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VERENIGING VAN KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN VERZAMELAARS 

THE DUTCH NEWSPAPERS COLLECTORS CLUB 

Ons Ie NUlnn1er 
Hier is dan ons le nummer. 
Niet zonder trots zenden 
wij U het toe, Wij zijn 
vooral dank verschuldigd 
aan onze adverteerders, 
die zoveel vertrouwen in 
ons blijken te stellen. 
Ook daarop zijn wij trots 
en het geeft ons de moed 
voort te gaan. 

Ook zijn wij dankbaar voor 
de medewerking van vele 
anderen, vooral ook voor 
die van het Nederlands 
Pers Museum te Amsterdam, 
dat ons gastvrijheid heeft 
verleend en de start van 
dit tijdschrift mogelijk 
heeft gemaakt. 

Het verheugd ons dat W1J 

reeds in de eerste maanden 
van ons jonge bestaan 
vele internationale con
tacten hebben kunnen 
leggen, ondermeer in 
de Verenigde Staten en 
in Engeland. 
Dat is ook de reden dat. 
wij in dit nummer begin
nen met enkele Engels
talige artikelen en met 
een "Summary in English", 
teneinde ook onze buiten
landse vrienden te 
bereiken. 

Natuurlijk is dit alles 
maar een klein begin. 
Ons ledental nadert 
de zeventig, het streven 
is om het einde van dit 
jaar een ledental van 
100 te halen, dat zien 
wij als een gezonde basis. 

Onze titelwedstrijd is een 
groot succes gebleken. Er 
kwamen enkele tientallen 
inzendingen binnen bij het 
secretariaat. 

De eerste prijs gaat naar 
de heer D.J. Oostra te 
Leeuwarden voor de definitieve 
naam van ons blad: 
AU COURANT. 

Wij hopen op de duur niet 
alleen de verzamelaar 
van kranten en tijdschriften 
te bereiken maar ook die 
verzamelaars die in de 
randgebieden verwijlen 
en zich, richten~ op b. v. 
reklame-folders en affi
ches, uitgegeven door 
kranten- en tijdschriften
bedrijven. 

Wij zullen in de toekomst 
zeker aandacht besteden 
aan de electronica en 
informatica, die een grote 
toekomst tegemoet gaan. 

De medewerking van alle 
leden en geintersseerden 
aan AU COURANT wordt door 
het bestuur en redactie 
bijzonder op prijs gesteld. 
U vind dan ook in dit 
nummer artikelen van 
enkele leden, die op 
deze wijze het "gezicht" 
van ons blad mede bepalen. 

WIJ REKENEN DAN OOK OP U 

Duitstalige editie van de PRAWDA 

Vrijdag 11 april verscheen 
het eerste Duitstalige 
exemplaar van de Russische 
krant De Pra'ilda: 

De krant is alleen in 

West-Duitsland en in 
Oostenrijk te koop. 
In ons land is de krant 
te bestellen via kranten
importeur Van Gelderen t<, 
Amsterdam. Zie pagina 7. 

De Tweede prijs is voor de 
heren F.C. van Lier te 
Amsterdam en A. Turkenburg te 
Maarssenbroek met respectieve
lijk de naamsuggesties 
OUD NIEUWS EN OUD NIEUl,S 
JOURNAAL. 

De derde prijs tenslotte gaat 
naar de heer H.J.C. Bosman 
te Dordrecht voor de naam~
suggestie: 
KIOSK/NEWS-STAND. 

Met ingang van het 
ZOMERNUMMER,nummer 2 
zullen wij een rubriek 
starten onder de kop~ 

Als U iets TE KOOP heeft, 
als U iets wilt KOPEN 
of RUILEN, of als U 
iets ZOEKT 
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DE KRANT VAN VANDAAG IS DE GESCHIEDENIS VAN l\IIORGEN 

Een 

Waar de meeste kranten-ver
zamelaars zich toeleggen op 
komplete kranten, veelal 
historische exemplaren of 
kranten welke melding maken 
van specifieke gebeurte
nissen, hebben wij het ge
zocht in kranten-titels. 
"Wij" betekent mijn vrouw 
en ikzelf. Wat kranten
titels betekent moet mis
schien ook even worden 
uitgelegd: Sommige men-
sen denken aan kranten -

