16.vm.1895. 1

(1) ,,De Kring is gesticht ter aanmoediging der schoone kunsten en der studie onzer 
moedertaal, benevens ter behartiging van ailes wat kan bijdragen tôt de verstandelijke 
en zedelijke ontwikkeling onzer Vlaamsche bevolking...”  (mei 1893 (I. 0  pag. 1, kol. 1).

(2) Dit nieuwsblad voor Lier werd niet weergevonden.
De gegevens zijn van de hand van Ed. Van D oeselaer, op. cit., p. 169.
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5. Drukker : Victor Heymans, Mechelen.
6. Adressen :

—  bureel : Statielaan 14, Lier.
—  drukker : Bruel 96, Mechelen.

77. L e  Farceur (1)

I. 1. Titel : Le Farceur.
2. Ondertitel : Édition de demain.
6. Formaat : 30 X 41 cm., 4 pp., 3 kol.
7. Prijs : 10 cent./nr.

II. 1. Enig aangetroffen nr. : s.d. (7.111.1870) (2).
3. Uitgever : ) (H. Dierickx-Beke Zonen, Mechelen)
4. Drukker : )

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Burlesk distraktieblad. Uitgegeven ter gelegenheid van Karnaval 
1870 (2). Gefingeerde uitspraken, sketchen, refreinen, grafschrift, 
moppen.
Tweetalig. Uitgegeven voor financiële steun van een „Bond” (3).

IV. POLITIEKE STREKKING

Geen.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen A -K  : 
s.d. (1 nr. : 7.111.1870). 1

(1) Zie 00k : La Chronique, Figaro, La Lanterne en Les Nouvelles du Jour (cfr. supra 
en infra).

(2) Ed. V an D oeselaer, op. cit., p. 121.
(3) ..Wij verwittigen liefdadiglijk onze goedjongstige lezers, dat zij met deze splinter- 

nieuwe gazetten schrikkelijk gefopt zijn, dit is alweer geen nieuws... Evenwel verzoeken 
wij hen vriendelijk niet al te zeer hunne 10 cent, te beklagen, ’t is voor den Bond.. (pag. 4).
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78. Feuille d’Annonces pour l’arrondissement de Malines et places 
circonvoisines. —  Aenkondigingsblad voor het arrondissement van 

Mechelen ende omliggende plaetsen

Feuille d ’Annonces de l’arrondissement de Malines. —  
Aenkondigingsblad voor het arrondissement van Mechelen

Zie : W ekelyks bericht voor de stad ende provincie van Mechelen.

79. Figaro (1)

I. 1. Titel : Figaro et progrès.
2. Ondertitel : Édition de demain.
6. Formaat : 30 X 41 cm., 4 pp., 3 kol.
7. Prijs : 10 cent./nr.

II. 1. Enig aangetroffen nr. : s.d. (7.n i.1870) (2).
3. Uitgever : ) H. Dierickx-Beke Zonen, Mechelen.
4. Drukker )

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Burlesk distraktieblad. Gefingeerde uitspraken, sketchen, re- 
freinen, grafschrift, moppen.
Tweetalig. Uitgegeven voor financiële steun van een „Bond”  (3). 
Verscheen ter gelegenheid van Karnaval 1870 (2).

IV. POLITIEKE STREKKING 

Geen.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen C  : s.d. (1 nr. : 7.111.— ) 
(1870).

2. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen A -K  : 
specimen, cfr. Brussel. 1

(1) Zie 00k : La Chronique, Les Nouvelles du Jour, Le Farceur en La Lanterne (cfr. 
supra en infra).

(2) Ed. V an D oeselaer, op. cit., p. 121.
(3) Zie : Le Farceur, voetnota 3.
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8o. L a  Flûte —  ’t Fluitje

I. x. Titel : La Flûte —  ’t Fluitje (i).
2. Ondertitel : Organe bimensuel des 7 sages. Het vat geeft uit 

wat het in heeft.
3. Motto : Nunc est tempus Bibendi. Laat u door pandoeren- 

streken, makkers, niet in nesten steken, en : M et 't fluitje 
gewonnen en met ’t trommeltje verteerd.

7. Prijs : 10 cent./nr.

II. 1. a. Stichtingsdatum en enig verschenen nummer : december 1899, 
Einde der Eeuw (2).

7. Adres : administratie : Rue de la Monnaie, Malines.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Distraktief studentenblad. Orgaan van de mechelse studenten
aan de leuvense universiteit.
Tweetalig.

IV. POLITIEKE STREKKING

Apolitiek.

81. L e  Forain belge

I. 1. Titel : Le Forain belge.
2. Ondertitel : Organe officiel du Algemeene Belgische Foor- 

reizigersbond.
5. Periodiciteit : Tweewekelijks.
6. Form an t : 36 X  47 cm., 4 pp., 4 kol.
7. Prijs : 10 cent./nr.; 2,75 fr./jaar.

II. 1. a. Stichtingsdatum : (1893).
b. Enig aangetroffen nr. : 16.1v. 1894 (I, 22). (3).

4. Drukker : Vict. Heymans, Mechelen (3). 1

(1) Dit studentenblad werd niet weergevonden.
De nota’s zijn samengesteld aan de hand van gegevens uit het werk van Ed. V an 

D oeselaer, op. cit., p. 160.
(2) Door het feit dat geen naam van drukker of uitgever op het blad voorkwam, werd 

de verkoper ervan, te Leuven, door de korrektionele rechtbank van deze stad, vervolgd 
en veroordeeld. Om deze reden is het blad slechts éénmaal verschenen.

(3) Slechts 9 nummers zouden in Mechelen gedrukt zijn geweest (nrs. 22 t/m 30). 
De vorige en volgende afleveringen verschenen uit de drukkerij van Reynaert-Corewyn, 
te Antwerpen. (Ed. V an D oeselaer, op. cit., p. 168).
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S- Redakteur en administrateur : Poma, Gustave.
6. Medewerker : Poma, Gustave.
7. Adres :

—  drukker : Bruul, 96, Mechelen.
—  redakteur en administrateur : Rotterdamstraat, 4, Ant- 

werpen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Vakblad. Orgaan van de Belgische Foorreizigersbond. Artikels 
betreffende foren en kermissen in verschillende belgische steden. 
Voor Iotsverbetering van de foorreizigers (1).
Aanbevolen adressen. Annoncen.
Volledig tweetalig.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

i. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen A -K  : 
16.IV.1894 (I, 22).

82. Les Frélons de Malines

I. 1. Titel : Les Frélons de Malines.
3. Motto : Par pari refertur.
5. Periodiciteit : Tweewekelijks.
6. Formaat : 12 X 17 cm., ± 1 4  pp-, geen kol.
7. Prijs : 15 cent./nr. ; nr. 5 : 10 cent./nr.

II. 1. a. Stichtingsdatum : 21.vu.1884 (nr. 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : 15.1x.1884 (nr. 5) (2).

4. Drukker : Imprimerie du Génie, Mechelen.
5. Redakteur : Salvator Rosa (3).
7, Adres : drukker : O.L.-Vrouwstraat, 22, Mechelen. 1

(1) ,,Ce journal est une tribune ouverte à tous les forains, pour y plaider l’amélio
ration de leur sort...”  (16.1v.1894 (I> 22). Pag- 1. aanhef).

(2) Deze 5e aflevering is waarschijnlijk niet de laatste geweest, gezien de notitie 
„à suivre” .

(3) ..Membre de plusieurs sociétés savantes de Belgique et de l’Étranger” . Aldus 
vermeld op de frontpagina.
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III.  KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Kultureel-literair blad. Stijl van mooibespraaktheid. (cfr. Sociétés 
Savantes). Eén doorlopend verhaal in verschillende afleveringen.

IV. POLITIEKE STREKKING 

Apolitiek.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Mechelen, S.A., nr. G  96 : Vanaf 21.vu. 1884 (nr. 1) t/m 
15.1x.1884 (nr. 5).

2. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen A -K  : 
specimina, cfr. Mechelen.

83. D e Mechelsche Galm

I. 1. Titel : D e Mechelsche Galm. L ’Écho de Malines.
2. Ondertitel :

—  Weekblad verschijnende aile zaterdagen. —  Organe heb
domadaire paraissant tous les samedis.

—  Vanaf 16.x1.1884 (I, 9) : Vooruitstrevend weekblad ver
schijnende aile zondagen. —  Organe progressiste hebdo
madaire paraissant tous les dimanches.

5. Periodiciteit : Wekelijks, ’s zaterdags. Vanaf 16.x1.1884 (I, 9) : 
’s zondags. Vanaf 1.1.1885 (H. I) : elke donderdag. Vanaf 
29.iv. 1885 (II, 17) : ’s zondags.

6. Formant :
—  33 x  43 cm., 4 pp., 3 kol.

—  Vanaf 28.1x.1884 (I, 2) : 33 X  40 cm., 4 pp., 3 kol.
7. Prijs : 10 cent./nr. ; 5 fr./jaar voor de stad; 6 fr./jaar voor 

elders.

II. 1. a. Stichtingsdatum : 21.ix .1884 (I, 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : 7.VI.1885 (II, 23).

4. Drukker : D. Vander Auwermeulen, Mechelen.
6. Medewerker : Hiel, Emmanuel.
7. Adres : bureel en redaktie : O.L.-Vrouwstraat 22, Mechelen. 

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Politiek-, nieuws-, en aankondigingsblad.
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Tweetalig, maar overwegend vlaamsgezind. Lokaal gericht (i). 
Politieke polemiek. Verkiezingspropaganda. Stadsnieuws. Burger- 
lijke stand. Feuilleton. Vertrekuren bij de spoorwegen. A n 
noncer

IV. POLITIEKE STREKKING

Aanvankelijk wil het blad onpartijdig zijn, terwijl de redaktie 
bestaat uit katolieken en liberalen (2).
Vb. : voor gemeenteverkiezingen : lijst van liberale +  lijst van 
katolieke kandidaten. Propaganda-artikels voor beide partijen. 
Vanaf 19.x. 1884 (I, 5) heeft de katolieke fraktie van de redaktie 
zich teruggetrokken, en heeft het blad uitsluitend een liberale 
strekking (3).
Sterk anti-klerikaal. Tegen de Mechelsche Courant (cff. supra) en 
De Burgerij (cfr. supra).

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Mechelen, S.A., nr. G  33 : vanaf 21.ix .1884 (I, 1) t/m 7.VI 
1885 (II, 23) (4).

2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen M A A ; Brussel, Alb. I, 
fonds Mertens, Mechelen; Leuven, U.B., fonds Hendrickx, 
varia 262/9; Antwerpen, S.B., specimina België, doos Meche
len A -K  : specimina, cfr. Mechelen. 1

(1) „Heden komt een nieuw weekblad, getiteld De Mechelsche Galm te verschijnen. 
Dit blad, dat Vlaamsche en Fransche artikels zal behelzen, zal steeds den stoffelijken en 
zedelijken welstand der Mechelaren beoogen, altoos de belangen van stad en land be- 
hartigen. Zoo getrouw en onpartijdig mogelijk zullen er de bijzonderste feiten en daad- 
zaken, op welk terrein zij zich ook voordoen, besproken vvorden...”  (21.1x.1884 (I, 1), 
pag. 4, kol. 1).

(2) ,,Het blad heeft geenszins tôt doel het tôt stand brengen eener derde politieke 
partij... De opstellers behouden elk ongedwongen hunne denkwijze en zullen (tôt welke 
gezindheid zij ook behooren) vrij hunne meening uiten...”  (21.1x.1884 ( f  0 . pag. 4. 
kol. 1 en 2).

(3) ,,Ten gevolge eener onenigheid gisteren in de redactie ontstaan heeft de katholieke 
fractie zich onttrokken... Vanaf Zondag toekomende zullen wij de liberale princiepen 
vrij en vrank verdedigen...”  (19.X.1884 (I, 5), pag. 3, kol. 1).

(4) Samen ingebonden met De Antwerpenaar (cfr. supra) en l’Union de Ma- 
lines (cfr. infra)
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84. Gazet van Boortmeerbeeck (1)

1. Titel : Gazet van Boortmeerbeeck, Muyzen, Hever en om- 
streken. Zondagnummer van De Maanblusscher.

2. Stichtingsdatum : 6.V111.1891 (I, 1).
3. Einddatum : 15.1x.1895.
4. Drukker : Vict. Heymans, Mechelen.
5. Adres : drukker en bureel : Bruel 96, Mechelen.

85. Gazet van Duffel

I. 1. Titel : Gazet van Duffel.
2. Ondertitel : W aver, Waarloos, Rumpst, Linth, Waelhem, 

Contich en omstreken. Zondagnummer van de Maanblus
scher (2).

6. Formaat : 33 X  44 cm., 4 pp., 4 kol.
7. Prijs : 2 cent./nr. ; 2 fr./jaar.

II. 1. a. Stichtingsdatum : 6.V111.1891 (3).
b. Einddatum : 15.1x.1895 (3).
c. Enig aangetroffen nr. : 27.111.1892 (I, 40).

4. Drukker : Victor Heymans, Mechelen.
7. Adres : drukker en bureel : Bruul 96, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD 

Politiek- en nieuwsblad.
Politiek uit binnen- en buitenland. Nieuws uit verschillende 
gemeenten. Vooral inzake moorden en diefstallen. Mechels 
nieuws. Feuilleton.

IV. POLITIEKE STREKKING 

Liberaal. Anti-klerikaal.
V . BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen G  : 27.III.x892 (I, 40). 1

(1) Deze krant werd niet weergevonden. De gegevens komen uit het werk van Ed. 
Van D oeselaer, op. cit., pp. 171-172.

Verdere aspekten kan men vinden in de parallèle bladen : Gazet van Duffel (cfr. infra) ; 
Gazet van Konings-Hoyckt (cfr. infra) ; Gazet vqn Muysen (cfr. infra) en Zondagnummer 
van De Maanblusscher (cfr. infra).

(2) Zie 00k : Gazet van Boortmeerbeeck (cfr. supra) ; Gazet van Konings-Hoyckt (cfr. 
infra) ; Gazet van Muysen (cfr. infra) ; Zondagnummer van De Maanblusscher (cfr. infra).

(3) Ed. V a n  D o e s e l a e r , op. cit., p. 171.
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86. Gazct van Haccht (i)

I. i. Titel : Gazet van Haecht.
2. Ondertitel : Onpartijdig Nieuws- en Aankondigingsblad van 

’t Kanton en omliggende plaatsen.
7. Prijs : 2,50 fr./jaar; 5 cent./nr.

II. x. Stichtingsdatum : 1890 ( i e jaargang).
3. Uitgever : ) A . Olbrechts-De Maeyer, Mechelen.
4. Drukker : j 
7. Adres :

—  uitgever-drukker : Beggaerdenstraat, Mechelen.
—  inschrijvingen : A . Olbrechts-De Maeyer, Gemeenteplaats 

te Haecht.

87. Gazet van Konings-Hoyckt

I. 1. Titel : Gazet van Konings-Hoyckt (2).
2. Ondertitel : Berlaer, Putte, Kessel. Zondagnummer van de 

Maanblusscher.
6. Formaat : 33 X 44 cm., 4 pp., 4 kol.
7. Prijs : 2 cent./nr. ; 2 fr./jaar.

II. 1. a. Stichtingsdatum :
—  16.v111.1891 (I, 1) (3).
—  eerste aangetroffen nr. : 22.x1.1891 (I, 25). 

b. —  Einddatum : 15.1x.x895 (3).
—  Laatste aangetroffen nr. : 27.x11.1891 (I, 30).

4. Drukker : Victor Heymans, Mechelen.
7. Adres : drukker en bureel : Bruel 96, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD 

Politiek- en nieuwsblad.
Vooral nieuws betreffende moorden en diefstallen.
Politiek nieuws. Berichten uit binnen- en buitenland. Mechels 
nieuws. Feuilletons. Annoncen. 1

(1) Dit orgaan werd niet weergevonden. De nota’s zijn samengesteld met de gegevens 
uit het werk van Ed. V an D oeselaer, op. cit., pp. 166-167.

(2) Zie 00k : Gazet van Boortmeerbeeck (cfr. supra); Gazet van Duffel (cfr. supra); 
Gazet van Muysen (cfr. infra) ; Zondagnummer van De Maanblusscher (cfr. infra).

(3) Ed. Van D oeselaer, op. cit., p. 171.
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IV. POLITIEKE STREKKING

Liberaal. Anti-katoliek.

V . BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen G  : 22.xi. 1891 (I, 25).
2. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen A -K  :

27.xn.1891 (I, 30).

88. Gazet van Mechelen

I. 1. Titel : Gazet van Mechelen (1).
2. Ondertitel : Vanaf 19.vn.1857 (I, 2) : Blad van de stad en 

van het arrondissement.
5. Periodiciteit : Wekelijks, ’s zondags.
6. Formaat :

—  29 X 40 cm., 4 pp., 3 kol.
—  Vanaf 27.v1.1858 (II, 1) : 35 X 50 cm., 4 pp., 3 kol.

7. Prijs : 5 fr./jaar (voor Mechelen); 5,50 fr./jaar (voor andere 
plaatsen).

II. 1. a. Stichtingsdatum : 12.vn.1857 (I, 1).
b. Laatste verschenen nr. : 5.V1.1864 (VII, 52) (2).

3. Uitgever : ) —  A . Steenackers-Klerx, Mechelen.
4. Drukker : j —  O p 16.vm.1863 (VII, 9) : W w e Steenackers-

Klerx.
—  Vanaf 23.vnx.1863 (VII, 10) : Steenackers- 

Klerx.
—  O p 20.1x.1863 (VII, 14) : H. Steenackers- 

Klerx en zuster.
—  Vanaf 4.x. 1863 (VII, 16) : H. Steenackers. 

Allen te Mechelen. 1

(1) Zie 00k : Berigten der stad Mechelen (cfr. supra).
(2) „W ij hebben het genoegen aan onze lezers te melden dat Zondag a.s. onze Gazet 

op eenen nieuwen voet zal opgesteld worden. D e plaetselyke intresten en hun bestier 
zullen wekelyks onderzocht worden en geoordeeld; verscheidene correspondenten zullen 
zich met letterkundig en ander nieuws bezig houden, in een woord, ailes zal in ’t werk 
gesteld worden om meer en meer de gunst en het betrouwen onzer lezers te winnen..." 
(5.v i.1864 (VII, 52), pag. 1, kol. 1).

Het volgende nummer dat verscheen, was getiteld Mechelsch Nieuwsblad en bevatte 
een gans nieuw volgnummer.

Het is geen opvolger van de Gazet van Mechelen, waarvan de redaktie gewijzigd was, 
maar een nieuw blad, dat bij dezelfde drukker verscheen.
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7. Adres : drukker en uitgever :
—  Grooten Bruel, Mechelen.
—  Vanaf 14.x1.1858 (II, 21) : Steenwegstraet 50, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Politiek-, nieuws- en aankondigingsblad. Opgericht om aan de 
meer en meer opkomende liberale pers een tegengewicht te 
vormen (1).
Nieuws betreffende binnenlandse politiek, letterkunde, kunsten, 
handel en bouwkunde. Gemeentelijke berichten uit het ganse 
arrondissement. Lokale berichten. Kort buitenlands politiek 
nieuws. Kerkelijk nieuws. Beurs- en marktberichten. Feuilleton. 
Annoncen.
Geleidelijke vermindering van buitenlandse berichten. Uitbrei- 
ding van gedeelte annoncen. Uiteindelijk geen buitenlands nieuws 
meer. In plaats daarvan : meer en meer verkiezingspropaganda. 
Uitgesproken nederlandstalig ; aanvankelijk 00k enkele franstalige 
artikels.

IV. POLITIEKE STREKKING

Katoliek (2). Anti-liberaal.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Mechelen, S.A., nr. G  1 : Vanaf 1 2 .v u .1 8 5 7  (I, 1)  t/m 5 .V I .1 8 6 4  

(VII, 52 ) (3).

2. Antwerpen, S.B. (Minderbroedersrui), nr. B 5 1 4 7 3  : Vanaf 
1 .1 . 1 8 6 0  (III, 28) t/m 5 .V I .1 8 6 4  (VII, 5 2 )  (4). 1

(1) ..Nogtans, men voegt op te merken dat de ongodsdienstige dagbladeren, ons van 
andere plaetsen toegezonden, met meerdere gretigheid dan ooit door een groot deel der 
inwoonders onzer stad gelezen worden... Politiek, letterkunde, fraeije kunsten, inlichtingen 
aengaende bouwkunde en koophandel, dit zullen de stoffen zyn die wy by voorkeur zullen 
behandelen. Eene zorgvuldige briefwisseiing zal aen onze lezers kennis geven van aile 
gebeurtenissen en daedzaken van eenig belang, die zullen plaets hebben in de byzonderste 
gemeenten van ons arrondissement, Lier, Heyst, Willebroeck, Bornhem, Puers, enz. 
De gazet zal opgesteld zyn in het vlaemsch; artikels in het fransch geschreven zullen 
00k aanveerd en gedrukt worden...”  (1z.vn.1857 (I, 1), pag. 1, kol. 1 en 2).

(2) ,,Steeds steunende op godsdienst en grondwet, zullen wy de catholieke gezindheid 
onvermoeid voorstaen en al wat tôt roem en heil van ’t vaderland strekken kan, hoogst 
ter herte nemen...”  (12.vn.1857 (I, 1), pag. 1, kol. ï).

(3) —  Ontbreken : vanaf 4.1.1863 (VI, 29) t/m 14.v1.1863 (VI, 52).
—  Jrg i 857-'58 : samen ingebonden met De Burger (cfr. supra) en Den Denderbode.
—  Vanaf 15.1.1860 t/m 21.v1.1863 werden bij ingebonden : Berigten der stad Mechelen 

(=  Bijvoegsel der Gazet van Mechelen, cfr. infra). Na 21.v1.1863 werden deze afzonder- 
lijk ingebonden (cfr. supra).

(4) Ontbreken : III (nrs. 32, 37, 39, 44 en 47) en IV (nrs 10 en 52).
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3- Brussel, Mundaneum, doos Mechelen G ; Brussel, Alb. I, 
fonds Mertens, Mechelen; Brussel, Alb. I, nr. II 89.529 A  
(IV, 182); Leuven, U .B., fonds Hendrickx, varia 183/19; 
Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen A -K  : 
specimina, cfr. Mechelen en Antwerpen.

89. Gazet van M echelen (1)

I. 1. Titel : Gazet van Mechelen.
2. Ondertitel :

—  Katholiek Volksdagblad.
—  Vanaf 8.VI.1896 (I, 5) : Katholiek Volksdagblad voor stad 

en arrondissement (2).
5. Periodiciteit : Dagelijks.
6. Formaat : 36 X 50 cm., 4 pp., 5 kol. (3).
7. Prijs : 2 cent./nr. ; 8 fr./jaar.
8. Oplage : 7.000 nrs./dag (4).

II. 1. a. Stichtingsdatum : 1 en 2.VI.1896 (I, 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : 31.xn.1913 (XVIII, 307) (5).

3. Uitgever : ) —  F. Pauwels, Mechelen.
4. Drukker : j —  Vanaf 10.1.1909 (XIV, 8) : E. Pauwels,

Mechelen.
7. Adres :

—  uitgever-drukker :
—  Zwartzustervest 16, Mechelen.
—  Vanaf 7.XI.1903 (VIII, 261) : Hanswyckstraat 1, 

Mechelen.
—  bureel :

—  vanaf 19.VI.1896 (I, 16) : Hanswyckstraat 3, Mechelen. 1

(1) Is de mechelse editie van de Gazet van Antwerpen. In haar eerste aflevering 
stelt ze zichzelf aldus voor :

„H et Bestuur van de Gazet van Antwerpen heeft de eer de inwoners van het arron
dissement Mechelen bekend te maken, dat van heden af de Gazet van Antwerpen in 
genoemd arrondissement vervangen wordt door de gazet van mechelen, die de taak, 
ondernomen door de gazet van antwerpen, niet alleenlijk voortzetten, maar uitbreiden 
en tôt een goed einde leiden zal...”  (i en 2.VI.1896 (I, 1) pag. 1, kol. 1).

(2) Voor de datum van wijziging van de ondertitel, zie Ed. V an D oeselaer, op. cit., 
p. 130.

(3) Vanaf io.m .1912 (XVII, 60) : 6 pp.
(4) Vermeld op laatste pagina (kol. 2), van het nummer van 1.1.1904 (IX, 1).
(5) Gaat verder in 1914.
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—  Vanaf 2.VI.1900 : Beenhouwersstraat 15, Mechelen.
—  Vanaf 7.XI.1900 : Hanswyckstraat 17, Mechelen.
—  Vanf 15.v1.1904 (IX, 139) : Leopoldstraat 1, Mechelen.
—  Vanaf i.vm .19 11 (XVI, 178) : Ravenbergstraat 13, 

Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Politiek- en nieuwsblad. Mechelse uitgave van Gazet van Ant- 
werpen (1).
Volksgezind en religieus (2).
Hoofdzakelijk politiek nieuws. Daarnaast : Stadsnieuws. Nieuws- 
berichten uit verscheidene steden en gemeenten van het land, 
per provincie gerangschikt. Verkiezingspropaganda. Beurs- en 
handelsberichten. Korte buitenlandse berichten. Vertrekuren bij 
de spoorwegen. Feuilleton. Annoncen.
14 en 15.x. 1899 : Bijzonder nummer (geïllustreerd) ter gelegen- 
heid van de gemeenteverkiezingen van 15.X.1899.
Vanaf 1901 : Uitbreiding van het buitenlands nieuws. Groot deel : 
rechterlijke kroniek. Ook : boekennieuws. Later : opnieuw min- 
der buitenlands nieuws. Belangrijk gedeelte gewijd aan moord- 
zaken, ongevallen en sport.
Vanaf 1913 : Opnieuw vermeerdering van buitenlands nieuws. 
Ook talrijke lokale binnenlandse nieuwstijdingen.
Stilaan uitzicht en karakter van hedendaagse krant.

IV. POLITIEKE STREKKING

Katoliek. Stelt zich tôt doel : vrijheid van eredienst, lotsver- 
betering van de arbeiders, en heroveren van het mechels stads- 
bestuur door de leden van de katolieke partij (3).
Sterk anti-liberaal en anti-socialistisch.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Mechelen, S.A., nr. G  5 : Vanaf 2.1.1901 (VI, 1) t/m 31.XII.
X913 (XVIII, 307) (4). 1

(1) Zie hiervoor onder I. i : Titel.
(2) Cfr. IV. Politieke Strekking.
(3) ,,Doel =  Volledige zegepraal der Katholieken; voor de rechten en de vrijheid 

van de godsdienst; voor verbetering van het lot der werklieden; om het Bestuur van de 
stad te herwinnen die de Katholieke partij verloren heeft...”  (i en 2.VI.1896 (I, 1), pag. 1, 
kol. 1).

(4) Gaat verder met aflevering van 29.v1.1914.
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2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen G  :
—  i en 2.v i .1896 (I, 1)
—  26.v i.1896 (I, 22)
—  4 en 5.1.1897 (II, 3)
—  27 en 28.11.1899 (IV, 49)
—  specimina, cfr. Mechelen.

3. Brussel, Alb. I, nr. J.B. 519 : jrg. 1911 t/m 1913, cfr. Mechelen.
4. Leuven, U.B., fonds Hendrickx, varia 184/2, 3, 4 :

—  8.v u .1896 (I, 32)
—  23.111.1899 (IV, 69)
—  12.X.1899 (IV, 238)
—  15.X.1899 (IV, 241)
—  23.x ii. 1900 (v, 298)
—  specimina, cfr. Brussel, Mundaneum en Mechelen.

5. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen A -K  :
—  9.VI1.1896 (I, 33)
—  8 en 9.111.1897 (II, 56)
—  specimen, cfr. Brussel en Leuven.

90. Gazet van Mechelen

I. 1. Titel : Gazet van Mechelen.
2. Ondertitel : Volksdagblad.
5. Periodiciteit : Dagelijks.
6. Formaat : 37 X 49 cm., 4 pp., 5 kol.
7. Prijs : 2 cent./nr. ; 8 fr./jaar.

II. j . a. Stichtingsdatum : 22.111.1896 (I, 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : 12.1v.1896 (I, 18) (1).

4' Ehukkll j  J- D e Roy-Velter, Mechelen.

7. Adres : uitgever-drukker : Adeghemstraat 76, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD 

Politiek-, nieuws-, en kiesblad.
D e oprichting ervan had uitsluitend een politiek doel. D e ver- 
kiezingen van 17.x1.1895 hadden het stadsbestuur van Mechelen 
in handen van de liberale politici gelegd. O m  hiertegen in op- 
positie te treden en om over een agressief wapen en een pro- 
pagandamiddel te beschikken voor de volgende gemeentever- 1

(1) Volgens Ed. V an D oeselaer, ( o p . c i t . , p . 138) telde deze gazet een 30-tal nummers.

250



kiezingen van 12.IV.1896, werd deze Gazet van Mechelen ge- 
sticht (1).
Hoofdzakelijk propaganda voor gemeenteverkiezingen van 12.iv. 
1896.
Religieus. Verdedigt zowel belangen van arbeiders, als van 
burgers en kleinhandelaars (2).
Politieke polemiek. Stadsnieuws. Korte buitenlandse berichten. 
Binnenlands- en lokaal nieuws, per provincie en per stad. Beurs- 
en handelsberichten. Feuilleton. Annoncen.

IV. POLITIEKE STREKKING

Katoliek. In haar programma staat zowel een verdediging van 
de arbeiders (wat betreft het vaststellen van de lonen en van de 
werktijd) als van de kleinhandelaars geschreven. Daarnaast is 
deze Gazet van Mechelen verdedigster van de individuele vrij- 
heden en komt ze op voor kosteloos onderwijs (3).
Sterk anti-liberaal en anti-socialistisch.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Mechelen, S.A., nr. G  5 : Vanaf 22.111.1896 (I, 1) t/m 12.1v. 
1896 ( I, 18).

2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen G ; Brussel, Alb. I, 
fonds Mertens, Mechelen; Leuven, U.B., fonds Hendrickx, 
varia 184/1 ; Antwerpen, S.B., specimina België, doos M eche
len A -K  : specimina, cfr. Mechelen. 1

(1) ,,De hachelijke toestand waarin onze duurbare moederstad en de bevolking ver- 
keeren tengevolge de vernietigende stemming van 17 November, is de bijzonderste oorzaak 
van ons verschijnen. Onze opstellers zijn burgerjongens en werklieden wier harten warm 
zijn voor hunnen evenmensch, die dagelijks ongestraft gehoond en gelasterd wordt door 
het geuzengebroed en zijn vuile pers...

Met behulp van God, hopen wij onze taak te volbrengen en hoe jong 00k, reeds 
kracht genoeg te bezitten om den triomf der katholieken partij te bewerken op 12 A pril...’’ 
(22.111.1896 (I, 1), pag. 1, kol. 1).

(2) ,,De belangen der arbeiders, burgers, en neringdoeners zijn ons heilig; de g a z e t  
v a n  m e c h e l e n  zal hunne kioekste verdediger zijn ..." (22.111.1896 (I, 1), pag. 1, kol. 1).

(3) Eenige punten van ons programma :
—  Minimum van dagloon en maximum van werktijd.
—  Bescherming der Mechelsche Nering.
—  Oorlog aan de Coôperatieven.
—  Eerbied en Vrijheid voor ieder.
—  Kosteloos onderwijs.”  (22.111.1896 (I, 1), pag. 1, kol. 1).
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9 i. Gazct van Muysen (i)

I. i. Titel : Gazet van Muysen.
2. Ondertitel : Bonheyden, Hever, Rymenam en omstreken. 

Zondagnummer van de Maanblusscher.
6. Formaat : 23 X 44 cm., 4 pp., 4 kol.
7. Prijs : 2 cent./nr. ; 2 fr./jaar.

II. 1. a. Stichtingsdatum : (1891).
b. Enig aangetroffen nr. : 14.11.1892 (I, 34).

3. Uitgever : ) Victor Heymans, Mechelen.
4. Drukker : j

7. Adres : drukker-uitgever en bureel : Bruel 96, Mechelen.

III. KARAKTER EN  INH OU D  V A N  H ET BLAD

Politiek- en nieuwsblad.
Politiek en ander nieuws uit binnen- en buitenland.
Lokaal nieuws, vooral aangaande diefstallen en andere mis- 
drijven. Mechels nieuws. Feuilleton. Annoncen.

IV. P O L IT IE K E  STR E K K IN G

Liberaal. Anti-klerikaal.

V. BEW A AR PLAA TSEN  V A N  R E EKSEN  OF SPEC IM IN A

1. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen G  : 14.11.1892 (I, 34).
2. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen A -K  : 

specimen, cfr. Brussel.

92. De Nieuwe Gazet (2)

I. 1. Titel : D e Nieuwe Gazet.
2. Ondertitel : U it Mechelen en omstreken. Liberaal dagblad.
5. Periodiciteit : Dagelijks.
6. Formaat : 38 X 51 cm., 4 pp., 5 kol.
7. Prijs : 1 cent./nr.; 13 cent./week; 8 fr./jaar. 1

(1) Zie 00k : Gazet van Boortmeerbeeck (cfr. supra); Gazet van Duffel (cfr. supra); 
Gazet van Konings-Hoyckt (cfr. supra) en Zondagnummer van De Maanblusscher (cfr. infra).

(2) Is de mechelse editie van De Nieuwe Gazet, die te Antwerpen verscheen
De onkosten voor het oprichten van een nieuw liberaal orgaan te Mechelen waren 

te groot bevonden. Daarom werd een verdrag aangegaan met De Nieuwe Gazet, uit A nt
werpen, voor een spéciale uitgave van dit blad, bestemd voor Mechelen.
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IL i. a. Stichtingsdatum : 3.11.1901 (IV, 1088) (1).
b. Laatste aangetroffen nr. : 23.11.1908 (XI, 3625) (2).

3. Uitgever : ) —  J. E. Pyck, Antwerpen.
4. Drukker : j —  Vanaf 1.1.1905 (VIII, 2479) : Jos. Van Ton-

gerloo, Mortsel.
7. Aires  :

—  Redaktie en annoncenbureel :
—  Bruul 46, Mechelen.
—  Vanaf 6 en 7.1.1902 (V, 1425-1426) : Melaan 21, 

Mechelen.
—  Vanaf 22.X.1902 (V, 1683) : Jef Van Santvoort, Loco- 

motiefstraat 31, Mechelen.
—  Vanaf 1.1.1905 (VIII, 2479) : geen adres.

—  Adres voor Antwerpen : Oude Beurs 35.
—  Uitgever-drukker (Van Tongerloo) : Molenstraat 10, 

Mortsel.

III. KARAKTER E N  INH OU D  V A N  H E T BLAD 

Politiek- en nieuwsblad.
Opgericht om aan de dagelijkse informatiehonger te voldoen. 
Daar voordien in liberale kringen slechts een wekelijks nieuws
blad (De Burger, cfr. supra) verscheen, werd overgegaan tôt de 
uitgave van een liberaal dagblad te Mechelen. O m  financiële 
redenen heeft men beroep gedaan op een toen bestaande ant- 
werpse editie (3).
Hoofddoel is het voeren van politieke propaganda. Vooral het 
lokaal nieuws in dit verband zal belicht worden, maar men wil 1

(1) Het nummer van 3.11.1901 is het eerste dat te Mechelen verscheen. Jaargang en 
nummering van het antwerps blad bleven behouden (IV, 1088).

(2) In het laatste aangetroffen nummer wordt van geen verdwijnenof stakengesproken.
Het blad is opnieuw verschenen vanaf 27.1v. 1959.
(3) „H et orgaan onzer liberale associatie De Burger, een weekblad, beantwoordde niet 

meer aan de noodwendigheden van tijd en toestand. De verkeermiddeien zijn verbeterd 
en de menschen die met den stroom medegevoerd worden, stellen 00k dringender eischen 
en willen dagelijks op de hoogte gehouden worden van hetgeen er hier en daar gebeurt. 
De wekelijksche bladen moeten plaats maken voor de dagbladen, die aan goedkopen prijs 
degelijke lektuur bezorgen en hun lezers snel over ailes inlichten.

Zulk blad te Mechelen vinden of uitgeven, daaraan moest niet gedacht worden. De 
onkosten die zulke inrichting medesleept zijn te overgroot. Een verdrag gesloten met het 
bestuur der Nieuuie Gazet te Antwerpen verschijnende, stelt ons in de mogelijkheid deze 
desiderata der liberale partij —  sedert lang als hoogst noodzakelijk en nuttig uitgeroepen —  
te verwezenlijken en tôt stand te brengen..." (3.11.1901 (IV, 1088), pag. 1, kol. 1).
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ook nieuws op nationaal en internationaal vlak meedelen (i). 
Buitenlands- en binnenlands nieuws. Hoofdzakelijk lokale nieuws- 
berichten en politiek nieuws uit gans het land. Veel stadsnieuws. 
Burgerlijke stand. Rechterlijke kroniek. Kultureel- en kunst- 
nieuws.
Kommerciële artikels. Nieuws aangaande haven- en scheepvaart. 
Tuin- en landbouwkroniek. Markt- en beursberichten. Sport - 
nieuws. Feuilleton. Annoncen.
O p bepaalde tijdstippen uitgebreide verkiezingspropaganda.

IV. P O L IT IE K E  STR E K K IN G

Liberaal (2). Anti-katoliek.

V. BEW A A R Pl.A A TSEN  V A N  REEKSEN  OF SPEC IM IN A

1. Mechelen, S.A., nr. G  17 : Vanaf 3.11.1901 (IV, 1088) t/m 
23.11.1908 (XI, 3625) (3).

2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen N  ; Brussel, Alb. I, 
fonds Mertens, Mechelen; Leuven, U .B., fonds Hendrickx, 
varia 285/11 : specimina, cfr. Mechelen.

93. Gazette de Malines 

Zie : L e  Courier de l’Escaut. 1

(1) DE nieuwe gazet uit M echelen en omstreken, zal een centenblad zijn en allé 
DAGEN VERSCHIJNEN.

Het zal niet alleen op krachtdadige en waardige wijze ons lokaal politiek behandelen, 
het plaatselijk nieuws mededeelen, maar het zal ook zijn lezers op de hoogte houden van 
den politieken toestand in ons arrondissement en in heel het land en het algemeen nieuws 
bevatten...

de nieuwe gazet zal bevatten : Artikels van lokaal en politiek belang. Lokaal nieuws. 
Officieele berichten, mededeelingen en bijeenroepingen der maatschappijen, artikels over 
de grieven van het arsenaal. Binnen en ook buitenlandsch nieuws. Marktprijzen, beurs
berichten, havennieuws, trekkingen der loten, sportnieuws enz. enz....”  (3.il.1901 (IV, 
1088), pag. 1, kol. 1).

(2) „W ij zullen krachtdadig maar op waardige wijze onze liberale princiepen ver- 
dedigen. Onze polemiek zal vrij blijven van aile persoonlijkheden ; onze richting is zuiver 
afgeteekend en vatbaar in een woord : goede liberale propaganda...”  (3.II.1901 (IV, 1088), 
pag. 1, kol. 1).

(3) Bij ingebonden, praktisch na elk nummer, een exemplaar van de antwerpse uit- 
gave van de overeenstemmende datum. Deze antwerpse uitgave blijft ingebonden aanwezig 
tôt 31.x11.1913 (XVII, 5852), en daama opnieuw vanaf 1.1.1919 (XXII, 6297).
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94> De Gecsel

I. i. Titel : D e Geesel.
2. Ondertitel : Antiklerikaal maandblad voor Mechelen en om- 

streken.
3. Motto : Wetenschap. Rede.
5. Periodiciteit : Maandelijks.
6. Forniaat : 34 X 51 cm., 4 pp., 4 kol.
7. Prijs : 5 cent./nr.

II. 1. a. Stichtingsdatum : Augustus 1901 (I, 1)
b. Enig aangetroffen nr. : Augustus 1901 (I, 1).

4. Drukker : Delcourt-Vasseur, Doornik.
7. Adres : administratie en redaktie : Lokaal Renaissance, Be- 

gynenstraat, Mechelen.

III. KA R A KTE R  E N  INH OUD V A N  H E T BLAD

Ideologisch, vrijzinnig blad. W il zich richten tôt aile standen. 
Het doeî is het bestrijden van de rooms-katolieke godsdienst 
en het verspreiden van vrije gedachten. Het middel daartoe zijn 
,,R e d e ” en ,, Wetenschap ” . D e aangehaalde gedragslijn is 
,,verdraagzaamheid t.o.v. aile vrijdenkers en volstrekte onpar- 
tijdigheid op politiek en maatschappelijk terrein” . Het wil alleen 
zijn : ,,zuiver antiklerikaal. Annoncen.

IV. P O L IT IE K E  STR E K K IN G

Apolitiek.

V. BEW A AR PLAA TSEN  V A N  REEKSEN  OF SPECIM IN A

1. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen G  : Augustus 1901
(I, 1).

2. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen; Leuven, U.B., 
fonds Hendrickx, varia 192/2; Antwerpen, S.B., specimina 
België, doos Mechelen A -K  : specimina, cfr. Brussel, M un
daneum.

95. Gemeenteraad van Mechelen

I. 1. Titel : Gemeenteraad van Mechelen.
2. Ondertitel : Stenografisch Verslag.
4. Vignet of titelteken : Stadsschild (in fide constans).
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6. Formaat : 28 X 36 cm., 4 pp., 3 kol.
7. Prijs : 1,75 fr./jaar.

II. 1. a. Stichtingsdatum : maart 1897 (proefnummer) (1). 
b. Enig aangetroffen nr. : s.d. (1897) (2).

3. Uitgever : H. Dierickx-Beke Zonen, Mechelen.
7. Adres : uitgever : Steenweg, 72 en Lange Schipstraat, 44, 

Mechelen.

III. KARAKTER E N  INH OU D  V A N  H E T BLAD

Weergave van de zitting van de gemeenteraad op 8.111.1897, 
onder voorzitterschap van M . Denis, burgemeester.
Daarvôôr werden deze zittingen van de gemeenteraad gepubli- 
ceerd in het weekblad Mechelsch Nieuws- en Aankondigingsblad 
(cfr. infra).

IV. P O L IT IE K E  STR E K K IN G

Geen.

V. B EW A AR PLAA TSEN  V A N  REEKSEN  OF SPEC IM IN A

1. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen A -K  : 
s.d. (1897), proefnummer.

96. Genootschap der Heilige-Kindschheid

I. 1. Titel : (Annalen van het) Genootschap der Heilige Kindsch- 
heid.

2. Ondertitel : o f vergadering van Christene Kinderen voor de 
Afkooping der ongeloovige kinderen in China en in andere 
afgodische landen.

5. Periodiciteit : Tweemaandelijks.
6 . Formaat :

—  9 X 14 cm., variërend aantal pp., geen kol.
—  Vanaf december 1869 (nr. 131) : 12 X 19 cm., 32 pp., 

geen kol.
7. Prijs : 30 cent./nr. 1

(1) Ed. V an D oeselaer, op. cit., p. 146.
(2) Er zouden 23 nummers verschenen zijn. Het laatste kwam van de pers in het 

begin van januari 1898, en gaf het verslag van de zitting van de gemeenteraad op 27.x ii. 1897 
(Ed. V an D oeselaer. op. cit., p. 146).
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II. i. a. Eerste aangetroffen nr. : december 1851 (nr. 23).
b. Laatste aangetroffen nr. : Februari 1890 (nr. 252).

4. Drukker : H. Dessain, Mechelen.

III. KA R A KTE R  E N  IN H O U D  VAN H E T BLAD

Religieus tijdschrift. Officieel orgaan van het ,,Genootschap der 
Heilige Kindschheid” . Rooms-katoliek.
Briefwisseling onder de verschillende europese zetels van de 
vereniging. Ook korrespondentie uit China. Nieuws van de hoofd- 
raad te Parijs. Aflaten.

IV. P O L IT IE K E  STR E K K IN G

Geen.

V. BEW A AR PLAA TSEN  V A N  REEKSEN  OF SPECIM IN A

1. Mechelen, S.A., nr. M R  142 :
—  februari 1853 (nr. 30)
—  april 1853 (nr. 31)
—  december 1853 (— ).

2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen A A  :
—  december 1869 (nr. 131)
—  augustus 1873 (nr. 153)
—  februari 1876 (nr. 168)
—  oktober 1879 (nr. 190)
—  augustus 1887 (nr. 237).

3. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen A -K  :
—  december 1851 (nr. 23)
—  februari 1890 (nr. 252).

97. Les Guêpes Malinoises

I. 1. Titel : Les Guêpes Malinoises.
2. Ondertitel :

—  nr. 1 : Farceur!!
—  nr. 2 : Le Clergé.

3. Motto :
—  nr. 1 : L ’Am i véritable est celui qui ne craint pas de nous 

déplaire pour nous éclairer (La Rochefoucauld).
—  nr. 2 : Sans la vocation, le cloître est un enfer. (Mme de 

Pompadour).
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5. Periodiciteit : Maandelijks.
6. Formaat : n  X  16 cm., 32 pp., geen kol.
7. Prijs :

—  nr. 1 : 15 cent./nr.
—  nr. 2 : 20 cent./nr.

II. 1, a. Stichtingsdatum : 25.V .18 8 4  (nr. 1).

b . Laatste aangetroffen nr. : 2 2 .v1.18 8 4  (nr. 2) (1).

4. Drukker : Imprimerie du Progrès, Ch. Maladry, direkteur, 
Bruxelles.

5. Redakteur : S. Marforio, Rome (2).
7. Adres :

—  redakteur : Piazza di San Marcello, Roma.
—  drukkerij : Rue des Foules 38, Bruxelles.

III. KARAKTER E N  INH OU D  VAN H E T BLAD

Politiek blad.
Elk nummer handelt over een verschillend onderwerp. Opge- 
steld in pédante stijl (3).
Het eerste nummer bevat een scherpe aanval op Victor Fris, 
advokaat en senator ; de tweede aflevering handelt over de 
geestelijkheid (d.i. ,,tegen” de geestelijkheid).
Uitsluitend franstalig.

IV. P O L IT IE K E  STR E K K IN G  

Liberaal. Sterk anti-katoliek.

V. BEW A AR PLAA TSEN  VAN  R E EKSEN  OF SPECIM IN A

1. Mechelen, S.A., nr. G  252 :
—  25.V .18 8 4  (nr. 1)

—  22.vi. 1884 (nr. 2).
2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen G ; Antwerpen, S.B., 

specimina België, doos Mechelen A -K  : specimina, cfr. 
Mechelen. 1

(1) Volgens Van D oeselaer zouden een vijftal eksemplaren uitgegeven zijn, van 
mei t/m september 1884 (Ed. V an D oeselaer, op. cit., p. 88).

(2) Pseudoniem van Dr. De Keersmaeker, uit Mechelen (Ed. V an D oeselaer, op. 
cit., p. 88).

(3) Dezelfde stijl vindt men in Les Frétons de Matines (cfr. supra).
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98. Handel en Landbouw (i)

I. i. Titel : Handel en Landbouw.
2. Ondertitel :

Nieuws- en Reklaamblad voor Mechelen en omliggende.
6. Formant : 31 X 42 cm., 4 pp., 3 kol.
7. Prijs : 2,50 fr./jaar.

II. 1. a. Stichtingsdatum : (1904) (2).
b. Enig aangetroffen nr. : 26.111.1905 (II, 12).

4. Drukker : Hub. Van der Auwera, Mechelen.
7. Adres : drukker en bureel : Adeghemstraat, 96, Mechelen.

III. KARAKTER EN  INH OUD VAN  H ET BLAD

Nieuws- en aankondigingsblad. Bestemd voor handelaars en 
nijveraars. Berichten en artikels betreffende land- en tuinbouw, 
aardrijkskunde, handel. Ook veel lokaal nieuws i.v.m.handel. 
Burgerlijke stand. Markt- en beursberichten. Vertrekuren van 
de spoorwegen. Feuilleton. Annoncen.

IV. P O L IT IE K E  STREKKIN G  

Apolitiek.

V. BEW A AR PLAA TSEN  VA N  REEKSEN  OF SPECIM IN A

1. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen G  : 26.111.1905 (II, 12).
2. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen; Leuven, U.B., 

fonds Hendrickx, varia 204/4 : specimina, cfr. Brussel, M un
daneum.

99. De Handelaar

I. 1. Titel : D e Handelaar.
2. Ondertitel : Orgaan van den Onafhankelijken Handelaarsbond 

van Mechelen.
5. Periodiciteit : Verschijnt zoo dikwijls het noodig is.
6. Formaat : 27 X 36 cm., 4 pp., 3 kol.

( 1 ) Misschien de opvolger van Het handelsbelang (infra, cfr. ondertitel, drukker, data, 
karakter van het blad). Er bestaat echter geen ekspliciete aanwijzing in dat verband. 

(2) Onder de benaming : Het handelsbelang ?
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II. i. a. Stichtingsdatum : 15.1x.19n  (I, 1)
b. Enig aangetroffen nr. : 15.1x.1911 (I, 1) (1).

7. Adres : lokaal : Keizershof, Botermarkt, Mechelen.

III. KA R A KTE R  E N  INH OU D  V A N  H E T BLAD

Kommercieel blad. Orgaan van de Onafhankelijken Handelaars- 
bond te Mechelen. Bestemd voor handelaars en nijveraars. Tegen 
koôperatieven en openbare markten. Annoncen.

IV. P O L IT IE K E  STR E K K IN G

Apolitiek.

V. B EW A AR PLAA TSEN  V A N  R E EKSEN  OF SPECIM IN A

1. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen : 15 .1x.19n  (I, 1).

100. Het handelsbelang (2)

I. 1. Titel : Het handelsbelang.
2. Ondertitel : Nieuws- en Reklaamblad voor Mechelen en om- 

liggende.
6. Formaat : 40 X  60 cm., 4 pp., 4 kol.
7. Prijs : 2,50 fr./jaar.

II. 1. a. Stichtingsdatum : 20.x1.1904 (proefnummer). 
b. Laatste aangetroffen nr. : 8.1.1905 (II, 1).

3. Uitgever : ) Hub. Van der Auwera, Mechelen.
4. Drukker : )
7. Adres : drukker-uitgever : Adeghemstraat, 96, Mechelen.

III. K A R A K TE R  EN  IN H O U D  V A N  H E T BLAD

Nieuws- en aankondigingsblad. Bestemd voor handelaars en 
nijveraars. Tegen konkurrentie van Brussel en Antwerpen. 
Allerlei korte tijdingen. Buitenlands- en binnenlands nieuws. 
Stadsnieuws. Burgerlijke stand. Beursberichten. Annoncen. 
Tweetalig. 1

(1) Een nummer van 28.1x.1913 (II, 3) wordt vermeld in ..Naamlijst van ongeveer 
200 dag-, week-, maandbladen en andere periodieken behorende tôt de m e c h e l s e  d r u k p e r s  
vanaf 1900 tôt 1940, verzameld door Jozef Van Balberghe.” (privaat bezit van de heer 
Jozef Van Balberghe, Mechelen).

(2) Zou kunnen opgevolgd zijn door Handel en Landbouw (supra, cfr. ondertitel, druk
ker, data, karakter van het blad).
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IV. POLITIEKE STREKKING

Strikt apolitiek.

V . BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen G  :
—  20.x1.1904 (nr. 1, proefnummer).
—  8.1.1905 (II, 1).

2. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen; Leuven, U.B., 
fonds Hendrickx, varia 204/6; Antwerpen, S.B., specimina 
België, doos Mechelen A -K  : specimina, cfr. Brussel.

101. D e Herbergier (1)

I. 1. Titel : De Herbergier.
2. Ondertitel : Maandelijks Orgaan der Herbergiers en Drank- 

slijters van het arrondissement Mechelen. Vrije tribuun.
3. Motto :

1. Vereenigd kunnen wij ailes.
2. Onvereenigd kunnen wij niets.

5. Periodiciteit : Maandelijks; de 15e van elke maand.
6. Formaat : 33 X 50 cm., 4 pp., 3 kol.
7. Prijs : Gratis voor leden van de bond.

II. 1. a. Stichtingsdatum : 15.11.1902 (I, 1).

b. Enig aangetroffen tir. : x5.11.1902 (I, 1).
3. Uitgever : P. Horckmans, herbergier, Mechelen.
4. Drukker : Vie. Heymans, Mechelen.
5. Redakteur : J. Parys, likeurstoker.
6. Medewerkers : Cluytens, H. ; Van Sint-Fliet, E. (likeurist).
7. Adres :

—  drukker : Lange Schipstraat, 100-102, Mechelen.
—  bureel der redaktie ( =  uitgever) : Botermerkt, 15, Mechelen.

III. K A RA KTER E N  INH OUD VA N  H E T BLAD

Vak- en kommercieel blad. Verdedigt de belangen van de handel 1

(1) Waarschijnlijk een volgende en parallèle uitgave van het analoge blad De Her
bergier, orgaan voor de drankslijters en Herbergiers van Mechelen en omstreken (cfr. infra).
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in het algemeen, en de rechten van de herbergiers in het bij- 
zonder. Tegen het ,,vergunningsrecht” (i).
Annoncen.

IV. POLITIEKE STREKKING

Strikt apolitiek (2).

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Leuven, U.B., fonds Hendrickx, varia 207/1 : 15.11.1902 (I, 1).
2. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen A -K  : 

specimen, cfr. Leuven.

102. D e H erbergier (3)

I. 1. Titel : D e Herbergier.
2. Ondertitel : Orgaan voor de drankslijters en Herbergiers van 

Mechelen en Omstreken.
6. Formaat : 33 X 45 cm., 4 pp., 3 kol.

II. 1. a. Stichtingsdatum : 12.V.1901 (I, 1).
b. Enig aangetroffen nr. : 12.V.1901 (I, 1).

4. Drukker : E. D e Laere, Gent.
7. Adres : drukker : Hoogstraat, 155, Gent.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Kommercieel blad. Protest tegen het ,,Vergunningsrecht en het 
nieuwe wetsvoorstel D e Smet-de Naeyer” . Oproep tôt meetings. 
Nieuws hierover uit verschillende steden.

IV. POLITIEKE STREKKING

Geen.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA.

1. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen G  : 12.V.1901 (I, 1). 1

(1) De Strijd zal gevoerd worden op zuiver economisch gebied, geen politiek zal 
toegelaten worden; de belangen en rechten der herbergiers en drankslijters zullen hard- 
nekkig en onverpoosd verdedigd worden. Leve de gelijkheid van handel en weg met het 
vergunningsrecht...”  (15.11.1902 (I, 1), pag. 1, kol. 1 en 2).

(2) Zie hiervoor : III. Karakter en inhoud van het blad.
(3) Naar aile waarschijnlijkheid een jaar later opgevolgd door de homonieme editie : 

De Herbergier, Maandelijks Orgaan der Herbergiers en Drankslijters van het arrondissement 
Mechelen. Vrije tribuun (cfr. supra).
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2. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen; Leuven, U .B., 
fonds Hendrickx, varia 207/1 ; Antwerpen, S.B., specimina 
België, doos Mechelen A -K  : specimina, cfr. Brussel, Mun- 
daneum.

103. Hooger op

I. 1. Titel : Hooger op.
2. Ondertitel : Orgaan van het ,,Kruisverbond” voor ’t aarts- 

bisdom Mechelen.
4. Vignet of titelteken : Landschap met rooms-katoliek kruis. 

Kenteken van het Kruisverbond (Sobrietas).
5. Periodiciteit : Tweewekelijks. De I e en 15e van elke maand.
6. Formaat : 28 X 40 cm., 4 pp., 3 kol.
7. Prijs : 6 cent./nr. ; 1,25 fr./jaar.

II. i. a. Stichtingsdatum : 1.1.1912 (I, 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : i.xii.1913 (II, 23) (1).

4. Drukker : K. Dirix-Van Riet, Antwerpen.
5. Redakteur : Vullings, P.J., m.S.C., Deurne-Antwerpen.
6. Medewerkers : Dr. D e Groodt, A . (Antwerpen); Mevr. De 

Groodt-Adant, A . (Antwerpen) ; E.P. Salsmans, J. (Leuven) ; 
E.H. Simons, G. (Lier); E.P. Valeriaan (Antwerpen); E.P. 
Van den Bogaert (Antwerpen); E.H. Van Kempeneer (Ant
werpen) ; E.P. Vermeersch, A . (Leuven) ; Mej. Vetter, S. ; 
Vliebergh, A . (Leuven).

7. Adres : drukker : Muizenstraat, 13, Antwerpen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Ideologisch, religieus blad. Orgaan van het ,,Kruisverbond” . 
W il kristene geloofsgenoten verenigen en organizeren in bonden. 
Nieuws uit verschillende steden van het land i.v.m. de beweging 
van het ,,Kruisverbond” . Treedt 00k op tegen drankmisbruik. 
Annoncen.

IV. POLITIEKE STREKKINCt

Geen. 1

(1) Gaat verder op 1.1.1914.
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V .  BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

x. Leuven, U .B., nr. Varia 11/49 : Vanaf 1.1.1912 (I, 1) t/m 
15.v111.1912 (I, 16); vanaf 15.1x.1912 (I, 18) t/m 15.x11.1912 
(I, 24); 1.1.1913 (II, 1); vanaf 1.11.1913 (II, 3) t/m i.xii.1913 

(II, 23).
2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen G ; Antwerpen, S.B., 

specimina België, doos Mechelen A - K  : specimina, cfr. 
Leuven.

104. D e Hoop

I. 1. Titel : De Hoop.
2. Ondertitel : Feestnummer, uitgegeven bij de Vijftiende Ver- 

jaring van den Turn- en Wapenkring D e Hoop.
6. Formant : 24 X  33 cm., 4 pp., 2 kol.

II. 1. Enig verschenen nr. : 15.x11.1901.
4. Drukker : Ed. Van Doeselaer, Mechelen.
6. Medewerkers : Hernani; Van Overstraeten, Joz.
7. Adres : drukker : Bruel, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Sportblad. Okkasioneel uitgegeven bij de 15e verjaring van de 
turn- en wapenkring D e Hoop (1).

IV. POLITIEKE STREKKING 

Apolitiek.

V .  BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

ï. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen G  : 15.xn.1901.
2. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen; Antwerpen, S.B., 

specimina België, doos Mechelen A -K  : specimina, cfr. 
cfr. Brussel, Mundaneum. 1

(1) Vereniging, gesticht op 17.vn.1886.



ios• De Houtbewerker (i)

I. i. Titel : D e Houtbewerker.
2. Ondertitel :

—  Maandelijks orgaan der Houtbewerkers.
—  Vanaf : Oktober 19 n  (VII, 10) : Orgaan van den Onaf- 
hankelijken Houtbewerkersbond.

3. Motto :
1. D e kennis der waarheid maakt den mensch vrij, goed en 
gelukkig.
2. D e Vrijmaking der Werklieden is het W erk der W erk- 
lieden zelve.

5. Periodiciteit : Maandelijks.
6. Formaat :

—  21 X  31 cm., 4 pp., 2 kol.
—  Vanaf Oktober 1911 (VII, 10) : 28 X  38 cm., 4 pp., 3 kol.

7. Prijs :
—  5 cent./nr. ; 50 cent./jaar.
—  V anf : Oktober 1911 (VII, 10) : 2 cent./nr.

II. 1. a. Stichtingsdatum : 6.IX.1903 (I, 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : September 1912 (IX, 9).

3. Uitgever : Aertsens, Frans, Mechelen.
4. Drukker : A . Hendrickx, Mechelen.
7. Adres :

—  uitgever :
—  Graanmerkt, Mechelen.
—  Vanaf : September 1912 (IX, 9) : Zoutwerf, 13, Meche

len. ’
—  drukker : Lange Haargracht, 43, Mechelen.
—  opstel en bestuur :

—  Lokaal D e Lisbloem, Graanmerkt, Mechelen.
—  Vanaf : Oktober 1911 (VII, 10) : Federaal Huis, Zout

werf 13, Mechelen. 1

(1) Is de opvolger van De Houtbewerker, Weekblad (cfr. infra).
,,Heden verschijnt De Houtbewerker in een ander pakje! Een nieuw tijdperk zijn 

wij ingetreden ! W ij staan thans alleen op eigen krachten ; Moed en Volharding weze dus 
de eerste kreet bij het verschijnen van onze nieuwe uitgaaf...”  (6.IX.1903, (I, 1), pag. 1, 
kol. 2).
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III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Vakblad. Orgaan van den Onafhankelijken Algemene Houtbe- 
werkersbond. Artikels over syndikalisme en klassestrijd. Ver- 
dedigt de rechten van de arbeiders t.o.v. de werkgever (i). 
Berichten voor bondsleden. Varia. Annoncen.

IV. POLITIEKE STREKKING

Strikt apolitiek. (2)

V .  BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen G  : Oktober 1910 
(VII, 10).

2. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, M echelen:6.IX.1903 (I, 1).
3. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen A - K  :

—  september 1912 (IX, 9)
—  specimen, cfr. Brussel, A lb. I.

4. Leuven, U.B., fonds Hendrickx, varia 2x0/5 : specimen. cfr. 
Brussel, Alb. I.

106. D e  Houtbewerker (3)

I. 1. Titel : De Houtbewerker.
2. Ondertitel : Weekblad. Onafhankelijken Houtbewerkersbond 

voor Mechelen en omstreken.
3. Motto :

x. Onvereenigd is een werkman zoo zwak als een stroohalm.
2. Vereenigd zijn wij sterker als een eik.

5. Periodiciteit : Wekelijks.
6. Formant : 30 X 40 cm., 1 pag., 4 kol.
7. Prijs : 2 cent./nr. 1 * 3

(1) Zoolang de patroon en de knecht bestaan, zoolang zal er klassenstrijd bestaan. 
Het streven van ons blad zal dus zijn om het knechtschap zoo draaglijk mogelijk te maken, 
totdat de hoofden der arbeiders zoodanig ontwikkeld zijn, tôt zij bewust zijn van hunne 
macht, het patroon- en knechtschap van het aardrijk zullen vagen...”  (6.IX.1903 (I, 1), 
pag. 2, kol. 1).

(2),,Wars als wij zijn van elke partijzucht, zal ieder arbeider ons blad kunnenraadplegen 
zonder gekrenkt te worden in zijne godsdienstige of politieke overtuiging... W ij hangen 
af noch van de liberalen, noch van de katholieken, noch van de sociaal-demokraten..." 
(6.IX.1903 (I, 1), pag. 1, kol. 2).

(3) W ordt opgevolgd door De Houtbewerker, Maandelijks orgaan..., waarvan het 
eerste nummer verschenen is op 6.IX.1903 (cfr. supra).
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II. i. a. Stichtingsdatum : 23.111.1902 (I, 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : 16.vm.x903 (II, 22) (1).

3. Uitgever : ) H. Gosselincs, Mechelen.
4. Drukker : j
6. Medewerkers : Marot, F. ; Prévost, Louis ; Reuter, W .
7. Adres : drukker : Kroonstraat, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Vakblad. W erd uitgegeven, samen met de socialistische blad- 
zijden De Toekomst (cfr. infra) en De Vilvoordsche Demokraat 
(cfr. supra), maar beweert nadrukkelijk geen uitstaans met deze 
bladen te hebben (2).
Treedt op tegen de uitbuitende bazen, en voor de belangen van 
de werklieden, inz. de houtbewerkers. Roept de werklieden tôt 
vereniging op en tôt aansluiting bij de vakbond.

IV. POLITIEKE STREKKING

Geen rechtstreekse politieke strekking, maar duidelijke socialis
tische invloed (3).

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Mechelen, S.A., nr. G  45 : Vanaf 23.111.1902 (I, 1) t/m iô .viii. 
1903 (II, 22).

2. Leuven, U.B., fonds Hendrickx, varia 210/5; Antwerpen,
S.B., specimina België, doos Mechelen A -K  : specimina, 
cfr. Mechelen. 1

(1) W ordt opgevolgd door De Houtbewerker, Maandelijks orgaan... waarvan het eerste 
nummer verschenen is op 6.IX.1903 (cfr. supra).

(2) „W ij hebben ons, om tôt ons doel te geraken, tôt het socialistische weekblad 
„D e Toekomst” moeten wenden.

Waarom niet tôt burgersbladen ?
i° Omdat deze laatste maar al te dikwijls door politieke omstandigheden gedwongen zijn 

de belangen der meesters te verdedigen;
2° Omdat de eerste, door hun programma gedwongen, zich meer met de stoffelijke be

langen der werklieden moeten bezighouden,...
Ook, diegene der houtbewerkers, die met de socialisten geen uitstaans willen, hebben 

slechts van de andere bladzijden van het „Samenwerkende Blad” geene rekening te houden”
Het Bestuur.

(23.m . 1902 (I, 1), pag. 1, kol. 3 en 4)
(3) Zie daarvoor onder : III. Karakter en inhoud van het blad.
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I. i. Titel : D e Belgische Houtbewerker.
2. Ondertitel : Orgaan van het Belgisch Houtbewerkersverbond.
3. Motto : Vakgenooten uit gansch België : Vereenigt U !
5. Periodiciteit :

—  Maandelijks.
—  Vanaf 1.n i .1910 (IX, 3) : Tweewekelijks; de I e en 15e 
van elke maand.

6. Formaat : 26 X  35 cm., 4 pp., 3 kol. (1).
7. Prijs :

—  2 cent./nr.
—  Vanaf : April 1907 (VI, 4) : 5 cent./nr. ; 1, fr./jaar.
—  Vanaf : 1.111.1910 (IX, 3) : 1,50 fr./jaar.

II. 1. a. Stichtingsdatum : 26.vn.1902 (I, 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : 15.x11.1911 (X, 24).

3. Uitgever : ) —  L. Vleeschouwer, Mechelen.
4. Drukker : j —  Vanaf : September 1909 (VIII, 9) : H. 

Dierickx-Beke Zonen, Mechelen.
5. Redakteur : Verdellen, A .
6. Medewerkers : D e Roover, L . ; Florin, A . (Gent) ; Foquet, C. 

(Berchem) ; Henning, Jos. (Antwerpen) ; Van den Abeele, M . 
(Aalst); Van de W ey (Gent); Van Quaquebeke, Ev.

7. Adres :
—  uitgever-drukker :

—  (Vleeschouwer) : Brusselsche Steenweg, 53, Mechelen.
—  (Dierickx-Beke) : Steenweg, 72, Mechelen.

—  redaktie : Holstraat, 32, Gent.
—  administratie : Begijnenstraat, 18, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Politiek vakblad. Orgaan van de kristelijke vakvereniging ,,Het 
Belgisch Houtbewerkersverbond" (2).
Verdedigt de belangen van de arbeidersstand, zowel geestelijk 
als stoffelijk, inz. van de meubelmakers, beeldhouwers, timmer- 1

107- De Belgische Houtbewerker

(1) —  Vanaf september 190g (VIII, 9) : 8 pp.
—  Vanaf 1.111,1910 (IX, 3) : opnieuw 4 pp.

(2) Voorzitter van deze vereniging was A . Verdellen; sekretaris : Fr. Resseler.
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lieden, schrijnwerkers, houtdraaiers, zagers... Streeft voor beter 
loon, minder werkuren, afschaffing van stukwerk.
Nieuws van het Belgisch Houtbewerkersverbond. Aankondi- 
gingen van vergaderingen. Berichten uit verschillende steden van 
het land, meest uit Mechelen. Varia. Annoncen.

IV. POLITIEKE STREKKING

Katoliek.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Mechelen, S.A., nr. G  65 : Vanaf September 1909 (VIII, 9) 
t/m 15.x11.19n (X, 24).

2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen B :
—  30.vm.1902 (I, 2)
—  27.1x.1902 (I, 3)
—  a p r il  19 0 7  ( V I ,  4)

—  specimina, cfr. Mechelen.
3. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen :

—  november 1907 (VI, 12)
—  specimina, cfr. Mechelen.

4. Leuven, U.B., fonds Hendrickx, varia 71/2 :
—  januari 1907 (VI, I)
—  specimen, cfr. Mechelen.

5. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen A -K  :
—  26.vn.1902 (I, 1)
—  specimen cfr. Mechelen.

108. D e Mechelsche Houtbewerker

I. 1. Titel : D e Mechelsche Houtbewerker.
2. Ondertitel : Orgaan der „W ettig Erkende Houtbewerkers- 

Gilde” . Verschijnende zoo dikwijls als ’t noodig is.
5. Periodiciteit : (Onregelmatig).
6. Formaat : 27 X 36 cm., 4 pp., 3 kol.

II. 1. a. Stichtingsdatum : (1910).
b. Enig aangetroffen nr. : mei 1910 (I, 5).

4. Drukker : H. Dierickx-Beke Zonen, Mechelen.
7. Adres : redaktie en administratie : Begijnenstraat, 18, Mechelen.
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III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Vakblad. Orgaan van de katolieke „W ettig  Erkende Houtbe- 
werkersgilde” . Verdedigt belangen van de arbeiders t.o.v. werk- 
gevers. Streeft naar lotsverbetering van werklieden : bepalen van 
minimum loon en maximum werkuren. Roept vereniging van 
arbeiders op.

IV . POLITIEKE STREKKING

Katoliek. Echter geen politieke polemiek.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen : mei 1910 (I, 5)-
2. Leuven, U .B., fonds Hendrickx, varia 262/9 : specimen, cfr- 

Brussel.

109. Nieuwe Vlaamsche Illustratie (1)

I. 1. Titel : Nieuwe Vlaamsche Illustratie.
2. Ondertitel : Premie, verkrijgbaar gesteld voor de lezers van 

de Mechelsche Courant.
5. Periodiciteit : Wekelijks.
6. Formaat : 8 pp., 2 kol.
7. Prijs : 3,60 fr. (voor abonnenten op de Mechelsche Courant) ; 

10 fr. (voor Nederland).

II. 1. a. Stichtingsdatum : 26.1x.1897 (I, 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : (september 1898).

3. Uitgever : W w e J. C. D e Roy, Mechelen.
7. Adres : uitgeefster : Huidevetterstraat 18, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD 

Kultureel, inz. literair blad.
Bijzondere uitgave van de n ieu w e  vlaam sche illu str atie , uit- 
gegeven te Utrecht (Holland) door het huis J. V. Van Ditmar. 
Geïllustreerd. 1

(1) Van deze publikatie werd geen eksemplaar weergevonden. De nota’s zijn uit- 
sluitend samengesteld aan de hand van gegevens, verstrekt in het werk van Ed. V an 
D oeselaer, op. c i t . , p. 142.

Dezelfde uitgave was daarvôôr ook verkrijgbaar geweest voor de abonnenten op 
DE M AANBLUSSCHER.

Deze uitgave kende slechts enkele nummers.
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iio. L’Indicateur intéressant (i)

I. i. Titel : L ’Indicateur intéressant, ou l’Am i de l’Humanité.
2. Ondertitel : Ouvrage périodique.
3. Motto : L ’Univers est la Patrie de l’homme de bien.
6. Formaat : 12 X  19 cm., 36 pp., geen kol.

II. 1. a. Stichtingsdatum : 1.1.1784 (nr. 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : 21.vm .1784 (nr. 24) (2).

3. Uitgever : ) P. J. Hanicq, Mechelen.
4. Drukker : j

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Nieuwsblad. Artikels over meest verschillende onderwerpen : 
handel, landbouw, financies, literatuur, fysika, humaniteit, rechts- 
zaken, buitenlandse politiek.
Lijst van pas verschenen boeken bij de drukkerij P. J. Hanicq. 
Uitsluitend franstalig.

IV. POLITIEKE STREKKING 

Apolitiek.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen G  : 1.1.1784 (nr. 1).
2. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen : 21.vm.1784 (nr. 24)

i n .  Sint-Jans Blad

I. 1. Titel : Sint-Jans Blad.
2. Ondertitel : Verschijnt Maandelijksch.
5. Periodiciteit : Maandelijks.
6. Formaat : 16 X 24 cm., 4 pp., 2 kol.
7. Prijs : 2 cent./nr. ; 0,50 fr./jaar. 1

(1) Wordt opgevolgd door Journal Belgique (Ed. V an D oeselaer, op. cit., p. 19).
(2) Volgens Van Doeselaer zou de laatste aflevering van deze uitgave verschenen zijn 

op 15.x. 1784, om onmiddellijk vervangen te worden door het gelijkaardig orgaan Journal 
Belgique (cfr. infra).
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II. i. a. Stichtingsdatum : januari 1912 (I, x).
b. Laatste aangetroffen nr. : februari 1912 (I, 2) (1).
4. Drukkers : Beckers Zonen, Mechelen.
7. Adres : drukkers : Merodestraat 38, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD
Parochieblad. Orgaan van parochie van St. Janskerk. Uitsluitend 
religieus nieuws. Artikels betreffende geloof en zedeleer. Gods- 
dienstige plechtigheden. Godsdienstige en sociale werken van 
de parochie.

IV. POLITIEKE STREKKING 
Apolitiek.

V . BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA
1. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen N  : januari 1912 (I, i)-
2. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen L -Z  : 

februari 19x2 (I, 2).
3. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen : specimen, cfr. 

Brussel, Mundaneum.

112. Journal d ’Affiches de Malines ...
Algem een Advertentieblad van M echelen ...

I. 1. Titel :
—  Journal d’Affiches de Malines, Anvers, Turnhout, Lierre 

et le Brabant.
Algemeen Advertentieblad van Mechelen, Antwerpen, 
Turnhout, Lier en Braband.

—  Vanaf 4.1V.1821 : Journal universel d ’Affiches des pro
vinces d ’Anvers et du Brabant méridional etc.
Algemeen Advertentieblad der provintiën Antwerpen en 
Zuid-Brabant etc. (2). 1

(1) Een later nummer, gedateerd juli 1912 (I, 7) staat vermeld in een „Naamlijst 
van ongeveer 200 dag-, week-, maandbladen en andere periodieken behorende tôt de 
m e c h e l s e  d r u k p e r s  vanaf 1900 tôt 1940, verzameld door Jozef Van Balberghe (privaat 
bezit van de heer J. Van Balberghe).

(2) Geen franstalige titel op : 21.vu. 1821 en op 6.x. 1821. Vanaf 30.vm.1823 : Frans- 
talige titel pas na vlaamse. Reden : „O m  ons te voegen na de begeërte van Zijne Majesteit, 
die is, dat men zooveel mogelijk zijnde, gebruyck maeke van de Vlaamsche tael in de 
provinciën Antwerpen en Zuyd-Brabant, hebben wy den franschen tytel van a f f i c h e s  

u n i v e r s e l l e s  verandert in dien van p l a k - b r i e f  van het a l g e m e e n  a d v e r t e n t i e b l a d  
van Mechelen, Antwerpen, Lier, Turnhout, Brussel, Vilvoorden, enz.”  (30.vn1.1823, 
pag. 1, kol. 1 en 2).

Vanaf 15.x. 1823 t/m 17.xn.1823 : Geen franstalige titel. Daama : alternatief voor- 
komen van franstalige en/of vlaamse titel of omgekeerd.
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—  Vanaf 3.1.1824 : Journal Universel d’Affiches pour Malines, 
Anvers, Lierre, Turnhout, Bruxelles, Vilvorde etc. 
Algemeen Advertentie-Blad voor Mechelen, Antwerpen, 
Lier, Turnhout, Brussel, Vilvoorden enz.

3. M o t to  : Utilitati publicae.
4. V ig n e t o f  tite lte k e n  :

—  Wapenschild met Hollandse Leeuw.
—  Vanaf 4.1V.1821 : Wapenschild van België.

5. P e r io d ic ite it  : Tweemaal/week. Elke woensdag en zaterdag.
6. F o r m a a t :

27 X  44 cm., 4 pp., 2 kol.
—  Vanaf 21.111.1823 : 25 X  38 cm., 4 pp., 2 kol.

7. P r ijs  :

—  4 fr./trimester voor Mechelen; 5 fr./trimester voor andere 
plaatsen.

—  Vanaf 15.xn.1821 : 3 fr./trimester voor Mechelen; 4 fr./ 
trimester voor andere plaatsen.

—  Vanaf i.x.1823 : 1 fl. 41 cent./trimester voor Mechelen; 
1 fl. 89 cent, voor elders.

II. 1. a. S tich tin g sd a tu m  : 3.1.1821 (nr. 1).
b. E in d d a tu m  en la a tste  aan getroffen  nr. : 29.1x.1827 (1).

3. U itg e v e r  : ) P. J. Hanicq, Mechelen.
4. D r u k k e r  : j

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Advertentieblad. Uitsluitend voorbehouden aan aankondigingen. 
Gerechtelijke, administratieve en wettelijke advertenties. Diverse 
berichten.
Volledig tweetalig. 1

(1) Gestaakt op 29.IX. 1827. Daama opgenomen in Aenkondigingen, plakkaerten en 
berichten der stad Mechelen en omliggende plaetsen tôt Algemeen aenkondigingsblad voor 
Mechelen, Antwerpen, Lier, Turnhout, Brussel, Vilvoorde etc. Journal universel d’annonces 
de Malines, Anvers, Lierre, Turnhout, Bruxelles, Vilvorde etc. (cfr. supra).

..Bygevolg van eene overeenkomst tusschen de twee uytgevers aengegaen, zullen de 
twee Mechelsche advertentiebladen in het gevolg vereenigd zyn, en maer een meer uyt- 
maeken. Derhalve heeft de ondergeteekende de eer de HH. Inteekenaeren en het publiek 
te berigten, dat zyn Advertentie-blad met den n° van dezen Zaterdag zal ophouden. 

Mechelen, den 29 September 1827.
P. J. Hanicq.”

(29.1x.1827, pag. 1, kol. 1)
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IV. POLITIEKE STREKKING 

Apolitiek.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

i. Mechelen, S.A., nr. G  14 : Vanaf 3.1.1821 (nr. x) t/m 29.ix. 
1827.

113. Journal Belgique (1)

I. 1. T ite l  : Journal Belgique.
3. M o t to  : L e seul honneur solide, c ’est de prendre toujours 

la vérité pour guide. (Boileau, Sat. XI).
5. P e r io d ic ite it  : 2 maal/maand; de Ie en 15e van iedere maand.
6. F o r m a a t : 60 pp.

II. 1. a. S tich tin g sd a tu m  : i.xi.1784. 
b. E in d d a tu m  : einde 1784 (2).

3. U itg e v e r  : ) P. J. Hanicq, Mechelen.
4. D r u k k e r  : j

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Nieuwsblad, gericht op informatie betreffende de Nederlanden. 
D e inhoud beslaat drie domeinen : literatuur, gemengde bericht- 
gevingen, en politiek (3).

(:) D it blad is naar aile waarschijnlijkheid de onmiddellijke opvolger van L ’Indicateur 
Intéressant ou l'Ami de l'Humanité (cfr. supra). In een nota, aan de lezer gericht, en die 
bij de eerste aflevering gevoegd was, leest men :

,.D ’après quelques avis, nous nous sommes décidés à changer le premier plan et même 
le titre de notre feuille... C ’est pour nos concitoyens que nous avons entrepris cet ouvrage, 
que nous intitulons j o u r n a l  Be l g i q u e ; nous laissons à nos juges à décider si nous sommes 
dignes du titre d’amis de l’humanité..."

Daar geen enkel eksemplaar van deze uitgave weergevonden werd, zijn deze nota's 
samengesteld, uitsluitend aan de hand van gegevens, verstrekt door Ed. V an D oeselaer 
(op. rit., pp. 19-21).

(2) Het blad zou na amper twee maanden reeds verdwenen zijn, om de enige reden, 
dat bij dezelfde uitgever een nieuw orgaan verscheen vanaf 3.1.1785, genaamd Le Courier 
de l'Escaut (cfr. supra). Dit nieuwsblad maakte de uitgave van de gelijkaardige j o u r n a l  
B e l g i q u e  bijgevolg overbodig.

(3) ,,Nous rassemblerons le plus qu’il nous sera possible les matières qui concernent 
spécialement les Pays-Bas...

Ce journal sera divisé en trois parties : 
e x t r a i t s  o u  m a t i è r e s  l i t t é r a i r e s  :

Nous donnerons des extraits de tous les bons ouvrages qui paraîtront et que nous 
pourrons nous procurer. Nous indiquerons les autres. Nous invitons M M . les auteurs à 
nous faire part de leurs productions, les assurant d’avance que les réflexions que nous 
nous permettrons à la suite de chaque extrait, seront dictées par la plus exacte impartialité
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Artikels over zeer verschillende onderwerpen : officiële bericht- 
gevingen, buitenlands nieuws, tijdingen aangaande handel, land- 
bouw, rechtspraak, literatuur, varia.

IV. POLITIEKE STREKKING 

Strikt apolitiek.

114. Journal de Malines

I. 1. T ite l  : Journal de Malines.
2. O n d e r tite l : et de l’arrondissement. Feuille hebdomadaire (1).
3. M o t to  : Politique, littérature, industrie et commerce.
5. P e r io d ic ite it  : Wekelijks, ’s zondags.
6. F o r m a a t  : 33 X 47 cm., 4 pp., 3 kol.
7. Prijs : 30 cent./nr. ; 12 fr./jaar; 13 fr./jaar voor buiten de 

provincie; 15 fr./jaar voor buitenland.

II. 1. a. S tich tin g sd a tu m  : 23.V.1841 (I, 1).
b. E in d d a tu m  en la a tste  aan getroffen  nr. : 10.1x.1843 (111,37) (2)

4 . D r u k k e r  :

—  Imprimerie Dewever, frères, Antwerpen.
—  Vanaf 4 .V I1 .1 8 4 1  (I, 8) : J. F. Olbrechts, Mechelen.
—  Vanaf 5 .IX .1 8 4 3  (II, 3 6 ) : L. Lignier, Brussel (3 ). 1

Nous ne parlerons des ouvrages qui peuvent donner atteinte à la pureté de la religion 
ou des mœurs, et au respect que nous devons aux puissances, que pour les dévouer au 
mépris que mérite ces sortes de productions.
MÉLANGES :

Nous parlerons de l’agriculture, du commerce, de la jurisprudence... Nous aurons 
la plus grande obligation à ceux qui voudront nous communiquer leurs lumières et nous 
faire part des découvertes utiles, sur-tout pour ce qui concerne l’agriculture.
PO LITIQ U ES :

Nous donnerons tous les réglemens et ordonnances de sa majesté qui intéresseront 
ce pays et tout ce qui peut être relatif à leurs illustres altesses royales.

Nous ne traiterons des affaires étrangères que pour en former un tableau exact et 
suivi; nous composerons un cours historique et succinct des faits les plus intéressans, 
renvoyant nos lecteurs pour le détail aux papiers divers qui circulent journellement...”

(1) Vanaf 21.V.1843 (III, 21) : geen ondertitel meer.
(2) ,,Le Journal de Malines cessera de paraître à dater de dimanche prochain... 

Cependant nous ne dissimulons pas que notre publication tombe, non seulement aux 
applaudissements de quelques exagérés catholiques, mais à la grande joie de quelques 
hommes qui ont eu des relations avec notre journal, et dont nous nous sommes séparés 
le jour ou nous avons différé sur la ligne à suivre...”  (10.1x.1843 (III, 37), pag. 1, kol. 1).

(3) Aangaande de verandering van drukker :
,,Le sieur Olbrechts, ayant voulu porter atteinte au contract par lequel il s'est obligé 

d ’imprimer le j o u r n a l  d e  m a l i n e s  e t  d e  l ’ a r r o n d i s s e m e n t , nous avons dû l’appeler 
en justice.
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5. Redakteur : J. D e Mat, Mechelen (i).
7. Adres :

—  drukkers :
—  (Dewever) : Engelse Beursstraat, Antwerpen.
—  (Olbrechts) : Peperstraat 293, Mechelen.
—  (Lignier) : Montagne du Parc 7, Bruxelles.

—  redakteur : IJzeren Leen, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Nieuws- en aankondigingsblad. Daarna : 00k politiek blad. 
Franstalig en demokratisch. Uitsluitend informatief, vooral op 
provinciaal en gemeentelijk plan (2).
Buitenlands- en binnenlands nieuws, vooral uit het arrondisse
ment. Artikels betreffende onderwijs, kunsten, literatuur, handel, 
industrie. Verslagen van wetgevende vergaderingen en gemeente- 
raden. Markt- en beursberichten. Feuilleton. Annoncen.
Na enkele nummers beperkt het buitenlands nieuws zich reeds 
alleen tôt Frankrijk. Vanaf 4.VI1.1841 (I, 8) : geen buitenlandse 
nieuwsberichten meer. Het buitenlands nieuws verschijnt echter 
opnieuw vanaf 3.1X.1843 (III, 36).

IV .  POLITIEKE STREKKING

Vormt middenpartij tussen liberalen en katolieken, steunende op 
de grondbeginselen van de demokratische grondwet (3).
Vanaf 21.v. 1843 (III, 21), nadat de redaktie gewijzigd is en 1

Dans ces circonstances, pour remplir rigoureusement nos obligations envers nos 
abonnés, nous nous sommes adressés à un de nos confrères de Bruxelles, qui a bien voulu 
nous prêter sa presse et une partie de sa composition...”  (5.1X.1843 (III, 36), pag. 1, kol. 1).

(1) Volgens inlichtingen, welke M. Van D oeselaer (op. oit., p. 34) heeft kunnen 
bekomen, zou tôt 23.V.1841 het hoofd van de direktie M. Armand de Perceval geweest zijn. 
O p het ogenblik dat deze een ambt ging bekleden op de belgische ambassade te Parijs, 
volgde M . De Brouwer-De Hoyendorp hem op in deze funktie. Het is van dan af dat 
het blad een volledig gewijzigde richtlijn volgt (cfr. IV politieke strekking).

(2) ,,Les rédacteurs de la feuille hebdomadaire apprécieront avec une entière indé
pendance tous les actes des divers pouvoirs de l’État. Cependant, ils ne perdront jamais 
de vue que l’idée première, vivifiante du journal est celle de mettre au grand jour le travail 
et les décisions des administrations provinciales et communales de Malines, Lierre..., en 
un mot de l’arrondissement entier... : instruction, beaux-arts, littérature, commerce, 
industrie, etc. ; des séances de la législature, des états de la province, des conseils com
munaux surtout, y seront insérées et détaillées d’après l’importance des questions et des 
débats...”  (23.V.1841 (I, 1), pag. 1, kol. 1).