'koppen("news-headlines") 
in dit verband, maar dat 
zijn het niet. Het gaat 
om de bovenste strook 
van pagina 1 van de krant, 
waar zijn vermeld de naam 
van de krant en verdere 
gegevens zoals de datum, 
het nummer, soms ook ad
ressen, oplage-aantallen 
en dat soort dingen die 
de indentiteit van de 
krant vastleggen. Alleen 
die strook dus; het kan 
ook een omkaderd vakje 
zijn, of een strook langs 
de zijkant of elders op 
de eerste pagina, maar voor 
ons is alleen die titel 
van belang. 

De reden van deze beperking 
is niet dat de inhoud van 
de krant ons niet kan sche
len.lede~ krant heeft wel 
iets interessants te bieden, 
ook al 1s het niet meer dan 
een plaatselijk advertentie
blad en al is het ook gedrukt 
in voor ons onbegrijpelijke 
buitenlandse taal. In veel 
gevallen moeten we ook enige 
spijt overwinnen alvorens 
we de titel van de rest 
van de krant scheiden; het 
is bijna te vergelijken 
met de jager op groot wild, 
die het liefst de antilope 
in zijn geheel zou opzetten, 
maar zièh om praktische re~' 
denen moet beperken alleen 
de kop (en soms nag minder) 
boven de schoorsteenmantel 
te hangen. Overigens: wan
neer het gaat om wèrkelijk 
oude kranten laten we die 
natuurlijk wel intakt, zo 
tweeslachtig zijn we wel. 

zondere Verzameling 

-.. 
Een krant is per slot van 
rekening geen antilope. 

Wat die praktische rede
nen betreft, een kranten
titel-verzameling laat 
zich veel eenvoudiger op
bergen en toegankelijk ma
ken dan een verzameling 
van volledige kranten. 
Eigenaars van een uitdijen
de verzameling kranten wor
stelen steevast met drie 
problemen: waar berg ik ze 

'op zonder dat iemand er 
last van heeft; hoe houd 
ik ze in goede staat; en 
hoe vind ik een bepaald 
exemplaar terug uit mijn 
verzameling. Wij hebhen 
deze problemen veel min
der. Wij knippen de ti-
tel uit, plakken hem met 
behulp van kaftplastic op 
een stuk dun' glad karton 
van uniforme afmetingen, 
en kunnen hem vervolgens 
alfabetisch-lexicografisch 
opbergen. 'Opdeze manier moet 
je echt vele tienduizen-
den kranten-titels hebben 
verzameld voordat je in 
problemen geraakt waar 
iemand anders al met een 
paar duizend komplete kran
ten terdege mee te maken 
heeft. We hebben er nu 
zo'n 1700 bij elkaar ge
scharreld in ruim ander
half jaar dat we bezig 
zijn. 

Wij beperken ons op nog 
een andere wijze: we heb-
ben ons niet willen bege-
ven in de sfeer van de re
kreatiekranten, de vaka
turekranten, de autogidsen, 
en dat soort van moeilijk 
,definiëerbare uitgaven. 
Evenmin strekt onze verza
meling zich uit tot de 
schoolkranten, bedrijskran
ten, kerkbladen. verenigings
kranten en dergelijke. Om 
net wat overzichtelijk-te 
houden,houden we het bij 
dag-, nieuws- en adverten
tiebladen van algemene 
strekking, historisch zowel 
als eigentijds, uitgegeven 
waar ook ter wereld. 

Als U weet dat alleen al 
in de Verenigde Staten 
zo'n 1700 dagbladen ver
schijnen zal het duidelijk 
zijn dat ondanks de ge
noemde beperking ons ver
zamel-terrein meer dan 
groot genoeg is. Waarom 
krantentitels verzamelen? 
Waarom verzámelen? Ik denk 
niet dat de verzameldrang 
ten overstaan van mede
verzamelaars hoeft te wor
den verklaard. Van ons ver
zamel-objekt kan ik dit 
zeggen: we wilden ons niet 
begeven op de platgetreden 
paden van de ansichtkaart
en - en postzegelliefhebbers 
en hebben bewust gezocht 
naar iets anders. Overigens, 
sans mépris. We hebben ge
zocht naar een objekt dat 
a) betaalbaar is, b) gemak
kelijk mee te nemen en te 
versturen (ook daarom: al
leen de titel) en c) een
voudig te bemachtigen is; 
maar allereerst in een zo
~anige verscheidenheid 
voorhanden is dat verza
melen ervan gewoonweg erg 
leuk is. Zo zijn we eigen
lijk als vanzelf bij de 
kranten-titels terecht ge
komen. We zijn begonnen 
met zelf de plaatselijke 
kranten te kopen als we 
op reis waren. Van liever
lee is het zover gekomen 
dat familieleden en vrien
den ( en zelf vrienden van 
vrienden ) voor ons bezig 
zijn. Zoals met al dergelijke 
verzamel-hobbies, het be
vrucht zichzelf. 

Op dit moment bestaat circa 
twee-derde van onze verza
meling uit Nederlandse 
~ite1s. Hierbij is inbegre
pen een relatief gering 
aantal historische exem
plaren. Het overgrote deel 
van onze Nederlandse ti
tels is eigentijds. Meer 
dan 90 % daarvan zijn nieuws
en advertentiebladen, die 
met hun sterk plaatselijke 
of regionale sfeer een heel 
eigen charme hebben. 

Hoewel Nederland geen 
slecht figuur slaat ten 
opzichte van de omringen-
de landen ~Iat betreft 
het aantal dagbladen, 
inclusief kopb1aden,bijna 
honderd stuks (nauwelijks 
minder dan landen als 
Groot-Brittannië en 
Frankrijk, meer dan Ita1ie, 
veel meer dan België. 
Oostenrijk en de Midden
Europese Landen), is het 
buitenland duidelijk onder 
vertegenwoordigd in onze 
verzameling. Van die 
buitenlanden hebben we nog 
de meeste uit Engeland, 
West-Duitsland en Zweden. 
Uit andere landen zoals 
Noorwegen, Portugal en 
Hongarije hebben we er maar 
een paar, terwijl Ijsland, 
Roemenië, Albanië, Malta, 
Schotland, Wales en Noord
Ierland nog helemaal niet 
zijn vertegenwoordigd. Er 
ligt dus ook betrekkelijk 
dicht in de buurt nog een 
enorm terrein voor ons braak, 
en wij zouden dan ook graag 
in kontakt willen treden 
met collega-verzamelaars 
,( en die zijn er, zonder 
twijfel) elders in Neder
land of in het buitenland 
met wie wij "dubbele" exem
plaren kunnen ruilen. 

D.J.Oostra 
Vincent van Goghstraat 46 
8932 LJ LEEUWARDEN 

Cenfrale Catalogus van Dag-, Nieuws
en Weekbladen (CCD) 

In mei 1985 verschijnt do OGro!a uitgave van de CCD, 
de Centmla Catalogus van Dag·, Nieuws· en 
WHkbtaditn van algemene inhoud in NackJrland 
vemctumen, 

Oa CCD omvat ::t 3000 uitvoerig-a titelbeschrijvingen 
van dag·, nlwws· en W11ekblsden aanwezig in 
Nttdeftendse bibliotheken. archieven. kranten
b&drijvan, oudheidkamers ate., mal ooziteopgliVon 
011 vindplaatsen. 

In <ht alfabetimeh gaordanda catalogu!I is aan registBr 
~n Maf plaatB van verschijnen. 

Oe CCD wh Gen loomte in de informatievoorziening 
ven twt weteo$Çh&PPflijk ondenoek in het algefn(lan. 
en hat (peru)hlstorisch ond&noek in hal bijzonder. 