(3) „L a  ligne de conduite que suivra le j o u r n a l  d e  m a l i n e s  e t  d e  l ’ a r r o n d i s s e m e n t  

est toute tracée dans la Constitution... Voilà notre principale, nous pourrions presque 
dire notre seule profession de foi politique... Le j o u r n a l  d e  m a l i n e s  e t  d e  l ’ a r r o n 

d i s s e m e n t  s’interdit toute polémique religieuse...”  (23.V.1841 (I, 1), pag. 1, ko!. 1).
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overgegaan is in handen van andere personen, heeft het blad een 
duidelijke liberale strekking aangenomen (i).

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Mechelen, S.A., nr. G  2 6  : vanaf 2 3 .V .1 8 4 1  (1, 1 )  t/ m  1 0 .1 x .1 8 4 3  

(III, 37).
2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen G ; Brussel, Alb. I, 

fonds Mertens, Mechelen; en Leuven, U.B., fonds Hendrickx, 
varia 231/5 : specimina, cfr. Mechelen.

3. Antwerpen, S.B., (Minderbroedersrui) : nr. J. B. 590 : Vanaf
23.V.1841 (I, 1) t/m 10.1x.1843 (III, 37), cfr. Mechelen.

115. Journal universel d'Affiches des provinces d’Anvers 
et du Brabant méridional etc.

Journal universel d’Affiches pour Malines, Anvers 
Lierre, Turnhout, Bruxelles, Vilvorde etc.

Zie : Journal d’Affiches de Malines...

116. De Vrije Kiezer (2)

I. 1. Titel : De Vrije Kiezer.
2. Ondertitel :

—  Katholiek Blad voor Stad en Arrondissement Mechelen.
—  Vanaf 25.vm.1894 (I, 3) : Katholiek Blad voor Stad en 

Arrondissement Mechelen. Verschijnt den Woensdag, den 
Zaterdag en den Zondag.

5. Periodiciteit : Driemaal/week. O p woensdag, zaterdag en 
zondag.

6. Formaat : 32 X 39 cm., 4 pp., 4 kol.
7. Prijs : 2 cent./nr. 1

(1) ..Depuis ce jour, la direction du journal de m a l i n e s  est confiée à d ’autres mains... 
Nous croyons que le Clergé ne s'est pas arrêté à son devoir : il s’est abandonné à des pré
occupations qui excédaient la légitime défense de ses intérêts... C  est pour empêcher 
ce malheur que nous levons la bannière du droit commun... que nous venons dire aux 
libéraux : respectez les droits du clergé... que nous nous disons aux catholiques : respectez 
les droits que sont chers aux libéraux...”  (21.V.1843 (III, 21), pag. I, kol. 1 en 2).

(2) Was een afdruk van het Bmssels blad Het Nieuws van den Dag, waarvan de 
eerste bladzijde aan de mechelse politiek was voorbehouden (Ed. V an D oeselaer, op. cit. 
P- 115)-
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II. i. a. Stichtingsdatum : 22.v111.1894 (I, 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : 20.x. 1894 (I, 25).

3. Uitgever : ) Jul. Seth, Brussel.
4. Drukker : j
7. Adres : drukker-uitgever : Warmoesberg,i6, Brussel.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Kiesblad en nieuwsblad. Hoofdzakelijk verkiezingspropaganda, 
voor wetgevende verkiezingen van 14.x. 1894. Verdedigt in de 
eerste plaats godsdienst en klerus, moedertaal en volksklasse (1). 
Ook brieven en nieuwsberichten uit verschillende steden van 
het land, vooral verkiezingsnieuws. Burgerlijke stand van Gent 
en Mechelen. Korte buitenlandse berichten. Beursberichten. 
Feuilletons. Annoncen.

IV. POLITIEKE STREKKING

Katoliek (2). Anti-liberaal. Anti-socialistisch.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen T  :
—  22.vm.1894 (I, 1)
—  25.vm.1894 (I, 2)

2. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen : specimen, cfr. 
Brussel, Mundaneum.

3. Leuven, U.B., fonds Hendrickx, varia 413/7 :
—  25.vm.1894 (I, 3)
—  29.vm.1894 (I, 4)
—  12.1x.1894 (I, 10)
—  29.ix. 1894 (I, 17)
—  specimina, cfr. Brussel, Mundaneum.

4. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen A -K  :
—  2 0 .X .1 8 9 4  (I , 2 5)

—  specimen, cfr. Brussel, Mundaneum. 1

(1) „D e  Vrije Kiezer wil dat zijnen godsdienst en priesters geëerbiedigd worden... Hij 
wii dat zijne moedertaal, het schoone vlaamsch, de plaats bekome welke haar toekomt 
in werkhuizen, cazernen, gerechtshoven, gemeentehuizen, enz. Hij wil dat zijne broeders 
de werklieden zooveel welstand mogelijk bezorgd worde. In een woord, De Vrije Kiezer is

—  Katholiek.
—  Vlaming.
—  Volksgezind.

(22.vm.18g4 (I, 1), pag. 1, kol. 1).
(2) Zie hiervoor onder : III. k a r a k t e r  e n  i n h o u d  v a n  h e t  b l a d .
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117* D e Mechelsche Klaroen

I. I. i. T ite l  : D e Mechelsche Klaroen.
2. O n d e r tite l :

—  Katholiek Weekblad. Schalt iedere week in Mechelen en 
arrondissement.
—  O p 5.xi. 19i i  (I, 14) : Katholiek Vlaamsgezind Weekblad.
—  O p 25.vm.1912 (II, 34) Katholiek Weekblad.
—  O p 31.1v.1913 (VI, 15) : Katholiek Vlaamsgezind W eek

blad.
3. M o t to  : Godsdienst, Taal, Vaderland.
5. P e r io d ic ite it  : W ekelijks; ’s zondags.
6. F o r m a a t  : 36 X 55 cm., 4 pp., 5 kol.
7. Prijs : 2,50 fr./jaar.

II. 1. a. S tich tin g sd a tu m  : 6.V111.1911 (I, 1).
b. L a a ts te  aan getro ffen  nr. : 31.1v.1913 (VI, 15).
4. D r u k k e r  : Augustijnen-Put, Lier (1).
6. M ed ew erk ers  : Bas, J. ; Bloux, Jean (landbouwdeskundige) ; 

Gillekens, G . (landbouwingenieur) ; Hantson, A . (voordracht- 
gever).

7. A d r e s  :
—  d r u k k e r  : Leuvensche vest 6, Lier.
—  bureel : Veldstraat 27, Borgerhout.
—  re d a k tie  en  a an ko n d ig in gen  :

—  op 5.XI.1911 (I, 14) : Agence Taminiau, Avenue des 
Rogations, 73, — .

—  op 25.vm.1912 (II, 34) : Agence universelle de publi
cité, Kerkstraat 140, Antwerpen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Nieuws-, politiek-, en vooral aankondigingsblad. Rooms-katho- 
liek en vlaamsgezind. Verkiezingspropaganda.
Korte buitenlandse berichten. Gevarieerde kronieken : tentoon- 
stellingen, landbouw, tuinbouw, nijverheid ...). Annoncen (2).

IV. POLITIEKE STREKKING 

Katoliek. Anti-liberaal. 1

(1) Vermeld op 25.vm.1912 (II, 34).
(2) De aankondigingen beslaan het grootste deel van het blad.
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1. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen Maa : ô.v i i i . i ç i i  (I, 1).
2. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen : specimen, cfr. 

Brussel Mundaneum.
3. Leuven, U .B., fonds Hendrickx, varia 262/9 :

—  25.v iii. 1912 (II, 34)
—  31.1v.1913 (VI, 15)
—  specimen, cfr. Brussel.

4 . Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen A - K  : 
5 .X I .1 9 1 1  ( I , 14 ).

V. BEW AARPLAATSEN VAN  REEKSEN OF SPECIMINA

118. D e Kluppel

I. 1. Titel : D e Kluppel.
2. Ondertitel : Orgaan der Jonge Liberale W acht Hanswyck-de- 

Bercht.
3. Motto :

—  1. Het Licht verdrijft de Duisternis.
2- Eén man, één stem. Gelijke plichten, gelijke rechten.

—  O p 8.V.1910 (II, 16) : 1. D e Toekomst aan de Liberale 
Demokratie.
2. Eén man, één stem. Gelijke plichten, gelijke rechten.

5. Periodiciteit : Maandelijks.
6. Formaat : 29 X  45 cm., 4 pp., 3 kol.
7. Prijs : 2 cent./nr. ; 2,50 fr./jaar.

IL 1. a. Stichtingsdatum : 25.X.1908 (I, 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : 8.V.1910 (II, 16).

3. Uitgever : Van Santvoort, Jozef, Mechelen.
4. Drukker :

—  A . Hendrickx-Bruienne, Mechelen.
—  Vanaf 8.V.1910 (II, 16) : R. Smeyers, Mechelen.

6. Medewerkers : Dr. Van Cauteren.
7. Adres :

—  drukkers :
—  (Hendrickx) : Lange Haargracht 43, Mechelen.
—  (Smeyers) : Kathelijnestraat 46, Mechelen.

—  redaktie en administratie : Leuvensche steenweg, 41, 
Mechelen.
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III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Politiek blad. Orgaan van het Verbond der Jonge Liberale 
Wachten. Haar doel is hoofdzakelijk uitbreiding van de lokale 
politieke belangstelling en aktiviteit, inz. bij de jeugd (x). 
Vooral verkiezingspropaganda. Ook : Feuilleton. Annoncen.

IV. P O L IT IE K E  STREKKIN G

Liberaal. Anti-katoliek.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen G  :
—  2 5 .X .1 9 0 8  (I , 1 ) .

—  27.v1.1909 (I, 19).
2. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen :

—  21.ni. 1909 (I, 11).
—  30.v. 1909 (I, 16).
—  specimen, cfr. Brussel, Mundaneum.

3. Leuven, U.B., fonds Hendrickx, varia 240/20 :
—  13.xn.1908 (I, 3).
—  20.11.1910 (II, 9).
—  specimen, cfr. Brussel, Mundaneum.

4. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen A -K  :
—  10.1.1909 (I, 6).
—  8.V.1910 (II, 16).
—  specimina, cfr. Brussel, Mundaneum en Leuven.

119. Krijgstrompet

I. 1. Titel : Krijgstrompet.
2. Ondertitel : Officieel Blad van het Reddingsleger.
4. Vignet of titelteken : Soldaat met klaroen en vaandel, waarin 

titel geschreven staat. Kenteken van het reddingsleger.
5. Periodidteit : Maandelijks.
6. Formaat : 34 X  51 cm., 4 pp., 3 kol.
7. Prijs : s cent./nr. ; 0,72 fr./jaar; 1,20 fr./jaar (voor buiten- 

land). 1

(1) ,,Ons doel is niet te beweren dat andere (liberale) bladen hare plichten niet ver- 
vullen... Ons doel is  enkel meer uitbreiding te geven, d e  j e u g d  h u n n e  p l i c h t e n  v o o r  
OGEN T E  L E G G E N ...”  (25.X.I908 (I, i), pag. I ,  kol. i).
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IL i. a. Stichtingsdatum : mei-juni 1889 (I, 1).
b. Einddatum en laatste aangetroffen nr. : mei 1890 (I, 12) (1).

3. Uitgever :
—  A d j u d a n t  C .  R a n k i n .

—  Vanaf februari 1890 (I, 9) : Adjudant R. H. Tuckwell.
4. Drukker : Alb. Tuerlinckx, Mechelen.
6. Medewerkers : Rankin, C. ; Vellema, D . J.
7. Adres :

—  drukker : Borzestraat 30, Mechelen.
—  hoofdkwartier voor Belgie :

—  Beggijnenstraat 5, Mechelen.
—  Vanaf april 1890 (I, 11) : Schouwvagerstraat 20, Gent.

—  Internationaal hoofdkwartier : Q u e e n  V i c t o r i a  S t r e e t  101, 
L o n d o n  E . C .

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Militair blad. Orgaan van het Reddingsleger (Armée du Salut, 
Generaal : W illiam Booth).
Kristelijk.
Uitsluitend propaganda voor Reddingsleger.
Zowel franstalige als nederlandstalige artikels.

I V .  POLITIEKE STREKKING 

Apolitiek.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen G  :
—  mei-juni 1889 (I, 1)
—  februari 1890 (I, 9).

2. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen :
—  specimen, cfr. Brussel, Mundaneum.

3. Leuven, U .B., fonds Hendrickx, varia 242/7 :
—  maart 1890 (I, 10)
—  specimina, cfr. Brussel, Mundaneum. 1

(1) Volgens M . Van Doeselaer werd het blad na deze datum opgevolgd door De 
Oorlogs-kreet, dat te Brussel verscheen als officieel orgaan van het naar die stad verhuisde 
hoofdkwartier (Ed. Van D oeselaer, op. cjt., p. 103).
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4. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen A -K  :
—  april 1890 (I, 11)
—  mei 1890 (I, 12)
—  specimen, cfr. Brussel, Mundaneum.

120. D e Kunsttribuun

I. 1. Titel : D e Kunsttribuun.
2. Ondertitel : Open blad voor de maatschappijen van Toneel- 

en Letterkunde, Zang, Muziek, Turnen, Vermaak, enz. 
Verschijnende aile donderdagen.

3. Motto : D e Kunst veredelt het Volk.
5. Periodiciteit : W ekelijks; elke donderdag.
6. F o r m a a t  : 25 X 33 cm., 4 pp., 3 kol. (1).
7. Prijs : 6 cent./nr. ; 2,50 fr./jaar.

I I .  1 . a . Stichtingsdatum : 2 2 .v m .1 9 0 1  (I , 1).

b . Enig aangetroffen nr. : 2 2 .v m .1 9 0 1  (I , 1)  (2 ).

3. Uitgever : ) Ed. Van Doeselaer, Mechelen.
4. Drukker : j
7. Adres : drukker; burelen en redaktie : Bruel 64, Mechelen.

I I I .  KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Kultureel blad. Voor verdediging en herwaardering van de 
vlaamse, inz. de Mechelse kunst. W il kunstzin aanmoedigen 
bij de Mechelse bevolking (3).
Nieuws op intellektueel en kultureel gebied. Feuilleton.

IV. PO LITISEE STREKKING

Anti-politiek. 1

(1) Bijvoegsel van 2 pp.
(2) Van dit blad zouden slechts 13 nummers verschenen zijn, waarvan het laatste 

op 28.x1.1901. (Uit : Naamlijst van ongeveer 200 dag-, week-, maandbladen en andere 
periodieken behorende tôt de m e c h e l s e  d r u k p e r s  vanaf 1900 tôt 1940, verzameld door 
Jozef Van Balberghe (Privaat bezit van de heer J. Van Balberghe).

(3) Inhoud : 1) Letterkundige ontleding en inhoud van de stukken, die te Mechelen 
opgevoerd worden. Korte biografie van de schrijvers.

2) Uitgebreid programma van het feest.
3) Letterkundig verslag over het afgelopen feest.
Hetzelfde voor zangkunst, gymnastiek (22.vm.190r (I, 1), pag. 2, kol. 2).
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V . BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen :
22.vm.1901 (I, 1).

2. Leuven, U .B., fonds Hendrickx, varia 234/4; Antwerpen,
S.B., specimina België, doos Mechelen A -K  : specimina, 
cfr. Brussel (1).

121. L a Lanterne (2)

I. 1. Titel : La Lanterne.
2. Ondertitel : Edition de demain.
6. Formaat : 30 X 41 cm., 4 pp., 3 kol.
7. Prijs : 10 cent./nr.

II. 1. Enig aangetroffen nr. : s.d. (7.111.1870) (3).

(H. Dierickx-Beke Zonen, Mechelen).

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Burlesk distraktieblad. Gefingeerde uitspraken, sketchen, refrei- 
nen, grafschrift, moppen.
Tweetalig. Uitgegeven voor financiële steun van een „Bond” . 
Verscheen ter gelegenheid van Karanval 1870 (3).

IV. POLITIEKE STREKKING

Geen.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen L -Z  : 
s.d. (7.111.1870).

3. Uitgever :
4. Drukker :

122. D e Lelie

I. 1. Titel : D e Lelie.
2. Ondertitel : Maandelijks katholiek Dames-tijdschrift voor 

Noord- en Zuid-Nederland. 1

(1) In Antwerpen : ook tweede exemplaar, volledig identisch qua inhoud, maar met 
verschillend titelblad.

(2) Zie ook : La Chronique; Le Farceur; Le Figaro en Les Nouvelles du Jour.
(3) Ed. V an D oeselaer, op. cit., p. 121.
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4. Vignet of titelteken : Lelie.
5. Periodiciteit : Maandelijks.
7. Prijs : 7 fr./jaar; 1 fr./nr. (België); 4,50 Fl./jaar; 50 cents/nr. 

(Nederland).

II. r. a. Stichtingsdatum : september 1909 (I, 1).
b. Laatste aangetroffert nr. : december 1913 (V, 4) (1).

3. Uitgever : Van Langenhuysen, C. L., Amsterdam.
7. Adres :
uitgever : Spui 14-16, Amsterdam.

—  redaktie :
— Belgie :

— Arsenaalstraat 38, Mechelen.
—  Vanaf oktober 1910 (II, 2) : Belgisch beheer : 

St-Kathelijnevest 48, Antwerpen.
—  Holland : Roelof - Hartstraat 173, Amsterdam.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Kultureel- en distraktieblad. Roomskatoliek.
Bespreking van kongressen. Artikels betreffende binnenhuisin- 
richting, onderwijs, kunsten, letterkunde, koningshuizen. Varia 
(snit en naaiwerk, recepten, ...)
Uitvoerig geïllustreerd.

IV. POLITIEKE STREKKING

Apolitiek.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA .

1. Brussel, Alb. I, nr. VI 765 r B : Vanaf september 1909 (I, 1) 
t/m december 1913 (V, 4).

2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen G  : 
specimen, cfr. Brussel, A lb. I.

123. Jong Leven

I. 1. Xitel : Jong Leven.
2. Ondertitel : Halfmaandelijksch orgaan van het Vlaamsche 

Leerlingenverbond der Athenea van België. 1

(1) Gaat verder in 1914.
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5. Periodiciteit : Tweewekelijks.
6. Formaat : 28 X 38 cm., 4 pp., 3 kol.
7. Prijs : 2 fr./jaar (België); 1 Fl./jaar (Nederland).

II. 1. a. Stichtingsdatum : 18.x1.1901 (I, 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : 15.1.1902 (I, 4).

4. Drukker : L. Hynderyckx, Brussel.
5. Redakteur : J. H oste Jr., Brussel.
6 . Medewerkers : F am aey, M a u rits ; F r id h jo f (G en t).
7. Adres :

—  drukker : St-Pieterstraat, Brussel.
—  redaktie : Antoon Dansaertstraat 48, Brussel.
—  sekretariaat : M . Famaey, Keyzerstraat 25, Mechelen (1).

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Kultureel blad. Orgaan van de leerlingen van aile vlaamse 
athenea. Haar streven ligt in het verdedigen van de taalrechten 
en het bevorderen van de nederlandse letterkunde. W il eendracht 
en samenwerking tussen België en Nederland.
Verslagen. Gedichten. Bondstatuten.
G eïllustreerd .

IV. POLITIEKE STREKKING

Apolitiek.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen G  : 18.x1.1901 (I, 1).
2. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen : 15.1.1902 (I, 4).

124. Nieuw Leven

I. 1. Titel : Nieuw Leven.
2. Ondertitel : Kunstblad verschijnende om de veertien dagen.
3. Motto : Beeldende kunsten, Letterkunde, Muziek, Tooneel, 

Oudheidkunde, Wetenschappen.
5. Periodiciteit : Tweewekelijks.
6. Formaat : 20 X 26 cm., 8 à 12 pp., 2 kol. 1

(1) O p 15.1.1902 (I, 4) : Keizerstraat 52, Mechelen.
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7- Prijs :
—  20 cent./nr. ; s fr./jaar.
—  Buitengewone nrs. (geïllustreerd) : 50 cent./nr.

II. 1. a. Stichtingsdatum : 13.x1.1904 (I, 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : 25.vm.1907 (III, 8).

2. Stichter : Maurits Sabbe.
4. Drukker : Ed. Van Doeselaer, Mechelen.
6. Medewerkers : Baccaert, H. ; D e Keyzer, Edw. ; D e Keyzer, 

Constant ; Geets, W . ; Denyn, Jef ; D e Rees, A . ; Desmet, A . ; 
Geudens, A . ; Goovaerts, W . L. ; Reydams, A . ; Reydams, 
Steven; Sabbe, M .; Tack, P .; Van Doorslaer, G .;  Van 
Fraechem, E. ; Van Overstraeten, Jos. ; Verheyden, P. ; de 
Wouters de Boechout, J.

7. Adres : drukker en bureel : Bruel 60, Mechelen (1).

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Kultureel en wetenschappelijk blad. Opgericht om elke intellek- 
tuele en artistieke bedrijvigheid te stimuleren en te steunen, die 
op dat ogenblik maar al te weinig zou bestaan hebben (2). 
Artikels over oudheidkunde, lichamelijke opvoeding, onderwijs, 
toneel, muziek en Mechelse verenigingen. Geïllustreerd.

IV. POLITIEKE STREKKING

Apolitiek.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Mechelen, S.A., nr. G  194 : Vanaf 13.x1.1904 (I, 1) t/m 
25.vn1.1907 (III, 8).

2. Antwerpen, S.B. (Minderbroedersrui) B. 115 539 : reeks, cfr. 
Mechelen (3).

3. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen N ; Brussel, Alb. I, 
fonds Mertens, Mechelen; Leuven, U.B., fonds Hendrickx, 
varia 284/13 ; Antwerpen, S.B., specimina België, doos 
Mechelen L -Z  : specimina, cfr. Mechelen. 1

(1) Vanaf 21.x. 1906 (II, 22) : Bruel 73, Mechelen.
(2) ,,W ij overdrijven niet wanneer wÿ beweren, dat de zin voor het schoone bij de 

Mechelsche bevolking niet is wat hij behoefde te zijn in eene stad, die zulke aestetische 
waarde heeft als de onze... Het ligt 00k in onze bedoeling de tolk te worden van de werk- 
zaamheden der Mechelsche kringen, die zich met beeldende kunsten, letteren en weten- 
schap bezig houden... Verder wenschen wij nog bij te dragen tôt de beoefening der plaatse- 
lijke geschiedenis..." (13.x1.1904 (I, 1), pag. 1, kol. 2 en pag. 2, kol. 1)

(3) Ontbreken : I, 16-18; III, 1.
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Zie : Vrijheid
125. Liberté

126. Liefdewerk van den H . Augustinus en de H . M onica (1)

I. 1 . Titel : Liefdewerk van den H. Augustinus en de H. Monica.
2. Ondertitel : Maandelijks Verslag van de Afrikaansche Missiën

—  D e W itte Paters.
4. Vignet o f titelteken : Portret van Z.E. Kardinaal Lavigerie, 

stichter der Missionarissen van Afrika (W itte Paters).
5. Periodiciteit : Maandelijks.
6. Formaat : 16 X 24 cm., 32 pp., geen kol.
7. Prijs : Gratis voor aile leden, priesters bestuurders van het 

Liefdewerk, en aile bijzondere weldoeners der missie.

II. 1. a. Stichtingsdatum :
—  (januari 1879)
—  eerste aangetroffen nummer : maart 1894 (XV, 3). 

b. Laatste aangetroffen nr. : maart 1898 (XIX, 3).
3. Uitgever : Procuur en apostoliek gesticht der Afrikaansche 

Missiën, Mechelen.
4. Drukker : H. Majoor, Antwerpen.
7. Adres :

—  drukker : Pruinenstraat 19, Antwerpen.
—  E.P. Overste der W itte Paters ( =  Z.E.P. Coulbois), 

Mechelen.
—  E.P. Procurator ( =  Z.E.P. Stuer), Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Religieus tijdschrift. Rooms-katoliek.
Nieuws betreffende de missies der W itte Paters in Afrika. Lijst 
van giften. Nekrologie.
Geïllustreerd met buiten-tekstgravures.

IV. POLITIEKE STREKKING

Apolitiek. 1

(1) Er bestond ook een franstalig blad van deze instelling, waarvan de titel luidt : 
Missions d’Afrique des Pères Blancs (cfr. infra).
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V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen T  : mei 1895 (XVI, 5).
2. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen L -Z  : 

maart 1894 (XV, 3); en maart 1898 (XIX, 3).

127. Lijst van Oude en Nieuwe Boeken

I. 1. Titel :
—  Lijst van Oude en Nieuwe Boeken, die te bekomen zijn 

bij A lf. Aerts, Vrouw van Mechelenstraat 8°, Mechelen.
—  Vanaf nr. 16 : Lijst van boeken, die te koop zijn bij A . 

Aerts, 4, Consciencestraat, Mechelen.
Catalogue de livres, qui sont en vente chez A . Aerts, 
4, rue Conscience, Maiines (1).

6. Formaat : 11 X 23 cm., 8 â 16 pp., geen kol.

II. 1. a. Stichtingsdatum : mei 1890 (nr. 1) (2).
b. Einddatum : laatste verschenen nr. : 1900 (nr. 46) (2).
c. Aangetroffen nummers : s.d.

4. Drukker :
—  W w e D e Roy, Mechelen.
—  Vanaf nr. 2 : H. Janssens, Borgerhout.
—  Vanaf nr. 6 : L . en A . Godenne, Mechelen.
—  Vanaf nr. 40 : P. Ryckmans, Mechelen.

7. Adres : drukkers :
—  (De Roy) : Huidevetterstraat, Mechelen.
—  (Godenne) : O.L.-Vrouwstraat, Mechelen; 

daarna : Groote Markt, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD 

Aankondigingsblad.
Katalogus met prijs van boeken, die te koop zijn bij de boek- 
handel A . Aerts, te Mechelen. 1

(1) De nummers 30, 40 en 46 waren vergezeld van een bijvoegsel van 2 pp., genaamd : 
„Bijzondere lijst van Nederlandse boeken” .

Van deze „Lijst van boeken”  werden slechts zes nummers weergevonden. M. Van 
Doeselaer meldt de verschijning van 46 nrs. : drie in 1890, vier in 1891, vijf in 1892, zes 
in 1893, zeven in 1894, vijf in 1895, zes in 1896, vier in 1897, drie in 1898, één in 1899 
en twee in 1900. (Ed. Van D oeselaer, op. cit., pp. 124-125).

(2) Ed. V an D oeselaer, op. cit., pp. 124-125.
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IV . POLITIEKE STREKKING 

A p olitiek .

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Antwerpen, S.B. (Minderbroedersrui) : s.d., nrs. i, 2, 40 en

41 ( O -
2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen G  : s.d., nrs. 16 en 25.

128. D e Loteling 

I. 1. Titel : D e Loteling.
2. Ondertitel : Periodiek orgaan van de Révolutionnaire Jonge 

W acht van Mechelen. „Protestnummer tegen de Bloedwet” .
3. Motto :

1. Wanneer het kanongebulder over het slagveld dreunt en 
de jammerkreten van duizenden ongelukkigen ons oor be- 
reiken, bedenkt dan dat de aanleiders van al die ellende 
in rijkdom en weelde hunne dagen slijten.

2. A ls de vorsten o f staatslieden den oorlog verlangen om 
hun onderlinge twisten uit te maken, laat ze dan maar te 
samen vechten en niet het vecht- en moordenaarswerk 
laten afdoen door menschen, die niets tegen elkander 
kunnen hebben.

6. Formaat : 25 X 32 cm., 4 pp., 2 kol.
7. Prijs : 2 cent./nr.

II. 1. Enig aangetroffen nr. : s.d. (28.1.1894) (2).
4. Drukker : Drukkerij van de Fakkel, Mechelen.
5. Redakteur en administrator : J. P. Bus, Mechelen.
7. Adres : redakteur en administrator : Adeghemstraat 167, 

Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Ideologisch, anarchistisch blad. Treedt op tegen elke vorm van
regering. Anti-militaristisch : tegen zogenaamde ,,bloedwet” .
Sterk anti-kapitalistisch. Tegen de ,,Vooruit” . 1

(1) O p de eerste twee afleveringen staat het jaartal 189S in potlood genoteerd.
(2) Ed. V an D oeselaer, op. cit., p. 112.
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IV. POLITIEKE STREKKING

Anarchistisch-kommunistisch. Noemen zichzelf ,,revolutionaire 
socialisten” (i).

V . BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Mechelen, S.A., nr. G  136 : s.d. : nr. 1 (1894) (2).
2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen G  (3) ; Brussel, Alb. I, 

fonds Mertens, Mechelen; Leuven, U.B., fonds Hendrickx, 
varia 234/2; Antwerpen, S.B., specimina België, doos Meche
len L -Z  : specimina, cfr. Mechelen.

129. D e Luchtreiziger

I. 1. Titel : D e Luchtreiziger.
2. Ondertitel :

—  Orgaan der Mechelsche Duivenliefhebberij. —  Weekblad 
voor maatschappijen en liefhebbers.
—  Vanaf 23.vm.1891 (VII, 34) : Weekblad voor duiven

liefhebberij.
—  Vanaf 26.v1.1892 (VIII, 26) : Weekblad voor Duiven- 

maatschappijen en Liefhebbers. —  Verschijnende elken 
Zondag.

4. Vignet of titelteken : Vliegende duif (4).
5. Periodiciteit : Wekelijks ; ’s zondags.
6. Formaat :

—  32 X 43 cm., 4 pp., 3 kol.
—  Vanaf 15.1.1893 (IX, 2) : 33 x  50 cm.

7. Prijs :
—  10 cent./nr. ; 5 fr./jaar.
—  Vanaf 15.1.1893 (IX,2) : 4 fr./jaar.

IL 1. a. Stichtingsdatum : 1.11.1885 (I, 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : 18.v1.1905 (XXI, 25).
c. Niet verschenen : op 15.11.1885 (5). 1

(1) Het parlementait socialisme wordt door hen ,,dwang en overheersing” genoemd.
(2) Jaartal in potlood genoteerd.
(3) Hier staat in potlood het jaartal 1893 geschreven.
(4) Het vignet komt niet voor op de afleveringen van 23.vm.1891 (VII, 34) en 21.VI. 

1903 (XIX, 25).
(5) Vermeld in het nummer van 22.11.1885 (I> 3 . Pag. i, kol. 1).
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3. Uitgever : ) —  Alb. Tuerlinckx, Mechelen.
4. Drukker : ) —  Vanaf 18.11.1900 (XVI, 7) : Edgar T uer

linckx, Mechelen.
7. Adres : drukker, bureel en redaktie :

—  Borzestraat 30, Mechelen.
—  Vanaf 16.V.1897 (XIII, 20) : Botermarkt 15, Mechelen.
—  Vanaf 18.11.1900 (XVI, 7) : Ouden Bruul 22, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Sportblad. Streeft naar verbroedering, eendracht en vooruitgang 
bij aile duivenmaatschappijen.
Nieuws uit verschillende steden en streken i.v.m. duivensport. 
Uitslagen van prijskampen.
Ook rechterlijke kroniek. Feuilleton, Annoncen.
Vanaf 1.1.1893 (IX, 1) is het orgaan samengesmolten met het 
blad De Duif.

IV. POLITIEKE STREKKING 

Apolitiek.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen G  : 1.11.1885 (I. 1) ; 
15.vn.1888 (IV, 29); 23.vm.1891 (VII, 34); 23.X.1904CXX, 43)

2. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen : 14.x. 1888 (IV, 42) ; 
en 3.V.1891 (VII, 18).

3. Leuven, U.B., fonds Hendrickx, varia 254/10 : 12.1v.1885 
(I, 10); 17.1v.1887 (III, 16); oktober 1887 (III, 41); 3.VI.1888 
(IV, 23); 26.v1.1892 (VIII, 26); 5.111.1893 (IX, 10); 14.V.1893 
(IX, 20); 16.V.1897 (XIII, 20); 21.v1.1903 (XIX, 25) en i 8.v i. 
1905 (XXI, 25).

4. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen L -Z  : 
22.11.1885 (I, 3); 12.111.1893 (IX, 11); 24.1x.1893 (IX, 39) en 
18.11.1900 (XVI, 7).

130. D e Snelle Luchtreiziger

I. 1. Titel : D e Snelle Luchtreiziger.
2. Ondertitel : Weekblad van Sporten, Aankondigingen en 

Duivenverkoopingen.
Verschijnende elken Zondag.
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4- Vignet of titelteken : Duif.
5. Periodiciteit : Wekelijks, ’s zondags.
6. Formaat :

—  31 X 43 cm .; 4 p p .; 3 kol.
—  Vanaf 9.V.1909 : 28 X 36 cm; 8 pp. ; 3 kol.
—  Vanaf 30.X.1910 : 32 X 50 cm.; 4 pp. ; 3 kol.

7. Prijs : 10 cent./nr. ; 4 fr./jaar.

II. 1. a. Stichtingsdatum : 5.IV.1908 (I, 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : 30.X.1910 (III, 44).

3. Uitgever : ) Aug. Hendrickx-Bruienne, Mechelen.
4. Drukker : j 
7. Adres :

—  drukker, bureel en redaktie : Lange Haargracht 43, M eche
len (1).

—  abonnementen, 00k : L. Bellinckx, Hoogstraat 67, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Sportblad. Allerhande nieuws i.v.m. duivensport. (2) 
(prijskampen, tentoonstellingen, voordrachten,...)
Annoncen.

IV. POLITIEKE STREKKING

Apolitiek.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen N  :
31.1.1909 (II, s); 9.V.1909 (II, 19) en 30.X.1910 (III, 44).

2. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen :
5.1V.1908 (I, 1).

3. Leuven, U .B., fonds Hendrickx, varia 356/12 :
13.xn.1908 (I, 37).

4. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen L -Z  :
14.111.1909 (II, 11); 11.1v.1909 (II, 15) en 23.X.1910 (III, 43). 1

(1) Vanaf 23.x. 1910 : Lange Haargracht 49, Mechelen.
(2) „Het eenige doel dat ik zal trachten te bereiken, is slechts aan aile Maatschap- 

pijen en Liefhebbers een dienst te kunnen bewijzen, door hen op tijd op de hoogte te 
houden van al wat hen ten zeerste nodig is...”  (5.IV.1908 (I, 1), pag. 1, kol. 1).
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131. De Maanblusscher

I. i. Titel : D e Maanblusscher.
2. Ondertitel : Liberaal orgaan voor Mechelen en omliggende.
5. Periodiciteit : Driemaal/week. O p dinsdag, donderdag en 

zaterdag.
6. Formaat : 34 X 48 cm, 4 pp., 4 kol.
7. Prijs : 4 cent./nr. ; 7 fr./jaar.

II. 1. a. Stichtingsdatum : 6.XI1.1910 (I, 1).
b. Enig aangetroffen nr. : 6.XI1.1910 (I, 1).

3. Uitgever : ) Ed. Van Doeselaer, Mechelen.
4. Drukker : )
7. Adres : drukker; redaktie en direktie : Bruul 79, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Politiek blad. W il lokale politieke belangstelling en aktiviteit 
bevorderen. Verdedigt belangen van kleine burgers en werk- 
lieden (1).
Politieke polemiek. Stadsnieuws. Burgerlijke stand. Sportkroniek. 
Feuilleton. Annoncen.

IV. POLITIEKE STREKKING

Liberaal. Vooruitstrevend.
Anti-klerikaal.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen Maa :
6.X11.1910 (I, 1).

2. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen; Leuven, U.B., 
fonds Hendrickx, varia 237/2 ; Antwerpen, specimina België,

doos Mechelen L -Z  : specimina, cfr. Brussel, Mundaneum. 1

(1) ,,De Maanblusscher zal zijn deeltje bijbrengen, om op algemeen politiek gebied, 
tôt de spoedige verwezentlijking te komen der schone volksgezinde princiepen van het 
vooruitstrevend vrijzinnig programma, maar meer bepaald toch zal hij zich op lokaal 
gebied bewegen en zich voordoen, als den hardnekkigen bekamper van het klerikaai regiem, 
dat hier op ons stadhuis den baas speelt, ook als den rechtzinnigen verdediger der belangen 
van den kleinen burger, handelaar en neringdoener, zowel als van den minderen werkman... 
(6.x ii.1910 (I, 1), pag. 1, kol. 1).
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132. De Maanblusscher (i)

I. x. Titel : D e Maanblusscher.
2. Ondertitel :

Nieuwsblad voor Mechelen en omstreken. Verschijnende 
Dinsdag, Donderdag en Zaterdag.

—  Vanaf 3.X11.1889 (IV, 1) : Verschijnende aile dagen behalve 
des Zondags.

—  Vanaf 6.1.1891 (V, 16) : Verschijnende Dinsdag, Donder
dag en Zaterdag.

5. Periodiciteit :
—  Driemaal/week.
—  Vanaf 3.XI1.1889 (IV, 1) : zesmaal/week.
—  Vanaf 6.1.1891 (V, 16) : driemaal/week.

6. Formaat :
—  34 X  52 cm, 4 pp., 4 kol.
—  Vanaf 3.X11.1889 (IV, 1) : 30 x  43 cm., 4 pp., 3 kol.

7. Prijs :
—  10 cent./week.
—  Vanaf 3.XII.1889 (IV, x) : 2 cent./nr. ; 9 fr./jaar.
—  Vanaf 6.1.1891 (V, 16) : 4 cent./nr.; 6,75 fr./jaar.

II. 1. a. Stichtingsdatum :
—  20.1x.1887 (I, 1) (2)
—  eerste aangetroffen nr. : i.x.1887 (I, 6).

b. Einddatum en laatste aangetroffen nr. : 19.1x.1895 (IX, 
121) (3)

3. Uitgever : ) —  J. D e Deken, Antwerpen.
4. Drukker : j —  Vanaf 23.1x.1889 (2) : J. Bollen, Mechelen.

—  Vanaf 21.V.1889 (2) : Victor Heymans, 
Mechelen.

5. Redakteur : Van 1889 tôt 1892 : Gobbers, Hendrik. 1

(1) In 1890 verscheen van deze krant eveneens een franstalige editie, genaamd : 
L ’Echo, édition française hebdomadaire du Maanblusscher (cfr. supra).

(2) Ed. V an D oeselaer, op. ci£., pp. 99-101.
(3) Het blad zal daama, volledig gewijzigd, verschijnen onder de naam De Beiaard 

(cfr. supra).
„Heden neemt d e  m a a n b l u s s c h e r  afscheid van de goede trouwe vrienden, die hem 

sedert zijn geboorte, dat is nu ongeveer 9 jaar hebben terzijde gestaan. Hij komt Zaterdag 
niet meer uit. O , niet om te verdwijnen, maar om onder een nieuwen vorm, onder dien 
van een d a g b l a d  te verschijnen, dat zal heten d e  b e i a a r d . . . ”  (19.1x.1895 (IX, 121), pag. 1, 
kol. 1).
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6. Medevuerkers : Verkopers : Bollen, J. ; Cauter, J. ; Rillaerts, Fr.
7. Adres : 

uitgevers-drukkers :
—  Oude Beurs 35, Antwerpen.
—  Vanaf 23.11.1889 (x) : Bruel 92, Mechelen.
—  Vanaf 7.VII.1889 (1) : Bruel 96, Mechelen.

—  redaktie en administratie : vanaf 23.x1.1889 (1) : Lokaal 
D e Doolhof, Schoolstraat, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD 

Politiek- en nieuwsblad.
W il enerzijds aan politieke voorlichting doen en anderzijds 
louter informatieve en rekreatieve lektuur aanbieden (2). 
Politieke polemiek. Buitenlandse nieuwsberichten. Binnenlands 
nieuws, Stadsnieuws. Rechterlijke kroniek. Burgerlijke stand. 
Marktprijzen. Uren der spoorwegen. Feuilleton. Annoncen. 
Aanvankelijk uitgebreid buitenlands nieuws, maar dit vermindert 
geleidelijk om plaats te maken voor meer politieke propaganda 
en verkiezingsnieuws. Vanaf 7.V.1890 (IV, 133) : volledig ver- 
dwijnen van buitenlands nieuws. Zou van 1889 tôt 1892 het 
bijzonderste politiek orgaan te Mechelen geweest zijn.

IV. POLITIEKE STREKKING

Liberaal. Anti-katoliek.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Mechelen, S.A., nr. G  13 :
—  15.X.1887 (I, 12)
—  Vanaf 3.XI1.1889 (IV, 1) t/m 31.V.1890 (IV, 153). 1

(1) Ed. V an D oeselaer, op. cit., pp. 99-101.
(2) Het eerste nummer van het blad meldde het volgende betreffende zijn verschijnen : 

„M en heeft de tijden alzoo gemaakt. Politiek in al wat het burgerleven betreft, overal 
waar een zucht heerscht...

Zullen wij ons nu op die woedende zee begeven die den politieken strijd uitmaakt, 
o f zullen wij slechts aan het volk rust en vreê brengen waarin onze vroegere Maanblusschers 
zoo gerust leefden?

Wij zullen het een en het ander ter harte nemen. W ij zullen doen zien wie geluk en 
vrede belet, wie het volk verdrukt, wie den werkman voorstaat, en waar de oprechte wegen 
te vinden zijn die tôt geluk en voorspoed van een volk leiden...”  (Ed. V an D oeselaer, 
op. cit,, pp. 99-101).
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2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen Maa :
—  16.vm.18B8 (II, 97)
—  5.11.1889 (III, 16)
—  20.v1.1889 (III, 73)
—  11.vu. 1890 (IV, 187)
—  n.x.1890 (IV, 260)
—  13.1.1891 (V, 19)
—  7.1.1892 (VI, 13).

3. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen :
—  4.11.1888 (II, 14)
—  15.X.1889 (III, 125)
—  19.1x.1895 (IX, 121).

4. Leuven, U.B., fonds Hendrickx, varia 237/2 :
—  i.x.1887 (I, 6)
—  4.x. 1887 (I, 7)
—  2 5 .X .1 8 8 7  (I , 14 )

—  29.V.1888 (II, 63)
—  9.VI.1888 (II, 68)
—  2.11.1889 (III, 15)
—  16.V.1889 (III, 58)
—  5.IX.1889 (III, 108)
—  22 en 23.v1.1890 (IV, 172)
—  9 en 10.x1.1890 (IV, 283)
—  6.1.1891 (V, 16)
—  10.1.1891 (V, 18)

. —  14.1v.1891 (V, 57)
—  2.VI.1891 (V, 77)
—  31.X.1891 (V, 139)
—  20.x. 1892 (VI, 131)
—  19.1.1895 (IX, 21)
—  specimina, cfr. Mechelen.

5. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen L -Z  :
—  i.xi.1887 (I, 17)
—  10.x1.x887 (I, 20)
—  8.VI11.1889 (III, 96)
—  22.X.1889 (III, 128)
—  12.v1.1890 (IV, 163)
—  10.x1.x892 (VI, 139)
—  specimen, cfr. Leuven.
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133- De Maanblusscher

I. i. Titel : D e Maanblusscher.
2. Ondertitel : T olk van den Kring ,,De Vereenigde Mechelaren” .
4. Vignet o f titelteken : Op-Sinjoorken, torens en stadsschild 

van Mechelen.
5. Periodiciteit : Maandelijks.
6. Formaat : 28 X 39 cm., 4 pp., 3 kol.
7. Prijs : Kosteloos voor leden van de vereniging.

II. 1. a. Stichtingsdatum : juni 1912 (I, 1).
b. Enig aangetroffen nr. : juni 1912 (I, 1).

4. Drukker : J. Dieltjens-Gillis, Borgerhout.
5. Redakteur : Verschueren, Neng.
6. Medewerkers : Droessaer ; Ginckels ; Jacops, H. ; Pée, I. ; 

Tinxhon, J. ; Van Poeyer ; Verheyden, J. ; Veroft, L . ; W il- 
lems, J.

7. Adres :
—  drukker : Schapenstraat 32, Borgerhout.
—  redaktie : Meetingstraat 30, Antwerpen.
—  lokaal : Café-Restaurant „D e  Kroon” , Rotterdamstraat 

105, —  (bij Fr. Rijmen).

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Kultureel en distraktieblad. Orgaan van de vereniging ,,De 
Vereenigde Mechelaren” , te Antwerpen (1).
Schakel tussen bestuur en leden van de kring.
Nieuws van de vereniging (Spaarafdeling, reisafdeling, „kool- 
fonds” , Ocarina-Club, toneelafdeling).
Annoncen.

IV. POLITIEKE STREKKING 

Apolitiek.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Leuven, U .B., fonds Hendrickx, varia 237/2 : juni 1912 (I, 1). 1

(1) Motto : „Dijle en Schelde” ; Ere-voorzitter : Dr. Isidoor Van Deuren.
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I. i. Titel : D e Godsdienstige Maand.
2. Ondertitel : of eene Lezing Daags over de levens en beelden 

der heiligen, de feestdagen, de zondagsche evangeliën en de 
kerkgebruiken die in elke maand voorkomen, door P. M . 
Oliviers, onderpastoor der metropool.

5. Periodiciteit : Maandelijks.
6. Formaat : n  X 18 cm., 52 pp., geen kol.

II. 1. a. Stichtingsdatum :
—  2 specimen-nummers (1) :

—  29.x1.1868
—  21.xn.1868

—  januari 1869 (I, 1) (1).
b. Einddatum : december 1869 (1).
c. Enig aangetroffen nummer : maart 1869.

2. Stichter : Oliviers, P.M ., onderpastoor, Mechelen.
3. Uitgever : ) J. Ryckmans-Van Deuren, Mechelen.
4. Drukker : j

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD 

Religieus blad. Rooms-katoliek.
Afkondiging van kerkelijke plechtigheden en gebruiken. 
Godsdienstige lektuur ; dagelijks : verhaal uit evangelie o f heilige- 
leven.

IV. POLITIEKE STREKKING 

Apolitiek.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen L -Z  : 
maart 1869.

134* De Godsdienstige Maand

135. Maandblad van de Bestendige elkcommissie

I. 1. Titel : Maandblad van de Bestendige Melkcommissie. Bulletin 
mensuel de la Commission Permanente du Lait. 1

(1) Ed. V an D oeselaer, op. c i t . , p. 70.
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5. Periodiciteit : maandelijks.
6. Formaat : 16 X 25 cm., minimum 16 pp., geen kol.
7. Prijs : Kosteloos voor leden.

II. 1. Enig aangetroffen nr. : november 1913 (deel III, nr. 11).
4. Drukkers : Gebroeders Dinot, Sclayn (Namur).
5. Redakteur : Bredo, H.R., Mechelen.
6. Medewerkers : Coulomb, A . (Brussel); Liénaux, M . (Ander- 

lecht).
7. Adres : redaktie : Augustijnenstraat 13, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Vakblad. Orgaan van de Bestendige Melkcommissie.
Algemene artikels aangaande voeding hygiène, inz. betreffende 
melkconsumptie.
Volledig tweetalig.

IV. POLITIEKE STREKKING

Apolitiek.

V . BEWAARPLAATSEN VAN REEfisEN OF SPECIMINA

1. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen L -Z  : 
november 1913 (deel III, nr. n ) .

136. S . F r a n c is c u s ’ M a a n d b r ie fje

I. 1. Titel : S. Franciscus’ Maandbriefje.
5. Periodiciteit : Maandelijks.
6. Formaat : 10 X 15 cm., 8 pp., geen kol.
7. Prijs : 10 cent./jaar.

II. 1. a. Stichtingsdatum :
—  (januari 1866)
—  eerste aangetroffen nr. : juni 1899 (XXXIII, 6). 

b. Laatste aangetroffen nr. : maart 1901 (XXXV, 3).
4. Drukker :

—  op juni 1899 (XXXIII, 6) : Frans Frantzen, Mechelen.
—  op maart 1901 (XXXV, 3) : S. Franciscus Drukkerij, 

Mechelen.
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III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Religieus blad.
Aflaten der maand. Biografleën van. heiligen.
Regel van de Derde-Orde.

IV. POLITIEKE STREKKING 

Apolitiek.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen G : 
juni 1899 (XXXIII, 6).

2. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen L -Z  : 
maart 1901 (XXXV, 3).

13 7 . M a a n d o e fe n in g e n  

Zie : M a a n d e lijk s c h e  O e fe n in g e n .

138. L e  M a g n é tis m e  (1)

I. 1. Titel : Le Magnétisme.
2. Ondertitel : Journal-Programme des séances du professeur 

Donato.
6. Formaat : In-folio/4 pp.

II. 1. Enig verschenen nummer : 27.n i .1876 (I, 10) (2).

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Propagandablad. Uitgegeven ter gelegenheid van een optreden 
van professor Donato in de ,.Salles de l’Hôtel des A rts” , in de 
Bruul, te Mechelen.
Buiten het programma, kwamen in het blad nog een aantal 
lovende artikels voor, uit de voornaamste kranten van de tijd. 1

(1) Deze gazet werd niet gevonden. De nota’s zijn samengesteld, uitsluitend aan de 
hand van gegevens uit het werk van Ed. V an D oeselaer, op. cit., pp. 79-80.

(2) Dit zou het enige nummer zijn dat te Mechelen verschenen is. Vorige en volgende 
nummers zouden in andere steden verschenen zijn.
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I. i. Titel : Malines —  Etudiant.
2. Ondertitel : Organe officiel du „Mechelsche Katholieke Stu- 

dentenkring” .
Édition spéciale illustrée, paraissant à l’occasion du IV e lustre.

4. Vignet of titelteken : Stadsschild (In fide constans).
6. Formaat : 36 X 52 cm., 6 pp., 3 kol.
7. Prijs : 50 cent./nr.

II. 1. Enig aangetroffen nr. : 25.1.1908 (XX, 1).
4. Drukker : L. en A . Godenne, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Studentenblad. Orgaan van de „Mechelsche Katholieke Stu- 
dentenkring” , vereniging van Mechelse studenten van de Leu- 
vense universiteit. (Gesticht in 1888).
Rooms-katoliek.
Humoristische artikels. Karikaturen. Parallel met ,,Vadderik” 
(cfr. infra). Franstalig.

IV. POLITIEKE STREKKING

Geen artikels betreffende politiek.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REESKEN OF SPECIMINA

1. Mechelen, S.A., nr. G  77 : 25.1.1908 (XX, x).
2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen M aa; Brussel, Alb. I, 

fonds Mertens, Mechelen; Leuven, U .B., fonds Hendrickx, 
varia 239/10 : specimina, cfr. Mechelen.

140. M a lin e s  —  sp o rt

I. 1. Titel : Malines-sport.
2. Ondertitel : Organe officiel du F.C .M .
5. Periodiciteit : Maandelijks.
6. Formaat : 32 x  50 cm., 4 pp., 4 kol.
7. Prijs : 10 cent./nr. II.

II. 1. a. Stichtingsdatum : 4.11.1910 (I, 1).
b. Enig aangetroffen nr. : 4.11.1910 (I, 1).

4. Drukker : H. Dierickx-Beke Zonen, Mechelen.

139- Malines — Étudiant
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5. Redakteur : Reydams, Etienne, Mechelen.
7. Adres :

—  drukker : Steenwegstraat 70-72, Mechelen.
—  redakteur : Leopoldstraat 31, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Sportblad. Orgaan van de voetbalklub F.C. Mechelen. Uit- 
sluitend nieuws betreffende voetbalsport (1).
Geïllustreerd.
Hoofdzakelijk franstalig. Sporadisch enkele nederlandstalige 
artikels.

IV. POLITIEKE STREKKING

Apolitiek.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

ï. Mechelen, S.A., nr. G  171 : 4.11.1910 (I, 1).
2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen M aa; Brussel, Alb. I, 
fonds Mertens, Mechelen; Leuven, U.B., fonds Hendrickx, varia 
239/10 : specimina, cfr. Mechelen.

142. T o u t  M a lin e s

I. 1. Titel : Tout Malines.
2. Ondertitel : Vanaf 29.vn.1899 (nr. 2) : Bulletin publié par la 

librairie Ed. Van Doeselaer, Bruel, 64 (2).
6. Formaat :

—  23 X 30 cm., 12 pp., 2 kol.
—  Vanaf 29.vn.1899 (nr. 2) : 4 pp. (2).

II. INTERNE GEGEVENS

1. a. Stichtingsdatum : januari 1897 (I, 1).
b. Einddatum : minstens augustus 1899 (2).
c. Enig aangetroffen nr. : januari 1897 (I, 1) (3).

3. Uitgever : Ed. Van Doeselaer, Mechelen. 1

(1) ,,Si nous parvenons à faire hausser de quelques degrés le niveau de l’intellectualité 
sportive du gros public, notre but sera pleinement atteint...”  (4.11.1910 (I, i), pag. I, 
kol. 1).

(2) Ed. V an D oeselaer, op. cit., p. 145.
(3) Van Doeselaer vermeldt de uitgave van een 2e, 3e en 4e nummer, respektievelijk 

op 29.vn.1899, 6.VII1.1899 en 13.vm.1899.
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4. Drukker :
W w e Timmermans, Leuven.
—  Vanaf 29.v11.1899 (nr. 2) : Ed. Van Doeselaer, Mechelen (1)

7. Adres :
—  uitgever : Bruel 64, Mechelen.
—  drukker : Naamsche straat, Leuven.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Kultureel blad. W il literaire interesse verhogen door uitbreiding 
van het ,,Cabinet de Lecture” .
Reglement van deze instelling. Katalogus van boeken daar aan- 
wezig. Annoncen.
Uitsluitend franstalig.

IV. POLITIEKE STREKKING

Apolitiek.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen T  : januari 1897 (I, 1).
2. Leuven, U .B., fonds Hendrickx, varia 381/3 : specimen, cfr. 

Brussel.

14 2. M a lin e s  à  v o l  d ’ O is e a u

Deze publikatie werd niet weergevonden. Alleen wordt de titel 
vernoemd in het werk van E. V a n  D o e s e l a e r  (2).
Zij zou verschenen zijn omstreeks 1884.
Geen verdere gegevens zijn vermeld.

143. L e  P e tit  M a lin o is

I. 1. Titel : Le Petit Malinois (3).
2. Ondertitel : Organe libéral hebdomadaire (4).
3. Motto : Fais ce que dois!
5. Periodiciteit : Wekelijks. 1

(1) Ed. V an D oeselaer, op. cit., p. 143.
(2) Ed. V an D oeselaer, op. cit., p. 90.
(3) Alleen op 18.X.1903 (II, 82) luidt de titel : Le Triomphe libéral du 18 Octobre.
(4) Geen ondertitel op 18.X.1903 (II, 82).
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6. Formaat :
—  25 X  33 cm., 8 pp., 3 kol.
—  Vanaf 7.XH.1902 (I, 39) : 28 X  44 cm., 4 pp., 3 kol.
—  O p  18.X.1903 (II, 82): 31 X  42 cm., 4 pp., 4 kol.

7. Prijs :
—  7 cent./nr. ; 3,50 fr./jaar.
—  Vanaf 11.1.1903 (II, 42) : 3 fr./jaar (1).

II. INTERNE GEGEVENS

1. a. Stichtingsdatum : 19.1.1902 (I, 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : 3.VI.1906 (V, 136).

4. Drukker : Victor Heymans, Mechelen.
7. Adres : burelen :

—  Lange Schipstraat 102, Mechelen.
—  Vanaf 14.111.1906 (V, 125) : Hazenstraat 12, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Politiek- en nieuwsblad. Lokaal orgaan. Hoofdzakelijk verkie- 
zingspropaganda. Ook stadsnieuws. Burgerlijke stand. Annoncen. 
Uitsluitend franstalig.
Parallel met vlaams orgaan „Salvator”  (cfr. infra).

IV. POLITIEKE STREKKING

Liberaal. Anti-klerikaal en anti-socialistisch.
Vooruitstrevend en demokratisch programma (2).

V . BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Mechelen, S.A., nr. G  32 :
—  Vanaf 19.1.1902 (I, 1) t/m 29.V.1904 (III, 94).
—  14.111.1906 (V, 125)
—  i.iv.1906 (V, 127) 1

(1) Deze prijsvermindering wordt aangekondigd in het blad van 11.1.1903 (II, 42), 
maar op de volgende nrs. blijft gedrukt : 3,50 fr./jaar.

(2) ..Programme : Il sera franchement libéral progressiste et démocratique, sans 
réticences, sans restrictions. Nous mettrons notre plume au service de la lutte pour la 
conquête des grandes réformes : tel le suffrage universel pur et simple, l’égalité dans les 
lois militaires, à commencer par l’abolition de la loterie humaine qu’on nomme „tirage 
au sort” , la transformation de la bienfaisance publique en un système de caisses de pré
voyance pour tous les cas d'incapacité qui frappent l’ouvrier : maladie, chômage, infirmité, 
vieillesse. Le Petit Malinois sera un ardent champion de la diffsion de l’instruction. Il 
combattra tous les abus... tout sur le terrain religieux que social... Nous nous proposons 
d ’être avant tout local, ,.malinois’ ’ ...”  (19.1.1902 (I, 1), pag. 1, kol. 2 en 3).
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—  8.iv. 1906 (V, 128)
—  Vanaf 2 9 .1v.19 0 6  (V, 1 3 1 )  t/m 3 .V I.19 0 6  )V, 136).

2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen N  ; Brussel, Alb. I, 
fonds Mertens, Mechelen; Leuven, U .B., fonds Hendrickx, 
varia 315/5 ; Antwerpen, S.B., specimina België, doos M eche
len L -Z  : specimina, cfr. Mechelen.

144. D e Maneschijn (1)

1. Titel : D e Maneschijn, tijdblad van de kring ,,Les Am is de 
la Vérité” .

2. Enig aangetroffen nr. : 1908 (50e jaargang).

14 5. L a  M a r g a r in e r ie  b e lg e

I. 1. Titel : La Margarinerie belge.
2. Ondertitel : Organe de l’Industrie et du Commerce Mar- 

gariniers. Paraissant le 15 et le 30 chaque mois.
5. Periodiciteit : Tweewekelijks; de 15e en 30e van elke maand.
6. Formaat : 24 x  38 cm., 4 pp., 3 kol.
7. Prijs : 3 fr./jaar.

II. 1. a. Stichtingsdatum : 15.vm.1904 (I, .1).
b. Laatste aangetroffen nr. : 20.x1.1904 (I, 10).

3. Uitgever : ) Hub. Van der Auwera, Mechelen.
4. Drukker : J
7. Adres : uitgever-drukker : Adeghemstraat 96, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Handels- en industrieel blad. Orgaan van de margarine-industrie 
in België.
Uitsluitend artikels in verband hiermee.
Annoncen. 1

(1) Deze periodiek werd niet gevonden.
De vermelding is genoteerd in ..Naamlijst van ongeveer 200 dag-, week-, maandbladen 

en andere periodieken behorende tôt de m e c h e l s e  d r u k p e r s  vanaf 1900 tôt 1940, ver- 
zameld door Jozef Van Balberghe (privaat bezit van de heer J. Van Balberghe, Mechelen).
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IV. POLITIEKE STREKKING

Apolitiek.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen Maa : 15.vm.1904 (1, 1).
2. Leuven, U.B., fonds Hendrickx, varia 250/20 :
—  10.1x.1904 (I, 3)
—  20.x1.1904 (I, 10)
—  specimen, cfr. Brussel.

146. La Marmite

I. 1. Titel : La Marmite.
2. Ondertitel : Gazette originale. Paraissant le dimanche.
3. Motto :

1. Honni soit qui mal y pense.
2. Il y a des bêtises qu’un homme d ’esprit achèterait.

4. Vignet of titelteken : Knaapje dat in enorme ketel valt.
5. Periodiciteit : W ekelijks; ’s Zondags.
6. Formaat : 32 X 43 cm., 4 pp., 4 kol.
7. Prijs : 5 cent./nr. ; 3 fr./Jaar.

II. 1. a. Stichtingsdatum :
—  1883 (1)
—  eerste aangetroffen nr. : 19 tôt 26.v u .1891 (IX, 30). 

b. Laatste aangetroffen nr. : 15.xn.190x (XIX, 50).
3. Uitgever : ) L. en A . Godenne, Mechelen.
4. Drukker : J
6. Medewerkers : Bodart, X. ; Foucart, Jules ; Hautier, A . ; 

Loiseau, Louis (Namur) ; Pirsoul, L. ; Wérotte, Ch.
7. Adres :

—  uitgever-drukker : O.L.-Vrouwstraat 101, Mechelen.
—  direktie en redaktie : Groote Markt 28, Mechelen (2). 1 2

(1) Ed. V a n  D o e s e l a e r , op. cit., p. 172.
(2) Vermeld op eksemplaar van 15 tôt 22.vii. 1900 (XVIII, 29).
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III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Distraktieblad. Burleske artikels in dialekt. Moppen. Gedichten, 
raadsels, ... Feuilleton. Annoncen.
Uitsluitend franstalig.

IV. POLITIEKE STREKKING

Geen.

V .  BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen Maa : 
vanaf 20 t/m 27.xn.1891 (IX, 52).

2. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen : 
vanaf 19 t/m 26.vn.1891 (IX, 30).

3. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen L -Z  :
—  vanaf 20 t/m 27.1x.1891 (IX, 39)
—  specimen, cfr. Antwerpen, S.B. (Minderbroedersrui).

4. Antwerpen, S.B. (Minderbroedersrui), nr. B 116835 : 
vanaf 28.1v.1895 (XIII, 18) t/m 15.xn.1901 (XIX, 50) (1).

147. D e M echelaar (2)

I. 1. Titel : D e Mechelaar.
2. Ondertitel :

—  Onpartijdig weekblad. Verschijnende aile zondagen.
—  Vanaf 4.1.1891 (III, 1) : Nieuws- en aankondigingsblad 

voor de stad en omstreken. Verschijnende aile zondagen.
—  Vanaf 8.111.1891 (III, 10) : Werkmansblad. Verschijnende 

aile zondagen.
5. Periodiciteit : W ekelijks; ’s zondags.
6. Formaat :

—  proefnummer : 32 X 43 cm., 4 pp., 3 kol.
—  Daarna : 27 X 42 cm., 4 pp., 3 kol.

7. Prijs :
—  proefnummer : 5 cent./nr. ; 2,50 fr./jaar. 1 2

(1) Ontbreken : 1895 (XIII) : nrs. 19, 21-52; i8g6-’97 (XIV-XV) : volledig; 1898 
(XVI) : nr. 33; 1899 (XVII) : nrs. 27-34; I9° °  (XVIII) : nrs. 11, r6; 1901 (XIX) : nrs. 
11, 13. 3 6 , 3 8 -4 3 . 46. 48. 4 9 -

(2) Na verdwijnen, opgevolgd door het blad Recht en Plicht (cfr. infra).
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—  Daarna : 2 cen t./n r., i , io fr./jaar (stad), 1,50 fr./jaar 
(buiten).

8. Oplage : Over de 500 abonnenten (1).

II. 1. a. Stichtingsdatum :
—  30.xn.1888 (I, proefnummer)
—  6.1.1889 (I, 1).

b. —  Einddatum : einde 1896 (2).
—  Laatste aangetroffen nummer : 24.x1.1895 (VII, 47).

4 Dnffefeer • j Jaa  ̂ De Roy-Velter, Mechelen.

7. Adres : drukker-uitgever en burelen :
—  Reuzenstraat 2, Mechelen.
—  Vanaf 9.11.1890 (II, 6) : Adeghemstraat 76, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Kommercieel-, nieuws- en reklaamblad, later 00k politiek blad. 
Allerhande nieuwsberichten, vooral betreffende handel. Korte 
binnen- en buitenlandse berichten, die echter stilaan verdwijnen. 
Stadsnieuws. Burgerlijke stand. Marktprijzen. Feuilleton. Groot- 
ste deel gereserveerd voor annoncen.
Vlaamsgezind.
Vanaf begin 1891 : Meer en meer politieke propaganda. Voor 
gemeenteverkiezingen van 24.x1.1895 : verkiezingspropaganda.

IV. POLITIEKE STREKKING 

Aanvankelijk apolitiek (3).
Vanaf begin 1891 : Effektief optreden tegen socialisme, (o.a. tegen 
Vooruit).
Daarna : 00k anti-liberaal (o.a. tegen De Burgerij).
Vanaf 1891 is het blad duidelijk een katoliek orgaan geworden. 
Hoewel niet uitdrukkelijk vermeld is het een blad van de Katho- 
lieke Werkmanskring, waarvoor het herhaaldelijk propaganda 
maakt. De nieuwsberichten hebben plaats gemaakt voor politieke 
propaganda. 1

(1) Cfr. proefnummer, pag. i, kol. 2.
(2) De Mechelaar zou definitief verdwijnen op het einde van 1896, om vervangen 

te worden door het blad Recht en Plicht (Ed. V a n  D o e s e l a e r , op. cit., p. 115).
(3 )  i.Wij blijven uitsluitend op het gebied van den handel; g e e n e  p o l i t i e k , geen 

twist o f tweedracht, hand in hand met onze abonnenten vooruit voor uitbreiding en bekend- 
making onzer wederzijdsche zaken..." (proefnummer, pag. 1, kol. 1).
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1. Mechelen, S.A., nr. G  37 :
—  30.xn.1888 (I, proefnummer)
—  vanaf 4.1.1891 (III, 1) t/m 30.xn.1894 (VI, 52).

2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen Maa :
—  9 .V I .1 8 8 9  (I ,  23)

—  specimina, cfr. Mechelen.
3. Leuven, U .B., fonds Hendrickx, varia 262/5 :

—  9.11.1890 (II, 6)
—  27.iv. 1890 (II, 17)
—  24.x1.1895 (VII, 47)
—  specimina, cfr. Mechelen.

4. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen L -Z ; en 
Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen : specimina, cfr. 
Mechelen.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

148. D e M echelaer

I. 1. Titel : De Mechelaer.
2. Ondertitel : Weekblad voor Algemeene Belangen.
5. Periodiciteit : W ekelijks; ’s zondags.
6. Formaat : 38 X  53 cm., 4 pp., 5 kol.
7. Prijs : 5 fr./jaar.

II. 1. a Stichtingsdatum : 14.x1.1858 (I, 1).
b. Einddatum en laatste aangetroffen nr. : 25.xn.1859 (II, 7) (1).

4. Drukker : J. Jorssen, Antwerpen.
6. Medewerker : Devaux, Paul (Politiek nieuws).
7. Adres : drukker en burelen : Amanstraat 1, Antwerpen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Nieuws- en politiek blad. Beweert eerste liberaal blad in Mechelen 
te zijn (2). 1

(1) Ed. V an D oeselaer, o p . c i t ., p. 49.
(2) ,,Er bestaet in Mechelen geen liberael blad; er is zelfs in die stad geen drukker 

die voor het uitgeven van zulk blad zijne persen zou willen lenen.
En nogtans is de stad Mechelen liberael ; de groote meerderheid der inwoners is de 

partij van den vooruitgang toegedaen... Om  die reden hebben wij voorgenomen in Mechelen 
een liberael weekblad te stichten...”  (14.x1.1858 (I, 1), pag. i, kol. 1).

310



Uitgebreid buiten- en binnenlands nieuws. Vele buitenlandse 
berichten, zowel uit Azië en Amerika, als uit diverse europese 

landen. Handelsberichten. Markt- en beursberichten. Vertrek- 
uren van de spoorwegen.
Ook verkiezingspropaganda. Antagonist van Gazet van Mechelen 
(cfr. supra).
Vlaamsgezind.

IV. POLITIEKE STREKKING

Konservatief-Liberaal. Anti-katoliek.
Steunt kandidaten van de Liberale en Grondwettelijke Ver- 
eniging (i).

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Mechelen, S.A., nr. G  27 : Vanaf 14.x1.1858 (I, 1) t/m 25.X11. 
1859 (II, 7).

2. Brussel, Alb. I, nr. JB 187 : Reeks, cfr. Mechelen.
3. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen; en Antwerpen,

S.B., specimina België, doos Mechelen L -Z  : specimina, cfr. 
Mechelen.

149. L e  Messager de Saint-François d ’Assise (2)

I. 1. Titel : Le Messager de Saint-François d’Assise.
2. Ondertitel : Revue mensuelle du Tiers-Ordre, publiée par 

les Frères-Mineurs de Belgique.
3. Motto : Allez, Messagers de l’Evangile et Prêchez à Tous 

la Pénitence. 1

(1) „Ons Programma : De Mechelaer is een liberael blad; zijn programma kan zich 
in weinige woorden uitdrukken : de c o n s t i t u t i e , g a n s c h  d e  c o n s t i t u t i e , n i e t s  d a n

DE C ON STITU TIE.

A l de vrijheden, de schoone vrijheden welke ons aile volken van Europa benijden, 
moeten worden toegepast op eene breede schaal, zonder voorregten van iemand. Aile 
autoriteiten moeten in het beoefenen van hun ambt geëerbiedigd worden, zoowel de 
wereldlijke als de geestelijke overheid. Dus moet zich de overheid der wereld niet be- 
moeijen met de zaken van godsdienst en van kerk ; maer van den anderen kant ook moet 
zich de geestelijke autoriteit onthouden in te dringen in de zaken van het wereldlijk beheer. 
Voor de wet zijn aile burgers gelijk, welkdanig kleed zij ook dragen.

Dit zijn de echt liberaele grondbeginselen, die wij met g e m a t i g h e i d , doch met s t a n d - 
V A S T iG H E in  zullen verdedigen...”  (14.x1.1838 (I, 1), pag. 1, kol. 1 en 2).

(2) Franstalige uitgave van De Bode van de H. Francisais van Assisië (cfr. supra). 
De twee publikaties zijn volledig parallel.
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4. Vignet of titelteken : Paters in gebed.
5. Periodiciteit : Maandelijks.
6. Formaat : 16 X 24 cm., 34 pp., geen kol.
7. Prijs : 15 cent./nr. ; 1,50 fr./jaar (België); 2,50 fr./jaar (buiten- 

land).

II. 1. a. Stichtingsdatum : (juli 1875). 
b. Tuiee aangetroffen tirs. :

—  augustus 1909 (XXXV, 2)
—  september 1909 (XXXV, 3).

4. Drukker : St-Franciscus-drukkerij, Mechelen.
7. Adres :

—  drukkerij: Carmelietenstraat 4, Mechelen.
—  redaktie : R.P. Directeur du Messager, rue de Hesbaye 167, 
Liège.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Religieus tijdschrift. Volledig parallel met de vlaamse uitgave 
ervan.
Godsdienstige en liturgische artikels. Nieuws over franciscaner 
missies.
Geïllustreerd met buitentekst-gravures.

IV. POLITIEKE STREKKING

Apolitiek.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen Maa :
—  augustus 1909 (XXXV, 2)
—  september 1909 (XXXV, 3) (1).

150. D e Middenstander

I. 1. Titel : D e Middenstander.
2. OndertitekOrgaan van het Mechelsche Syndicaat van Reizigers, 

Klerken, Handelaars en Patroons.
6. Formaat : 32 X 49 cm., 4 pp., 4 kol. (2). 1

(1) Spéciale editie, ter gelegenheid van het jubeljaar.
(2) Het nummer van 20.1x.1912 (I, 2) telt 6 pp.
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7. Prijs : io  cent./nr.
8. Oplage : 5000 à 7000 nrs. (1).

II. 1. a. Stichtingsdatum :

—  februari 19x2 (I, 1)
—  15.11.1912 (I, 1).

b. Laatste aangetroffen nr. : 20.1x.1912 (I, 2).
4. Drukker : H. Dierickx-Beke Zonen, Mechelen.
6. Medewerker : Lambrechts, Is. (stichtingsartikel).
7. Adres :

—  drukker : Steenweg 72, Mechelen.
—  direktie en redaktie : lokaal ,,In ’t gulden Paard” , Beggijnen- 
straat 2, Mechelen.

III. KARAKTER EN  INH OU D  V A N  H E T BLAD

Kommercieel blad van de Mechelse kleine burgerij.
Orgaan van het syndikaat van handelaars te Mechelen. Streeft 
voorspoed van handel en nijverheid na (2).
Tegen socialisme.
Annoncen.

IV. P O L IT IE K E  STREKKIN G

Geen.

V. BEW A AR PLAA TSEN  VA N  REEKSEN  OF SPECIM IN A

1. Mechelen, S.A., nr. G  163 :
—  februari 1912 (I, 1)
—  20.1x.1912 (I, 2).

2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen Maa : 15.11.1912 (I, 1).
3. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen; Leuven, U .B., 

fonds Hendrickx, varia 266/13; Antwerpen, S.B., specimina 
België, doos Mechelen L -Z  : specimina, cfr. Brussel, M un
daneum. 1

(1) —  O p 15.11.1912 (I, 1) : 5.000 nrs.
—  O p 20.1x.1912 (I, 2) : 7.000 nrs.
(2) „D it nieuw blad, dat in onze Dijlestad het licht ziet, is een voorteken van een 

groot sociaal feit... Burgers, handen uit de mouw! Het geldt hier den ondergang o f den 
voorspoed van Mechelen’s handel en nijverheid... Beroepsorganisaties dus en beroeps- 
organisaties voorall...

De kleine burgerij ontwaakt! (Is. Lambrechts, februari 1912 (I, 1), pag. 1, kol. 1).
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I. 1. Titel : D e Mechelsche Miniaturist.
2. Ondertitel : Orgaan van den Kunstkring S t u d i e . Verschijnt 

bij gelegenheid van tentoonstelling van werken zijner leden.
3. Motto : D e l’art! Rien que de lard!
5. Periodiciteit : Onregelmatig.
6. Formaat : 9 X 10 cm., 4 pp., geen kol.

II. 1. Enig aangetroffen nr. : maart 1901 (1,3).
3. Uitgever : Ed. Vanbeke, sekretaris, Mechelen.

Adres : uitgever : Ganzendries 7, Mechelen.

III. KA R A KTE R  EN  IN H O U D  V A N  H E T  BLAD

Kunstblad. Propaganda voor miniatuur-schilderkunst (1). 
Uitnodiging en lijst van de werken uit de tentoonstelling van 
18.1n.x901.
Doel van het blad is uitsluitend distraktief.

IV. P O L IT IE K E  S TR E K K IN G  

Apolitiek.

V. B EW A AR PLÀA TSEN  V A N  R EEKSEN  OF SPEC IM IN A

1. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen : maart 1903 (I, 3).

152. Missions d ’Afrique des Pères Blancs (2)

I. 1. Titel : Missions d ’Afrique des Pères Blancs.
2. Ondertitel : Bulletin paraissant tous les deux mois (3).
5. Periodiciteit :

— • Maandelijks.
—  Vanaf 1895 t/m 1898 : Tweemaandelijks.

6. Formaat : 14 X 22 cm., 36 pp., geen kol.
7. Prijs : 5 fr./jaar; vanaf 1899 : 3 fr./jaar. 1

151. De Mechelsche Miniaturist

(1) „Ons streven leidt er dan ook henen om deze kunst (miniatuur-schilderkunst) 
te doen ingang vinden in de salons onzer begoede burgerij...”  (maart 1903 (I, 3), pag. 2).

(2) Deze instelling gaf ook een nederlandstalig blad uit, getiteld : Liefdewerk van 
den H. Augustinus en de H. Monica. —  Maandelijksch Verslag van de Afrikaanse Missiën —  
De Witte Paters (cfr. supra).

(3) D e ondertitel komt slechts voor vanaf 1895 t/m 1898.

314



II. i. a. Stichtingsdatum :
—  (januari 1879)
—  eerste aangetroffen nr.: januari 1895 (XVI, 1).

b. Laatste aangetroffen nr.: december 1913 (XXXIV, 12). (1)
4. Drukkers : Imprimerie Belin Frères, St. Cloud.
5. Administrateur : Louail, P.A., provincial, Paris.
7. Adres :

—  administrateur : rue Cassette 27, Paris.
—  R.P. Supérieur des Pères Blancs, rue du Bruel 58, Malines.
—  Vanaf januari 1898 (XIX, 1) : Redaktie en administratie : 

Institut Africain des Pères Blancs, Bruel 58, Malines.

III. KA R A KTE R  E N  INH OU D  V A N  H E T  BLAD 

Religieus tijdschrift. Rooms-katoliek.
Artikels aangaande de missies der W itte Paters in Afrika en 
Azië.
Geïllustreerd met buiten-tekstgravures.

IV. P O L IT IE K E  STR E K K IN G  

Apolitiek.

V. BEW A AR PLAA TSEN  V A N  REEKSEN  OF SPECIM IN A

1. Brussel, Alb. I, nr. B 662 : vanaf januari 1895 (XVI, 1) t/m 
december 1913 (XXXIV, 12).

2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen Maa : specimina, cfr. 
Brussel, Alb. I.

153. D e Moedertaal

Zie : Orgaan van de Toneelkring D e Moedertaal.

154. L e  Mouvement

I. 1. Titel : Le Mouvement.
2. Ondertitel : Organe commercial et artistique. Paraissant le 

premier de chaque mois.
5. Periodiciteit : Maandelijks; de I e van elke maand.
6. Formaat : 18 X 27 cm., 8 pp., geen kol.

(j) Gaat verder in 1914.
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II. i. a. Stichtingsdatum : i . i x . i ç i i  (nr. i).
b. Enig aangetroffen nr. : i.ix .19 11 (nr. 1).

5. Direkteur : Rosenberg, Bernard.
7. Adres : redaktie en administratie : Vaartstraat 4, Mechelen.

III. KARAKTER E N  IN H O U D  V A N  H E T  BLAD

Kommercieel en kultureel blad.
Artikels over charlatanisme en kantindustrie ,,La Compagnie
l’Iris”  te Mechelen.
Geïllustreerd.

IV .  P O L IT IE K E  STR E K K IN G

Apolitiek.

V. B EW A AR PLAA TSEN  V A N  R E EK SEN  O F SPEC IM IN A

1. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen Maa : i.ix .19 11 (nr. 1).
2. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen; Leuven, U .B., 

fonds Hendrickx, varia 273/8; Antwerpen, S.B., specimina 
België, doos Mechelen L -Z  : specimina, cfr. Brussel, M un
daneum.

155. L e M ouvement Littéraire

I. 1. Titel : Le Mouvement Littéraire.
2. Ondertitel : Revue littéraire, critique et documentaire.
5. Periodiciteit : Tweewekelijks. D e 8e en 23e van elke maand.
6. Formant : 25 X 32 cm., 8 pp., 2 kol.
7. Prijs : 25 cent./nr.; 6 fr./jaar voor België; 7,50 fr./jaar voor 

buitenland.

II. 1. a. Stichtingsdatum : 8.11.1892 (1, 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : 23.xn.1893 (II, 46).

2. Stichters : Donnay, Léon ; Nijst, Raymond ; Roussel, Fernand.
3. Uitgevers : j —  L. en A . Godenne, Mechelen.
4. Drukkers : j —  Vanaf 8.vi.r893 : uitgever : Chamuel, Parijs.
6. Medewerkers : Boisac, E. ; Donnay, Léon ; Dupont, Arthur ;

Fauvelle, J. ; Hennebicq, José ; Knopff, Georges ; Le Bœuf, H. ; 
Léonce de Lamandie (comte — ); Lévi, Eliphas; Mockel, 
Albert ; Nijst, Raymond ; Orban, V. T . ; Outer, Nestor ;



Remouchamps, Victor; Roussel, Fernand; Saint-Georges de 
Bouhélier; Signoret, Emmanuel; Verbeeck, J.

7. Adres :
—  uitgevers-drukkers : (Godenne) :

—  O.L.-VrouwstrM aat 101, Mechelen.
—  Vanaf 23.vm.1893 (II, 38) : G rooteM arkt, 28, Meche

len.
—  uitgever (Chamuel) : rue de Trévise, 29, Paris.
—  redaktie en administratie :

—  Rue des Minimes, 3, Bruxelles.
—  Vanaf 23.vm.1893 (II, 38) : rue Marie-Thérèse, 73, 

Bruxelles.

III. KA R A KTE R  E N  INH OU D  V A N  H E T BLAD

Litterair blad.
Verhalen, gedichten en feuilletons. Boekbesprekingen.
Volledig franstalig.

IV. P O L IT IE K E  STR E K K IN G

Apolitiek.

V. BEW A AR PLAA TSEN  V A N  REEKSEN  OF SPECIM IN A

1. Brussel, Alb. I, nr. II 91 654 : Vanaf 8.11.1892 (I, 1) t/m 
23.x11.1893 (II, 46).

2. Mechelen, S.A., nr. G  190; en Brussel, Mundaneum, doos 
Mechelen Maa : specimina, cfr. Brussel, Alb. I.

156. L a Muse Populaire (1)

I. 1. Titel : La Muse Populaire.
2. Ondertitel : Publication musicale.
5. Periodiciteit : Maandelijks.
6. Formaat : In-40.

II. 1. a. Stichtingsdatum :
—  prospektus : einde mei 1885,
—  15.v1.1885 (I, 1). 1

(1) Van dit blad werd geen enkel eksemplaar weergevonden. D e nota’s zijn samen- 
gesteld aan de hand van de enige gegevens, uit het werk van Ed. V an D oeselaer, op. cit., 
P- I3S).
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3. Uitgevers : Dubin, G. (professor in muziekleer) en Larose, L . 
(orkestleider).

7. Aires : burelen : Koestraat 56, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Kultureel-, inz. muziekblad.
Haar doel is alleen de onuitgegeven muziek van belgische toon- 
dichters te propageren en te verspreiden onder het volk. Publi- 
katie van uitgelezen stukken voor harmonies en fanfares (1). 
Gepolykopieerde autograaf.

157. D e Mutualist (2)

I. 1. Titel : D e Mutualist (2).
2. Ondertitel : voor de stad en het arrondissement Mechelen. 

Verschijnende aile veertien dagen.
3. Motto : Godsdienst, Vaderland; Huisgezin, Eigendom.
5. Periodiciteit : Tweewekelijks.
6. Formaat : 28 X 36 cm., 4 pp., 3 kol.
7. Prijs : 1 fr./jaar.

II. 1. a. Stichtingsdatum : 27.1.1901 (I, 1).
b. Enig aangetroffen nr. : 27.1.1901 (I, 1).

4. Drukker : C. Laenen-Samois, Mechelen.
7. Adres : drukker; redaktie en administratie : O .L.-Vrouw - 

straat 26, Mechelen.

III. K A R A K TE R  E N  IN H O U D  V A N  H E T  BLAD

Sociaal-politiek blad. Orgaan van de katolieke mutualiteit. Haar 
voornaamste streven is het bevorderen van ouderdomspensioenen. 
Katoliek en volksgezind (3). 1

(1) „Nous avons l’honneur de porter à votre connaissance que nous allons commencer 
sous peu une publication périodique de morceaux choisis pour harmonies et fanfares. 
Le but que nous poursuivons en publiant exclusivement les œuvres inédites de composi
teurs belges est de faire connaître, propager et au besoin populariser, la musique nationale. 
La publication sera mensuelle et paraêtra, pour la première fois, le 15 Juin. Le répertoire 
se composera de pas redoublés, polkas de concert, mazurkas, valses, ouvertures et fan
taisies...”  (prospektus-nummer).

(2) Misschien opgevolgd door De Vriend der Mutualiteit (cfr. infra).
(3) „O ns Blad is katholiek en volksgezind... Onderworpen aan het gezag der 

Kerk en der Geestelijke Overheid... Verkleefd aan den grooten Paus Léo XIII,... Verkleefd 
00k aan onzen doorluchtigen kardinaal... W ij zijn 00k de katholieke zaak genegen onder



Artikels over mutualiteiten. Allerhande gevarieerde nieuws- 
berichten. Politieke polemiek.

IV. P O L IT IE K E  STR E K K IN G

Katoliek. Anti-liberaal. Tegen liberaal orgaan De Burger.

V. BEW A AR PLAA TSEN  V A N  R E EK SEN  OF SPEC IM IN A

1. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen Maa : 27.1.1901 (I, 1).
2. Brussel, Alb. I, fonds Mertens Mechelen; Leuven, U.B., 

fonds Hendrickx, varia 276/17; Antwerpen, S.B., specimina 
België, doos Mechelen L -Z  : specimina cfr. Brussel, M un
daneum.

158. Mechelsch Nieuwsblad 

Zie : Mechelsche courant.

159. Mechelsch Nieuws- en Aenkondigingsblad

I. 1. Titel : Mechelsch Nieuws- en Aenkondigingsblad.
2. Ondertitel : vanaf 7.1.1866 (IV, 1) : Verschijnende aile Zon- 

dagen.
4. Vignet of titelteken : Stadsschild (In fide constans).
5. Periodiciteit : W ekelijks; ’s zondags.
6. Formaat :

—  26 X 36 cm., 4 pp., 3 kol. (1).
—  Vanaf 7.1.1866 (IV, 1) : 31 X 44 cm., 4 pp., 4 kol.
—  Vanaf 12.xn.1897 (XXXV, 50) : 40 x  56 cm., 4 pp., 4 kol.

7. Prijs :
—  3 fr./jaar voor de stad; 3,50 fr./jaar voor andere plaatsen.
—  Vanaf 12.x11.1875 (XIII, 50) : 3,75 fr./jaar buiten de stad. 1

politiek oogpunt... W ij zijn ook volksgezind... W ij zullen bijzonder de vijanden van ons 
volk bestrijden, het Alcoolism, de verkwisting; de matigheid, de spaarzaamheid en het 
vooruitzicht aanprêken. En de mutualiteit in al hare vormen zullen wij als middel ge- 
bruiken om dit doel te bereiken : De onderlinge bijstand voor ziekte, werkeloosheid en 
ongeval, de spaar-, zieken- en sterftekassen aanbevelen. Maar vooral zullen wij handelen 
over pensioenen van den ouden dag...”  (27.1.1901 (I, 1), pag. 1, kol. J en 2).

(1) Vanaf 13.xn.1863 (I, 52) : 6 pp.

319



II. i. a. Stichtingsdatum : 21.xn.1862 (I, 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : 28.ix. 1913 (LI, 39).

3. Uitgever : ) Dierickx-Beke Zonen, Mechelen.
4. Drukker : )
7. Adres :

—  drukker : Steenweg 72, Mechelen.
—  Vanaf 12.xn.1897 (XXXV, 50) drukker en burelen : Steen

weg 72 en Lange Schipstraat 44, Mechelen.