De prij:s bedraagt tot 15 juni 1985: f 35.- incL BTW. 
oxcl. venendkosten. 
No 15 juni oodrssgt do prija: f 45.- incl. BTW. 
excl. V6f1endkoliten. 
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TODAYS NEWSPAPER IS TOMORROWS HISTORY 

1883 - 1986 
Een opmerkelijke 
Geschiedenis 
Dat het Nieuwsblad voor 
het eerst verscheen is 
eigenlijk te danken aan 
Joan A. 
Nieuwenhuis. Als vurig so
cialist begon hij in 1883 met 
het uitgeven van het" Orgaan 
van het Noord-Nederlands Ver
bond ter Bevordering van Al
gemeen-Stemrecht". 
Deze Nieuwenhuis had niet 
veel zakelijk inzicht. Zijn 
uitgave overleed dan 'ook 
op 15 december 1886. Hij 
liet het er echter niet 
bij zitten en was reeds op 
2 oktober van het zelfde 
jaar begonnen met het 
"Radicaal Weekblad". 

R, Hazewinkel JZIl, op 60-jarige leeftijd 

Nieuwenhuis begon kort 
daarop ook nog een neutraal 
nieuws-en advertentieblad, 
het Nieuwsblad van het 
Noorden, dat op 2 juni 1888 
voor het eerst verscheen. 
Bijna drie maanden later, 
in september 1888 ging het 
Radicaal Weekblad ter ziele. 
Het Nieuwsblad van het 
Noorden is toen, bij wijze 
van schuldaflossing, over
gedaan aan de drukker van' 
het Radicaal Weekblad, een 
jongeman met een kleine 
drukkerij aan de Carolieweg 
R-Hazewinkel. 

Deze Hazewinkel JZN., ge
boren 17 november 1866 te 
Veendam, stamt uit een oude 
zeevarende familie.Hij zelf 

,moest om gezondheid~redenen 
een ander beroep kiezen en 
werd drukker. Na een zeer 
gedegen opleiding begon 
hij in 1883 een handelsdruk
kerij in de Jacobijnerstraat 
in Groningen. 

Op 22 augustus nam hij het 
Nieuwsblad van het Noorden 
over van Nieuwenhuis. Van 
een tweemaal per week 
verschijnend krantje met 
350 abonnees in L888 groeide 
het uit tot een der grootste 
regionale dagbladen in 
Nederland. De prijs in 1888 
was 2 cent per exemplaar. 

Op 27 april 1903 werd het 
gebouw aan het Gedempte 
Zuiderdiep in gebruik ge
nomen. 

J.A.Hazewinkel Mr.N Hazewinkel 
Op 2 juni 1933 werden als mede
directeuren benoemd Hazewinkels 
beide zoons J.A.Hazewinkel en 
Mr. N.Hazewinkel. 
In 1940 overleed de feite
lijke oprichter van het 
Nieuwsblad van het Noorden. 

"'/"IIII-(;""""I.;,>,I/IIUII 

Op 31 december 1965 is de 
oudste zoon J.A.Hazewinkel 
met pensioen gegaan. Hij 
werd opgevolgd door zijn 
zoon R.Hazewinkel. Mr. N 
Hazewinkel verliet het 
bedrijf op 65-jarige leef
tijd op 2 juni 1968. 
Als mededirecteur werd 
benoemd zijn zoon de 
heer S.S.F.Hazewinkel. 
Werd het bedrijf dus eerst 
door de "stamhouder" geleid, 
later werden het twee broers, 
nu twee neven. 

JarenLang was de officiële 
naam van het bedrijf: R. 
Hazewinkel Jzn's Uitgevers
maatschappij B.V. In de 
volksmond sprak men echter 
altijd al over het "Nieuws
blad van het Noorden". 
Vanaf 1977 is de naam van het 
bedrijf, ook officieel, 
Nieuwsblad van het Noorden 
B.V. Het is een werkmaat
schappij van Hazewinkel 
Pers.B.V. 

,De Personeelsbezetting 
bestond per 1 januarie 1984 
uit: ± 380 w,erknemers. De 
vele honderden agenten, 
bezorgers en correspondenten 
zijn daar niet bijgeteld. 

Uitgeversmaatschappij 
De Eemsbode, is een op 
woensdagen verschijnend 
huis aan huis blad. Op don
derdagen geeft de Eemsbode 
B.V. in Winschoten en o~ge
ving het gratis blad 
"Huis aan Huis Oost-Gronin
gen" uit. 

Een ander dochter is Drukkerij 
en Uitgeverij Bronserna Leek 
B.V., uitgeefster van het 
nieuwsblad Leekster Courant 
en het huis aan huis blad 
Midweek. 
Ook in Ebel Noorman B.V., 
uitgeefster van de Groninger 
Gezinsbode en Het Nieuwsblàd 
in Hoogezand is het Nieuws
blad van het Noorden 
deelgenoot . 



DE KRANT VAN VANDAAG IS DE GESCHIEDENIS VAN lVIORGEN 

Het Nederlands Persmuseum 
werd in 1903 opgericht 
door D.A.van Waalwijk, 
directeur van het 
'Nieuwsblad voor Nederland· 
te Amsterdam. Deze had het 
jaar tevoren een kostbare 
verzameling kranten en vlug
schriften uit de 17e, 18e 
en 1ge eeuw verworven. 

Door toevoeging van de 
collectie van de bekende 
Amsterdamse verzamelaar 
A.Th. Hartkamp en 
bijdragen van Gemeentelijke 
Archiefdienst, Universiteits
biliotheek van Amsterdam en 
de Vereeniging ter Bevorder
ing van de Belangen des 
Boekhandels groeide de ver
zameling tot ruim drieduizend 
dossiers. 

Het Museum werd ondergebracht 
in het gebouw van het 
'Nieuwsblad voor Nederland' 
aan de N.Z. Voorburgwal. 
Toen dit blad in 1914 werd 
opgeheven kwam de collectie 
in het bezit van het dagblad 
'De Telegraaf', dat de verza
meling ~anbood aan de 
vereniging De Amsterdamsche 
Pers. Deze vereniging bracht 
het museum onder in een stich
ting Het Nederlands Persmuseum. 

HET 
NEDERLANDS 
PERSMUSEUM 

Medeoprichters waren NJK, 
NRKJV, HJV, NOP, Koninlijk 
Oudheidkundig Genootschap, 
Amstelodamum en de Vereeniging 
ter Bevoudering van de 
Belangendes Boekhandels. 

Het doel van het museum was 
en i~n verzameling te 
vormen op het gebied van de 
Nederlandse pers geschiedenis 
in de ruimste zin van het 
woord. Hiertoe verzamelt.men 
eerste nummers, jubileum-' 
nummers, bijzondere uitgaven 
en -uiteindelijke-laatste 
nummers van in Nederland of 
in het Nederlands in het 
buitenland verschijnende 
periodieken. 

HET NEDERLANDS PERSMUSEUM 
Oost Indisch huis 
Oude Hoogstraat 24 
1012 CE AMSTERDAM 
telefoon 020-5253908 

The PEN N S Y L V A N I A E VEN I N G POS T. 

Vol. I.j TUESOAY. ]ANU'\RY q. '775. [Numb. ,. 

T HE firn Number of the PENN'YLVAN" 

EV[lNH-lO POST is now laid bcfore Ihe 
refpea.ble Public. with the grea,dl De

ference, upon whofe Encouragement am! Pro-

them in Gen~ral (.'(ln~rd,. by IhiJ our hllmble pttitioo, beg 
leave 10 IJ)' OUf gun "'1\(1.'1 belarc Ihe Ihtone. 

A tlantling oHM)' ha~ been kep~ in thde colooie!, eVer fince 
the conclulion ol li,t bte war, without the conrent of our Ar. 
feOlUlie~ i 3nd th i, army, with a confideuble naval arml-

TE KOOP : Een map met 10 reproducties van de 
"PENNSYLVANIA EVENING POST" uit het America 
van 1775. 10 belangrijke nieuwsfeiten uit dat 
belangrijke jaar zijn vertegenwoordigd. 
Prijs per map postvrij f 25.
L.M.C.Nierynck@Verdilaan 85@ 
4384 LD VLISSINGEN 

Voorts affiches, reclamema
teriaal en curiosa betreffende 
de persgeschiedenis. De 
oudste in het museum aan
wezige courant dateert 
van 1620; de ontwikke-
lingen in de Nederlandse 
pers worden op de voet 
gevolgd. 
De collectie omvat thans 
ruim 16.500 dossiers. 