III. KARAKTER E N  IN H O U D  V A N  H E T  BLAD  

Nieuws- en aankondigingsblad.
Aanleiding tôt de stichting ervan is geweest het afkondigen van 
de stedelijke berichten (1).
Nieuwsberichten uit stad, binnen- en buitenland.
Ook artikels betreffende literatuur, handel en nijverheid, land- 
bouw, oudheidkunde (2).
Beraadslagingen van de gemeenteraad. Geestelijke en wereldlijke 
benoemingen. Marktberichten. Vertrekuren bij de spoorwegen. 
Feuilleton. Annoncen.
1.1.1888 : Jubileumnummer, in verzilverde letters gedrukt, ter 
gelegenheid van het 25-jarig bestaan.

IV. P O L IT IE K E  STR E K K IN G

Strikt apolitiek (3).

V. B EW A A R PLA A T SEN  V A N  R E EK SEN  OF SPEC IM IN A

1. Mechelen, S.A., nr. G  8 : vanaf 21.xn.1862 (I, 1) t/m 31.X11. 
1911 (XLIX, 53)-

2. Leuven, U.B., fonds Hendrickx, varia 262/7 :
—  28.1x.1913 (LI, 39)
—  specimina, cfr. Mechelen. 1

(1) „Ingevo!ge de aenneming der stadsdruksels, ons verpügt ziende tôt het afkon
digen der stedelijke berigten, hebben wy goedgevonden dezelve in een nieuw weekblad 
te lasschen...”  (21.xn.1862 (I, 1), pag. 1, kol. 1).

(2) „O m  eenig nut aan dit blad te geven, zullen, buiten de bovenvermelde berigten, 
al de nieuwstijdingen onzer stad, als ook de bijzonderste zoo binnen- als buitenlandsche 
gebeurtenissen met nauwkeurigheid medegedeeld worden... De opstellen betrekkelijk 
tael- en letterkunde, koophandel, nijverheid en landbouw, zullen bereidwillig aanveerd 
en opgenomen worden...”  (21.xn.1862 (I, 1), pag. i, kol. 1).

(3) ,,Het blad zal geene politieke strekking hebben...”  (21.xn.1862 (I, 1), pag. I, 
kol. 1).
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3. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen L -Z ; 
Brussel, Mundaneum, doos Mechelen M aa; en Brussel, Alb. I, 
fonds Mertens, Mechelen : specimina, cfr. Mechelen.

160. D e Noodkreet

I. x. Titel : De Noodkreet.
2. Ondertitel : Anarchistisch Communistisch orgaan.
3. Motto :

—  O p augustus 1894 (I, 1) :
1. Noch God, noch Meester (Blanqui).
2. Eigendom is diefstal (Proudhon).

—  O p 1894 (I, 3) :
1. Als mijn soldaten denken, dan blijft er geen enkelen 

in het geîid (Frederik de Grote).
2. D e krijgsdienst is de dood voor aile vrijheid en toch 

door vrijheid alleen kan een volk, bloeien en gelukkig 
zijn.

—  O p oktober 1894 (I, 4) en februari 1895 (I, 7) :
1. Regeering beteekent Verdrukking.
2. Privaat-bezit beteekent Uitbuiting.

5. Periodiciteit : Onregelmatig.
6. Formaat : 28 X 37 cm., 4 pp., 3 kol.
7. Prijs : 2 cent./nr.

II. 1. a. Stichtingsdatum : augustus 1894 (I, 1).
b. Einddatum en laatste aangetroffen nr. : februari 1895 (1,7) (1).

3. Uitgever : J. P. Bus, Mechelen.
6. Medewerkers : D e Paepe, Caesar; Van der Voo, B. P.
7. Adres :

—  uitgever-drukker : Adeghemstraat 167, Mechelen.
—  redaktie en administratie : Kraanstraat 6, Mechelen.
—  op nr. 5 : Slachthuisvest 29, Mechelen (1).
—  op februari 1895 (I, 7) : Café Voorwaarts, Lange Schip- 

straat 1, Mechelen. 1

(1) Ed. V an D oeselaer, o p . c i t ., p. 113.
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III. KA R A KTE R  EN  INH OU D  V A N  H ET BLAD 

Ideologisch strijdblad.
Breekt elke vorm van regering af. Anti-militaristisch. Strijdt voor 
lotsverbetering van de arbeiders.
Tegen parlementaire socialisten en tegen kapitalisten. Staat 
anarchie en sociale revolutie voor (i).

IV. POLITXEKE STR E K K IN G  

Anarchistisch-kommunistisch.

V. BEW A AR PLAA TSEN  V A N  R EEKSEN  OF SPECIM IN A

1. Mechelen, S.A., nr. G  137 : oktober 1894 (I» 4)-
2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen N :

—  augustus 1894 (I, 1)
—  augustus 1894 (I> 3) (1 2)
—  specimen, cfr. Mechelen.

3. Leuven, U.B., fonds Hendrickx, varia 289/6 :
—  februari 1895 (I, 7)
—  specimina, cfr. Mechelen en Brussel, Mundaneum.

4. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen L -Z  : 
specimina, cfr. Brussel, Mundaneum en Leuven.

161. D e  Noordster

I. 1. Titel : D e Noordster.
2. Ondertitel : Toneelblad verschijnende bij elk feest.
3. Motto : W ie de nieuwe toneelschool volgt, werkt mede tôt 

de volksbeschaving.
. Periodiciteit : Onregelmatig.
6. Formaat : 27 X 40 cm., 4 pp., 3 kol.

(1) „W at wij willen, en waarvoor wij met open vizier te velde zullen trekken, is het 
ideaal der anarchie, terwijl wij al onze krachten zullen inspannen, om de massa den 
revolutionnairen weg te begeleiden, den weg, langs welken wij meenen alleen ons doel 
te bereiken...

D it blad zal zich bezighouden met de verschillende maatschappelijke stelsels, die 
heden worden vooruitgezet om in de toekomst eene betere samenleving te doen geboren 
worden...

Leve de Sociale Revolutie !
Leve de Anarchie!" (augustus 1894 (I, 1), pag. 1, kol. 1 en 2).
(2) Protestnummer tegen de zg. „Bloedwet".
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II. i .  a. Stichtingsdatum : 23.1x.x911 (I, 1).
b. Enig aangetroffen nr. : 23.1x.1911 (I, 1).

III. KA R A KTE R  E N  INH OU D  V A N  H E T  BLAD

Kultureel blad. Orgaan van de Mechelse toneelvereniging De 
Noordster.
Ontleding en bespreking van op te voeren stukken. Nieuws van 
de kring. Programmas. Distrakties (moppen, raadsels, ...). 
Annoncen.

IV. P O L IT IE K E  STR E K K IN G

Apolitiek.

V. BEW A AR PLAA TSEN  VAN  REEKSEN  OF SPECIM IN A

1. Leuven, U .B., fonds Hendrickx, varia 289/10: 23.1x.1911 (I, 1)

162. Les Nouvelles du Jour (1)

I. 1. Titel : Les Nouvelles du Jour.
2. Ondertitel : Édition de demain.
6. Formant : 30 X 41 cm., 4 pp., 3 kol.
7. Prijs : 10 cent./nr.

II. 1. Enig aangetroffen nr. : 7.3.1870.

H. Dierickx-Beke Zonen, Mechelen.

III. K A RA KTER EN  INH OUD V A N  H ET BLAD

Burlesk distraktieblad. Uitgegeven ter gelegenheid van Karnaval 
1870. Gefingeerde uitspraken, sketchen, refreinen, grafschrift, 
moppen.
Tweetalig.
Uitgegeven voor financiële steun van een „Bond” .

IV. P O L IT IE K E  STR E K K IN G

Geen. 1

3. Uitgever :
4. Drukker :

(1) Zie 00k : La Chronique (cfr. supra), Le Farceur (cfr. supra), Figaro (cfr. supra) 
en La Lanterne (cfr. supra).
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V. B EW A AR PLAA TSEN  VA N  R E EKSEN  OF SPEC IM IN A

i. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen L -Z  : 
7.111.1870.

163. Maandelijksche Oefeningen (1)

I. 1. Titel :
—  Maandelijksche Oefeningen.
—  Vanaf einde 1895 : Maandoefeningen.

4. Vignet of titelteken : Heiligeprent.
5. Periodiciteit : Maandelijks.
6. Formaat : Kleine uitgave van 4 pp.

II. 1. a. Stichtingsdatum : 1857 o f 1858. 
b. Einddatum : na 1900.

5. Drukkers :
—  Vanaf 1864 : E. en I. Van Moer, Mechelen.
—  Vanaf einde 1895 : H. Dierickx-Beke Zonen, Mechelen.

7. Adres : drukkers : (Van Moer) : Lange Schipstraat, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Religieus blaadje. Uitsluitend gewijd aan maandelijkse gods- 
dienstige oefeningen.

IV. POLITIEKE STREKKING

Apolitiek.

164. Op-Sinjoorken (2)

I. 1. Titel : Op-Sinjoorken.
2. Ondertitel :

—  Kiesblad van Mechelen.
—  Vanaf 4.1.1890 (VI, 1) t/m 26.X.1894 (VIII, 45) : Katholiek 

Volksblad voor Mechelen en Omstreken.
—  Na 26.x. 1894 (VIII, 45) : opnieuw : Kiesblad van Mechelen. 1

(1) G een enkel specimen werd hiervan weergevonden. A ile  gegevens, hier bijeen- 
gebracht, werden gehaald uit : Ed. V an D oeselaer, op. cit., pp. 49-50.

(2) Zie 00k onder : Kiespam fletten (infra).
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3- Motto :
M et het oude Mechelsch vlag 
Komt Sinjoorken voor den dag.
Vrienden, neemt zijn woorden aan!
O f  onz* stad is naar de maan.
Laat u niet door geuzenstreken,
Burgers, in de kleêren steken.
Rust en vrede zij uw’ leus,
Kiezers, steunt dus voor geen’ geus!

4. Vignet of titelteken : Pop ,,Op-Sinjoorke” in deurgat.
5. Periodiciteit :

—  Onregelmatig.
—  Vanaf 4.1.1890 (VI, 1) t/m 12.x1.1890 (VI, 90) : Tweemaal/ 

week. O p woensdag en zaterdag.
6. Formaat : 30 X 42 cm., 4 pp., 3 kol.
7. P r ijs  : Vanaf 4.1.1890 (VI, 1) : 2 cent./nr. ; 60 cent./drie 

maanden.

II. 1. a. Stichtingsdatum : 23.x. 1881 (I, 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : 10.1v.1896 (VIII, 1) (1).

3. Uitgever : ) —  E. en I. Van Moer, Mechelen.
4. Drukker : j —  Vanaf 17.x. 1884 (III, 3) : W w e J. C. Van

Roy, Mechelen.
—  Vanaf 24.x. 1894 (VIII, 44) : J. Seth, Brussel.
—  Vanaf 15.x1.1895 (VII, 1) : Jan Fels, Meche

len.
—  Vanaf 6.IV.1896 (VIII, x) : J. Jooris, Mechelen

7. Adres :

—  Vanaf 4.1.1890 (VI, 1) : drukker (Van Roy) en burelen : 
Huidevetterstraat 18, Mechelen.

—  Vanaf 24.x. 1894 (VIII, 44) : drukker (Seth) : Warmoes- 
berg 16, Brussel.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD 

Kiesblad. Verkiezingspropaganda.
Vanaf 4.1.1890 (VI, 1) t/m 24.x. 1894 (VIII, 44) : eveneens 
nieuwsblad : stadsnieuws, nieuws van de omliggende gemeenten 
en annoncen. 1

(1) Ed. V an D oeselaer, op. cit,, p. 87, vermeldt nog een eksemplaar, verschenen 
op 11.1x.1896.
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Vanaf 26.x. 1894 (VIII, 45) : opnieuw uitsluitend verkiezings- 
propaganda.

IV. P O L IT IE K E  STR E K K IN G

Katoliek. Anti-liberaal.

V. BEW A AR PLAA TSEN  V A N  R E EKSEN  OF SPEC IM IN A

1. Mechelen, S.A., nr. G  31 :
—  23.X.1881 (I, 1)
—  6.11.1882 (II, 1)
—  17.x. 1884 (III, 3)
—  22.V.1886 (IV, 4)
—  15.x. 1887 (V, 5)
—  Vanaf 4.1.1890 (VI, x) t/m 12.x1.1890 (VI, 90)
—  24.1.1891 (VII, 1)
—  21.ni 1891 (VII, 2)
—  26.V.1893 (VIII, 1)
—  24.x. 1894 (VIII, 44)
—  26.x. 1894 (VIII, 45)
—  15.x1.1895 (VII, 1)
—  6.1V.1896 (VIII, 1)
—  10.1v.1896 (VIII, 1).

2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen N ; Brussel, Alb. I, 
fonds Mertens, Mechelen; Antwerpen, S.B., specimina 
België, doos Mechelen L -Z  : specimina, cfr. Mechelen.

165. Orgaan van den Toneelkring D e Moedertaal

I. 1. Titel :
—  Orgaan van den Toneelkring D e Moedertaal.
—  Vanaf september 1904 : D e Moedertaal.
2. Ondertitel : Toneelblad.
6. Formaat : 28 X 44 cm., 4 pp., 3 kol.
7. Prijs : 5 cent./nr.

II. 1. a. Stichtingsdatum : november 1903 (I, i).
b. Laatste aangetroffen nr. : oktober 1907 (V, 16).

4. Drukker :
—  Vict. Heymans, Mechelen.
—  Vanaf oktober 1907 : Heymans-de Backer, Mechelen.
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7. Adres : mededelingen en aankondigingen :
—  lokaal ,,In de Beurs” , Borzestraat 30, Mechelen.
—  Jan Van Nieuwenhoven, Beggijnenstraat 39, Mechelen.
—  vanaf oktober 1907 : Vleeschouwerstraat 12, Mechelen.

III. K A RA KTER E N  INH OU D  V A N  H E T BLAD

Kultureel blad. Orgaan van de toneelvereniging De Moedertaal. 
Nieuws van de kring. Artikels over toneelwereld (1). 
Propaganda voor op te voeren stukken. Annoncen.

IV. P O L IT IE K E  STR E K K IN G  

Apolitiek.

V. BEW A AR PLAA TSEN  V A N  REEKSEN  OF SPECIM IN A

1. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen : september 1904
( H ,  4).

2. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen L -Z  :
—  november 1903 (I, 1)
—  oktober 1907 (V, 16).

166. D e Orgeldraaier

I. 1. Titel : D e Orgeldraaier.
2. Ondertitel : Onafhankelijke verdediger der Neringdoeners van 

Mechelen en omstreken.
5. Periodiciteit : Tweewekelijks.
6. Formaat : 36 X 55 cm., 4 pp., 4 kol.
7. Prijs : 5 cent./nr. ; 2,50 fr./jaar.

II. 1. a. Stichtingsdatum : 15.1x.1895 (nr. 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : 10.x1.1895 (nr. 5) (2).

3. Uitgever : Karel D e Meyer.
4. Drukker : Reynaert-Corewyn, Antwerpen (3).
5. Redakteur : Raymond de la Croix.
7. Adres :

—  uitgever : lokaal Groenendael, Hallestraat, Mechelen.
—  drukker : Oranjestraat, Antwerpen (3). * 7

(1) „O ns Blad zal ook steeds het zijne bijbrengen, wanneer het geldt, de Vlaamsche 
tooneelbelangen te verdedigen...”  (november 1913 (I, 1), pag. 1, kol. 1).

(2) Het blad zou, bij gebrek aan ondersteuning, gestaakt zijn na de uitgave van het
7e nummer. (Ed. V an D oeselaer, op. cit., p. 118).

(3) Ed. V an D oeselaer, op. cit., pp. 117-118.
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III. KARAKTER EB INHOUD VAN HET BLAD

Kommercieel- en nieuwsblad. Verdedigt belangen van handel 
en nijverheid, inz. Van de kleinhandel.
Tegen koôperatieven (i).
Stadsnieuws, vooral aangaande moorden, diefstallen en onge- 
lukken. Nieuws van de gemeenteraad. Lijst van aanbevolen 
huizen. Annoncen.

IV. POLITIEKE STREKKING

Apolitiek (2).

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen N  :
—  29.ix .1895 (nr. 2)
—  10.x1.1895 (nr. 5).

2. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen : 13.x. 1895 (nr. 3).
3. Leuven, U .B., fonds Hendrickx, varia 303/1 :

—  15.1x.1895 (nr. 1)
—  specimen, cfr. Brussel, Mundaneum.

4. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen L -Z  : 
specimen, cfr. Leuven.

167. D e Mechelsche Papier- en Boekbewerker

I. 1. Titel : D e Mechelsche Papier- en Boekbewerker.
2. Ondertitel : Verschijnt zoo dikwijls het past.
5. Periodiciteit : Onregelmatig.
6. Formaat : 17 X 27 cm., 6 pp., 2 kol.

II. 1. Enig aangetroffen nr. : s.d. (maart 1911) (3).
4. Drukker : Fr. Vermeulen-Van Bogaert.
7. Adres : drukker : Hanswyckstraat 49, Mechelen. 1

(1) „Hij (De Orgeldraaier) is tegen die noodlottige inatellingen der cooperatieven 
te velde getrokken en zal dien strijd moedig blijven voeren, zoolang de Mechelsche nering- 
doeners onder die droevige verdrukking zullen blijven gebukt gaan...”  (13.X.1895 (nr. 3), 
pag. 1, kol. 1).

(2) „D e Orgeldraaier hangt hoegenaamd van geene politiekepartij a f...”  (29.1x.1895 
(nr. 2), pag. 1, kol. 1).

(3) Datum in potlood genoteerd.

328



III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Vakblad. Orgaan van het ,,Christen Boekdrukkers- en Boek- 
bindersgild uit den Katholieken Werkmanskring.
Streeft naar lotsverbetering en vereniging van werklieden, inz. 
van de drukkers en letterzetters.
Vooral nadruk op loonsverhoging.

V. POLITIEKE STREKKING

Apolitiek (i).
Rooms-katolieke inslag, maar geen politiek-katolieke propaganda.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen : s.d. (maart 1911).

168. Hanswycks Parochieblad

I. 1. Titel : Hanswycks Parochieblad.
2. Ondertitel : Verschijnende den Zaterdag van elke week.
5. Periodiciteit : Wekelijks : ’s zaterdags.
6. Formaat : 16 X 24 cm., 4 pp., 2 kol.
7. Prijs : 1 fr./jaar.

II. x. a. Eerste aangetroffen nr. : 2 .X II.19 11  (nr. 19). 

b. Laatste aangetroffen nr. : n . v .1 9 1 2  (2).

4. Drukker : Fr. Vermeulen-Van Bogaert, Mechelen.
7. Adres : drukker : Hanswyckstraat 49, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Parochieblad. Rooms-katoliek.
Uitsluitend kerkelijk, inz. parochiaal nieuws.

IV. POLITIEKE STREKKING

Apolitiek.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Mechelen, S.A., nr. G  104 : n .v .1912. 1

(1) „Aan politieke werking doet onze vereeniging niet mêe, overtuigd dat de vak- 
vereeniging hare handen al vol heeft met de vakbelangen van hare Ieden te behartigen...” 
(s.d., pag. 1, kol. 1).

(2) Daama opnieuw gevonden vanaf 1926.
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2. B russel, M u n d an eu m , doos M ech elen  G  : 2 .X I1 .19 11  (nr. 19).

3. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen : specimen, cfr. 
Brussel, Mundaneum.

169. L e  Pressophile

I. 1. Titel : Le Pressophile.
2. Ondertitel : Bulletin mensuel des Journaux, mis en vente 

(chez) Ed. Van Doeselaer, Imprimeur-Éditeur, Bruul 73, 
Malines.

5. Periodiciteit : Maandelijks.
6. Formaat : 14 X 21 cm., 4 pp., geen kol.

II. 1. Enig aangetroffen nr. : november 1909 (I, 1).
3. Uitgever : ) Ed. Van Doeselaer, Mechelen.
4. Drukker : )
7. Adres : drukker en uitgever : Bruul 73, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Katalogus van kranten, op dat ogenblik te koop bij de drukker. 
Lijst met naam, jaargang, nummer(s), datum en prijs van iedere 
krant.

IV .  POLITIEKE STREKKING

Geen.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Brussel, Mundaneum, doos MechelenN : november 1909 (I, 1).
2. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen : specimen, cfr. 

Brussel, Mundaneum.

170. D e  Prijsduif

I. x. Titel : D e Prijsduif.
2. Ondertitel : Weekblad voor duivenmaatschappijen en duiven- 

liefhebbers.
Verschijnende elken Zondag.

4. Vignet of titelteken : Vliegende duif.
5. Periodiciteit : W ekelijks; ’s zondags.
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6. Formaat : 28 X 45 cm., 4 pp., 3 kol.
7. Prijs : 10 cen t./n r. ; 3 fr./jaar ( lie fh e b b e rs)  ; 4 fr ./jaar (m aat- 

sc h a p p ije n ).

II. 1. a. Stichtingsdatum :
—  8 -X II-1895 (p ro e fn u m m e r)

—  22.x11.x895 (I, proefnummer)
—  5.1.1896 (I, 1) (1).

b. —  Einddatum : 26.1.1896 (I, 4) (1).
—  Laatste aangetroffen nr. : 22.x11.1895 (I, proefnummer).

3. Uitgever : ) Jaak D e Roy-Velter, Mechelen.
4. Drukker : j
7. Adres: uitgever-drukker; bureel en redaktie : Adeghemstraat 76, 

Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Sportblad. Uitsluitend nieuws i.v.m. duivensport (2). 
Prijskampen. Annoncen.

IV .  POLITIEKE STREKKING

Apolitiek.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Leuven, U.B., fonds Hendrickx, varia 328/8 : 22.x11.1895 
(I, proefnummer).

2. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen L -Z  :
8.XII.1895 (proefnummer).

171. L e  Progrès

I. 1. Titel : L e Progrès.
2. Ondertitel : Recueil publié par les Élèves de 4e et 5e Lat.
6. Formaat : 14 x  22 cm., 8 pp., geen kol. 1

(1) Ed. V an D oeselaer, op. cit., p. 132.
(2) ,,Ons doel is het onze bij te dragen om de kennis in den aankweek onzer lucht- 

reizigers te verbreiden, om de prijskampen op doelmatige en rechtveerdige wijze in te 
richten en de liefhebbers in te lichten over ailes wat betrek heeft met onze edele duiven- 
rassen...”  (8.XI1.1895, proefnummer, pag. 1, kol. 1).
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II. x. Enig aangetroffen nr. : i.vm .1882 (nr. 7).
6. Medewerkers : Coulon, E. ; Gressin-Dumoulin,E. ; Lutens, F. ; 

Troch, L. ; Van De Kerckhove, L.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Distraktieblad. Orgaan van de leerlingen van de 4e en 5e lat. 
uit de Oude Humaniora.
Opstellen en verhalen. Gedicht.
Gestencileerd handschrift.

IV. POLITIEKE STREKKING 

Geen.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen L -Z  :
1.v iii. 1882 (nr. 7).

172. Pro Pueris (1)

I. 1. Titel : Pro Pueris.
2. Motto : Pour les Enfants. Voor de Kinderen.
3. Formaat : In-folio, 4 pp.
4. Drukker : Paul Ryckmans, Mechelen.

II. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Propagandablad.
Uitgegeven ter gelegenheid van een Vlaamse Kermis, (op 25.iv. 
1898), ingericht in het Sint-Romboutskollege en ten voordele 
van de bewaarscholen van de zusters van O .L .V . van Barm- 
hartigheid.

173. D e / L e  Railwayman

I. 1. Titel : De/Le Railwayman.
2. Ondertitel : Orgaan der lagere Staatsbedienden van België. 

Organe du personnel inférieur de l’état Belge. 1

(1) Dit blad werd niet weergevonden. De nota's zijn samengesteld aan de hand 
van gegevens uit het werk van Ed. V an D oeselaer, op. rit., pp. 138-139).
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5. Periodiciteit : Maandelijks.
6. Formaat : 28 X 37 cm., 8 pp., 3 kol.
7. Prijs :

—  5 cent./nr. ; 75 cent./jaar.
—  vanaf 5.X I.1903 (II, 15) : 1 fr./jaar.

II. 1. a. Stichtingsdatum : 14.1x.1902 (I, 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : 5 .X I.1 9 11  (IX , 17).

4. Drukker : L. Vleeschouwer, Mechelen.
7. Adres :

—  drukker :
—  Brusselsche Steenweg 53, Mechelen.
—  vanaf 12.1.1908 (VI, 16) : St. Jan Berchmansstraat, 

Mechelen.
—  redaktie en direktie : Begijnenstraat 18, Mechelen.

III.  KARAKTER E N  INH OU D  V A N  H ET BLAD

Vakblad. Orgaan van de lagere staatsbedienden. Nieuws hierover 
uit verschillende steden van het land. Statuten. Verdedigt be- 
langen en wijst op plichten van de staatsbedienden (1). 
Tweetalig. Vaak slechts alleen het franstalig gedeelte bewaard 
gebleven.
Vanaf 19x1 : Alleen nederlandstalig, ondanks tweetalige titel. 
Ook enkele annoncen.

IV .  POLITIEKE STREKKING

Apolitiek (2).

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Mechelen, S.A., nr. G  157 : 19.11.1908 (VI, 17).
2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen N  :

—  5.X. 1903 (II, 14)
—  12.1.1908 (VI, 16).

3. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen :
14.1x.1902 (I, 1) (3). 1

(1) „Nous défendrons résolument les intérêts du personnel, nous signalerons ses 
griefs avec autant d’énergie que n’importe quel journal... Si nous revendiquerons les droits 
de l’ouvrier, nous ne manquerons pas de lui rappeler ses obligations...”  (14.1x.1902 (I, 1), 
pag. 1, kol. 2).

(2) ,,Nous n’envisagerons que les actes, sans nous laisser guider par une tendance 
politique et ouvrirons largement nos colonnes à quiconque veut défendre la grande cause 
du personnel inférieur de l’État...”  (14.1x.1902 (I, 1), pag 1, kol. 2).

(3) Alleen franstalig gedeelte.
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4. Leuven, U .B., fonds Hendrickx, varia 331/2 :
—  14.1x.1902 (I, 1) (1)
—  5.111.1903 (I, 7)
—  5.XI.1903 (II, 15) (1)
—  5.XH.1904 (III, 28)
—  i.vii.19 11 (IX, 13)
—  5 .X 1.19 11  (IX, 17 ).

5. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen L -Z  : 
14.1x.1902 (I, 1).

174. Elk zijn Recht

I. 1. Titel : Elk zijn Recht.
2. Ondertitel :

—  O p september 19 n  (I, 3) : Orgaan van het „Verbond der 
Gemengde Vakken.”

—  O p november 1911 (I, 5) : Orgaan van den ,,Landsbond 
der Gemengde Vakken” , tôt bevordering der kristen- 
syndikale propaganda in Vlaamsch-België en voornamelijk 
in Limburg.

3. Motto : Onvereenigd zijn wij niets; vereenigd zijn wij ailes.
5. Periodiciteit : Maandelijks.
6. Formaat : 28 X 39 cm., 4 pp., 3 kol.
7. Prijs : i fr./jaar.

II. 1. a. Eerste aangetroffen nr. : september 1911 (I, 3). 
b. Laatste aangetroffen nr. : november 1911 (1,5).

4. Drukker : stoomdrukkerij Goebeert, Ronse.
5. —  Direkteur : Sips, Florimond.

—  Redakteur : Simoens, Amand.
7. Adres :

—  redaktie (Simoens) : Melkvoetsteeg 7, Hasselt.
—  direktie (Sips) : Caputsteenentorenstraat 47, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Vakblad. Orgaan van de ,,Landsbond der Gemengde Vakken” . 
Artikels betreffende vakverenigingen. Verslagen van vergade- 1

(1) Alleen franstalig gedeelte.
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ringen. Briefwisseling uit verschillende steden in verband hier- 
mee. Propaganda voor katolieke vakbonden.

IV. POLITIEKE STREKKING

Katoliek. Ondersteunt de „kristene vakbeweging”  (i). 
Anti-socialistisch.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

x. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen : november 191 x
(I, s).

2. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen L -Z  : 
september 1911 (I, 3).

175. Recht en Plicht (2)

I. 1. Titel : Recht en Plicht.
2. Ondertitel : Tolk van den Katholieken Werkmanskring van 

Mechelen.
3. Motto :

1. Help U  zelve zoo helpe U  God.
2. Arbeid adelt.
3. Voor God en Volk.

5. Periodiciteit : Maandelijks.
6. Formaat : 28 X 43 cm., 4 pp., 4 kol.

II. 1. a. Stichtingsdatum : februari 1896 (I, 1).
b. —  Laatste aangetroffen nr. : juli 1897 (II, 18).

—  Laatste verschenen nr. : december 1897 (3).
4. Drukker : Jaak D e Roy-Velter, Mechelen.
7. Adres : Bureel van de Katholieken Werkmanskring, M e

chelen.
—  drukker : Adeghemstraat, Mechelen. 1

(1) „Elk zijn Recht is en blijft het orgaan van het Verbond der 
Gemengde Vakken, maar niets belet ons, en voomamelijk in Limburg, de kristene vak
beweging, onder al hare vormen, te ondersteunen...”  (september 1911 (I, 3), pag. 1, kol. 2).

(2) Vervangt het blad De Mechelaar, Onpartijdig Weekblad (cfr. supra). Zie : Ed. 
V an D oeselaer, op. cit., p. 115.

(3) Het blad wordt vervangen door Volksblad voor Stad en Arrondissement Mechelen 
(cfr. infra). Zie : Ed. V an D oeselaer, op. cit., p. 133.

335



III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Vakblad. Orgaan van de ,,Katholieken Werkmanskring van 
Mechelen” . Streeft naar lotsverbetering van de arbeiders. W il 
zowel hun rechten verdedigen als hun plichten als kristenen 
opleggen (i).
Ook kiesblad. Verkiezingspropaganda voor gemeenteverkiezing 
van 12.1v.1896.

IV. POLITIEKE STREKKING

Katoliek. Anti-liberaal en anti-socialistisch.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Mechelen, S.A., nr. G  140 : februari 1897 (II, 13).
2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen N  :

—  juli 1896 (I, 6)
—  juni 1897 (II, 17).

3. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen : februari 1896 (I, 1).
4. Leuven, U.B., fonds Hendrickx, varia 332/11 :

—  april 1896 (I, 3)
—  september 1896 (I, 8)
—  januari 1897 (h I2)
—  maart 1897 (II, 14)
—  juli 1897 (H. 18)
—  specimen, cfr. Brussel, Alb. I.

5. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen L -Z  : 
specimen, cfr. Mechelen.

176. Recht door Zee

I. 1. Titel : Recht door Zee.
2. Ondertitel : Orgaan der Vrije Vlaamsche Groepen.
3. Motto : 1

(1) „D e Katholieke Werkmanskring heeft zijn orgaan, en het is aan het bestuur 
gegeven, ten minste eens per maand, aan zijne talrijke leden te zeggen wat hun op het 
harte ligt; ze in te lichten over ailes wat ze noodig hebben te weten, hun hunne rechten 
aan te duiden en helpen verdedigen en hun tevens ook hunne plichten voor te schrijven.

Het is daarom dat wij dit blad, dat de tolk onzer instelling moet wezen, recht en 
plicht hebben geheeten. Beiden zijn onafscheidbaar : geene rechten kan verstaan worden 
zonder plicht, evenals wij voor elke plicht, die ons opgelegd wordt, een recht mogen 
wedereisschen...”  (februari 1896 (I, 1), pag. 1, kol. 1, 2, 3).
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—  i. God en de Staat zijn twee meesters.
2. W aar meesters zijn, daar zijn slaven.

—  Vanaf mei 1904 (nr. 5) : Die met ’t zwaard omgaat, zal 
door ’t zwaard vergaan.

5. Periodiciteit : Onregelmatig.
6. Formaat : 28 X 41 cm., 4 pp., 3 kol.
7. Prijs : 2 cent./nr.

II. 1. a. Stichtingsdatum : maart 1904 (nr. 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : november 1904 (nr. 17).

3. Uitgever : Verbelen, Fr., Mechelen.
4. Drukker : Aug. Hendrickx, Mechelen.
7. Adres :

—  uitgever : Neckerspoel, Mechelen.
—  drukker : Lange Haargracht 43, Mechelen.
redaktie en administratie ( =  uitgever ?) : Neckerspoel-borght 5, 

Mechelen.
—  J. Madou : Deurnestraat 15, Antwerpen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Politiek- en ideologisch blad. Breekt elke vorm van de maat- 
schappij af. Roept aile arbeiders op tôt vereniging en tôt strijd 
tegen het kapitalisme.
L o f voor de Internationale.
Feuilleton. Annoncen.

IV. POLITIEKE STREKKING 

Anarchistisch-kommunistisch.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

r. Mechelen, S.A., nr. G  278 : Vanaf maart 1904 (nr. 1) t/m 
november 1904 (nr. 17).

2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen N ; Brussel, Alb. I, 
fonds Mertens, Mechelen; Leuven, U .B., fonds Hendrickx, 
varia 332/13; Antwerpen, S.B., specimina België, doos 
Mechelen L -Z  : specimina, cfr. Mechelen.

337



177* Le Recueil Littéraire

I. i. Titel : Le Recueil Littéraire.
2. Ondertitel : Journal bi-mensuel.
5. Periodiciteit : Tweewekelijks.
6. Formaat : 23 X 29 cm., 8 pp., 2 kol.
7. Prijs : 1,50 fr./6 maanden.

II. 1. a. Stichtingsdatum : 1.11.1883 (nr. 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : 15.ni. 1883 (nr. 4).

4. Drukker : A . D e Keukelaere, Gent.
6. Medewerkers : Baudour, Albert ; D e Coene, Albert ; Deschie- 

tere, Paul ; D ’Ourbot, Alb. ; Fecher, J. ; Lefebvre, Alfred ; 
Mertens, Maurice; Tydgadt, Const. ; Vial, E.

7. Adres :
—  drukker : Brabantdam 84, Gent.
—  Bruul 82, Mechelen.

III. KARAKTER EN 1NHOUD VAN HET BLAD

Literair blad. Orgaan van de leerlingen uit het M .O . Publiceert 
ingezonden opstellen en verhandelingen (1).
Legenden en verhalen. Gedichten.
Artikels i.v.m. literaire en historische onderwerpen.
Uitsluitend franstalig.

IV. POLITIEKE STREKKING

Geen.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen N  : 15.n i .1883 (nr. 4).
2. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen : 1.11.1883 (nr. 1).
3. Antwerpen, S.B., specimina Belgiê, doos Mechelen L -Z  : 

15.11.1883 (nr. 2).

(1) „ Notre but est de publier les rédactions françaises les mieux réussies qui nous 
seront envoyées. Nous voulons aussi exciter l'émulation parmi M M . les élèves qui désirent 
faire des progrès dans la langue française et nous osons espérer que tous nous fourniront 
des articles qui, nous n’en doutons pas, figureront avec honneur dans nos colonnes..." 
(1.11.1883 (nr. l )> P^S- i« kol- i).
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178. L e Règne du Sacré-Cœur en Belgique et Congo (1)

Verschenen nr. : april 1911 (XI, 4).
Drukker : H. Dierickx-Beke Zonen, Mechelen.

179. Onderling Reklaamblad

I. x. Titel : Onderling Reklaamblad.
2. Ondertitel : ter bevordering van Handel en Nijverheid.
6. Formaat : 21 X 31 cm., 8 pp., geen kol.
8. Oplage : 40 000 nrs (2).

II. 1. a. Stichtingsdatum : maart 1912 (I, 1).
b. Enig aangetroffen nr. : maart-april 1912 (I, 1 en 2).

4. Drukker : René Smeyers, Mechelen.
7. Adres :

—  drukker : Kathelijnestraat 4, Mechelen.
—  direktie : Befferstraat 30, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD 

Reklaamblad.
Geen artikels. Uitsluitend annoncen.

IV. POLITIEKE STREKKING

Apolitiek.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen : maart en april 
1912 (I, 1 en 2).

2. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen L -Z  : 
specimen, cfr. Brussel. 1 2

(1) D it regligieus tijdschrift werd niet gevonden.
De nota’s zijn vermeld in Naamlijst van ongeveer 200 dag-, week-, niaandbladen en 

andere periodieken behorende tôt de Mechelse Drukpers vanaf 1900 tôt 1940, verzameld door 
Jozef Van Balberghe (privaat bezit van de heer J. Van Balberghe, Mechelen).

(2) Vermeld op aflevering van maart-april 1912 (I, 1 en 2).
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180. Le Réveil

I. i. Titel : Le Réveil.
2. Ondertitel :

—  Organe hebdomadaire des libéraux unis.
—  Vanaf 16.V.1909 (III, 10) : Organe libéral de l’Arrondisse

ment de Malines.
5. Periodiciteit : Wekelijks.
6. Formaat :

—  33 X 49 cm., 4 pp., 4 kol.
—  Vanaf 29.V.1910 (IV, 22) : 33 X 55 cm., 4 pp., 4 kol.

7. Prijs :

—  1,50 fr./jaar; 5 cent./nr.
—  Vanaf 29.V.1910 (IV, 22) : 2,50 fr./jaar.

II. 1. a. Stichtingsdatum : 16.v1.1907 (I, 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : 29.V.1910 (IV, 22).

4. Drukker : Ed. Van Doeselaer, Mechelen.
7. Adres :

—  drukker en publiciteit : Bruul 73, Mechelen.
—  redaktie en administratie : Café des Arts, Hallestraat 10, 

Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD 

Kies- en nieuwsblad.
Hoofdzakelijk verkiezingspropaganda. Ook : lokale kroniek. 
Annoncen.
Uitsluitend franstalig.

IV. POLITIEKE STREKKING

Liberaal. Anti-klerikaal en anti-socialistisch.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Mechelen, S.A., nr. G  124 :
—  16.V.1909 (III, 10)
—  19.1x.1909 (II, 23).

2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen N  :
—  30.v1.1907 (I, 3)
—  27.x. 1907 (I, 20)
—  29.V.1910 (IV, 22).
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3. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen :
—  16.v1.1907 (I, 1)
—  2 4 .V .1 9 0 8  (II, 1).

4. Leuven, U .B., fonds Hendrickx, varia 336/13 :
—  1 3 . X . 1 9 0 7  (I, 18 )

—  20.x. 1907 (I, 19)
—  specimen, cfr. Brussel, Alb. I.

5. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen L -Z  :
—  28.x1.x909 (III, 33)
—  specimen, cfr. Leuven.

181. L a  Revue des Humanités en Belgique

I. x. Titel : La Revue des Humanités en Belgique.
2. Ondertitel : Publication mensuelle.
5. Periodiciteit : Maandelijks.
6. Formaat : 16 X 24 cm., 32 pp., geen kol.
7. Prijs : 7,50 fr./jaar (België); 12,50 fr./jaar (buitenland).

II. 1. a. Stichtingsdatum : maart 1897 (I, 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : december 1913 (XVI, 10) (1).,

2. Stichter : Charles Tilman.
3. Uitgever : Vanderpoorten, I., Gent.
5. —  Direkteur : Roegiers, A .

—  Redakteurs :
—  Meyer, Gust. (Mechelen) en Mallinger, L. (Leuven).
—  Vanaf 1913 : Meyer, Gust. en Gallet, R. (Charleroi).

6. Medewerkers : Directeurs der verschillende groepen van biblio- 
grafie volgens onderwijsvak :
—  pédagogie : Hombert (Gent)
—  grieks : Dupont (Enghien) & Fabri (Doornik)
—  latijn : Masson (Liège)
—  frans : Gallet (Charleroi)
—  nederlands : Van Hauwaert (Gent).
—  duits : Scharff (Liège)
—  engels : Fabritius (Arlon)
—  geschiedenis : Dony (Mons) 1

(1) Gaat verder in 1914.
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—  aardrijkskunde : Kraentzel (Brussel)
—  natuurwetenschappen : Terfve (Charleroi)
—  wiskunde : Rose (Charleroi).
Andere medewerkers : Bovy, A . ; Buisseret ; Caeymaex ; Carlier ; 
Flamion, J. ; Gérard ; Hombert, J. ; Krekelberg ; Melon, J. ; 
Pelzer, L.

7. Adres :
—  redakteurs :

—  (Meyer) : Kapucienenvest xo, Mechelen.
—  (Mallinger) : Steenweg op Namen 165, Heverlee- 

Leuven.
—  (Gallet) : rue du Progrès 35, Charleroi.

—  uitgever : Lepelstraat 13, Gent.
—  administratie en abonnementen : Vanaf 1913 : Auwegem- 

vaart 18, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD 

Bibliografisch tijdschrift.
Dokumenten en informatie betreffende nieuw verschenen boeken 
en tijdschriften. Nieuws aangaande onderwijs en pédagogie in 
het algemeen, en over verschillende vakken in het bijzonder. 
Uitsluitend franstalig.

IV. POLITIEKE STREKKING

Apolitiek.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Brussel, Alb. I, nr. 754 R : Vanaf maart 1897 (I, 1) t/m 
december 1913 (XVI, 10).

2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen N  ; en Antwerpen, S.B., 
specimina België, doos Mechelen L -Z  : specimina, cfr. 
Brussel, Alb. I.

182. L a  Revue Rouge (1)

I. 1. Titel : La Revue Rouge.
2. Ondertitel : Mensuelle de Littérature, d ’A rt et d’Économie 

politique. 1

(1) Deze publikatie werd niet weergevonden. De gegevens komen uit het werk van 
Ed. V an D oeselaer, op. cit., p. 167.
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5. Periodiciteit : Maandelijks.
6. Formaat : 32 pp. (1).
7. Prijs : 50 cent./nr.

II. x. Stichtingsdatum : januari 1892 (I, 1).
4. Drukkers : L . en A . Godenne, Mechelen.
7. Adres :

—  redaktie en administratie : Rue Gendebien 18, Bruxelles.
—  drukkers : Groote Markt 28, Mechelen.

183. Rumpst —  Vooruit (2)

I. 1. Titel : Rumpst-Vooruit.
2. Ondertitel : D it blad verschijnt zoo dikwijls als het noodig is. 
5. Periodiciteit : Onregelmatig.

II. 1. Stichtingsdatum : 1900 (I, 1).
4. Drukker :

—  V. Heymans, Mechelen.
—  Nrs. 2 en 3 : D. Huyghebaert, Boom.

7. Adres :
—  mededelingen : Molenstraat 251, Rumpst.
—  drukker : Lange Schipstraat 92 tôt 96, Mechelen.

184. Salvator (3)

I. 1. Titel : Salvator.
2. Ondertitel :

—  Dagblad voor geheel ’t arrondissement Mechelen en de 
omliggende gemeenten.

—  Vanaf i.iv.1898 (III, 72) : +  Uitgegeven door de ,,Samen- 
werkende Maatschappij D e Liberale Drukpers” .

4. Vignet of titelteken : Luidende klok (4). 1

(1) + omslag in tweekleurendruk.
(2) Dit orgaan werd niet weergevonden. De gegevens zijn van de hand van Ed. 

V an D oeselaer, op. ctt., p. 170.
(3) Opvolger van De Beiaard (cfr. III : Karakter en inhoud van het blad). Zie 00k : 

Ed. V a n  D oeselaer, op. cit., p. 126. Wordt opgevolgd door De Straal (cfr. infra).
(4) Geen vignet vanaf i.iv.1898 (III, 72) tôt 15 en 16.X.1899 (IV, 261).

343



5. Periodiciteit : Dagelijks.
6. Formaat : 28 X 44 cm., 4 pp., 3 kol.
7. Prijs :

—  2 cent./nr. ; 6 fr./jaar.
—  Vanaf 26.vm.1899 (IV, 221) : 1 cent./nr.

II. 1. a. Stichtingsdatum : 2 9 .X .1 8 9 5  (I, 1)  ( 1 ) .

b. Einddatum en laatste aangetroffen nr. : 1 9 - 2 0 .X .1 9 0 2  (VII, 
1 9 0 2  (VII, 2 3 5  (2).

3. Uitgever : Vanaf i.iv.1898 (III, 72) : Samenwerkende Maat- 
schappij ,,De Liberale Drukpers, Mechelen.

4. Drukker : Victor Heymans, Mechelen.
7. Adres : drukker en redaktie :

—  Bruel 96, Mechelen.
—  Vanaf 2 6 .V . 1 8 9 7  (II, 1 1 7 )  : Lange Schipstraat 9 2  à 96, 

Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Politiek- en nieuwsblad. Opvolger van D e Beiaard (cfr. supra) (3). 
Aanvankelijk : Buitenlandse nieuwsberichten. Deze zullen ver- 
dwijnen vanaf i.iv.1898 (III, 72).
Nieuws uit arrondissement. Stedelijk nieuws, vooral i.v.m. 
politiek. Verkiezingspropaganda. Feuilleton. Marktprijzen. An- 
noncen.
Van het eerste nummer af tôt 31 juli 1897 was het blad eigendom 
van de uitgever-drukker (V. Heymans).
Na deze datum nam de ,,Samenwerkende maatschappij De 
Liberale Drukpers”  het bezit van het dagblad over.
Sommige nummers waren geïllustreerd met foto’s van de liberale 
kandidaten voor de verkiezingen.

IV. POLITIEKE STREKKING

Liberaal. Anti-klerikaal.
Tegen , .collectivisten’ ’ . 1

(1) Opvolger van De Beiaard (cfr. III : karakter en inhoud van het blad). Zie ook : 
Ed. V an D oeselaer, op. cit., p. 126.

(2) Dadelijk opgevolgd door De Straal (cfr. infra).
(3) „W ij zijn dus, bij vonnis van Donderdag 24 october 1895 verplicht geworden onzen 

titel te veranderen en van onzen naam De Beiaard a f te zien. Onze lezers weten waarom : 
er verscheen een klerikaal blad, dat zich ook „D e Beiaard” noemde en ’t orgaan was van 
den Katholieken Burger- en Nijverheidsbond en nu heeft er een vonnis van den Rechtbank 
van eersten aanleg beslist dat wij geen recht hadden op de benaming...”  (29.X.1895 (I, 1), 
pag. 1, kol. 2 en 3).
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V. BEW A AR PLAA TSEN  VAN  REEKSEN OF SPECIM IN A

1. Mechelen, S.A., nr. G  12 :
—  26.V.1897 (II, 117)
—  29.in. 1898 (III, 69)
—  26.vm.1899 (IV, 221)
—  Vanaf 4.1.1901 (VI, 2) t/m 19-20.X.1902 (VII, 235).

2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen N  :
—  29.X.1895 (I, 1)
—  30.x. 1895 (I, 2)
—  3-4.x1.1895 (I, s)
—  28.1.1898 (III, 22)
—  1.iv. 1898 (III, 72)
—  30.x1.1898 (III, 281)
—  25.1x.1899 (IV, 243)
—  15-16.X.1899 (IV, 261).

3. Leuven, U.B., fonds Hendrickx, varia 347/19 :
—  5.X.1899 (IV, 253)
—  io.x.1899 (IV, 256)
—  n.x.1899 (IV, 257)
—  13.V.1900 (V, 10).

4. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen L -Z  :
—  i.x.1897 (II, 222)
—  specimina, cfr. Brussel, Mundaneum.

5. Gent, U.B., nr. J 2021; en Brussel, Alb. I, fonds Mertens, 
Mechelen : specimina, cfr. Mechelen.

185. D e  S a m e n w e r k e r

I. 1. Titel : D e Samenwerker.
2. Ondertitel : Tijdschrift.
3. Motto : Eendracht maakt Macht.
6. Formaat : 31 X 42 cm., 4 pp., 4 kol.
7. Prijs : Gratis.

II. 1. a. Stichtingsdatum : (1896).
b. Enig aangetroffen nr. : augustus 1896 (I, 36).

3. Uitgever : ) Camiel D e Vos, — .
4. Drukker : j
7. Adres : bureel : Leermarkt 16, Mechelen.
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III. KA R A KTE R  EN  INH OU D  V A N  H E T BLAD

Vakblad. Orgaan van ,,De Groote Bakkerij” .
Gericht tegen „D e  Nationale Bakkerij”  (i).
Feuilleton.

IV. P O L IT IE K E  STR E K K IN G  

Anti-socialistisch.

V. BEW A AR PLAA TSEN  V A N  R E EK SEN  OF SPEC IM IN A

1. Mechelen, S.A., nr. G  138 : augustus 1896 (I, 36).
2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen N  : specimen, cfr. 

Mechelen.

186. S p a a r z a a m h e id

I. 1. Titel : Spaarzaamheid.
6. Formaat : 21 X 32 cm., 4 pp., 2 kol.

II. 1. Enig aangetroffen nr. : s.d. (12.vm.1865) (2).
3. Uitgevers : ) E. en I. Van Moer, Mechelen.
4. Drukkers : )

III. KA R A KTE R  E N  IN H O U D  V A N  H E T BLAD

Nieuwsblad. Algemeen buiten- en binnenlands nieuws. 
Rooms-katolieke inslag.
Richt zich tegen alkoholisme.
Annoncen.

IV. P O L IT IE K E  STR E K K IN G

Apolitiek.

V. BEW A AR PLAA TSEN  V A N  R E EKSEN  OF SPECIM IN A

1. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen : s.d. (12.vm.1865). 1

(1) Socialistisch ; afdeling van Gents Volksbelang,
(2) Datum in potlood genoteerd.
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187. De Sportgalm

I. 1. Titel : D e Sportgalm.
2. Ondertîtel : Wekelijks orgaan van de Racing-Club van 

Mechelen.
4. Vignet of titelteken : Voetballer, wielrijder, paardrijder, lucht- 

ballon.
5. Periodiciteit : Wekelijks.
6. Formaat : 32 X 50 cm., 4 pp., 4 kol.
7. Prijs : 5 cent./nr. ; 3 fr./jaar.

II. 1. a. Stichtingsdatum : 31.vm .1911 (I, 1).
b. Enig aangetroffen nr. : 31.v1n .19n  (I, 1).

3. Uitgever : ) P. Van der Zeypen, Mechelen.
4. Drukker : )
7. Adres :

—  drukker-uitgever en annoncen : Neckerspoel 101, Mechelen.
—  hoofdredaktie : Capucienenvest 159, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Sportblad. Uitsluitend sportuitslagen en -kommentaar (1). 
Annoncen.

IV. P O L IT IE K E  STR E K K IN G  

Apolitiek.

V. BEW A AR PLAA TSEN  V A N  REEKSEN  OF SPECIM IN A

1. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen : 31.vm .191x (I, 1).
2. Leuven, U.B., fonds Hendrickx, varia 359/12 : specimen, 

cfr. Brussel.

188. D e  S ta n d a e rt v a n  M e c h e le n

I. 1. Titel : D e Standaert van Mechelen.
2. Ondertitel : Nieuws- en aenkondigingsblad. Wekelijks ver- 

schijnende aen 5 francs per jaer. 1

(1) „Hooger dan eigen belang gaat ons het leven der sportwereld en wat we dienen 
zullen is de heilige zaak der sport en niets anders... Breed zetten we ons plan op : voetbal 
in de eerste plaats, natuurlijk, maar daamaast wielrijden en zwemmen, cross country 
en athletism, hockey en lawn-tennis, turnen en luchtsport...”  (31.vm.1911 (I, 1), pag. i , 
kol. 2).
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4. Vignet of titelteken : Standaard met stadsschild van Mechelen.
5. Periodiciteit : Wekelijks, ’s zondags.
6. Formaat : 29 X 38 cm., 4 pp., 3 kol.
7. Prijs : 5 fr./jaar (voor de stad) ; 6 fr./jaar (voor de provintiën).

II. 1. a. Stichtingsdatum : 19.x1.1854 (I, 1).
b. Einddatum en laatste aangetroffen nr. : 23.xi. 1856 (II, 

53) W-
3. Uitgever : ) Steenackers-Klerx, Mechelen.
4. Drukker : j
7. Adres : uitgever-drukker in den Grooten Brui, Mechelen.

III. KARAKTER EN INH OU D  V A N  H ET BLAD

Nieuws-, kommercieel- en aankondigingsblad. Religieus. 
Onpartijdig en erg vlaamsgezind.
Steunt de belangen der werklieden. W il objektieve voorlichting 
verlenen i.v.m. buitenlands-, binnenlands-, en vooral lokaal 
nieuws. Daarnaast wenst het aangename en ontspannende lek- 
tuur aan te bieden (2).
Nationale en stedelijke berichtgevingen. Binnen- en vooral veel 
buitenlands nieuws. Berichten betreffende onderwijs, handel, 
nijverheid, landbouw, wetenschappen. 1

(1) ,,De uitgever van het blad heeft de eer het publiek bekend te maken, dat met 
dezen 53e” nummer, de standaert van mechelen zal ophouden te verschijnen...”  (23.XI. 
1856 (H. 53, pag. 1, kol. 1).

De uitgever beveelt ter vervanging van de verdwenen Standaert, het nieuwsblad 
De Tyd aan, dat te Brussel verschijnt bij G . Adriaens.

(2) „Des te meer 00k wierd er verlangd naer de verschyning van een vlaemsch letter- 
en nieuwsblad, dat in verbond zou staen met de belangen der vlaemsche bevolking onzer 
goede stad... Nu dan, wy zullen de daden en handelingen, zoo van ’s lands bestier als 
van de stedelyke overheden meêdeelen, zonder die goed te keuren, te beknibbelen o f te 
verwerpen... Alleenlyk zullen wy, by voorkeur, aile maetregels ter verbetering van onder- 
wys, koophandel, nyverheid en landbouw, in onze kolommen plaats verlenen. En, trach- 
tende het nuttige met het aengename te paren, zullen wy onze lezers van de byzonderste 
binnen- en buitenlandsche nieuwstydingen, ... een kortbondig verhael aenbieden, en aen 
hunne winteravonden eene aengename uitspanning verschaffen by middel van fraeije en 
leerzame feuilletons by voorkeur rakende onze stad. De beraedslagingen van den stedelyken 
raed zullen wy insgelyks met zorg meededeelen, en gedurende de zittingen der wetgevende 
kamers, zal er eene nauwkeurige rekenschap gegeven worden van hetgeen er in die ver- 
gaderingen gezegd o f gedaen word, opdat onze lezers met de loop der zaken van het hooger 
en lager bestuer des lands niet onbekend zouden blyven. T er verspreiding van allerleide 
berigten en aenkondigingen zullen wy ons blad 00k ten dienst van het publiek stellen... 
Kortom, deze woorden zullen op ons vaandel staan : verspreiding der vlaemsche tael
EN BEVORDERING VAN DEN ALCEMEENEN WELSTAND, DOOR DEN BLOEI VAN GODSDIENST, 
KOOPHANDEL, NYVERHEID EN LANDBOUW, DOOR DE VERBETERING VAN HET ONDERWYS EN 
DE BESCHAVING DER WERKENDE KLASSEN...”  (i9.XI.l854 (I, i), pag. I, kol. I en 2).
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Verslagen van vergaderingen van wetgevende kamers en ge-
meenteraden.
Kerkelijk nieuws.
Marktprijzen. Feuilletons. Annoncen.

IV. P O L IT IE K E  STR E K K IN G

Strikt apolitiek (i).

V. BEW A AR PLAA TSEN  V A N  REEKSEN  OF SPECIM IN A

1. Mechelen, S.A., nr. G  24 : vanaf 19.x1.1854 (I, x) t/m 23.X1. 
1856 (II, 53).
2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen N  ; Brussel, Alb. I, 

fonds Mertens, Mechelen; Leuven, U.B., fonds Hendrickx, 
varia 362/7; Antwerpen, S.B., specimina België, doos Meche
len L -Z  : specimina, cfr. Mechelen.

189. D e  S ter

I. 1. Titel : D e Ster.
2. Ondertitel : Prachtige wekelijksche illustratie.
3. Motto : “ D it blaadje zal u lente geven.

En zoo mede lust tôt leven.”
5. Periodiciteit : Wekelijks.
6. Formaat : 22 X 28 cm., 4 pp., 2 kol.
7. Prijs : Nummer 1 =  gratis; daarna : 2 cent./nr. ; 1,50 fr./jaar.

II. x. a. Stichtingsdatum : 2.111.1902 (I, 1).
b. Enig aangetroffen nr. : 2.111.1902 (I, 1).

4. Drukker : Witteryck, Brugge.
6. Medewerkers : Saks, J.
7. Adres : bureel : Jozef Bouvier, Dyle 31, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Distraktieblad. Geïllustreerd met gravures.
Vermakelijkheden : humoristische spreuken, goocheltoeren, grap- 
pige anekdotes, kurioza enz.
Verhandelingen over : natuurwetenschappen, uitvindingen, huis- 
houdkunde, hygiène, oudheidkunde, geschiedenis, enz. 1

(1) „Wy verklaren dat onze politieke gevoelens van aile partyzucht vry zyn...”(i9.xi.i854 
(I, 1), pag. 1, kol. 1).
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IV. P O L IT IE K E  STR E K K IN G  

Apolitiek.

V. BEW A AR PLAA TSEN  V A N  R E EKSEN  OF SPEC IM IN A

1. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen N  : 2.ni. 1902 (I, 1).
2. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen; en Antwerpen,

S.B., specimina België, doos Mechelen L -Z  : specimina, cfr. 
Brussel, Mundaneum.

190. D e  S tra a l (1)

I. 1. Titel : D e Straal (1).
2. Ondertitel :

—  Orgaan der Vereenigde Liberalen van het Arrondissement 
Mechelen.

—  Vanaf 18.xn.1904 (III, 291) : Dagelijks orgaan der Ver
eenigde Liberalen van het arrondissement Mechelen.

—  Vanaf 30.xn.1910 (X, 3) : Liberaal dagblad voor Mechelen 
en omstreken.

—  Vanaf 26.vn.1911 (X, 167) : Dagelijks orgaan der Ver
eenigde Liberalen van het arrondissement.

—  Vanaf 16.1x.1911 (X, 209) : Dagelijksch Liberaal Orgaan.
—  Vanaf 21 &  22.1.1912 (XI, -) : Liberaal Orgaan.
—  Vanaf 1.1.1913 (XII, -) : Liberaal Orgaan voor Mechelen 

en Omstreken.
4. Vignet of titelteken : Vanaf 18 & 19.xn.1904 (III, 291) : Halve

maan +  stralen (2).
5. Periodiciteit : Dagelijks.
6. Formant : 31 X  43 cm., 4 pp., 4 kol.
7. Prijs :

—  1 cent./nr. ; 6 fr./jaar.
—  Vanaf 16.1x.1911 (X, 209) : 2 cent./nr.; 9 fr./jaar.
—  Vanaf 21 & 22.1.1912 (XI, -) : 2 cent./nr.; s fr./jaar. 1

(1) Is de onmiddellijke opvolger van Salvator (cfr. supra). Het nummer van 18 & 
19.x .1903 (II, 242) draagt aïs titel „Vandaag geen Straal meer, geen Zegepraal meer, 
niets anders dan triomf” .

Het heeft het normale volgnummer van de Straal en is een enige okkasionele wijzigine 
als gevolg van de resultaten van de gemeenteverkiezingen.

(2) Geen vignet meer vanaf 30.xn.1910 (X, 3).
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II. i. a. Stichtingsdatum : 21.X.1902 (I, 1) (1).
b. Laatste aangetroffen nr, : 28.x11.1913 (XII, 285) (2).

3. Uitgever :
—  Boeckmans, Mechelen.
—  Vanaf 18 & 19.xn.1904 (III, 291) : G. Bonaugure, M eche

len.
—  Vanaf 21 & 22.1.1912 (XI, -) : G . Torfs, Mechelen.

4. Drukker :
—  Victor Heymans, Mechelen.
—  Vanaf 30.xn.1910 (X, 3) : Ed. Van Doeselaer, Mechelen.
—  Vanaf 26.vn.1911 (X, 167) : J. Van Godtsenhoven, Brussel. 

7. Adressen :
—  Redaktie :

—  Bureel der Liberale Associatie, Melaan 21, Mechelen.
—  Vanaf 30.xn.1910 (X, 3) : Bruel 79, Mechelen.
—  Vanaf 1.1.1913 : Noordlaan 67-69, Brussel.

—  Uitgevers :
—  (Boeckmans) : Neckerspoel 144, Mechelen.
—  (Torfs) : Kathelijnestraat 33, Mechelen.

—  Drukkers :
—  (Heymans) :

—  Lange Schipstraat 102, Mechelen.
—  Vanaf 12.x. 1905 (IV, 226) : Hazenstraat 12, 

Mechelen.
—  (Van Doeselaer) : Bruel 79, Mechelen.
—  (Van Godtsenhoven) : Noordlaan 69, Brussel.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Politiek nieuwsblad. Is de onmiddellijke voortzetting van Salvator 
(cfr. supra), en wil eveneens De Nieuwe Gazet (cfr. supra) 
vervangen (3).
Hoofdzakelijk polemische artikels, die de lokale politiek aan- 
belangen. Daarnaast korte buitenlandse berichten, stadsnieuws 1

(1) Cfr. Laatste nummer van Salvator (zie supra).
(2) Verschijnt verder in 1914.
(3) „D e abonnenten die vroeger de Nieuwe Gazet uit Mechelen of Salvator nam en, 

zullen er voorzeker aan houden de liberale zaak te blijven dienen, met d e  s t r a a l  te nemen...
Degenen, die vroeger de beide bladen ontvingen, verzoeken wij nu DE s t r a a l  te 

aanveerden van den verkooper die het vroegst bij hen zal zijn. ..”  (21.X.1902 (I, 1), pag. 1, 
kol. 1).

3S i



(in verband met de liberale zaak), marktprijzen, feuilleton, 
annoncen.
Grootste deel is gewijd aan verkiezingspropaganda (i). 
d e  s t r a a l  wijst herhaalde malen met nadruk erop dat alleen 
zij het officieel orgaan is van de Liberale Associatie van Mechelen. 
Aldus treedt zij op als konkurrent van De Nieuwe Gazet uit 
Mechelen en omstreken, het andere belangrijke liberale dagblad 
van Mechelen, dat echter in Antwerpen gedrukt wordt en niet 
het orgaan van de Liberale Associatie zou zijn, maar van een 
private onderneming (2).
Na 29 december 1910 treedt een volledige vernieuwing op in de 
redaktie en in het bestaan van het dagblad. Enerzijds houdt 
De Straal op te bestaan in de gedaante en met hetzelfde karakter 
als bij haar voorgaande uitgave, en als dusdanig wordt het blad 
dan voortgezet door De Volksstem, liberaal dagblad van Mechelen 
en omstreken (cfr. inra) (3).
Anderzijds wordt, als gevolg van een samensmelting tussen 
twee liberale bladen De Straal en De Maanblusscher, liberaal 
orgaan van Mechelen en omliggende (cfr. supra), een gans 
nieuwe redaktie samengesteld, die een vernieuwde Straal uit- 
geeft, welke zonder onderbreking volgt op de voorgaande (4). 1

(1) „ de straal zal, evenals de bladen die zij vervangt, in de eerste plaats een Mechelsch 
politiek dagblad wezen. Hare polemiek zal getrouw blijven aan ’t programma dat de Liberale 
Associatie te Mechelen zich stelde, toen zij begon over De Nieuwe Gazet te beschikken... 
Buitendien zal de straal eene volkomen vrije tribuun wezen voor wie de stads- en volks- 
belangen ernstig wil bespreken...

de straal zal overigens, in de wenschelijke mate, aan hare lezers de bijzondere feiten 
uit het land en den vreemde mededeelen, en naar het past, ze bespreken...”  (21.X.1902 
(I, 1), pag. 1, kol. 2 en 3).

(2) In verband met deze betwisting in d e  s t r a a l  van 26 oktober 1902 het volgende :
„Het verschijnen der s t r a a l , orgaan der Vereenigde Liberalen, werd overal, zooals

wij hadden voorzien, met vreugde begroet. salvator, die lang op de bres stond en zeker 
met kracht de liberale grondbeginselen verdedigde, is verdwenen en de Nieuwe Gazet 
uit Mechelen en omstreken houdt op, het officieel orgaan der Liberale Associatie te zijn.

Een enkel blad, h et  orgaan  der vereenigde liberalen , de uiting der politieke 
gedachten van allen, treedt op en neemt de plaats in dier twee bladen, die elk op hunne 
wijze hunnen weg gingen en zeker veel brachten ter verspreiding onzer liberale grond- 
stelsels. Verschijnt de Nieuwe Gazet uit Mechelen en omstreken nog, dan is het als private 
onderneming en niet meer als orgaan der Liberale Associatie.

De samensmelting der twee propagandamiddelen is een verheugend feit, dat zeker 
veel bijbrengen zal tôt de zoo zeer gewenschte samenwerking van al onze tegenstrevers...” 
(26 en 27.x. 1902 (I, 6), pag. 1, kol. 1 tôt 4).

(3) Het eerste nummer van De Volksstem wordt uitgegeven op 7 augustus 1911.
(4) Door het feit dat de jaargang en het volgnummer van de vroegere Straal ge- 

respekteerd blijven, werd dit blad niet als een nieuwe uitgave beschouwd, maar zijn de 
twee bladen als één geheel behandeld.

„Ten gevolge eener gelukkige overeenkomst zullen van Donderdag af de liberale

352



W at betreft de inhoud en het karakter van het vernieuwde blad, 
deze blijven behouden zoals van het voorgaande. Daarnaast 
drukt het blad nog af : de Burgerlijke Stand ; een sportkroniek ; 
artikels aangaande handel; de zittingen van de gemeenteraad.

IV. POLITIEKE STREKKING

Liberaal. Vooruitstrevend (i).
Sterk anti-klerikaal. Anti-socialistisch.
Antagonist voornamelijk van de bladen Gazet van Mechelen 
en Vooruit.
Ook na de wijziging in de redaktie en de vernieuwing in de 
uitgave van het dagblad blijft de strekking ervan op politiek 
gebied onveranderd (2). 1

dagbladen d e  s t r a a l  en d e  m a a n b l u s s c h e r  versmolten worden in een enkel blad d e  s t r a a l , 
hetwelk zal gedrukt worden bij M. Ed. Van Doeselaer... Aile liberalen steunen het blad 
d e  s t r a a l ”  (29.x11.1910 (IX, 285), pag. 1, kol. i).

O p 30 december 1910, de dag waarop de nieuwe Straal voor de eerste maal verschijnt, 
leest men de volgende verklaring in het blad zelf :

,,Bij het uitgeven van ons nieuw blad hoeft eene nieuwe verklaring afgelegd. Evenals 
DE m a a n b l u s s c h e r  was, wordt de nieuwe s t r a a l  vrij en volkomen onafhankelijk van 
’t is gelijk welke groepeering of strekking in den schoot der liberale partij. Van niemand 
afhangend, zal zij, in voile vrijheid en onafhankelijkheid, zonder vooringenomenheid voor 
wie of wat ook, den wel afgeteekenden weg van d e  m a a n b l u s s c h e r  volgen en er zich 
vooral op toeleggen de volledigste eensgezinde samenwerking van aile vrijzinnige krachten 
voor te staan en in de hand te werken...”  (30.xn.1910 (IX, 286), pag. 1, kol. 1).

(1) W at haar progressief programma betreft, vindt men de volgende stellingname 
in de aflevering van 18 december 1904 (III, 291) :

„O ns orgaan verdedigt boven ailes de vrijheid van geweten, de onafhankelijkheid 
van den geest die, we mogen het met voldoening verkondigen, hier in onze aartsbisschoppe- 
lijke stad in eere staat bij de verlichte burgerij en bij het puike van de werkende bevolking.

Het eerbiedigt elke wijsgeerige en godsdienstige denkwijze, maar het volhardt kloek- 
moedig in den strijd tegen de aanmatiging der geestelijkheid op het gebied van het open- 
baar gezag.

W e verwarren geenszins de religie met de zedenleer... W e vragen aan onze wet- 
gevende kamers de afschaffing van het onrechtvaardig meervoudig kiesstelsel... W e vragen 
de radikale hervorming van ons leger : de afschaffing van de loting en van de plaatsver- 
vanging...

Ons programma verkondigt : de verplichting van het lager onderwijs... De hervorming 
van het openbaar onderwijs is volgens ons de eerste en noodzakelijkste voorwaarde van 
de lotsverbetering der volksklas...

Ons belastingsstelsel is verouderd; eenieder betale volgens zijn wezenüjk vermogen... 
Wanneer het de faam geldt onzer roemrijke stadsgenooten op het gebied van wetenschap, 
kunsten en letteren maken wij geen onderscheid tussen politieke vrienden of tegenstrevers.

Maar op het eigenlijke staatkundig terrein zijn wij de onverbiddelijke voorvechters 
van ons liberaal vooruitstrevend programma...”  (18 & 19.xn.1904 (III, 291), pag. 1, 
kol. 1, 2 en 3).

(2) ,,De s t r a a l  wordt het blad van a l l e n , die eendrachtig meewerken willen tôt 
de verwezentlijking van het reeds zoolang betrachte doel : de onderwerping der klerikale 
overheersching en de zegepraal der vrijzinnige demokratie... ”  (30.xn.1910 (IX, 286), 
pag. 1, kol. 1)
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1. Mechelen, S.A., nr. G  18 : Vanaf 2 1.x .1902 (I, 1) t/m 22-23.
vn.1911 (X, 164).
2. Brussel, Alb. I, nr. JB 740 : Vanaf 18.v u .1905 t/m 28.xn.1913.
3. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, ' Mechelen ; Brussel, Mun- 

daneum, doos Mechelen N ; Leuven, U .B., fonds Hendrickx, 
varia 384/4; Antwerpen, S.B., specimina België, doos M eche
len L -Z  : specimina, cfr. Mechelen en Brussel, Alb. I.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1 9 1 .  T a a l  e n  V r i j h e i d

I. 1. Titel : Taal en Vrijheid.
2. Ondertitel : Maandblad der Jonge Katholieke Strijders.
3. Motto : Arbeid adelt.
4. Vignet of titelteken : Schip op zee. Opgaande zon. Vuurtoren. 

Stadsschild.
5. Periodiciteit : Maandelijks.
6. Formaat : 31 X 42 cm., 4 pp., 3 kol.
7. Prijs : 10 cent./nr. ; kosteloos voor leden.

II. 1. a. Stichtingsdatum : 19.v ii. 1901 (I, 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : 16.1.1902 (I, 7) (1).

4. Drukker : Laenen-Samois, Mechelen.
7. Adres :

—  drukker : O.L.-Vrouwstraat 26, Mechelen.
—  abonnementen : Veemarkt 36, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Kultureel blad. Orgaan van de toneelafdeling ,,Taal en Vrijheid” 
van de , Jonge Katholieke Strijders” (2).
Vlaamsgezind. 1

(1) Van dit blad werd nog een aflevering van oktober J905 (V, 4) genoteerd in ,,Naam- 
lijst van ongeveer 200 dag-, week-, maandbladen en andere periodieken behorende tôt 
de m e c h e l s e  d r u k p e r s  vanaf 1900 tôt 1940, verzameld door Jozef Van Balberghe (privaat 
bezit van de heer J. Van Balberghe, Mechelen).

(2) ,,Het maandblad zal niets betrachten dan den vooruitgang onzer vereeniging en 
harer afdeelingen... Onze toonellisten onderwijzen in taal en houding, hen aanmoedigen 
en opbeuren in de moeilijke, ja dikwijls ondankbare taak van tooneelspelers zal één der 
hoofdpunten van gansch ons streven wezen... (19.vn.1901 (1,1), pag. 1, kol. 1).
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Vergaderingen, verslagen en mededelingen van de maatschappij. 
Verhalen. Biografische schetsen. Feuilleton.
Annoncen.

IV. POLITIEKE STREKKING

Apolitiek (i).
V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen T  : 16.vm.1901 (I, 2).
2. Leuven, U.B., fonds Hendricks, varia 373/1 :

—  19.v11.1901 (I, 1)
—  16.1.1902 (I, 7).

1 9 2 .  D e n  T a m - T a m  / L e  T a m - T a m

Dit publiciteitsblad werd niet weergevonden. Het zou een weke- 
lijks aankondigingsblad zijn van de eerste cinéma te Mechelen. 
Hiervan zouden twee nummers aangetroffen zijn, waaronder 
het stichtingsnummer, gedateerd : 4 .V IH .19 0 7  (I, 1) (2).

1 9 3 .  T G  —  T F

I. x. Titel : T G -T F .
2. Ondertitel : Maandelijks orgaan van de Algemeene vereeniging 

van het werkliedenpersoneel der Telegrafen en Telefonen 
van den Belgischen Staat;
Organe mensuel de l’Association Générale du personnel 
ouvrier des Télégraphes et Téléphones de l’Etat belge.

3. Motto’s :
1. De ontvoogding der werklieden zal hun eigen werk zijn. 

L ’Emancipation des travailleurs sera l’œuvre des travail
leurs eux-mêmes.

2. Eendracht maakt macht. L ’Union fait la Force.
5. Periodiciteit : Maandelijks. 1

(1) „Nooit zullen wij ons blad aan persoonlijke politiek, maar enkel trouw en nauw- 
gezet aan onzen kring wijden..." 19.vn.1901 (I, 1), pag. 1, kol. 1).

(2) De gegevens staan aldus vermeld in „Naamlijst van ongeveer 200 dag-, week-, 
maandbladen en andere periodieken behorende tôt de m e c h e l s e  d r u k p e r s  vanaf 1900 
tôt 1940, verzameld door Jozef Van Balberghe (privaat bezit van de heer J. Van Balberghe, 
Mechelen).
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6. Formaat : 33 X  50 cm., 4 pp., 4 kol.
7. Prijs : 10 cent./nr. ; 1 fr./jaar.

II. 1. a. Stichtingsdatum : (augustus 1913).
b. Enig aangetroffen nr. : oktober 1913 (I, 3) (1).

5. Direkteur : Mr. Guerry, Mechelen.
6. Medewerker : Parenté, Ch. (secrétaire général de l ’Associa

tion).
7. Adres :

—  direkteur : Statieplaats 3, Mechelen.
—  vlaamse korrespondentie : J. Bruynickx, Terliststraat 6, 

Antwerpen.
—  franstalige korrespondentie : Ch. Parenté, rue Eloy 1, 

Oureghem.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Vakblad. Orgaan van de „Vereeniging van het Werklieden- 
personeel der Telegrafen en Telefonen van den Belgischen Staat” . 
Volksgezind. Volledig tweetalig.
Strijdt voor welvaart, lotsverbetering en zedelijke verheffing van 
de arbeiders, voor recht, beter loon en gezonder huisvesting. 
Nieuws vanwege de vereniging. Artikel over tuberkulose. 
Annoncen.

IV. POLITIEKE STREKKING 

Apolitiek.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen T  : oktober 1913 (I, 3).

1 9 4 .  D e  T o e k o m s t  (2 )

I. 1. Titel : D e Toekomst.
2. Ondertitel :

—  Orgaan van de Mechelsche federatie der Werkliedenpartij.
—  O p mei 1898 (III, 4, feestnummer) : Maandelijks orgaan 

van de Mechelsche federatie der Werkliedenpartij. 1

(1) De volgende nummers dateren van 1914.
(2) Waarschijnlijk opgevolgd door : De Toekomst, Socialistisch weekblad (cfr. infra).

356



3. Motto :
1. W ij vergen gelijke plichten en ook gelijke rechten.
2. Het knechtschap is het droevigst lot van den mensch.

S- Periodiciteit :
—  Tweewekelijks.
—  Vanaf mei 1897 (II, 1) : maandelijks.

6. Formaat : 28 X 42 cm., 4 pp., 3 kol.
7. Prijs : 2 cent./nr.

IL 1. a. Stichtingsdatum : 1.ni. 1896 (I, 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : mei 1898 (III, 4, feestnummer).

3. Uitgever :
—  F. Verbelen, Mechelen.
—  Vanaf oktober 1897 (II, 6) : W . Reuter, Mechelen.

4. Drukker : Volksdrukkerij Van Hoyweghen, Leuven.
O p i.v.1896 (I, 4) en i.v.1898 (III, 4) : drukkerij ,,Excelsior” , 
Leuven.

6. Medewerkers : Reuter, W . ; Verbelen, Frans.
7. Adres :

—  redaktie en administratie : Lokaal D e Toekomst, Lange 
Schipstraat, Mechelen.

—  Drukkerij Van Hoyweghen, Vischmarkt 34, Leuven.
—  Drukkerij Excelsior, Mechelschestraat 2, (Leuven).

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Politiek-, ideologisch- en nieuwsblad.
Vlaamsgezind.
Verdedigt de rechten van de arbeidersstand. Tegen het kapi- 
talisme (1).
Vanaf : januari 1897 : Ook buitenlands nieuws, maar alleen i.v.m. 
socialisme.
Annoncen.

IV. POLITIEKE STREKKING 

Socialistisch. ,,Sociaal-demokratisch.”  1

(1) „W ij zullen meer dan ooit de stem verheffen en door woord en pen de rechten 
van den arbeidersstand verdedigen, trots lastertaal en broodrooving, en niet rusten, zoolang 
er geen recht zal geschieden, zoolang het proletariaat zal verdrukt worden... Leve de 
Arbeiderspartij.”  ( i .111.1896 (I, 1), pag. 1, kol. 1 en 2).
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1. Mechelen, S.A., nr. G  41 : Vanaf 1.111.1896 (I, 1) t/m no- 
vember 1897 (II, 7) (1).

2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen T  : specimina, cfr. 
Mechelen.

3. Leuven, U.B., fonds Hendrickx, varia 379/14 :
■—  mei 1898 (III, 4, feestnummer)
—  specimina, cfr. Mechelen.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1 9 5 .  D e  T o e k o m s t  (2 )

I. 1. Titel : D e Toekomst.
2. Ondertitel : Socialistisch weekblad. Orgaan van de Mechelsche 

Federatie der Belgische Werkliedenpartij.
3. Motto : Vanaf 19 .V .190 1 (I, 4) :

x. Geene Rechten zonder Plichten!
2. Ailes voor het volk en door het volk.

5. Periodiciteit : Wekelijks.
6. Formaat : 30 X 40 cm., 4 pp., 4 kol.

II. 1. a. Stichtingsdatum : i.v.1901 (I, 1).
b. Einddatum en laatste aangetroffen nr. : 22.x1.1903 (III, 

36) (3)-
3. Uitgever : ) Karel Gosselincks, Mechelen.
4. Drukker : j
5. Redakteur : Klinkemalie, Albert. 1

(1) Samen ingebonden met Het Vrije Woord (cfr. infra).
(2) 1. Samen uitgegeven met De Houtbewerker, weekblad (van den) onafhankelijken 

houtbewerkersbond voor Mechelen en omstreken (cfr. supra) van 23.111.1902 (II, 1) t/m 16.vin. 
1903 (III, 22) en met De Vilvoordsche Demokraat, wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche 
afdeeling der Belgische Werkliedenpartij (cfr. supra), van 23.n i.1902 (II, 1) t/m 25.x1.1903 
(III. 35).

2. Waarschijnlijk opvolger van De Toekomst, Orgaan van de Mechelsche federatie 
der Werkliedenpartij (cfr. supra).

(3) ,,'t Is nu twee jaren dat we wekelijks verschijnen... En nu moeten wij ophouden 
te verschijnen. Het afgaan van de Vilvoordsche Demokraat verplicht ons het uitgeven 
der Toekomst te staken... Met Nieuwjaar komen we terug, bezield met denzelfden strijdlust, 
om onze plaats terug in te nemen in het leger der strijders, voor de vrijmaking der werkende 
klas!” (22.x1.1903 (III, 36) pag. 1, kol. 1 en 2).

Ondanks dit bericht is het blad niet meer verschenen.
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6. Medewerkers : Deketelaere, Adolf; Delporte, Antoine; Fa- 
maey, Fernand; Willok, W .

7. Adres : drukker : Kroonstraat, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Politiek- en nieuwsblad. Volksgezind (i).
Vooral berichten (ook buitenlandse) van vakbewegingen. 
Buitenlands nieuws. Kleine binnenlandse nieuwsberichten. 
Stadsnieuws. Rechterlijke kroniek. Feuilleton. Annoncen.

IV. POLITIEKE STREKKING

Socialistisch. Anti-katoliek. Anti-liberaal.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Mechelen, S.A., nr. G  44 : vanaf i.v.1901 (I, 1) t/m 22.x1.1903
(III, 36).

2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen T  ; Brussel, Alb. I, 
fonds Mertens, Mechelen; Leuven, U.B., fonds Hendrickx, 
varia 379/14; Antwerpen, S.B., specimina België, doos 
Mechelen A -K  en doos Mechelen L -Z  : specimina, cfr. 
Mechelen.

196. Toneelnieuws

I. 1. Titel : Toneelnieuws.
2. Ondertitel : Gewijd aan de belangen onzer Mechelsche Maat- 

schappijen.
4. Vignet of titelteken : Foto van Nestor De Tière.
6. Formaat : 21 X  31 cm., 8 pp., 2 kol.
7. Prijs : 5 cent./nr.

II. 1. a. Stichtingsdatum : september 1896 (I, x).
b. Enig aangetroffen nr. : september 1896 (I, 1) (2).

5. Redakteur : Berthoud, Rumme.
7. Adres : bureel en drukkerij : Bruul 96, Mechelen. 1

(1) „Onze Toekomst zal even als vroeger het strijdblad zijn der verdrukte werkersklas... 
Hopen wij ook dat het volk, en voornamelijk de Socialisten, hunne plicht tegenover

ons blad zullen begrijpen...”  (i.v .ig o i (I,i), pag. i, kol. 2).
(2) Slechts enkele nummers zouden van dit blad verschenen zijn (Cfr. Ed. V an D oese- 

laer, op. cit., p. 142).
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III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Kultureel blad. Stelt zich tôt doel publiciteit verlenen voor 
kulturele en distraktieve manifestaties enerzijds, en anderzijds 
het analyzeren en beschrijven van deze manifestaties (i). 
Aankondigingen en publiciteit voor feesten, koncerten, toneel- 
opvoeringen. Artikels over auteurs en op te voeren stukken. 
Inhoud en aankondiging van toneelwerken.
Geïllustreerd.

IV. POLITIEKE STREKKING

Apolitiek.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Mechelen, S.A., nr. G  165 : september 1896 (I, 1).

197. D e Vlaamsche Toneelstrijder

I. 1. Titel : De Vlaamsche Toneelstrijder.
2. Ondertitel : Uitgegeven door de Vlaamsche Toneelstrijders.
3. Motto : Door iever vruchtbaar.
6. Formaat : 24 X 37 cm., 4 pp., 3 kol.

II. 1. a. Stichtingsdatum : december 1911 (I, 1)
b. Enige aangetroffen nr. : december 1911 (I, 1).

4. Drukker : R. Smeyers, Mechelen.
7. Adres :

—  drukker : Kathelijnestraat 64, Mechelen.
—  lokaal : D e Vijgeboom, Kathelijnestraat 23, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Kultureel blad. Orgaan van de toneelkring : ,,De Vlaamsche 
Tooneelstrijders”  (2). 1

(1) ,,Ja, weeral een nieuwe gazet... Haar doel :
1. Publiciteit maken voor aile feesten en vermakelijkheden, concerten en ver- 

tooningen.
2. Benevens t’ stoffelijke, ook voor ’t verstandelijke zorgen, door ontledingen, be- 

schrijvingen, aanhalingen, enz...”  (september 1896 (nr. 1), pag. 2, kol.i).
(2) In deze vcreniging was een scheuring ontstaan. Een groep leden heeft zich daardoor 

in een ander lokaal gevestigd, om daar totaal onafhankelijk, maar onder dezelfde benaming 
hun aktiviteiten voort te zetten (cfr. artikel in De Vlaamsche Toneelstrijder, december 1911 
(I, i), pag. 2, kol. 2 :

..Terwijl de moedige werklieden met den eenvoud die hen kenmerkt in hun aloud
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Nieuws aangaande de vereniging. Program mai en ontleding van 
toneelopvoeringen. Annoncen.

IV. POLITIEKE STREKKING

Apolitiek.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN EN SPECIMINA

1. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen T  : december 1911 (1, 1).
2. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen ; en Leuven, U .B 

fonds Hendrickx, varia 402/1 : specimina, cfr. Brussel, M un
daneum.

198. Het Vlaamsche Toneelstrijdersblad

I. 1. Titel : Het Vlaamsche Toneelstrijdersblad.
2. Ondertitel : Uitgegeven door de Zang- en Toneelmaatschappij 

,,De Vlaamsche Toneelstrijders” .
3. Motto : Door iever vruchtbaar.
6. Formaat : 27 X 36 cm., 4 pp., 3 kol.
7. Prijs : 10 cent./nr.

II. 1. a. Stichtingsdatum : november 1911 (I, x).
b. Laatste aangetroffen nr. : december 1911 (I, 2).

4. Drukkers : Laenen en zoon, Mechelen.
7. Adres :

—  drukkers : O.L.-Vrouwstraat 16, Mechelen.
—  lokaal : Café Belge, Groote Markt, Mechelen.
—  abonnementen : J. Alpaers, Fred. de Merodestraat 6, 

Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Kultureel blad. Orgaan van de ,,Zang- en Toneelmaatschappij 
D e Vlaamsche Tooneelstrijders” (ere-voorzitter : R. Olbrechts, 
advokaat) (1). 1

lokaal „D e Vijgeboom” , zich in de toneelkunst beoefenden, scheen het aan zekere hoo- 
vaardige hoofdmannen, dat het lokaal te gemeen was geworden, en zonder de leden in 
algemeene vergadering te raadplegen, besloten zij het lokaal te verlaten en den zetel der 
Vlaamsche Tooneelstrijders op de Groote Markt te nemen...”

Zie hiervoor : Het Vlaamsche Toneelstrijdersblad (cfr. infra).
(1) Orgaan van een afgescheurde groep van de toneelvereniging. Zie hiervoor De 

Vlaamsche Toneelstrijder, voetnoot (cfr. supra).
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Nieuws betreffende de maatschappij. Programma’s van op te 
voeren stukken. Annoncen.
Sterk vlaamsgezind (i).

IV. POLITIEKE STREKKING 

Apolitiek.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen T  : november 1911

(I, 1).
2. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen L -Z  : 

december 1911 (I, 2).
3. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen; en Leuven, U.B., 

fonds Hendrickx, varia 402/1 : specimina, cfr. Brussel 
Mundaneum.

199. T riom f

1. Titel : Triomf.
2. Ondertitel : Vandaag geen Straal meer, geen Zegepraal meer, 

niets anders dan : (titel).

Zie : D e Straal (cfr. supra).

200. L e Triom phe libéral du 18 Octobre 

Zie : L e Petit Malinois.

201. L ’Union Catholique

I. 1. Titel : L ’Union Catholique.
2. Ondertitel : Bulletin du Congrès de Malines; 3 ième session 

1867.
3. Motto : Cor unum et anima una. 1

(1) ,,Het blad wil leven en streven in en door de Maatschappij. Verder wil het ook 
zijn zwakke pogingen voegen bij die der grootere bladen welke er steeds op uit zijn de 
Vlaamsche kunsten meer roem en luister bij te zetten, het wil strijden voor de ontwaking 
en heropbeuring van ons geliefd Vlaanderenland .. Vlaamsch wi! het zijn in hart en ziel, 
trouw aan ’t Vlaamsche Mechelen verkleefd!”  (november 1911 (I, 1), pag. 1, kol. 2).
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5. Periodiciteit : Dagelijks.
6. Formaat : 27 X 36 cm., 4 pp., 3 kol.

II. 1. a. —  Stichtingsdatum : 3.IX.1867 (1).
—  Eerste aangetroffen nr. : 4 . i x . ( i 8 6 7 )  (n r .  2). 

b .  Laatste aangetroffen nr. : 7 . i x . ( i 8 6 7 )  (n r.  5).

4. Drukker : J. Ryckmans-Van Deuren, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Religieus blad. Verslag van het katoliek kongres te Mechelen —  
3 de sessie 1867.
Weergave van de aktiviteiten en besprekingen per sektie. 
Uitsluitend franstalig.

IV. POLITIEKE STREKKING 

Apolitiek.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen T  : 5.IX.1867 (nr. 3).
2. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen : 4.IX.1867 (nr. 2).
3. Leuven, U .B., fonds Hendrickx, varia 387/19 :

—  6.ix .(i 867) (nr. 4).
—  7.ix .(i 867) (nr. 5).

4. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen L -Z  : 
specimen, cfr. Brussel, Alb. I.

202. L ’Union de Malines

I. 1. Titel : L ’Union de Malines.
2. Ondertitel : Organe hebdomadaire paraissant tous les di

manches.
4. Vignet of titelteken : Achteraan : Stadsschild (In fide constans).
5. Periodiciteit : Wekelijks. ’s Zondags.
6. Formaat : 33 X 51 cm., 4 pp., 4 kol.
7. Prijs : 10 cent./nr. 5 fr./jaar voor de stad; 6 fr./jaar voor 

elders. 1

(1) Ed. V an D oeselaer, o p . c i t . ,  p. 69.
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II. i. a. Stichtingsdatum : 5.VII.1885 (I, 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : 19.vn.1885 (I, 3) (1).

4. Drukker : G . Bonaugure, Mechelen.
7. Adres : bureel : Dyle 30, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Nieuws-, distraktie-, en aankondigingsblad. (2)
W il ,,eenheid en harmonische samenwerking in de families 
brengen, o.a. door gemeenschappelijke, gezonde, kulturele lek- 
tuur i.p.v. woelige verdeeldheid door politieke en religieuze 
tegenstellingen, in de hand gewerkt door andere bladen” . 
Uitsluitend franstalig.
Buitenlandse nieuwsberichten. Artikels betreffende kunst, weten- 
schappen, sport, tuinbouw, variété. Feuilletons. Annoncen van 
verkoop en verhuren van onroerende goederen.

IV. POLITIEKE STREKKING 

Strikt apolitiek.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Mechelen, S.A., nr. G  33 (3) :
—  5.VI1.1885 (I, 1) * Il

(1) In een nota laat de redaktie het volgende bericht aan de abonnées zenden : „Nous 
avons le regret de devoir vous informer que l'union de malines ne pourra paraître cette 
semaine, le Rédacteur qui s’en occupe seul étant gravement malade et ayant dû pour se 
faire soigner, se rendre dans sa famille. La publication du journal reprendra donc Dimanche 
prochain; un nouveau et intéressant article sera offert aux lecteurs...”  (26.vn.188s).

Ondanks deze aankondiging zou het blad niet meer verschenen zijn.
(2) ,,Dimanche, 5 Juillet 1885, paraîtra une nouvelle feuille hebdomadaire sous le 

nom de l’union de malines. Cette feuille qui publiera des articles français aura toujours 
à cœur le bien être materiel et intellectuel des malinois, les intérêts de la ville et du pays...
Il ( =  notre journal) n’oubliera jamais qu'il doit marcher à la lumière de ces deux flambeaux : 
le respect des mœurs, l’amour de la patrie qui a constitué la famille rationnèle et fondé 
le véritable foyer de l’union. Est-ce à dire pour cela que nous prendrons une grande part 
aux luttes actuelles et que nous nous aventurerons sur le terrain brûlant de la polémique ? 
T el n'est pas le rôle que nous nous proposons... Par le roman, par les sciences et les arts, 
par le sport, par les concours de pigeons, de tirs à la perche, à l’arc, et au berceau par 
l’utilité des champs et des plantes, les chroniques littéraire, scientifique, théâtrale, nous 
ferons appel à tous les bons sentiments qui sont en germe dans le cœur de l’homme... 
La 4e page du journal sera exclusivement consacrée aux annonces et publicités de M .M . 
les notaires pour ventes et locations des maisons et propriétés aussi bien pour la ville que 
pour les autres localités...”  (prospektus-specimen).

(3) Samen ingebonden met De Mechelsche Galm (cfr. supra) en De Antwerpenaar 
(cfr. supra).

Bij ingebonden : prospektus-nummer die het verschijnen aankondigt van het blad 
en een ander om de opheffing ervan te melden.
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—  I 2 .V I I . l 8 B s  (I, 2)
— I9.vn.i88s (I, 3)-

2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen T  ; en Leuven, U.B., 
fonds Hendrickx, varia 388/17 : specimina, cfr. Mechelen.

203. Vadderik-gazette

I. 1. Titel : Vadderik-gazette.
2. Ondertitel : O p 1.11.1902 (XX, 4) : Organe politique, littéraire 

et commercial pour tout l’Univers.
3. Motto : O p  27.x1.1886 (nr, 1) : E w iva  la vida botella 

(Hippocrate).
4. Vignet of titelteken : O p 27.x i .1886 (nr. x) : Nijlpaard - Bier- 

tonnen - W ijnfles.
5. Periodiciteit : Onregelmatig.
6. Formaat :

—  28 X 44 cm., 4 pp., 3 kol.
—  Vanaf 1.11.1902 (XX, 4) : 39 X 58 cm., 4 pp., 4 kol.

7. Prijs :
—  ,,S bouteilles de champagne” .
—  Vanaf 1.11.1902 (XX, 4) : 25 cent./nr. ; 30 fr./jaar. —  
Prix uniforme ,,pour l’Europe, l’Afrique, l’Asie, l’Océanie et 
l’Amérique” .

II. 1. a. Stichtingsdatum : 27.x1.1886 (nr. 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : 1.11.1902 (XX, 4).

2. Stichters : Acht studenten (waaronder ,,Lecoffre” ) in een 
herberg in de ,,rue de Bruxelles, au quartier de Prost” .

4. Drukker : Raym. Van Velsen, Mechelen.
7. Adres :

—  Redaktie : ,,Impasse Partout, Malines” .
—  Administratie : ,,Boulevard Nulle Part, Louvain” .

III. KA R A KTE R  E N  INH OU D  V A N  H ET BLAD 

Studentenblad. Burlesk distraktieblad.
Orgaan van de ,,Vadderik-club” , mechelse studentenclub van 
de leuvense universiteit.
Gefingeerde binnen- en buitenlandse nieuwsberichten, annoncen,
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gedichten, gedachten en spreuken, feestelijkheden, telegrammen, 
feuilleton.
Franstalig. In 1.11.1904 (XX, 4) : 00k één nederlandstalig artikeltje.

IV. P O L IT IE K E  STR E K K IN G

Apolitiek.

V. BEW A AR PLAA TSEN  VAN  REEKSEN  OF SPECIM IN A

1. Mechelen, S.A., nr. G  146 :
—  27.x1.1886 (I, 1)
—  1.11.1902 (XX, 4).

2. Leuven, U.B., varia Leuven VI, 10 :
—  21.x1.1891 (V, 2)
—  specimen, cfr. Mechelen.

3. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen L -Z ; en 
Leuven, U.B., fonds Hendrickx, varia 393/3 : specimina, 
cfr. Mechelen.

204. D e Vakman (1)

I. 1. Titel : De Vakman.
2. Ondertitel : Maandblad. Orgaan der Mechelsche wettig er- 

kende liberale vakvereenigingen.
3. Motto :

1. U it de Vereeniging spruit de Macht.
2. W illen is Kunnen.

5. Periodiciteit : Maandelijks.
6. Formaat : 25 X 37 cm., 4 pp., 3 kol.
7. Prijs : 5 cent./nr.

II. 1. a. Stichtingsdatum : januari 1906 (I, 1).
b. Enig aangetroffen nr. : januari 1906 (I, 1).

4. Drukker : Ed. Van Doeselaer, Mechelen.
7. Adres :

—  drukker : Bruel 60, Mechelen.
—  mededelingen : Kroonstraat 30, Mechelen. 1

(1) W aarschijnlijk opgevolgd door : D e Vakman, Economisch en politiek m aandblad... 
(cfr. infra), zie : datering, motto, karakter en inhoud, en politieke strekking van het orgaan.
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III. KA R A KTE R  E N  INH OU D  V A N  H E T BLAD

Politiek- en vakblad. Orgaan van de ,,Mechelsche wettig erkende 
liberale vakbonden” . Streeft belangen na van werkersgezinnen. 
Propaganda voor aansluiting bij liberale vakbonden (x). 
Nieuws uit mechelse stoel-nijverheid.

IV. P O L IT IE K E  STR E K K IN G

Liberaal.

V. BEW A AR PLAA TSEN  V A N  REEKSEN  OF SPECIM IN A

1. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen T  : januari 1906 (I, 1).
2. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen; Leuven, U.B., 

fonds Hendrickx, varia 393/13; Antwerpen, S.B., specimina 
België, doos Mechelen L -Z  : specimina, cfr. Brussel, M un
daneum.

205. D e Vakman (2)

I. 1. Titel : D e Vakman.
2. Ondertitel : Economisch en politiek maandblad. Orgaan der 

Landelijke Federatie van Liberale en Vrijzinnige Vakvereeni- 
gingen en Werkersgroepen.

3. Motto :
1. U it Vereeniging spruit de macht.
2. W illen is kunnen.

5. Periodiciteit : Maandelijks.
6. Formaat : 33 x  50 cm., 4 pp., 4 kol.
7. Prijs : 5 cent./nr. ; 1 fr./jaar.

II. 1. a. —  Stichtingsdaturn : (januari 1906).
—  Eerste aangetroffen nr. : november 1910 (V, xi), 

b. Laatste aangetroffen nr. : oktober 1911 (VI, 10).
4. Drukker : A . Hendrickx, Mechelen. 1

(1) ,,Ten voordeele der kleinen optredend, zullen wij echter nooit onverdiend de 
werkgever te keer gaan, steeds naast de belangen onzer vereeniging rekening houdend 
van die der Mechelsche Nijverheid, ons zoo nauw aan ’t hart liggende. W ij betrachten 
de uitvoering van het grootsch liberaal gedacht : Verzoening tusschen kapitaal en arbeid...” 
(januari 1906 (I, i), pag. 1, kol. 2).

(2) Is waarschijnlijk de voortzetting van De Vakman, Maandblad... (cfr. supra), zie : 
datering, motto, karakter en inhoud, en strekking van het blad.
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5. Redakteur : Van Wassenhoven, Antwerpen.
7. Adres :

—  drukker : Lange Haargracht 43, Mechelen.
—  redakteur : Merxemstraat 32, Antwerpen.
—  direktie : Diepestraat 122, Antwerpen.

III. KA R A KTE R  E N  INH OU D  V A N  H E T BLAD

Politiek- en vakblad. Orgaan van de Landelijke Federatie van 
Liberale en Vrijzinnige Vakvereenigingen en Werkersgroepen. 
Artikels betreffende werkaangelegenheden van arbeiders. Nieuws 
aangaande liberale vakbonden. Verslagen van vergaderingen. 
In 1911 : Praktisch uitsluitend politieke propaganda. Verkiezings- 
propaganda voor gemeentelijke verkiezingen van 22.X.1911.

IV. P O L IT IE K E  STR E K K IN G

Liberaal. Steunt kartellijst van liberale en socialistische kandi- 
daten.

V. BEW A AR PLAA TSEN  VAN  REEKSEN  OF SPEC IM IN A

1. Mechelen, S.A., nr. G  238 : oktober 1911 (VI, 10).
2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen T  : november 1910 

(V, 11).
3. Leuven, U.B., fonds Hendrickx, varia 393 V/13 :

—  december 1910 (V, 12)
—  specimen, cfr. Mechelen.

206. D e Vakman

I. 1. Titel : D e Vakman.
2. Ondertitel : Orgaan van den Onpartijdigen Stoelmakers Bond.
3. Motto’s :

1. D e vrijmaking der arbeiders moet het werk der arbeiders 
zelve zijn.

2. Degene die slaaft en zwoegt lijdt gebrek.
Degene die werkt leeft in weelde en overvloed.

5. Periodiciteit : Maandelijks. De 3e zondag van elke maand.
6. Formaat :

—  27 X 36 cm., 4 pp., 3 kol.
—  Vanaf mei 1898 (III, 4) : 28 X  42 cm., 4 pp., 3 kol.
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7. Prijs : 5 cent./nr. ; gratis voor leden, maar voor het instand- 
houden van het orgaan is iedereen verzocht een vrije gift 
te doen.

II. 1. a. Stichtingsdatum : 16.11.1896 (I, 1).
b. Einddatum en laatste aangetroffen nr. : mei 1898 (III, 4) (1).

3. Uitgever : Vanaf mei 1898 (III, 4) : G . Bus, Mechelen.
4. Drukker :

—  J. Reynaert-Corewyn, Antwerpen.
—  Vanaf mei 1898 (III, 4) : Volksdrukkerij, Leuven.

7. Adres :
—  uitgever : Lange S jhipstraat x, Mechelen.
—  drukkers :
—  (Reynaert) : Oranjestraat 4, Antwerpen.
—  (Volksdrukkerij) : Vischmarkt 34, Leuven.
—  redaktie en administratie : St. Annastraatje 2, Mechelen.

III. KARAKTER EN  INH OU D  VA N  H ET BLAD

Vakblad. Volksgezind. Klaagt noden van stoelmakersberoep aan 
(vooral : kleine lonen en te veel werkuren) (2).
Nieuws uit het stoelmakersvak.

IV. P O L IT IE K E  STREKKIN G

Apolitiek.

V. BEW A AR PLAA TSEN  VA N  REEKSEN OF SPECIM IN A

1. Mechelen, S.A., nr. G  159 : 16.11.1896 (I, 1).
2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen T  :

—  19.v11.1896 (I, 6)
—  specimen, cfr. Mechelen.

3. Leuven, U.B., fonds Hendrickx, varia 393/13 :
—  15.iii. tôt 18.1v.1896 (I, 2).
—  mei 1898 (III, 4). 1

(1) Ed. V a n  D o e s e l a e r , op. cit., p . 134.
(2) „In ons vak, bij de stoelmakers, gebeuren de grootste onrechtvaardigheden. De 

misbruiken waarvan wij het slachtoffer zijn, zijn zoo meenigvuldig, dat elk eerlijk hart 
met walg vervult moet zijn, wanneer dit ailes aan ’t daglicht komt... De Vakman zal de 
hooge loonen verdedigen en bewijzen dat de prijs die men van ’t werk betaald wordt 
uitermate klein is...

Ons blad De Vakman is een werkmansblad, en is dus uit den aard zelve geroepen 
om den werkenden stand uit al zijne krachten te verdedigen en middelen aan te wijzen 
om ons leven aangenamer te maken, dan dat het tôt nu toe geweest is...”  (16.11.1896 (I, 1), 
pag. i, kol. 3 en pag. 2, kol. 1).
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4. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen L -Z ; en 
Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen : specimen, cfr. 
Mechelen.

207. Beknopt Verslag der Zittingen van den Gemeenteraad. 
Compte rendu analytique des Séances du Conseil Communal

Zie : Bulletin Communal de Malines.

208. L a Vie Diocésaine

I. 1. Titel : La Vie Diocésaine (1).
2. Ondertitel : Bulletin du diocèse de Malines.
4. Vignet of titelteken : Hl. Rumoldus.
5. Periodiciteit : Maandelijks. (2)
6. Formaat : 16 X 22 cm., 32 pp., geen kol.
7. Prijs :

—  1 fr./nr. ; 6 fr./jaar (bijvoegsels inbegrepen); 5 fr./jaar 
(zonder bijvoegsels).

—  Studenten in teologie genieten 50 %  reduktie.

II. 1. a. Stichtingsdatum : januari 1907 (T.I., Fasc. 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : juli 1914 (T. VIII, Fasc. 7). (3)

4. Uitgever : Nova et Vetera, Leuven.
7. Adres : redaktie en administratie : J. Laenen, archiviste de 

l ’Archevêchée.

III. KARAKTER EN  INH OU D  VAN  H ET BLAD

Religieus blad. Rooms-katoliek (4). 1

(1) Bijvoegsels verschenen 4 maal per jaar, getiteld : Documenta ecclesiastica diœcesis 
Mechliniensis.

(2) Uitgezonderd in augustus en september. Gedurende deze twee maanden verscheen 
La Vie Diocésaine niet.

(3) Gaat verder na deze datum.
(4) „ la vie diocésaine sera, si vous le voulez bien, un stimulant et une direction. 

Vous vous entraînerez, vous vous éclairerez les uns et les autres par l’exemple de ce que 
vous avez heureusement entrepris pour le bien des âmes. Dans chaque doyenné, M. le 
Doyen ou son délégué sera en correspondance avec la Rédaction ou l’Administration 
de la Revue.

Outre les communications faites par l’évêque, outre l’exposé de vos sages initiatives, 
la Revue contiendra de brèves études ou des documents théologiques, canoniques, litur
giques, scientifiques ou littéraires ; une place y sera faite à l’histoire du diocèse, à ses 
saints, à ses évêques, à ses institutions, à ses mouvements; une bibliographie sobre ap
pellera votre attention soit sur des ouvrages recommandables, soit sur d’autres contre
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Tweetalig, maar grootste deel is franstalig.
Verslagen van publikaties vanwege de priesters van het aarts- 
bisdom. Bibliografie van aangeraden lektuur. Artikels betreffende 
teologie, klerus, liturgie. Religieuze literatuur.
Korrespondenties met personen uit binnen- en buitenland. 
Geïllustreerd.

IV. POLITIEKE STREKKING

Apolitiek.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Mechelen, S.A., nr. M R  96 : Vanaf januari 1907 (T. I, Fasc. x) 
t/m juli 1914 (T. VIII, Fasc. 7).

2. Brussel Alb. I, nr. 1907 r. : reeks, cfr. Mechelen.
3. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen T  ; en Antwerpen, S.B., 

specimina België, doos Mechelen L-Z • specimina, cfr. 
Mechelen en Brussel, Alb. I.

209. L a Voix de Malines (1)

I. 1. Titel : La Voix de Malines.
2. Ondertitel : Journal catholique pour la ville et l’arrondissement.
4. Vignet of titelteken : Stadsschild (In fide constans).
5. Periodiciteit : Wekelijks.
6. Formaat : 32 X  50 cm., 4 pp., 4 koi.
7. Prijs :

—  5 cent./nr. ; 2,50 fr./jaar.
—  Vanaf 1.1.1910 (VIII, 1) : 10 cent./nr.; 2,50 fr./jaar. 1

'esquels il est utile que vous soyez mis en garde. Une tribune libre permettra la discussion 
de questions d’un intérêt pratique, qui ne sont pas suffisamment éclaircies.

Des correspondances de l’étranger nous apporteront des informations sur le mouvement 
religieux des autres nations...”

Malines, le 18 décembre 1906. 
t  Désiré-Joseph, Archevêque de Malines.
(januari 1907 (T  I. Fasc. 1), pp. 5-6).
(1) Opvolger van La Dyle (cfr. supra) :
,,Incontestablement la disparition de La Dyle... avait crée une regrettable lacune 

dans la presse catholique locale. Malines, la cinquième ville du Royaume, comptant au 
sein de sa population ouvrière de nombreux éléments wallons, ne pouvait rester sans 
organe de langue française...” (4.1.1903 (I, 1) pag. 1, kol. 1).
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II. i. a, Stichtingsdatum : 4.1.1903 (I, 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : 28.xn.1913 (XI, 52).

3. Uitgever : )—  Steurs-Bussers, Mechelen.
4. Drukker : j —  Vanaf 1.1.1905 (III, 1) : Laenen-Samois,

Mechelen.
—  Vanaf 5.1.1908 (VI, 1) : H. Dierickx-Beke 

zonen, Mechelen.
7. Adres : drukkers en bureel :

—  (Steurs) : Befferstraat 27, Mechelen.
—  (Laenen) : O.L.-Vrouwstraat 16, Mechelen.
—  (Dierickx-Beke) : Steenweg 70-72, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD 

Politiek- en nieuwsblad.
Opgericht na het verdwijnen van La Dyle (cfr. supra). Het doel 
van de oprichting is het bestrijden van het libéralisme. Daarvoor 
beoogt de krant voornamelijk de lokale politiek te behandelen (1). 
Binnen- en buitenlandse nieuwsberichten. Stadsnieuws. Ook 
politieke artikels en verkiezingspropaganda. Vooral lokaal nieuws 
Annoncen.
Evolutie gaat meer en meer in de richting van praktisch uitsluitend 
verkiezingsnieuws o f -propaganda.
Antagonist van Le Petit Malinois (cfr. supra).
Uitsluitend voor franstaligen.

IV. P O L IT IE K E  STR E K K IN G  

Katoliek (2).
Anti-liberaal. Anti-socialistisch. * Il

(1) ,.Notre but, c’est de combattre le libéralisme actuel. Or, comment pourrions-nous 
mieux lutter contre les entreprises néfastes du libéralisme qu’en opposant organe catholique 
à organe libéral?...

Il serait inexact de conclure que l a  v o i x  d e  m a l i n e s  sera tout d’abord u n  organe 
doctrinal ou dogmatique. Certes, les questions de principes y seront traitées au fur et 
à mesure qu’elles surgiront des controverses avec l'adversaire; mais avant tout notre 
journal sera un organe local où les questions d’administration et de politique locale seront 
examinées de préférence...” (4.1.1903 (I, 1), pag. 1, kol. 2 en 3).

(2) ,,Nous sommes catholiques... c’est-à-dire, en matière religieuse, respectueux de 
l’autorité ecclésiastique; en matière politique, défenseurs convaincus des libertés consti
tutionnelles; en matière économique et sociale, partisans de l’ intervention de l’État dans 
la mesure où cette intervention est nécessaire pour la répression des abus... Si la démo
cratie consiste à défendre les mesures et les lois ayant pour but d’améliorer le sort de la 
classe travailleuse, oui, nous sommes démocrates...”  (4.1.1903 (I, 1), pag. 1, kol. 1).
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V. BEWAARPLAATSEN VAN  REEKSEN EN  SPECIMINA

1. Mechelen, S .A ., nr. G  40 : vanaf 4.1.1903 (I, 1) t/m 28.xn.1913
(X I, 52) (1).

2. B russel, M un dan eu m , doos M ech elen  T  ; B russel, A lb . I, 
fon ds M erten s M e ch e le n ; A n tw erp en , S .B ., specim ina B elgië, 
doos M ech elen  L - Z  : specim ina, cfr. M ech elen .

3. Leuven, U .B., fonds Hendrickx, varia 404/12 :
—  5.V.1906 (IV, 18)
—  specim ina, cfr. M echelen .

210. Volksblad (2)

I. 1. Titel : Volksblad.
2. Ondertitel :

—  Voor Stad en Arrondissement Mechelen. Verschijnende 
aile Zaterdagen.

—  Vanaf x8.vm.1900 (III, 33) : Alleen : Verschijnende aile 
Zaterdagen.

5. Periodiciteit : W ekelijks; ’s zaterdags.
6. Formaat : 27 X 37 cm., 4 pp., 3 kol.
7. Prijs : 2 cent./nr. ; 2 fr./jaar.

II. 1. a. Stichtingsdatum : 18.xn.1897 (I. 0 -
b. Laatste aangetroffen nr. : 24.v111.1912 (XV, 34).

4. Drukkers : L . en A . Godenne, Mechelen.
7. Adres :

—  drukkers : Groote Merkt 28, Mechelen.
—  redaktie en administratie : Beggijnenstraat 18, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Politiek- en nieuwsblad. Opvolger van Recht en Plicht (cfr. supra). 
Kristelijk. Volksgezind (3). 1

(1) Ontbreken :
—  11.x ii. 1904 (II, 51)
—  van 1.1.1905 (III, i) tot/m 3.11.1907 (V, 10).
(2) Opvolger van Recht en Plicht (cfr. supra). Aldus vermeld in 18.xn.1897 (I, 1), 

pag. 1, kol. 1.
(3) „W ij zijn christenen, en op dien titel van christenen zijn wij zoo fier als op den 

hoogsten adeldom...
W ij zijn werklieden,... Als mannen uit het volk, spreken en schrijven wij voor het 

volk... Het volk onderrichten nopens zijne ware belangen, zijne rechten en zijne plichten;
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Kerkelijk nieuws. Stadnieuws. Propaganda voor Katholieke 
Werkmanskring en Houtbewerkersbond. Burgerlijke Stand. 
Marktberichten. Vertrekuren bij de spoorweg. Annoncen. 
Sterk vlaamsgezind. Geïllustreerd.
Tijdens de verkiezingen van 1900 verschenen twee spéciale 
nummers, waarin uitsluitend verkiezingspropaganda ; ze bevatten 
beide het gewoon volgnummer.

IV. POLITIEKE STREKKING

Katoliek. (1) Anti-socialistisch. Anti-liberaal. Anti-anarchistisch.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Mechelen, S.A., S.A., nr. G  66 :
—  23.vn.1898 (I, 32)
—  vanaf 6.1.1912 (XV, 1) t/m 24.vm.1912 (XV, 34) (2).

2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen T  :
—  24.xn.1898 (I, 54)
—  21.1.1899 (II, 4)
—  27.111.1909 (XII, 13).

3. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen : 25.II.19n (XIV, 8).
4. Leuven, U .B., fonds Hendrickx, varia 405/12 :

—  18.x ii. 1897 (I, 1)
—  5.11.1898 (I, 8)
—  26.11.1899 (II, 9)
—  17.n i .1900 (III, 11)
—  18.vm.1900 (III, 33)
—  26.1v.1902 (V, 17)
—  io.v.1902 (V, 19)

5. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen L -Z  :
—  23.vi. 1900 (III, 25)
—  22.11.1902 (V, 8)
—  specimen, cfr. Mechelen. 1

het volk alzoo verheffen en veredelen. Dat willen w ij... W ij zijn k a t h o l i e k . . .  O p maat- 
schappelijk gebied volgen wij de gedachten en strevingen van den Belgischen Volksbond, 
waaraan de Hoogeerweerde Bisschoppen van Belgiê herhaalde blijken van goedkeuringen 
aanmoediging hebben geschonken...

W at de landbouwbelangen aangaat, wij treden ten voile het programma bij van den 
Belgischen Boerenbond..." (18.XII. 1897 (I, 1), pag. 1, kol. 2 en 3).

(1) Zie III : KARAKTER EN INHOUD VAN  H ET BLAD.

(2) Ontbreken : 2.111.1912 (XV, 9) en 4.V.1912 (XV, 20).
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2 i i .  Het Volksgeluk

I. i. Titel : Het Volksgeluk.
2. Ondertitel : Geïllustreerd maandblad tegen alcoolism.
5. Periodiàteit : Maandelijks.
6. Formaat : 27 X 37 cm., 8 pp., 3 kol.
7. Prijs : 10 cent./nr.

II. x. a. —  Stichtingsdatum : (juli 1898.)
—  Eerste aangetroffen nr. : juli 1890 (II, 1).

b. Laatste aangetroffen nr. : december 1893 (V, 12).
4. Drukkers :

—  E. Lambert-Stevelinck, Brussel.
—  Vanaf april 1891 (II, 10) : E. Lambert, Brussel.
—  Vanaf januari 1892 (IV, 1) : L. Wintraecken en Cie, 

Brussel.
5. Redakteur : Vaslet, Edmond.
7. Adres :

—  (Lambert) : Bevrijdingsstraat 31, Brussel.
—  (Wintraecken) : Noordlaan 26, Brussel.

—  bestuur en redaktie : Algemeen Sekretariaat van de Bel- 
gische Matigheidsbond, Dupontstraat 37, Brussel.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD 

Ideologisch- en nieuwsblad.
Bestrijdt alkoholisme in België. Artikels dienaangaande. Nieuws- 
tijdingen uit binnen- en buitenland. Annoncen. Geïllustreerd.

IV. POLITIEKE STREKKING 

Apolitiek.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA.

1. Mechelen, S.A., nr. G  47 : Vanaf juli 1890 (II, 1) t/m december 
1893 (V, 12).

2 1 2 .  V o l k s r e c h t

I. 1. Titel : Volksrecht.
2. Ondertitel : Tolk der Waassche Volkspartij.
5. Periodiciteit : Onregelmatig.
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6. Formaat : 32 x  42 cm., 4 pp., 4 kol.
7. Prijs : 3 fr./jaar.

II. 1. a. —  Stichtingsdatum : (1891).
—  Eerste aangetroffen nr. : 5.VI11.1894 (IV, 31). 

b. Laatste aangetroffen nr. : i.xn.1895 (V, 37).
3. Uitgever : ) Victor Heymans, Mechelen.
4. Drukker : j
5. Direkteur : Kops, Oct.
7. Adres : drukker-uitgever : Bruel 96, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Nieuws- en kiesblad. Bestemd voor Waasland. 
Verkiezingspropaganda. Soms een weinig buitenlands nieuws. 
Stadsnieuws. Varia. Artikels betreffende kunst.
Feuilleton. Beursberichten.

IV. POLITIEKE STREKKING

Liberaal. Anti-katoliek. Anti-socialistisch.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen T  :
—  5.vm . 1894 (IV, 31)
—  25.vm.1895 (V, 34)
—  i.xn.1895 (V, 37).

2. Leuven, U .B., fonds Hendrickx, varia 407/5 :
—  9.IX.1894 (IV, 36)
—  i.ix.1895 (V, 35).
—  specimen, cfr. Brussel.

213. D e Volksstem (1)

I. 1. Titel : D e Volksstem.
2. Ondertitel : Liberaal dagblad van Mechelen en omstreken. 1

(1) Opvolger van De Straal (cfr. supra) :
„T en  gevolge van een verschil tusschen deze Iaatsten Drukker van de s t r a a l  e n  zijnen 

voorganger, is de Liberale partij hier enkele dagen zonder lokaal orgaan gebleven...
Er werden dus onmiddellijk de noodige maatregelen en schikkingen genomen, welke 

tôt den gunstigen uitslag geleid hebben, dat we thans ons nieuw blad d e  v o l k s s t e m  de 
wereld kunnen inzenden...”  (6.VI1.1911 (I, i), pag. 1, kol. 1).
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3. Motto :
1. Volksontslaving.
2. Geen plichten zonder rechten.
3. Volksveredeling.

5. Periodiciteit : Dagelijks.
6. Formaat : 32 X 50 cm., 4 pp., 4 kol.
7. Prijs : 2 cent./nr. ; 12 cent./week; 6 fr./jaar.

II. 1. a. Stichtingsdatum : 6 en 7.VII1.1911 (I, 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : 31.xn.1913 (III, 293) (1).

4. Drukker : A . Hendrickx, Mechelen.
7. Adres :

—  drukker en redaktie : Lange Haargracht 49, Mechelen.
—  Brussel : Noordlaan 69.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD 

Politiek- en nieuwsblad. Volksgezind (2).
Verkiezingspropaganda. Nieuws aangaande liberale instellingen. 
Stadsnieuws. Sportberichten. Feuilletons. Annoncen. Vertrek- 
uren bij de spoorweg.

IV. POLITIEKE STREKKING 

Liberaal Anti-klerikaal (3).

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Mechelen, S.A., nr. G  9 : vanaf 6-7.vm .1911 (I, 1) t/m 
31.x11.1913 (III, 293).

2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen T  ; Brussel, Alb. I, 
fonds Mertens, Mechelen; Leuven, U.B., fonds Hendrickx, 
varia 409/11; Antwerpen, S.B., specimina België, doos 
Mechelen L -Z  specimina, cfr. Mechelen. 1

(1) Verschijnt verder in 1914.
(2) „D ie titel zegt genoeg, welke strekking het zal verdedigen, namelijk voor en door 

het volk te ijveren...”  (6-7.vm.1911 (I, 1) pag. I, kol. 1). •
(3) „D e Voîksstem zal het orgaan niet wezen van deze of geene groepering afconderlÿk, 

maar wel het blad van al diegenen, wien de verwezentlijking nauw aan het harte ligt van 
het politiek en economische programma van de Liberale partij..." (6-7.v1n.1911 (I, 1), 
pag. 1, kol. 1).
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2i4* De Ware Volksvriend

I. i. Titel : D e W are Volksvriend.
2. Ondertitel : Aangenaam en nuttig weekblad (i).
5. Periodiciteit : Wekelijks.
6. Formaat :

—  22 X 31 cm, 4 pp., 2 kol.
—  Vanaf 1.1.1865 (H, 1) : 25 X 34 cm., 4 pp., 3 kol.

7. Prijs : 2 fr./jaar.

IL 1. a. Stichtingsdatum :
—  november 1863 ) 2 proefnummers (2)
—  december 1863 j
—  3.1.1864 (I, 1).

b. Laatste aangetroffen nr. : 28.xn.1913 (L, 52).
2. Stichter : E.H. Van Moer, P. J., onderpastoor van het Begijn- 

hof en direkteur der Xaverianen. Voortgezet door E.H. 
Jongenelen, onderpastoor van St. Pieters. Vanaf 5.1.1896 : 
overgenomen door een priester uit Mechelen.

3. Uitgevers : ) —  E. F. Van Velsen, Mechelen.
4. Drukkers : ) —  Vanaf x.1.1865 (II, 1) : E. en I. Van Moer,

Mechelen (3).
—  Vanaf 15.xu.1895 (XXXII, 50) : H. Die- 

rickx-Beke Zonen, Mechelen.
5. Hoofdredakteur : E.H. Van Moer, P. J. (4).
7. Adres : drukkers-uitgevers :

—  (Van Moer) : Schipstraat 42-44, Mechelen (5).
—  Vanaf 3.1.1904 (XLI, 1) : Steenweg 72, Mechelen.

III. KARAKTER EN ONHOUD VAN HET BLAD
Religieus nieuws-, en annoncenblad. W il tegelijk katoliek stich- 
tend en ontspannend zijn. 1

(1) O p schutblad, bij eerste nummer van elke jaargang.
(2) Ed. V a n  D o e s e l a e r , op. cit., p. 58.
(3) In het laatste nummer dat door E. F. Van Velsen werd uitgegeven, leest men 

het volgende bericht : „O m  aile verkeerde gedachten aengaende de veranderingen welke
het kort aen de Ware Volksvriend zullen toegebragt worden te voorkomen, en waerdoor 
in mijnen handel eenig nadeel zou kunnen ondergaen, moet ik uitdrukkelijk verklaren 

dat bedoelde veranderingen toe te schrijven zijn aen het inrigten eener nieuwe drukkerij, 
die met nieuwjaer aenstaende tôt stand zal komen onder den naem van bloedverwanten 
des hoofdopstellers...

De drukker, boekhandelaer... E. F. Van Velsen” .
(4) Zie 00k onder II. 2. : Stichter.
(5) Bij verandering van drukker op 15.xn.1895 (XXXII, 50) : zelfde adres.
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Kleine, diverse nieuwsberichten (over koninklijke familie, inter
nationale politiek, lokaal nieuws, kerkelijk nieuws).
Artikels betreffende : „Godsdienst en kerkelijke geschiedenis ; 
zedeleer ; geschiedenis en gebeurtenissen ; landbouw; huishou- 
den; geneeskunde en gezondheidsleer ; politiek” .
Kerkelijke dagwijzer. Burgerlijke stand. Varia : spreuken, ge- 
dichten, moppen, raadsels. Feuilletons. Marktprijzen. An- 
noncen.
Nummer van 23.xn.1900 =  feestnummer, gewijd aan het vijftig- 
jarig priesterjubelfeest van Z.E. Kardinaal Goosens. Het is 
gedrukt in gouden letters, en bevat een biografisch portret van 
de kardinaal.

IV. POLITIEKE STREKKING

Katoliek. Politiek wordt slechts gegeven ,,voor zooveel het den 
godsdienst raakt” . Anti-socialistisch.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

—  Reeksen :
1. Mechelen, S.A., nr. G 11 : Vanaf 2.1.1870 (VII, 1) t/m 28.XI1. 

1913 (L, 52).
2. Leuven, U.B., nr. 15 :

—  Vanaf 1.1.1865 (H. 1) t/m 31.xn.1865 (II, 53).
—  Vanaf 6.1.1867 (IV, 1) t/m 28.x1x.1873 (X, 52).
—  Vanaf 18.11.1877 (XIV, 7) t/m 22.1v.1877 (XIV, 16).

3. Antwerpen, S.B. (Minderbroedersrui), B. 102 704 : vanaf 
3.1.1864 (I, 1) t/m 26.x11.1869 (VI, 3).

—  Specimina :
3. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen T  :

—  15.V.1864 (I, 20)
—  13.x1.1864 (I, 46)
—  25.111.1866 (III, 12)
—  specimina, cfr. Mechelen en Leuven.

4. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen :
—  20.x1.1864 (I, 47)
—  specimen, cfr. Mechelen.

5. Leuven, U.B., fonds Hendrickx, varia 416/4 :
—  17.jv.1864 (I, 16)
—  4.11.1866 (III, 5)

3 7 9



—  17.v1.1866 (III, 29)
—  specimina, cfr. Mechelen en Leuven.

6. Leuven, U .B., nr. 15 :
—  21.1.1866 (III, 3)
—  28.1.1866 (III, 4)
—  29.iv. 1866 (III, 7)
—  specimen, cfr. Mechelen.

7. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen L -Z  :
—  31.v1.1864 (I, 31)
—  4.111.1866 (III, 9)
—  specimina, cfr. Mechelen en Leuven.

215. De Voordracht

I. 1. Titel : D e Voorwacht.
2. Ondertitel :

—  Maandelijks Orgaan van ,,De Liberale Voorwacht”  en 
hare afdeelingen.

—  O p 15.1v.1894 (nr. 10) : Officieel Orgaan van de Liberale 
Voorwacht en hare afdeelingen ter Verdediging van de 
Belangen der Arbeidende Klassen.

5. Periodiciteit : Maandelijks.
6. Formaat : 21 X  31 cm., 4 pp., 2 kol.
7. Prijs : O p 15.1v.1894 (nr. 10) : 2 cent./nr.

II. 1. a. Stichtingsdatum : mei-juni 1893 (nr. 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : 15.1v.1894 (nr. 10).

4. Drukker : Drukkerij van De Maanblusscher, Mechelen.
7. Adres :

—  drukkerij : Bruel 96, Mechelen.
—  mededelingen :

—  lokaal ’t Leeuwken, Groote Merkt 33, Mechelen.
—  O p 15.iv. 1894 (nr. 10) : Bruel 96, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Politiek nieuws- en kiesblad. Orgaan van de vereniging : ,,De 
Liberale Voorwacht” . Volksgezind.
Verkiezingspropaganda voor provinciale verkiezingen van 28.v. 

i 893-
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Nieuws betreffende de Liberale Voorwacht en verslagen van haar 
afdelingen :
—  afdeling ziekenbond
—  afdeling Werkbeurs
—  Spaarafdeeling.
Feuilleton. Lijst van aanbevolen huizen. Annoncen.

IV. POLITIEKE STREKKING 

Liberaal. Anti-katoliek.
Vanaf 15.1v.1894 (nr. 10) : vooruitstrevend (1).

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Mechelen, S.A., nr. G  139 : november 1893 (nr. 5).
2. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen : mei-juni 1893 

(nr. 1).
3. Leuven, U .B., fonds Hendrickx, varia 411/4 : specimen, cfr. 

Brussel.
4. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen L -Z  :

—  juli 1893 (nr. 2)
—  15.1v.1894 (nr. 10).

216. Liberale Voorwacht

I. 1. Titel : Liberale Voorwacht.
2. Ondertitel : Verschijnende zoo dikwijls als noodig blijkt.
3. Motto : 1

(1) ,,Grondige hervorming van het blad : W e zullen hoofdzakelijk het program ver- 
dedigen van de Belgische Vooruitstrevende Partij en dit, niet alleen in théorie, maar ook 
en zelfs bovenal, er de toepassing van in de hand werken...

Programma :
a) De ware, op de reden gesteunde gelijkheid :

—  zuiver algemeen stemrecht.
—  afschaffing van aile voorrechten der geestelijkheid en der rijken op ’t gebied van 

den militairen dienst.
—  kosteloos en onzijdig onderwijs.
—  evenredig belastingsstelsel.
—  volledige gelijkheid onzer twee landstalen.
—  persoonlijke en verplichtende militaire dienst.

b) stelsel van hervormingen op gebied van landbouw.
c) bepaling van het terugkoopen der koolmijnen.
d) hervormingen van ’t krediet aan handel, nijverheid (en landbouw).
e) maatregelen ten voordeele van de arbeidende klasse...”
(15.1v.1894 (nr. 10), pag. 1, kol. 1 en 2).
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1. Doe wel en zie niet om.
2. Door Vereeniging, de Macht.

4. Vignet of titelteken : Twee elkaar reikende handen.
5. Periodiciteit : Onregelmatig.
6. Formaat : 34 X 44 cm., 4 pp., 3 kol.

II. 1. a. Stichtingsdatum : (december 1909) (1).
b. Enig aangetroffen nr. : (december 1909) =  I, 1.

4. Drukker : Aug. Hendrickx, Mechelen.
6. Medewerkers : Casseur, R. (2).
7. Adres :

—  drukker : Lange Haargracht 43, Mechelen.
—  redaktie : Groote Markt 22, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Politiek blad. Orgaan van de vereniging ,,De Liberale Voor- 
wacht” .
Verslagen en mededelingen betreffende deze vereniging.

IV. POLITIEKE STREKKING 

Liberaal. Anti-katoliek.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen : s.d. (I, 1).
2. Leuven, U .B., fonds Hendrickx, varia 294/2 : specimen, cfr. 

Brussel.
3. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen L -Z: 

specimen, cfr. Brussel.

2 1 7 . De Vriend der Mutuaüteit (3)

I. 1. Titel : D e Vriend der Mutualiteit.
2. Ondertitel : Weekblad voor de stad en het arrondissement 

Mechelen.
3. Motto : Godsdienst, Vaderland; Huisgezin, Eigendom. 1

(1) In potlood genoteerd.
(2) Verslaggever van de vereniging.
(3) Misschien de opvo'ger van De Mutualist voor de stad en het arrondissement Mechelen 

(cfr. supra).
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5- Periodiciteit : Wekelijks.
6. Formaat : 26 x  35 cm., 4 pp., 3 kol.
7. Prijs : 1 fr./jaar.

II. 1. a. —  Stichtingsdatum : (1901).
—  Eerste aangetroffen nr. : 23.111.1902 (II, 6). 

b. Laatste aangetroffen nr. : 22.x1.1903 (II, 45).
4. Drukker : C. Laenen-Samois, Mechelen.
7. Adres : drukker, redaktie en administratie : O.L.Vrouw - 

straat 26, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Politiek- en nieuwsblad. Bestemd voor werklieden.
Politiek nieuws. Stadsnieuws. Berichten van de kongregatie 
D e Decker.
Annoncen.

IV. POLITIEKE STREKKING

Katoliek. Anti-socialistisch. Anti-liberaal. Tegen algemeen stem- 
recht.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Mechelen, S.A., nr. G  67 : Vanaf 23.ni. 1902 (II, 6) t/m 22.xi. 
1903 (III, 45).

218. De Vrijdenker (1)

I. 1. Titel : D e Vrijdenker.
2. Ondertitel : Orgaan der Vrije Groep van Mechelen.
3. Motto :

1. Het knechtschap is vemederend voor den Mensch.
2. De Kerk en de Staat voeren de Mensch tôt het knechtschap.

6. Formaat : 28 X 36 cm., 4 pp., 3 kol.

II. 1. Enig aangetroffen nr. : 1910 (nr. 2).
3. Uitgever : ) Aug. Hendrickx, Mechelen.
4. Drukker : j
7. Adres : uitgever-drukker : Lange Haargracht 49, Mechelen. 1

(1) Verwant met : De Vrijdenker, Propagandablad tôt verspreiding der Vrije Gedachten ? 
(cfr. infra).
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III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Anarchistisch-ideologisch blad. T er nagedachtenis aan de ver- 
moorde spaanse anarchist Francisco Ferrer (i).
Artikels over ateïsme en matérialisme.
Valt rooms-katolieke godsdienst aan.
Propaganda voor verenigingen van vrijmetselarij (vier vereni- 
gingen te Mechelen) (2).

IV. POLITIEKE STREKKING 

Anarchistisch.
Niet in het bijzonder gericht tegen bepaalde partijen.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen T  : 1910 (nr. 2).

219. D e Vrijdenker (3)

I. 1. Titel : De Vrijdenker.
2. Ondertitel : Propaganda tôt verspreiding der Vrije Gedachten.
3. Motto :

1. A ls gij goed en wijs zijt hebt gij geen God noodig (Juve- 
nalis).

2. Waarheid blijft waarheid al doet zij pijn (Euripides).
6. Formaat : 31 X 42 cm., 4 pp., 4 kol.

II. 1. Enig aangetroffen nr. : s.d. (10.1v.1910) (4).
4. Drukkers : Vw. Heymans-de Backer en kinderen, Mechelen.
7. Adres : drukkers : Hazenstraat 12, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD 

Anarchistisch-ideologisch blad.
Orgaan van de „Propagandaclub van de Vrije Gedachte. Richt 
zich tegen elke vorm van godsdienst, inz. rooms-katolieke. 1

(1) Opschrift : „Aan Francisco Ferrer. Vermoord den 13 october 1909, door samen- 
spanning van kerk en staat.”

(2) ,,Noch God, noch Meester, en Leve de Moderne School, waar een nieuw geslacht 
zal worden opgeleid dat zich zal kunnen uitleven in voile vrijheid...”  (1910 (nr. 2), pag. 1, 
kol. 3).

(3) Waarschijnlijk verwant met De Vrijdenker, Orgaan der Vrije Croep van Mechelen 
(cfr. supra).

(4) Datum in potlood opgeschreven.
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Artikels en spreuken over ateïsme.
Lijst van aanbevolen lektuur.

IV. POLITIEKE STREKKING

Anarchistisch.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen : s.d.
2. Leuven, U.B., fonds Hendrickx, varia 414/1 : specimen, cfr. 

Brussel, (10.1v.1910).

220. Vrijheid

I .  1 .  T it e l  :

—  Vrijheid.
—  O p augustus 1897 (I, 5) : Vrijheid. Liberté.

2. Ondertitel : Maandblad (1).
3. Motto :

1. Welvaart is vrijheid en de vrijheid der volkeren is de dood 
voor de regeering (Rienzi).

2. D e macht in u bepaalt uw mate van vrij zijn : geene ware 
vrijheid dan die, welke men zelf verovert.

5. Periodiciteit : Maandelijks.
6. Formaat : 30 X 43 cm., 4 pp., 4 kol.
7. Prijs :

—  2 cent./nr. ; 50 cent./jaar.
—  Vanaf oktober 1897 (I, 6) : 4 cent./nr.; 70 cent./jaar.

II. 1. a. Stichtingsdatum : april 1897 (I, 1).
b. Einddatum en laatste aangetroffen nr. : november 1897

(I, 7) (2).
3. Uitgever :

—  Jac. Bus, Mechelen.
—  Vanaf oktober 1897 (I, 6) : G . Bus, Mechelen. 1

(1) Vanaf juli 1897 (I, 4) : geen ondertitel meer.
(2) In het 4e, 5e en 6e nummer had de redakteur herhaalde oproepen gedaan om 

financiële ondersteuningen.
Ze bleven telkens onbeantwoord. Het is dus als gevolg van geldelijke tekortkomingen 

dat men de uitgave van het blad heeft moeten staken.
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4. Drukker :
—  Reynaert-Corewyn, Antwerpen.
—  O p november 1897 (I, 7) : Van Hoyweghen, Leuven.

6. Medewerkers : Bus, G. ; Bus, Jac.
7. Adres :

—  uitgever :
—  Antwerpse steenweg 77, Mechelen.
—  Vanaf oktober 1897 (I, 6) : Lange Schipstraat i, 

Mechelen.
—  drukkers :

—  (Reynaert) : Oranjestraat 4, Antwerpen.
—  (Van Hoyweghen) : Vischmarkt 34, Leuven.

—  redaktie en administratie : Lange Schipstraat 1, Mechelen.
—  adres voor Nederland, J. Methôfer, Naaldwijkschestraat 35, 

Den Haag.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Anarchistisch-ideologisch blad. Richt zich tegen elke vorm van 
regering o f gezag in het algemeen (1).
Artikels betreffende anarchisme en kommunisme.
Feuilleton. Bibliografie.
Alleen augustus 1897 (I, 5) : tweetalig.

IV. POLITIEKE STREKKING

Anarchistisch-kommunistisch. Tegen aile partijen. Ook tegen 
parlementaire sociaal-demokraten.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Mechelen, S.A., nr. G  43 : Vanaf april 1897 (I, 1) t/m novem
ber 1897 (I, 7) (2).

2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen T  ; Brussel, Alb. I, 
fonds Mertens, Mechelen; Leuven, U.B., fonds Hendrickx, 
varia 414/2; Antwerpen, S.B., specimina België, doos Meche
len L -Z  : specimina, cfr. Mechelen. 1

(1) ,,De Redaktie huldigt de anarchistische communistische ideeën die ze met kracht 
en overtuiging zal weten ingang te doen vinden bij hen die ons thans nog niet begrijpen. 
D it is ons doel : eene samenleving zonder regeering, waar ieder voortbrengt volgens zijne 
krachten en neemt volgens zijne behoeften... W e zijn tegen programma’s en démocratie, 
evenals wij tegen Godsdienst, Vaderland, Privaatbezit, dus tegen Gezag in ’t algemene 
zijn. .. ."  (april 1897 (I, 1), pag. 1, kol. 1).

(2) Samen ingebonden met De Toekomst (cfr. supra) en Het Vrije Woord (cfr. infra).
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22i. De Wacht

I. i. Titel : De Wacht.
2. Ondertitel : Onafhankelijk Protestblad tegen de misbruiken 

bij de Mechelsche Burgerwacht.
5. Periodiciteit : Wekelijks.
6. Formaat : 24 X  32 cm., 4 pp., 2 kol.
7. Prijs : 10 cent./nr. ; 2 fr./6 maanden.
8. Oplage : 9000 nrs.

II. 1. a. Stichtingsdatum : 6.VI1.1901 (I, 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : 21.v11.1901 (I, 3).

5. Direkteur : Ch. Havet, Brussel.
7. Adres : direkteur : Boulevard de la Révision 8, Brussel-Zuid.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Protestblad tegen toestand en misbruiken bij de Burgerwacht (1). 
Uitsluitend artikels daarover.
Nederlandstalig. Ook enkele franstalige artikels.

IV. POLITIEKE STREKKING

Apolitiek.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen T  :
—  6.VI1.1901 (I, 1).
—  13.vn.1901 (I, 2).

2. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen; en Leuven, U.B., 
fonds Hendrickx, varia 415/3 : specimina, cfr. Brussel, M un
daneum.

3. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen L -Z  :
—  21.vu. 1903 (I, 3)
—  specimen, cfr. Brussel, Mundaneum. 1

(1) „Ons doel is geenszins, zoals de bijtitel zou kunnen doen vermoeden, om in te 
gaan tegen de instelling zelve, neen. W ij willen ons eenvoudig aanstellen als de tolk van 
de zoo talrijke misnoegden —  of beter slachtoffers — , van de nieuwe caporalisatiewet der 
burgerwacht" (6.VI1.1901 (1, 1), pag. 1, kol. 1).
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2 2 3 - De Jonge Wacht

I. i. Titel : D e Jonge Wacht.
2. Ondertitel : Socialistisch maandblad.
3. Motto :

1. Eigendom is diefstal (Proudhon).
2. D e Staat is een instrument ter verdrukking van de eene 

klasse door de andere (Fred. Engels).
5. Periodiciteit : Maandelijks.
6. Formaat : 28 X 42 cm., 4 pp., 3 kol.
7. Prijs : 2 cent./nr.

II. 1. a. Stichtingsdatum : (januari 1897) (1).
b. Enig aangetroffen nr. : februari 1898 (II, 2).

3. Uitgever : Verbelen, F., Mechelen.
4. Drukker : Volksdrukkerij Van Hoyweghen, Leuven.
7. Adres :

—  uitgever : Neckerspoel, Mechelen.
—  drukkerij : Vischmarkt 34, Leuven.
—  redaktie en administratie : Lange Schipstraat 69, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Politiek en ideologisch blad. Orgaan van de vereniging : de 
Socialistische Jonge Wacht.
Artikels betreffende socialisme en de vereniging.
Treedt op tegen kapitalisme, tegen militarisme (o.a. tegen de 
„bloedwet” )-
Eist sociale revolutie voor de vrede.

IV. POLITIEKE STREKKING

Socialistisch. Progressief (tegen ..zogenaamde socialistische volks- 
vertegenwoordigers, die geen echte sociaal-internationalisten zijn, 
daar 00k zij leger en oorlog wensen” ).

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Mechelen, S.A., nr. G  131 : februari 1898 (II, 2).
2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen G  : specimen, cfr. 

Mechelen.

( j )  Volgens E. V a n  D o e s e l a e r  (op. cit., p. 146) zou het eerste nummer gedateerd 
zijn : januari 1887. Gezien het aangetroffen eksemplaar en de periodiciteit ben ik geneigd 
januari 1897 als de begindatum aan te nemen.
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I. i. Titel : D e godsdienstige week van Mechelen.
2. Ondertitel : Onder de bescherming van de h. Rumoldus.
4. Vignet of titelteken : cirkel met hl. Rumoldus +  R.K. kruis.
5. Periodiciteit : W ekelijks; ’s zaterdags.
6. Formaat : 23 X 30 cm., 8 pp., 2 kol.
7. Prijs : 4 fr./jaar; 4,50 fr./jaar (buiten Mechelen).

II. 1. a. Stichtingsdatum :
—  28.x1.1868 (nummer-specimen)
—  2.1.1869 (h ï )-

b. Einddatum en laatste aangetroffen nr. : 24.xn.x869 (I, 52).
3. Uitgever : ) J. Ryckmans-Van Duren.
4. Drukker : j
6. Medewerkers : Cras, J. B. ; Oliviers, P. M.
7. Adres : drukker en bureel : Steenweg 58, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Religieus-, politiek- en nieuwsblad. Rooms-katoliek (1). 
Dagwijzer. Godsdienstige artikels. Politieke propaganda. 
Artikels betreffende kerkelijke oudheidkunde. Binnenkerkelijke 
nieuwsberichten. Godsdienstige literatuur. Bibliografie. 
Opgesteld door priesters en wereldlijken (2).

IV. POLITIEKE STREKKING 

Katoliek. Anti-liberaal. 1

223* De godsdienstige week van Mechelen

(1) ..Wederom een nieuw weekblad, en nog wel met een gansch godsdienstig voor- 
komen!... Het politiek van onze landsbestuurders openbaart zich meer en meer en laat 
dagelijks klarer zijne hatelijke strekking tôt vervolging zien. Daarom wil het christen volk 
nu dag- en weekbladeren, die onbewimpeld het vaandel van den Godsdienst verheffen... 
W ij zullen er komen met : i°  Een d a g w i j z e r  : daarin zal men een beknopten uitleg van 
het Evangelie van den Zondag geven... 2° e e n e  p o l i t i e k e  s t u d i e  onder het godsdienstig 
en het wettelijk oogpunt... 30 e e n  o v e r z i c h t  d e r  g o e d e  w e r k e n , godsdienstige instel- 
lingen, godsvruchtige volksgebruiken en dier honderde inrichtingen en middelen... 40 EEN  
s t u d i e  o p  d e  k e r k e l i j k e  o u d h e i d k u n d e . . .  s° a l l e  n i e u w s  dat de Kerk of kerkelijke 
zaken raakt... 6° a l  w a t  s t i c h t e n  e n  ’ t  h a r t  v e r h e f f e n  k a n , gelijk de kerkelijke geschie- 
denis, de godsdienstige litteratuur, heldendaden, zedenschetsen, enz...”  (28.x1.1868 
(specimen-nummer, pag. 1, kol. 2 en pag. 2, kol.i).

(2) „Verscheidene personen, waaronder niet weinig geestelijken, aanzien ons blad 
als een soort van Aankondiger en Verdediger der goede werken. Dit is gedeeltelijk waar...

Zij vragen dus om onze opstellers te kennen... Wij antwoorden daarop dat het ons 
uit dien hoofde niet noodig schijnt onze namen en hoedanigheden te doen kennen. mits 
wij verklaard hebben en men genoeg weet dat wij priesters zijn en wereldlijken even zoo 
verkleefd aan onze Moeder de H. K erk..." (19.xn.1868 (specimen-nummer, pag. I, 
kol. 1 en 2).
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1. Mechelen, S.A., nr. G  69 :
—  28.x1.1868 ) 2 nrs. specimina.
—  19.xn.1868)
—  Vanaf 2.1.1869 (I, 1) t/m 24.x11.1869 (I, 52).

2. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen; en Antwerpen,
S.B., doos Mechelen L -Z  : specimina, cfr. Mechelen.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

224. H et W eekblad

I. 1. Titel : Het Weekblad.
2. Ondertitel : van het arrondissement Mechelen.
3. Motto : Vrijheid, Broederlijkheid, Gelijkheid.
5. Periodiciteit : W ekelijks; ’s zondags.
6. Formaat : 33 X 50 cm., 4 pp., 3 kol.
7. Prijs : 5 cent./nr. ; 2 fr./jaar (voor Mechelen) ; 2,50 fr./jaar 

(voor elders).

II. 1. a. Stichtingsdatum : 21.x1.1909 (I, 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : i.ix .19 12  (IV, 35).

3. Uitgever : ) P. Van der Zeypen, Mechelen.
4. Drukker : j
7. Adres : uitgever-drukker :

—  Neckerspoel 97, Mechelen.
—  Vanaf 11.xn.1910 (II, 30) : Neckerspoel 101, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Politiek- en nieuwsblad. W il hoofdzakelijk informatieblad zijn 
om iedereen op de hoogte te houden van belangrijkste binnen- 
en buitenlands nieuws. Volksgezind (1).
Korte buitenlandse berichten. Binnenlands nieuws (per provincie 
en per gemeente). Lokaal nieuws uit stad en arrondissement. 1

(1) „W ij meenen dat we bij U  wel een welkome gast zullen wezen en gij ons gunstig 
onthalen zult, als wij U  beloven elken Zondag te vertellen, wat er zooal belangrijks is 
voorgevallen in ons arrondissement, in het land en zelfs in den vreemde... Zoo zullen 
wij er vooral voor streven om van de wetgeving die hervormingen trachten te bekomen, 
welke de maatschappelijken toestand van den kleinen burger, van boer en werkman zullen 
verbeteren...

Meer v r i j h e i d , meer g e l i j k h e i d  onder aile menschen zal ook meer b r o e d e r l i j k h e i d  

doen heerschen... Dat is het doel dat we willen bereiken.”  (21.x1.1909 (I, 1), pag. 1, kol. 1).
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Rechterlijke kroniek. Wetenswaardigheden. Varia (moppen, 
anekdoten.. Marktberichten. Vertrekuren van de spoorweg. 
Nieuwsberichten verminderen geleidelijk aan om plaats te maken 
voor uitgebreidere politieke polemiek.
Vanaf 7.IV.1912 (IV, 14) : geen nieuws peer. Alleen verkiezings- 
propaganda en annoncen.

IV. POLITIEKE STREKKING

Liberaal. Anti-katoliek.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen T  :
—  16.1.1910 (11,3)
—  i.ix.1912  (IV, 35).

2. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen : 28.x1.1909 (I, 2).
3. Leuven, U .B., fonds Hendrickx, varia 416/18 :

—  11.xn.1910 (II, 30)
—  7.IV.1912 (IV, 14)
— • specimen, cfr. Brussel, Alb. I.

4. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen L -Z  : 
21.x1.1909 (I, 1).

225. W eekblad Conscience

I. 1. Titel : Weekblad Conscience.
2. Ondertitel : Taal- en letterkunde.
3. Motto : Slechts eigen kleed past eigen schoon (Jan Van Beers).
4. Vignet of titelteken : portret van H. Conscience.
5. Periodiciteit : Wekelijks; ’s zaterdags.
6. Formaat : 22 X 29 cm., 16 pp., 2 kol. (1).
7. Prijs : 10 cent./nr. ; 5 fr./jaar (België) ; 3,50 Fl./jaar (Nederland)
8. Oplage : i°  nr. : ,,op 1000 exemplaren kosteloos verspreid”  (2).

I. 1. a. Stichtingsdatum : 30.x1.1889 (I, 1). 
b. Laatste aangetroffen nr. : 4.x. 1890 (I, 45).
4. Drukker : J. D e Roy-Velter, Mechelen. 1 2

(1) + bijvoegsel van 2 pp. : ,,Aankondigingsblad, behoorende bij het weekschrift 
Conscience". In dit bijvoegsel zijn aile annoncen afgedrukt.

(2) 30.x1.1889 (I, 1), pag. 2, kol. 1).
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S- Redakteur : Versterren, Jan.
6. Medewerkers : Versterren, J. ; Walraven.
7. Adres :

—  drukker :
—  Reuzenstraat 2, Mechelen.
—  Vanaf io.v.1890 (I, 24) : Adeghemstraat 76, Mechelen.

—  administratie en redaktie :
—  Mechelen :

—  Hanswyckstraat 132,
—  Vanaf 24.V.1890 (I, 26) : Kapucienenvest, 62.

—  Antwerpen : Korte Gasthuisstraat 4.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Kultureel blad. Orgaan van de ,,Zuidnederlandsche letterkundige 
vereeniging „  Conscience” , bestaande uit erkend bekwame schrij- 
vers van Noord- en Zuid-Nederland” . W il goede en goedkope 
lektuur aan de man brengen (1).
Literaire- en taalkundige artikels. Staatkundige beschouwingen. 
Boekbesprekingen. Gedichten. Feuilletons. Annoncen (in bij- 
voegsel).

IV. POLITIEKE STREKKING

Strikt apolitiek (2).

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen T  :
—  30.x1.1889 (I, 1)
—  13.1x.1890 (I, 42).

2. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen : specimen, cfr. 
Brussel, Mundaneum.

3. Brussel, S.A., nr. P 969/1 :
—  7.X11.1889 (I, 2).
—  specimen, cfr. Brussel, Mundaneum.

4. Leuven, U .B., fonds Hendrickx, varia 417/13 :
—  io.v.1890 (I, 24) * 2

(i)„Z ij (het Weekblad Conscience) j's opgericht met het eenige doel, om over deze lande 
gezellige, boeiende, den mensch veredelende en het volk in zijne moedertaal onderwijzende 
lektuur, zoo goedkoop mogelijk, te verspreiden...”  (30.x1.1889 (I, 1), pag. 1, kol. 1).

(2) „Alle geschriften, uitgaande van o f aanbevolen door onze vereeniging, dus 00k 
dit blad, zijn vrij van partijschap zoowel op Staatkundig als op Godsdienstig gebied en 
mogen niets bevatten in strijd met de goede zeden...”  (30.x1.1889 (I, 1), pag. 1, kol. 1).
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—  17.V.1890 (I, 25)
—  24.V.1890 (I, 26)
—  4.X.1890 (I, 45)
—  specimen, cfr. Brussel, Mundaneum.

5. Antwerpen, S.B., specimina België,
—  doos Mechelen A -K  : 23.vm.1890 (I, 39)
—  doos Mechelen L -Z  : specimen, cfr. Brussel, Mundaneum.

6. Antwerpen, S.B. (Minderbroedersrui) ; B 49781 : vanaf no- 
vember 1889 (I, 30) t/m 15.xr.1890 (I, 51).

226. D e W eesbroeder

I. 1. Titel : D e Weesbroeder.
2. Ondertitel : Blad van de Weezenbond van Mechelen. Ver- 

schijnende zoo dikwijls als het noodig blijkt.
3. Motto :

1. 1. Menschlievendheid. Broederlijkheid.
2. D e W ees voor de Wees.

5. Periodiciteit : Onregelmatig.
6. Formaat : 33 X 50 cm., 4 pp., 4 kol.
7. Prijs : 5 cent./nr.

II. 1. a. Stichtingsdatum : november 1911 (I, 1).
b. Enig aangetroffen nr. : november 19 n  (I, 1).

4. Drukker : R. Smeyers, Mechelen.
7. Adres :

—  drukker : Kathelijnestraat 64, Mechelen.
—  direktie en redaktie : Beggijnenstraat 17, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Propagandablad van de Mechelsche Weezenbond.
Artikels uit verschillende steden van het land (1).

IV. POLITIEKE STREKKING 

Strikt apolitiek (2). 1 2

(1) „O m  de lokale propaganda ten voordeele van ouderlooze en verlaten kinderen 
emstiger en krachtiger dan ooit te kunnen doordrijven...”  (november 1911 (I, 1), pag. 1, 
kol. 1).

(2) „D e Weezenbond is een onpartijdige broederkring en als dusdanig zullen wij 
De Weesbroeder 00k doen optreden en er de weezenzaak in behandelen...”  (november 
1911 (I, 1), pag. i, kol. 1).
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1. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen T  : november 1911 (I, 1)
2. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen; en Leuven, U.B., 

fonds Hendrickx, varia 420/3 : specimina, cfr. Brussel, 
Mundaneum.

227. D e Vereenigde W erklieden

I. 1. Titel : D e Vereenigde Werklieden.
2. Ondertitel : Orgaan van den Onpartijdigen Ziekenbond en 

zijne afdeelingen. Maandblad.
1. Eén voor allen —  allen voor één.
2. D e Redding van de mens is zijn eigen werk.

5. Periodiciteit : Maandelijks.
6. Formant : 27 X 36 cm., 4 à 8 pp., 3 kol.
7. Prijs : s cent./nr. ; 0,75 fr./jaar.

II. 1. a. Stichtingsdatum : januari 1909 (I, 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : oktober 1909 (I, -).

4. Drukker : P. Van der Zeypen, Mechelen.
7. Adres :

—  drukker : Neckerspoel 97, Mechelen.
—  administratie en redaktie : Lokaal Brouwershuis, Graan- 

markt, Mechelen.
—  mededelingen : Dés. Vonck, voorzitter, Geerdeghem- 

vaart 15, Mechelen.

III. KARAKTER EN XNHOUD VAN HET BLAD

Propagandablad van de ziekenbond ,,De Vereenigde Werklieden** 
Streeft naar lotsverbetering van de arbeidersklasse (1).
Artikels over onderlinge bijstand, mutualiteiten, koôperatieven, 
onderwijs, ziekten.
Verslagen en mededelingen van de bond. Annoncer!.

IV. POLITIEKE STREKKING 

Geen. 1

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

(1) „Door ons blad willen we de noodwendigheid doen uitschijnen der verbetering 
die het lot vergt voor de afgesloofde en invaliede werklieden, die waardig zijn in vrede 
te genieten de ondersteuning, toereikend genoeg om in al hunne benoodigheden te voor- 
zien...”  (januari 1909 (I, 1), pag. 1, kol. 3).
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1. Mechelen, S.A., nr. G  237 : juni 1909 (I, 6).
2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen T  :

—  mei 1909 (I, 5)
—  oktober 1909 (I, -).

3. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen : januari 1909 (I, 1).
4. Leuven, U.B., fonds Hendrickx, varia 395/15 : specimen, 

cfr. Mechelen.
5. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen L -Z  : 

specimen, cfr. Brussel, Mundaneum.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

228. Werkmansblad

I. 1. Titel : Werkmansblad.
2. Ondertitel : Verschijnende drij maal per week.
5. Periodiciteit : Driemaal/week.
6. Formaat : 25 X 41 cm., 4 pp., 3 kol.

II. 1. a Stichtingsdatum : 25-2 6 .X .18 8 5 (I, 1).

b. Enig aangetroffen nr. : 2 5-26 .X .18 8 5 (I, 1).

4. Drukker : E. Bonaugure en C le, Mechelen.
7. Adres : bureel en redaktie : Dijle 30, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Politiek- en nieuwsblad. Volksgezind.
Klaagt noden van de werklieden aan.
Nieuws uit binnen- en buitenland. Stadsberichten.
Feuilleton. Annoncen.

IV. POLITIEKE STREKKING 

Socialistisch.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Mechelen, S.A., nr. G  36 en nr. G  129 : 25-2 6 .X .18 8 5 (I, 1) (1). 1

(1) Samen ingebonden met De Mechelsche Galm (cfr. supra), L ’ Union de Matines 
(cfr. supra), en De Antwerpenaar (cfr. supra).
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229- De Werkrechter

I. i. Titel : D e Werkrechter.
2. Ondertitel : Gelegenheidsorgaan, uitgegeven door de A f- 

deelingen der Centrale Vakbonden van het gebied Mechelen.
6. Formaat : 32 X 42 cm., 4 pp., 3 kol.
7. Prijs : kosteloos verspreid.

II. 1. a. Stichtingsdatum : maart 1913 (I, 1).
b. Enig aangetroffen nr. : maart 1913 (I, 1).

3. Uitgever : H. Holemans, Mechelen.
4. Drukker : Samenwerkende ,,Volksdrukkerij” , Gent.
6. Medewerker : Holemans, H.
7. Adres : uitgever : Lange Ridderstraat 14, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Propaganda- en kiesblad. Orgaan van de volgende vakbonden :
—  Centrale Houtwerkersbond, Afdeeling Mechelen.
—  Centrale Metaalbewerkersbond, Afdeeling Mechelen.
—  Internationale Tabaksbewerkersbond, Afdeeling Mechelen.
—  Centrale Fabriekarbeidersbond, Afdeeling Gemengde Vak- 

vereenigingen, Mechelen.
—  Centrale Metaalbewerkersbond, Afdeeling Willebroeck.
—  Centrale Houtbewerkersbond, Afdeeling Willebroeck.
—  Centrale Fabriekarbeidersbond, Afdeeling Willebroeck.
—  Centrale Bouwvakarbeidersbond, Afdeeling Willebroeck. 
Artikels over deze vakverenigingen.
Verkiezingspropaganda. Voor verkiezingen van de Werkrechters- 
raad van 30.111.1913.

IV. POLITIEKE STREKKING

Socialistisch. Anti-katoliek.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen T  : maart 1913 (I, 1).
2. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen : specimen, cfr. 

Brussel, Mundaneum.

396



230. W illen is Kunnen

I. i. Titel : W illen is Kunnen.
2. Ondertitel : Orgaan der wettelijke maatschappij van onder- 

lingen bijstand W illen is Kunnen, erkend door koninklijk 
besluit van 31 December 1901. (Staatsblad van 26 Februari 
1902).

6. Formaat : 31 X 43 cm., 4 pp., 4 kol.
7. Prijs : Gratis voor aile leden.

II. 1. a. Stichtingsdatum : 25.1.1903 (I, 1).
b. Enig aangetroffen nr. : 25.1.1903 (I, 1).

3. Uitgever : W illen is Kunnen, Mechelen.
7. Adres : lokaal : Nieuwhuis; Groote Nieuwendijkstraat 11, 

Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Propagandablad van de maatschappij van onderlinge bijstand
,.W illen is Kunnen” (voorzitter : Corn. Opdebeeck). Streeft
vooral naar verlenen en verhogen van ouderdomspensioenen.
Nieuws van de vereniging. Annoncen.

IV. POLITIEKE STREKKING

Apolitiek.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Leuven, U.B., fonds Hendrickx, varia 423/10 : 25.1.1903 (I, x).
2. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen L -Z  : 

specimen, cfr. Leuven.

231. H et Vrije W oord 

I. 1. Titel : Het Vrije Woord.
2. Ondertitel : Maandelijks orgaan der Mechelsche Vrije Groepen.
3. Motto : T en allen tijden zijn de grootste misdaden begaan 

in naam der wet (Lamenais).
5. Periodiciteit : Maandelijks.
6. Formaat : 28 X 37 cm., 4 pp., 3 kol.
7. Prijs : 2 cent./nr. ; 0,50 fr./jaar.
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II. i. a. Stichtingsdatum : juni 1911 (I, x).
b. Laatste aangetroffen nr. : december 1913 (III, 7) (1).

3. Uitgevers :
—  F. Plattenbos, Mechelen.
—  op januari 1913 (II, 8) : Fr. Vercammen, Mechelen.
—  op februari 1913 (II, 9) : P. Marot, Mechelen.
—  op maart 1913 (II, 10) : J. Rodeyns, Mechelen.
—  op april 1913 (II, 11) : E. Jamar, Mechelen.
—  op mei 1913 (II, 12) : L. Cockelberghs, Mechelen.
—  op juni 1913 (III, 1) : cfr. maart 1913 (II, 10).
—  op juli 1913 (III, 2) : E. D e Broe, Mechelen.
—  op september 1913 (III, 4) : cfr. februari 1913 (II, 9).
—  op oktober 1913 (III, 5) : Fr. Verbelen, Mechelen.
—  op november 1913 (III, 6) cfr. februari 1913 (II, 9),
—  op december 1913 (III, 7) : cfr. april 1913 (II, 11).

4. Drukker : P. Van der Zeypen, Mechelen.
6. Medewerkers : Verbelen, Fr.
7. Adres :

—  uitgevers :
—  (F. Plattenbos), Galgenberg, Mechelen.

Vanaf augustus 1913 (I, 3) : Oude Antwerpsche baan 4, 
Mechelen.

—  (Vercammen) : Geerdeghemvaart, Mechelen.
—  (Marot) : Brusselsche steenweg, Mechelen.
—  (Rodeyns) : Zakstraat 26, Mechelen.
—  (Jamar) : Peerdenkerkhofstraat, Mechelen.
—  (Cockelberghs) : Brusselsche steenweg 74, Mechelen.
—  (De Broe) : Kroonstraat 22, Mechelen.
—  (Verbelen) : Lakenmakersstraat 53, Mechelen.

—  drukker : Neckerspoel, Mechelen.
—  briefuiisseling : Huidevetterstraat 25, Mechelen.

—  vanaf januari 1913 (II, 8) : Zakstraat 26, Mechelen.
—  vanaf juli 19x3 (III, 2) : Lakenmakersstraat 55, M eche

len.

III . KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Politiek-ideologisch blad. Volksgezind. Sterk antireligieus en 
anarchistisch. Streeft naar revolutie, algemeen stemrecht en 1

(1) Verschijnt verder in 1914.
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anarchie. Breekt elke vorm van gezag af, vooral het op maat- 
schappij o f op godsdienst gebazeerd gezagsprinciepe. W il aldus 
streven naar de hoogste graad van vrijheid. Streeft ook naar 
verbetering van het lot der arbeidsklasse (i).
Boekennieuws.
Gekant tegen orgaan Canteklaar (cfr. supra).

IV. POLITIEKE STREKKING

Kommunistisch-anarchistisch. Anti-klerikaal. Anti-liberaal.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Mechelen, S.A., nr. G  42 : vanaf januari 1913 (II, 8) t/m 
december 1913 (III, 7) (2).

2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen T  : juni 1911 (I, 1).
3. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen : specimen, cfr. 

Brussel, Mundaneum.
4. Leuven, U.B., fonds Hendrickx, varia 413/17 : september 

1911 (I, 4).
5. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen L -Z  : 

augustus 1911 (I, 3).

232. Het Vrije W oord

I. 1. Titel : Het Vrije Woord.
2. Ondertitel : Socialistisch maandblad. 1

(1) „Het Vrije Woord toch wil beduiden dat in dit blad niet aan dogma’s of autoritaire 
leerstellingen zal worden vastgehouden, integendeel, getrouw aan ons opschrift zullen 
wij niet schromen aile vraagstukken van den dag onder het ontleedmes te leggen, zonder 
eenige eerbied voor welke partij o f kliek dan ook. Vrij zijn wij in ons denken, zowr' op 
Maatschappelijk, Godsdienstig als Politiek gebied... Wij streven naar vrijheid in de hoogst 
mogelijke mate, wij willen het onze bijdragen tôt bereiking van het grooten doel : De 
bevrijding van den mensch uit de klauwen van het monster gezag in elken vorm... Het 
Vrije Woord is in de eerste plaats een arbeidersblad... omdat wij weten dat slechts in den 
arbeid de eenige voorwaarde te vinden is om te komen tôt algemeene welvaart. Ons doel 
is tweeledig. Ten i° zal dit blad zijn een propagandaschrift voor het Anarchisme en de 
vrijheidslievende denkbeelden... Ten 2° zullen wij aanvallen en afbreken, aile leerstel
lingen welke het vrije denken beletten, en gegrondvest zijn op het staatkundig of gods
dienstig gezagsprincipe, dit is : op de overheersching van den mensch door den mensch. 
Ons doel is : anarchie ! Onze wapens zijn : waarheid en rede ; ons déviés is : noch god, 
noch meester...”  (juni 1911 (I, i), pag. i, kol. i en 2).

(2) —  Ontbreekt : augustus 1913 (III, 3).
—  Samen ingebonden met De Toekomst (cfr. supra) en Vrijheid (cfr. supra).
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3. Motto :
1. Eigendom is diefstal (Proudhon).
2. D e Staat is een verdrukkingsmachien van de eene partij 

door de andere (F. Engels).
5. Periodiciteit : Maandelijks.
6. Formaat : 27 X 43 cm., 4 pp., 3 kol.
7. Prijs : 2 cent./nr.

II. 1. a. Stichtingsdatum : oktober 1897 (I, 1).
b. Einddatum en laatste aangetroffen nr. : maart 1898 (II, 3) (1).

3. Uitgever : Verbelen, Frans, Mechelen.
4. Drukker : Van Hoyweghen, Leuven.
7. Adres :

—  drukker : Vischmarkt 34, Leuven.
—  redaktie en administratie : Lange Schipstraat 69, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Politiek- en ideologisch blad. Komt op voor rechten van de 
werklieden. Anti-religieus.
Artikels over socialisme en ateïsme (2).
Aanbevolen boeken. Feuilleton.

IV. POLITIEKE STREKKING 

Socialistisch. Sterk progressief (3).
Anti-liberaal. Anti-katoliek. Tegen parlementaire socialisten (4).

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Mechelen, S.A., nr. G  42 : Vanaf oktober 1897 (I, 1) t/m 
maart 1898 (II, 3). 1

(1) Ed. V an D oeselaer, op. cit., p. 150.
(2) „W ij stichten het Vrije Woord omdat naar onze meening elk ander socialistisch 

blad te veel onderhevig is aan de ijzeren tucht der werkliedenpartij, daar elke schrijver 
gehouden is te blijven binnen de païen van de congreswetten, hoezeer zij soins tegen de 
borst stuiten en in strijd zijn met de grondbeginselen van het socialisme zelve... Onze 
strijd zal dus gericht zijn tegen kapitaal, troon en altaar, omdat deze drie, in hunne strijd, 
insgelijks één zijn tegen al wat zwoegt en lijdt...”  (oktober 1897 (I, 1), pag. 1, kol. 2).

(3) i.Wij meenen dat er behoefte is aan een socialistisch blad, zoals het vrije woord 
zal zijn. De groote massa die zich overal zoo maar goedschiks laat inlijven in het socialis
tisch leger, of beter gezegd, bij de werkliedenpartij, is onbewust van den eigenlijken strijd, 
die door socialisten moet gestreden worden, hetwelk geenszins te vorderen is als men 
nagaat hoe in ons land het socialisme uiteengezet wordt in de dagbladartikelen en op 
meetings. Het is dan 00k dat deel in de socialistische beweging dat de leiders steunt door 
dik en dun en voortdurend zorgt dat het socialisme wordt verloochend om het radicalisme 
met open armen op te nemen..." (oktober 1897 (I, 1), pag. 1, kol. 1).

(4) Zie onder III : Karakter en inhoud van het blad.
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2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen T  ; Brussel, Alb. I, 
fonds Mertens, Mechelen ; Leuven, U.B., fonds Hendrickx, 
varia 413/17 : specimina, cfr. Mechelen.

233. D e Zaaier (1)

I. 1. Titel : D e Zaaier.
2. Ondertitel : Socialistisch orgaan van het Arrondissement 

Mechelen.
Verschijnende aile veertien dagen o f bij gelegenheid.

3. Motto :
1 . D e ontvoogding der arbeiders moet het werk der arbeiders 

zelve zijn.
2. Werklieden aller landen, vereenigt U  (Karl Marx).

4. Vignet of titelteken : Vanaf 31.xn.1911 (I, 3) : Akkerlandschap 
met zaaier. Opkomende zon waaromheen het woord: germinal

5. Periodiciteit : Tweewekelijks.
6. Formaat : 30 X 42 cm., 4 pp., 3 kol.
7. Prijs : 2 cent./nr. ; 1 fr./jaar.

II . 1. a. Stichtingsdatum : 3.XII.1911 (I, 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : 21.xn.1913 (II, 56).

3. Uitgever : Holemans, Hendrik, Mechelen.
6. Medewerker : Holemans, H.
7. Adres :

—  uitgever :
—  Lange Ridderstraat 14, Mechelen.
—  O p 28.1v.1912 (I, 14) : D e Langhestraat 86, Mechelen.

—  lokaal ,,Vooruit” : Lange Ridderstraat 16, Mechelen.

III . KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Politiek, ideologisch en kultureel blad. Is de onmiddellijke voort- 
zetting van Ons Blad (cfr. supra). W il kultureel niveau van de 
arbeidersklasse verhogen. Buiten politieke polemiek, artikels over 1

(1) Onmiddellijke opvolger van Ons Blad, Socialistisch orgaan voor het arrondissement 
Mechelen :

,,Wij verschijnen heden voor de eerste maal onder den naam van de zaaier... Hoog 
het Socialisme! Leve de Zaaier !”  (3.XI1.1911 (I, 1), pag. 1, kol. 1).
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socialisme, en verkiezingspropaganda, ook artikels betreffende 
kunst, literatuur en wetenschappen.
Feuilleton. Annoncen.
Het nummer van 28.1v. 1912 is geïllustreerd.

IV. POLITIEKE STREKKING

Socialistisch.
Anti - militaristisch.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Mechelen, S.A., nr. G  282 : Vanaf 3.XII.1911 (I, 1) t/m 
21.xn.1913 (II, 56) (1).

2. Brussel, Mundaneum, doos Mechelen T  ; Brussel, A lb. I, 
fonds Mertens, Mechelen; Antwerpen, S.B., specimina Bel- 
gië, doos Mechelen L -Z  : specimina, cfr. Mechelen.

234. D e Zangschool

I. 1. Titel : D e Zangschool.
2. Ondertitel :

—  Tijdschrift ter bevordering van de cijfermethode.
—  Vanaf augustus 1894 (V, 6) : Orgaan van de cijferistengilde.

5. Periodiciteit : Tweemaandelijks.
6. Formaat : 20 X 29 cm., 8 pp., 2 kol. (2).
7. Prijs : 0,7s fr./jaar (België); 40 cents/jaar (Nederland).

II. INTERNE GEGEVENS

i. a. Stichtingsdatum : december 1889 (I, 1).
b. Einddatum en laatste aangetroffen nr. : december 1898

(VIII, 55) (3). 1

(1) Gedeeltelijk samengebonden met Ons Blad, Socialistisch Orgaan voor het arron
dissement Mechelen (cfr. supra).

(2) Vanaf augustus 1891 (II, 6) : 10 pp.
(3) „N u de cijfermethode sedert eenigen tijd geene vijanden meer ontwaart, nu zij 

in vele lagere scholen gevolgd wordt, nu zij als grondslag dient van het zangonderwijs 
in al de normaalscholen van lagere onderwijzers en onderwijzeressen en hare toekomst 
derhalve verzekerd is, mag niemand ons ter kwade duiden, dat wij na 9 jaar arbeids eene 
rust verlangen, die onze gezondheid meer dan eens eischte... Eenige vrienden... stelden 
ons voor de z a n g s c h o o l  als het ware te doen voortleven in de rubriek z a n g o n d e r w y s  
van hun tijdschrift...

Het verdwijnen der z a n g s c h o o l  geschiedt dan te zelfder tijd als het verschijnen 
van het s t . c a s s a n i u s b l a d . . . ”  (december 1898 (VII, 55), pag. 12, kol. 2).
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4. Drukker :
—  Vanaf oktober 1891 (III, 1) : Lefever broeders en zusters, 

Leuven.
—  Vanaf augustus 1894 (V, 6) : Paul Ryckmans, Mechelen.

5. Redakteur : Tysmans, P. J., Mechelen.
6. Medewerkers : Bols, G. (hoofdinspekteur, Leuven); E.H. 

Karsseleers (pastoor, Antwerpen) ; Z.E.H . Kan Michiels (dio- 
cesane inspekteur) ; Renier, Th. (orgelist) ; Theunissen, Hend. ; 
Z.E.H . Kan Van Damme (leraar, redakteur van de Musica 
Sacra, Gent) ; E.H. Van Nylen (onderpastoor) ; Van Reusel, J. 
(onderwijzer) ; Willems, Fr. (inspekteur, Mechelen).