Naast de verzameling 
periodieken bevat de collec
tie een belangrijke verzame
ling politieke tekeningen, 
het archief-Lievegoed, een 
verzameling biografieën van 
Nederlandse journalisten en 
de pershistorische collectie 
van het in 1978 opgeheven 
Internationaal Persmuseum. 

Tentoonstellingen worden 
georganiseerd in de 
Militiezaal van de Universi
teitsbibliotheek, Singel 425, 
toegang gratis, 
werkdagen 10-12,13-16 uur. 

Men kan het Persmuseum 
steunen door donateur te 
worden; bijdragen worden 
gaarne tegemoetgezien op 
postgirorekening 438 1267 
t.n.v. Stichting Het Neder
lands Persmuseum te Amsterdam 

Sieger S. Brouwer. 

Het dagblad " De Morgen " werd 
eind 1978 opgericht: een on
afhankelijke en pro-
gressieve krant voor 
Vlaanderen. 
Het eerste nummer rolde 
op vrijdag 1 december van 
datzelfde jaar in Gent van de 
persen., 
De Morgen is een voorzetting 
van de sociaal-democratische 
Volksgazet uit Antwerpen en 
het Gentse dagblad Vooruit, 
orgaan van de socialistische 
partij. 
Na een jarenlang abonneever
lies was de Volksgazet in 
1978 failliet gegaan en de 
Vooruit leed nog maar een 
moeizaam bestaan. 
Omdat het verschijnen van de 
nieuwe krant vrij lang op 
zich liet wachten, hebben 
veel lezers van de Antwerpse 
Volksgazet destijds de 
overstap naar De Morgen niet 
meegemaakt.Zij hadden inmid
dels een andere krant geko
zen. 
Het kapitaal voor de op
richting van De Morgen werd 
verschaft door de Socialisti
sche Gemeenschappelijke Actie, 
een combinatie van de Socia
listische Partij, de verze
keringsmaatschappij Sociale 
Voorzorg, de Socialistische 
Mutualuteit (ziekenfonds) en 
het Algemeen Belgisch 
Vakverbond (ABVV). 
In de aanvangsperiode werd 
"De Morgen" uitgegeven door 
de NV De Roos. 

,Het startkapitaal bedroeg 
,30 miljoen Bir. en dat bleek 
al gauw onvoldoende. 
Eind 1979 stond men voor de 
eerste maal voor de keuze: red
den of verdwijnen. 

vervolg-+ 
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In 1981 werd de krant door 
een koöperatief uitgegev'm. 
Het ABVV werd de hoordaan
deelhouder en de Mutuali
teiten de Sociale Voorzorg 
bedankten toen reeds voor 
de samenwerking. 

Het studiebureau Me Kinsey 
werkte een plan uit voor de 
krant. Mits een aantal 
drastische ingrepen werd 
doorgevoerd zou een ver
zekerde toekomst mogelijk 
zijn. 
Op 15 januari 1984 worden 
nieuwe beeldschermen in 
de redaktielokalen geïnstal
leerd. Vanaf die tijd maken 
de redakteur en zelf de 
lay-out van de pagina's 
en wordt er volledig recht
steeks gewerkt. 
Ondertussen wenste ook de 
vakbond ABVV niet lqnger 
mee te werken aan de uitgave 
van het dagblad. 
Sindsdien is "De Morgen" 
financieel in handen van 
de v.z.w. Progressief 
Persfonds, een vereniging 
zonder winstoogmerk die 
volledig in handen is van de 
Socialistische Partij. 
Dit doet echter geen afbreuk 
aan de zelfstandigheid en 
onafhankelijkheid van de 
redaktie. Die beschikt name
lijk over een statuut dat vol
ledige autonomie waarborgt. 

De meerderheidsparticipatie 

En de ondernemer van vandaag heeft antwoorden nodig. 
Juiste en snelle antwoorden. Op vragen die dagelijks rijzen. Simpele 
vragen en complexe vragen. 
Want voor het nemen betere beslissingen is betere informatie nodig. 
Actuele en objectieve informatie. 