7. Adres :
—  drukkers : (Lefever) : Weezenstraat 30, Leuven.
—  redakteur :

—  Kathelijnestraat 125, Mechelen.
— Vanaf aug. 1891 (II, 6) : Kathelijnestraat 127, Mechelen.

—  adres voor Nederland : Ch. D e Paeuw, Baarle Nassau (bij 
Tilburg).

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Kultureel tijdschrift. Propagandablad voor bevorderen van de 
zangkunst als kulturele bouwsteen in het algemeen en voor 
invoeren van nieuw cijferstelsel in de muziek in het bijzonder (1). 
Artikels daarover. Lessen en metodes. Nieuws en briefwisseling 
hieromtrent.
Bibliografie.

IV. POLITIEKE STREKKING

Apolitiek.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Brussel, Alb. I, nr. II 80 382 : vanaf december 1889 (I, 1) 
t/m december 1898 (VIII, 55).

2. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen; Brussel, Mun- 1

(1) ,,Hoe meer lezers, hoe meer verbeteringen aan het tijdschrift kunnen gebracht 
worden. Hoe meer lezers, hoe meer kinderen die leeren zingen, en bijgevolg, hoe levendiger 
de school, hoe aangenamer het familieleven, hoe keuriger de zang in de deftige maat- 
schappijen, hoe stichtender de zang in de kerk.

Hoe meer lezers, hoe minder slechte straatliederen, hoe meer volksbeschaving...” 
(december 1889 (nr. 1), pag. 1, kol. 1).
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daneum, doos Mechelen T  ; Leuven, U .B., fonds Hendrickx, 
varia 427/10 : specimina, cfr. Brussel, Alb. I.

3. Antwerpen, S.B., specimina België, doos Mechelen L -Z  :
—  s.d. (prospektus ter aankondiging)
—  specimina, cfr. Brussel, Alb. I.

235. Zeevaart-Dock, Mechelen 

Zie : Bassin Maritime, Malines.

236. Zondagnummer van D e Maanblusscher (1)

I .  1 .  

2 . 
3- 
5- 
6.

7-

II. 1.

3-
4- 
7-

Titel : ,,Zondagnummer van D e Maanblusscher” . 
Ondertitel : ,,Bestemd voor den buiten” .
Motto : ,,Lezen ontwikkelt den geest” . 
Periodiciteit : W ekelijks; ’s zondags.
Formaat : 33 X 44 cm., 4 pp., 4 kol.
Prijs : 2 cent./nr. ; 2 fr./jaar.

a. Stichtingsdatum : 2 2 .V .1 8 9 1  (I , 1 )  (2 ). 

c . Enig aangetroffen nr. : 5 .v u .  1 8 9 1  (I , 9 0 -3 )  (3 ).

Victor Heymans, Mechelen.

Adres : uitgever-drukker : Bruel 96, Lechelen.

Uitgever : 
Drukker :

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD 

Nieuws- en politiek blad.
Gericht tôt de plattelandsbevolking. Hangt af van ,,De Maan
blusscher, Nieuwsblad...”  (cfr. supra). Inlichtingen over landbouw 
en veeteelt. Binnen- en buitenlandse berichten. Politieke pro- 
paganda. Mechels nieuws. Annoncen.

IV. POLITIEKE STREKKING

Liberaal. 1

(1) Zie 00k : Gazet van Boortmeerbeeck (cfr. supra); Gazet van Duffel (cfr. supra); 
Gazet van Konings-Hoyckt (cfr. supra) ; Gazet van Muysen (cfr. supra).

(2) Ed. V a n  D o e s e l a e r , op. cit., p. 107.
(3) Het blad zou slechts gedurende één jaargang verschenen zijn (Ed. Van D oeselaer, 

op. cit., p. 108).
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V .  BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

i. Leuven, U.B., fonds Hendrickx, varia 237/2 : 5.v ii.1891

1. Titel : ,,De Zwanzer” .
2. Ondertitel : ,,Zeer goed voor uitterende menschen en voor 

klerikale nijdigaards, voor lieden die verslaafd zijn aan de 
tandpijn en onophoudelijke hertewreters” .

3. Motto : ,,Leve het vermaak” .
4. Datum : Eerste en laatste nummer : Zomerseizoen 1880.

I. 1. Titel : ,,Mechelsche Zweep” .
2. Ondertitel : ,,Nieuws- en aankondigingsblad” .
3. Motto :

1. ..Godsdienst. Vrijheid, Vaderland. Moedertaal” .
2. ,,Staatkunde. Handel. Nijverheid. Landbouw” .

5. Periodiciteit : W ekelijks; ’s zondags.
6. Formaat : 42 X  60 cm., 4 pp., 4 kol.
7. Prijs : 10 cent./nr. ; 5 fr./jaar (stad); 5,50 fr./jaar (buiten de 

stad).

II. r. a. Stichtingsdatum : (1864) (3).
b. Enig aangetroffen nr. : 30.v1.1872 (IX, 27) (4).

7. Adres : drukkers-uitgevers : Schipstraat 42, Mechelen.

(1) De publikatie werd niet weergevonden. Deze gegevens zijn de enige die verstrekt 
worden in het werk van E. V an D oeselaer (op. cit., p. 126). Het zou een gepolykopieerde 
autograaf geweest zijn, die uitgegeven werd einde juni 1880.

(2) Gelegenheidsuitgave van de Mechelsche Courant. Opvolger van Mechelsch Nieuws-
blad.

(3) Onder de naam Mechelsch Nieuwsblad (cfr. supra).
(4) Ed. V an D oeselaer, op. cit., p. 78 vermeldt 00k nog een nummer, gedateerd 

23.v1.1872.

(I . 90- 3).

237. D e Zwanzer (1)

238. Mechelsche Zweep (2)

Mechelen.
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III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Nieuws-, kies-, en aankondigingsblad.
Hoofdzakelijk verkiezingspropaganda. Voor gemeenteverkiezin- 
gen van i.vn.1872.
Daarnaast : Nieuwsberichten uit binnen- en buitenland. Stads- 
nieuws. Kerkelijk nieuws. Burgerlijke stand. Marktprijzen Ver- 
trekuren van de spoorwegen. Annoncen.
Mechelsche Zweep was een spéciale gelegenheidsuitgave van de 
Mechelsche Courant (cfr. supra).

IV. POLITIEKE STREKKING

Katoliek. Steunt kandidaten van de Grondwettelijke Bewarende 
Vereeniging van Mechelen.
Anti-liberaal.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Mechelen : 30.v1.1872 (IX, 27).
2. Leuven, U.B., fonds Hendrickx, varia 262/10 : specimen, 

cfr. Brussel.
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D EEL II

B. R E P E R T O R IU M  V A N  D E  PERS 

IN  D E  K A N T O N S  M E C H E L E N  E N  PU URS





B O R N E M

i. L ’Avenir

Zie : D e  Toekomst. L ’Avenir

2. Gazet van Bom hem , Puers, St-Amands en W illebroeck (i)

I. i . Titel : „G azet van Bomhem, Puers, St-Amands en Willebroeck” .
2. Ondertitel : ..Katholiek Vooruitstrevend Volksblad, gewijd aan 

Politiek, Godsdienst, Koophandel, Landbouw, Arbeid” .
3. Motto :

—  f  In hoc signe vinces.
—  Geen rijker kroon, Dan eigen schoon (K. L. Ledeganck).
—  D e Welvaart woont, W aar vrede troont (Hipp. Ledeganck).

6. Formaat : 54 X 38 cm., 4 pp., 5 kol. (2).
7. Prijs : 3,75 fr./jaar; voor herbergiers : 3 fr./jaar.

IL 1.
3-
4-
5-

Enig aangetroffen nr. : s.d. (nr. 19) (1896) (3).

Raymond Meeus (bij Cloostermans, te Puers). 

Redakteur : Hipp. Ledeganck.

Uitgever : 
Drukker :

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Plaatselijk nieuws- en annoncenblad. Algemene artikels betref- 
fende land- en tuinbouw, verzekeringen en openbare verko- 
pingen. Buitenlands nieuws. Beursberichten en vertrekuren der 
spoorwegen. Feuilleton. Vooral aankondigingen.

IV. POLITIEKE STREKKING

Katoliek. Kristen-demokratisch.
Geen politieke artikels.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Antwerpen, S.B., specimina België, Bornem : s.d. (nr. 19). 1

(1) Cfr. Gazet van Willebroeck..., De Gazet van Puers en Gazet van St-Amands....
(2) 8.111.1986 (I, 10) : 2 pp.
(3) Cfr. Notariale berichten, gedateerd 1896.
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2. Brussel, Mundaneum, doos Bornem : specimen, cfr. Ant- 
werpen.

3. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Bornem : 8.111.1896 (I, 10).
4. Leuven, U .B., fonds Hendrickx, varia 183/3 :

—  29.111.1896 (I, 13).
—  s.d. (nr. 21).
—  specimina, cfr. Antwerpen en Brussel, Alb. I.

3. D e Toekomst. L ’Avenir (1)

I. 1. Titel : ,,De Toekomst. L ’Avenir”  (2).
2. Ondertitel : ,,Tijdelijk Volksgezindblad. Revue Périodique 

Démocratique” .
5. Periodiciteit : Maandelijks.
6. Formaat : 55 X 37 cm., 4 pp., 4 kol.
7. Prijs : 10 cent./nr.

II. x. a. Stichtingsdatum : 22.x1.1903 (nr. 1). 
b. Laatste aangetroffen nr. : 7.XI.1904.

1 D rïkZ  : | J' Se§ers' B° rnem'
7. Adres : uitgever-drukker : Stationsstraat, Bornhem.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Politiek strijdblad. Orgaan van de Katholieke Volksbond, opge- 
richt als politiek aanvalswapen tegen het beleid van de liberale 
graaf de Marnix van St-Aldegonde te Bornem (3). 1

(1) Opvolger van een gelijknamig vroeger verschenen blad (1896) :
„G ij herinnert u wellicht De Toekomst van 1896, niet waar?... Gij kent gansch zijn 

programma, zijn wenschen... De Toekomst van 1903 zal in niets verschillen van deze 
zijn’s voorgangers...”  (22.x1.1903 (nr. 1), p. i, kol. 1).

(2) De eerste pagina bevat de nederlandstalige titel, de eerste twee pagina’s de neder- 
landstalige tekst ; de derde bladzijde noteert de franstalige titel, de derde en vierde bladzijde 
de franstalige tekst.

(3) ,,...O ns blad was een noodzakelijk iets over zeven jaar... Dan, even als nu, ver- 
klaarde M. de Marnix van St-Aldegonde, armzalige overwinnaar in een lokale verkiezing, 
dat hij ons zou leiden waar en hoe hij het verkoos. Wij zijn in opstand gekomen tegen 
den autokraat welken alleen naar de stem der hoovaardij luistert. Ook slaakte hij eene 
zucht van ontlasting wanneer om nietige redenen waarvan zekeren Cammaert verder de 
uitleg vinden zal, de verschijning van De Toekomst voorlopig deed schorsen...

M . de graaf wil den oorlog, welnu, hij zal hem hebben, in ’t vlaamsch en in ’t fransch 
nog al!

Nochtans om geen nadeel te berokkenen aan onze wekelijksche konfraters van het 
kanton Puers, zullen wij slechts maandelijks verschijnen...”  (22.x1.1903 (nr. 1), p. 1, kol. t).



Tweetalig.
Niets dan lokaal politiek nieuws.

IV. POLITIEKE STREKKING

Katoliek. Kristen-demokratisch. Volksgezind en vooruitstrevend. 
Zowel gericht tegen de konservatieve katolieken als tegen de 
liberalen (i).
Hoofdzakelijk polemiek tegen de politiek van graaf de Marnix 
van St-Aldegonde.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Antwerpen, S.B., specimina België, Bornem : 3.1.1904 (nr. 2).
2. Leuven, U.B., fonds Hendrickx, varia 55/21 :

—  22.x1.1903 (nr. 1).
—  6.m . 1904 (nr. 4).
—  specimen, cfr. Antwerpen.

3. Drukkerij Baeté, Stationsstraat 36-38, Puurs : 7.X I.190 4.

4. Brussel, Mundaneum, doos Bornem; en Brussel, Alb. I, 
fonds Mertens, Bornem; specimina, cfr. Antwerpen.

4. D e Toekomst van Bornhem (2)

I. 1. Titel : ,,De Toekomst van Bornhem” .
2. Ondertitel : ,,Katholiek Volksgezind Weekblad voor Bornhem 

en omstreken” (3).
5. Periodiciteit : Wekelijks.
6. Formaat :

—  63 X 45 cm., 4 pp., 6 kol.
—  Vanaf 24.1v.1898 (II, 17) : 55 X 39 cm., 4 pp. ; 5 kol.

7. Prijs : 3,50 fr./jaar ; 5 cent./nr. 1

(1) ,Ja, vrienden, den strijd kan nog lang wezen. Onze meesters zijn machtig... 
Twee vestingen bedreigen ons : het kasteel en de abdij. Blijven wij vereenigd en wij zullen 
wel paal en perk stellen aan hunne verdrukking en aan hunne aanslagen tegen onze vrij- 
heden...”  (3.1.1904 (nr. 2), p. 1, kol. 1).

(2) Voortzetting van De Veerdamsvlag (cfr. infra).
„Eilaas, de waarheden er in ( =  in De Veerdamsvlag) gemeld konden toch niet vermeld 

worden, en uit diezelfden asschen rijst heden op d e  t o e k o m s t  v a n  b o r n e m , een weekblad 
van groot formaat, en de vlag die eeuwig op den Veerdam zal wapperen blijft onze vlag...”  
(2.V.1897 (I, 1), p. 1, kol. 1).

(3) Vanaf 24.1v. 1898 (II, 17) : geen ondertitel meer.



II. i. a. Stichtingsdatum : 2.V.1897 (I, 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : 15.V.1898 (II, 20).

3. Uitgever : ) —  F. Segers, Bornhem.
4. Drukker : j —  Vanaf 9.V.1897 (I, 2) : Jozef Segers, Bornhem.
5. Redaktie en beheer : Katholieke Volksbond, Bornhem.
7. Adressen :

—  drukker : Boomstraat, 292, Bornhem.
—  aankondigingen (Agence Reclame Godts) : Beursplein, 

nr. 1, Brussel.

III. KARAKTER EN  INH OU D  V A N  H E T  BLAD

Nieuws- en aankondigingsblad. Opgericht als politiek strijdblad, 
om de politiek van de liberale burgemeester van Bornem, Marnix 
van St-Aldegonde, aan te vallen en een katoliek tegengewicht te 
vormen (2).
Buitenlands politiek nieuws. Algemene binnenlandse politiek. 
Nieuwsberichten uit verschillende gemeenten van het land, ge- 
klasseerd per provincie. Plaatselijk nieuws. Varia, Marktprijzen, 
beursberichten en sportberichten. Feuilleton. Annoncen.

IV. P O L IT IE K E  STR E K K IN G  

Katoliek. Kristen-demokratisch.

V. BEW A AR PLAA TSEN  V A N  R E EK SEN  OF SPEC IM IN A

1. Antwerpen, S.B., specimina België, Bornem :
—  2.V.1897 (I, 1).
—  24.1v.1898 (II, 17).
—  15.V.1898 (II, 20). 1

8. O p la g e  : ±  1000 exem plaren ( i) .

(1) ,,1000 nrs. zijn verkocht geweest verleden Zondag in Bornhem en omstreken. 
Een klein getal van het gedrukte is over gebleven, men kan nog nummers bekomen bij 
den uitgever...”  (9.V.1897 (I, 2), p. 1).

(2) „Waarom dit weekblad ? Om  den maatschappelijken toestand van Bornhem te 
bevorderen en haar stoffelijke belangen waar te nemen, de plaatselijke privilegiën en oude 
misbruiken altoos te bestrijden en de herstelling ervan te beletten. Om het gedrag van 
den burgemeester inzake van bestuur voor oogen te leggen. Om te toonen hoe het met 
de kas zit en wat er meede gedaan wordt. Om  de thans wel bewezene o n b e k w a a m h e i d  
en p a r t i j d i g h e i d  van den burgemeester als hoofd der policie aan de dag te leggen, indien 
ooit de burgers door schurken, door zoogezegde partijgangers der orde, nog zouden ge- 
plaagd zijn. Zulks is ons recht en onze plicht. Het blad zal 00k onze opinie verdedigen 
en de waarde doen uitschijnen der politieke denkwijze van den graaf de Marnix. A ls 
senator van Brussel hoort hij toe aan de publieke opinie... De Toekomst zal veel artikels 
van algemeen belang bevatten, hoofdzakelijk over den landbouw...”  (2.V.1897 (I, 1), p. 1, 
kol. 1 en 2).



2. Brussel, Mundaneum, doos Bornem :
—  9.V.1897 (I, 2).
—  8.VI11.1897 (I, 15).
— • specimina, cfr. Antwerpen.

3. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Bornem; en Leuven, U.B., 
fonds Hendrickx, varia 379/15 : specimina, cfr. Antwerpen.

5. Het (De) Veerdamsvlag (1)

I. 1. Titel : ,,Het Veerdamsvlag” (2).
2. Ondertitel : ,,Kiezingsblad van Bornhem. Verdediger der Ge- 

meentebelangen’ ’ .
3. Motto : ,,Gij wilt het licht uitdoven. Het zal niet pakken.”
5. Periodiciteit : Onregelmatig.
6. Formaat : 30 X 29 cm., 4 pp., 3 kol.

—  Op 2 .IX .18 9 3  (n r. 2) : 2 pp.
—  O p 24.vm.1895 (nr. 3) : 32 X 43 cm, 4 pp., 3 kol.
—  Vanaf 19.1x.1895 (nr. 4) : 35 X 52 cm., 4 pp., 3 kol.

II. 1. a. Stichtingsdatum : 26.vm.1893 (nr. 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : 4.XI.1895 (nr. 7).

4. Drukker : Raym. Van Velsen, Mechelen.

III. KARAKTER E N  IN H O U D  V A N  H ET BLAD

Kiesblad. Uitsluitend verkiezingspropaganda. Voor gemeente- 
verkiezingen van 3.IX.1893 en 17.x1.1895. Orgaan van groep 
katolieken. Gericht tegen graaf de Marnix van Sint-Aldegonde.

IV. P O L IT IE K E  STR E K K IN G  

Katoliek.
Steunt ,,kandidaten van den Veerdamsbond” .

V. BEW A AR PLAA TSEN  VA N  REEKSEN  OF SPEC IM IN A

1. Leuven, U .B., fonds Hendrickx, varia 394/10 :
—  26.vm.1893 (nr. 1)
—  2.IX.1893 (nr. 2)
—  24.vm.1895 (nr. 3)
—  19.1x.1895 (nr. 4)
—  4.X1.1895 (nr. 7). 1

(1) Opgevolgd in 1897 door: De Toekomst van Bo-nhem. (cfr. supra).
(2) Vanaf 24.vm.1895 (nr. 3) : De Veerdamsvlag.
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6 . Het Wespennest (i)

I. i. Titel : ,,Het Wespennest” .
2. Ondertitel :

—  ,,Orgaan der jonge puiten”  (nr. i).
—  Familieorgaan der jonge puiten. Afstammeling en opvolger 

van Puitenland en Rattenland, gevuld met mengelwerk, 
Rebus, Puitachtige vertelsels, uitknipsels en andere antieke 
aardigheden van aile slag (nr. 3).

5. Periodiciteit : Onregelmatig.
6. Formaat : Onregelmatig, 4 pp., 2 kol.
7. Prijs : 0,05 fr./nr. (nr. 3).

II. 1. a. Stichtingsdatum : vôôr 1912.
b. Enig aangetroffen nrs. : s.d. (1912) (2).

7. Adressen :
—  drukker : Cramayestraat, 5, — .
—  redaktie : Korte Clarastraat, 3, —  (nr. 3).

III. K A R A K TE R  E N  INH OU D  V A N  H E T BLAD

Humoristisch ontspanningsblad.
Burleske artikels. Varia, Distrakties.
Gepolykopieerd handschrift.

IV. P O L IT IE K E  STR E K K IN G

Geen.

V. BEW A AR PLAA TSEN  V A N  R E EK SEN  OF SPEC IM IN A

1. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Bornem : s.d. (nrs. 1 en 3) (3).
2. Leuven, U.B., fonds Hendrickx, varia : specimina, cfr. Brussel 

(1912) (2).

(:) Er schijnen twee voorgangers van Het Wespennest geweest te zijn, ni. Het Puiten
land en Het Rattenblad, waarvan geen exemplaren werden weergevonden (cfr. Ondertitel)

(2) Datum in potlood op nummers vermeld.
(3) Deze afleveringen zijn vergezeld van 2 brieven van Jos. Brouwers aan de heer 

Mertens. Zij zijn gedateerd : 29.v1.1913 en 6.VI11.1913.
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P U U R S

i.  G a z c t  v a n  Puers

I. i. Titel : ,,Gazet van Puers” .
2. Ondertitel : ,,Katholiek Weekblad” .
3. Motto : ,,Godsdienst. Vaderland. Moedertaal” .
5. Periodiciteit : Wekelijks, 's zondags.
6. Formant : 54 X 36 cm., 4 pp., 5 kol.
7. P r ijs  : 5 cent./nr., 2,60 fr./jaar.

II. 1. a. Stichtingsdatum : 8.XI.1903 (I, 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : 10.xn.1905.

3. Uitgever : Jos. Hermans-Drossaert, Puurs.
7. Adres : uitgever :

—  Begijnhofstraat, Puurs.
—  O p 2.VII.1905 : Botermarkt, Puurs.

III. KARAKTER E N  INH OU D  VAN H E T BLAD

Politiek nieuws- en aankondigingsblad. Opgericht om de kato- 
lieke godsdienst en de vlaamse taal te verdedigen (1).
Artikels over godsdienst en etika. Lokaal nieuws van Puurs en 
omstreken. Burgerlijke standen. Feuilleton. Vertrekuren der 
spoorwegen. Annoncen.

IV. P O L IT IE K E  STR E K K IN G  

Katoliek.

V. B EW A AR PLAA TSEN  VAN  REEKSEN  OF SPECIM IN A

1. Leuven, U.B., fonds Hendricks, varia 184/8 : 7.11.1904 (I, 14).
2. Drukkerij Baeté, Stationsstraat 36-38, Puurs : vanaf 8.XI.1903 

t/m 10.xn.1905 (2). 1

(1) „D e noodzakelijkheid van het opkomen eens deftig weekblad in de gemeente 
Puers is door de kiezingen van 18 October hoogst bewezen!...

De verdediging van onzen godsdienst is het eerste punt van ons programmai Maar 
dien zullen wij verdedigen in de zijne voorschriften. De rechten onzer moedertaal zullen 
ons 00k ter harte liggen. En ook niet in woorden, maar in daden. W il de eene of de andere 
zich met onze interesten gelasten en onze taal verdedigen, dan zal hij eerst en vooral moeten 
toonen dat hij onze taal kent. De belangen van ’t Vaderland zullen wij ook op de goede 
manier doen begrijpen...”  (8.XI.1903, (I, 1), p. 1, kol. 1, 2 en 3).

(2) De reeks is onvolledig.



2. De Gazet van Puers (i)

I. i. Titel :
—  „D e  Gazet van Puers” .
—  „D e  Gazet van Puers, Bornhem, St-Amands en W ille- 

broeck”  (op i.n i. 1896).
2. Ondertitel : ,,Katholiek Vooruitstrevend Volksblad” .
3. Motto : ,,Politiek, Godsdienst, Koophandel, Landbouw, 

Arbeid” .
5. Periodiciteit : Wekelijks.
6. Formaat : 54 X 38 cm., 4 pp., 5 kol.
7. Prijs : 3,75 fr./jaar; voor herbergiers : 3 fr./jaar.
8. Oplage : 1000 nrs. (2).

II. 1. a. Stichtingsdatum : 6.1.1896 (I, 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : 1.m . 1896 (I, 9).

 ̂ I R' Meeus, Puurs.4. Drukker : )
5. Redakteur :

—  Raymond Jourdain (3).
—  H. Ledeganck (4).

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD (5)

Plaatselijk nieuws- en aankondigingsblad.
Korte buitenlandse berichten. Algemene artikels aangaande land- 
en tuinbouw, verzekeringen, openbare verkopen. Markt- en 
beursberichten. Feuilleton. Annoncen.

IV. POLITIEKE STREKKING
Aanvankelijk neutraal en zeer demokratisch (6). 1

(1) Zie 00k : Gazet van St-Amands, Willebroeck, Bornhem en Puers, Gazet van Bornhem, 
Puers, St-Amands en Willebroeck en Gazet van Willebroeck, Bornhem, Puers en St-Amands.

(2) Cfr. Verschillende advertenties voor publiciteit in deze krant van 23.1t.18g6 (I, 8), 
p. 2, kol. 1.

(3) O p 6.t.i 896 (I, 1).
(4) O p 1.m . 1896 (1,9).
(5) Zie hiervoor 00k onder IV. politieke strekking.
(6) „Ik wensch u een zalig (voor het eeuwige) en gelukkig (voor het tijdelijke) nieuw- 

jaar. Voor het eerst stel ik mij, met mijne medewerkers voor, U, —  met de toelating onzer 
geestelijke overheid, hetzij van hier of elders, of nog beter van beide te samen —  te spreken 
van God en deugd; voor het tweede hebben wij eene uitgebreide programma :

Doof, half blind en arm, ben ik door Ued. in mijnen eersten stap, met mijne nederige 
schriften, gulhertig ontvangen geworden; zoo van liberalen als van katholieken : wij kennen
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Later (vanaf 1.111.1896 (I, 9) : Kristen-demokratisch (1). 
Verdedigt fel de belangen van de werklieden.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Antwerpen, S.B., specimina België, Puurs :
—  26.1.1896 (I, 4).
—  16.11.1896 (I, 7).

2. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Puurs :
—  23.11.1896 (I, 8).
—  2.11.1896 (I, 5).

3. Brussel, Mundaneum, doos Puurs :
—  12.1.1896 (I, 2).
—  specimen, cfr. Antwerpen.

4. Leuven, U .B., fonds Hendrickx, varia 184/8 :
—  6.1.1896 (I, 1).
—  1.n i .1896 (I, 9). 1

deze belachelijke onderscheiding niet meer; wij erkennen alleen : allé rechtzinnige
BURGERS EN WERKLIEDEN VAN HET VLAAMSCHE VADERLAND...

W ij zullen u spreken van : 
i°  Het gemeentebestuur, de provincie en den Staat...
2° Het ontwikkelen op den voet der gelijkheid, van koophandel en nijverheid...
30 Het verbeteren van het lot des werkmans.

Daarbij zullen wij voegen : kleine verhandelingen over vaderlandsche en algemene 
letterkunde en kunst ; mengelwerken ; schadeloze en den kristene liefde niet voorbijstrevende 
scherts; burgerlijke stand; koopdagen; prijskampen; het nieuws der gemeente en des 
kantons, enz.

W ij openen ook in de zin van Le Patriote eene kolom voor La libre Tribune, waar 
elk welgemeend en weerdig artikel eene toegankelijke plaats, (de eerste), zal vinden... 
opdat aile welkdanige denkwijze des kantons zich zouden kunnen manifesteeren, onder 
voorbehoud van wij, ze daarna, als vrienden of tegenstrevers, te ontlenen en zoo soms 
het licht te doen ontstaan door de duisternis heen.”

Raymond Jourdain.
(6.1.1896 (I, i), p. 1, kol. 1).

(1) „T o t heden bleef dit weekblad zonder bepaald doel en werd geene vaste gedragslijn 
er voor gevolg. De opstellers zwommen, om zoo te zeggen, tusschen twee stromen in, nie 
wetende in welken van beiden zich te wagen. Na lange besluiteloosheid hebben zij eindelijk 
den goeden gekozen : wij verstaan door goeden ; den stroom des waren vooruitgangs, die, 
beheerd door den almachtigen schepper van den christelijken Godsdienst en verlicht door 
den fakkel van het onderwijs, tôt den Heilrijken oceaan van Volksgeluk door Volksbe- 
schaving leiden moet...”

H. Ledeganck.
(1.111.1896 (I, 9), p. 1, kol. 1).
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3 - De Kruidtuin (i)

I. i. Titel : ,,De Kruidtuin” .
2. Ondertitel : ,,Drijmaandelijksch kosteloos Tijdschrift over 

Bloemen-, Groenten-, en Boomteelt; Landbouw, Fruit- en 
Plantenkunde. Door Ben. Lauwers” .

4. Vignet of titelteken : Graanhalmen en bloemen.
5. Periodiciteit : Driemaandelijks.
6. Formaat : 25 X 16 cm., 16 pp., geen kol.
7. Prijs : gratis.

II. 1. a. —  Stichtingsdatum : (januari 1891).
—  Eerste aangetroffen nr. : januari 1893 (III, 1). 

b. Laatste aangetroffen nr. : januari 1894 (IV, 1).
3. Uitgever : Ben. Lauwers, Exaarde.
4. Drukker : Baeté-d’Hooghe, Puurs.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Vakblad, dat belangen van landbouwers en hoveniers nastreeft (2). 
Het rekent daarbij op medewerking van de onderwijzers (3). 
Tevens kommercieel blad : maakt propaganda voor de verkoop 
van allerlei zaden.
Artikels betreffende verzorging van planten. Reklame voor ver
koop van verschillende planten en bloemen. Prijslijsten.

IV. POLITIEKE STREKKING

Geen.

V . BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Puurs : januari 1893 (III, 1). 1

(1) Opvolger van De beigische Bloemist (cfr. januari 1893 (III, 1), p. 1, kol. 1).
(2) „N iet alleenlijk kunnen hoveniers en landbouwers uit ons tijdschrift oneindig 

voordeel trekken, maar het werkt tevens veel mede om de hoven der burgerij, die jammer 
genoeg te weinig bloemen o f nuttige groenten bevatten, geheel van aanzien te doen ver- 
anderen.

W ij hopen dus veel bij te dragen tôt de krachtige en edelmoedige pogingen welke 
aangewend worden ter bevordering van tuin- en landbouw in het algemeen, dezen edelen 
en vruchtbaren tak der nijverheid...”  (januari 1893 (III, 1), p. 1, kol. 1).

(3) „W ij rekenen dus op de voortdurende, welwillende medewerking der geachte 
heeren onderwijzers, de verspreiders van licht en deugdgevoel; want de taak der onder
wijzers is niet bepaald tôt het eigenlijke onderwijs alleen : hun voomaamst en meest wel- 
dadig doel is de opvoeding, is de vorming van het hart en de veredeling van de geest 
(januari 1893 (III, 1), p. 2, kol. 1).
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2. Antwerpen, S.B., specimina België, Puurs : januari 1894
(IV, 1).

3. Brussel, Mundaneum, doos Puurs : specimen, cfr. Brussel,
Alb. I.

4. N ie u w s - e n  A n n o n c e n b la d  v a n  h e t k a n to n  P u e r s

(Het) Nieuwsblad van (he)’t kanton Puers

Zie : Annoncenblad voor St-Amands en Omliggende Gemeenten
(onder St-Amands)
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S T -A M A N D S

i .  Annoncenblad voor St-Amands en Omliggende Gemeenten 

I. i. Titel :
—  ,, Annoncenblad voor St-Amands en Omliggende Gemeen

ten” .
—  Vanaf 4.VII1.1861 : ,,Nieuws- en Annoncenblad van het 

kanton Puers” .
—  Vanaf 17.1.1864 : ,,Nieuwsblad van het kanton Puers.”
—  Vanaf 1.1.1864: ,,Het Nieuwsblad van het kanton Puers” .
—  Vanaf 23.1v.1876: ,,Het Nieuwsblad v a n ’t kanton Puers” .

3. Motto :
—  Vanaf 24.x1.1861 tôt 28.1v.1878 : ,,Onpartijdigheid” .
—  Vanaf 4.1.1879 : „Godsdienst. Vaderland. Moedertaal” .

5. Periodiciteit : Wekelijks, ’s zondags.
6. Formaat :

—  38 X 25 cm., 4 pp., 4 kol.
—  Vanaf 13.X.1861 : 38 X 25 cm., 4 pp., 3 kol.
—  Vanaf 31.1.1864 : 43 x  26 cm., 4 pp., 3 kol.
—  Vanaf 2.1.1881 : 49 X 31 cm., 4 pp., 4 kol. (1).
—  Vanaf 6.VI1.1902 : 49 X 35 cm., 4 pp., 5 kol.

7. Prijs :
—  2 fr./jaar (St-Amands); 2,50 fr./jaar (omliggende ge

meenten).
—  Vanaf 4.VI11.1861 : 3 fr./jaar; 8 cent./nr.
—  Vanaf 24.111.1867 : 3 fr./jaar; 10 cent/nr.
—  Vanaf 23.1v.1876 : 3,50 fr./jaar; xo cent./nr.

8. Oplage :
—  600 afdruksels (2).
—  700 afdruksels (3).

II. 1. a. —  Stichtingsdatum : januari 1860.
—  Eerste aangetroffen nr. : 2.ix. 1860 (I, 36). 

b. Laatste verschenen nr. : 27.1x.19x4 (4). 1

(1) Vanaf 18.11. i S94 : supplément van 4 pp.
(2) Op 2.XI.1860.
(3) O p 6.1.1861.
(4) Het blad werd hervat op 8.XII.1918 en verscheen nog tôt io.v.1940.
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2. Stichter-eigenaar: \ —  A . Dieudonné-Vercautereri,
3. Uitgever : f St-Amands.
4. Drukker : ( —  Vanaf 9.XI.1860 : J.B. Baeté-D’Hooghe
5. Redakteur : J St-Amands (1).

—  Vanaf 25.xn.1887 : W ed. Baeté- 
D ’Hooghe.

—  Vanaf 5.11.1888 : Baeté-D’Hooghe.
7. Adres : Uitgever-drukker :

—  (Dieudonné-Vercauteren) : Palingstraat, St-Amands.
—  (Baeté-D’Hooghe) :

—  Kerkstraat, St-Amands.
—  Vanaf 4.VI11.1861 : Begijnhofstraat, 166, Puurs.
—  Vanaf 22.v1.1862 : Begijnhofstraat, 61, Puurs.
—  Vanaf 24.111.1867 : Begijnhofstraat, 55, Puurs.
—  Vanaf 4.11.1872 : Begijnhofstraat, 80, Puurs. .
—  Vanaf 6.V111.1882 : Hoogstraat, Puurs.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD 

Nieuws- en aankondigingsblad.
Hoofdzakelijk algemeen buitenlands- en binnenlands nieuws. 
Marktberichten. Feuilleton. Vertrekuren der spoorwegen. An- 
noncen.
Aanvankelijk was het een neutraal nieuwsblad. Later komen 
echter 00k politieke propaganda-artikels voor, naast het algemeen 
nieuws. Het buitenlands nieuws neemt geleidelijk af. In 1891 
vinden we het niet meer terug in deze krant.
Omstreeks 1910 verschijnen opnieuw korte buitenlandse be- 
richten, daarnaast artikels aangaande land- en tuinbouw en lokaal 
nieuws.

IV. POLITIEKE STREKKING

Aanvankelijk a-politiek.
Vanaf 4.1.1879 : katoliek (2).
Anti-socialistisch en anti-liberaal. 1

(1) J. B. Baete : “Eksaarde 1832; f  Puurs 21.xn.1887. (Het Nieuwsblad...., 25.xn.1887, 
1, kol. 1 en 2).

(1) Cfr. wijziging van de ondertitel.
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V .  BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN EN  SPECIMINA

1. Antwerpen, S.B., specimina België, Puurs :
—  x4.1x.1873 (XIV, 37).
—  7.1-1883 (XXIV, 1).
—  17.V.1891 (XXXII, 20).
—  7 .V I H .1 9 1 0  (LI, 3 2 ).

—  20.x1.x910 (LI, 47).
—  23.1v.1911 (LU, 17).

2. Brussel, Mundaneum, dozen St-Amands en Puurs :
—  2 .11 .1 8 6 8 .

—  3 .V .1 8 6 8 .

—  2 5 .X .1 8 6 8 .

—  22.x1.1868.
—  23.1v.1871.
—  i.x.1871.
—  9 .X .1 8 8 1 .

—  4.11.1883.
ibid., nog niet geklasseerd : 16.x. 1887 (XXVIII, 42).

3. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Puurs : 26.x. 1879 (XX, 43).
4. Leuven, U .B., fonds Hendrickx, varia 288/8 :

—  21.1.1872 (XIII, 3).
—  4.1.1885 (XXVI, 1).
—  26.v111.1888 (XXIX, 35).
—  14.v1.1891 (XXXII, 24).
—  6 .1X .1 8 9 1  (XXXII, 3 6 ).

—  26.vm.1894 (XXXV, 34).
—  4 .X 1 .1 8 9 4  (XXXV, 4 4 ).

—  10.v1.1906 (ILVII, 23).
5. Drukkerij J. Baeté, Stationsstraat 36-38, Puurs : reeks vanaf 

2.IX.1860 tôt 19x4.

2 .  G a z e t  v a n  S t - A m a n d s  e n  d e r  o m l i g g e n d e  d o r p e n

I. 1. Titel :
—  „ G a z e t  van S t-A m an d s en der om liggen de d o rp en ” .
—  Vanaf 4.11.1906: „G azet van St-Amands en van het om

liggende” .
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2. O n d e r tite l :
—  ,,Nieuws- en Aankondigingsblad, verschijnende elken 

Zaterdag” .
—  Vanaf 17.x1.1912 : ,,Katholiek Volksgezind Weekblad. Ver

schijnende elken Zaterdag” .
4. V ig n e t  o f  t ite lte k e n  : Vanaf 11.xn.1910 (IX, 50) : Stadsschild 

met draak en patroonheilige van St-Amands.
5. P e r io d ic ite it  : Wekelijks, ’s Zaterdags.
6. F o r m a a t :

55 X 36 cm., 4 pp., 4 kol.
—  Vanaf 17.x1.1912 : s kol.

7. P r ijs  : s cent./nr. ; 2,50 fr./jaar (1).

II. 1. a. S tich tin g sd a tu m  : (6.IV.1902).
b. L a a ts te  a a n g etro ffen  nr. : 15.xn.1912 (XI, 50) (2).

3. U itg e v e r  : ) Herman W ils-W iels, St-Amands.
4. Drukker : )
7. A d r e s  : u itg e v e r-d ru k k e r  :

—  Botermelkstraat, St-Amands.
—  Vanaf 17.1v.1904 : Palingstraat, St-Amands.
—  Vanaf 17.1x.1912 (XI, 46) : Kerkstraat, St-Amands.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Politiek nieuws- en aankondigingsblad. Volksgezind en kriste- 

Hjk (3).
Buitenlandse nieuwsberichten. Binnenlands nieuws, vooral lo- 
kaal. Politiek nieuws. Landbouwartikels. Markt- en beursbe- 
richten. Vertrekuren der spoorwegen. Feuilleton. Annoncen. 
Vanaf 1912 : Geïllustreerd.

IV. POLITIEKE STREKKING

Katoliek. Kristen-demokratisch.
Anti-socialistisch, en anti-liberaal. 1

(1) Vanaf 17.1v.1904 (XI, 46) : 2,60 fr./jaar.
(2) Gaat verder na 1914.
(3) „D e werkmensch beeldt het zich dikwijls in dat hij ongelukkig is. ’t Is waar, niet 

altijd zijn de middelen toereikend om vrouw en kinderen datgene te verschaffen dat zij 
zoozeer behoeven. Maar zullen geklaag en gemor over ongelijke verdeeling der aardsche 
goederen hierin verbetering aanbrengen ? Zal het aanhoren van opruiende redevoeringen 
meer brood op de planken brengen?... Zegt, vrienden, willen wij krachtdadig medewerken 
aan het heil en de voorspoed onzer beroerde samenleving, geven wij de werkman liefde 
Z iet in hem uwen medebroeder, mensch als gij, kind van God als g ij...”  (20.1v. 1902 (I, 3), 
p. 1, kol. 1 en 2).
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1. Antwerpen, S.B., specimina België, St-Amands :
—  20.1v.x902 (I, 3).
—  17.1x.x912 (XI, 46) (1).

2. B russel, M u n d an eu m , doos S t-A m an d s :
—  2 .X .1 9 0 4 .

—  9 .IV .1 9 0 5 .

—  4 .X I.19 0 6 .

—  22.ni. 1908.
—  specim en, cfr. A n tw erp en .

3. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, St-Amands :
—  11.xn.1910 (IX, 50).
—  15.xn.1912 (XI, 50).
—  specimen, cfr. Antwerpen.

4. Leuven, U .B., fonds Hendrickx, varia 184/10 :
—  10.vm.1902 (I, 19) (2).
—  specimen, cfr. Antwerpen.

5. Drukkerij Baeté, Stationsstraat 36-38, Puurs : 17.1v.1904.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

3 .  G a z e t  v a n  S t - A m a n d s ,  W i l l e b r o e c k ,  B o m h e m  e n  P u e r s  (3 )

I. 1. Titel :,,Gazet van St-Amands, Willebroeck, Bomhem en Puers” .
2. Ondertitel : ,,Katholiek Vooruitstrevend Volksblad, gewijd aan 

Politiek, Godsdienst, Koophandel, Landbouw, Arbeid” .
3. Motto :

—  f  In hoc signe vinces.
—  Geen rijker kroon, Dan eigen schoon (K. L . Ledeganck).
—  D e Welvaart woont, W aar vrede troont (Hipp. Ledeganck)

6. Formaat : 54 x  38 cm., 4 pp., 5 kol.
7. Prijs : 3,75 fr./jaar; voor herbergiers : 3 fr./jaar.

II. 1. Enig aangetroffen nr. : s.d. (nr. 19) (1896) (4).
3. Uitgever : ) Raymond Meeus (bij Cloostermans, te Puers).
4. Drukker : )
5. Redakteur : Hip. Ledeganck. 1

(1) Volgend nr. : 8-V-1921 (XV, 19).
(2) Volgend nr. : 1914.
(3) Cfr. Gazet van Willebroeck..., Gazet van Bomhem..., De Gazet van Puers.
(4) Cfr. Notariële berichten.
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III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Plaatselijk nieuws- en aankondigingsblad. Artikels aangaande 
land- en tuinbouw, verzekeringen, openbare verkopen. 
Buitenlandse nieuwsberichten. Beursoverzicht. Vertrekuren der 
spoorwegen. Twee derden van de krant bestaat uit annoncen. 
Feuilleton. Gedichten (K. L . Ledeganck).

IV. POLITIEKE STREKKING

Katoliek. Echter geen politieke artikels.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Antwerpen, S.B., specimina België, St-Amands : s.d. (nr. 18) 
(1896).

2. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, St-Amands : 15.n i .1896 (I, 11).
3. Leuven, U .B., fonds Hendricks, varia 184/10 :

—  5 .IV .1 8 9 6  (I , 14 ).

—  specimina, cfr. Brussel, Alb. I en Antwerpen.

I. 1. Titel : ,,Onze Vischhandel” .
2. Ondertitel : ,,Orgaan der St-Pietersgilden voor Visschers en 

Vischhandelaars’ ’ .
4. Vignet of titelteken : O p januari 1911 (I, 5) : Scheldezicht 

met visser.
5. Periodiciteit : Maandelijks.
6. Formaat : 36 x  27 cm., 4 pp., 3 kol.

. Prijs : 1 fr./jaar; kosteloos voor leden van de bond.

II. 1. a. Stichtingsdatum : September 1910 (I, 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : Augustus 1911 (I, 12).

3. Uitgever :

5. Beheerder-Redakteivr :
6. Medewerker : K. Rutgeerts.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Vak- en kommercieel blad. Orgaan van de kristelijke bond voor 
vissers en vishandelaars. Verdedigt de belangen van deze handels- 
tak. Artikels tegen de bevuiling van de waterwegen.

4. Onze Vischhandel

4. Drukker :
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Nieuws betreffende het visserijwezen.
Propaganda voor plaatselijke bonden. Feuilleton.

IV. POLITIEKE STREKKING

Katoliek. Echter geen politieke polemiek.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, St-Amands :
—  september 1910 (I, 1).
—  januari 1911 (I, 5).

2. Brussel, Mundaneum, doos St-Amands :
—  december 1910 (I, 4).
—  specimina, cfr. Brussel, Alb. I.

3. Antwerpen, S.B., specimina België, St-Amands : augustus 
1911 (I, 12).

5. D e W elvaart van Klein-Brabant en van de Scheldegouw

I. 1. Titel : ,,De W elvaart van Klein-Brabant en van de Schelde
gouw” .

2. Ondertitel : ,,Katholiek Volksgezind W eekblad” .
3. Motto : „Godsdienst. Taal. Landbouw. Volksontwikkeling. 

Wetenschappen. Kunst” .
4. Vignet of titelteken : Scheldezicht.
5. Periodiciteit : Wekelijks.
6. Formaat : SS X 36 cm., 4 pp., 5 kol.
7. Prijs : 5 cent./nr. ; 3 fr./jaar.

II. 1. a. Stichtingsdatum : io .xi.1912 (I, 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : 22.xu.1912 (I, 7).

3. Uitgever : ) H. W ils-W iels, St-Amands.
4. Drukker : j

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Politiek nieuws- en aankondigingsblad. Opgericht om in de 
behoefte aan een plaatselijk katoliek nieuwsblad te voorzien, 
gericht tôt de bevolking van Klein-Brabant (1). 1

(1) „Ons blad wordt uitgegeven, omdat het, gelijk in vele plaatsen is begrepen, eene 
leemte wil aanvullen... Er zijn een heele boel sociale, godsdienstige, stoffelijke, politieke 
belangen, eigen aan eene bepaalde streek, die niet regelmatig in een dagblad, voor geheel
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Buitenlands nieuws. Artikels betreffende wetenschap, geschie- 
denis en kunst. Propaganda voor katolieke bonden. Binnenlands 
algemeen, maar vooral lokaal nieuws. Notariële aankondigingen. 
Vertrekuren der spoorwegen. Annoncen.

IV. POLITIEKE STREKKING

Katoliek. Kristen-demokratisch.
Anti-socialistisch en anti-liberaal.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Brussel, Alb. I; fonds Mertens, St-Amands : io.xi.1912 (I, 1).
2. Antwerpen, S.B., specimina België, St-Amands : 22.xn.1912 

( l  7).
3. Leuven, U.B., fonds Hendrickx, varia 420/19 : 24.x1.1912 

(I, 3).
4. Brussel, Mundaneum, doos St-Amands : specimen, cfr. 

Brussel, Alb. I.

het land bestemd, kunnen besproken worden. Daartoe is noodig een plaatselijk blad, 
opgesteld door mannen, die met de bevolking dier streek in gedurige betrekking leven... 
d e  w e l v a a r t  wil zijn de tribuun waarin de bevolking van Klein-Brabant in innige en 
voortdurende voeling blijft, waarin het al wat haar bijzonder aangaat, op een aangename, 
nuttige en verstaanbare wijze, op eene wijze bijzonder aangepast aan haare manier van 
denken, uiteengezet zal vinden... Iedereen zal erin aantreffen volkswetenschap, in bevatte- 
lijkentrantgeschreven, nogmaalsmetplaten versierd..." (io.xi.1912 (1,1), p. 1., kol. 1 en2).
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TISSELT

Het Trompetterke van Thisselt

Van deze publikatie werd geen exemplaar weergevonden. W e 
vinden de titel vermeld in ’ t Geharrewar in de Pers (i), i.iv.1900, 
(I, 1), p. 4, kol. 1. 1

(1) Gelegenheidsblad, verschenen te Willebroek.



W IL L E B R O E K

i .  Annales de la Société de Médecine Pratique 
de la Province d ’Anvers (établie à Willebroeck)

I. i. Titel : ,.Annales de la Société de Médecine Pratique de la 
Province d’Anvers (établie à Willebroeck)” .

5. Periodiciteit : Maandelijks; de Ie van elke maand.
6. Formaat : 12 X 21 cm., variërend aantal pp., ±  450 à 500 pp./ 

jaar; geen kol.
7. Prijs : 6 fr./jaar.

II. 1. a. Stichtingsdatum : januari 1842. 
b. —  Einddatum : 1855 (1).

—  Laatste aangetroffen nr. : s.d. (XIII) (1855).
4. Drukkers :

—  Grégoir, N. J., Brussel.
—  Vanaf 1846 : Van den Wijngaert, Olivier, Boom.
—  Vanaf 1848 : Van Cauberghe, Joseph, Boom.
—  Vanaf 1849 : Van Velsen-Van der Elst, E. F., Mechelen.

6. Medewerkers : Abauzit ; Bosteels, D . ; Broeckx, C. ; Buk ;
Bulckens ; Ceglie ; Clerincx (Mechelen) ; Cornaz, Ed. (Neuf- 
châtel); Cornélius, A . A . (Mechelen); Cunier, Fl. (Brussel); 
D e Bourge, J. B. (Rollot) ; D e Ceuleneer (Dendermonde) ; 
Decondé; D e Coninck; Delvigne (Luik); D e Moor, Ch. 
(Aalst) ; D e Samblanc (Mechelen) ; D e Thomas de Corral y 
ona ; Detienne, Ch. (Luik) ; Escolar, S. (Madrid) ; Etienne 
(Caen) ; Fauconnier (Brussel) ; Fayolle (Guéret) ; Gintrac 
(Bordeaux); Gouzée; Guépin de Nantes; Haine; Hamilton; 
Helin-dit-colson (Perwez) ; Henrotay, E. ; Hermus ; Heylens 
(Herenthals) ; Hoebeke ; Jacques, J. ; Koyen ; Lamal (Meche
len) ; Le Blus (Kapellen) ; Leva, J. ; Luyckx (Heyst o/d Berg) ; 
Luytgarens ; Malcorps (Leuven) ; Marinus, J. R. ; Matthys- 
sens, F. J. ; Michaux (Leuven) ; Michiels ; Oomen ; Page ; 
Pasque ; Pasquier, Ch. (Fleurus) ; Peeters (Puers) ; Petrequin,
J. E. ; Pypers ; Reypers ; Roelants ; Routet, C. ; Sovet, A . 
(Beauraing); Staquez; Sweron (Haecht); Tavignot; Textor, 1

(1) Ed. V an D oeselaer, o p . c i t ., p. 165.
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Ch. (Weirzbourg); Thys (Boom); Van Bavegem (Buggen- 
hout) ; Van Camp, F. L. ; Van Campen ; Van den Broeck 
(Mons) ; Van den Eede (Opwyck) ; Van den Poel, J. B. ; 
Vandevelde, G. ; Van Haesendonck, H. ; Van Halen (Roer- 
mond) ; Van Herckenrode ; Van Hoof (Bouchout) ; Van Meer- 
beeck, P. J. (Antwerpen) ; Van Swygenhoven ; Van Wageninge, 
P. J. (Rotterdam) ; Vanzetti (Karchow) ; Verelst, P. J. (Boom) ; 
Voet, L. (Leest); Vrancken (Antwerpen).

7. Adres : drukker : (Grégoir) : Wolvengracht 66, Brussel.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Wetenschappelijk tijdschrift. Orgaan van de ..Société de Méde
cine pratique de la province d ’Anvers” , gevestigd te Willebroek. 
Uitsluitend franstalig.
Artikels betreffende geneeskunde, farmacie en hygiène. Rap- 
porten van de vereniging. Briefwisseling. Bibliografie. 
Geïllustreerd met buitentekstplaten en -tekeningen.

IV. POLITIEKE STREKKING

Apolitiek.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Mechelen, S.A., nr. M R  148 :
—  Vanaf januari 1842 t/m december 1842.
—  Vanaf januari 1844 t/m december 1854.

2. Brussel, Alb. I, nr. III. 10.457 A  : Vanaf januari 1844 t/m 
december 1854 (cfr. Mechelen).

3. Brussel, Mundaneum, doos Willebroek : specimina, cfr. 
Mechelen.

4. Antwerpen, S.B., specimina België,
—  doos Mechelen A -K  : s.d. (XIII) (1855).
—  doos W illebroek : jg. 1844-45.
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2. L a Brasserie et Malterie Pratique (i)

I. i. Titel :
—  ,,La Brasserie et Malterie Pratique” .
—  Vanaf augustus 1906 (nr. 4) : Bulletin des Établissements 

Mertens, Willebroeck (Belgique).
2. Ondertitel : ,,Revue périodique illustrée, dédiée aux Brasseurs, 

Malteurs, Directeurs de Brasseries et Malteries, Contremaîtres 
et Chefs de Fabrication” (2).

5. Periodiciteit :
—  Wekelijks.
—  Vanaf augustus 1906 (nr. 4) : Maandelijks.

6. Formaat :
—  44 X 28 cm., 4 pp., 3 kol.
—  Vanaf augustus 1906 (nr. 4) : 46 X 30 cm., 4 pp., 3 kol.

7. Prijs : Gratis verzonden aan de bestemmelingen.

II. x. a. Stichtingsdatum : 7.VI11.1904 (nr. 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : augustus 1906 (nr. 4).

3. Uitgever : Établissements Mertens (Fourniture générale pour 
la brasserie, produits et appareils, Willebroeck, Belgique.

4. Drukker : Gust. Fischlin, Brussel (3).
7. Adres : Assestraat, 3-5, Brussel.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD 

Industrieel-kommerciëel blad.
Nieuws van de etablissementen Mertens i.v.m. nieuwe appara- 
tuur en nieuwe produkten. Bespreekt vraagstukken aangaande 
de werking der brouwerijen. Beweert zelfs plaats te bieden voor 
wetenschappelijke artikels, voor zover zij een praktische be- 
tekenis hebben (4). 1

(1) Van deze uitgave is ook een nederlandstalige publikatie verschenen, getiteld 
Praktische Brouwerij en Mouterij, (cfr. infra), en dit vanaf februari 1905.

(2) Vanaf augustus 1906 (nr. 4) : geen ondertitel meer.
(3) Vanaf augustus 1906 (nr. 4) : geen drukker meer vermeld.
(4) „En éditant la présente revue périodique illustrée, l a  b r a s s e r i e  e t  m a l t e r i e  

p r a t i q u e , nous faisons un nouveau pas dans la ligne de conduite que nous nous sommes im
posée, nous entamons une nouvelle étape dans la direction que nous nous sommes tracée, en 
commençant la fabrication, la vente et la construction d’appareils et de fournitures générales 
pour la brasserie... Dans les colonnes de texte de notre revue illustrée, nous étudierons 
des questions éminnemment pratiques de la brasserie et de la malterie, nous donnerons 
de bons procédés de brassage reconnus dans plus d’une brasserie. La science elle-même,
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D e bedoeling is in feite de belanghebbenden op de hoogte te 
houden van de instellingen en werking van de etablissementen 
Mertens als propaganda voor de verkoop van hun produkten 
en werktuigen (i).

IV. POLITIEKE STREKKING

Geen.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Brussel, Mundaneum, doos W illebroek :
—  25.ix. 1904 (nr. 2).
—  2 0 .x1.19 0 4  (nr. 3).

•—  augustus 1906 (nr. 4).
2. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, W illebroek :

—  7.V III.190 4 (nr. 1).

—  specimen, cfr. Brussel, Mundaneum.
3. Leuven, U .B., fonds Hendrickx, varia 74/7 : specimen, cfr. 

Brussel, Mundaneum.

3. Praktische Brouwerij en Mouterij (2)

I. Titel : ,.Praktische Brouwerij en M outerij” .
2. Ondertitel : ,,Geïllustreerd tijdschrift, opgedragen aan de HH. 

Bierbrouwers, Mouters, Brouwerij- en Mouterijbestuurders” .
5. Periodiciteit : Maandelijks.
6. Formaat : 44 X 28 cm., 4 pp., 3 kol.
7. Prijs : Gratis toegezonden aan aile belanghebbenden.

IL 1. a. Stichtingsdatum : februari 1905 (nr. 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : maart 1905 (nr. 2). 1

lorsqu’elle aura une grande signification pratique, trouvera sa place dans nos colonnes.
Nous ferons en outre connaître succintement les appareils et produits que nous 

construisons, fabriquons et vendons, pour en arriver, de cette façon, à compléter entière
ment notre programme...”  (7.VI11.1904 (nr. 1), p. i, kol. 1).

(1) „Ceux-ci ( =  personen aan wie het bulletin verzonden wordt), seront ainsi tenu 
régulièrement au courant des progrès réalisés par notre firme dans le domaine de la brasserie 
et de la malterie. Ils liront les descriptions de nos appareils que nous illustrerons le plus 
possible. Ils apprendront les avantages de nos nouveautés ou perfectionnement en fourni
tures pour brasseurs et pourront en faire leur profit en nous passant leurs commandes...” 
(augustus 1906 (nr. 4), p. 1, kol. 1).

(2) Nederlandstalige editie van het blad La Brasserie et Malterie Pratique (cfr. supra), 
dat reeds vanaf augustus 1904 verscheen.
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3. Uitgever : Etablissementen Mertens, Willebroeck (België).
5. Generaal-agent voor Nederland : Jan Van Campen, Leiden.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD 

Industrieel- en kommercieel blad (1).
Opgericht na het sukses van de oorspronkelijke franstalige uit- 
gave, die sedert augustus 1904 verscheen. Daarbij was het de 
bedoeling van de etablissementen Mertens om de Nederlandse 
brouwers voor hun handel te winnen (2).

IV. POLITIEKE STREKKING

Geen.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Brussel, Mundaneum, doos Willebroek :
—  februari 1905 (nr. 1).
—  maart 1905 (nr. 2).

2. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Willebroek : specimen, cfr. 
Brussel, Mundaneum.

4. Bulletin des Etablissements Mertens, W illebroeck (Belgique) 

Zie : L a Brasserie et Malterie Pratique

5. Gazet van W illebroeck

I. 1. Titel : ,,Gazet van W illebroeck” .
2. Ondertitel : ,,Verschijnende ’s Zondags ’s morgens” .
5. Periodiciteit : Wekelijks, ’s zondags.
6. Formaat : 60 X  43 cm., 4 pp., 5 kol.
7. Prijs : 2,50 fr./6 maanden; 4 fr./jaar. 1

(1) Voor verdere karakterizering en inhoud van de publikatie, zie La Brasserie et 
Malterie Pratique, waarmee het volledig analoog is.

(2) Na het succès dat wij met de Fransche uitgave van ons blad hadden, konden wij 
niet beter doen dan 00k een Nederlandsche uit te geven...

Wij twijfelen niet door onze handelwijze, het vertrouwen der Nederlandsche brouwers 
te winnen en voegen nog bij dat wij in staat zijn tegen de voordeeligste conditiën ailes te 
leveren wat in de brouwerij nodig is, zoo van produkten als van toestellen, ailes volgens 
de laatste verbeteringen der praktijk...”  (februari 1905 (nr. i), p. 1, kol. 1).
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IL i. a. Stichtingsdatum : 5.X.1879 (I, 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : 29.vu. 1894 (XVI, 30).

Fr. Thomas-Baggerman, Willebroek.

5. Adres : uitgever-drukker en bureel :

—  Nieuwstraat 42, Willebroeck.
—  Vanaf 27.v. 1894 (XVI, 21) : Nieuwstraat, 40, Willebroeck.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Politiek nieuwsblad. Opgericht als liberaal wapen tegen de druk 
van de katolieke partij in de période van de schoolstrijd (1). 
Buitenlands politiek overzicht. Binnenlandse politieke nieuws- 
berichten. Artikels betreffende landbouw en nijverheid. Nieuws 
uit verschillende steden van het land. Handelsberichten. Lokaal 
nieuws. Beursberichten. Feuilleton. Annoncen.

IV. POLITIEKE STREKKING (2)

Liberaal (3).
Anti-katoliek.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Antwerpen, S.B., specimina België, Willebroek :
—  5.X.1879 (I, 1).
—  28.x1.1880 (II, 48).
—  13.xn.1885 (VII, 50).

2. Brussel, Mundaneum, doos Willebroek :
—  22.11.1880 (II, 8).
—  2.V.1880 (II, 18).
—  2.in .1884 (VI, 9).
—  6.iv.1884 (VI, 14).
—  29.V.1892 (XIV, 22).
—  27.V.1894 (XVI, 21).
—  29.vn.1894 (XVI, 30).
—  specimen, cfr. Antwerpen. 1

(1) „In deze ernstigen toestand ( =  schoolstrijd) scheen het noodzakelijk geworden 
van in onze belangrijke gemeente eene uitgaaf in het leven te roepen, bestemd om de 
liberale denkwijze voor te staan, en ze te verdedigen tegen den laster door onze politieke 
vijanden uitgebraakt...”  (5.X.1879 (I, 1), p. 1, kol. 2).

(2) Zie 00k de voetnoot onder III. karakter en inhoud van het blad.
(3) ,,In Willebroeck waar het liberalism altijd gezegepraald heeft, zal ons orgaan, 

door de gematigdheid der personen, door de wijsheid en voorzichtigheid der gedachten, 
de grondstellingen van het wettelijk liberalism ten dienste staan..." (5.X.1879 (I, 1), p. 1 
kol. 2).

3. Uitgever :
4. Drukker :
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3. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Willebroek : 20.V.1883 (V, 20).

4. Leuven, U.B., fonds Hendrickx, varia 184/17 :
—  29.11.1880 (II, 9).
—  26.vn.1882 (IV, 26).
—  20.1.1884 (VI, 3).
—  3.V I.1888 (X, 23).

—  23.xx.1888 (X, 39).
—  24.1v.1892 (XIV, 17).

6. Gazet van W illebroeck, Bornhem , Puers en St-Amands (1)

I. 1. Titel : ,,Gazet van Willebroeck, Bornhem, Puers en St- 
Amands” .

2. Ondertitel : ,,Katholiek Vooruitstrevend Volksblad, gewijd aan 
Politiek, Godsdienst, Koophandel, Landbouw, Arbeid” .

3. Motto’s :
—  t  In hoc signe vinces.
—  Geen rijker kroon, Dan eigen schoon (K. L . Ledeganck).
—  D e Welvaart woont, W aar vrede troont (Hipp. Ledeganck).

5. Periodiciteit : Wekelijks.
6. Formaat : 54 X 38 cm., 4 pp., 5 kol.
7. Prijs : 3,75 fr./jaar; voor herbergiers : 3 fr./jaar.

II. 1.3-4-

5-

a. Eerste aangetroffen nr. : 22.111.1896 (I, 12).
b. Laatste aangetroffen nr. : s.d. (nr. 20) (1896) (2).

Raymond Meeus, (bij Cloostermans, te Puers). 

Redakteur : Hipp. Ledeganck.

Uitgever : 
Drukker :

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Plaatselijk politiek nieuws- en aankondigingsblad.
Opgericht om de lokale landbouw en nijverheid te steunen (3). 1

(1) Zie 00k : Gazet van Bornhem, Puers, St-Amands en Willebroeck, De Gazet van 
Puers en Gazet van St-Amands, Willebroeck, Bornhem en Puers.

(2) Cfr. Data op Burgerlijke Stand.
(3 )  ..Willebroeck bezit lang geen weekblad meer, om het ( =  landbouw en nijverheid) 

overal te doen herkennen en zijne produkten aan te bevelen en te doen kopen. W ij willen 
in die behoefte voorzien. Velen zullen zeggen : wij hadden vroeger een liberaal weekblad 
dat onze belangen op een voortreffelijke wijze behartigde.

Zonder liberaal, doch ook zonder uitsluitend katholiek te zijn, kunnen en zullen wij 
hetzelfde doen ; ja, wij willen in de mate van het mogelijke, onze krachten wijden aan de 
welvaart en den vooruitgang van Willebroeck en van ailes wat zijne inwoners nauw aan 
het harte ligt...”  (22.111.1896 (I, 12), p. 1, kol. 1 en z).
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W einig buitenlands nieuws. Praktisch uitsluitend binnenlands 
en lokaal nieuws, verkiezingspropaganda en annoncen.

IV. POLITIEKE STREKKING

Beweert geen uitgesproken katolieke noch liberale strekking te 
volgen (i). Nochtans heeft het blad een duidelijke kristen-demo- 
kratische strekking (2).
Een uitvoerige verkiezingspropaganda maakt dit duidelijk.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Antwerpen, S.B., specimina België, W illebroek : s.d. (nr. 18) 
(1896).

2. Brussel, Mundaneum, doos W illebroek : 22.n i .1896 (I, 12).
3. Leuven, U .B., fonds Hendrickx, varia 184/16 :

—  12.1v.1896 (I, 15).
—  s.d. (nr. 20) (1896).
—  specimen, cfr. Brussel.

7. D e  Gazet van WiUebroeck en omstreken

I. 1. Titel : ,,De Gazet van WiUebroeck en omstreken” .
3. Motto : ,,Vrijheid, Broederlijkheid, Gelijkheid” .
5. Periodiciteit : Wekelijks, ’s zondags.
6. Formaat : 50 X 32 cm., 4 pp., 3 kol.
7. Prijs : 5 cent./nr.

II. 1. a. Stichtingsdatum : 12.xn.1909 (I, 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : 20.11.1910 (II, 8).

P. Van der Zeypen, Mechelen.

7. Adres : uitgever-drukker : Neckerspoel 97, Mechelen.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Politiek nieuws- en propagandablad.
Praktisch uitsluitend politiek nieuws en verkiezingspropaganda. 1

3. Uitgever :
4. Drukker :

(1) ,,Wij herhalen het en stoppen het onder stoelen noch banken : W ij zijn katholiek 
en tevens liberaal, d.w.z. dat wij niemand sparen, ’t zij pastoor o f vrijdenker, 't zij behouds- 
gezinde of s o c i a l i s t . (22.n i.1896 (I, 12), p. i, kol. 2).

(2) cfr. de ondertitel.
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Korte algemene nieuwsberichten uit het ganse land. Varia. 
Distrakties.

IV. POLITIEKE STREKKING

Liberaal. Anti-katoliek.

V. BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Antwerpen, S.B., specimina België, Willebroek : x3.11.1910
(II, 7).

2. Brussel, Mundaneum, doos W illebroek :
—  x2.xn.1909 (I, 1).
—  20.11.1910 (II, 8).

3. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Willebroek : 19.x11.1909 (I, 2).

8. H et Geharrewar in de Per s

I. 1. Titel : ,,Het Geharrewar in de Pers” .
2. Ondertitel : „Eeuw-orgaan” .
3. Motto : ,,A 1 snuffelende in oude kranten wordt men geen 

santen, maar wel kwanten” .
6. Formaat : 30 X 19 cm., 4 pp., 2 kol.

II. 1. Stichtingsdatum en enig aangetroffen nr. : i.iv.1900 (I, 1).
4. Drukker : Amedeus Meeus, Willebroek.
6. Medewerker : Vandervalks.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD 

Blad voor krantenverzamelaars (1).
Beschouwingen aangaande de toestand van krantenedities. 
Nieuws betreffende een te houden kongres in verband hiermee 
Annoncen.

IV. POLITIEKE STREKKING 

Apolitiek. 1

(1) „W ij zullen als onze eerste en eenige betrachting aanzien nuttig te zijn aan de 
huidige verzamelaars van kranten en revues...

W ij hebben gedacht dat het paste nu ons eerste nummer den wijden wereld in te 
zenden, omdat 00k kortelings het eerste congres van dagbladkunde zal plaatshebben en 
wel op 30 Oogst toekomend te Roermond...”  (i.iv.1900 (I, 1), p. 1, kol. 1).
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1. Brussel, Mundaneum, doos Willebroek : i.iv.1900 (I, 1).
2. Leuven, U.B., fonds Hendrickx, varia 192/5 : specimen, cfr. 

Brussel.

V . BEW AARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

9. ’t Kanton W illebroeck

I. 1. Titel : ,,’t Kanton W illebroeck” .
2. Ondertitel :

—  O p i.x .1911 (I, x): ,,Katholiek Volksgezind W eekblad” .
—  Daarna : ..Katholiek Vlaamschgezind W eekblad” .

3. Motto : Godsdienst. Taal. Vaderland (1).
5. Periodiciteit : Wekelijks, 's zondags.
6. Formaat : 55 X  37 cm., 4 pp., 5 kol.
7. Prijs : 2,50 fr./jaar.

II. 1. a. Stichtingsdatum : i.x .1911 (I, 1).
b. Laatste aangetroffen nr. : 13.1v.1913 (VI, 15) (2).

4. Drukker : J. B. Augustijnen-Put, Lier (3).
6. Medewerkers : Gillekens, Gustaaf (landbouw), Hubens, Victor 

(veeteelt).
7. Adres :

—  Drukker : Leuvenschevest, 6, Lier.
—  Aankondigingen :

—  Agence Taminiau, Avenue des Rogations 73, Bruxelles.
—  O p 13.iv. 1913 (VI, 15) : Agence Universelle de Pu

blicité.
—  Bureel : Veldstraat, 27, Borgerhout.

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Politiek nieuws- en aankondigingsblad. Zeer vlaamsgezind en 
demokratisch.
Binnenlands lokaal nieuws. Politieke propaganda-artikels. Artikels 
over landbouw en veeteelt. Verkiezingspropaganda. Burgerlijke 
standen. Distrakties. Varia. Feuilleton. Annoncen. 1

(1) Geen motto op i.x.1911 (I, 1) en op 13.1v.1913 (VI, 15).
(2) Jaargang en volgnummer schijnen niet overeen te komen. D e oorzaak daarvan 

hebben we niet kunnen achterhalen.
(3) Geen expliciete vermelding van drukker. Naam en adres werden afgeleid uit 

annoncen op de laatste pagina van het blad.
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IV. POLITIEKE STREKKINÛ

Katoliek. Kristen-demokratisch.

V . BEWAARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA

1. Antwerpen, S.B., specimina België, Willebroek : 12.x1.19n 
(VIII, 23).

2. Brussel, Mundaneum, doos Willebroek : i.x .1911 (I, 1).
3. Brussel, Alb. I, fonds Mertens, Willebroek : specimen, cfr. 

Brussel, Mundaneum.
4. Leuven, U.B., fonds Hendrickx, varia 237/21 : 13.iv. 1913

(VI, xs).

10. W eekblad van W illebroeck

I .  1 .

2.
5-
6.

7-

II. 1.
3-
4- 
7-

Titel : ,,Weekblad van Willebroeck” .
Ondertitel : „Nieuws- en Aankondigingsblad” .
Periodiciteit : Wekelijks, ’s zondags.
Formaat : 55 X 37 cm., 4 pp., 5 kol.
Prijs : 5 cent./nr. ; 2,50 fr./jaar.

a. Stichtingsdatum en enig aangetroffen nr. : 29.1x.1911 (I, 1). 

Augustijnen-Put, Lier.

Adres :
—  Opstel en aankondigingen : ,,Agence universelle de Pu

blicité” te Antwerpen.
—  Uitgever-drukker : Leuvenschevest 6, Lier.

Uitgever : 
Drukker :

III. KARAKTER EN INHOUD VAN HET BLAD

Politiek nieuws- en aankondigingsblad. Vlaamsgezind. 
Algemeen buiten- en binnenlands nieuws. Politieke propaganda. 
Artikels betreffende de landbouw. Vertrekuren der spoorwegen. 
Annoncen.

IV. POLITIEKE STREKKING

Katoliek. Anti-liberaal.
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1. Antwerpen, S.B., specimina België, W illebroek : 29.1x.1911

(I, 1).
2. Brussel, Mundaneum, doos Willebroek ; Brussel, A lb. I, fonds 

Mertens, W illebroek; en Leuven, U .B., fonds Hendrickx, 
varia 417/14 : specimen, cfr. Antwerpen.

V. BEW AARPLAATSEN VAN REEKSEN OF SPECIMINA
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BIJVOEGSEL I

K I E S P A M F L E T T E N  (i)
(1830-1913)

Verkiezingen Datum Uitgever
(Ondertekenaar) Drukker Bewaarplaats

1. Gemeenteverkiezingen van 29 oktober 
1830

N i e t  n a d e r  b e p a a l d  

1. Verkiezingen 2S-X. 1830 Burgemeester M.S.A. (V.P.)

2. Wetgevende verkiezingen van 3 no- 
vember 1830

N i e t  n a d e r  b e p a a l d  

1. Élection au Congrès National 2.XI.1830

Vermylen-Neeffs

Burgemeester M.S.A. (VP)

3. Wetgevende verkiezingen van 23 mei
1833

N i e t  n a d e r  b e p a a l d
1. Kiezing voor de vemieuwing van de 13.V.1833

Vermylen-Neeffs

Burgemeester M.S.A. (VP)
Kamer der Volksvertegenwoordigers Vermylen-Neeffs

(1) Bij het volgen van een systeem voor de schikking van de gegevens der kiespamfletten, hadden wij de keuze tussen deze van de bestaande 
répertoria. Het systeem werd overgenomen uit het werk van R. V an Eenoo (De Pets te Brugge. 1792 1914. Bouwstoffen).



Verkiezingen Datum

4. [1841]

K a t o 1 i e k

1. De Catholieken

5. Wetgevende verkiezingen van 1848

N i e t  n a d e r  b e p a a l d

1. A  Messieurs les électeurs de l’Arrondisse
ment de Malines

2. Aux électeurs de l’Arrondissement de 
Malines

3. Aux électeurs de l’Arrondissement de 
Malines. Aan de kiezers van het Arron
dissement van Mechelen

6. Provinciale verkiezingen van (1848)

N i e t  n a d e r  b e p a a l d

1. Elections Provinciales

7. Wetgevende verkiezingen van n  juni 
1850

L i b e r a a 1
1. Election pour la Chambre des Repré- 

santants

8.VI.1841

7.VI.1848

10.v1.1848

7.V1.1848

29.V.1850

Uitgever
(Ondertekenaar) Drukker

— —

Fl. De Brouwer-
De Hogendorp 
Mast De Vries —

Fel. Van den Branden- _
De Reeth

—

M. Criquillon —

Bewaarplaats

M.S.A. (VP)

M.S.A. (VP) 

M.S.A. (VP) 

M.S.A. (VP)

M.S.A. (VP)

M.S.A. (VP)



Verkiezingen Datum

2. Kiezing van den n  juny 1850, voor de 
Kamer der Volksvertegenwoordigers

3. Kiezers van het arrondissement van 
Mechelen

4. Kiezing van den n  juny 1850, voor de 
Kamer der Volksvertegenwoordigers

K a t o 1 i e k
1. Kandidaten van de welpeyzende lieden
2. Perceval en zijnen fameusen brief

N i e t  n a d e r  b e p a a l d  

1. Avis — Berigt 3. vi. 1850

8. Gemeenteverkiezingen van 28 oktober 
1851

N i e t  n a d e r  b e p a a l d

1. Élections communales — Gemeente- 
kiezingen

Uitgever
(Ondertekenaar) Drukker Bewaarplaats

Eenen kiezer

J. F. Olbrechts 

J. F. Olbrechts

Joseph Greuse

In den naam van den 
provisoiren bureau : H. 
Lauwers

M.S.A. (VP) 

M.S.A. (VP) 

M.S.A. (VP)

M.S.A. (VP) 
M.S.A. (VP)

M.S.A. (VP)

M.S.A. (VP) 

M.S.A. (VP)



4k-•U
4»- Verkiezingen Datum

9.. Gemeenteverkiezingen van 31 oktober 
1854

N i e t  n a d e r  b e p a a l d
1. Candidats pour le Conseil Communal — 

Kandidaten voor de Gemeenteraad
2. Élections communales — Gemeente- 

kiezingen

10. Gemeenteverkiezingen van 3 no- 
vember 1854

N i e t  n a d e r  b e p a a l d
1. Candidats pour le Conseil Communal — 

Kandidaten voor de Gemeenteraad
2. Électeurs! — Kiezers!
3. Kiezing van den 3 november 1854
4. Kiezers!

11. Gemeenteverkiezingen van 10 no
vember 1856

N i e t  n a d e r  b e p a a l d

1. Stad Mechelen — Aan mijnheer N.

31X.18S4

3.X1.1854

30.X.1856

Uitgever
(Ondertekenaar) Drukker Bewaarplaats

Kandidatenlijst van de 
Mechelsche Borgerij

De Vos, Gust.

A.-Steenackers-Klerx,
Mechelen

M.S.A. (VP) 

M.S.A. (VP)

Mechelsche Borgerij J. F. Olbrechts,
Mechelen

Eenen kiezer Steenackers-Klerx
— J F .  Olbrechts,

Mechelen

M.S.A. (VP)

M.S.A. (VP) 
M.S.A. (VP) 
M.S.A. (VP)

De schepen doende 
bediening van burge- 
meester Broers

M.S.A. (VP)



Verkiezingen Datum

2. Kiezing van io november 1856

12. Gemeenteverkiezingen van 26 ok~ 
tober 1857

N i e t  n a d e r  b e p a a l d  

1. Stad Mechelen. Vemieuwing bij helligt 
van den gemeente raad

13. Wctgevende verkiezingen van 10 de- 
cember 1857

L i b e r a a 1
1. Jan die lacht en Jan die kryscht

2. Jan die lacht (het gryzen is uit)
3. Chant des électeurs. Mechelsche-Lied. 

10 december 1857
4. Rouwklagt op de stad en het arrondisse

ment Mechelen

5. Aan de kiezers van het arrondissement 
Mechelen 1

£ (1) Begin december 1857.
(2) Einde januari 1858

13.X.1857

S.d. (1)

s.d. (2)

Uitgever
(Ondertekenaar) Drukker Bewaarplaats

— —
M.S.A. (VP)

Het Kollegie van Bur- 
meester en Schepenen 
— de burgemeester : 
Broers

— M.S.A. (VP)

Liberale Grondwette- 
lijke Vereeniging

Verbruggen, Korn., 
Brussel

M.S.A. (G.30)

id. id. M.S.A. (VP)
— Korn. Verbruggen 

(Brussel)
M.S.A. (VP)

Een rondborstige Li
berale en vriend van 
den waren godsdienst

Korn. Verbruggen, 
St-Joost-ten-Noode

M.S.A. (VP)

“
Korn. Verbruggen, 
(Brussel)

M.S.A. (VP)



Verkiezingen Datum

K a t o l i e k
1. J an Klaes

o.t. ,,Kiesblad”
2. God, Koning en Vaderland! Dieu, Roi 

et Patrie!
3. Aen de Heeren Kiezers van het arron

dissement Mechelen. — A  Messieurs les 
Électeurs de l’arrondissement de Malines

4. id.

i.xn.1857 
(nr. 2)

7.XI1.1857

2.x ii . i 8 s 7

O n a f h a n k e l i j k e n

1. Aux électeurs de l’Arrondissement de 
Malines — Aan de kiezers van het arron
dissement van Mechelen

2. Aux électeurs de l’arrondissement de Ma
lines — Aan de kiezers van het arron
dissement Mechelen

N i e t  n a d e r  b e p a a l d  

1. Geheele Vemieuwing van de Kamer der 
Volksvertegenwoordigers

26.x1.1857

Uitgever
(Ondertekenaar) Drukker Bewaarplaats

— J. Bosmans, Coppenol- 
straat, — .

B.K.B. (f.M.)

— A. Steenackers-Klerx, 
Mechelen

M.S.A. (VP)

'
A. Steenackers-Klerx, 
Mechelen

M.S.A. (VP)

Baron Félix Van den 
Branden de Reeth

A. Steenackers-Klerx, 
Mechelen

M.S.A. (VP)

De onafhankelijke en 
patriotte kiezers van 
het arrondissement 
Mechelen

Korn. Verbruggen, 
St-Joost-ten-Noode

M.S.A. (VP)

De onafhankelijken en 
patriotte kiezers van 
het arrondissement 
Mechelen

Korn. Verbruggen, 
St-Joost-ten-Noode

M.S.A. (VP)

De burgemeester : 
Broers

— M.S.A. (VP)
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14. Provinciale verkiezingen van 24 mei 
1858

N i e t  n a d e r  b e p a a l d

1. Renouvellement partiel du Conseil Pro
vincial — Gedeeltelijke vernieuwing van 
de Provincie Raed

12.V.1858

15. Gemeenteverkiezingen van 26 ok- 
tober 1858

L i b e r a a 1

1. Aan de afhankelijke en onafhankelijke 
Kiezers van Mechelen

2. Gemeente Kiezingen van 26 october — 
Élections communales du 26 octobre

3. Aux électeurs de Malines

4*.
4. Électeurs

Drukker BewaarplaatsUitgever
(Ondertekenaar)

Het kollegie van Burge- 
meester en schepenen. 
De burgemeester : 
Broers

M.S.A. (VP)

Eenen kiezer M.S.A. (VP)

Grondwettelijke en Li
berale Vereeniging. 
Association Constitu- 
tionelle et Libérale 
Association Constitu
tionnelle et Libérale 
de Malines

Korn. Verbruggen, 
Lovensche kasseide, 89, 
Brussel

M.S.A. (VP)

E. J. Van Mol M.S.A. (VP)

Korn. Verbruggen, 
Chaussée de Louvain, 
89, Bruxelles

M.S.A. (VP)
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S. Aux électeurs de Malines — Aan de 
kiezers van Mechelen

6. Élections communales de Malines — 
Gemeente Kiezingen van Mechelen

7. Jan die lacht
o.t. Liberael blad van het bourgpourri, 
Mechelen

A f h a n k e l i j k e n

1. Een laatste woord aan de kiezers

O n a f h a n k e l i j k e n

1. Gemeente Kiezingen van 26 october — 
Élections communales du 26 octobre

2. Aan de kiezers

N i e t  n a d e r  b e p a a l d

1. Stad Mechelen. Gemeente Kiezingen

Datum Uitgever
(Ondertekenaar) Drukker Bewaarplaats

— Association Constutu- 
tionnelle et Libérale. 
Grondwettelijke en Li
berale Vereeniging

E. J. Van Mol, Lier M.S.A. (VP)

— — Kom. Verbruggen, 
Brussel

M.S.A. (VP)

6.VI.1858 (I, 2) 
11.VII.1858 (I, 3) 
14.XI.1858 (I, 4)

Liberale Grondwette
lijke Vereeniging

Kom. Verbruggen, 
Bmssel

M.S.A. (G.30)

— - H. Dessain, Mechelen M.S.A. (VP)

— — A. Steenackers-Klerx, 
Mechelen

M.S.A. (VP)

A. Steenackers-Klerx, 
Mechelen

M.S.A. (VP)

15.X.1858 Het Kollegie van Bur- 
gemeester en Schepe- 
nen. De burgemeester: 
Broers

— M.S.A. (VP)
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16. Provinciale verkiezingen van (mei) 
1859

L i b e r a l e n
1. Aux électeurs des cantons Nord et Sud 

de Malines — Aen de kiezers van het 
Noord- en Zuidkanton van Mechelen

2. id.

17. Wetgevende verkiezingen van 14 juni 
1859

L i b e r a l e n  
1. Élection — Kiezing

2. A  Messieurs les Président et Membres 
de l’Association constitutionnelle et libé
rale de Malines

3. Kiezingen van 14 juny 1859

4. Kiezing van Mechelen van 14 juny

17.V.1859

17.V.1859

11.v1.1859

26.V.1859

Uitgever
(Ondertekenaar) Drukker Bewaarplaats

E. J. Van Mol, Lier M.S.A. (VP)

Grondwettelijke en Li
berale Vereeniging van 
Mechelen

E. J. Van Mol, Lier M.S.A. (VP)

Association Constitu
tionnelle et Libérale de 
Malines. Liberale en

Van Bud, Lier M.S.A. (VP)

Grondwettelijke Ver
eeniging van Mechelen 
M. De Backer, Aug. E. F. Van Velsen, 

Mechelen
M.S.A. (VP)

J. Jorssen, Amman- 
straat, 1, (Antwerpen)

M.S.A. (VP)

Liberale associatien van 
Mechelen en Lier

E. J. Van Mol, Lier M.S.A. (VP)



Verkiezingen Datum Uitgever
(Ondertekenaar) Drukker Bewaarplaats

5. Lanteem-Magiek (1)

— o.t. Kiesblad

— periodiciteit : driemaal per week

1) 5.VI.1859 
(nr. 1)

2) 8.VI.1859 
(nr. 2)

31 11.vi. 1859 
(nr. 3)

4) 13.v1.1859 
(nr. 4)

J. Jorssen, Antwerpen 1) M.S.A. (VP)

2) M.S.A. (VP)

3) M.S.A. (VP)

4) B.M. (d.G)

6. Jan die Lacht
o.t. Liberale gazette van Mechelen

8.vi. 1859 (II, 5) Liberale Grondwette- 
lijke Vereeniging

Verbruggen, Kom., 
Brussel

M.S.A. (G.30)

K a t o l i e k e n

1. Omzendbrief aan de Kiezers van aile 
gezindheden

14.v1.1859 De gedelegueerde van 
de bewarende associa- 
tiën van het arrondis
sement

A. Steenackers-Klerx, 
Mechelen

M.S.A. (VP)

2. Laetste pooging der Liberaelen — — A. Steenackers-Klerx, 
Mechelen

M.S.A. (VP)

3. Aen de Heren Kiezers van het arron
dissement Mechelen — A  Messieurs les 
Électeurs de l’arrondissement de Malines

6.VI.1859 id. M.S.A. (VP)

(i)  ,Dit kiesblad werd eveneens uitgegeven in verschillende andere steden als bijzondere periodieke uitgave. T e  Leuven kwam het blad uit 
op 2.xi 1.1857 (A. B errewaerts, Recherches sur la Presse périodique Louvaniste).



Verkiezingen Datum Uitgever
(Ondertekenaar) Drukker Bewaarplaats

18. Wetgevende verkiezingen van 9 juni 
1863

K a t o l i e k e n

1. Kiezing voor de vemieuwing der Kamer 1. VI. 1863 Bewarende associaties M.S.A. (VP)
van Vertegenwoordigers — Élection pour 
le renouvellement de la Chambre des 
Représentants 

2. Jan die Lacht s.d. (1)

van Mechelen en Lier

Stevens, Antwerpen M.S.A. (G.29)

L i b e r a l e n
1. Kiezers past op ! ! ! Kiezersbedrog J. Nys, Brussel M.S.A. (VP)
2. Jan die lacht 7.VI.1863 Liberale Grondwette- Schilders, J. B., M.S.A. (G.30)

o.t. Liberale gazette van Mechelen (vi, 12) (2) lijke Vereeniging St-Joost-ten-Noode
motto : Ah. Gy wilt het licht uitdooven. 
Het zal niet pakken

19. Gemeenteverkiezingen van 27 ok- 
tober 1863

L i b e r a l e n

1. Burgers van Mechelen!! J. Nys, Brussel M.S.A. (VP)

(1) Antwoord op „Jan die Lacht, liberale gazette van Mechelen”  van 7.VI.1863 (VI, 12).
(2) Van dit kiesblad werden voor de période 1860-63 nog vijf afleveringen gevonden : 11.1n.1860 (III, 6), 27.1x.1860 (III, 7), 5.XI.1860 (III, 8), 

12.in .1861 (IV, 9) en 23.V.1862 (V, 11). D e eerste vier werden gedrukt bij Korn. Verbruggen, te Brussel; het laatste bij J. B. Schilders, te 
St-Joost-ten-Noode.
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2. A  Messieurs les Électeurs de la Ville et 
des Hameaux de Malines

K a t o l i e k e n

i. De Ware Profeet — 1863

2. lets Kurieus! Kiezers past op!

O n a f h a n k e l i j k e n

1. Geenen party geest meer
2. Mijnheer N.

N i e t  n a d e r  b e p a a l d

1. Stad Mechelen. Vemieuwing bij hellicht 
van den Gemeente Raed

20.x. 1863

8.x. 1863

26.x. 1863 
22.X.1863

15.x. 1863

Drukker BewaarplaatsUitgever
(Ondertekenaar)

Association constitu
tionnelle et libérale de 
Malines

Vandereydt, Brussel

Steenackers, Mechelen

Bewarende Gezindheid
J. F. Gilis

Het Kollegie van Bur- H. Dierickx-Beke 
gemeester en Schepe- zonen, Mechelen 
nen der Stad Mechelen.
De burgemeester :
Broers

M.S.A. (VP)

1) B.K.B. (f.M)
2) A.S.B.

(doos L-Z)
3) M.S.A. (VP) 
M.S.A. (VP)

M.S.A. (VP) 
M.S.A. (VP)

M.S.A. (VP)
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20. Wetgevende verkiezingen van n  au- 
gustus 1864

K a t o l i e k e n

1. Kiezing van den usten Augustus

2. Kiezers!
3. Dankzegging 11. v in . 1864

4. Mijneheeren — Messieurs 2.V111.1864

L i b e r a 1 e n
1. A  Messieurs les Électeurs de l’arrondisse

ment de Malines — Aen de heeren Kie
zers van het arrondissement Mechelen

2.VI11.1864

2. Aen de Kiezers!
3. Aen de Heeren Kiezers van het arron

dissement Mechelen — A  Messieurs les 
Électeurs de l’arrondissement de Malines

Uitgever
(Ondertekenaar) Drukker Bewaarplaats

Grondwettelijke en be- 
warende Associatie van 
Mechelen

H. Dessain, Mechelen M.S.A. (VP)

— H. Dessain, Mechelen M.S.A. (VP)
Baron Van den Bran- 
den de Reeth, Graaf 
d’Ursel en F. Notel- 
teirs

H. Dessain, Mechelen M.S.A. (VP)

Bewarende en Grond
wettelijke Associatie. 
Association conservan
te et constitutionnelle

M.S.A. (VP)

Grondwettelijke en Li
berale Associatie van 
Mechelen. Liberale en 
Grondwettelijke Ver- 
eeniging van Lier

E. J. Van Mol, 
Mechelen

M.S.A. (VP)

— E. J. Van Mol, Lier M.S.A. (VP)
E. J. Van Mol, M.S.A. (VP)
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N i e t  n a d e r  b e p a a l d  

i. Geheele Vemieuwing van de Kamer der 
Volksvertegenwoordigers

28.vn.1864

21. Gemeenteverkiezingen van 31 ok- 
tober 1864

N i e t  n a d e r  b e p a a l d  

1. Gemeente kiezingen 17.x. 1864

22. Gemeenteverkiezingen van 17 juli 
1865

K a t o l i e k e n

1. Gemeente kiezingen van 17 july 1865
2. id.

3. Gemeente kiezingen van 17 july 1865 — 
Élections communales du 17 juillet 1865

15.v11.1865

Uitgever
(Ondertekenaar) Drukker Bewaarplaats

De Burgemeester : 
Broers

H. Dessain, Mechelen M.S.A. (VP)

Het Kollegie van Bur
gemeester en Schepe- 
nen der stad Mechelen 
De burgemeester : 
Broers

H. Dierickx-Beke 
Zonen, Mechelen

M.S.A. (VP)

Bewarende en Grond- 
wettelijke associatie v. 
Mechelen. Association 
conservante et consti
tutionnelle de Malines

E. F. Van Velsen, 
Mechelen
H. Dessain, Mechelen

M.S.A. (VP) 
M.S.A. (VP)

M.S.A. (VP)
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N i e t  n a d e r  b e p a a l d  

i. Gemeente kiezingen

23. Provinciale verkiezingen van 28 mei 
1866

L i b e r a l e n

1. Aan de kiezers van het canton Mechelen 
— Aux électeurs du canton de Malines

2. Eene lastering

K a t o l i e k e n

1. Provinciale kiezing van Maandag 28 Mei 
1866

2. Élections provinciales — Provinciale ver
kiezingen

-fc.LnLa

22.v1.1865

26.V.1866

19.V.1866

Uitgever
(Ondertekenaar) Drukker Bewaarplaats

Het Collegie van Bur- 
gemeester en Schepe- 
nen der stad Mechelen 
De burgemeester : 
Verhaghen

H. Dierickx-Beke 
Zonen, Mechelen

M.S.A. (VP)

-

Ch. en A. Vanderau- 
wera, Brussel 
Ch. en A. Vanderau- 
wera, Brussel

M.S.A. (VP) 

M.S.A. (VP)

Association constitu
tionnelle et conservante 
de Malines. Bewarende 
en grondwettelijke as- 
sociatie van Mechelen

E. F. Van Velsen, 
Mechelen 
J. Ryckmans-Van 
Deuren, Mechelen

M.S.A. (VP) 

M.S.A. (VP)
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N i e t  n a d e r  b e p a a l d

i. Renouvellement partiel du Conseil pro
vincial — Gedeeltelijke vemieuwing van 
de Provincie Raad

24. Gemeenteverkiezingen van 30 ok- 
tober 1866

K a t o l i e k e n

1. Gemeente Kiezingen — Élections Com
munales

2. Kiezers, past op! ! — Électeurs, attention! !

3. Kiezers!

4. Kiezers! Ziet wateromgaat! — Électeurs! 
Voyez ce qui se passe!

14.V.1866

23.X.1866

27.x.1866

Uitgever
(Ondertekenaar) Drukker Bewaarplaats

Le Collège du Bourg
mestre et Échevins — 
Het Collegie van Bur- 
gemeester en Schepe- 
nen. De burgemeester: 
Verhaghen

H. Dierickx-Beke 
Zonen, Mechelen

M.S.A. (VP)

Grondwettelijke en Be- 
warende Vereeniging 
van Mechelen. Asso
ciation Constitution
nelle et Conservante 
de Malines

J. Ryckmans-Van 
Deuren, Mechelen

M.S.A. (VP)

— E. F. Van Velsen, 
Mechelen

M.S.A. (VP)

— E. F. Van Velsen, 
Mechelen

M.S.A. (VP)

— E. F. Van Velsen, 
Mechelen

M.S.A. (VP)
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5. A  Messieurs les Électeurs de la ville de 
Malines

N i e t  n a d e r  b e p a a l d
1. Vemieuwing bij Hellicht van den Ge~ 

meenteraad

25. Wetgevende verkiezingen van 26 fe- 
bruari 1867

N i e t  n a d e r  b e p a a l d

1. Kiezing van een lid van de Kamer der 
Volksvertegenwoordigers

K a t o l i e k e n

1. Kiezers van het arrondissement ! — Élec
teurs de l’arrondissement!

L i b e r a l e n

1. Kamer der Volksvertegenwoordigers. 
Kiezing van 26 februari

27.x. 1866

10.x. 1866

2.11.1867

19.11.1867

Uitgever
(Ondertekenaar) Drukker

- J. Ryckmans-Van 
Deuren, Mechelen

De burgemeester : 
Verhaghen

H. Dierickx-Beke 
Zonen

De burgemeester : 
Verhaghen

H. Dierickx-Beke 
Zonen, Mechelen

Grondwettelijke en be- 
warende Vereeniging 
van het Arrondisse
ment Mechelen. Asso
ciation constitution
nelle et conservante de 
l’Arrondissement de 
Malines

J. Ryckmans-Van 
Deuren, Mechelen

— E. J. Van Mol, 
Mechelen

Bewaarplaats

M.S.A. (VP)

M.S.A. (VP)

M.S.A. (VP) 

M.S.A. (VP)

M.S.A. (VP)



Ul
oo Verkiezingen Datum

26. Wetgevende verkiezingen van ir juni 
1867

N i e t  n a d e r  b e p a a l d  

1. Gedeeltelijke vemieuwing van de Senaat 
— Renouvellement partiel du Sénat

K a t o 1 i e k

1. Jan Regtuit aan de Mechelsche kiezers
2. Heeren Kiezers! Messieurs les électeurs !

3. Kiezing

27. Wetge vende verkiezingen van 9 juni 
1868

K a t o 1 i e k

1. Heeren Kiezers. Messieurs les électeurs

28.V.1867

4.VI.1867

2 9 .V .18 6 8

Drukker Bewaarplaats
Uitgever

(Ondertekenaar)

De burgemeester : 
Verhaghen

H. Dierickx-Beke 
Zonen, Mechelen

M.S.A. (VP)

Jan Regtuit 
Grondwettelijke en Be- 
warende Vereeniging 
van het Arrondisse
ment Mechelen. Asso
ciation constitution
nelle et conservante de 
l’Arrondissement de 
Malines

E. en J. Van Moer 
J. Ry ckmans - Van 
Deuren, Mechelen

E. en I. Van Moer, 
Mechelen

M.S.A. (VP) 
M.S.A. (VP)

M.S.A. (VP)

Grondwettelijke en Be- 
warende Vereeniging 
van het Arrondisse-

J. Ryckmans-Van 
Deuren

M.S.A. (VP)
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N i e t  n a d e r  b e p a a l d

i. Gedeeltelijke vemieuwing van de kamer 
der volksvertegenwoordigers — Renou
vellement partiel de la chambre des 
représentants

28. Gemeente verkiezingen van 26 ok- 
tober 1869

K a t o l i e k e n

1. Gemeente kiezing — Élections commu
nales

tnO

20.V.I868

16.x. 1869

Uitgever
(Ondertekenaar) Drukker Bewaarplaats

ment Mechelen. Asso
ciation constitution
nelle et conservante de 
l’Arrondissement de 
Malines

De burgemeester : 
Verhaghen

H. Dierickx-Beke 
Zonen

M.S.A. (VP)

Het Comiteit der 
Grondwettelijke en Be- 
warende Vereeniging 
van Mechelen. Le Co
mité de l’Association 
Constitutionnelle et 
Conservante de Ma
lines

J. Ryckmans-Van 
Deuren, Mechelen

M.S.A. (VP)
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L i b e r a 1 e n 

i. Jan die lacht
o.t. Liberale gazette van Mechelen 
Motto : Ah. Gy wilt het licht uitdooven. 
Het zal niet pakken

N i e t  n a d e r  b e p a a l d

i. Verkiezingen bij hellicht van den Ge- 
meenteraad

29. Provinciale verkiezingen van 23 mei 
1870

N i e t  n a d e r  b e p a a l d

1. Renouvellement partiel du Conseil pro
vincial — Gedeeltelijke vernieuwing van 
de Provincieraad

K a t o l i e k e n

1. Provinciale Kiezing — Élections provin
ciales

23.x.1869 
(VII, 13)

n.x.1869

28.1v. 1870

1 3 .V .1 8 7 0

Drukker Bewaarplaats
Uitgever

(Ondertekenaar)

Liberale Grondwette 
lijke Vereeniging

E. Guyot, Brussel M.S.A. (VP)

Het Collegie van Bur- H. Dierickx-Beke 
gemeester en Schepe- Zonen 
nen der stad Mechelen 
De burgemeester :
Verhaghen

M.S.A. (VP)

Le Collège des Bourg- H. Dierickx-Beke 
mestre et Échevins Zonen

M.S.A. (VP)

Grondwettelijke bewa- J. Ryckmans-Van 
rende Vereeniging van Deuren 
Mechelen. Association

M.S.A. (VP)



Verkiezingen Datum

L i b e r a l e n

i. Jan die lacht
o.t. Liberale gazette van Mechelen

30. Wetgevende verkiezingen van 2 au- 
gustus 1870

N i e t  n a d e r  b e p a a l d

1. Vemieuwing van de Senaat en van de 
Kamer der Volksvertegenwoordigers — 
Renouvellement du Sénat et de la Cham
bre des Représentants

K a t o l i e k e n

1. Hemieuwing van de wetgevende kamers 
— Renouvellement des chambres consti
tuantes

22.V.1870
(VII, 14)

15.vn.1870

18.v1.1870

Uitgever
(Ondertekenaar) Drukker Bewaarplaats

constitutionnelle et 
conservante de Mali- 
nes

Liberale Grondwette- 
lijke Vereeniging

E. Guyot, Brussel M.S.A. (G.30)

De burgemeester : 
Verhaghen

H. Dierickx-Beke 
Zonen

M.S.A. (VP)

Grondwettelijke be- 
warende Vereeniging 
van het arrondissement 
Mechelen

J. Ryckmans-Van 
Deuren

M.S.A. (VP)



Verkiezingen Datum Uitgever
(Ondertekenaar) Drukker Bewaarplaats

31. Provinciale verkiezingen van 27 mei 
1872 (en juni 1872?)

K a t o l i e k e n

1. Provinciale kiezingen van 27 mei 1872 — 
Élections provinciales du 27 mai 1872

io.v.1872 Grondwettelijke be- 
warende Vereeniging 
van het canton Meche
len

J. Ryckmans-Van 
Deuren, Mechelen

M.S.A. (VP)

2. Protestatie 25 .v. 1872 Eugeen de Kerckhove E-F. Van Velsen, 
Mechelen

M.S.A. (VP)

3. Aan de vuilen direkteur van Jan die 
lacht (1)

mei-juni 1872 — E. en I. Van Moer, 
Mechelen

M.S.A. (G.30) 
(2)

4. De Ware Mechelaar (3)

Motto : nr. 1 : Poets wederom poets 
nr. 2 : Weg met de Protokollen, de Waar- 
heid vooral

1) 24.v1.1872 
(nr. 1)

2) 30.vi. 1872 
(nr. 2)

E. en I. Van Moer, 
Mechelen

M.S.A. (G. 110) 
B.K.B. (f.M.) 
L.U.B. (f.H) ' 
A.S.B. (doos 
L-Z)

5. Jan die Medelacht (4) — — — —

(1) Tegenaanval op Jan die lacht, liberale gazette van Mechelen, verschenen op 26.v. 1872 (VIII, 15).
(2) Ingebonden bij fan die lacht, liberale gazette van Mechelen, tussen de nrs 26.V.1872 (VIII, 15) en 30.v1.1872 (VIII, 16).
(3) Antwoord op liberaai blad De Mechelaar, Dagblad voor de kiezing.
(4) Van dit kiesblad, dat waarschijnlijk in 1872 verschenen is, voor de provinciale verkiezingen, werden geen gegevens aangetroffen. W e weten 

alleen dat het een katoliek antwoord is geweest op het liberale blad Jan die lacht.
Het werd aldus vermeld in Het Kiesblad, dat op 27.v1.1872 verscheen.



Verkiezingen Datum Uitgever
(Ondertekenaar) Drukker Bewaarplaats

L  i b e r a 1 e n

1. Jan die lacht 1) 26.V.1872 Liberale en grondwet- 1) E. Guyot, Brussel M.S.A. (G.30)
o.t. : Liberale gazette van Mechelen (VIII, 15) telijke Vereeniging 2) J. B. Mees, Ant-

2) 30.v1.1872 werpen
(VIII, 16)

2. Het Kiesblad (1) 27.v1.1872 (I,i) — E. J. Van Mol, Meche- M.S.A. (G .m )
len B.K.B. (f.M.)

3. Ons Laatste Woord (2) 29.vi.1872 (1,2) — id. B.K.B. (f.M.)
o.t. Kiesblad nr. 2 

4. Kiesblad s.d. (1872) _ E. Guyot, Brussel M.S.A. (G. 108)
o.t. : van het kanton Mechelen B.K.B. (f.M.)

5. De Mechelaar 1) 22.V.1872 Liberale Grondwette- E. Guyot, Brussel 1) M.S.A.
— o.t. Dagblad voor de kiezing (I, x) lijke Vereeniging (G. 109)
— motto : Recht voor de vuist 2) 20.v1.1872 2) B.M. (doos

(I, 1) (3) Maa)
L.U.B. 
(varia 262/5)

N i e t  n a d e r  b e p a a l d  

1. Renouvellement du conseil provincial — 6.V.1872 Het Collegie van bur- H. Dierickx-Beke M.S.A. (VP)
Vemieuwing van de provincie raad gemeester en Sche- 

penen
Zonen

4vONw

(1) W ordt opgevolgd door Ons Laatste woord.
(2) Tweede nummer van Het Kiesblad.
(3) Er zou nog een derde eksemplaar verschenen zijn. ( V a n  D o e s e l a e r  Ed., op. cit., p. 74), gedateerd 25.v1.1872.
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32. Wetgevcnde verkiezingen van 11 juni 
1872

N i e t  n a d e r  b e p a a l d

1. Gedeeltelijke vemieuwing van de Kamer 
der Volksvertegenwoordigers — Renou
vellement partiel de la Chambre des 
Représentants

K a t o l i e k e n

1. Kiezing van de Kamer der Volksvertegen
woordigers — Élections législatives

33. Gemeenteverkiezingen van 1 juli 1872 

N i e t  n a d e r  b e p a a l d

1. Stad Mechelen. Vernieuwing van de Ge- 
meente Raad — Ville de Malines. Renou
vellement du Conseil Communal

2. La reconnaisance publique

K a t o 1 i e k
1. Ze moeten weg, de budgetknagers !

27.V.1872

31.V.1872

4.V1.1872 

2.VI1.1872 

1.vu .1872

Uitgever
(Ondertekenaar) Drukker Bewaarplaats

De burgemeester : 
Verhaghen

H. Dierickx-Beke 
Zonen

M.S.A. (VP)

Grondwettelijke be- 
warende Vereeniging 
van het arrondissement 
Mechelen

J. Ryckmans-Van 
Deuren, Mechelen

M.S.A. (VP)

Het Collegie van Bur
gemeester en Schepe- 
nen der stad Mechelen

H. Dierickx-Beke 
Zonen

M.S.A. (VP)

Le rédacteur : Alfred 
de Schoenowsky

Bole-Wittouck,
Brussel

M.S.A. (VP)

- E. en I. Van Moer, 
Mechelen

M.S.A. (VP)



Verkiezingen Datum

2. Jan Recht-Uit
o.t. O f de echte waarheid aan mijne mede- 
burgers

3. Het Stadhuis 
o.t. Afrekening

L i b e r a 1 e n
1. Jan Recht-Uit, of de echte waarheid aan 

mijne medeburgers

34. Verkiezingen van 1874 

K a t o l i e k e n  

1. Heeren Kiezers

35. Gemeenteverkiezingen van 26 ok- 
tober 1875

L i b e r a l e n  

1. Aan de Kiezers 1

(1) Juni-juli 1872 (in potlood genoteerd).
(2) Juni 1972 (in potlood genoteerd).

s.d. (1) 

s.d. (2)

25. V. 1874

Uitgever
(Ondertekenaar) Drukker

- J. C. De Roy, Meche
len

— E. en I. Van Moer, 
Mechelen

- J. C. De Roy, Meche-

Grondwettelijke en be- 
warende Vereeniging 
van Mechelen

J. C. De Roy, 
Mechelen

- E. J. Van Mol, 
Mechelen

Bewaarplaats

L.U.B. (f.H., 
varia 222/9)

L.U.B. (f.H., 
varia 361/12)

M.S.A. (VP)

M.S.A. (VP)

M.S.A. (VP)



-t*ONON Verkiezingen Datum

2. Zamenspraak tusschen Kobe Janssens, 
Sies, en zijnen broer Jan, over de Mechel- 
sche kiezingen voor nieuwe raadsheeren, 
26 october 1875

3. Appel aux électeurs de l’opinion libérale 
à Malines

4. Jan die lacht
o.t. : Liberale gazette van Mechelen

K a t o l i e k e n
1. Kiezing van de gedeeltelijke vernieuwing 

van den Gemeenteraad — Élection du 
renouvellement partiel du Conseil com
munal

2. Gemeente-kiezing van 26 october 1875

3. Monsieur — Mijnheer

4. M.

N i e t  n a d e r  b e p a a l d  

1. Vernieuwing bij hellicht van den ge- 
meente-raad — Renouvellement par moi
tié du conseil communal

25.x.1875
(X I, 17)

11. x .1875

27.x. 1875 

20.x. 1875

oktober 1875

12. X.1875

Uitgever
(Ondertekenaar) Drukker Bewaarplaats

Jan De Wolf (bijge- 
naamd Jan Klopterop)

Drukkerij van Jan 
Klopterop, 17, Casino- 
straat, Brussel

M.S.A. (VP)

Jean Dewolf (surnom
mé Jan Klopterop)

impr. de Jan Klopter
op, 17, rue du Casino, 
Bruxelles

M.S.A. (VP)

Liberale Grondwette- 
lijke Vereeniging

Ernest, H., 
Antwerpen

M.S.A. (G 30)

Grondwettelijke en be- 
rende vereeniging van 
Mechelen

J. Ryckmans-Van 
Deuren

M.S.A. (VP)

Verkozen katolieke 
kandidaten

J. Ryckmans-Van 
Deuren

M.S.A. (VP)

Association constitu
tionnelle conservatrice 
de Malines

H. Dierickx-Beke 
Zonen

M.S.A. (VP)

Conservatieve Vereeni
ging van Mechelen

M.S.A. (VP)

Collegie van Burge- 
meester en Schepenen 
der stad Mechelen

— M.S.A. (VP)
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36. Provinciale verkiezingen van 27 mei 
1878

L i b e r a 1 e n
1. Aan de kiezers van het canton Mechelen 

— Aux électeurs du canton de Malines

2. Mijnheer — Monsieur

3. Aan de kiezers der kantons van Mechelen 

K a t o l i e k e n

1. Aan de heren kiezers van het canton 
Mechelen — A  Messieurs les électeurs 
du canton de Malines

2. Provinciale kiezing — Élection provinciale

37. Wetgevende verkiezingen van n  juni 
1878

K a t o l i e k e n

1. Kiezing voor de Senaat — Élection pour 
le Sénat

18.V.1878

24.V.1878

18.V.1878

28.V.1878

16.V.1878

4.V1.1878

4>-O'

Uitgever
(Ondertekenaar) Drukker Bewaarplaats

Grondwettelijke en li
berale Vereeniging van 
Mechelen
Grondwettelijke en li
berale Associatie van 
Mechelen 
id.

E. J. Van Mol, Meche
len

E. J. Van Mol, 
Mechelen

id.

M.S.A. (VP) 

M.S.A. (VP) 

M.S.A. (VP)

Bewarende Vereeni
ging van het canton 

Mechelen
Katholieke Vereeniging 
van het canton Meche
len

E. en I. Van Moer, 
Mechelen

J. Ryckmans-Van 
Deuren, Mechelen

M.S.A. (VP) 

M.S.A. (VP)

Katholieke Grondwet
telijke Vereeniging van 
het arrondissement 
Mechelen

J. Ryckmans-Van 
Deuren

M.S.A. (VP)
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2. Kiezing van 11 juni — Élection du 11 juin 1878

38. Gemeenteverkiezingen van 29 ok- 
tober 1878

L i b e r a 1 e n

1. Aan de kiezers der stad Mechelen — 
Aux électeurs de la ville de Malines

29.X.1878

2. Mijnheer — Monsieur 19.X.1878

3. Jan die lacht
o.t. : Liberale gazette van Mechelen

27.X.1878

K a t o l i e k e n

1. Grondwettelijke bewarende Vereeniging 
van Mechelen. Kiezers van ’t Arsenaal — 
Association constitutionnelle conserva
trice de Malines. Électeurs de l’Arsenal

26.x. 1878

Uitgever
(Ondertekenaar) Drukker Bewaarplaats

Grondwettelijke be- H. Dierickx-Beke 
warende Vereniging Zonen 
van het arrondissement 
Mechelen

M.S.A. (VP)

Grondwettelijke en li
berale associatie van 
Mechelen
Grondwettelijke en li
berale associatie 
Liberale grondwette
lijke vereniging

E. J. Van Mol, 
Mechelen

E. J. Van Mol,
Mechelen
E. Guyot, Brussel

M.S.A. (VP)

M.S.A. (VP) 

M.S.A. (G.30)

De Katholieke Asso
ciatie

M.S.A. (VP)



Verkiezingen Datum Uitgever
(Ondertekenaar) Drukker Bewaarplaats

39. Wetgevende verkiezingen van 8 juni 
1880

L i b e r a l e n

1. Ge zijt vrij en gered, als ge maar wilt — — J. E. Buschmann, 
Antwerpen

M.S.A. (VP)

2. Vooruit! 5.VI.1880 (1) — E. J. Van Mol, 
Mechelen

M.S.A. (VP) 
M.S.A.(G.i i 6)

3. De geheime Stembus (2) 13.V.1880 — E. J. Van Mol, M.S.A. (VP)
— o.t. Nieuwsblad van het arrondisse

ment Mechelen
— motto : Voor Vrijheid, Beschaving, 

Welvaart, Vooruitgang, Nijverheid en 
Landbouw

(I. 1) Mechelen L.U.B. (f.H., 
varia 192 5)

4. De Vrijheid (2) 27.V.1880 — E. J. Van Mol, M.S.A. (VP)
o.t. : Nieuwsblad van het arrondissement 
Mechelen
motto : Voor Vrijheid, Beschaving, Wel
vaart, Vooruitgang, Nijverheid en Land
bouw

(I, 1) Mechelen M.S.A. (G114)

4*CT'
\0

(1) Ed. V a n  D o e s e l a e r , op. cit., p. 84.
(2) D e bladen De Vrijheid, De Waerheid en De geheime Stembus zijn volledig parallel met elkaar.
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Verkiezingen Datum Uitgever
(Ondertekenaar) Drukker Bewaarplaats

5. De Waerheid (1)
o.t. : Nieuwsblad van het arrondissement 
Meehelen
motto : 1) Voor Vrijheid, Beschaving, 
Welvaart, Vooruitgang, Nijverheid en 
Landbouw
2) De Waerheydt is van ouds een dochter 
van den tijd (Vader Cats)
3) Al light de waarheydt in het graf, Al 
wat haer drukt dat moet er af (Vader Cats)

20.V.1880
(I. 1)

E. J. Van Mol, 
Meehelen

M.S.A. (VP) 
M.S.A.(G 112)

6. Model van de nieuwe stembriefjes 

K a t o l i e k e n
— - — M.S.A. (VP)

1. De Vrije Kiezer
o.t. Katholiek blad tegen laster en leugen- 
taal

(20.v1.1880)
(2)

E. en I. Van Moer, 
Meehelen

M.S.A. (VP) 
M.S.A.(G u s)

2. Heeren Kiezers 4.VI.1880 Eug. de Kerckhove — M.S.A. (VP)
3. De Vrijheid (3)

o.t. : Verschijnt tegen laster en leugentaal
(23.V.1880)

(2)
— E. en I. Van Moer, M.S.A.(G 113)

4. De Ware Vrijheid (4)
o.t. : Katholiek blad tegen Laster- en 
Leugentaal

juni 1880 E. en I. Van Moer, 
Meehelen

(1) D e bladen De Geheime Stembus, De Vrijheid en De Waerheid zijn volledig parallel met elkaar.
(2) Data genoteerd in potlood.
(3) Antwoord op het liberale kiesblad De Waerheid, Nieuwsblad van het arrondissement Meehelen.
(4) Dit kiesblad werd niet weergevonden. De gegevens werden gehaald uit Ed. V a n  D o e s e l a e r , op. cit., p. 83. Het blad werd uitgegeven als 

antwoord op het liberaal kiesblad De Vrijheid, Nieuwsblad voor het arrondissement Meehelen.



Verkiezingen Datum Uitgever
(Ondertekenaar) Drukker Bewaarplaats

40. Gemeenteverkiezingen van 12 ja- 
nuari 1881

K a t o l i e k e n

1. Gemeente-kiezing — Élection communale 30.xn.1880 Katholieke Vereeniging 
van Mechelen

J. Ryckmans-Van 
Deuren

M.S.A. (VP)

2. De Ware Mecheiaar
motto : Weg met de Protocollen, de 
Waarheid vooral

6.1.1881
(nr. 3) (O

E. en I. Van Moer, 
Mechelen

M.S.A. (VP) 
M.S.A.(G 110) 
A.S.B. (doos 
L-Z)

L i b e r a l e n

1. Gemeentekiezing van 12 januari 1881 — 
Élection communale du 12 janvier 1881

41. Gemeenteverkiezingen van 25 ok- 
tober 1881 (gedeeltelijke)

29.xn.1880 Grondwettelijke en li
berale associatie van 
Mechelen

E. J. Van Mol, 
Mechelen

M.S.A. (VP)

K a t o l i e k e n

1. Op-Sinjoorken 23.X.1881
(I, 1)

— E. en J. Van Moer M.S.A. (VP)

2. Katholieke Associatie 25.X.1881 Komiteit der Katho
lieke Associatie

E. F. Van Velsen M.S.A. (VP)

4̂
M (i) Nrs i en 2 van De Ware Mecheiaar verschenen op 24 en op 30 juni 1872.
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3. Arsenaal van Mechelen! — Arsenal de 
Malines !

4. Vemieuwing bij hellicht van den Ge- 
meente-Raad — Renouvellement par 
moitié du Conseil Communal

L i b e r a l e n

1. Gemeentekiezing van 25 october 1881 — 
Élection communale du 25 octobre 1881

2. Jan die lacht
o.t. : Liberale gazette van Mechelen

N i e t  n a d e r  b e p a a l d

1. Gedeeltelijke vemieuwing van de Ge- 
meenteraad — Renouvellement partiel du 
Conseil Communal

42. Gemeenteverkiezingen van 8 februari 
1882

L i b e r a l e n

1. Jan die lacht
o.t. liberale gazette van Mechelen

2. Gemeentekiezing van 8 februari 1882. —  
Election communale du février 1882.

12.x.1881

15.X.1881

25.X.188Ï
(XI, 18)

i.x.1881

5.11.1882 
(XII, 19) 
29..11882

Uitgever
(Ondertekenaar)

Drukker Bewaarplaats

Katholieke Vereeniging 
van Mechelen

E. F. Van Velsen

J. Ryckmans-Van 
Deuren

M.S.A. (VP) 

M.S.A. (VP)

Grondwettelijke en li
berale associatie 
id.

E. J. Van Mol, 
Mechelen
J. Vincent, Brussel

M.S.A. (VP) 

M.S.A. (G 30)

Stad Mechelen — 
8e wijk

M.S.A. (VP)

Liberale Grondwette
lijke Vereniging 
id.

J. Vincent, Brussel

E.J. Van Mol, 
Mechelen

M.S.A. (G 30) 

M.S.A. (VP)
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K a t o l i e k e n

1. Heeren Kiezers — Messieurs les électeurs
2. Op-Sinjoorken

43. Provinciale verkiezingen van 22 mei 
1882

L i b e r a l e n

1. Heeren kiezers — Messieurs les électeurs

N i e t  n a d e r  b e p a a l d

1. Renouvellement partiel du conseil pro
vincial — Gedeeltelijke vemieuwing van 
de provinciale raad

K a t o l i e k e n

1. Katholieke Vereeniging van het kanton 
Mechelen. Provinciale Kiezing — Asso
ciation catholique du canton de Matines. 
Élection provinciale

10.11.1882
6.11.1882

n .v .18 8 2

6.V.1882

6.V.1882

Uitgever
(Ondertekenaar)

Drukker Bewaarplaats

E. F. Van Velsen 
E. en I. Van Moer

M.S.A. (VP) 
M.S.A. (G 31)

Grondwettelijke en li- E. J. Van Mol, 
berale vereeniging van Mechelen 
Mechelen

M.S.A. (VP)

Kollege van Burge- H. Dierickx-Beke 
meester en Schepenen Zonen

M.S.A. (VP)

Katholieke Vereeniging 
van het kanton Meche
len

J.Ryckmans-Van
Deuren

M.S.A. (VP)
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44. Wetgcvendc verkiezingen van 14 juni 
1882

K a t o l i e k e n

1. Herkiezing der wetgevende kamers — 
Renouvellement des Chambres Législa
tives

45. Verkiezingen van 1 juü 1882 

L i b e r a 1 e n

1. Aan de heeren kiezers van het arsenaal 

K a t o l i e k e n

1. De Commissie van de werklieden uit het 
Arsenaal, aan de Kiezers van Mechelen

46. Verkiezingen van 30 oktober 1882 

L i b e r a l e n

1. Kiezing van 30 october — instructie aan 
de kiezers

Uitgever
(Ondertekenaar) Drukker Bewaarplaats

Katholieke en grand- J. Ryckmans-Van 
wettelijke Vereeniging Deuren 
van het arrondissement 
Mechelen

B. J. Mees, Antwerpen

De Commissie van de 
werklieden uit het ar
senaal van Mechelen

E. en I. Van Moer, 
Mechelen

M.S.A. (VP)

M.S.A. (VP) 

M.S.A. (VP)

E. J. Van Mol, Lier M.S.A. (VP)
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47. Verkiezing van 3 november 1882 

N i e t  n a d e r  b e p a a l d  

1. Kiezing van den 3 november

48. Niet nader gedateerde verkiezingen 
van 1882

K a t o l i e k e n

1. Aan de heeren kiezers van het arsenaal — 
A  Messieurs les électeurs de l’arsenal

2. De Gemeentebelastingen

3. Aan de kiezers van het arsenaal van 
Mechelen — Aux électeurs de l’arsenal 
de Malines

4. Het Stadhuis. Afrekening
5. Aux électeurs éclairés et indépendants
6. Leve de ster! (kiesliedje)
7. Wat de Geuzen zijn!

8. Een woord, aan burger en werkman
9. Herbergiers!
10. Katholieke Associatie van Mechelen — 

— Association catholique de Malines
19.X .1882

Uitgever
(Ondertekenaar) Drukker Bewaarplaats

Eenen Kiezer Steenackers-Klerx M.S.A. (VP)

— E. en I. Van Moer

— J. Ryckmans-Van 
Deuren

E. De Kerckhove, E. en I. Van Moer
volksvertegenwoordiger

M.S.A. (VP) 

M.S.A. (VP) 

M.S.A. (VP)

Mr. Vandergothen

Katholieke Associatie 
van Mechelen

E. en I. Van Moer

Van Gompel, Brussel 
H. Dierickx-Beke 
Zonen
P. Baetens, Leuven 
E. en I. Van Moer 
J. Ryckmans-Van 
Deuren

M.S.A. (VP) 
M.S.A. (VP) 
M.S.A. (VP) 
M.S.A. (VP)

M.S.A. (VP) 
M.S.A. (VP) 
M.S.A. (VP)
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L i b e r a l e n

1. Medeburgers!
2. Mechelsch kiesliedje

3. Heeren Kiezers uit het arsenaal — Mes
sieurs les Électeurs de l’arsenal

4. De Waarheid, maar niets als de waarheid 
o.t. : Geen getrommel en geen lawijt voor 
weinig werken

N i e t  n a d e r  b e p a a l d

1. Élections de 1882

49. Politieke pamfletten van 1882, andere 
dan de direkte kiespamfletten

S o c i a l i s t e n

1. Oproep tôt Meeting in de zaal Groenen- 
daal (voor Algemeen Stemrecht)

K a t o l i e k e n

1. (Waarschuwing tegen rondgestrooid 
schimpschrift dat het gesticht der Broe- 
ders van Barmhartigheid en het klein 
Seminarie zou onteren). Aux habitants 
de Malines — Aan de inwoners van 
Mechelen

29.V.1882

U itg e v e r
(O n d erteken aar)

D ru k k e r B ew aarp laats

Eenige Liberalen 
Lux. (Liberale kring 
,.Mechelen Vooruit !”)

Alb. Tuerlinckx
E. J. Van Mol,
Mechelen
E. J. Van Mol,
Mechelen
E. J. Van Mol,
Mechelen

M.S.A. (VP) 
M.S.A. (VP)

M.S.A. (VP)

M.S.A. (VP)

L ’Éditeur M.S.A. (VP)

Mechelsche afdeeling 
der Werklieden Partij

F. Hardijns, Gent M.S.A. (VP)

Onder-Voorzitter : 
Van Deurne de Damas

H. Dessain, Mechelen M.S.A. (VP)



V erkiezin gen D atu m

2. Twee brieven van M. Eug. de Kerckhove 
(volksvertegenwoordiger) aan de uitgever 
van het dagblad D e  B u r g e r i j

3. Oproep tôt ,,Groote Meeting” in de zaal 
der „Nieuwe Fonteinen”

L  i b e r a 1 e n

1. Zitting der Liberale en Grondwettelijke 
Associatie — Séance de l'Association Li
bérale et Constitutionnelle. (Lezing van 
de heer Verhaghen, voorzitter, aan de 
liberale volksvertegenwoordigers en leden 
van het bestuur der ..Fédération Libérale", 
als protest tegen het wetsontwerp Malou)

2. Aan de Vrije Mechelsche Burgers (Rede- 
voering van de heer Frère Orban, voor- 
gedragen aangaande het wetsontwerp op 
het onderwijs dat het klerikaal ministerie 
in de Kamers voorgesteld heeft)

N i e t  n a d e r  b e p a a l d

1. Oproep tôt ..Groote Meeting” in „Pa- 
villon Français" (dagorde : Algemeen 
Stemrecht)

20.vn.1882

U itg ev er
(O ndertekenaar)

D ru k k er Bewaarplaats

Eug. de Kerckhove E. en I. Van Moer

J. Ryckmans-Van 
Deuren

E. J. Van Mol, 
Mechelen

E. J. Van Mol, 
Mechelen

Vict. Heymans, 
Mechelen

M.S.A. (VP) 

M.S.A. (VP)

M.S.A. (VP) 

M.S.A. (VP)

M.S.A. (VP)
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00 Verkiezingen D atum

50. Gemeenteverkiezingen van 19 ok- 
tober 1884

K a t o l i e k e n

1. Op-Sinjoorken
o.t. : Kiesblad van Mechelen
Periodiciteit : onregelmatig
Prijs : 2 cent-nr.; 60 œnt. / drie maanden

2. Kiezers!

L  i b e r a 1 e n

1. Mijnheer — Monsieur

2. Gemeentekiezing van 19 oktober 1884 — 
Élection communal du 19 octobre 1884

3. Jan die lacht
o.i. : Liberale Gazette van Mechelen

51. Provinciale verkiezingen van 23 mei 
1886

L i b e r a l e n

1. De Tijdgeest
o.t. : Vooruitstrevend tijdschrift. Ver- 
schijnende als het noodig is. Uitgegeven

17.X.1884
(III. 3)

14.X.1884

17.x. 1884 
(XVI, 20)

(20.V.1886)
(O

(1) D e  datu m  staat in  p otlood verm eld.

Uitgever
(Ondertekenaar) Drukker Bewaarplaats

— J. C. De Roy M.S.A. (G 31) 
M.S.A. (PV)

- J. Ryckmans-Van 
Deuren

M.S.A. (VP)

Grondwettelijke en li
berale associatie

Tuerlinckx, Mechelen M.S.A. (VP)

id. E. J. Van Mol, 
Mechelen

M.S.A. (VP)

Liberale Grondwette
lijke Vereeniging

J. Vincent, Brussel M.S.A. (G 30)

Vooruitstrevende Be- 
kwaamheidskiezersclub 
van Mechelen

De Witte, C., Gent M.S.A. (VP) 
M.S.A.(G 117)
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V erkiezin gen D atu m

voor de kiezers, door de vooruitstrevende 
Bekwaamheidskiezersclub van Mechelen 
Periodiciteit : onregelmatig

2. Liberale en grondwettelijke associatie van 
Mechelen — Association libérale et con
stitutionnelle de Malines

3. Kiesblad, voor den provincialen keus van 
23 mei 1886 — Élection provinciale du 
23 mai 1886

4. ’t Mechelsch Orakel
o.t. Vooruitstrevend tijdschrift

(22.V.1886)

( 1 )

K a t o l i e k e n

r. Op-Sinjoorken
o.t. : Kiesblad van Mechelen

22.V.1886
(IV , 4)

(1) D e  d atu m  staat in  potlood  verm eld.

Uitgever
(Ondertekenaar) Drukker Bewaarplaats

Sekretarissen : L. Ver- 
heyden, Teugels 
Voorzitter : Verhaghen 
Ondervoorzitter : De 
Jode

E. J. Van Mol, 
Mechelen

M.S.A. (VP)

Liberale en grondwet- E. J. Van Mol, M.S.A. (VP)
telijke Associatie van 
Mechelen

Mechelen M.S.A.(G 119) 
L.U.B. (f.H., 
varia 238/16)

Vooruitstrevende Be
kwaamheidskiezersclub 
van Mechelen

C. De Witte, Gent M.S.A.(G 118)

- Wwe J. C. De Roy, 
Mechelen

M.S.A. (G 31)
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52. Gemeenteverkiezingen van 16 ok- 
tober 1887

L i b e r a l e n

1. Liberale en grondwettelijke associatie van 
Mechelen — Association libérale et con
stitutionnelle de Malines

2. Kiesliedje

3. Kiezers, behoudt den Control op ’t Stad- 
huis

4. Heeren Kiezers! Mechelsche Burgers en 
werklieden ! !

5. Een laatste woord aan de Kiezers. Kleri- 
kale kandidaten : drij veroordeelden — 
Un dernier mot aux électeurs. Candidats 

cléricaux : trois condamnés
6. Medeburgers!

K a t o l i e k e n

1. Het Burgerwelzijn
o.t. : Katholiek volksblad

2. Op-Sinjoorken
o.t. : Kiesblad van Mechelen

7.x. 1887 

oktober 1887

1) 6.X.1887
2) 12.X.1887

iS.x.1887
(V. S)

Uitgever
(Ondertekenaar) Drukker Bewaarplaats

_ E. J. Van Mol, 
Mechelen

M.S.A. (VP)

de,,Liberale Bekwaam- 
heidskiezers"

De Liberalen

Alb. Tuerlinckx,
Mechelen
Alb. Tuerlinckx,
Mechelen
Alb. Tuerlinckx,
Mechelen
E.J. Van Mol,
Mechelen

M.S.A. (VP) 

M.S.A. (VP) 

M.S.A. (VP) 

M.S.A. (VP)

Eenige Liberalen Alb. Tuerlinckx M.S.A. (VP)

Katholieke Associatie Wwe J. C. De Roy, 
Mechelen

Wwe J. C. De Roy, 
Mechelen

M.S.A.(G 120) 
M.S.A. (VP)
L. U.B. (f.H; 
varia 88/12)

M. S.A. (G 31)



Verkiezingen Datum

3. Aan de werklieden van ’t arsenaal! — 
Aux ouvriers de l’arsenal!

4. Gemeente-kiezing van 16 oktober 1887 — 
Élection communale du 16 octobre 1887

5. De Eerloosheid — L ’Infamie
6, Katholieke Vereeniging van Mechelen — 

Association catholique de Malines

N i e t  n a d e r  b e p a a l d

1. Renouvellement partiel du Conseil com
munal

■*>.
00

2. Stad Mechelen. Ordonnantie — Ville de 
Malines. Ordonnance

30.1x.1887

17.x. 1887

25.1x.1887

15.X.1887

Uitgever
(Ondertekenaar) Drukker Bewaarplaats

Victor Fris, volksver- 
tegenwoordiger

J. Ryckmans-Van 
Deuren

M.S.A. (VP)

Comiteit : sekretaris : 
De Cocq
ondervoorzitter : F. X. 
De Pauw
voorzitter : F. De Can- 
nart d’Hamale

J. Ryckmans-Van 
Deuren

M.S.A. (VP)

— Raym. Van Velsen M.S.A. (VP)

Sekretaris : De Cocq 
Ondervoorzitter : F. X. 
De Pauw

J. Ryckmans-Van 
Deuren

M.S.A. (VP)

Sekretaris : L. De 
Bruyne
Burgemeester : E. de 
Kerckhove

— M.S.A. (VP)

Burgemeester : E. de 
Kerckhove

A. Olbrechts, 
Mechelen

M.S.A. (VP)



Verkiezingen Datum Uitgever
(Ondertekenaar) Drukker Bewaarplaats

53. Wetgevende verkiezingen van 12 juni 
1888

K a t o l i e k e n

1. De Vrije Kiezer (1) 1) 6.V1.1888 Katholieke en grond- Wwe De Roy, 1) B.K.B. (f.M.)
o.t. : Katholiek Volksblad voor de stad 
en het arrondissement Mechelen

2) II.vi. 1888 wettelijke Vereeniging 
van het arrondissement 
Mechelen

Mechelen 2) L.U.B. (f.H., 
varia 413/7)

3) M.S.A. (VP)

2. Gedeeltelijke herkiezing der Wetgevende 
Kamers — Renouvellement partiel des 
Chambres Législatives

L  i b e r a 1 e n

23.V.1888 Namens de Katholieke 
Vereeniging van het 
arrondissement Meche
len : Ondervoorzitter : 
Fl. Van Cauwenbergh 
Secretaris : F. Broers 
Voorzitter : Fr. de 
Cannart d’Hamale

J. Ryckmans-Van 
Deuren

M.S.A. (VP)

1. Kiesblad
o.t. : van het arrondissement Mechelen 1. vi. 1888 E. J. Van Mol, 

Mechelen
1) B.M.(doosG)
2) L.U.B.(f.H„ 

varia 238/16)

(i) Uitgegeven als antwoord en tegenaanval op het liberale K iesb la d  van h et arrondissem ent M e c h e le n .



Verkiezingen Datum Uitgever
(Ondertekenaar) Drukker Bewaarplaats

2. De Kiescourant (1)
o.t. : Van het arrondissement Mechelen

N i e t  n a d e r  b e p a a l d

8.VI.1888 - E. J. Van Mol, 
Mechelen

1) L.U.B. (f.H., 
varia 238/16)

2) M.S.A. (VP)

1. Élections législatives du 12 juin 1888 
(composition actuelle des 2 Chambres)

54. Gemeenteverkiezingen van 19 ok- 
tober 1890

K a t o l i e k e n

Alb. Tuerlinckx, 
Mechelen

M.S.A. (VP)

1. Op-Sinjoorken
o.t. : Katholiek volksweekblad voor
Mechelen en omstreken
Periodiciteit : tweemaal per week, op
woensdag en zaterdag
Prijs : 2 cent./nr.; 60 cent./drie maanden

Vanaf 4.1.1890 
(VI, 1) t/m 12- 
xi.i 89o(VI, 90)

Wwe J. C. De Roy,
Mechelen

M.S.A. (G 31) 
M.S.A. (VP)

2. Élection communale de 19 octobre 1890 
— Gemeentekiezing van 19 oktober 1890

— Association catholique 
de Malines

J. Ryckmans-Van 
Deuren

M.S.A. (VP)

3. Medeburgers — Concitoyens (oktober 1890)
(2)

Eenige leden van de 
,, Winkeliersvereniging

Raym. Van Velsen, 
Mechelen

M.S.A. (VP)

(1) Is de opvolger van KiesblacL van h et arrondissem ent M ech elen .
(2) De datum is in potlood opgeschreven.



Verkiezingen Datum Uitgever
(Ondertekenaar) Drukker Bewaarplaats

4. Aan de winkeliers der stad Mechelen — — Raym. Van Velsen, 
Mechelen

M.S.A. (VP)

5. Association catholique de Malines — 
Katholieke Vereeniging van Mechelen 
Élection communale du 19 octobre 1890 
— Gemeentekiezing van 19 october 1890

L i b e r a l e n

Namens de Katholieke 
en grondwettelijke Ver
eeniging van Mechelen: 
de schrijver : Ed. De 
Cocq
de ondervoorzitter : 
Vict. Fris

J. Ryckmans-Van 
Deuren

M.S.A. (VP)

1. Jan die lacht 18.x. 1890 Liberale Grondwette- Victor Heymans, M.S.A. (G 30)
o.t. : Liberale gazette van Mechelen (XVII, 26) lijke Vereniging Mechelen

2. Wat de kandidaten meebrengen 
o.t. : brochure aan 10 cent.

oktober 1890 Victor Heymans, 
Mechelen

M.S.A. (VP)

3. Bekwaamheidskiezerskring Vooruitgang 
en Verbroedering, Mechelen — Cercle 
Progrès et Fraternité de Malines

16.x. 1890 Namens het bestuur : 
de sekretaris : E. Steen- 
bakkers
ondervoorzitter : F. 
Verheyden

Victor Heymans, 
Mechelen

M.S.A. (VP)

4. Herbergiers! Bemint uwen intrest! (oktober 1890) — Alb. Tuerlinckx, 
Mechelen

M.S.A. (VP)

5. Maatschappij ,,Winkeliersvereeniging” 
van Mechelen

17.X.1890 Het bestuur van de 
Winkeliersvereeniging

Alb. Tuerlinckx, 
Mechelen

M.S.A. (VP)



Verkiezingen Datum

6. Association libérale et constitutionnele de 
Malines — Liberale en grondwettelijke 
vereeniging van Mechelen

7. Mijnheer

55. Wetgevende verkiezingen van 14 juni 
1892

N i e t  n a d e r  b e p a a l d

1. Élections pour la constituante

2. Manifest, aan aile burgers, werklieden en 
boeren
(voor Algemeen Stemrecht)

25.ix.1890 

15.x. 1890

(14.v1.1892) (1) 

(1892) (1)

00Cn (1) Deze data zijn in potlood genoteerd.

Uitgever
(Ondertekenaar)

Drukker Bewaarplaats

Namens het comiteit : E. J. Van Mol, 
sekretarissen : Mechelen
Ph. Miller, Morissens 
dd. voorzitters : Fr.
Cluydts en Mouriau 
de Meulemaeker
De 14 kandidaten —

J. B. Janssens, 
Mechelen
Ferd. Hardyns, Gent

M.S.A. (VP) 

M.S.A. (VP)

M.S.A. (VP) 

M.S.A. (VP)



Verkiezingen Datum Uitgever
(Ondertekenaar) Drukker Bewaarplaats

56. Provinciale verkiezingen van 28 mei 
1893

L  i b e r a 1 e n

1. Aan de heeren kiezers van het kanton 
Mechelen

Namens de liberale 
vereeniging van het 
kanton

Vict. Heymans, 
Mechelen

M.S.A. (VP)

2. Werklieden en socialisten 

K a t o l i e k e n

(27.V.1893)
(1)

Liberale Jonge Wacht M.S.A. (VP)

1. Op-Sinjoorken (2)
o.t. : Kiesblad van Mechelen

57. Politieke pamfletten van 1893, andere 
dan kiespamfletten

S o c i a l i s t e n

26.V.1893 
(VIII, 1)

Wwe J. C. De Roy, 
Mechelen

M.S.A. (G 31)

1. Meeting lokaal De Toekomst, Schip- 
straat. Spreker : "Amnestie” uit Gent 
motto’s : i. Werklieden, Vereenigt U  
2. De Noodzakelijkheid van de vermin- 
dering der werkuren

(i.v.1893) (1) Emilie Claeys, Gent

(1) Deze data zijn in potlood genoteerd.
(2) Tussen 1890 en 1893 verschenen nog ten minste twee kiesbladen van Op-Sinjoorken. D e gevonden eksemplaren zijn gedateerd : 24.1.1891 

(VII, 1) en 21.1n.1891 (VII, 2).



Verkiezingen Datum Uitgever
(Ondertekenaar) Drukker Bewaarplaats

2. Meeting, lokaal Franscati, 3 september 
1893
Oproep aan het volk en bijzonder 
de lezers van het dagblad Vooruit

A n a r c h i s t e n

— Namens de Jonge 
Wacht en de Vrije 
Groep

- M.S.A. (VP)

1. Meeting, 18 december 1893 in de ,,Frans
cati”. Onderwerp : Wat de Anarchisten 
willen
motto : Leve de Anarchie

58. Provinciale verkiezingen van 28 ok- 
tober 1894

L i b e r a a 1

Namens de Vrije Groep M.S.A. (VP)

1. Waarheid en Recht (1)
o.t. : Nieuwsblad van het kanton Mechelen 
motto : Voor Vrijheid, Beschaving, Wel- 
vaart, Vooruitgang, Nijverheid en Land- 
bouw

25.x. 1894 E. J. Van Mol,

4x
00

(i) Dit kiesblad werd niet weergevonden. De nota’s zijn samengesteld aan de hand van gegevens uit het werk van Ed. V an D oeselaer, op. cit.,. 
p. 124.



Verkiezingen Datum

K a t o 1 i e k

i. Op-Sinjoorken
o.t. : Kiesblad van Mechelen

1) 24.x. 1894
(VIII, 44)

2) 26.x. 1894
(VIII, 45)

59. Gemeenteverkiezingen van 17 no- 
vember 1895

K a t o l i e k e n

1. De Rammel
o.t. : Katholiek Strijdblad 
motto : In trouwe vast 
periodiciteit : onregelmatig

2. Op-Sinjoorken
o.t. : Kiesblied van Mechelen 
periodiciteit : onregelmatig 
prijs : 2 cent./nr.

1) 16.x. 1895 
(nr. 1)

2) 23.X.1895 
(nr. 2)

3) 3 x1.1895 
(nr. 4)

4) 12.x1.1895 
(nr. 7)

5) 15.x1.1895 
(nr. 8)

15.x1.1895 
(VII, 1)

Uitgever
(Ondertekenaar) Drukker Bewaarplaats

J. Seth, Brussel M.S.A. (G 31)

L. en A. Godenne, 
Mechelen

1 )  B.M.(doosN) 
(nrs. 1,2 en 8)

2) L.U.B. (f.H., 
varia 331/6) 
(nr. 4)

3) A.S.B. (doos 
L-Z) (nr. 7)

Jan Fels, Mechelen M.S.A. (G 31)



Verkiezingen Datum

L  i b e r a a 1 

i. Kiesblad
o.t. : voor de stad Mechelen

2. Jan die lacht
o.t. : Liberale gazette van Mechelen 
periodiciteit : onregelmatig 
prijs : 3,50 fr./jaar

6o. Verkiezingen van 24 november 1895 
(voor twee toegevoegde gemeente- 
raadsleden-werklieden)

L i b e r a l e n

1. De Werkman
o.t. : Blad ter verdediging van *s werkers 
belangen

2. Nummer Twee (1)
o.t. : Blad ter verdediging van ’s werkers 
belangen

4*
OOO

i2.X I.l895

i5.X I.l895
(X X X I, 43)

23. x1.1895 
(nr. 1)

24. x1.1895 
(nr. 2)

(1) Dit nummer is de tweede aflevering van De Werkman.

Uitgever
(Ondertekenaar) Drukker Bewaarplaats

Liberale en Grondwet- 
telijke Vereeniging

E. J. Van Mol, 
Mechelen

Victor Heymans, 
Mechelen

V. Heymans, 
Mechelen

V. Heymans, 
Mechelen

1) B.M.(doosG)
2) B.K.B. (f.M.)
3) A.S.B. (doos 

A-K)
M.S.A. (G 30)

L.U.B. (f.H., 
varia 421/n)

L.U.B. (f.H., 
varia 421/11)
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Verkiezingen Datum Uitgever
(Ondertekenaar) Drukker Bewaarplaats

61. Gemeenteverkiezingen van 12 april 
1896

L i b e r a 1 e n

1. L ’Echo de Malines (lO.IV.1896) — E. J. Van Mol, 1) M.S.A.
o.t. : Journal de propagande (1) Mechelen (G 122)

2) B.M.(doos C)
3) B.K.B. (f.M.)
4) L.U.B. (f.H., 

varia 139/3)
5) A.S.B. (doos 

A-K)
2. Waarheid en Recht (6.IV.1896) Liberale Grondwette- C. De Gauwer, 1) M.S.A.

o.t. : Kiesblad (x) (2) lijke Vereeniging Antwerpen (G 121)
2) B.M.(doosT)
3) B.K.B. (f.M.)
4) A.S.B. (doos 

L-Z)
3. Jan die lacht

o.t. : Liberale gaztte van Mechelen 
periodiciteit : onregelmatig 
prijs : 3,50 fr./jaar

10. IV. 1896 
(XXXII, 44)

id. Victor Heymans, 
Mechelen

M.S.A. (G 30)

(t) De data zijn genoteerd in potlood.
(2) Volgens Ed. V an D oeselaer, op. r i t ., p. 138, verscheen dit kiesblad op 9.IV.1896.



Verkiezingen Datum

K a t o l i e k e n

1. Op-Sinjoorken
o.t. : Kiesblad van Mechelen 
periodiciteit : onregelmatig 
prijs : 2 cent./nr.

2. De Rammel
o.t. : Katholiek Strijdblad 
motto : In trouwe vast 
periodiciteit : tweedagelijks

è

1) 6.1V.1896 
(VIII, 1)

2) 10.1v.1896 
(VIII, I)

1) 17.1.1896 
(nr. 10)

2) 19.1.1896 
(nr. il)

3) 24.1.1896 
(nr. 13)

4) 25.1.1896 
(nr. 14)

5) 28.1.1896 
(nr. 15)

6) 30.1.1896 
(nr. 16)

7) 2.11.1896 
(nr. 17)

8) 5.11.1896 
(nr. 18)

9) 7.11.1896 
(nr. 19)

10) 9.11.1896 
(nr. 20)

Uitgever
(Ondertekenaar) Drukker Bewaarplaats

J. Jooris, Mechelen M.S.A. (G 31)

L. en A. Godenne, 
Mechelen

L.U.B. (f.H., 
varia 331/6)
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Verkiezingen Datum Uitgever
(Ondertekenaar) Drukker Bewaarplaats

11) i l . I I .1896 
(nr. 21)

12) 13.11.1896 
(nr. 22)

13) 23.11.1896 
(nr. 25)

14) 26.11.1896 
(nr. 26)

15) 29.11.1896 
(nr. 27)

16) 5.111.1896 
(nr. 28)

17) 7 .i n .1896 
(nr. 29)

18) 10.111.1896 
(nr. 30)

19) 12 .i i i .1896 

(nr- 31)
20) 15.111.1896 

(nr. 32)
21) 20.111.1896 

(nr. 3 4 )
22) 30.111.1896 

(nr. 35)
23) 7.IV.1896 

(nr. 36)
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Verkiezingen Datum Uitgever
(Ondertekenaar) Drukker Bewaarplaats

62. Provinciale verkiezingen van 26 juli 
1896

24) 11.iv. 1896 
(nr. 37)

L i b e r a l e n

1. De Boer s.d. (1896) Vereenigde Liberalen E. J. Van Mol, L.U.B. (f.H.,
o.t. : Kiesblad. Provinciale kiezing van 
26.vn.1896

van ’t kanton Mechelen Mechelen varia 134/4)

2. Nummer 3 (1) 
o.t. : Kiesblad

juli 1896 Liberale Vereeniging E. J. Van Mol, 
Mechelen

—

3. Jan die lacht 1) 26.vn.1896 Liberale Grondwette- Victor Heymans, 1) M.S.A.(G 30)
o.t. : Liberale gazette van Mechelen 
periodiciteit : onregelmatig 
prijs : 3,50 fr./jaar

63. Gemeenteverkiezingen van 15 ok- 
1899

(XXXII, 45) 
2) 2.V111.1896 

(XXXII, 45)

Vereeniging Mechelen (26. vin.1896 
2) B.M.(doos G) 

(2.V111.1896)

K a t o l i e k e n

1. Pachter Jan Klaas (2) 14.X.1899 — H. Dierickx-Beke 
Zonen, Mechelen

—

(1) Dit kiesblad werd niet weergevonden. De nota’s zijn opgesteld aan de hand van gegevens uit het werk van Ed. V a n  D o e s e l a e r , op. cit., p. 140.
(2) Dit kiesblad werd niet weergevonden. De gegevens zijn opgesteld aan de hand van het werk van Ed. V a n  D o e s e l a e r , op. cit., p. 170.
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Verkiezingen Datum Uitgever
(Ondertekenaar) Drukker Bewaarplaats

2. Aan de katholieke werklieden — De Kristene Demo- 
kraten

Demaret, Brussel M.S.A. (VP)

3. Onder nummer 1 — — H. Dierickx-Beke 
Zonen

M.S.A. (VP)

4. Afschaffing der taksen! — — H. Dierickx-Beke 
Zonen

M.S.A. (VP)

L i b e r a l e n

1. Nummer 2 zal zegepralen (14.X.1899)
(1)

— V. Heymans, 
Mechelen

M.S.A. (VP)

2. Heeren Kiezers 14.X. 1899 Bond der liberale kan
didaten en gekozenen

E. J. Van Mol, 
Mechelen

M.S.A. (VP)

3. Aan onzen vriend Pier Kram — 4e Liberaalse wijk 
Zoutwerf

E. Tuerlinckx, 
Mechelen

M.S.A. (VP)

4. Jan die lacht
o.t. : Liberale gazette van Mechelen 
periodiciteit : onregelmatig 
prijs : 3,50 fr./jaar

1) 2.X.1899 
(XXXV, 64)

2) 3.X.I899 
(XXXV, 6s)

Liberale Grondwette- 
lijke Vereeniging

Victor Heymans, 
Mechelen

M.S.A. (G 30)

N i e t  n a d e r  b e p a a l d

1. ’t Stormt! (2)
o.t. : Tolk der Vlaamsche Volkspartij.

1) 30.1x.1899
(I, 1)

Vlaamsche Volkspartij H. en L. Kennes, 
Antwerpen

i)M.S.A.(Gi52)
(30.1x.1899)

(1) Datum in potlood genoteerd.
(2) Gericht aan liberalen, katolieken en socialisten. Steunt de vlaamssprekende kandidaten van iedere partij, en breekt kandidaten van diverse 

politieke strekkingen a f omdat ze niet uitsluitend vlaamssprekend zijn.



Verkiezingen Datum

Voor het arrondissement Mechelen 
motto :
1) ’s Volks heil is onze opperste wet
2) In Vlaanderen Vlaamsch! 
prijs : s cent./nr. (nr. 1)
2 cent./nr. (nr. 2)

64. Wetgevende verkiezingen van 27 mei 
1900 en provinciale verkiezingen van 
ro juni 1900

L i b e r a l e n  

1. Pachter Nelis
o.t. : Wetgevende Kiezingen van 1900. 
Kiesblad arrondissement Mechelen

2. De Noodklok
o.t. : Kiesblad. Arrondissement Mechelen. 
Wetgevende kiezingen van 1900

2) 14.X.1899
(I. 2)

(21.V.1900)
(1)

s.d. (mei 1900)

-t-001 (1) Ed V a n  D o e s e l a e r , op. rit., p. 163.

Uitgever
(Ondertekenaar)

Drukker Bewaarplaat

2) L.U.B. (f.H., 
varia 354/12)

(14.x. 1899)

Vict. Heymans, 
Mechelen

Victor Heymans, 
Mechelen

1) M.S.A. (VP)
2) L.U.B. (f.H., 

varia 305/10)
3) A.S.B. (doos 

L-Z)

M.S.A. (VP)



Verkiezingen Datum Uitgever
(Ondertekenaar) Drukker Bewaarplaats

3. De Harrewar in de IJzeren Wegen. Kies
blad van ’t arrondissement Mechelen

(10.V.1900)
(1)

— — 1) L.U.B. (f.H., 
varia 305/1)

2) M.S.A. (VP)
4. De Verstandige Kiezer (2)

o.t. : Kiesblad voor ’t Arrondissement 
Mechelen

s.d. (mei 1900) Victor Heymans, 
Mechelen

5. Jan die lacht
o.t. : Gazette van Mechelen 
periodiciteit : onregelmatig 
prijs : 3,50 fr./jaar

65. Gemeenteverkiezingen van 18 ok- 
tober 1903

L  i b e r a 1 e n

1) 24.V.1900 
(XXXVI, 66)

2) 2.VI.1900 
(XXXVI, 67)

Liberale Grondwette- 
lijke Vereeniging

Victor Heymans, 
Mechelen

M.S.A. (G 30)

1. Mijnheer — Monsieur — — H. Van Santen, 
Mechelen

M.S.A. (VP)

2. Verkiezing van twee gemeenteraadsleden — — V. Heymans, 
Mechelen

M.S.A. (VP)

3. De grootste cooperateurs aller Eeuwen De tweede Liberale 
Wijk

Drukkerij ,,De Straal” 
Mechelen

M.S.A. (VP)

(1) Datum in potlood genoteerd.
(2) Dit kiesblad werd niet weergevonden. De gegevens werden overgenomen uit het werk van Ed. V a n  D o e s e l a e r , op. cit., p. 164.



Verkiezingen Datum

4. Neringdoeners !
5. De zegepraal is voor de liberalen op 

18 october
6. De Zegepraal

o.t. : der liberalen op 18 october 1903
s.d. (1903)

7. De Zegepraal der Anti-klerikalen op 
18 oktober

8. De Zegepraal der Liberalen op 18 oktober

9. De Zegepraal der Liberalen op 18 october

10. Heeren Kiezers

11. Aan de eerlijke Kiezers

K a t o l i e k e n

^  1. De verplettering der liberalen
vO

Uitgever
(Ondertekenaar)

Drukker Bewaarplaats

Drukkerij „De Straal” 

Vict. Heymans, 
Mechelen 

Vict. Heymans, 
Mechelen

Heymans

M.S.A. (VP) 

M.S.A. (VP)

1) M.S.A.
(G 123)

2) A.S.B. (doos 
L-Z)

3) M.S.A. (VP) 

M.S.A. (VP)

E. Tuerlinckx, 
Mechelen 

E. J. Van Mol, 
Mechelen
P. Van der Zeypen, 
Mechelen
Drukkerij „De Straal” 
Mechelen

M.S.A. (VP) 

M.S.A. (VP) 

M.S.A. (VP) 

M.S.A. (VP)

H. Van der Auwera, 
Mechelen

M.S.A. (VP)



4*.vOoo Verkiezingen Datum

66. Verkiezingen van juli 1904

L  i b e r a 1 e n

1. De Demokraat 
o.t. : Weekblad
motto : Algemeen Stemrecht. Evenredige 
vertegenwoordiging. Persoonlijke dienst- 
plicht. Verplichtend kosteloos onderwijs 
prijs : S cent./nr.; 2,50 fr./jaar

67. Gemeenteverkiezingen van 20 ok- 
tober 1907

L i b e r a l e n

1. Verkiezing van 13 gemeenteraadsleden 
wier mandaat eindigt op 1 januari 1908

2. Mijnheer

3. Jan die Iacht
o.t. : Gazette van Mechelen 
periodiciteit : onregelmatig 
prijs : 3,50 fr./jaar

3. vu. 1904
(I. O

19.x. 1907

19.x. 1907 
(XLIII, 68)

Uitgever
(Ondertekenaar) Drukker Bewaarplaats

Drukkerij van De De- 1) A.S.B. (doos
mokraat, Mechelen A-K)

2) B.M. (doosC)
3) B.K.B. (f.M.)
4) L.U.B. (f.H., 

varia 267/3)

_ Vict. Heymans, 
Mechelen

M.S.A. (VP)

De Liberale Kandi- V. Verheyden, M.S.A. (VP)
didaten Mechelen
Liberale Grondwette- V. Heymans, M.S.A. (G 30)
lijke Vereeniging Mechelen



Verkiezingen Datum

4. Recht voor de vuist
o.t. : Orgaan der Vereenigde Liberalen 
van het arrondissement Mechelen. 1907

5. De Wekker
o.t. : Orgaan der Vereenigde Liberalen 
van het arrondissement Mechelen. 1907

6. De Spanriem
o.t. : Orgaan van de Vereenigde Liberalen 
van het arrondissement Mechelen. 1907

7. Liberaal Program
o.t. : Orgaan van de Vereenigde Liberalen 
van het arrondissement Mechelen. 1907

8. Mechelen Boven
o.t. : Orgaan van de Vereenigde Liberalen 
van het arrondissement Mechelen. 1907

9. De Nijptang
o.t. : Orgaan der Vereenigde Liberalen 
van het arrondissement Mechelen. 1907

1907

1907

1907

1907

1907

1907

4».
vOO

Uitgever
(Ondertekenaar)

Drukker Bewaarplaats

N. Gosselinckx, 
Mechelen

N. Gosselinckx, 
Mechelen

N. Gosselinckx, 
Mechelen

N. Gosselinckx, 
Mechelen

N. Gosselinckx, 
Mechelen

N. Gosselinckx, 
Mechelen

1) M.S.A. (VP)
2) B.K.B. (f.M.)
3) A.S.B. (doos 

L-Z)
1) B.K.B. (f.M.)
2) L.U.B. (f.M., 

varra 420/13)
3) A.S.B. (doos 

L-Z)
B.K.B. (f.M.)

1) B.K.B. (f.M.)
2) A.S.B. (doos 

L-Z)
1) B.M. (doos 

Maa)
2) B.K.B. (f.M.)
3) A.S.B. (doos 

L-Z)
1) B.M. (doos N
2) B.K.B. (f.M.)
3) L.U.B. (f.H., 

varia 293/14)
4) A.S.B. (doos 

L-Z)



U lOO Verkiezingen Datum

10. De Klem
o.t. : Orgaan van de Vereenigde Libe- 
ralen van het arrondissement Mechelen. 
1907

11. Klits-Klets
o.t. : Orgaan der Vereenigde Liberalen 
van het arrondissement Mechelen. 1907

12. De Kluppel
o.t. : Orgaan van de Vereenigde Libe
ralen van het arrondissement Mechelen. 
1907

13. Leve nr. 2!
o.t. : Orgaan van de Vereenigde Libe
ralen van het arrondissement Mechelen. 
1907

14. Kontrol op ’t Stadhuis
o.t. : Orgaan der Vereenigde Liberalen 
van het arrondissement Mechelen. 1907

15. Kuisch Af!
o.t. : Orgaan der Vereenigde Liberalen 
van het arrondissement Mechelen. 1907

16. De Borstel
o.t. : Orgaan der Verenigde Liberalen 
van het arrondissement Mechelen. 1907

1907

1907

1907

1907

1907

1907

1907

Uitgever
(Ondertekenaar) Drukker Bewaarplaats

N. Gosselinckx, 
Mechelen

N. Gosselinckx, 
Mechelen

N. Gosselinckx, 
Mechelen

N. Gosselinckx, 
Mechelen

N. Gosselinckx, 
Mechelen

H. Gosselinckx, 
Mechelen

N. Gosselinckx, 
Mechelen

1) B.K.B. (f.M.)
2) A.S.B. (doos 

A-K)

L.U.B. (f.H., 
varia 240/13)

1) B.K.B. (f.M.)
2) L.U.B. (f.H., 

varia 240/20)
3) A.S.B. (doos 

A-K)
1) B.K.B. (f.M.)
2) A.S.B. (doos 

L-Z)

1) B.K.B. (f.M.)
2) A.S.B. (doos 

A-K)
1) B.K.B. (f.M.)
2) A.S.B. (doos 

A-K)
1) B.M. (doosB)
2) B.K.B. (f.M.)
3) A.S.B. (doos 

A-K)



Verkiezingen Datum Uitgever
(Ondertekenaar) Drukker Bewaarplaats

17. De Arsenaalman
o.t. : Orgaan van de Vereenigde Libe- 
ralen van het arrondissement Mechelen. 
1907

1907 Nicolas Gosselinckx, 
Mechelen

Wwe Heymans-de 
Backer en kinderen, 
Mechelen

1) B.M. (doos
2) AA)
2) B.K.B. (f.M.)
3) A.S.B. (doos 

A-K)
18. Blaas uit!

o.t. : Orgaan van de Vereenigde Libe-
1907 N. Gosselinckx, 

Mechelen
— 1) B.M. (doosB)

2) B.K.B. (f.M.)
ralen van het arrondissement Mechelen. 
1907

19. Schuif Op! (1) — — — —
20. De Schroebber (1) — — — —
21. Onze Zweep (1) — — — —

K a t o l i e k e n

1. Nummer 1 is boven! 26.X.1907 F. Pauwels, Mechelen — M.S.A. (VP)
2. De Revue oktober 1907 Katholieke Associatie, H. Dierickx-Beke 1) B.M.(doos N)

o.t. : Orgaan der staatswerklieden voor 
Mechelen en omliggende

(nr. 1) Mechelen Zonen, Mechelen 2) B.K.B. (f.M.)
3) L.U.B. (f.H., 

varia 339/1)
4) A.S.B. (doos 

L-Z)

Ln
O (i) Deze kiesbladen werden niet weergevonden. D e elementen zijn vermeld in G. M e r t e n s  en A . DE F o n v e n t , Relevé des Périodiques spéciaux, 

parus en Belgique à l’occasion des Elections communales du 20 Octobre 1907, Brussel, 1908.



Verkiezingen Datum Uitgever
(Ondertekenaar) Drukker Bewaarplaats

3. De Triomf van Nummer 1

68. Verkiezingen van Nijverheids- en 
Werkraad op 26 april 1908

16.x. 1907 F. Pauwels, Mechelen — B.K.B. (f.M.)

L  i b e r a 1 e n

1. Recht voor den bol
o.t. : Aan de Werklieden-kiezers voor 
den Nijverheids- en Werkraad

69. Provinciale verkiezingen van 14 juni 
1908

24. iv. 1908
(I. 1)

Nie. Gosselinckx, 
Mechelen

1) B.K.B. (f.M.)
2) A.S.B. (doos 

L-Z)

L i b e r a 1 e n

1. Onze Zegepraal
prijs : 1 cent./nr.; 6 fr./jaar

8.VI.1908 
(VIII, 128)

N. Gosselinckx, 
Mechelen

— B.K.B. (f.M.)

2. Onze Strijd
o.t. : tegen Leugen en Bedrog 
prijs : i cent./nr.; 6 fr./jaar

s.d. (1) N. Gosselinckx, 
Mechelen

1) B.M.(doosN)
2) B.K.B. (f.M.)
3) L.U.B. (f.H., 

varia 299/6)
4) A.S.B. (doos 

L-Z)

(i) Van dit kiesblad werden twee verschillende eksemplaren weergevonden, beide ongedateerd.



Zo
S

Verkiezingen Datum

K a t o l i e k e n  

i. De Revue
o.t. : Orgaan der staatswerklieden voor 
Mechelen en omliggende

S o c i a l i s t e n

I. De Ware Mutualist van Mechelen 
o.t. : Verschijnt bij gelegenheid

70. Wetgevende verkiezingen van 4 april 
1909

L i b e r a l e n  

1. De Ontwaking
o.t. : Propagandablad voor de kiezing van 
4 april

S o c i a l i s t e n  

1. Kiesblad
o.t. : Socialistisch orgaan voor het arron
dissement Mechelen. Verschijnende aile 
veertien dagen of bij gelegenheid

juni 1908 
(nr. 2)

juni 1908 
(nr. 1)

2 1 .III.I9O9

(h  15)

Uitgever
(Ondertekenaar)

Drukker Bewaarplaats

Katholieke Associatie, H. Dierickx-Beke
Mechelen Zonen, Mechelen

M.S.A.(G 142)

Jos. Van Tongerloo, 
Mortsel

1) B.K.B. (f.M.)
2) L.U.B. (if.H., 

varia 416/2)

M. Gosselinckx 
Mechelen

1) M.S.A. (VP)
2) B.M.(doosN)
3) B.K.B. (f.M.)
4) A.S.B. (doos 

L-Z)

H. Holemans, 
..Vooruit” , Mechelen

A. Hendrickx- 
Bruienne, Mechelen

L.U.B. (f.H., 
varia 238/16)



tn
O

Verkiezingen Datum

71. Provinciale verkiezingen van 6 juni 
1909

K a t o l i e k e n  

1. Leve nummer 1 30. v. 1909

72. Wetgevende verkiezingen van 22 mei 
1910

K a t o l i e k e n

1. De Revue
o.t. : Orgaan der staatswerklieden voor 
Mechelen en omliggende

2. De Trommel
o.t. : die ons reeds de zege meldt ! !

m ei 1910 
(nr. 3)

(1910) (1)

3. Het Volkswelzijn
o.t. : Katholiek weekblad voor het arron
dissement Mechelen 
periodiciteit : wekelijks; ’s zondags

1) 20.i i . 1910

(I. 0
2) 20.1n.1910

(I, S)
3) 10.1v.1910

(I, 8)

(1) Datum in potlood genoteerd.

Uitgever
(Ondertekenaar)

Drukker Bewaarplaats

E. Pauwels, Mechelen 
Mechelen

M.S.A. (VP)

Katholieke Associatie, H. Dierickx-Beke 
Mechelen Zonen, Mechelen

M.S.A.(G 142)

F. Pauwels, Mechelen

E. Pauwels, Mechelen

1) M.S.A.
(G 125)

2) B.K.B. (f.M.)
3) A.S.B. (doos 

L-Z)
1) B.M.(doosT) 

(20.11.1910)
2) B.K.B. (f.M.) 

(i.x.1910)
3) L.U.B. (f.H., 

varia 408/14) 
(20.ni.1910)



Verkiezingen Datum

4) i.x.1910
( - ,  1)

4. De Vrije Demokraat
o.t. : Orgaan van het Verbond der Vije 
Demokraten van Mechelen

8.V.1910 
(I. 3)

L i b e r a l e n  

1. De Arsenaalman
o.t. : Strijdblad voor de lotsverbetering 
der Staatswerklieden 
prijs : 1 cent./nr.

I.V.I9IO
(IX, 94)

73. Wetgevende verkiezingen van 15 au- 
gustus 1911

L i b e r a l e n  

1. Reynaert de Vos
o.t. : Radikaal orgaan voor het arron
dissement Mechelen, verschijnende om 
de veertien dagen
motto : Voor het Volk. Door het Volk 
prijs : 2 cent./nr.; 60 cent./jaar

1) 11.v1.1911
(I, 1)

2) 23.vu.1911 
(I, 4)

U itgever
(Ondertekenaar) D rukker Bewaarplaats

Vrije Kristene Volks- 
partij

Nicolas Gosselinckx, 
Mechelen

Van den Abeele en 
Vanden Bruele, Ninove

Wwe Heymans-de 
Backer en kinderen, 
Mechelen

4) A.S.B. (doos 
L-Z)
(10.1v.1910) 

L.U.B. (f.H., 
varia 413/5)

B.M.(doos AA )

Van de Put 
(Liberale Volkspartij 
van Mechelen

R. Smeyers, Mechelen B.K.B. (f.M.)



•en
Oo\ Verkiezingen Datum

74. Gemeenteverkiezingen van 15 en 
22 oktober 1911

K a r t e l  1 i b e r a I e n - s o c i a 1 i st e n

1. Aan ’t Mechelsch Kiezerslorps
2. Kiezers van Mechelen!

3. Werklieden, Kiezers, Ten strijde opü

4. Geachte vriend

5. Kiezing voor twee bijgevoegde gemeente- 
raadsleden-werklieden van zondag 22 oc- 
tober 1911

6. Weg met de dompers

7. Bijgevoegde gemeentekiezing van Bur- 
gers-Werklieden van 22 october 1911. 
Kartellijst

8. Reynaert de Vos
o.t. : Radikaal orgaan voor het arron
dissement Mechelen, verschijnende om 
de veertien dagen
motto : Voor het Volk. Door het Volk 
prijs : 2 cent./nr.; 60 cent./jaar

3.IX.1911 
(I, 10)

Uitgever
(Ondertekenaar) Drukker Bewaarplaats

De Nieuw Gekozene Jan Bulens M.S.A. (VP)
— H. Van Santen, 

Mechelen
M.S.A. (VP)

~ P. Van der Zeypen, 
Mechelen

M.S.A. (VP)

Propaganda-comiteit 
van Neckerspoel

P. Van der Zeypen M.S.A. (VP)

— J. Bulens, Mechelen M.S.A. (VP)

- A. Hendrickx, 
Mechelen

M.S.A. (VP)

De Mecheische Libe
rale en Socialistische 
Werkliedengroepen

E. J. Van Mol M.S.A. (VP)

Van de Put 
(Liberale Volkspartij 
van Mechelen)

R. Smeyers, Mechelen A.S.B. (doos 
L-Z)



Verkiezingen Datum

9. De Koeipegger (14.X.1911)
o.t. : Kiesblad. Verschijnende als het (x)
noodig is

L i b e r a l e n

1. Bijgevoegde Gemeentekiezing van Bur- —
gers-Werkbazen van 22 october 1911

2. De Hovenier oktober 1911
o.t. : Aan de Hoveniers van Mechelen!

K a t o l i e k e n

1. Hulde aan burgemeester Dessain! —
2. Het stokkenpaardje onzer liberalen —
3. De liberale kluchtspelers —

4. Het Volkswelzijn
o.t. : Katholiek weekblad voor het arron
dissement Mechelen 
periodiciteit : wekelijks, ’s zondags

1) i .x .1 9 1 1  

( - .  i)
2) 15.X .1911

( - ,  3)
3) 8.XI.1911

( - .  2)
4) 15.x1.1911 

( - .  3)

U l  ______________________

-2 (1) D atum  in potlood opgeschreven.

Uitgever
(Ondertekenaar) Drukker Bewaarplaats

P. Van der Zeypen, 1) B.M-(doosG)
Mechelen 2) B.K.B. (f.M.)

De Liberale Vereeni- E. J. Van Mol, M.S.A. (VP)
ging Mechelen

— Wwe Brismée, 1) B.M.(doos G)
Brussel 2) B.K.B. (f.M.)_ Raym. Van Velsen M.S.A. (VP)

— Raym. Van Velsen M.S.A. (VP)
— Paul Ryckmanr, 

Mechelen
M.S.A. (VP)

E. Pauwels, Mechelen 1) M.S.A.
(G 143)

(8 en 15.x1.1911)
2) L.U.B. (f.H., 

varia 408/14) 
(i.x.1911)

3) A.S.B. (doos 
L-Z)
(15.X.1911)



Verkiezingen Datum Uitgever
(Ondertekenaar) Drukker Bewaarplaats

5. De Revue
o.t. : Orgaan der staatswerklieden voor 
Mechelen en omliggende

oktober 1911 
(nr. 4)

Katholieke Associatie 
van Mechelen

H. Dierickx-Beke 
Zonen, Mechelen

M.S.A.(G 142)

75. Wctgcvcndc verkiezingen van 2 juni 
1912

K a t o l i e k e n

1. Het Volkswelzijn
o.t. : Katholiek weekblad voor het arron
dissement Mechelen 
periodiciteit : wekelijks, ’s zondags

2. De Revue
o.t. : Orgaan der staatswerklieden voor 
Mechelen en omliggende

1) 10.1n.1912
( - .  7)

2) 7.IV.1912
(— . n )  

mei 1912 
(nr. 5)

E. Pauwels, Mechelen

Katholieke Associatie 
van Mechelen

H. Dierickx-Beke 
Zonen, Mechelen

L. U.B. (f.H., 
varia 408/14)

M. S.A.(G 142)

76. Verkiezingen van de Werkrechters- 
raad van 30 maart 1913

S o c i a l i s t e n

1. De Werkrechter
o.t. : Gelegenheidsorgaan, uitgegeven door 
de Afdeelingen der Centrale Vakbonden 
van het gebied Mechelen

maart 1913
(I. 1)

H. Holemans, 
Mechelen

Samenwerkende 
,,Volksdrukkerij” , Gent

1) B.M. (doos 
Mechelen T)

2) B.K.B. (f.M.)



BI/VOEGSEL II

K R O N O L O G I S C H E  L I J S T  V A N  M E C H E L S E  A L M A N A K K E N

(1675-1908)

1 .  1675-1703

1. Titel : Den (oprechten) Mechelschen Almanach voor het Jaer 
ons Heere(n) Jesu Christi (jt.), gecalculeert ende gestelt op 
den Meridiaen vande Stadt ende Provincie van Mechelen, 
mitsgaeders de om-ligghende Plaetsen (1).

2. Drukker : Gysbrecht Lints, Grote Markt, Mechelen.
3. Redakteur : Remmerus Valerius, pastoor te Muizen.
4. Inhoud : Almanak. Verklaringen betreffende feestdagen, astro

nomie, land- en tuinbouw, klimaat. Watergetijden te Mechelen 
en te Antwerpen. Artikels over godsdienst en moraal. Be- 
schrijving van seizoenen en maanden. ,,Mechelsche Chro- 
nycke” ( =  korte berichten over kerkelijke en wereldlijke 
geschiedenis van de stad). Gevarieerde historische kronieken. 
Raadsels en gedichten. Monétaire gegevens.

5. Bewaarplaats : Mechelen, S.A., nr. M R  126 : 1675, 1679-1689, 
1691-1698, 1700, 1703 en s.d.

2. 1721

1. Titel : Niwen Mechelschen Almanach voor het jaer (jt.).
2. Drukker : Laurentius Vander Elst, ,,boekdrukker en boek- 

verkooper, op de Merkt in S. Francisais” , Mechelen.
3. Inhoud : Feestdagen. Kerkelijke en astronomische gegevens. 

Artikels over Grote Raad en diverse Europese koningshuizen. 
Beschrijving van de provincie van Mechelen. Kroniek van de 
stad. Vertrekuren bij openbare diensten. Mengelingen. Moné
taire gegevens.

4. Bewaarplaats : Mechelen, S.A., nr. M R  140 : 1721. 1

(1) Titelveranderingen :
—  Vanaf 1681 : Den (oprechten) Mechelschen... van de Stadt ende ’t Aerts-Bisdom.
—  Op 1698 : Den onvervalschten Almanach...
—  O p 1700 : Den onvervalschten... voor dit jubel-jaer...
—  O p 1703 : Den onvervalschten... voor dit jaer...
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3 - 1771

1. Titel : Nieuwen Coopmans oft Sack Almanach voor het jaer 
ons Heere Jesu Christi (jt).

2. Inhond : Feestdagen. Kalender. Astronomische gegevens. 
Watergetijden. Monétaire- en marktberichten. Vertrekuren 
bij openbare diensten.

3. Bewaarplaats : Mechelen, S.A., nr. MR. 224 : 1771 (s.l.).

4. 1 7 7 1 -1 7 7 2

1. Titel : (Rymenams, J. B.). Nieuwen laggenden en leerenden 
Mechelschen Almanagh voor het jaer Ons Heere (j.t.).
Door eenen minnaer van ’t publieck (1).

2. Drukker : Joannes F. Vander Elst, Mechelen.
3. Redakteur : (Rymenams, J. B.).
4. Inhoud : Lijst van feestdagen. Kalender. Gegevens betreffende 

land- en tuinbouw.
Gevolgd door : ,,Laggenden en Leerenden Almanaghsklap 
voor Menschen en Boeren, oft ’t Renovatum à la Grecque.” : 
bevat voor iedere maand : eklipsen, latijnse spreuk, episch 
gedicht met kommentaar. Monétaire gegevens. Uren van 
stadspoorten.

5. Bewaarplaats : Mechelen, S.A., nr. MR. 139 :
—  1771
—  1772.

5. 1827-1828

1. Titel : Mechelschen Almanak voor het jaer (j.t.), tôt nut van 
’t gemeyn.

2. Drukker : C. J. Zech, Befferstraat, Mechelen.
3. Inhoud : Lijsten met samenstelling van stadsbestuur, recht- 

banken, klerus, instituten, ambachten, herbergen, sociëteiten, 
edellieden, dokters, voornaamste handelaars, fabrikanten, enz. 
Vertrekuren bij openbare diensten. Marktprijzen en monétaire 
tabellen.
Almanak. Eklipsen. Verjaardagen van vorsten. Uren der stads
poorten. Stedelijke belastingen.

( 1 ) Op 1772 : Nieuwe Jaers Gifte ofte het Mechels Heydendom à la Grecque, dienende 
voor het schrickeljaer O.H. Jesu Christi (j.t.).
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4. Bewaarplaatsen : Mechelen, S.A., nr. M R  130 :
—  1827
—  1828.

6. 1832-1842

1. Titel : Nieuwen Lovenschen Almanach, voor het (Schrikkel- 
jaer) Ons Heere Jesu Christ (jt), inhoudende verscheyde 
Klugten, Liedekens en schoone Historien ; alsmede het Zaeyen, 
Planten en Snyden der Boomen.

2. Prijs : (4 cent./nr.) (1).
3. Oplage : (30.000 eksemplaren/jaar) (1).
4. Drukker : J. F. Gilis, boekdrukker te Leuven en te Mechelen 

(Leegheid, wijk D , nr. 140, Mechelen).
5. Inhoud : Kalender. Eklipsen. Astronomische en klimatolo- 

gische gegevens. Kroniek van Leuven. Beschrijving van onge- 
lukken en rampen t.g.v. stormen, branden, onweders, aan- 
slagen...
Monétaire gegevens.
Liedjes.

6. Bewaarplaats : Mechelen, S.A., nr. M R  235 : 1832 t/m 1842.

7- i 834

1. Titel : B(arthélémy) L(ouis) V(an) d(en) S(ande). (1). 
Almanach des gens de lettres, pour l ’an (jt) ; présentant pour 
chaque jour de l’année un tableau général des hommes célèbres 
qui sont morts à pareille date.

2. Drukker : P. J. Hanicq, imprimeur de S. G. M gr l’Archevêque, 
Mechelen.

3. Redakteur : (Van de Sande, leraar aan het Stedelijk College 
te Mechelen) (1).

4. Inhoud : Kalender, met voor iedere dag van de maand : lijst. 
van namen en sterftedatum van beroemde persoonlijkheden 
Eklipsen. Astronomische en godsdienstige gegevens.

5. Bewaarplaats : Mechelen, S.A., nr. M R  135 : 1834. 1

(1) Volgens autografische gegevens vooraan bij de almanak ingebonden.
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1. Titel : (Dhanis). Catholyck Nieuwjaersgeschenk aen de bur- 
gers van Mechelen en diens naburen. Almanak voor het 
schrikkeljaer (jt.), waerin de Feestdagen, Plegtigheden, Oc- 
taven, Novenen en Gedurige Aenbiddingen die in de Kerken 
en Kapellen der stad Mechelen gehouden worden, aenge- 
teekend staen, met de aenwyzing der aflaten aldaer te ver- 
dienen.

2. Drukker : Steenackers-Klerckx, Mechelen.
3. Inhoud : Cfr. titel.
4. Bewaarplaats : Mechelen, S.A., nr. M R  133 : 1856.

8. 1856

9. 1861-1862

1. Titel : Kerkelycke Almanak voor het Jaer onzes Heeren (jt.), 
waerin dag voor dag staet aangeduid welke feestdag in de 
kerk gevierd wordt, en hoe de goddelijke diensten behooren 
verrigt en de autaren versierd te worden, volgens het Direc- 
torium van ’t Aertsbisdom van Mechelen; ten gebruike der 
kosters, zangers, orgelisten en geloovigen die geerne de 
goddelyke diensten nagaen (1).

2. Prijs : 70 cent./nr.
3. Drukkers :

—  1861 : G. D e Becker, Hoviusstraat, Mechelen.
—  1862 : J. F. Olbrechts, Mechelen.

4. Redakteur : F. R. D e Becker, kapelaan van de instelling 
Oliveten.

5. Inhoud : Cfr. Titel. Lijst van kosters, organisten en zangers.
6. Bewaarplaats : Mechelen, S.A., nr M R  132 :

—  1861
—  1862.

10. 1861-1862

1. Titel : Landbouwalmanak voor (jt.). Uitgegeven door de 
5 e sectie (Smal-Brabant) te Willebroeck, deelmakende van de 1

(1) O p 1862 : Kerkelycke ... Aertsbisdom van Mechelen, met aenwyzing der voor- 
naemste aflaten in ’t jaer te verdienen ; ten dienste der kosters ... nagaen o f gebruik maken 
van het Romeinsch Epistel- en Evangelieboek.
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Landbouwmaetschappy Het Noorden, in de provincie Ant- 
werpen.

2. Drukker : E. F. Van Velsen, Mechelen.
3. Medewerkers : Du Trieu de Terdonck, Ch. ; de Cannart- 

d ’Hamale ; D r D e Wachter (Ruisbroeck) ; Van Montfort, B. ; 
Coenraets, Ph. ; Canoy, P. M. ; Ceulemans, Alex (Hombeek).

4. Inhoud : Kalender. Feestdagen. Eklipsen. Jaarmarkten. Leden- 
lijst en werkzaamheden van de maatschappij ,,Het Noorden” . 
Artikels over land- en tuinbouw, veeteelt, hygiëne. Distrakties.

5. Bewaarplaats : Mechelen, S.A., nr. M R  131 :
—  1861
—  1862.

11. 1861-1863

1. Titel : Almanak van de St-Jansgilde, bijgenaemd D e Peoene, 
onder kenspreuk : ,,In principio erat verbum” , met gevoig 
op de Kronyk van Mechelen, van G. D. Azevedo.

2. Prijs : 25 cent./nr.
3. Drukker : A . Steenackers-Klerckx, Mechelen.
4. Inhoud : Artikels aangaande St-Jansgilde. Eklipsen. Feest- en 

vastendagen. Kalender. Lijsten van koninklijke familie, mi- 
nisters, senatoren en volksvertegenwoordigers, provinciaal en 
stedelijk bestuur, gerechtelijk arrondissement, notarissen, 
klerikale hoogwaardigheidsbekleders. Adressen van instel- 
lingen en genootschappen. Vertrekuren bij openbare diensten. 
Markten. Demografïsche gegevens. Bijzonderheden van het 
voorbije jaar. Kroniek van de stad. Artikels betreffende 
Mechelen en Mechelaars. Mengelingen en gedichten. Dag- 
klapper.

5. Bewaarplaats : Mechelen, S.A., nr. M R  128 en 128 B : 1861 
t/m 1863.

12. 1878

1. Titel : Nieuwe Mechelsche Almanak voor (jt.).
2. Drukker : H. Ernest, Hopland 32, Antwerpen.
3. Inhoud : Kalender der heiligen. Efemeriden. Dagklapper. 

Artikels tegen godsdienst en klerus. Mengelingen.
Liberale strekking.

4. Bewaarplaats : Mechelen, S.A., nr. M R  136 : 1878.
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1. Titel : Almanak voor het jaar (jt.).
2. Drukker : E. F. Van Velsen, Mechelen.
3. Inhoud : Feest- en vastendagen. Eklipsen en seizoenen. Ka- 

lender. Aanbevelingslijst van de „Katholieke Nijverheids- en 
Koophandelskring van Mechelen” .

4. Bewaarplaats : Mechelen, S.A., nr. M R  137 : 1881.

13. i 88 i

14. 1891-1913...

1. Titel : Mechelsche Almanak voor het jaar (jt.), uitgegeven 
door de Sint-Paulus-Vereeniging, ingericht tôt verspreiding 
der Goede Lezingen.

2. Drukker s :
—  1891 : Raym. Van Velsen, Yzeren Leen 2, Mechelen.
—  1892 : Ryckmans-Van Deuren, Mechelen.
—  1893-1908 : Paul Ryckmans, Steenweg 58, Mechelen.
—  1909-1913 : W we Paul Ryckmans, Mechelen.

3. Inhoud : Almanak. Feestdagen en astronomische gegevens. 
Jaarlijkse kerkelijke plechtigheden. Nationale feesten. Namen 
en adressen van geestelijken, kamerleden en leden van het 
stadsbestuur. Adressen van verschillende instellingen. Markt- 
berichten.
Daarop volgt : tijdschrift van de St-Paulusvereniging ( =  bond 
tegen slechte lektuur, vooral ,,slechte kranten” ). Varia. Ge- 
dichten en liederen. Raadsels. Watergetijden. Verhalen en 
anekdoten. Annoncen.
Strekking : katoliek. Anti-liberaal.

4. Bewaarplaats : Mechelen, S.A., nr. M R  129 : 1891.

15. 1897

1. Titel : (Is. V.) Almanach Le Petit Malinois, pour l’année (jt.).
2. Oplage : 15.000 eksemplaren.
3. Drukker-Uitgever : Is. Vandenberghe, Hanswyckstraat 13, 

Mechelen.
4. Inhoud : Biografische artikels. Kalender. Feestdagen, seizoenen 

en eklipsen. Kerkelijke gegevens en nota’s aangaande konink- 
lijke familie. Artikels over wezekinderen. Verhaal. Distrakties 
Varia.
Alleen franstalig.
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5. B ew aarplaats : M echelen , S .A ., nr. M R  127 : 1897.

16. 1900-1908

1. Titel : Sint Antonius’ Volksalmanak voor het jaar O.H. J-Chr. 
(jt.).

2. Prijs : 10 cent./nr.
3. Drukker :

—  1900 : drukkerij Frans Frantzen.
—  1902-1908 : St.-Franciscusdrukkerij, Mechelen.

4. Inhoud : Feestdagen. Kalender. Lijst van kerkelijke overheid 
en koninklijke familie.
Artikels betreffende St.-Antonius. Verhalen, moppen, teke- 
ningen. Jaarmarkten. Posttarieven. Annoncen.

5. Bewaarplaats : Mechelen, S.A., nr. M R  134 : 1900, 1902, 1908.

1 7 .  1 9 0 2 - 1 9 0 6 . . .

1. Titel : S. Franciscus’ Almanak voor het jaar O.H.J.Chr. (jt.)...
2. Prijs : 30 cent./nr.
3. Uitgevers : D e EE.PP. Minderbroeders van Mechelen.
4. Drukker : S. Franciscusdrukkerij, Mechelen.
5. Medewerker : E. Vliebergh.
6. Inhoud : Feestdagen. Kalender. Lijst van klerikale overheid 

en van koninklijke familie. Artikels over heiligen en over 
Derde Orde. Verhalen, gedichten, moppen. Missiewerken. 
Posttarieven.
Rijkelijk geïllustreerd met foto’s en tekeningen.

7. Bewaarplaats : Mechelen, S.A., nr. M R  112 : 1902-1906.

1 8 .  s . d .

1. Titel : Almanak met de printen der Heiligen, voor elken dag 
des jaars.

2. Uitgever-drukker: E. en J. Van Moer, Schipstraat 42, Mechelen.
3. Inhoud : Feest- en vastendagen. Kalender, met voor iedere dag : 

tekening van heilige.
4. Bewaarplaats : Mechelen, S.A., nr. M R  138 : s.d.





BESLUIT

E V O L U T IE F  O V E R Z IC H T  V A N  D E  PERS T E  M E C H E L E N

(1773-1914)

Een beschrijving van de mechelse pers kan slechts een aanvang 
nemen met het jaartal 1773, jaar waarop, naar aile waarschijnlijkheid, 
de eerste krant te Mechelen gedrukt en verspreid werd. Inderdaad, 
geen enkel blad, ouder dan 1773, werd weergevonden. D e inwoners 
van Mechelen waren nochtans vôôr deze datum niet helemaal ver- 
stoken van enig nieuwsbericht. O p ongeregelde tijdstippen ver- 
schenen sporadisch blaadjes, waarin meestal slechts één enkel bericht 
meer of minder uitvoerig behandeld werd. Deze blaadjes werden 
juist uitgegeven als gevolg en omwille van het voorgevallen feit zelf ; 
vandaar hun onregelmatige verschijningsvorm. Een voorbeeld daar- 
van is : „D it zyn die Articulen gepubliceert of wtgheroepen te Meche
len Int iaer O.H . 1529” (1).

Men merkt dadelijk dat zulke sporadische „gazetten” geen titel 
droegen, maar gewoon aangeduid worden met de aanvangswoorden 
o f een eventuele aanhef. Zij waren bestemd om op straat te worden 
uitgeroepen. D e inhoud ervan was erg eenzijdig, en vooral hierin 
verschillen zij zo erg van de latere, en vooral van onze hedendaagse 
kranten, die qua inhoud dikwijls een zeer grote diversiteit bevatten. 
Maar het is vooral hun gebrek aan periodiciteit dat hun niet toelaat 
gerekend te worden bij een ware „pers” .

Het volk, en hiermee wordt dan de eerder gegoede stand bedoeld, 
geprikkeld door een groeiende nieuwsgierigheid, wenste zich meer 
op de hoogte te stellen en te houden van de voornaamste gebeurte- 
nissen die zich afspeelden in hun stad, in hun land, of in buitenlandse 
gebieden. Tôt dan toe waren zij slechts heel uitzonderlijk op de 
hoogte van een buitenlandse gebeurtenis.

In verscheidene steden van onze gebieden verschenen reeds 
primitieve nieuwsbladen vanaf de 17e E. Zg. ,.annonces” werden 
wekelijks uitgegeven en stelden de bevolking op de hoogte van het 1

(1) V an der M eulen, De Courant —  Geschiedkundig en vergelijkend Overzicht der 
Nieuwsbladen van Aile Landen, Leiden, s.d., (p. 12).
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belangrijkste nieuws. T e  Antwerpen kende men de Nieuwe (Weke- 
lyksche) Tydinghen van Abraham Verhoeven en Den Ordinarien 
Postillon van Maarten Binnart. T e  Brussei de Courrier véritable des 
Pays-Bas van Jan Mommaert.

D e Gentsche Posttydinghen verschenen, o.l.v. Maximiliaan Graet. 
Ook Brugge gaf Nieuwe Tydingen uit en in Luik stichtte men de 
Journal de la Province de Liège.

W e moeten voor Mechelen dus wachten tôt de Oostenrijkse 
regering van keizerin Maria Theresia en Jozef II vooraleer er een 
nieuwsblad gedrukt en uitgegeven wordt.

Période 1773-1830

D e mechelse drukker Jan Frans Van der Elst, die in 1754 de 
boekdrukkerij van zijn vader Laurentius Van der Elst, had overge- 
nomen, was zich terdege bewust van deze nieuwsgierigheid en drang 
naar politieke en andere nieuwsberichten. Waarschijnlijk hadden 
verschillende burgers zich rechtstreeks tôt hem gewend om hun 
ongenoegen te uiten over het feit dat te Mechelen dergelijke bericht - 
gevingen niet bestonden, want zelf schrijft hij :

ende daerom heeft den drukker dezer, op de aenraedinge van 
verscheyde personen, voorgenomen van diergelyke bekentmaekingen, 
onder den naem van w ekelyks  bericht voor de Stadt ende 
Provincie van Mechelen, aile Sondagen alhier uyt te geven.”  (1)

Hij nam dus het besluit om een eerste nieuwsblad uit te geven, 
waarin zoveel mogelijk feiten en gebeurtenissen verzameld werden 
door enkele korrespondenten, verspreid over een tamelijk uitgebreid 
gebied. In een prospektus, op het einde van 1772 omgezonden, maakt 
de uitgever zelf duidelijk welke verscheidenheid van berichten hij 
naar voor brengt : officiële plakkaten en ordonnances, notariële-, 
kulturele-, kunst-, wetenschappelijke-, historische-, beurs- en markt- 
berichten, loterijen, boekennieuws en distraktieve artikels. M.a.w. 
een ganse reeks inlichtingen, uitgenomen één : binnenlandse politieke 
polemiek, juist datgene wat een eeuw later het belangrijkste gaat 
worden. 1

(1) Cfr. Repertorium van de pers : Wekelyks Bericht voor de Stad ende Provincie.



De reden van deze afwezigheid was vrij simpel : de strenge 
censuur vanwege de vertegenwoordigers van het oostenrijks bewind, 
die zelfs elke invoer van franse en hollandse bladen verboden had. 
Elke drukker was verplicht een verzoekschrift te zenden aan het hof 
om een keizerlijk oktrooi te verkrijgen, waardoor hij de toelating 
verkreeg om drukwerken uit te geven. Het is duidelijk dat aile uit- 
gaven gekontroleerd werden door een censor, die zijn ,,fiat”  of 
,,imprimatur” moest plaatsen.

De primeur der mechelse nieuwsbladen, het ,,Wekelyks bericht 
voor de stad en de provincie van Mechelen” , verscheen één maal per 
week, 's zondags. Zoals bij de meeste gazetjes uit deze période, was 
het formaat erg klein, het aantal paginà’s verschillend van nummer 
tôt nummer. De tekst was niet onderverdeeld in kolommen. Aan- 
vankelijk bevatte het blad niet meer dan officiële en kommerciële 
afkondigingen.

In 1784 moet dit Wekelyks bericht haar monopolium afstaan. De 
drukker P. J. Hanicq heeft van zijn kant een nieuwsblad opgericht : 
L ’Indicateur Intéressant ou l’Ami de l’Humanité, kort daarop gevolgd 
door Journal Belgique en begin 1785 door Le Courier de l’Escaut. 
Onder deze naam blijft het geregeld verschijnen.

D e Courier wordt de eerste maand elke week gedrukt, maar vanaf 
begin 1785 tweemaal per week. Bovendien bevat hij uitsluitend 
buitenlands nieuws, zelfs uit andere kontinenten, via een viertal 
verspreide korrespondenten. Hier 00k zijn aile artikels duidelijk door 
de handen van de censuur gegaan.

In Mechelen hebben we voortaan dus twee apolitieke nieuws
bladen, één vlaamtalig en één franstalig, één wekelijks en één tweemaal, 
vanaf 1793 zelfs driemaal per week.

Deze mededinging en het voortbestaan naast elkaar wijst erop 
dat het publiek inderdaad ontvankelijk was voor dergelijke bericht - 
gevingen. Het feit dat deze vroegste gazetten een langdurig bestaan 
gekend hebben, bewijst dat zij over een relatief groot aantal geabon- 
neerden beschikten, want alleen van een voldoende dergelijke finan- 
ciële steun hing hun voortbestaan af (1).

In de loop van 1788 laat de drukker Jan Frans Van der Elst zijn 
bedrijf over aan zijn zoon, Frans Jozef. Deze zet de uitgave van het 1

(1) Om een oktrooi te verkrijgen was een minimum aantal van 300 voorlopige in- 
tekenaars vereist.
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Wekelyks bericht ononderbroken voort. D e titel blijft, maar de inhoud 
wordt grondig gewijzigd en strekt veel verder dan het afdrukken van 
de officiële ordonnanties. Dank zij een uitgebreide korrespondentie 
bereikt hem talrijk nieuws uit het buitenland. Ook artikels i.v.m. 
handel en nijverheid, kunst en kultuur, wetenschappen en aankon- 
digingen, zijn legio. Vooral deze laatste namen sterk in aantal en 
omvang toe. D e uitgever heeft de geweldige financiële steun ervan 
ingezien.

Gedurende de franse overheersing werd in de grondwet de 
vrijheid van meningsuiting en afdrukken verkondigd. In de praktijk 
bleef de censuur onverminderd huishouden en was het alleen frans- 
gezinde bladen mogelijk te blijven voortbestaan, onderworpen aan 
zeer strenge maatregelen.

In november 1798 worden de persen van de drukker Van der 
Elst verzegeld, omdat de gregoriaanse tijdrekening behouden bleef en 
de instelling van de ,,decadis” niet in acht genomen werd. D e uitgave 
van het Wekelyks Bericht wordt geschorst. Slechts 6 maanden later 
in mei 1799 verschijnt het opnieuw met een volledig gewijzigde titel. 
Het heet voortaan : De Aenkondiger van het canton Mechelen ende 
omliggende plaetsen.

D e Courier de l'Escaut werd in november 1798 eveneens ge
schorst, en zal pas opnieuw gepubliceerd worden in maart 1799.

Onder het konsulaat en het eerste keizerrijk verbetert de toestand 
er niet op. D e censuur wordt nog zwaarder. Geen enkel artikel over 
filozofie, zedeleer o f administratie mag nog gepubliceerd worden. D e 
regering heeft het recht gelijk welke krant die eerder vijandig gezind 
schijnt, a f te schaffen en de oprichting van nieuwe te verbieden.

De Courier, die vanaf 1796 reeds om de twee dagen verschijnt, 
verandert begin 1801 van titel. Deze wordt : Annonces, avis divers 
et nouvelles politiques. Zij worden uitgegeven op naam van de meester- 
gast, P. J. Goffin. Waarschijnlijk was de drukker-uitgever P. J. Hanicq 
in moeilijkheden geraakt en misleidde hij de regering door zijn krant 
onder een andere naam en een andere uitgever te laten publiceren. 
Deze manier van doen kwam niet zelden voor in die tijd. Vanaf einde 
1809 zien we de benaming immers opnieuw veranderd in Gazette 
de Malines.

Intussen is Den Aenkondiger van F. J. Van der Elst geworden : 
Aenkondigingsblad voor het arrondissement van Mechelen ende omliggende 
plaatsen. Deze blijven rustig iedere week verschijnen, maar vanaf 1799 
reeds was het nieuws er opnieuw volledig zoek en beperkt de inhoud
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zich weer tôt de officiële tijdingen en aankondigingen. ,,Persvrijheid”  
kon men dus nog ver gaan zoeken.

In 1810 bepaalt een keizerlijk dekreet dat voortaan slechts één 
nieuwsblad per departement geduld wordt. Voor het ..Departement 
der Twee-Nethen” was het privilège voor de getrouwste meeloper, 
het Aenkondigingsblad van Van der Elst. D e Gazette de Malines hield 
op te bestaan. Vier jaar later, in februari 1814, kan zij opnieuw ver- 
schijnen, onder een andere, doch niet nieuwe naam : Le Courier 
belgique.

Deze Courier wordt nu zes maal per week aan de man gebracht. 
Het is meteen het eerste dagblad van de stad Mechelen. Deze inspan- 
ning kan zij juist twee jaargangen volhouden. Begin 1817 verschijnt 
de krant opnieuw driemaal per week. Het allerlaatste eksemplaar ervan 
is gedateerd : 30 maart 1819. D e opheffing wordt zonder reden of 
oorzaak gemeld.

Het Aenkondigingsblad van haar kant is dus niet geschorst door 
het dekreet van 1810. W el moet zij van dan af tweetalig verschijnen. 
Het frans bewind, dat helemaal verveeld zat met uitsluitend in het 
vlaams verschijnende nieuwsbladen, en vaak moeilijkheden ondervond 
met de censurering ervan, verplichtte aile uitgevers hun produkten 
in het frans o f minstens in de twee talen uit te zenden. D it laatste 
is het geval bij het Aenkondigingsblad dat vanaf 1811 voortgezet wordt 
door de weduwe F. J. Vander Elst.

In 1812 wordt de nederlandse titel : Berigten, Placcaerten en 
verscheyde Aenkondigingen van Mechelen. Het blad blijft iedere zondag 
gepubliceerd worden.

Tijdens de hollandse regeringsperiode van W illem  I, bleven 
zware straffen uitgevaardigd tegen gedrukte berichten en artikels, die 
de regering niet gunstig gezind waren, en de openbare orde zouden 
kunnen verstoren. De persvrijheid werd steeds onderdrukt, op gevaar 
van tien jaar gevangenisstraf tôt doodstraf toe. Toch werd in de 
praktijk dit monsterbesluit niet zo zorgvuldig toegepast, en vanaf 
1818 werden geleidelijk aan meer toegevingen gedaan. Niet in vol- 
doende mate echter. Het gebrek aan persvrijheid zou in niet geringe 
mate bijdragen tôt de algemene geest van malaise en ontevredenheid, 
die uitliep op de revolutie van 1830.

D e Courier belgique verdwijnt in deze période (30 maart 1819). 
D e Aenkondigingen, Plakkaerten en verscheyde Berigten van Mechelen, 
opvolger van de tweetalige Berigten..., verschijnen opnieuw alleen 
in het vlaams ; steeds wekelijks.
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O p 3 januari 1821 wordt een nieuwe periodiek gesticht : de 
Journal d’Affiches de Malines, Anvers, Lierre et le Brabant. Algemeen 
Advertentieblad van Mechelen, Antwerpen, Turnhout, Lier en Braband. 
Tweemaal per week wordt het blad gedrukt bij P. J. Hanicq. Het is 
een advertentieblad, uitsluitend voorbehouden aan kommerciële aan- 
kondigingen. Het verschijnt onveranderd tôt september 1827. Na deze 
datum wordt het opgenomen in het nieuwsblad Aenkondigingen.... 
D e twee bladen versmelten tôt Algemeen Aenkondigingsblad voor 
Mechelen, Antwerpen, Lier, Turnhout, Brussel, Vilvoorde etc. Journal 
universel d’Annonces de Malines, Anvers, Lierre, Turnhout, Bruxelles, 
Vilvorde etc. Van beide zijden vermeldt men deze versmelting.

Het Algemeen Aenkondigingsblad bezit dus het absolute mono- 
polium na 1827 als nieuws- en advertentieblad te Mechelen. Het 
wordt sedert 1823 gedrukt bij A . J. A . Van Velsen. Het doorstaat 
de omwentelingsjaren, en blijft na 1830 ongewijzigd elke zondag uit- 
komen. Daar dit enige nieuwsblad strikt onpartijdig blijft, bezitten 
we in de mechelse pers aldus geen enkele weerspiegeling van de toen- 
malige tweekamp, noch van orangistische, noch van nationalistische 
zijde. Van een uitgave met katolieke o f liberale strekking is nog 
helemaal geen sprake.

Période 1830-1848

In de eerste 18 jaren van de belgische onafhankelijkheid blijft 
het aantal periodieken dat te Mechelen gepubliceerd wordt, nog zeer 
gering. Hoofdoorzaak van dit gebrek is dezelfde als in de andere 
steden van het land : de zware zegelbelasting op het krantenpapier. 
Deze maatregel was reeds ingevoerd in september 1797, en is meer 
dan 50 jaren blijven voortleven, tôt mei 1848. Deze belasting kon 
uitlopen tôt 40 %  van de totale kostprijs van de krant. Van ontduiken 
kon moeilijk sprake zijn : op de voorpagina van iedere krant moest 
een zegel geslagen worden, dat als bewijs gold voor het betalen van 
deze belasting.

Het is om deze reden dat de abonnementsprijs op een periodiek 
vôôr 1848 zodanig duur was, dat de gewone man niet in staat was 
er zich een aan te schaffen. Een nieuwsblad bleef nog een bevoorrecht 
koopobjekt voor de gegoede burgerij, en zou pas naar het einde van 
de 19e eeuw toe evolueren tôt een goedkoop en alledaags massaprodukt.
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Als nieuwsbladen ontstaan in de période 1830-1848, naast het 
voortbestaan van het neutrale Algemeen Aenkondigingsblad, —  dat in 
deze période trouwens een gelijkaardige mededinger krijgt —  het 
eerste politiek nieuwsblad in deze stad, de liberale Journal de Malines. 
D e katolieke partij zal echter nog tôt 1857 moeten wachten vooraleer 
haar eerste spreekbuis te kunnen oprichten.

Naast deze informatie- en politieke pers, ontstaan hier in deze 
période nog een religieus en een wetenschappelijk tijdschrift.

Het apolitieke Algemeen Aenkondigingsblad ondergaat geen wij- 
zigingen. Van in 1773 verschijnt het reeds iedere zondag. A ls infor- 
matieblad zwaait het de skepter in Mechelen. Algemeen politiek 
nieuws, artikels aangaande literatuur, kunsten, wetenschappen, markt-, 
beurs-, en notariële berichten, officiële stadsafkondigingen, dit ailes 
wordt in de redaktie van het blad opgenomen. D e stadsberichten 
waren van in het begin in het vlaams opgesteld. Vanaf 1841 echter 
vinden we ze in het frans. Enkele jaren later zijn ze in de twee lands- 
talen weergegeven. In 1847 is de tekst voor de eerste maal onder- 
verdeeld in rubrieken, die elk hun titelopschrift dragen. T ôt nu toe 
kwam de tekst praktisch als één doorlopend geheel voor. D e artikels 
waren slechts miniem onderscheiden. Voortaan zijn ze ordentelijk 
gerangschikt onder een vijftal kapittels, waarvan de titel luidt : poli
tieke kroniek (samengesteld uit het buitenlands nieuws), kulturele 
kroniek, gerechterlijke kroniek, industriële en kommerciële kroniek, 
feuilleton. Terwijl dus buitenlandse nieuwsberichten op een relatief 
neutrale wijze verkondigd worden, blijft het blad op binnenlands 
gebied volledig buiten de politieke tweestrijd tussen katolieke en 
liberale partijen, die langzaamaan vaste vorm krijgt. Het Algemeen 
Aenkondigingsblad trotseert de ganse période 1830-1848 en zal na deze 
datum nog een tiental jaren bestaan.

Maar op 23 mei 1841 is het eerste politiek nieuwsblad in Mechelen 
te voorschijn gekomen. Het is volledig franstalig. D e titel : Journal 
de Malines et de l’Arrondissement. D e eerste zeven nummers van dit 
weekblad, dat 00k elke zondag verkocht wordt, werden gedrukt bij 
de broers Dewever, te Antwerpen. Maar vanaf het 8e nummer heeft 
de mechelse drukker J. F. Olbrechts het recht op drukken verkregen. 
D e redakteur van het blad is de mechelaar J. D e Mat. Direkteur 
zou Armand de Perceval geweest zijn, één der kopstukken uit het 
liberale stadsbestuur van de stad.

De , Journal de Malines”  houdt in het begin in feite voor een 
middenpartij te vormen tussen liberalen en katolieken. Haar politiek
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zou volledig gebazeerd zijn op de demokratische grondbeginselen, 
zoals deze geformuleerd zijn in de belgische grondwet. Aldus neemt 
de krant geen enkel ekstreem standpunt in. Ze is liberaler dan de 
katolieke partij, maar legt een sterk respekt aan de dag voor de kato- 
lieke godsdienst. Haar redaktie is gevormd uit konservatieven, ver- 
zoeningsgezinde elementen van beide strekkingen, voor wie elke 
religieuze polemiek taboe is. Aldus is de Journal de Malines een 
typisch produkt van de geest van het unionisme, dat de eerste 18 jaren 
van onze nationale geschiedenis kenmerkt. Het is het eerste weekblad 
te Mechelen, dat zich met binnenlandse politieke aangelegenheden 
ophoudt. Haar informatieve inhoud slaat hoofdzakelijk op de be- 
slissingen en werkzaamheden van de gemeenteraden van het ganse 
arrondissement, inzonderheid van Mechelen. Daarnaast verschaft het 
ook buitenlandse berichten uit verschillende europese landen. Verder 
een reeks artikels over onderwijs, literatuur, kunsten, handel en 
industrie.

Het buitenlands nieuws gaat zich reeds vrij vlug beperken tôt 
berichten uit Frankrijk. Vanaf het 8e nummer reeds valt ook dit 
nieuws weg.

Vanaf 21 mei 1843 is de redaktie van het orgaan gewijzigd. Daar 
de nieuwe personen, die het blad voortaan besturen, allen stuk voor 
stuk uit de liberale kringen van de stad komen, is de strekking van 
de Journal de Malines duidelijk van unionistisch naar afgetekend 
liberaal overgegaan. Aile katolieke bestanddelen werden uit de vroegere 
redaktie weggehaald. W e kunnen bijgevolg aannemen dat het pas in 
1843 is dat de stad Mechelen een eerste produkt van één der twee 
grote nationale antagonisten krijgt. Merkwaardig genoeg is de kato
lieke partij niet bij machte geweest onmiddellijk op deze primordiale 
uitdaging te reageren.

Het liberale weekblad Journal de Malines is niet in staat geweest 
zich een langdurig bestaan te verzekeren. D e aflevering van 5 sep- 
tember 1843 wordt gedrukt bij Lignier, te Brussel. Kontraktbreuk 
van de mechelse drukker J. F. Olbrechts heeft tôt deze verschuiving 
geleid. Dezelfde aflevering biedt echter opnieuw buitenlands nieuws. 
Maar het volgend nummer, gedateerd van 10 september 1843, is 
meteen het laatste. Het was het 37e eksemplaar van de 3de jaargang. 
De ajournai de Malines”  legt de schuld van haar verdwijnen op de 
schouders van de personen, die het op 21 mei 1843 uit de redaktie- 
kring gestoten had.



Eind 1843 is dus het eerste politiek nieuwsblad te Mechelen 
van de kaart gevaagd, en verschijnt er nog alleen het apolitiek Alge- 
meen Aenkondigingsblad.

O p 1 februari 1846 verschijnt, opnieuw bij J. F. Olbrechts, een 
tweede neutraal nieuwsblad : Den Dylbode. Het motto van dit week- 
blad bestaat uit de drie woorden ,,Gematigdheid, Onpartydigheid 
en W aerheid” . D it strikt apolitiek nieuwsblad „bekommert zich 
geenszins met Staetkundige redekavelingen en met Dagbladeren- 
twist” . W e vinden er binnenlandse nieuwsberichten en stadsnieuws, 
alsook notariële en kommerciële aankondigingen in. Het orgaan 
eerbiedigt het rooms-katoliek geloof en dito zeden. Den Dylbode 
blijft na 1848 nog elke zondag verschijnen.

In de période 1830-1848 zagen aldus twee neutrale, en één 
politiek nieuwsblad het licht in deze stad. Daarbuiten werden er nog 
een wetenschappelijk en een religieus tijdschrift gedrukt.

De Annalen van het Genootschap tôt Voortplanting des Geloofs 
verschijnen driemaandelijks vanaf januari 1833, bij de ,,drukker van 
het Aertsbisdom van Mechelen” , P. J. Hanicq. Het rooms-katoliek 
orgaan, dat brieven en artikels bevat van bisschoppen en missionarissen 
uit Amerika, Azië en Afrika, zou de vertaling van een franse uitgave 
zijn, op 15.000 eksemplaren gedrukt worden, en zeer verspreid zijn 
in het buitenland. Deze Annalen blijven verschijnen na 1848.

Vanaf 1844 is J. F. Olbrechts 00k de drukker van een weten
schappelijk, franstalig tijdschrift, Annales de la Société des Sciences 
Médicales et Naturelles de Malines. Deze werden van 1841 tôt 1844 
gedrukt te Brussel bij F. Verteneuil. D e geneesheren Groenendaels, 
d ’Avoine en Bulckens, en de apotekers Van Melckebeke en Zech, 
dirigeren dit maandelijks tijdschrift, waaraan een groot aantal genees
heren en wetenschapsmensen hun medewerking verlenen. Ook deze 
Annales blijven gepubliceerd worden na 1848.

Période 1848-1870

Doordat de belgische regering op 26 mei 1848 de drukkende 
zegelbelasting afschafte, opende zij de weg voor een grotere versprei- 
ding van de pers in België. D e bestaande kranten wisten hun oplage 
te verhogen, en daarnaast zagen een groter aantal periodieken de kans 
regelmatig te verschijnen. Het volk was voor de eerste maal financieel
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in staat zich via de nieuwsbladen op de hoogte van de binnenlandse 
politiek te stellen.

D e gevoelige prijsvermindering van de bladen was gedeeltelijk 
ook het gevolg van de technische uitvindingen en vernieuwingen in 
de tweede helft van de 19e eeuw, zoals de gemekanizeerde typografie, 
de verbetering en verfijning in de papierproduktie, en de bericht- 
geving via de telegrafische lijn i.p.v. de postduiven.

De grootste beperking lag nu nog in het analfabetisme van de 
massa, faktor die nog tôt in de 20e eeuw zou doorwegen.

D e meeste nieuwe kranten, die in de période na 1848 ontstaan, 
stonden in het licht van de grote bilaterale partijstrijd, die de ganse 
politiek van ons land in haar greep had. Nochtans moeten we wachten 
tôt 1857 vooraleer de eerste katolieke krant te Mechelen verschijnt, 
en tôt 1858 om het eerste nieuwsblad van liberale zijde te zien ontstaan. 
Terecht kan M. De Vroede (1) beweren dat in de jaren 1855-1856 
,,Mechelen nog een stad is, waar de pers nog weinig o f niet de weerslag 
van de politieke tegenstellingen vertoonde” .

Ook in Mechelen verschijnen in de période 1848-1870 een groter 
aantal en een grotere verscheidenheid van periodieken. Ze dagen 
aile in de frekwentste gevallen wekelijks op. Geen enkele is in staat 
het type van dagblad aan te nemen. Het nog te gering aantal afnemers 
en de grote verscheidenheid in keuze spelen daar ongetwijfeld een 
roi in.

Zo zijn in de période 1848-1870 in en over Mechelen versche- 
nen : vijf katolieke, twee liberale, en negen apolitieke nieuwsbla
den, vier publiciteitsbladen, twee wetenschappelijke tijdschriften, 
een kultureel orgaan, en zes religieuze bladen.

Van de vijf katolieke nieuwsbladen waren vier vlaamstalige, en 
één franstalige.

Het eerste nieuwsblad te Mechelen dat tevens de spreekbuis is 
van lokale katolieke partij, is de Gazet van Mechelen, blad van de 
stad en van het arrondissement, gesticht op 12 juli 1857. Het werd 
wekelijks gedrukt bij Steenackers-Klerx. D e gazet zou opgericht zijn 
om een tegengewicht te vormen aan de meer en meer opkomende 
liberale pers. Deze liberale pers bestond uit vanuit andere steden 
ingevoerde kranten, want in Mechelen zelf werd gedurende deze 1

(1) M. D e V roede, De Vlaamse Pers in 1855-1856, (Interuniversitair Centrum voor 
Hedendaagse Geschiedenis. Bijdragen n° 12), Leuven-Parijs, i960.
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jaren geen enkele liberale krant gedrukt.
D e Gazet van Mechelen bevat in hoofdzaak binnenlands politiek 

nieuws, stadsnieuws en gemeentelijke berichten uit het arrondisse
ment. Daarnaast zijn er afgedrukt : korte, buitenlandse nieuws- 
berichten, artikels aangaande literatuur en kunst, handel en bouw- 
kunde, kerkelijk nieuws, een feuilleton en aankondigingen.

Deze laatste nemen vlug in aantal toe, terwijl de buitenlandse 
berichten verdwijnen. Politieke polemiek en verkiezingspropaganda 
vullen het grootste gedeelte van het blad. Deze Gazet van Mechelen, 
die wel een sukses schijnt gekend te hebben, neemt vanaf de tweede 
jaargang reeds ruimere afmetingen aan. Na zeven volledige jaar- 
gangen, en vanaf 5 juli 1864 wordt het vervangen door het „Mechelsch 
Nieuwsblad” , dat in dezelfde drukkerij gedrukt wordt.

Het Mechelsch Nieuwsblad van de stad en het arrondissement 
verschijnt slechts één maal onder deze benaming. Vanaf de tweede 
aflevering is haar titel gewijzigd in Mechelsche Courant van de stad 
en het arrondissement. Hier 00k hebben we te doen met een weekblad, 
dat elke zondag gepubliceerd wordt. D e inhoud ervan kan volledig 
vergeleken worden met deze van de Gazet van Mechelen.

Einde 1865 wordt de Courant gedrukt bij E. en I. Van Moer 
om de eenvoudige reden dat de heer Steenackers als drukker gestopt 
was. Midden 1868 krijgt het blad de ondertitel ,.Nieuws en Aen- 
kondigingsblad” toegewezen. Aldus blijft het verschijnen tôt na 1870.

D e heren E. en I. Van Moer geven vanaf 1865 00k nog een ander 
katoliek weekblad uit : De Ware Volksvriend. D it orgaan was op 
3 januari 1864 gesticht door E.H. Van Moer, en gedurende het eerste 
jaar gedrukt bij E. F. Van Velsen. Dit nieuws- en aankondigingsblad 
is bedoeld om tegelijk stichtend en ontspannend te zijn. Het houdt 
zich niet op met rechtstreekse politieke polemiek, en we kunnen het 
dan 00k niet beschouwen als een propaganda-orgaan van de katolieke 
partij, die hiertoe trouwens de Mechelsche Courant bezat. W at we 
wel in de Ware Volksvriend vinden, zijn berichten over konings- 
huizen, kerk, internationale politiek, zedeleer en godsdienst, genees- 
kunde en hygiène, stadsnieuws en distrakties. Aldus verschijnt dit 
orgaan nog na 1870.

Daarnaast zijn er in katolieke middens een aantal priesters en 
leken, die in 1869 een nieuw katoliek weekblad publiceren : De gods- 
dienstige week van Mechelen. D it is in de eerste plaats een religieus 
orgaan, met artikels over godsdienst, kerkelijke oudheidkunde, klerus
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en godsienstige literatuur, maar verkondigt daarnaast ook politieke 
propaganda. Elke gelegenheid wordt voortaan te baat genomen om de 
politieke gedachte en verkiezingsprogaganda langs de pers om bekend 
te maken.

De godsdienstige week van Mechelen had nochtans niet veel reden 
van bestaan, vermits de katolieken ononderbroken hun krachtige 
Mechelsche Courant bezaten. Het pas opgerichte weekblad verdwijnt 
dan ook na één jaargang, op 24 december 1869.

Inmiddels heeft de mechelse katolieke partij ook een franstalig 
weekblad gesticht, genaamd La Dyle, Journal hebdomadaire de la ville 
et de l'arrondissement de Malines. De stichtingsdatum is 7 januari 1866, 
en de drukker-uitgever : J. Ryckmans-Van Deuren. Volgens het 
blad zelf had de stad reeds lange tijd noodzaak aan een franstalig 
nieuwsblad. La Dyle is geen tegenstrever van de Courant ; het heeft 
dezelfde katoliek-konservatieve strekking, maar richt zich tôt een 
uitsluitend frankofoon lezerspubliek. D e nieuwsberichten van deze 
krant zijn vooral op lokaal plan gericht. Maar we vinden er eveneens 
buitenlandse berichten, een religieuze kroniek, kulturele aankondi- 
gingen, en feuilletons. Aanvankelijk kon men haast geen politieke 
polemiek in dit blad terugvinden. Geleidelijk aan echter verminderen 
de buitenlandse nieuwsberichten, om plaats te maken voor binnen- 
landse polemiek en verkiezingspropaganda. La Dyle is een uitge- 
sproken konservatieve strekking toegedaan. Het sterk orgaan, dat 
nooit één enkele wijziging zal ondergaan, zal nog lang na 1870 blijven 
voortbestaan.

Stappen we nu over tôt de liberale pers. Deze had reeds een eerste 
poging aangewend in 1843, voor niet lang echter. Het duurt daarna 
tôt einde 1858 vooraleer de liberalen met een nieuw weekblad uit- 
pakken. Daar in Mechelen nog geen enkele drukker gevonden werd 
die een dergelijk blad wilde uitgeven, moest deze partij elders uitzien 
naar een geschikte en bereidwillige pers. T e  Antwerpen, bij J. Jorssen, 
werd op 14 november 1858 het eerste nummer gedrukt van De 
Mechelaer, Weekblad voor Algemeene Belangen. D it is een nieuwsblad, 
waarin tamelijk veel buitenlands nieuws opgenomen werd, uit aile 
europese windstreken, maar ook uit Amerika en Azië. Heel veel 
binnenlands nieuws ook, artikels over handel en verkiezingspropa
ganda. D it liberaal orgaan is de rechtstreekse tegenpool van de Gazet 
van Mechelen.

De Mechelaar is vlaamsgezind, maar erg konservatief. Het politiek 
nieuws wordt verzorgd door Paul Devaux.
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Het zevende nummer van de tweede jaargang, is het laatste dat ver- 
schenen is. Het dateert van 25 december 1859. Daarna blijft de stad 
Mechelen gedurende vier jaren verstoken van een liberaal nieuwsblad.

Het is inderdaad pas op 13 september 1863 dat De Burgery, 
Mechelsch Blad ter bevordering van ’s lands welvaart en vooruitgang 
verschijnt. Nog altijd heeft men in Mechelen geen liberale drukker. 
Het blad wordt in Brussel gedrukt, bij J. Nys. Het is het wekelijks 
officieel orgaan van de —  konservatieve —  Liberale Grondwettelijke 
Vereeniging. De eerste afleveringen bevatten alleen politieke polemiek 
en verkiezingspropaganda. Vanaf het dertiende nummer, op 15 no- 
vember 1863, is de titel veranderd in De Burgerij en de Landbouw. 
De afmetingen zijn sterk uitgebreid. Het heeft waarschijnlijk een 
ruime lezerskring gekend. Van met het i3de nummer wordt het 
gedrukt en uitgegeven door E. J. Van Mol, te Lier en te Mechelen. 
Het kondigt voortaan 00k binnen- en buitenlandse nieuwsberichten af, 
en geeft zowel franstalige, als vlaamse artikels. Het is de grote politieke 
antagonist van de katolieke Gazet van Mechelen. Het streeft de belan- 
gen van de burgerij in handel en nijverheid na, en wenst de oprichting 
van een regering, samengesteld door leden van de burgerij, en niet 
van de geestelijkheid. Dit instrument van de mechelse liberale partij 
blijft tôt na 1870 onveranderd verschijnen.

Een franstalige liberale krant treffen we niet aan in de période 
1848-1870.

Dezelfde période kent de uitgave van een negental apolitieke 
informatieve kranten, waarvan zeven in het vlaams, en twee in het 
frans opgesteld. Ze hebben niet aile een langdurig bestaan gekend. 
Het Algemeen Aenkondigingsblad, dat reeds in de vorige besproken 
périodes onder verschillende benamingen verscheen, treffen we nog 
in ongewijzigde vorm aan tôt en met 19 april 1857. D it nieuws- en 
aankondigingsblad heeft 85 jaargangen getrotseerd. Het werd gesticht 
in januari 1773, getiteld Wekelyks Bericht voor de stad ende provincie 
van Mechelen. Het formaat is driemaal vergroot. Buiten een schorsing 
van zes maanden in de franse période, is het nieuwsblad ononder- 
broken iedere zondag gepubliceerd. Het sukses en de populariteit 
van dit blad moet zeer groot geweest zijn. Plots is het dus verdwenen, 
zonder vermelding van reden o f oorzaak.

De Dylbode werd 00k in de vorige période besproken. Na elf 
jaargangen sterft 00k dit ,.Wekelijks nieuws- en aankondigingsblad” 
uit, na tweemaal een vergroting van het formaat te hebben ondergaan. 
De laatste aflevering verschijnt op 28 december 1856.
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Het gaat nochtans niet volledig de vergeetput in, maar wordt 
na deze datum voortgezet door het ,,Mechelsch Berigt, inhoudende 
de verkoopingen der notarissen van Mechelen en andere bekend- 
makingen” . Zoals haar voorganger, blijft het Mechelsch Berigt gedrukt 
bij de firma Olbrechts. D it blad is tegelijk een notarieel- en een 
nieuwsblad. Naast aankondigingen vanwege de notarissen, verschijnen 
in het weekblad binnen- en buitenlandse nieuwsberichten en het 
stadsnieuws. Het blijft even strikt apolitiek als De Dylbode.

Vanaf 1858 is het formaat vergroot en biedt het blad als primeur 
in de stad een vijf-kolommen-tekst. Het heeft waarschijnlijk een grote 
afzet gekend. Het Mechelsch Berigt gaat verder na 1870.

Een ander neutraal nieuwsblad, tevens kommercieel- en publi- 
citeitsblad, is De Standaert van Mechelen, Nieuws- en Aenkondigings- 
blad, gesticht op 19 november 1854, bij de firma Steenackers-Klerx. 
Het verschijnen van deze nieuwe gazet zou tegemoet komen aan de 
vraag naar een nieuwsblad, dat de vlaamse zaak zou terzijde staan 
en de belangen van de vlaamse bevolking van de stad zou propageren. 
Elke zondag komt het blad aandraven met officiële berichtgevingen, 
opmerkelijk veel buitenlands nieuws, berichten aangaande het binnen- 
lands gebeuren, en vooral 00k artikels over onderwijs, handel, nijver- 
heid, landbouw en wetenschappen. Ook kerkelijk nieuws wordt mee- 
gedeeld, want De Standaert is religieus, doch niet aan de politieke 
katolieke partij verbonden. In de eerste plaats steunt hij de belangen 
van de werklieden, en hierin is hij het eerste mechels blad om op 
te komen voor de arbeidersklas.

Maar De Standaert van Mechelen heeft het niet lang volgehouden. 
Het laatste nummer van de tweede jaargang is meteen het allerlaatste. 
D e einddatum luidt : 23 november 1856. Het stopzetten wordt kort- 
weg meegedeeld, zonder oorzaak.

In de Gazet van Mechelen, Blad van de stad en het arrondissement, 
verschenen van begin 1860 tôt einde 1862 als bijvoegsel de Berigten 
der stad Mechelen. D it apart bladje met de officiële, tweetalige stads- 
berichten had niets anders gemeen met de katolieke Gazet van 
Mechelen, dan dat het er een bijvoegsel van was. Ze werden zelfs 
bij een verschillende drukker uitgegeven, en kunnen dus gezien 
worden als een zelfstandig, apolitiek nieuwsbladje. Daar de drukker 
gekontrakteerd werd voor juist drie jaar, is 28 december 1862 de 
laatste datum waarop het verscheen.

Na deze datum werden ze afgedrukt in een gloednieuw nieuws
blad, dat een week voordien speciaal daartoe gesticht werd bij de
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firma Dierickx-Beke Zonen. Maar deze heeft van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om een aanvang te nemen met een volledig nieuw 
weekblad, waarin naast deze stadsberichten ook binnen- en buiten- 
lands nieuws, artikels aangaande literatuur, handel, nijverheid, land- 
bouw, oudheidkunde, en aankondigingen opgenomen werden. De 
naam van dit blad : Mechelsch Nieuws- en Aaenkondigingsblad. Het 
blad heeft geen politieke gezindheid aangenomen. In de période 1848- 
1870 is de oppervlakte van de tekst twee maal vergroot. Na de laatste 
datum blijft het gewoon elke zondag gepubliceerd worden.

Tenslotten werd nog één geïsoleerd, ongedateerd eksemplaar 
gevonden van Spaarzaamheid, een nieuwsblad, dat algemeen buiten- 
en binnenlands nieuws bevat, hoofdzakelijk gericht is tegen alkoholis- 
me, een rooms-katolieke inslag heeft, en op 12 augustus 1865 zou 
verkocht zijn.

Naast deze zeven vlaamstalige neutrale nieuwsbladen, treffen we 
nog twee andere dergelijke bladen aan, maar franstalige.

In de eerste maand van 1855 verscheen het eerste Bulletin 
Communal de Malines, bij E. F. Van Velsen. Stichter en direkteur 
van deze periodiek is het gemeenteraadslid Armand de Perceval. Het 
is gewoon een afdruk van de zittingen van de gemeenteraad. Uitsluitend 
in het frans opgesteld, blijft het na 1870 verschijnen.

Het laatste apolitiek informatief blad tenslotte, dat in deze période 
gesticht werd, is de franstalige L ’Ami des Familes. Vanaf 3 juli 1864 
daagt dit blad, dat tevens erg kultureel gericht is, iedere zaterdag op 
met allerhande diverse nieuwsberichten uit binnen- en buitenland, 
maar hoofdzakelijk met feuilletons, kulturele artikels en distrakties. 
Aanvankelijk gedrukt bij H. Steenackers, zijn de heren E. & I. Van 
Moer vanaf augustus 1865 er de drukkers-uitgevers van. Einde 1869 
telt het 4 i.p.v. 2 paginas, en zou de redaktie volledig gewijzigd zijn. 
Begin 1870 verschijnt L ’Ami des Familles te Leuven, bij C. Peeters. 
O p het einde van datzelfde jaar verdwijnt het voor goed.

In de kategorie der publiciteitsbladen hebben we reeds De Stan- 
daert van Mechelen en Fiet Mechelsch Nieuws- en Aenkondigingsblad 
besproken onder de neutrale nieuwsbladen. Beide bladen vertonen 
dit dubbel kenmerk.

Enkele nummers verschenen in 1865 en 1867 van een Bulletin 
Bibliographique en van een Bulletin mensuel de livres anciens, rares 
et curieux, twee prospektussen van boekhandelaars, met prijslijsten 
van te koop gestelde boeken.

5 3 i



B esch ou w en  w e de reeks van  religieuze bladen. H et katoliek- 

religieus w eekblad  De godsdienstige week w erd  eerder behan deld  onder 
de katolieke nieuw sbladen, daar het ook politieke propaganda af- 
kondigt.

D e Annalen van het Genootschap tôt Voortplanting des Geloofs 
reeds behandeld in de période 1830-1848, verschijnen onveranderd 
tôt na 1870.

Het vroegste nummer van het Genootschap der Hl. Kindsheid, 
eveneens een rooms-katoliek tijdschrift, hebben we weergevonden 
van december 1851. Het wordt aile twee maanden gedrukt bij H. 
Dessain. De inhoud bestaat uit korrespondentie onder de verschillende 
europese zetels van de gelijkluidende vereniging. Einde 1869 ver- 
schijnt het op groter formaat en telt het 32 paginas. Het blijft na 1870 
regelmatig voorgeschoteld.

Een vierde religieuze periodiek is Maandelijksche Oefeningen, dat, 
te beginnen van 1857 o f 1858 iedere maand de gewenste en nuttige 
oefeningen voorschrijft. Ook dit blaadje blijft doorlopen na deze 
période.

D e aflaten der maand en biografieën van heiligen worden vanaf 
1866 afgedrukt in S. Franciscus’ Maandbriefje, dat het tôt het begin 
van de 20e eeuw gaat volhouden.

Van begin tôt einde 1869 publiceert de onderpastoor Olivers 
te Mechelen De Godsdienstige Maand, een rooms-katoliek tijdschrift 
van 52 bladzijden, dat voor iedere dag van de maand een stich- 
tende, godsdienstige lektuur bevat, bestaande uit een verhaal uit het 
evangelie o f een heilige-verhaal. Niet langer dan één jaar heeft deze 
uitgave bestaan.

A ls wetenschappelijke organen zijn er vanin de vorige période 
reeds de Annales de la Société des Sciences Medicales et Naturelles 
de Malines, die aangetroffen worden tôt einde 1856.

Daarnaast verschijnen de Annales de la Société de médecine pratique 
de la Province d’Anvers établie à Willebroeck, vanaf 1849 te Mechelen 
in de drukkerij Van Velsen-Van der Elst. Daarvôôr werden ze gedrukt 
te Brussel en te Boom. Maandelijks geeft dit franstalig wetenschappe- 
lijk tijdschrift artikels aangaande geneeskunde, farmacie en hygiène. 
Een bijna onoverzichtelijke lijst van geneesheren uit binnen- en 
buitenland werkt eraan mee. Het aantal paginas van deze periodiek 
varieert, maar jaarlijks biedt het ±  450 à 500 bladzijden. Deze 
annalen, die geïllustreerd zijn, verschijnen tôt in 1855.
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Een eerste kultureel blad, L ’Ami des Familles, werd eerder aan- 
gehaald onder de neutrale nieuwsbladen.

Van beroeps-, ekonomische-, sport- o f distraktieve bladen vind 
men in de période 1848-1870 nog geen spoor, wat niet wegneemt 
dat deze kenmerken sporadisch in periodieken van een andere aard 
kunnen voorkomen.

Période 1870-1893

Na het ontstaan van de socialistische partij in België, wordt de 
polemische strijd, die geheel in de pers weerspiegeld is, gevoerd op 
drie fronten, i.p.v. op twee. In Mechelen is het slechts in 1885 dat 
een eerste socialistisch nieuwsblad, althans volgens het gevonden 
bronnenmateriaal, ontstaan is.

Als algemene kenmerken kan men aanstippen dat het aantal 
nieuwsbladen zich min of meer blijft handhaven, en geen enkel reeds 
in staat is de vorm van een dagblad aan te nemen. De algemene 
verschijningsvorm blijft in het gunstigste geval steeds het weekblad. 
Een overwicht van vlaamstalige periodieken is vrij duidelijk.

Naast de nieuwsbladen worden in deze période 00k pogingen 
aangewend van uitgaven met een gans andere inhoud, karakter, doel 
of strekking. Zo verschijnen er aankondigings-, ideologische- en 
religieuze-, kulturele- en wetenschappelijke-, ekonomische-, vak-, 
sport- en distraktieve bladen. D e variëteit is dus veel groter dan in 
de voorgaande perioden. Dadelijk moet er echter aan toegevoegd dat 
niet aile bladen een langdurig bestaan hebben gekend en vele po
gingen vrij vlug spaak liepen.

W e beginnen met de voornaamste groep, de politieke nieuws
bladen, die dus voor het merendeel volledig in het teken staan van 
de enorme partijenstrijd, die het ganse politieke, ekonomische en 
sociale leven overkoepelde. D e kranten zijn er een prachtig spiegel- 
beeld van.

D e katolieke partij is vertegenwoordigd in vier weekbladen : de 
reeds eerder bestaande Mechelsche Courant, La Dyle, en De Ware 
Volksvriend, en een nieuwe, tamelijk kortstondige verschijning, De 
Mechelaar.

D e Mechelsche Courant is de onveranderde, sterke troef in de 
handen van de katolieken uit deze stad. Alleen krijgt het blad vanaf

533



haar 20e jaargang, in 1883, een nieuwe ondertitel : „Katholiek W eek- 
blad voor de stad en het arrondissement Mechelen” .

Vanaf 3 januari 1892 gaat de gazet zelfs tweemaal per week ver- 
schijnen. Nochtans kunnen de katolieken op gebied van periodiciteit 
hun liberale tegenstrevers niet evenaren, die op dat ogenblik een 
Maanblusscher bezitten, met een verschijningsvorm van drie tôt zes- 
maal per week.

Na één jaargang moet de Mechelsche Courant haar uitbreiding 
reeds prijsgeven, en vanaf begin 1893 komt de krant reeds wekelijks 
uit. Zij zal het daarna nog vijf jaren volhouden.

Over de Ware Volksvriend werd in de vorige période voldoende 
uitgeweid. Het blad heeft geen enkele noemenswaardige wijziging 
gekend. Vanaf eind 1895 zijn de drukkers-uitgevers H. Dierickx-Bek 
Zonen. De Ware Volksvriend zal nog lange tijd meegaan.

Maar vanaf 1891 bezitten de katolieken nog een vlaams orgaan : 
De Mechelaar, Werkmansblad. D it weekblad is geen nieuwe ver- 
schijning, vermits het opgericht werd op 6 januari 1889, maar gedu- 
rende de eerste twee jaren volgde het een strikt apolitieke koers. 
Zonder ekspliciet te vermelden dat het katoliek is geworden, begint 
De Mechelaar vanin 1891 duidelijk op te treden tegen het socialisme 
enerzijds, en niet lang daarna 00k tegen de liberale partij, anderzijds. 
W e mogen gerust aannemen dat De Mechelaar van dan af het orgaan 
is van de Katholieke Werkmanskring van Mechelen. Erg vlaams- 
gezind en verdediger van de belangen der arbeidersklas, is het blad 
zonder twijfel de écho van de progressistische fraktie uit de katolieke 
partij van de stad, waarvan de elementen gegroepeerd waren in de 
,.Katholieke Werkmanskring” . Voor deze vereniging maakt De 
Mechelaar trouwens herhaaldelijk reklame. Ook werd de ondertitel 
van de krant van ,,Onpartijdig weekblad” getransformeerd in ,,W erk
mansblad” . W aar het blad voordien een gedeelte wijdde aan binnen- 
en buitenlands nieuws, heeft dit voortaan veld geruimd voor meer 
en meer politieke propaganda en verkiezingsnieuws. Daarnaast komen 
artikels betreffende de handel, stadsnieuws, en een groot aantal 
advertenties voor. D e uitgave verschijnt aile zondagen bij Jaak D e Roy- 
Velter. Na 1893 is het niet stopgezet.

W at de franstalige pers van de katolieke partij betreft, deze 
bestaat onverminderd uit één, doch stabiel orgaan : La Dyle, journal 
hebdomadaire de la ville et de l’arrondissement de Malines, uitgegeven 
door J. Ryckmans. D e ganse période door verschijnt het op dezelfde 
manier als tevoren.

534



Juist zoals een tweede katoliek nieuwsblad opgericht werd om 
de idéologie van een afgescheurde, progressieve fraktie in de schoot 
van de partij te propageren, doet zich een gelijkaardig verschijnsel 
voor bij de liberalen. D e oudere, konservatieve generatie, geschaard 
om de Liberale Grondwettelijke Vereeniging, zat sterk geworteld in 
haar weekblad : De Burgerij en de Landbouw. D it nieuwsblad, gesticht 
in 1863, zal juist 30 jaar blijven leven, ni. tôt 31 december 1893, 
zonder één enkele keer van karakter o f strekking te veranderen. Het 
daaropvolgende jaar is het vervangen door De Burger, haar onmiddel- 
lijke voortzetting.

Doch 00k hier had een bepaald jongere groep zich gedistancieerd 
van de al te reaktionaire kern. Opkomend voor de rechten van de 
werkman, uiten zij hun mening in een eigen, tweetalig weekblad, 
De Mechelsche Galm. L ’Echo de Malines.

Dit politiek nieuws- en aankondigingsblad was gesticht op 
21 september 1884. Aanvankelijk is de strekking ervan neutraal, en 
bestaat de redaktie zowel uit katolieken als uit liberalen. Het orgaan 
wenst een oord te zijn, waar aile diverse, vooruitstrevende personen 
hun opinies en gedachten kunnen uiten. Voor de verkiezingen geeft 
het de lijsten der kandidaten van beide partijen.

Maar na de vierde aflevering reeds heeft de katolieke groep van 
de redaktie zich teruggetrokken, ten gevolge van een onenigheid 
Voortaan verdedigt De Mechelsche Galm, die overwegend vlaamstalig 
is, de progressistische strevingen van de jonge mechelse liberalen. 
Aan de ondertritel werd trouwens een veelbetekenend woord toege- 
voegd. I.p.v. ,,Weekblad” is die geworden : ..Vooruitstrevend week
blad verschijnende aile zondagen” . Bovendien zijn de artikels niet 
alleen gekant tegen de katolieke Mechelsche Courant, maar eveneens 
tegen de konservatieve, liberale De Burgerij en de Landbouw.

W e weten niet hoelang de krant het eksakt heeft uitgehouden. 
Dat zal echter niet fenomenaal geweest zijn, daar het laatste aange- 
troffen nummer van 7 juni 1885 dateert : geen twee volledige jaar- 
gangen, dus.

Maar reeds op 20 september 1887 is een aanvang genomen met 
een nieuwe liberale periodiek : De Maanblusscher, Nieuwsblad voor 
Mechelen en omstreken. D it politiek blad verschijnt drie dagen per 
week; het is het enige nieuwsblad dat vaker dan wekelijks wordt 
gepubliceerd. Het is echter gedrukt te Antwerpen, bij J. D e Deken 
Twee jaar nadien is het de mechelaar J. Bollen die het uitgeeft, en
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enkele m aanden later V icto r  H eym ans. In  d eze laatste p ério d e  is 
H en d rik  G o b b ers  redakteur van  h et blad.

Zowel buiten- aïs binnenlandse nieuwsberichten komen op de 
eerste paginas voor. Hoofdobjekt vormen de politieke strijdartikels 
en -propaganda. Stadsnieuws, een rechterlijke kroniek, een feuilleton 
en aankondigingen vervolledigen de inhoud. Vermits in de polemiek 
o.a. opgetreden wordt voor de belangen van de arbeidsklasse, mag 
De Maanblusscher terecht gezien worden als de progressieve weerklank 
van de liberale kringen uit de stad. D e bourgeois-liberalen scharen 
zich immers om hun De Burgerij en de Landbouw.

Het eerste eksemplaar van de vierde jaargang, dat op 3 december 
1889 afgeleverd wordt, heeft de afmetingen iets kleiner. Maar vanaf 
deze datum is het orgaan een dagblad geworden. De Maanblusscher 
is het eerste politieke nieuwsblad, dat in staat is dagelijks te ver- 
schijnen (1).

Deze krachttoer volbrengt het liberaal blad gedurende twee jaren. 
Vanaf begin 1891 is haar periodiciteit opnieuw driemaal per week.

Van 1889 tôt 1892 zou De Maanblusscher het voornaamste politiek 
orgaan te Mechelen geweest zijn.

Het buitenlands nieuws, dat in het begin tamelijk uitgebreid was, 
verdwijnt geleidelijk in het voordeel van politieke propaganda-artikels 
en verkiezingsnieuws. In 1890 is het zelfs volledig zoek geraakt.

D it intéressant politiek nieuwsblad zal niet lang na 1893 ver- 
vangen worden door een definitief dagblad.

Als speciaal zondagsnummer, geeft De Maanblusscher daarbij nog 
een weekblad uit, dat ekskluzief voor de plattelandsbevolking bestemd 
is. In verschillende gemeenten van het arrondissement werden speci- 
mina van deze wekelijkse afleveringen weergevonden. Zo vinden we 
in dit verband : Zondagnummer van de Maanblusscher, Gazet van 
Boortmeerbeeck, Muyzen, Hever en omstreken, Gazet van Duffel, Waver, 
Waarloos, Rumpst, Linth, Waelhem, Contich, en omstreken, Gazet van 
Konings-Hoyckt, Berlaer, Putte, Kessel en de Gazet van Muysen, 
Bonheyden, Hever, Rymenam en imstreken.

A l deze gazetten zouden van 1891 af regelmatig verschenen zijn 
bij Victor Heymans. Hun inhoud bestaat uit nieuws, —  hoofdzakelijk 
politiek nieuws — , uit binnen- en buitenland, berichten uit Mechelen 
en uit de betrokken gemeenten. Een innovatie is wel dat al deze 1

(1) Omstreeks 1815 werd de neutrale Courier de l’Escaut reeds zes maal per week 
uitgegeven.
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kranten stuk voor stuk geweldig veel aandacht schenken aan het 
weergeven van moorden, diefstallen en ongelukken. Zij kunnen aldus 
beschouwd worden als een voorbode van onze hedendaagse sensatie- 
pers.

Dezelfde drukker zou vanaf 1891 00k nog een aanvang gemaakt 
hebben met de uitgave van een nieuwsblad, bestemd voor het Waas- 
land. D e titel ervan : Volksrecht, Tolk der Waasche Volkspartij.

Van franstalige kant in de liberale pers is het maar pover gesteld. 
Enerzijds is de hoger besproken Mechelsche Galm. L ’Echo de Malines 
tweetalig, en drukt 00k artikels af voor een franstalig lezerspubliek. 
Doch het karakter en de inhoud is overwegend vlaams. Bovendien 
verschijnt het slechts één jaar.

Autonomer is L ’Echo, Edition française hebdomadaire du Maan- 
blusscher. Zoals de ondertitel laat vermoeden, is dit wekelijks orgaan 
niet meer dan een franstalige uitgave van De Maanblusscher. W e 
kunnen het dus volledig met dit laatste vergelijken, buiten het feit 
dat het uitsluitend voor het franssprekend gedeelte van de stads- 
bevolking bestemd is. Haar progressieve strekking is merkwaardig 
duidelijk. Het is opnieuw Victor Heymans, die als drukker-uitgever 
fungeert. L ’Echo is opgericht op 15 juni 1890. Er werden slechts 
18 wekelijkse afleveringen van weergevonden.

Een primeur voor de période 1870-1893 is de allereerste socialis- 
tische krant, die op 26 oktober 1885 te Mechelen verschijnt. Werk- 
mansblad gedrukt bij de niet nader bekende E. Bonaugure en Cie, 
zou zelfs driemaal per week uitgegeven zijn. Geen slecht begin dus. 
Maar of het socialistisch nieuwsblad lang heeft bestaan, moet eerder 
in twijfel getrokken worden. Het stichtingsnummer is het enige dat 
nog aangetroffen werd. Het is natuurlijk bijzonder volksgezind, klaagt 
de talrijke noden van de werklieden aan, en biedt daarbuiten binnen- 
en buitenlands nieuws, stadsberichten, een feuilleton en aankon- 
digingen. En daarmee is een eerste poging in deze richting spaak 
gelopen. Verdere socialistische bladen zullen na 1893 opdagen.

Een laatste kategorie nieuwsbladen zijn deze, die geen politieke 
strekking bevatten. Buiten een drietal reeds bestaande periodieken van 
die aard, die nog lange tijd zullen meegaan, komen nog verschillende 
proeven voor van neutrale nieuwsbladen, die echter aile falikant uit- 
lopen en vlug tôt faillissement gedoemd zijn.

In de jaren 1870-1893 vondt men geen wijzigingen aan de reeds 
vroeger bestaande bladen Mechelsch Bericht, Mechelsch Nieuws- en 
Aenkondigingsblad en Bulletin Communal de Malines.
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Slechts enkele afleveringen zouden verschenen zijn van De Vrije 
Burger, dit, ter gelegenheid van de frans-duitse oorlog, en wel van 
21 t/m 29 juli 1870. De Vrije Burger is dus niets anders dan een tijde- 
lijke oorlogsreportage geweest.

De tweetalige Mechelsche Galm. L ’Echo de Malines, hoger al 
besproken onder de liberale bladen, had met haar eerste vier afleve
ringen aanvankelijk een apolitieke richting aangenomen, en hoeft hier 
dus terloops aangestipt.

In oktober 1885 komt bij G . Bonaugure en Cie te Mechelen een 
eerste poging van een nieuw weekblad uit, genaamd De Antwerpenaar 
D it nieuwsblad zou dus voor geen mechels publiek bestemd zijn. 
Het is een uitzonderlijk harde strijder voor de vlaamse zaak, de 
vlaamse taal en de openbare zedelijkheid in het bijzonder. Buiten 
dergelijke verdedigende artikels, geeft het blad binnen- en buiten- 
landse nieuwsberichten, stadsnieuws, een rechterlijke kroniek, aan- 
kondigingen en distrakties. Het houdt zich nauwgezet buiten elke 
politieke strijd.

Het is niet geweten o f De Antwerpenaar een suksesrijke loopbaan 
is te beurt gevallen. W e hebben alleen de eerste drie nummers weer- 
gevonden (1). Nochtans kondigt het blad in haar eerste aflevering 
aan dat het met nieuwjaar dagelijks zou gaan verschijnen.

Het eerste kommercieel- en ekonomisch blad, De Dylébode, 
Mechelsch weekblad tôt nut van handel en nijverheid, gesticht op 
17 maart 1889, drukt 00k korte nieuwsberichten uit binnen-, en 
buitenland af, zelfs stadsnieuws. De strekking van De Dylebode is 
strikt neutraal. Daarom wordt het 00k onder de apolitieke nieuws- 
bladen vernoemd. Buiten het stichtingsnummer, werd geen andere 
aflevering aangetroffen.

Een geïllustreerd maandblad is Het Volksgeluk, voornamelijk 
opgericht tôt bestrijding van het alkohomisme. Vanaf juli 1889 gaat 
de periodiek elke maand tôt de aanval over, teneinde het alkoholisme 
uit te roeien. Naast deze idéologie leest men er eveneens berichten 
uit binnen- en buitenland in. D e redaktie staat onder de leiding van 
Edmond Vaslet.

Minstens 5 jaargangen lang is Volksgeluk maandelijks verschenen. 
Na december 1893 vinden we het niet meer. 1

(1) In het repertorium van H. D e  B o r g e r , De Antwerpse Pers (1792-1914), staat 
alleen het eerste verschenen eksemplaar van het blad vermeld.
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Tenslotte zou bij A . Olbrechts nog een onpartijdig nieuws- en 
aankondigingsblad vanaf 1890 gepubliceerd zijn. Van deze Gazet 
van Haecht werd geen spoor meer gevonden. W e houden ons bij een 
eenvoudige vermelding (1).

Aan de zijde van de franstalige neutrale nieuwspers is, buiten 
de reeds bestaande Bulletin Communal de Malines en de hoger ver- 
noemde,. tweetalige De Mechelsche Galm. L ’Echo de Malines, nog een 
ander nieuws- en aankondigingsblad in deze période opgericht : 
L ’ Union de Malines.

Iedere zondag wordt dit blad uitgegeven, te beginnen van 5 juli 
1885. D e bedoeling ervan is vrij mooi : ,,eenheid en harmonische 
samenwerking in de families brengen, o.a. door gezonde, gemeen- 
schappelijke, kultureel hoogstaande lektuur i.p.v. woelige verdeeld- 
heid door politieke en religieuze tegenstellingen, in de hand gewerkt 
door andere bladen” .

L ’ Union de Malines is eksklusief tôt een franstalig publiek gericht. 
Teneinde de bedoelde mentale sanering onder de Mechelaars te 
bereiken, biedt het weekblad een keuze lektuur betreffende kunst, 
wetenschappen, sport, tuinbouw, variété. O p de voorpagina komen 
00k een reeks buitenlandse nieuwsberichten voor. Feuilletons en 
notariële advertenties vervolledigen het nieuws- en distraktieblad. 
L ’ Union de Malines houdt zich uiteraard niet op met politieke pole- 
miek. Slechts drie weken heeft het weekblad haar humane taak vol- 
bracht. Na het nummer van 19 juli 1883 zendt de redaktie een bericht 
aan haar abonnées, waarin het aankondigt dat het blad de eerstvolgende 
week niet kan verschijnen, wegens ziekte van de redakteur. Deze zou 
niet snel genezen, want L ’ Union de Malines is waarschijnlijk nooit 
meer opgedaagd.

O p het gebied van de enkelvoudige publiciteitsbladen, verschijnen 
in de période 1870-1893 voor een meer o f minder lange duur, vier 
vlaamstalige, en twee franstalige periodieken.

Het Mechelsch Nieuws- en Aenkondigingsblad blijft ononderbroken 
gepubliceerd en werd in de vorige période besproken. Het is onbetwist 
het grootste advertentieblad te Mechelen, vanaf haar oprichting tôt 
aan haar verdwijnen. Er is niet de minste wijziging aan te bespeuren. 
Naast deze stevige zuil, zijn nog andere bladen opgericht. 1

(1) De krant staat vermeld in E. V a n  D o e s e l a e r , Opzoekingen betrekkelijk de Mechel
sche Dntkpers (1773-1900). Dagbladen en tijdschriften, Mechelen, H. Dierickx-Beke 
Zonen, 1901 (pp. 166-167).
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Een Algemeen Mechelsch Annoncenblad, gedrukt bij J. C. D e Roy, 
zou advertenties verkondigd hebben van januari 1881 tôt januari 1882. 
Het blad is niet weergevonden (1).

D it laatste aspekt is wel het geval met De Mechelaar, Onpartijdig 
weekblad, dat vanaf 6 januari 1889 aile zondagen verschijnt bij Jaak 
D e Roy, en tegelijk nieuws-, kommercieel-, en aankondigingsblad is. 
O p meer dan 500 eksemplaren gedrukt, is het vlaamsgezind weekblad 
vooral op de handel afgestemd. Het grootste deel van de oppervlakte 
is in beslag genomen door kommerciële aankondigingen. Daarnaast 
worden 00k binnen- en buitenlandse berichten en stadsnieuws mee- 
gedeeld.

Aanvankelijk heeft De Mechelaar zich afzijdig gehouden van 
aile politieke partijtwist. Vanaf 4 januari 1891, o f vanaf de derde 
jaargang, werd de ondertitel veranderd in Nieuws- en Aankondigings
blad voor de stad en omstreken. Het woord „onpartijdig”  werd aldus 
weggelaten, een veelbetekenend feit, daar vanaf dat ogenblik de neu- 
trale koers vaarwel wordt gezegd en het weekblad een tendentieuze, 
liberale richting opgegaan is. Vanaf deze datum verwijzen we dus 
naar de groep der liberale nieuwsbladen, waar De Mechelaar vanaf 
1891 behandeld werd.

Een laatste, vlaamstalig advertentieblad, is een prospektus-prijs- 
lijst, in diverse mechelse drukkerijen gedrukt vanaf 1890 tôt na 1893. 
D e titel : Lijst van Oude en Nieuwe boeken, die te bekomen zijn bij 
Alf. Aerts, Vrouw van Mechelenstraat 82, Mechelen.

Voor de franstalige advertentiepers werd bij de vorige kategorie 
reeds melding gemaakt van L ’ Union de Malines, die, naast een nieuws- 
en een distraktief-, 00k het karakter van een aankondigingsblad bezit.

Afleveringen van een maandelijks gepubliceerde prijslijst van 
een boekhandel te Mechelen, zijn in 1892 en 1893 verschenen onder 
de benaming : Catalogue mensuel des Livres rares et curieux à la Librairie 
ancienne et moderne Aug. De Bruyne.

In de kategorie van religieuze en andere ideologische bladen, ont- 
staan, naast de reeds bestaande periodieken uit de vorige période, 
nog een aantal nieuwe, langdurige uitgaven met rooms-katolieke 
inslag, een efemere poging van een blad der vrijmetselarij, en een 
liberaal-ideologische verschijning. 1

(1) De vermelding komt uit het werkje van F. E. D e l a f a i l l e , Bijdragen tôt Op- 
heldering der Geschiedenis van Mechelen, Mechelen, H. Dierickx-Beke Zonen, s.d. (1884), 
p. 162.
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D e religieuze tijdschriften Annalen van het Genootschap tôt Voort- 
planting des Geloofs, Annalen van het Genootschap der Hl. Kindschheid, 
Maandoefeningen, en S. Franciscus’ Maandbriefje, duren onveranderd 
voort. Alleen de tweede, een tweemaandelijk.se aflevering, wordt na 
februari 1890 niet meer aangetroffen.

Drie gloednieuwe rooms-katolieke bladen gaan deze lijst nu 
aanvullen. Het is niet voor niets dat Mechelen de zetel van het 
aartsbisdom is. Het percentage religieuze uitgaven ligt er begrijpelijk 
hoger dan elders.

De Bode van den H. Franciscus van Assisie werd gesticht in 
augustus 1875. Direkteur en redakteur van het orgaan is de E. P. 
Stephanus Dirks. Na een jaar gaat de leiding over in handen van 
de E.P. Stephanus Schoutens. Dit geïllustreerd orgaan van de Derde 
Orde, wordt maandelijks uitgegeven door de Paters Minderbroeders 
Recolleten, geïnstalleerd in Mechelen. D e inhoud van het blad bestaat 
uit artikels en verslagen van deze instelling. Van De Bode... bestond 
eveneens een franstalige, aparté uitgave : Le Messager de Saint- 
François d’Assise. Beide periodieken blijven na 1893 verschijnen.

Januari 1879 zou de stichtingsdatum zijn van een ander, maande
lijks orgaan, met name : Liefdewerk van den H. Augustinus en de 
H. Monica, Maandelijks Verslag van de Afrikaansche Missiën —  De 
Witte Paters, alsook van de franstalige uitgave ervan : Missions 
d’Afrique des Pères Blancs.

Uitgever van dit tijdschrift is het ,,procuur en apostoliek gesticht 
der Afrikaansche Missiën te Mechelen” . Het wordt gedrukt te Ant- 
werpen, bij H. Majoor. Het geïllustreerd maandblad houdt zich 
uitsluitend op met artikels aangaande de missies van de W itte Paters 
in Afrika. Beide versies van hun orgaan blijven verspreid na 1893.

Nog rooms-katoliek is de wekelijkse Kerkelijke Aanzegger van 
Mechelen, die elke zaterdag verschijnt gedurende één jaar, te beginnen 
van 3i oktober 1885. D e kerkelijke almanak en aflaten van de maanden 
diensten in diverse mechelse kerken worden hierdoor bekend gemaakt.

Zoals men ziet is in de période 1870-1893 de bedrijvigheid op 
gebied van religieuze uitgaven zeer groot geweest. Menig tijdschrift 
o f blad is voor een lange tijd meegegaan.

Nog enkele andere, kortstondige ideologische bladen dienen iets 
nader beschouwd.

Het Volksgeluk, geïllustreerd maandblad tegen alcoolism, hoeft niet 
meer verklaard te worden. Bij de apolitieke nieuwsbladen werd deze 
uitgave al gezien.
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E en  eerste vrijz in n ig  orgaan daagt op  m et Antikrist, een m echelse 

u itgave van een gelijkn am ig antw erps blad. T w eem aal per m aand 
ziet deze periodiek het licht, om  haar gai u it te sp uw en  tegen  ieder 
bestaan van  g e lo o f en klerus. D e  bedoelin g  van  de u itgave is de 
vrijm etselarij te propageren en m ogelijke kandidaten s to f te verlen en  
in hun strijd  tegen  aile soorten godsdiensten. Antikrist b ew eert z e lf  
het eerste orgaan der vrijdenkers te zijn , dat in  het vlaam s verscheen . 
G ed ru k t te A n tw erp en , staat het adres van de m echelaar F . V erb elen , 
—  red akteu r? —  erop verm eld.

Negen nummers van het blad werden aangetroffen, van 29 sep- 
tember 1889 tôt 2 februari 1890 (1).

Tw ee afleveringen van het maandelijks tijdschriftje Les Guêpes 
Malinoises, tonen ons een liberaal, politiek-ideologisch blad, dat in 
elk nummer afzonderlijk een verschillend onderwerp aanvalt. Het 
eerste is een oerscherpe kritiek op de katolieke mechelse advokaat en 
senator, Victor Fris; het tweede een niet mildere uitval tegen de 
klerus. S. Marforio, pseudoniem van Dr. D e Keersmaeker, is de 
opsteller van deze franstalige artikels, waarvan niet meer dan een 
vijftal afleveringen gepubliceerd werden, van mei t/m september 1884.

O p gebied van kulturele en wetenschappelijke periodieken, is het 
in de période 1870-1893 eerder pover gesteld, hoewel de toestand 
er nog rooskleuriger uitziet dan in de voorgaande tijdspannen. Een 
aantal pogingen worden ondernomen, maar slechts één enkele heeft 
het verscheidene jaren getrokken. D e andere zijn vlug uit de omgang 
verdwenen.

Er moet worden melding gemaakt van het feit dat onder deze 
pogingen, vijf franstalige, en maar twee vlaamstalige organen zich 
bevonden.

Een eerste stichting was de Recueil Littéraire, een tweewekelijks 
literair blad, dat dan nog wel van de leerlingen uit het M .O . afkomstig 
is. Dezen hebben dus de eerste inzet gedaan op kultureel plan, door 
hun verhandelingen en beschouwingen te publiceren in dit apolitiek, 
kultureel blad. Tevens dient het als stimulans om de franse taal te 
verbeteren en op een meer geperfektioneerde manier naar voor te 
brengen. Verhalen, legenden en gedichten vullen de kolommen. 
Gesticht op 1 februari 1883, werd het niet langer dan tôt 15 maart 
van hetzelfde jaar weergevonden. D e Recueil Littéraire werd gedrukt 
te Gent, maar het redaktie-adres is mechels. 1

(1) Van de antwerpse uitgave werden slechts twee eksemplaren gevonden : van 29 sep
tember en van 1 december 1889; (cfr. H . D e B orger, De Antwerpse Pers, 1792-1914).
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Een tweede poging werd ondernomen in de rangen van de 
literaire organen op 21 juli 1884. Eveneens tweewekelijks, vormen 
Les Frélons de Malines een periodisch verschijnen van één doorlopend 
verhaal, opgesteld door de genaamde Salvator Rosa. D e stijl waarin 
het blad geschreven werd, scheert de toppen van een ultra-bom- 
bastische, pédante welsprekendheid. Het vijfde nummer is meteen 
het laatste aangetroffen. Het dateert van 15 september 1884.

Negen maanden later verschijnt maandelijks het muziekbladje 
La Mme Populaire, publication mmicale, uitgegeven door de professor 
G . Dubin en de orkestleider L. Larose. Het doel van deze publikatie 
is de onuitgegeven muziek van belgische toondichters te verspreiden 
onder het volk. Het blad is niet gedrukt, maar is een gepolykopieerde 
autograaf (1).

Van groter belang zijn de twee vlaamstalige uitgaven, die trouwens 
de allereerste vlaamse kulturele bladen zijn, die in Mechelen ver- 
schenen.

O p 30 november 1889 werd het Weekblad Conscience gesticht. 
A ile zaterdagen bieden de redakteur Jan Versterren en zijn mede- 
werkers een aantal echt literaire en taalkundige artikels in dit ,,orgaan 
van de Zuid-nederlandsche letterkundige vereeniging ,,Conscience” , 
bestaande uit erkend bekwame schrijvers van Noord- en Zuid Neder- 
land” . Hoewel dit grootnederlands blad, naast verhalen, boekbe- 
sprekingen, gedichten en feuilletons, 00k staatkundige beschouwingen 
afdrukt, kleeft het uitdrukkelijk geen enkele politieke strekking aan. 
In een apart bijvoegsel staan aile aankondigingen, de fmanciële rugge- 
graat van het orgaan, samengebracht. Het stichtingsnummer werd 
op 1000 eksemplaren kosteloos verspreid. D it zeer goedbedoelde 
weekblad treffen we slechts een klein jaar aan, tôt 4 oktober 1890.

Het volgende kultureel orgaan is ontstaan in dezelfde tijd als 
het voorgaande : het eerste nummer van De Zangschool, tijdschrift 
ter bevordering van de cijfermetode, verschijnt in december 1889. Dit 
is een tweemaandelijks blad, geredigeerd door de mechelaar P. J. 
Tysmans. Via dit orgaan werken een aantal vooraanstaanden mee aan 
het popularizeren van de zangkunst in het algemeen, en het invoeren 
van een nieuw cijferstelsel in de muziek in het bijzonder. D e ganse 
inhoud wordt hieraan besteed. Na 1893 blijft het blad verschijnen. 
Van een zekere Revue Rouge, mensuelle de Littérature, d’Art, et d’Eco- 1

(1) Van dit blad werden geen eksemplaren weergevonden. Het staat echter vermeld 
in het werk van E. V a n  D o e s e l a e r ,  op. cit., p. 135.
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nomie politique, gedrukt bij L. &  A . Godenne, werd geen voorbeeld 
weergevonden (i).

Een laatste, eveneens franstalig, literair orgaan, werd door de- 
zelfde drukkers uitgegeven. Le Mouvement Littéraire werd vanaf 
8 februari 1892 de 8e en 23e van elke maand gepubliceerd. Stichters 
waren de heren Donnay, Nyst en Roussel. Ook hierin verschenen 
verhalen, gedichten, feuilletons en boekbesprekingen. Het bestaat 
minstens tôt 23 december 1893. Na dit 46e nummer van de tweede 
jaargang vinden we het niet meer weer.

Buiten de reeds behandelde kategorieën, ontstaan in de période 
1870-1893 nog een viertal innovaties voor de pers in deze stad : de 
uitgave van ekonomische-, militaire- en distraktieve bladen en een 
sportblad.

Als ekonomische bladen zijn de eerste verschijningen niet suksesvol 
gebleken. D e vier ondernemingen zijn spoedig uitgewist.

Eersteling in deze reeks is de tweetalige Bassin Maritime, Malines. 
Zeevaart-Dock, Mechelen. D it kommercieel propagandablad werd op 
6 augustus 1871 opgericht naar aanleiding van een vraag van koncessie, 
aan het gemeentebestuur ingediend, om te Mechelen een zeevaartdok 
te bouwen. Het blad is opgericht door advokaat en gemeenteraadslid 
G. Frans. Na zes nummers wordt het blad gestaakt op 17 november, 
maar de redakteur heeft de moed niet opgegeven, want hij herhaalt 
de oproep in een nieuwe, gelijkaardige publikatie : Le Bassin Maritime 
Organe des Intérêts matériels de Malines (2). Dit tweede blad is even
eens gedrukt bij J. C. D e Roy. Deze maal is het orgaan uitsluitend 
in het frans opgesteld. Het sukses was al even miniem als dat van het 
voorgaande, en na dertien afleveringen moest ook deze Bassin Maritime 
gestaakt worden. Het ,,zeevaartdok” zou er nooit komen. D e opsteller 
wijt de vlugge verdwijning van het blad aan het te gering aantal 
geabonneerden, zodat een permanente uitgave onmogelijk bleek.

D e twee andere bladen, die eveneens ekonomisch geïnteresseerde 
kenmerken vertonen, zijn De Dylebode en Le Revue Rouge, reeds 
vroeger aangehaald onder de neutrale nieuwsbladen, respektievelijk 
kulturele periodieken.

Onder de kategorie der militaire- en beroepsbladen, kan De Krijgs- 
trompet worden aangestipt. Dit officieel blad van het reddingsleger 1

(1) Dit literair en ekonomisch maandblad werd genoteerd door E. V a n  D o e s e l a e r , 
op. cit., p. 167.

(2) Uitsluitend aangetroffen bij F. E. D e l a f a i l l e , op. cit., pp. 160-161.
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wordt maandelijks gepubliceerd vanaf mei-juni 1889. Juist één jaar 
lang geven de adjudanten C. Rankin en R. H. Tuckwell zowel vlaamse 
als franse propaganda-artikels voor het leger des heil uit.

In de période 1870-1893 is het 00k de eerste maal, dat ekskluzief- 
distraktieve bladen worden uitgegeven. Le Progrès is een gestencileerd 
blaadje van de leerlingen uit het M .O ., waarin opstellen en verhalen 
opgenomen werden. Een enig nummer van 1 augustus 1882 werd 
aangetroffen.

In 1883 klaarblijkelijk werd 00k een aanvang genomen met La 
Marmite, Gazette originale, een blad, dat iedere zondag ontspanning 
brengt met anekdoten, opgesteld in het dialekt, gedichten, moppen, 
raadsels e.d.m. Het is uitsluitend franstalig. La Marmite is lang blijven 
voortbestaan, tôt na 1893.

Een derde en laatste burlesk ontspanningsblad is het studenten- 
blad Vadderik- Gazette, orgaan van de studentenklub Vadderik, die te 
Mechelen de leuvense universiteitsstudenten grbepeert. Ook dit is 
volledig franstalig. Het verschijnt op onregelmatige tijdstippen tôt 
in de volgende période.

Als ultiem onderwerp beschouwen we het eerste sport- of hobby- 
blad van Mechelen : De luchtreiziger, orgaan der Mechelsche Duiven- 
liefhebberij. Het is een weekblad, gesticht op 1 februari 1885, uitge
geven door Alb. Tuerlinckx, en dat, naast nieuws en artikels i.v.m. 
de duivensport, ook een feuilleton en advertenties bevat, zelfs een 
rechterlijke kroniek. Dit blad zal niet ophouden met het jaar 1893.

Période 1883-1914

Deze laatste période is veruit de interessantste uit de geschiedenis 
van de vôôroorlogse pers te Mechelen. Niet alleen om de verschrikke- 
lijke verscheidenheid en het stijgend lezersaantal, dat toelaat de oplage 
der uitgegeven bladen te verhogen, maar vooral door de intensere 
periodiciteit. Het is in de laatste jaren van de 19e en de eerste jaren 
van de 20e eeuw, dat de eerste grote, belangrijke politieke dagbladen 
verschijnen, die wat hun periodiciteit betreft, niet op een mislukking 
zijn uitgelopen. Verschillende van deze dagelijkse kranten gaan tôt 
een heel eind in de 20e eeuw voortleven, één enkele, de Gazet van 
Mechelen, kennen we er vandaag nog.

D e politieke nieuwsbladen staan meer dan ooit in de greep van 
de allesoverheersende partijstrijd, die haar polemiek haast uitsluitend
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via een politiek gebonden, tendentieuze pers moet voeren. Bij de 
katolieke en liberale kranten, voegen zich reeds enkele socialistisch 
bladen, hoewel deze bij de wekelijkse verschijningswijze moeten 
blijven en geen enkele keer lang blijven bestaan.

O p te merken valt het overduidelijke overwicht van de vlaams- 
talige pers. De franstalige bladen moeten we nog sporadisch gaan 
zoeken. Geen enkel heeft de vorm van een dagblad kunnen aannemen.

O p gebied van religieuze — , kulturele — , en ideologische perio- 
dieken merken we een enorme aktiviteit van stichtingen en nieuwe 
uitgaven, doch weinig hebben het jaar 1914 bereikt.

Ook vele ekonomische o f publicitaire organen zijn niet meer dan 
ééndagsvliegen geweest.

Verschillende beroeps- o f vakbladen hebben het een tiental jaren 
kunnen trekken. D e oprichting van sport- en distraktieve bladen is 
ook veelvuldiger geweest dan in de vorige période.

Beginnen we met de katolieke nieuwsbladen. Deze waren in 1893 
vertegenwoordigd in de Mechelsche Courant, De Mechelaar, De Ware 
Volksvriend, en La Dyle, aile reeds besproken in voorgaande périodes.

D e konservatieve Mechelsche Courant blijft regelmatig wekelijks 
uitgegeven bij de W w e J. C. D e Roy, dit tôt 25 december 1898, dag 
waarop de uitgave van de krant gestaakt wordt. In het laatste nummer 
hoopt het blad, ,,door toeloop van omstandigheden” slechts tijdelijk 
te verdwijnen, doch we zullen ze hierna nooit meer aantreffen. De 
Mechelsche Courant heeft 35 jaargangen getrotseerd.

De Mechelaar, die vanaf 1891 vooruitstrevend katoliek is, zou 
reeds defînitief verdwenen zijn op het einde van 1896, om vervangen 
te worden door het vakblad Recht en Plicht.

De Ware Volksvriend gaat nog mee tôt in 1914. Het blijft steeds 
onder dezelfde gedaante en met hetzelfde karakter verschijnen, iedere 
week. Vanaf 1896 heeft een priester uit Mechelen de leiding ervan 
op zich genomen.

O p 8 september 1895 stichtte de ,,Katholieken Burgers-, Handels- 
en Nijverheidsbond van Mechelen” een eigen orgaan, De Beiaard, 
bestemd voor de katolieke burgerij uit handel en nijverheid. Het blad, 
dat aanvankelijk onregelmatig verscheen, wordt vanaf de tweede 
jaargang wekelijks, en draagt dan als ondertitel : ,,Mechels weekblad 
tôt bevordering der belangen van iedereen” . D it politiek nieuws- en 
kommercieel blad biedt, naast buitenlands- en stadsnieuws, hoofd- 
zakelijk artikels aangaande politiek en handel, en advertenties. Ook 
voert het op geschikte momenten de nodige verkiezingspropaganda.
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Het geeft zich uit als beschermer van de kleinhandelaars, en vîndt 
niets zo laag als de koôperatieven.

M et de derde jaargang, die trouwens de laatste zal zijn, is De 
Beiaard opnieuw onregelmatig geworden. D e laatste aflevering ver- 
schijnt op 25 september 1898 bij Paul Ryckmans.

Maar inmiddels is op 22 maart 1896 het eerste katolieke dagblad 
ontstaan, dit als antwoord op de liberale Salvator die reeds een jaar 
tevoren bestond.

D e Gazet van Mechelen, Volksdagblad werd uitsluitend opgericht 
met het doel het liberaal mechels stadsbestuur te bestrijden. Leeuwe- 
aandeel van de inhoud vormt dus de verkiezingspropaganda, gevoerd 
voor de gemeenteverkiezingen van 12 april van dat jaar. Daarin komt 
het blad op, zowel voor de belangen van de arbeiders, als voor deze 
van burgers en kleinhandelaars. D e opstellers zouden een stel jonge 
burgers en werklieden geweest zijn.

D e Gazet van Mechelen geeft als nieuwsblad 00k binnen- en 
buitenlandse berichten, stadsnieuws, beurs- en handelsberichten, en 
zoals elke krant, een feuilleton en een vierde pagina vol advertenties. 
O p politiek gebied is deze gazet eerder progressief gericht.

Na de verkiezingsdatum vinden we het niet meer weer. Waar- 
schijnlijk heeft het dan opgehouden te bestaan.

In de plaats daarvan komt men vanaf 1 juni 1896 opdagen met 
een mechelse uitgave van de Gazet van Antwerpen, die erg verspreid 
was in deze stad. De nieuwe uitgave, die 00k dagelijks gedrukt wordt, 
neemt de naam over van de vorige verschijning : Gazet van Mechelen. 
De ondertitel luidt ,,Katholiek Volksdagblad” , en vanaf het vijfde 
nummer ,,katholiek Volksdagblad voor de stad en het arrondissement” . 
Uitgever is de heer F. Pauwels uit Mechelen.

D it katoliek nieuwsblad is erg progressistisch en volksgezind. 
Het heeft het gemunt op liberalen en socialisten.

De inhoud van het dagblad kan vergeleken worden met deze van 
de voorgaande Gazet van Mechelen. Alleen staat er veel meer binnen- 
lands nieuws in, gegroepeerd per gemeente en per provincie. In 1901 
wordt het buitenlands nieuws in aantal en omvang uitgebreid. Daar- 
buiten vinden we een lange rechterlijke kroniek, en voor de eerste 
maal 00k boekennieuws. Enkele jaren later zijn de buitenlandse 
nieuwsberichten weer sterk ingekort. De informatie op dat gebied 
stond nog niet helemaal op peil, en het interessedomein lag toen nog 
veel meer in het eigen land, in tegenstelling met nu. Belangrijk lijkt 
wel het ,,sensationeel” gedeelte van de krant, de rubrieken over
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moorden, diefstallen, ongevallen en sport. In het eerste decennium 
van de 20e eeuw neemt dit vrij vlug uitbreiding. Vanaf 1913 treffen 
we 00k opnieuw meer buitenlands nieuws in de Gazet van Mechelen. 
Stilaan krijgt de krant het uitzicht, zoals we dat van een hedendaags 
dagblad verwachten.

In het begin van 1904 lezen we in het blad dat het oplagecijfer 
7000 bedraagt, een vrij hoog getal voor een lokale krant uit deze jaren.

D e Gazet van Mechelen is ongetwijfeld het belangrijkste katoliek 
nieuwsblad uit de période 1893-1914, en 00k daarna. Het dagblad 
verschijnt nog steeds.

O p 18 december 1897 werd een nieuw katoliek weekblad gesticht, 
als opvolger van het verdwenen vakblad Recht en Plicht. A ile zater- 
dagen verschijnt het kristelijk en volksgezind Volksblad voor Stad en 
Arrondissement Mechelen. Opgesteld door werklieden, zoals het zelf 
verkondigt, richt het zich tôt de stadsarbeiders en de landbouwers. 
D e strekking is volledig deze van de vooruitstrevende Belgischen Volks- 
bond en van de Belgischen Boerenbond. Het erg vlaamsgezind weekblad 
publiceert stadsnieuws en kerkelijk nieuws, en artikels aangaande de 
..Katholieke Werkmanskring en Houtbewerkersbond” . Aile andere 
politieke strekkingen valt het aan : liberale, socialistische en anarchis- 
tische. Het laatste aangetroffen nummer dateert van 24 augustus 1912. 
Het Volksblad heeft dus minstens 15 jaargangen gekend.

De Gazet van Mechelen, zowel als Volksblad, waren in meerdere 
o f mindere mate vooruitstrevende politieke gedachten toegedaan. De 
konservatieve fraktie onder de mechelse katolieken bezat sedert de 
opheffing van de Mechelsche Courant (1), geen orgaan meer om haar 
opinies te uiten. Daarom stichtten een aantal ,,misnoegde katolieken, 
waarvan Aug. Matthys de leider was” (2) een eigen weekblad, De 
Dijlegalm, Katholiek weekblad voor de stad en het arrondissement 
Mechelen. Naast de gewone diverse nieuwsberichten, welke in elk 
nieuwsblad opdagen, worden in de gazet een rechterlijke kroniek, 
beurs- en landbouwberichten en aankondigingen afgedrukt.

In De Dageraad, een vooruitstrevend katoliek nieuwsblad, wordt 
De Dylegalm aangevallen, als zou het in schijn een katoliek, maar in 
feite een liberaal blad zijn. De Dijlegalm wijst deze bewering van de 
hand, maar in haar verkiezingspropaganda breekt zij de kandidaten 
van de „Katholieke Vereeniging” af. Na geen twee volledige jaar- 1
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gangen, verdwijnt De Dijlegalm na het eksemplaar van io  juni 1900. 
Volgens E. Van Doeselaer (1) gaat deze staking samen met het mis- 
lukken van de kandidatuur van advokaat Aug. Mattys bij de wet- 
gevende verkiezingen van 3 juni 1900. D it zou dus de ware oorzaak 
zijn van het verdwijnen van de krant.

De Aankondiger, Weekblad voor de stad Mechelen en omstreken, 
evenals de vorige uitgave bij Stuers-Bussers gedrukt, is een zeer 
progressistisch katoliek orgaan. Het kan bijgevolg goed naast het 
Volksblad gelegd worden, dat een zelfde strekking aankleeft, en waar- 
mee het trouwens samenwerkt. Het grootste deel van het weekblad 
is gevuld met verkiezingspropaganda. Daarnaast vinden we er nog 
stads- en marktberichten in. Het gaat vooral tegen de liberale Salvator 
tekeer.

Nieuws aangaande katolieke mutualiteiten, diverse gevarieerde 
nieuwsberichten, en politieke polemiek, worden meegedeeld in het 
tweewekelijks sociaal-politiek blad, De Mutualist voor de stad en het 
arrondissement Mechelen, gedrukt bij de firma Laenen-Samois. D e zeer 
volksgezinde uitgave streeft vooral naar het bevorderen van de ouder- 
domspensioenen. Alleen het stichtingsnummer werd weergevonden. 
Het is gedateerd van 27 januari 1901.

Misschien is De Vriend der Mutualiteit de opvolger van deze 
uitgave (2). D it wekelijks blad is een politiek nieuwsblad, bestemd 
voor de arbeiders. Het kant zich vast tegen het invoeren van het 
algemeen stemrecht. Het laatste aangetroffen eksemplaar is dat van 
22 november 1903.

28 juni 1902 is de dag, waarop het eerste nummer van een nieuw 
katoliek weekblad, De Goede Boodschap, het licht ziet. Het is tegelijk 
religieus- en nieuwsblad, maakt propaganda voor verschillende gods- 
dienstige en liefdadige instellingen, drukt binnen- en buitenlandse 
nieuwsberichten af, alsook kerkelijk nieuws, een landbouwkroniek, 
aanbevolen lektuur, nieuws uit Kongo, en distrakties. In een afzonder- 
lijk bijvoegsel van 8 pagina’s werden de annoncen gebundeld.

De Goede Boodschap blijft verschijnen tôt in 1914. Het is zowat 
parallel met de eveneens katolieke Ware Volksvriend.

Alleen het eerste nummer van De Bode van Mechelen en het 
arrondissement is nog gekend. In dit katoliek nieuwsblad van 29 oktober 
1911 staan binnen- en buitenlands nieuws, artikels over rechtsweten- 1

(1) E. V a n  D o e s e l a e r , op cit., p. 157.
(2) De aflevering van 23 maart 1902 vermeldt : tweede jaargang, nr. 6.
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schap en lan dbouw , p olitiek  n ieuw s, en aankondigingen. H et toon t 

z ich  u itgesproken  vlaam sgezind. W e  w eten  niet o f  h et lan ger dan 
één m aal gep ub liceerd  is.

Een laatste vlaamstalig katoliek weekblad dat vôôr 1914 uitge- 
geven werd, is De Mechelsche Klaroen, Katholiek Weekblad, voor de 
eerste maal op 6 augustus 1911. Hoofdzakelijk aankondigingsblad, 
is het 00k een politiek nieuwsblad, door de korte buitenlandse be- 
richten en de gevarieerde kronieken, welke het meedeelt. Een rooms- 
katolieke, en 00k vlaamsgezinde inslag, zijn duidelijk. Het wekelijks 
blad wordt gedrukt in Lier. Na het nummer van 31 april 1913 zijn 
we elk spoor ervan verloren.

O p gebied van de franstalige, katolieke pers, bestond in 1893 de 
reeds bejaarde La Dyle, in vorige périodes behandeld. D e levensloop 
van dit weekblad eindigt na 35 volledige, ononderbroken jaargangen, 
op 30 december 1900. D e omstandigheden, die geleid hebben tôt 
de opheffing van de krant, waren, volgens La Dyle zelf : de grotere 
uitbreiding van de dagelijkse nieuwsbladen, de vooruitgang van de 
kommunikatie en de okkasionele uitgaven van bladen ten tijde van 
verkiezingen. Daarop blijft de stad Mechelen gedurende twee jaar 
achter zonder franstalig katoliek orgaan.

Het is pas op 4 januari 1903 dat La Voix de Malines opgericht 
werd, laattijdige opvolger van La Dyle. D e inhoud is precies dezelfde 
als deze van het vorige orgaan. Hoe langer hoe meer moeten nieuws- 
berichten echter wijken voor politieke- en verkiezingspropaganda. La 
Voix de Malines is de voornaamste antagonist van de liberale Le Petit 
Malinois. Het blad blijft ongewijzigd verschijnen tôt in 1914.

In de période 1893-1914 hebben aldus 17 verschillende katolieke 
nieuwsbladen het licht gezien, waarvan 15 vlaamse en 2 franstalige.

Kleiner in aantal, maar belangrijker qua periodiciteit, is de 
liberale pers geweest, die in deze période niet minder dan vijf dagelijkse 
organen heeft laten verschijnen.

D e konservatieve De Burgerij en de Landbouw, die op de laatste 
dag van 1893 na 30 jaargangen opgedoekt werd, is vanaf 7 januari 1894 
vervangen door De Burger, Liberaal weekblad voor Mechelen en om- 
streken. Eveneens weekblad, en uitgegeven door E. J. Van Mol, is 
het blad tegelijk een politiek nieuws-, kultureel-, en advertentieblad. 
Aanvankelijk vlaamsgezind, wordt het achteraf tweetalig. De Burger 
heeft nochtans dit verschil met zijn voorganger, dat het veel vooruit- 
strevender is op politiek gebied. Buiten verkiezingspropaganda, stads- 
berichten en een rechterlijke kroniek, publiceert het blad iedere zondag
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ook kunst- en literair nieuws. Het laatste aangetroffen nummer is dat 
van 13 januari 1901. Na iets meer dan acht jaren, zien we het niet 
meer verder verschijnen. Een mechelse uitgave van De Nieuwe Gazet, 
die op dat ogenblik begint te verschijnen, zit daar misschien wel voor 
iets tussen.

De Maanblusscher, Nieuwsblad voor Mechelen en omstreken, werd 
in de vorige période aangehaald. Het liberaal nieuwsblad blijft drie- 
maal per week verschijnen tôt 19 september 1895, niet om geheel te 
verdwijnen, maar om vervangen te worden door een dagblad, De 
Beiaard.

D e tevoren besproken zondagse weekbladen, en spéciale uitgaven 
van De Maanblusscher, Gazet van Boormeerbeeck, Gazet van Duffel, 
Gazet van Konings-Hoyckt, Gazet van Muysen en Zondagnummer 
van De Maanblusscher, verdwijnen tesamen in 1895.

Het onregelmatig verschijnende Volksrecht, tolk der Waasche 
Volkspartij, werd eveneens opgericht in 1891, en evenmin later dan 
1895 aangetroffen.

Een Wekelijks Nieuwsblad voor Lier en ’ t Kanton zou verschenen 
zijn van augustus 1893 tôt augustus 1895.

Even later is een nieuw dagblad gepubliceerd : De Beiaard, 
Dagblad voor geheel ’ t arrondissement Mechelen en de omliggende 
gemeenten, de rechtstreekse opvolger van De Maanblusscher, nieuws
blad dat omstreeks 1890 reeds dagelijks uitgekomen was, voor een 
goed jaar slechts. O p 22 september 1895 wordt dus opnieuw een 
poging gedaan, en met sukses ditmaal. De Beiaard publiceert elke 
dag nieuwsberichten uit de stad, het binnen- en buitenland, en uit 
de andere gemeenten van het arrondissement meer in het bijzonder. 
De politieke propaganda die het voert, is voor aile lagen van de 
liberale bevolking bestemd : voor burgerij, werklieden en landbouwers.

Tegen deze liberale uitgave spande de redaktie van het katoliek 
weekblad De Beiaard, Mechels blad tôt bevordering der belangen van 
iedereen, dadelijk een procès in, wegens het plagiaat van de gelijk- 
namige titel, waarvan zij het gebruiksrecht bezat. De liberale redak- 
teur verloor het rechtsgeding en werd gedwongen zijn orgaan te 
herdopen. Daardoor verschijnt het blad niet meer na de 27ste dag 
van haar stichting. In haar plaats staat voortaan Salvator (1), een 
dagblad, dat vanaf de derde jaargang uitgegeven wordt door de 
Samenwerkende Maatschappij ,,De Liberale Drukpers” te Mechelen. 1

(1) Vanaf 29 oktober 1895.
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Het wordt gedrukt bij Victor Heymans. De nieuwsberichten uit stad, 
arrondissement, en land, staan in hoofdzaak in het licht van de liberale 
politiek. Het buitenlands nieuws, dat in het begin voorkomt, verdwijnt 
vanaf het derde jaar. Daarentegen worden de politieke polemiek en 
het verkiezingsnieuws uitgebreider. Het dagblad verdwijnt pas na 
20 oktober 1902, om dadelijk daarop voortgezet te worden door 
De Straal.

De Straal, Orgaan der Vereenigde Liberalen van het Arrondisse
ment Mechelen, is de sterkste troef die de lokale liberale partij in de 
période 1893-1914 in handen gehad heeft. Het wordt voor de eerste 
maal uitgegeven op 21 oktober 1902, door de heer Boeckmans. Inhoud, 
karakter en strekking van het dagblad zijn volledig identisch aan dat 
van de voorgaande Salvator. Hoofdplaats van het nieuws is bestemd 
voor de verkiezingen. D e strekking is zeer vooruitstrevend.

Daar in deze période nog een ander liberaal dagblad te Mechelen 
stand hield : De Nieuwe Gazet, legt De Straal ex herhaalde malen 
de nadruk op het enige officiële blad te zijn van de Liberale Associa- 
tie van Mechelen.

Vanaf eind 1904 treedt G . Bonaugure op als uitgever van het 
orgaan.

Na een bestaan van acht jaren, op het einde van 1910, evolueert 
het dagblad in twee verschillende richtingen. A ls gevolg van een 
samensmelten van De Straal met het andere, pas ontloken liberaal 
blad De Maanblusscher (1), wordt door een gewijzigde redaktie een 
vernieuwde Straal uitgegeven, die ononderbroken op de voorgaande 
volgt. Deze eerstvolgende aflevering wordt gedrukt op 30 december 
1910, bij E. Van Doeselaer i.p.v. V. Heymans, zoals voorheen. Inhoud, 
karakter en politieke strekking blijven behouden. Alleen komen er 
voortaan nog een sportkroniek en artikels over de handel bij. Het 
orgaan blijft een progressieve koers volgen. Aldus verschijnt het tôt 
in 1914. Vanaf 1912 is G . Torfs de uitgever.

Anderzijds geeft de redaktie van de vroegere Straal na 29 de
cember een nieuw dagblad uit ; dit echter pas een half jaar nadien. 
O p 7 augustus 1911 verschijnt De Volksstem, Liberaal dagblad van 
Mechelen en omstreken, zoals de titel het doet vermoeden, volksgezinder 
dan De Straal, waarvan het afgescheurd is. Het wordt gedrukt bij 
A . Hendrickx. De nieuwsberichten betreffen er vooral de diverse 1

(1) Cfr. infra, p. 554.
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liberale instellingen en de verkiezingen. Ook stadsnieuws, sport- 
berichten en feuilletons kan men er in lezen. In 1914 ziet men De 
Volksstem nog steeds.

Buiten Salvator o f daarna De Straal, treft men te Mechelen in 
deze période nog een liberaal dagblad aan : De Nieuwe Gazet uit 
Mechelen en omstreken.

Het orgaan van de Liberale Associatie van Mechelen, De Burger, 
beantwoordde niet meer aan de eisen en noodwendigheden van de 
tijd, zo schrijft het eerste verschenen nummer van De Nieuwe Gazet. 
M en wil dagelijks op de hoogte gehouden worden van de politieke 
toestand in binnen- en buitenland. Weekbladen zijn verouderd. M en 
wil dagbladen. Daar de vooruitgang van de kommunikatie, de ver- 
minderde kostprijs van de kranten, en de steeds groeiende abonnenten- 
kring zulks toelaten, is het meer dan gerechtvaardigd, zelfs allernood- 
zakelijk, dat een liberaal, dagelijks orgaan te Mechelen uitgegeven 
wordt. Voor de oprichting van dergelijk blad te Mechelen waren de 
onkosten echter veel te groot. Daarom werd een verdrag afgesloten 
met het lopend antwerps blad De Nieuwe Gazet, om een spéciale 
uitgave voor Mechelen te bezorgen. Wanneer op 3 februari 1901 de 
eerste aflevering voor deze stad verschijnt, heeft deze de nummering 
van het antwerpse moederblad behouden.

Dadelijk valt op dat bij haar oprichting en de omstandigheden 
daartoe, het blad niet de minste rekening houdt met het reeds be- 
staande dagblad Salvator, dat nochtans aan aile gestelde eisen voldeed, 
maar waarschijnlijk te progressief van strekking was.

De Nieuwe Gazet uit Mechelen en omstreken wordt te Antwerpen 
gedrukt. D e redaktie en het reklamebureel zijn in Mechelen zelf 
gevestigd. D e vijf kolommen per bladzijde zijn overdadig gevuld met 
gevarieerde berichten, nieuws uit aile windhoeken, maar vooral op 
lokaal gebied. Een rechterlijke-, kulturele-, en kunstkroniek, artikels 
aangaande handel, scheepvaart, tuin- en landbouw, sport, lektuur en 
advertenties. Keus genoeg. Bij gelegenheid wordt natuurlijk ook een 
hevige verkiezingskampanje gevoerd.

Aldus bestaan als liberale dagbladen te Mechelen gedurende een 
kleine tien jaren twee grote organen naast elkaar : Salvator o f het 
vervolg : De Straal enerzijds, en De Nieuwe Gazet anderzijds.

Beiden sluiten elkaar niet uit, maar de ene werkt de andere ook 
niet tegen. Alleen benadrukt De Straal het feit dat zij als enig blad 
het orgaan is van de Liberale Vereeniging van Mechelen, terwijl De 
Nieuwe Gazet een private onderneming is. W e weten niet hoelang
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het dagblad nog vôôr 1914 gepubliceerd werd. D e aflevering van 
23 februari 1908 is de laatste aangetroffen.

Toch wordt op 21 november 1909 nog een nieuw wekelijks 
orgaan gesticht : Het Weekblad van het arrondissement Mechelen, een 
erg volksgezind informatief weekblad, dat door P. Van der Zeypen 
uitgegeven wordt. Het hoofddoel van de publikatie is het bezorgen 
van het voornaamste binnen- en buitenlands nieuws, hoewel men dit 
reeds in De Straal of De Volksstem kon lezen. Maar vooral streeft 
het in zijn artikels naar hervormingen in de wetgeving, teneinde de 
materiële en mentale gesteldheid van kleine burgers, werklieden en 
landbouwers te verbeteren. De nieuwsberichten maken dan 00k meer 
en meer plaats voor verkiezingsnieuws en -propaganda. Vanaf 1912 
is het alleen nog een politiek propagandablad. Na 1 september 1912 
treffen we het niet meer aan.

Een laatste liberaal nieuwsblad dat in Mechelen vôôr 1914 ver- 
scheen, is De Maanblusscher, Liberaal Orgaan voor Mechelen en 
omliggende, dat driemaal in de week uitkomt bij E. Van Doeselaer. 
Het werd gesticht met het doel de politieke aktiviteit in de stad te 
bevorderen. Eveneens volksgezind, staat het de rechten van kleine 
burgers en arbeiders voor. Het polemisch blad strijdt voor een voor- 
uitstrevend vrijzinnig programma. Alleen het stichtingsnummer, van 
6 december 1910, werd weergevonden. W e weten dat het blad op het 
einde van hetzelfde jaar samengesmolten is met het dagblad De Straal. 
Waarschijnlijk is dus niet meer dan de eerste aflevering verschenen.

Bij de franstalige liberale pers is het belangrijkste orgaan een- 
weekblad, dat slechts gedurende vijf jaren gepubliceerd is.

O p 19 januari 1902 wordt Le Petit Malinois opgericht. D it lokaal 
politiek strijdblad kondigt in hoofdzaak verkiezingspropaganda af. 
Uitsluitend bestemd voor franstalige liberalen, is het op politiek 
terrein het zusterblad van Salvator en De Straal. Einde 1902 en einde 
1903 treedt telkens een formaatvergroting op. W e weten niet o f het 
weekblad na 3 juni 1906 nog verschenen is.

D e liberale, wekelijkse Le Réveil, Organe hebdomadaire des libéraux 
unis is in hoofdzaak een kiesblad. Daarnaast geeft het 00k lokale 
nieuwsberichten en aankondigingen.

Le Réveil is verschenen van r 6 juni 1907 tôt minstens 29 mei 1910. 
Het laatste nummer heeft een groter formaat.

Vergeleken met de katolieke en liberale pers, is de socialistische 
in een nog primair stadium vôôr 1914. Deze heeft het niet verder 
gebracht dan een drietal weekbladen. Ze zijn aile in het vlaams
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opgesteld. Geen enkele van het trio heeft het langer dan 3 jaar vol- 
gehouden.

O p 1 maart 1896 werd De Toekomst, orgaan van de Mechelsche 
federatie der Werkliedenpartij gesticht. Om  de twee weken publiceert 
dit blad propaganda-artikels voor het socialisme en de arbeidersstand. 
Vanaf januari 1897 biedt het 00k buitenlands nieuws, maar alleen 
i.v.m. het socialisme. In mei van dat jaar verschijnt het maar maande- 
lijks meer. Na mei 1898 vinden we dit blad niet meer, dat door 
F. Verbelen, later door W . Reuter uitgegeven werd.

Vanaf x mei 1901 vinden we een nieuwe poging in dezelfde rich- 
ting : De Toekomst, Socialistisch weekblad, is het wekelijks orgaan van 
de Mechelsche Federatie der Belgische Werkliedenpartij. D it moet 
hoogstwaarschijnlijk de opvolger van de voorgaande Toekomst geweest 
zijn. Hier is Karel Gosselinckx de uitgever, en Albert Klinkemalie 
de redakteur. In dit nieuwsblad staan binnen- en buitenlandse be- 
richten, stadsnieuws en een rechterlijke kroniek, afgewisseld met 
berichten uit de wereld van vakbewegingen. Het uiteraard volks- 
gezind blad is definitief gestopt op 22 november 1903, na nog geen 
drie jaren van bestaan.

Ook De Vilvoordsche Demokraat, een wekelijks orgaan van de 
Vilvoordsche Afdeeling der Werkliedenpartij, is een socialistisch 
nieuwsblad, dat in Mechelen gedrukt wordt van 23 maart 1902 tôt 
15 november 1903. Het wordt uitgegeven, samen met de mechelse 
socialisten. De rechten van het proletariaat worden erin verdedigd. 
Het weekblad is gestaakt om financiële redenen.

O p gebied van de neutrale nieuwsbladen, worden de vroeger 
vermelde weekbladen Mechelsch Bericht en Mechelsch Nieuws- en 
Aenkondigingsblad verder uitgegeven, het eerste tôt in 1914, het tweede 
tôt minstens 28 september 1913. Einde 1897 zijn de afmetingen van 
dit laatste blad nogmaals uitgebreid. Verder blijven beide bladen 
ongewijzigd.

Daarnaast verschijnen nog een viertal kortstondige pogingen, 
aile vlaamstalig.

De Orgeldraaier, Onafhankelijke verdediger der Neringdoeners van 
Mechelen en omstreken, wordt vanaf 15 september 1895 om de twee 
weken gedrukt, doch te Antwerpen. D it kommercieel nieuwsblad 
verdedigt de belangen van handel en nijverheid. Het trekt te velde 
tegen de instellingen der koôperatieven. Stadsnieuws komt er ook 
veelvuldig in voor. Veel plaats wordt besteed aan de sensatiepers : 
moorden, diefstallen en ongevallen. Daarbuiten is De Orgeldraaier
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een advertentieblad. Het is niet politiek gezind. Na zeven nummers 
wordt de publikatie gestaakt, om financiële redenen.

Een apolitiek informatieblad voor koloniale zaken is De Congo, 
Tijdschrift ter bevordering van Coloniën, Nijverheid, Koophandel enz. 
enz, Het tweewekelijks tijdschrift wordt niet in Mechelen gedrukt, 
maar door de stadsgenoot Ch. Van Reusel uitgegeven. Er worden in 
opgenomen : politieke statuten, en nieuws- en ekonomische berichten 
aangaande de kolonie, een historische kroniek van de ,,Congostaat” , 
en scheepvaartnieuws i.v.m. de koloniale lijnen. Vanaf einde 1898 
worden 00k nieuwsberichten over andere verre streken gegeven. 
De Congo is geïllustreerd. M et de vierde jaargang, in 1900, is het 
blad versmolten met het te Brussel uitgegeven De Belgische Congo. 
Het laatste nummer van dit nieuwsblad dat weergevonden werd, is 
gedateerd van 1 september 1906.

De Aankondiger, Weekblad voor de stad Mechelen en omstreken, 
is een neutraal nieuws- en aankondigingsblad, dat opgericht werd 
op 12 maart 1899. Het wordt op 500 eksemplaren gedrukt in het 
bedrijf Steurs-Bussers. D it blad werd opgericht als gevolg van het feit 
dat de uitgever voor drie jaren als drukker van de officiële stads- 
berichten aangenomen werd. D e berichten betreffen in hoofdzaak 
handel en nijverheid. Officiële berichten, stadsnieuws, artikels over 
geschiedenis, aardrijkskunde, kunst en wetenschappen, vormen de 
inhoud.

Vanaf de laatste dag van 1899 zegt de uitgever-drukker de 
apolitieke koers vaarwel en maakt van zijn weekblad een hevig katoliek 
orgaan. Vanaf dat ogenblik is De Aenkondiger behandeld onder de 
katolieke nieuwsbladen.

Eén maal werd nog een nieuw kommercieel nieuwsblad gepro- 
beerd : Het Handelsbelang, in 1904, enige tijd later opgevolgd door 
Handel en Landbouw. Het Nieuws- en Reklaamblad voor Mechelen en 
omliggende is bestemd voor handelaars en nijveraars. Daarvoor publi- 
ceert het artikels over handel, land- en tuinbouw, aardrijkskunde, 
markt- en beursberichten. Tamelijk veel lokaal nieuws komt er 00k 
in voor.

Dit voor de nieuwsbladen. Acht advertentiebladen werden daar- 
buiten gepubliceerd, zes vlaamse en twee franstalige. U it de période 
1870-1893 blijven voortleven : Het Mechelsche Nieuws- en Aenkon- 
digingsblad, De Mechelaar, en een Lijst van Oude en Nieuwe boeken. 
Het eerste zien we niet meer na 28 september 1913, het tweede stopt 
einde 1896, het derde in 1900,
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Het Annoncenblad, Weekblad uitsluitend voorbehouden aan humo- 
ristiek en publiciteit wordt gesticht op 20 mei 1900. O p 2.500 eksem- 
plaren per week wordt het gratis uitgedeeld, aangeplakt op de stads- 
muren, en toegevoegd bij een aantal weekbladen. T ôt 9 september 
adverteert het in beide talen. Daarna is het niet meer weergevonden.

De katolieke Mechelsche Klaroen, dat 00k het karakter van een 
aankondigingsblad vertoont, werd besproken bij de katolieke nieuws- 
bladen.

Een laatste soortgelijke publikatie is het Onderling Reklaamblad 
ter bevordering van Handel en Nijverheid, op 40.000 eksemplaren 
gedrukt bij R. Smeyers. Alleen een eerste aflevering van maart-april 
1912 werd aangetroffen.

Langs franstalige kant is er een Bulletin hebdomadaire, een weke- 
lijkse prospektus van de drukker-boekhandel E. Van Doeselaer, waar- 
van de eerste twee afleveringen aangetroffen werden, van 23 februari 
en 2 maart 1902, en de maandelijkse Le Pressophile, een gelijkaardig 
blad, waarvan het eerste nummer in november 1909 verscheen.

In de klasse der religieuze en ideologische periodieken, merken we 
van bijna aile richtingen een uitzonderlijk drukke bedrijvigheid : drie 
katolieke, een liberaal, zes socialistische, zes anarchistische en veertien 
apolitieke ideologische bladen verschijnen tussen 1893 en 1914.

Een eerste katoliek blad is Ons Bondsblad, Orgaan der Katholieke 
Volkskringen van Mechelen. Om de veertien dagen maakt dit sociaal- 
politiek orgaan propaganda voor een progressief katoliek programma. 
Het verdedigt aktief de belangen van de arbeidersstand. Het blad is 
erg vlaamsgezind en religieus. Gesticht op 2 januari 1898, wordt het 
bij de tweede jaargang echter maandelijks. Ons Bondsblad is twee 
jaargangen verschenen, tôt december 1900.

De Decker's Blad is het orgaan van de Kongregatie De Decker. 
Het werd opgericht op 8 augustus 1908 ter gelegenheid van een 
tentoonstelling. Daarna bleef het om de veertien dagen verschijnen. 
Het sociaal-katoliek blad behandelt vooral de werkmansproblemen 
en de toestand der handeldrijvende en werkende burgerij. Het ijvert 
voor een stoffelijk en geestelijk welzijn van de volksklasse. Rechtstreekse 
politieke polemiek geeft het orgaan niet. Ons Bondsblad, dat rijkelijk 
geïllustreerd is, blijft verschijnen tôt in 1914. Vanaf 1911 is het 
nochtans een maandblad geworden.
F? Een laatste katoliek orgaan is Canteklaar, Weekblad van den Bond 
tegen de slechte lezingen. Zoals de ondertitel het meldt is deze wekelijkse 
krant gekant tegen een ,,slechte en vuile drukpers” , waarmee natuur-
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lijk de liberale pers bedoeld is. In de plaats daarvan worden hier 
,,goede, stichtende” artikels en verhalen aangeboden. Gesticht op 
15 april 1911, wordt het na 12 nummers vervangen door een gelijk- 
namig blad, dat op 9 juli 19 n  verder gaat en niet meer dan een 
gewone voortzetting ervan is, maar met een nieuwe nummering begint. 
Na 29 oktober vinden we er geen spoor meer van.

Het enige liberaal-ideologisch blad is De Kluppel, orgaan der 
Jonge Liberale Wacht Hanswyck-de-Bercht, een maandblad met het 
doel de lokale politieke aktiviteit te stimuleren, vooral dan onder de 
mechelse jeugd. Het verscheen van 25 oktober 1908 tôt 8 mei 1910.

Van de socialistische kringen vinden we volgende publikaties :
De Toekomst werd al besproken bij de socialistische nieuwsbladen.
In januari 1897 werd door Fr. Verbelen het socialistisch maand

blad De Jonge Wacht gesticht. Maandelijks publiceert dit orgaan 
artikels i.v.m. het socialisme, en gaat hevig tekeer tegen kapitalisme 
en militarisme. Het zeer progressistisch blad verscheen zeker tôt 
februari 1898.

Eenzelfde inhoud en karakter vinden we in Het Vrije Woord, 
eveneens maandelijks uitgegeven door Fr. Verbelen van oktober 1897 
tôt maart 1898. D e laatste twee bladen zijn tegen de parlementaire 
socialisten gericht, die niet vooruitstrevend genoeg bevonden worden.

In juli 1905 verscheen Aanval en Verdediging, een socialistisch 
strijdblad, uitgegeven door de Samenwerkende maatschappij Vooruit- 
Mechelen. Het houdt een polemiek in tussen A . Bogaerts, hoofd- 
opsteller van Vooruit, en W illem  Reuter, oudbeheerder van de Maat
schappij. W e weten niet o f er meerdere afleveringen van uitgegeven zijn.

Sterker is Ons Blad, socialistisch orgaan voor het arrondissement 
Mechelen, dat te beginnen van 30 augustus 1908 tweewekelijks ver- 
schijnt, dit tôt 19 november 1911. D it socio-politiek orgaan legt 
buitengewoon veel belangstelling aan de dag voor kunst en kultuur. 
Haar voornaamste streven is het kultureel niveau van het arbeiders- 
volk te verhogen. Naast artikels over socialisme, treffen we er 00k 
aan betreffende toneel, literatuur en wetenschappen. Ook verkiezings- 
propaganda wordt niet vergeten. Vanaf 1910 is het een weekblad 
geworden. Onmiddellijk daarop wordt het blad opgevolgd door De 
Zaaier, ni. vanaf 3 december 1911. Deze is echter opnieuw twee
wekelijks geworden. Identisch aan het vorige blad, verschijnt het tôt 
einde 1913.

Een nieuwigheid in deze kategorie, zijn een aantal anarchistisch- 
kommunistische bladen. Het zijn allemaal kortstondige verschijningen,



kort na hun oprichting reeds gestaakt. Slechts één enkele heeft het 
een paar jaren uitgehouden.

Zowel De Loteling, periodiek orgaan van de Révolutionnaire Jonge 
Wacht van Mechelen (28 januari 1894), De Noodkreet, anarchistisch 
communistisch orgaan (van augustus 1894 tôt februari 1895), Vrijheid 
(maandelijks van april tôt november 1897), Recht door Zee, orgaan der 
Vrije Vlaamsche Groepen (van maart tôt november 1904), als De 
Vrijdenker, orgaan der Vrije Groep van Mechelen (1910), zijn aile 
anarchistisch-kommunistische gelegenheidsbladen, uitgegeven door 
Frans Verbelen en Jacques Bus. Ze voeren een hevige strijd tegen 
kapitalisme, religie, en elke vorm van maatschappij. O m  financiële 
redenen zijn ze na één of een paar uitgaven verdwenen.

Een iets groter sukses heeft Het Vrije Woord, maandelijks orgaan 
der Mechelsche Vrije Groepen gekend. O p naam van een hele reeks 
uitgevers verschijnt het maandelijks, vanaf juni 19x1 tôt in 1914. 
Het streeft naar revolutie, algemeen stemrecht en anarchie. Elke vorm 
van gezag wordt afgebroken, en een lotsverbetering van de arbeiders- 
stand gepropageerd.

Als apolitieke bladen verdwijnen gedurende de période 1893-
1913 de reeds vroeger aangehaalde tijdschriften Annalen van het 
Genootschap tôt Voortplanting des Geloofs, Annalen van het Genootschap 
der Hl. Kindschheid, Maandoefeningen, S. Franciscus’ Maandbriefje, 
en Liefdewerk van de Hl. Augustinus.

De Bode van de H. Franciscus en Missions d’Afrique blijven in
1914 voort uitgegeven. Daarbuiten worden nog een aantal kort- 
stondige pogingen aangewend.

De Geesel is een antiklerikaal maandblad, gesticht in augustus 
1901. Het vrijzinnig orgaan kant zich tegen aile godsdiensten en 
verspreidt de vrije gedachten. Alleen het eerste nummer werd weer- 
gevonden.

Naar het verhogen der ouderdomspensioenen streeft het propa- 
gandablad Willen is Kunnen, waarvan 00k alleen de eerste aflevering 
aangetroffen is, gedateerd van 25 januari 1903.

Een nieuw religieus maandelijks tijdschrift Le Directeur des 
Fraternités Franciscaines wordt gesticht op 15 oktober 1905 door de 
Minderbroeders Kapucienen van Mechelen. Het biedt allerlei nieuws 
omtrent deze instelling. Na september 1906, het twaalfde nummer, 
hebben we geen bewijs meer dat het nog uitgegeven is.

Vanaf januari 1907 wordt La Vie Diocésaine, bulletin du diocèse 
de Malines, elke maand gepubliceerd tôt in 1914. Het rooms-katoliek
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tijdschrift deelt verslagen mee van publikaties vanwege priesters van 
het aartsbisdom. Artikels aangaande teologie, klerus en liturgie, 
religieuze literatuur en korrespondentie met binnen- en buitenland 
komen hierin voor. Het blad is geïllustreerd.

De Vereenigde Werklieden, orgaan van den Onpartijdigen Zieken- 
bond en zijne afdeelingen vinden we maandelijks van januari tôt 
oktober 1909. Het propagandablad voor de ziekenbond, schrijft over 
mutualiteiten, onderlinge bijstand, koôperatieven, onderwijs en ziekten.

Tenslotte verschijnen twee parochiebladen : Hanswycks Parochie- 
blad en St. Jansblad, wekelijks, van december 1911, respektievelijk 
van januari 1912 af.

Hooger Op, orgaan van het Kruisverbond voor ’t aartsbisdom 
Mechelen, verschijnt vanaf 1 januari 1912 tweemaal per maand. Het 
religieus-ideologisch orgaan wil aile kristenen organiseren in vak- 
bonden. M et deze sociale strekking werd het aangetroffen tôt 1 de
cember 1913.

Een uitzonderlijk groot aantal kulturele- en wetenschappelijke 
bladen wordt gesticht tussen 1893 en I9I4- Slechts enkele uitzonde- 
ringen zijn lang meegegaan. Onder deze nieuwelingen zijn 7 franstalige 
en 19 vlaamse bladen.

W e zien ons verplicht ons te beperken tôt een bondige opsom- 
ming. Wetenschappelijk zijn de Revue des Humanités en Belgique, een 
bibliografisch maandblad, dat van maart 1897 tôt in 1914 verschijnt, 
de Bulletin de Médecine Vétérinaire (van januari 1908 tôt in 1914) en 
St. Cassanius-blad, een tijdschrift voor opvoeding en onderwijs (van 
januari 1899 tôt in 1914). Deze drie organen, waar heel wat personen 
hun medewerking aan verlenen, hebben dus een langdurig bestaan 
gekend. Het waren aile drie maandbladen.

Franstalige literaire publikaties waren : Tout Malines (januari 
1897), Le Dante, een intéressant kunst- en literair blad, waarvan slechts 
16 nummers tweewekelijks verschenen zijn (van 1 oktober 1898 tôt 
15 juni 1899) en Le Mouvement, een kommercieel en artistiek blad 
(1 september 1911).

Het orgaan van de leerlingen uit het M .O . van het ganse land, 
Belgique Athénée, werd te Mechelen gedrukt in 1906 en 1907. Een 
ander, vlaams orgaan van de leerlingen der belgische athenea, dat 
tweemaal per maand verschijnt van 18 november 1901 tôt minstens 
15 januari 1902, is Jong Leven. Tenslotte verschijnt op 1 en 15 februari 
1911, L ’Aurore, kultureel orgaan van de zangvereniging dat deze 
naam droeg.



Een overzicht van de vele stichtingen van vlaamse kulturele 
organen ziet er uit als volgt :

Literaire publikaties die uitgegeven werden, waren De Eikel, 
maandelijks orgaan van de gelijknamige kunst- en literaire kring (van 
mei 1893 tôt juli 1895), de geïllustreerde Nieuwe Vlaamsche Illustratie, 
die wekelijks verscheen van 26 september 1897 tôt in september 1898, 
en De Distel, waarvan Théo Blickx bestuurder was (maandelijks van 
17 februari 1906 tôt januari 1908).

Evenmin oninteressant zijn enkele algemene kunstbladen, waarin 
verschillende takken als beeldende kunsten, oudheidkunde, literatuur, 
zang, toneel e.d.m. behandeld en gepropageerd worden. Voorbeelden 
hiervan zijn : De Kunsttribuun (wekelijks van 22 augustus tôt 28 no- 
vember 1901), Nieuw Leven, waarvan Maurits Sabbe de stichter is 
(van 13 november 1904 tôt 25 augustus 1907), De Lelie, een katoliek 
maandelijks dames-tijdschrift, dat haar kolommen 00k openstelde 
voor artikels i.v.m. kunst en kultuur (van september 1909 tôt in 1914), 
en De Maanblusscher, kultureel en distraktief maandblad, gesticht in 
juni 1912. Van deze soort zijn vooral de eerste twee van belang.

Een reeks organen van toneelmaatschappijen verschijnen even- 
eens, voor enkele afleveringen gewoonlijk maar. Het zijn : Toneel- 
nieuws, onder de redaktie van Rumme Berthoud (september 1896), 
Taal en Vrijheid, maandblad van de toneelafdeling van de ,,Jonge 
Katholieke Strijders” (van 19 juli 1901 tôt oktober 1905), Orgaan 
van de Toneelkring De Moedertaal (van november 1903 tôt oktober 
1907), De Dijlezoon (van 1906 tôt november 1909), Hendrik Conscience- 
vrienden, dat liberale, politieke propaganda tracht te voeren via het 
toneel (van 1909 tôt in 1910), De Noordster (onregelmatig vanaf 
23 september 1911), De Vlaamsche Toneelstrijder (vanaf december 
1911 ) en het blad van de afgescheurde groep, Het Vlaamsche Tooneel- 
strijdersblad (november en december 19n ) .

A l deze organen zijn apolitek, behalve de liberale Hendrik 
Conscience Vrienden en de katolieke Taal en Vrijheid. Praktisch aile 
zijn sterk vlaamsgezind en strijden voor de vlaamse zaak en taal.

In de eerste plaats ijveren ze voor een herwaardering van de 
kunst in het mechelse. Naar de meeste bladen zelf beweren, moet 
het kultureel niveau onder de bevolkingsmassa niet al te hoogstaand 
geweest zijn, hoewel vele talentvolle, jonge elementen voorhanden 
zouden geweest zijn. Vooral deze jongere generatie willen talrijke 
bladen stimuleren.



Het doel van de meeste opgerichte publikaties is zeer prijzens- 
waardig geweest. Gewoonlijk zijn we niet op de hoogte hoelang de 
produkten van deze kunstminnaars bestaan hebben, maar het is 
waarschijnlijk, gezien het weinig aangetroffen bewijsmateriaal, dat de 
meeste vrij vlug uitgestorven zijn.

Het in de vorige période behandelde blad De Zangschool, ver- 
schijnt in deze jaren nog tôt december 1898. O p dat ogenblik wordt 
het gestaakt.

Uiteindelijk dienen nog de socialistische bladen Ons Blad en de 
voortzetting ervan, De Zaaier vermeld, die vele inspanningen hebben 
geleverd, om het kulturele peil van de arbeiders te verhogen, hoewel 
het sterk te betwijfelen valt o f ze daarin zijn geslaagd.

Terloops mag opgemerkt worden dat het in de reeks van kul
turele en wetenschappelijke publikaties is, dat vele artikels onder- 
tekend zijn, zodat we hier vaak medewerkers van kennen. D it is een 
zeldzaamheid in de vooroorlogse pers. De gewoonte om artikels te 
onderschrijven, die uit Frankrijk overgenomen werd, had in ons land 
nog weinig ingang gevonden.

Kommerciële en ekonomische bladen werden 00k in grote getale 
gepubliceerd in de période 1893-1914. De pogingen moesten eveneens 
om financiële redenen haast dadelijk gestaakt worden. Van deze 
soort kennen we volgende uitgaven : De Orgeldraaier, geredigeerd 
van 15 september tôt 10 november 1895 door Raymond de la Croix, 
en verdediger van de kleinhandelaars, 00k reeds gezien bij de apoli- 
tieke nieuwsbladen ; De Beiaard, Mechels blad tôt bevordering der 
belangen van iedereen (1), het orgaan van de ..Katholieken Burgers-, 
Handels- en Nijverheidsbond van Mechelen” (van 8 september 1895 
tôt 25 september 1898); L ’Echo du Voyageur, wekelijks kommercieel 
blad (1 januari 1899); het industrieel en handelsblad La Margarinerie 
belge (tweewekelijks van 15 augustus tôt 20 november 1904), Het 
Mechelsch Belang, kommercieel weekblad (vanaf 18 december 1904 
tôt 16 april 1905); het gelijkaardig, maar onregelmatig blad De 
Handelaar (van 15 september 1911 tôt 28 september 1913), De 
Middenstander, orgaan van het Mechelsch Syndicaat voor Reizigers, 
Klerken, Handelaar s en Patroons, van februari tôt 20 september 1912 
gedrukt op 5000 tôt 7000 eksemplaren, en tenslotte Dijlegalmen, dat 
een uitbreiding van de mechelse haven voorstaat (augustus-september 

I9i3)- 1

(1) Zie onder katolieke nieuwsbladen.
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Daarbuiten bezitten enkele reeds besproken bladen een dergelijk 
aspekt. Het zijn : Het Handelsbelang en Handel en Landbouw, (i) 
en Le Mouvement (2).

Een volgend gebied, waarin een groot aantal bladen opgericht 
werden tussen 1893 en 1914, is dat der vak- of beroepsbladen. D it 
is de grootste innovatie, daar deze kategorie in de voorgaande perioden 
nog niet voorkwam, één militair blad terzijde gelaten. De bestaans- 
duur van deze vakbladen is wisselvallig geweest. De meeste hebben 
niet lang bestaan.

Veruit het voornaamste vak in het mechelse is de houtbewerking. 
Het krioelt van meubelmakers, stoelmakers, skulpteurs, schrijnwerkers
e.d.

Hun organen zijn : De vakman, orgaan van den Onpartijdigen 
Stoelmakers Bond, maandelijks uitgegeven door de mechelaar G. Bus 
en gedrukt te Antwerpen en Leuven (van 16 februari 1896 tôt mei 
1898); De Houtbewerker, een weekblad van de „Onafhankelijken 
Houtbewerkersbond voor Mechelen en omstreken’' (van 23 maart 
1902 tôt 16 augustus 1903) en opgevolgd door het maandblad met 
dezelfde titel : De Houtbewerker, uitgegeven door Frans Aertsens, 
(van 6 september 1903 tôt september 1912) ; het blad van A . Verdellen, 
De Belgische Houtbewerker (maandelijks vanaf 26 juli 1902, twee- 
wekelijks vanaf maart 19:10 tôt 15 december 1911); De Mechelsche 
Houtbewerker, orgaan der Wettig Erkende Houtbewerkers-Gilde (on- 
regelmatig in 1910) en Het Bouwvak. Le Bâtiment (bestemd voor 
vakbonden uit bouw- en houtnijverheid ; enig aangetrcffen nummer : 
december 1912). Keuze genoeg dus.

Algemene vakbladen, die niet aan één bepaald beroep gebonden 
zijn, vinden we in : Recht en Plicht, tolk van den Katholieken Werk- 
manskring van Mechelen (maandelijks van februari 1896 tôt december 
1897; daarna vervangen door Volksblad (3); De Vakman, Maandblad. 
Orgaan der Mechelsche wettig erkende liberale vakvereenigingen (ja- 
nuari 1906), waarschijnlijk opgevolgd door De Vakman, Economisch 
en politiek maandblad (van november 1910 tôt oktober 1911) en Elk 
zijn Recht, het orgaan van de Landsbond der Gemengde Vakken (maan
delijks van september tôt november 1911). 1 2 3

(1) Zie onder neutrale nieuwsbladen.
(2) Cfr. kulturele organen.
(3) Zie onder katolieke nieuwsbladen.



De foorreizigers van België hebben hun vakblad met Le Forain 
belge, een tweewekelijks blad, waarvan Gustave Poma redakteur en 
administrateur was (van 1893 tôt 16 april 1894).

D e bakkers publiceren De Samenwerker, in 1896 gratis uitgedeeld.
Twee vakbladen van de mechelse herbergiers waren : De Her- 

bergier, waarvan het stichtingsnummer op 12 mei 1901 gepubliceerd 
werd, en het maandblad met dezelfde titel, dat voor de eerste maal 
verscheen op 15 februari 1902.

D e tweetalige DejLe Railwayman, orgaan der lagere Staatsbe- 
dienden van België verscheen maandelijks van 14 september 1902 
tôt s november 1911.

Het ,,Christen Boekdrukkers- en Boekbindersgild uit den Katho- 
lieken Werkmanskring” gaf op onregelmatige momenten een eigen 
orgaan uit : De Mechelsche Papier- en Boekbewerker. Een nummer 
van maart 1911 werd weergevonden.

Het Maandblad van de Bestendige Melkcommissie. Bulletin mensuel 
de la Commission Permanente du Lait, verscheen in november 1913, 
onder de redaktie van H. R. Bredo.

Tenslotte had het personeel der Telegrafen en Telefonen van 
de Belgische Staat een tweetalig maandelijks vakblad vanaf augustus 
I9I3» genaamd TG  - TF. Direkteur was M r. Guerry.

Een tweewekelijks militair orgaan dient hier nog te worden 
vermeld : L ’Echo de l’Armée, organe des officiers et sous-officiers de 
l’armée Belge, dat van 1 oktober 1898 tôt einde 1913 verscheen. In 
deze période werd het tijdelijk bij V. Heymans te Mechelen gedrukt.

Enkele algemene opmerkingen. Praktisch aile vakbladen waren 
afhankelijk van één der drie grote politieke partijen. Ze maken dan 
00k druk propaganda voor aansluiting bij katolieke, liberale o f socialis- 
tische vakbonden. Het algemeen streven van deze vakbladen is uiter- 
aard unaniem : de verbetering van het lot der werklieden, de materiële 
en geestelijke welstand van de arbeiders.

Bij de meeste bladen weten we niet hoelang ze bestaan hebben 
D e tweede vermelde datum is deze van het laatste aangetroffen 
nummer.

De sportbladen zijn 00k reeds in aantal uitgelopen tôt zeven 
uitgaven, waar er in de jaren 1870-1893 slechts één enkel verscheen. 
De meeste zijn organen die zich bezighouden met de duivensport 
of -liefhebberij. Het weekblad De Luchtreiziger was in 1885 al opge- 
richt. Het is geen slecht begin want het laatst gedateerd nummer 
dat we ervan weergevonden hebben, is van 18 juni 1905. Na 1893
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worden gesticht : De Prijsduif, weekblad voor duivenmaatschappijen 
en duivenliefhebbers, waarvan slechts vier afleveringen uitkomen, (van 
5 t/m 26 januari 1896); De Mechelsche Duivenliefhebber, Weekblad 
voor Duivenmaatschappijen en liefhebbers, waarvan Louis Vleeschouwer 
tegelijk drukker-uitgever en redakteur is (van 20 december 1903 tôt 
17 juni 1905) ; De Snelle Luchtreiziger, dat van 5 april 1908 tôt 30 ok- 
tober 19x0 tweemaal een groter formaat aanneemt, en tenslotte De 
Mechelsche Duivenliefhebber, onafhankelijk orgaan voor Duivenlief- 
hebberij en andere sporten (van 4 tôt 24 januari 1913).

Deze vier kranten zijn wekelijks verschenen. Ze publiceren aile 
berichten en artikels i.v.m. de duivensport, behalve het laatste dat 
00k andere beoefende sporten in zijn rubrieken opneemt. Van de 
laatste drie bladen weten we niet hoelang ze verschenen zijn.

Daarnaast werden nog twee andere sportbladen opgericht : 
Malines-sport is het officieel orgaan van de Football Club Mechelen. 
Het handelt maandelijks uitsluitend over de voetbalsport. Het stich- 
tingsnummer is gedateerd van 4 februari 1910.

D e tegenhanger daarvan is De Sportgalm, Wekelijks orgaan van 
de Racing-Club van Mechelen, opgericht op 31 augustus 1911. Elke 
week biedt het artikels over allerhande sporten : voetbal, wielrijden, 
zwemmen, cross country, atletiek, hockey, tennis, turnen.

A ls enig overblijvende groep zijn er nog enkele uitgaven die we 
als distraktiebladen kunnen bestempelen.

La Marmite, gazette originale hebben we reeds in de voorgaande 
période gezien. Het blad blijft elke zondag verschijnen. Zo vinden 
we het tôt 15 december 1901.

Ook de Vadderik-gazette bestond vôôr 1893. O p 1 februari 1902 
is van dit studentenblad nog een aflevering verschenen. Eveneens 
van de mechelse studenten aan de leuvense universiteit, is het orgaan 
Malines-Etudiant, organe officiel du Mechelsche Katholieke Studenten- 
kring, waar we een eksemplaar van aangetroffen hebben van 25 januari 
1908. Mogelijk is het een voortzetting van de Vadderik-gazette.

De Mechelsche Miniaturist, uitgegeven in maart 1901, is een 
pseudo-kunstblaadje, dat propaganda beweert te maken voor de 
miniatuur-schilderkunst. Het orgaan is louter distraktief bedoeld.

Het geïllustreerd lektuur- en ontspanningsblad De Ster, prachtige 
wekelijksche Illustratie, verschijnt op 2 maart 1902 voor de eerste maal.

Onder de kulturele periodieken werd gehandeld over het tijd- 
schrift De Lelie. D it rooms-katoliek maandblad, te Amsterdam uit
gegeven, maar waarvan de redaktie voor België in Mechelen gevestigd 
is, bezit eveneens het karakter van distraktieblad.
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GRAFIEKEN

Twee-, drie-, maandelijks

Tweewekelijks

Wekelijks
2, 3, 4 X per week 

dagelijks

volledige reeks bewaard

onregelmatig
specimen
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REGISTERS (i)

I. REGISTER VAN DE BEHANDELDE D A GBLAD EN  EN 
TIJDSCHRIFTEN

De Aankondiger : 81-82, 157-158, 223, 
549. 556.

Aanval en Verdediging : 158-159, 558.
Kerkelijke Aanzegger van Mechelen : 

108, 159-160. 54i-
Algemeen Advertentieblad van Meche

len, Antwerpen, Turnhout, Lier en 
Braband : 40, 272, 522.

Algemeen Advertentieblad der Pro- 
vintiën Antwerpen en Zuid-Brabant 
etc. : 40, 272.

Algemeen Advertentie-Blad voor 
Mechelen, Antwerpen, Lier, Turn
hout, Brussel, Vilvoorden, enz. : 40, 
102-103, 273.

De(n) Aenkondiger van het arrondisse
ment van Mechelen ende omliggende 
plaetsen : ioo, 178.

De Aenkondiger van het canton van 
Mechelen ende omliggende plaetsen: 
178, 520.

Aenkondigingen, Plakkaerten en Be- 
richten der Stad Mechelen en om
liggende plaetsen : 40, 101, 102, 179.

Aenkondigingsblad voor het Arron
dissement van Mechelen : 101.

Aenkondigingsblad van (voor) het 
Arrondissement van Mechelen ende 
omliggende plaetsen : 39, 100, 101, 
178, 520-521.

Algemeen Aenkondigingsblad van 
Mechelen, Antwerpen, Lier, Turn
hout, Brussel, Vilvoorden etc. —  
Journal Universel d’Annonces de 
Malines, Anvers, Lierre, Turnhout, 
Bruxelles, Vilvorde etc. : 40, 102- 
103, 104-105, 179, 522, 523, 525, 
529-

Aenkondingen, Plakkaerten en Ver- 
scheyde Berigten van Mechelen :
IOI, 179, 521, 522. 1

Affiches, annonces et avis divers de 
Malines. —  Berigtèn, placcaerten en 
verscheyde aenkondigingen van 
Mechelen : 101, 178.

L ’Ami des Familles : 79, 118, 161-163, 
53L 533-

Annalen van het Genootschap der 
Heilige Kindsscheid : 19, 541, 559.

Annalen van het Genootschap tôt 
Voortplanting des Geloofs : 18, 42, 
163-164, 525, 532, 541, 559.

Annales de la Société de Médecine 
pratique de la Province d’Anvers 
(Etablie à Willebroeck) : 105, 429- 
430, 532.

Annales de la Société des Sciences 
Médicales et Naturelles de Malines : 
62, 77, 164-166, 525, 532.

Het Annoncenblad : 114,166-167, 557-
Annoncenblad voor St-Amands en 

omliggende gemeenten : 420-422.
Algemeen Mechelsch Annoncenblad : 

12, 167, 540.
Annonces, Avis divers et Nouvelles 

politiques. Par le citoyen G.J. 
Goffin : 38, 213, 520.

Annonces et Nouvelles politiques. Dé
partement des Deux-Nêthes : 38, 
213.

Antikrist : 167-168, 542.
De Antwerpenaar : 10, 169, 538.
Dit zyn die Articulen... : 517.
L ’Aurore : 32, 170, 560.
L ’Avenir : 410. Zie 00k : De Toe- 

komst.
Bassin Maritime, Malines, Zeevaart- 

Dock, Mechelen : 12, 170-171, 172, 
544-

Le Bassin Maritime. Organe... : 12, 
171-172, 544.

(1) D e  bijvoegsels betreffende de kiespamfletten en de almanakken kwamen niet in aan- 
merking bij het opstellen van de registers.
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Le Bâtiment : 192, 563. Zie 00k : Het 
Bouwvak.

De Beiaard (1895) : 48, 50, 172-173, 
344. 55i-

De Beiaard (1895-1898) : 71-72, 174- 
I 7S. 546-547. 55i. 562.

Het Mechelsch Belang : 175-176, 562. 
Onze Belangen : 176. 
Belgique-Athénée : 51, 55, 176-178, 

560.
Mechelsch Bericht : 182, 537, 555. 
Wekelijks Bericht voor het canton van 

Mechelen : 99-100, 178. 
We(e)kelijks Bericht voor de Provincie 

van Mechelen : 178.
Wekelij(y)ks Bericht voor de Stad ende 

Provincie van Mechelen : 30, 95, 99,
104, 178-182, 518-519, 520, 529. 

Mechelsch Berigt : 62-63, 64, 65, 182-
183. 530.

Berigten, placcaerten en verscheyde 
aenkondigingen van Mechelen : 101, 
178, 521.

Berigten der Stad Mechelen : 184, 
530-531-

Ons Blad : 44-45, 185-187, 401, 558, 
562.

De Bode (van Mechelen) : 187, 549- 
550.

De Bode van den H. Francisais van 
Assisië : 188-189, 541, 559.

Het Boek : 128.
Ons Bondsblad : 16, 58, 189-190, 557. 
De Goede Boodschap : 132, 191, 549. 
Het Bouwvak. Le Bâtiment : 192, 563. 
La Brasserie et Malterie pratique :

431- 432.
Praktische Brouwerij en Mouterij :

432- 433-
De Buildrager : 84-85, 192-193. 
Bulletin de l’Assemblée Générale des 

Catholiques à Malines : 193-194. 
Bulletin Bibliographique : 23, 194-195, 

53 ï-
Bulletin des Brigadiers : 195.
Bulletin du Cercle Wallon de Laeken : 

3i. 195-
Bulletin Communal de Malines : 51 -52,

105, 106, 107, 108, 196-197, 531, 
537. 539-

Bulletin des Etablissements Mertens, 
Willebroeck (Belgique) : 431. 

Bulletin Hebdomadaire : 115, 197, 557.

Bulletin de Médecine Vétérinaire (pra
tique) : 73, 198-199, 560.

Bulletin mensuel de la Commission 
permanente du Lait : 299, 564.

Bulletin mensuel de Livres anciens, 
rares et curieux : 23, 199-200, 531.

De Burger : 122, 125, 126, 200-201,
253. 319. 535. 550-551. 553-

De Vrije Burger : 119, 201, 538.
De Burgerij en de Landbouw : 121- 

122, 123, 125, 200, 201, 243, 309, 
529. 535. 536, 550-

De Burgery : 121, 201-203, 529.
Canteklaar (15.IV.19n-2.VII.19n) : 

27, 112, 203-204, 398, 558.
Canteklaar (9.VII.1911-29.X.1911) : 

27, 112, 204-205, 398, 557-558.
St-Cassaniusblad : 71, 72, 73, 205-206, 

560.
Catalogue de Livres : 289.
Catalogue mensuel des Livres rares et 

curieux : 207, 540.
La Chronique : 23, 207-208.
Compte rendu analytique de séances 

du Conseil Communal : 52, 196.
(De) Congo : 208-210, 556.
De Belgische Congo : 208, 556.
Hendrik Conscience-Vrienden : 110, 

210-211, 561.
Mechelsche Courant : 13, 14, 79, 114, 

119, 211-213, 243, 270, 406, 527, 
528, 533-534. 535. 546, 548-

Le Courier Belgique (Avec Permission 
des états de la Province de Malines) : 
37-38, 39. 213, 521.

Le Courier Belgique, Nouvelles politi
ques et avis divers : 213.

Le Courier des Départements Réunis : 
38, 213.

Le Courier de l’Escaut : 37, 38, 213- 
216, 519, 520.

Le Courier Impartial : 38, 213.
Courier véritable des Pays-Bas : 518.
De Dageraad : 82, 216-217, 223, 548.
Le Dante : 52, 217-219, 560.
De Decker’s Blad : 31-32, 219-220, 

557-
De Demokraat : 115.
De sociaal Demokraat : 51, 220-221.
De Vilvoordsche Demokraat : 34, 

221-222, 267, 555.
De Dijlegalm : 14, 113-114, 222-223, 

548-549-
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Dijlegalmen : 7, 224, 562.
De Dijlezoon : 116, 225, 561.
Le Directeur des Fraternités Francis

caines : 25, 225-226, 559.
De Distel : 226-227, 561.
De Duif : 292.
De Mechelsche Duivenliefhebber

(1903-1905) : 133, 228-229, 565.
De Mechelsche Duivenliefhebber

(1912-1913) : 117, 227-228, 565.
De(n) Dyl(-)Bode : 62, 63, 183, 229- 

230, 525. 529-53°-
La Dyle : 68-69, 70-71, 82, 158, 

230-232, 372, 528, 533, 534, 546, 550.
De Dylebode : 81, 232, 538, 544.
L ’Echo : 48, 233-234, 537.
L ’Echo de l’Armée : 52, 234-235, 564.
L ’Echo de Malines : 89, 125, 242, 535, 

537. 538, 539- Zie 00k : De Mechel
sche Galm.

L ’Echo du Voyageur : 31, 235-236, 562.
De Eikel : 50, 113, 127, 236-237, 561.
De Fakkel : 50, 237-238.
Le Farceur : 23, 238.
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ment de Malines : 101, 178.
Feuille d’Annonces pour l’arrondisse
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voisines : 101, 178.

Figaro : 23, 239.
La Flûte-’t Fluitje : 240.
Le Forain Belge : 50, 240-241, 564.
Les Frélons de Malines : 89, 241-242, 

543-
De Mechelsche Galm. L ’Echo de 

Malines : 89, 242-243, 535, 537, 538, 
539-

G azet van A n tw erpen  : 249, 547.
Gazet van Boortmeerbeeck, (Muyzen, 

Hever en omstreken) : 49, 244, 536, 
551-

Gazet van Bornhem, Puers, St-Amands 
en Willebroeck : 409-410.

Gazet van Duffel, (Waver, Waarloos, 
Rumpst, Linth, Waelhem, Contich 
en omstreken) : 49, 244, 536, 551.

Gazet van Haecht : 65, 245, 539.
Gazet van Konings-Hoyckt, (Berlaer, 

Putte, Kessel.) : 49, 245-246, 536, 
551-

Gazet van Mechelen (1857-1864) : 77, 
78, 79, 122, 246-248, 311, 526-527, 
528, 529, 53°.

Gazet van Mechelen (1896) : 16, 250- 
251. 547-
Gazet van Mechelen (1896-1913) : 67,

158, 248-250, 353, 545, 547-548. 
Gazet van Muysen, (Bonheyden, He

ver, Rymenam en omstreken) : 49, 
252, 536, 551-

Gazet van Puers (1903-1905) : 415.
De Gazet van Puers, (Bornhem, 

St-Amands en Willebroeck) (1896) : 
416-417.

Gazet van St-Amands en der omliggen- 
de dorpen : 422-424.

Gazet van St-Amands en van het om- 
liggende : 422.

Gazet van St-Amands, Willebroeck, 
Bornhem en Puers : 424-425.

Gazet van Willebroeck : 433-435. 
Gazet van Willebroeck, Bornhem, 

Puers en St-Amands : 435-436.
De Gazet van Willebroeck en om

streken : 436-437.
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35i. 352, 55i. 552, 553-554- 
Gazette de Malines : 38, 213, 520, 521. 
De Geesel : 255, 559.
Het Geharrewar in de Pers : 428, 

437-438.
Gemeenteblad : 128.
Gemeenteraad van Mechelen : 24,

255-256.
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18-19, 256-257, 532.
Les Guêpes Malinoises : 257-258, 542. 
Handel en Landbouw : 87, 259, 556,

563-
De Handelaar : 259-260, 562.
Het Handelsbelang : 87, 260-261, 556,

563-
De Herbergier (1901) : 262-263, 564. 
De Herbergier (1902) : 53, 261-262, 

564.
Hooger Op : 263-264, 560.
De Hoop : 114, 264.
De Houtbewerker (1902-1903) : 34, 

44, 266-267, 563.
De Houtbewerker (1903-1912) : 44,

159, 265-266, 563.
De Belgische Houtbewerker : 26, 132, 

133, 268-269, 563.
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269-270, 563.
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Nieuwe Vlaamsche Illustratie : 14, 270, 
56i;

L ’Indicateur intéressant : 36, 271, 519.
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Journal d’Affiches de Malines, Anvers, 

Tumhout, Lierre et le Brabant. Al- 
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Braband : 40, 272-274, 522.

Journal Belgique : 36-37, 274-275, 519.
Journal de Malines : 61-62, 275-277, 

523-524-
Journal de la Province de Liège : 518.
Journal universel d’Affiches pour Ma

lines, Anvers, Lierre, Turnhout, 
Bruxelles, Vilvorde etc. : 40, 103, 
273.

Journal universel d’Affiches des Pro
vinces d’Anvers et du Brabant méri
dional etc. : 40, 272.
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lines, Anvers, Lierre, Tumhout, 
Bruxelles, Vilvorde etc. : 40, 102- 
103, 104-105, 179, 522.

’t Kanton Willebroeck : 438-439.
De Kempen : 121.
De Vrije Kiezer : 277-278.
De Mechelsche Klaroen : 279-280, 550,

557-
De Kluppel : 44, 45, 74-75. 280-281,

558-
Krijgstrompet : 84, 281-283, 544-545.
De Kruidtuin : 418-419.
De Kunsttribuun : 114, 283-284, 561.
La Lanterne : 23, 284.
De Lelie : 284-285, 561, 565.
Jong Leven : 285-286, 560.
Nieuw Leven : 115, 116, 286-287, 561.
Liberté : 385. Zie 00k : Vrijheid.
Liefdewerk van den H. Augustinus en 

de H. Monica : 288-289, 541, 559.
De Lierenaer : 121.
Lijst van Boeken... : 289.
Lijst van Oude en Nieuwe Boeken... : 

14, 29, 289-290, 540, 556.
De Loteling : 50, 290-291, 559.
De Luchtreiziger : 84, 85, 291-292, 

545. 564-
De Snelle Luchtreiziger : 44-45, 292- 

293. 565-
De Maanblusscher (1887-1895) : 8, 

47-48, 49, 244, 245, 252, 295-297, 
404, 534, 535-536, 537, 551-

De Maanblusscher (1910) : 116, 117, 
294, 352, 552, 554-

De Maanblusscher (1912) : 298, 561.
De Godsdienstige Maand : 69, 299, 

532-
Maandblad van de bestendige Melk- 

commissie : 299-300, 564.
S. Franciscus’ Maandbriefje : 300-301, 

532, 54i, 559-
Maandoefeningen : 24, 324, 541, 559.
Le Magnétisme : 301.
Malines-Etudiant : 31, 302, 565.
Malines-Sport : 27, 302-303, 565.
Malines à Vol d’oiseau : 304.
Tout Malines : 114, 303-304, 560.
Le Petit Malinois : 53, 304-306, 372, 

550, 554-
De Maneschijn : 306.
La Margarinerie belge : 87, 306-307, 

562.
La Marmite : 29, 307, 545, 565.
De Mechelaar : 15, 16, 119, 308-310, 

534, 540, 546, 556.
De Mechelaer : 310-311, 528-529.
Le Messager de Saint-François d’As- 

sise : 311-312, 541.
De Middenstander : 27, 312-313, 562.
De Mechelsche Miniaturist : 314, 565.
Missions d’Afrique des Pères Blancs : 

314-315, 541. 559-
De Moedertaal : 326.
Le Mouvement : 315-316, 560, 563.
Le Mouvement Littéraire : 30, 316- 

3i 7, 544-
La Muse Populaire : 317-318, 543.
De Mutualist : 58-59, 318-319, 549.
(Het) Nieuwsblad van (he) ’t Kanton 

Puers : 420.
Nieuws- en Annoncenblad van het 

Kanton Puers : 420.
Mechelsch Nieuwsblad : 79, 211, 527.
Mechelsch Nieuws- en Aenkondigings- 

blad : 22-23, 24, 26, 79, 256, 319-321, 
53i,.537, 539, 555, 556.

Wekelijks Nieuwsblad voor Lier en ’t 
Kanton : 551.

De Noodkreet : 321-322, 559.
De Noordster : 322-323, 561.
Les Nouvelles du Jour : 23, 323-324.
Maandelijksche Oefeningen : 24, 118, 

324, 532.
Op-Sinjoorken : 13, 28, 57, 120, 324- 

326.
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Orgaan van den Toneelkring De 
Moedertaal : 54, 326-327, 561.

De Orgeldraaier : 327-238, 555-556, 
562.

De Mechelsche Papier- en Boekbe- 
werker : 130, 328-329, 564.

Hanswycks Parochieblad : 130, 329- 
330, 560.

Den Ordinarîen Postillon : 518.
Gentsche Posttydinghen : 518.
Le Pressophile : 116, 330, 557.
De Prijsduif : 16, 330-331, 565.
Le Progrès : 331-332. 545-
Pro Pueris : 72, 332.
De/Le Railwayman : 123,133, 332*334. 

564.
Recht en Plicht : 16, 31, 335*336, 373, 

546. 548. 563-
Recht door Zee : 44, 336*337. 559-
Elk zijn Recht : 334*335. S(>3-
Le Recueil Littéraire : 338, 542.
Le Règne du Sacré-Cœur en Belgique 

et Congo : 339.
Onderling Reklaamblad : 75, 339, 557.
Le Réveil : 116, 340-341, 554.
La Revue des Humanités en Belgique : 

341-342, 560.
La Revue Rouge : 29-30, 342-343, 

543-544-
Rumpst-Vooruit : 343.
Salvator : 50-51. 53. 82, 217, 305, 

343*345, 35i, 547. 549. 551-552, 553, 
554-

De Samenwerker : 345-346, 564.
Spaarzaamheid : 119, 346, 531.
De Sportgalm : n i ,  347, 565.
De Standaert van Mechelen : 76, 

347*349. 530, 531-
De Ster : 349-35°, 565.
De Straal : 46, 51, 53-54, 116-117, 

350-354, ,552. 553, 554-
Taal en Vrijheid : 59, 354-355. 561.
Den Tam-Tam/Le Tam-Tam : 355.
T G -T F  : 355-356. 564-
Tijdschrift voor Boek- en Bibliotheek- 

wezen : 128.
De Toekomst (1896-1898) : 356-358, 

555, 558.
De Toekomst (1901-1903) : 34, 267, 

358-359. 555, 558.
De Toekomst. L ’Avenir : 410-411.
De Toekomst van Bomhem : 411-413.
Toneelnieuws : 359-360, 561.

De Vlaamsche Toneelstrijder : 75, 
360-361, 561.

Het Vlaamsche Toneelstrijdersblad : 
60, 361-362, 561.

Triomf : 362.
Le Triomphe Libéral du 18 Octobre : 

3° 4-
Het Trompetterke van Thisselt : 428. 
Nieuwe (wekelyksche) Tydinghen : 

518.
L ’Union Catholique : 69, 362-363. 
L ’Union de Malines : 9, 363-365, 539, 

540.
Vadderik-Gazette : 108, 302, 365-366, 

545. 565-
De Vakman (1896-1898) : 368-370,

563-
De Vakman (1906) : 46, 115-116,

366- 367, 563.
De Vakman (1910-1911) : 45-46, 116,

367- 368, 563.
Het (De) Veerdamsvlag : 413.
Beknopt Verslag der Zittingen van den 

Gemeenteraad : 52, 196.
La Vie Diocésaine : 370-371, 559-560. 
Onze Vischhandel : 425-426.
La Voix de Malines : 26, 59, 82-83, 

371-373, 550.
Volksblad : 30-31, 32, 158, 373*374. 

549, 563-
Het Volksgeluk : 375, 538, 541. 
Volksrecht : 49, 375-376, 537, 551.
De Volksstem : 46, 54, 117, 352, 376- 

377, 552-553, 554-
De Ware Volksvriend : 24, 26,105-106, 

n8, 378-380, 527, 533, 534. 546, 
549-

De Voordracht : 380-381.
Vooruit : 309, 353, 558.
De Voorwacht : 49.
De Liberale Voorwacht : 45, 381-382. 
De Vriend der Mutualiteit : 58-59,

382- 383, 549.
De Vrijdenker. Orgaan der Vrije 

Groep van Mechelen (1910) : 45,
383- 384. 559-

De Vrijdenker. Propoganda tôt ver- 
spreiding der vrije gedachten (1910) :
56, 384-385, 559-

Vrijheid : 385-386, 559. Zie 00k : 
Liberté.

De Wacht : 387.
De Jonge Wacht : 388, 558.



De godsdienstige Week van Mechelen :
69. 389-390. S27-S28, 532.

Het Weekblad (van het arrondissement 
Mechelen) : n i ,  390-391, 554. 

Weekblad Conscience : 15, 391-393, 
543-

Weekblad van Willebroeck : 439-440. 
De Weesbroeder : 75, 393-394.
De Welvaart van Klein-Brabant en 

van de Scheldegouw : 426-427.
De Vereenigde Werklieden : 111, 394- 

395. 560.
Werkmansblad : 8, 395, 537.
De Werkrechter : 396.

Het Wespennest : 414.
Willen is Kunnen : 397, 559.
Het Vrije Woord (1897-1898) : 111- 

112, 399-401, 558.
Het Vrije Woord (1911-1913) : 397- 

399. 559-
De Zaaier : 401-402, 558, 562.
De Zangschool : 71, 402-404, 543, 562. 
Zeevaart-Dock, Mechelen : 12, 170- 
171, 172, 544.
Zondagnummer van de Maanblus- 

scher : 48, 49, 404-406, 536, 551.
De Zwanzer : 405.
De Mechelsche Zweep : 119, 405-406.
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C ardon, A. : 177.
C arette, R.L. : 177.
C a r l i e r , (A) : 177, 341.



C a r o l u s  : 165.
C asseur, R. : 382.
C a s t e e l s , Karel : 226.
C auter, J. : 296.
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