SVP SIJTHOFF is het complete informatiecentrum voor al uw vragen. 
SVP SIJTHOFF heeft toegang tot talloze documentatiecentra en data
banken over de hele wereld. En vindt voor u feiten statistieken, krante
en tijdschriftartikelen, markt- en concurrenhegegevens en expertises. 
Op elk gebied. Snel en discreet. 
Per telefoon, telex, brief of fax. 

Bel 070 - 190575. 

van het Progressief Pers
,fonds liep echter ook al 
niet van een leien dakje. 
Pas na een door het perso
neel aanvaarde inleverings
ronde en nieuwe financiäle 
injecties werd het voort
bestaan van de progressieve 
krant weer verzekerd. 
Vanaf 19 maart 1985 verandert 
de krant totaal van uiter
lijk, men gaat over op het 
z.g. tabloïd-formaat en de 
opmaak wordt grondig ge
wijzigd. Er is meer aandacht 
voor sport-en regionaal nieuws, 
elke dag wordt een nieuws
item uitgebreid aan de orde 
gesteld op de Focus-pagina's 
en men treft in het hart 
van de krant een uitneem-
baar katern aan met de nadruk 
op ontspanning. 

Volgens sommigen is deze 
overgang op kleiner formaat 
een laatste wanhoopspoging 
om het onvermijdelijke 
einde nog een aantal maanden 
te rekken.Zo komt het Vlaamse 
magazine Knack met een zeer 
pessimitisch artikel over 
de toestand van "De Morgen", 
waarin al bijna het doods
bericht van de krant wordt 
aangekondigd. Dat de zaken 
er inderdaad kritiek voor 
staan, blijkt wel uit de 
formulering van De Morgen's 
hoofdredacteur Paul Goossens, 
die er tegenover zijn lezers 
geen doekj es om windt. . 

Hij schrijft: Als de redactie 
,er op 31 dec. 1985 van dit 
jaar niet in geslaagd is de 
dalende verkoopstrend om te 
buigen en het aantal,verkochte ' 
exemplaren boven de 35.000 
te tillen, dan is de kans 
groot dat België in 1986 nog 
altijd met 16 kruisraketten 
zit, maar dat Vlaanderen geen 
Morgen meer heeft". 

Al vrij gauw komen er signalen 
dat de belangstelling voor 
de krant toeneemt. Reeds na 
enkele maanden blijkt dat de 
dalende verkoopstrend aan het 
ombuigen is. Eind september 
worden er bijna 37.000 exem
plaren van de krant verkocht. 
Vooral in de stad Antwerpen 
worden goede verkoopcijfers 
geboekt en volgens de jongste 
berichten schijnt men hard op 
weg te zijn om tweede krant 
van deze metropool te worden. 
Uit het bovenstaande valt af 
te leiden, dat aan het eind 
van 1985 het doek niet over 
" De Morgen " is gevallen. 
Integendeel, de ommekeer is 
gekomen en men houdt het zelfs 
voor mogelijk om dit jaar 
de mijlpaal van 40.000 
te bereiken. 

De progessieve Uitgevermaat
schappij S.V.De Morgen 
geeft drie titels uit: 

De Morgen wordt verdeeld over 
heel Vlaanderen met uit-

zondering van de provincië 
, Antwerpen. 

In deze provincie wordt 
De Antwerpse Morgen verspreid 

Voor het arrondissement 
Gent-Eeklo bleef de titel 
Vooruit voortbestaan. 

De hoofdzetel van de krant 
is gevestigd aan de Mout
straat 84, 9000, Gent -
België. 

You can bs a msmbsr of 
ths NEWSPAPER COLLECTORS 
SOCIETY of Amsrica. 
Writs to:Co11sctib1e 
Newspapsrs 
P.O.Box 19134 
LANSING,Mi.48901.U.S.A. 
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ADVERTEREN DOET BEGEREN ... 
De advertentie is zo oud als 
de krant zelf-en zelfs ouder 
veel ouder-
Teksten op muren in het oude 
Rome voor wedstrijden en 
nieuws mede te delen 
kunnen wij zeer zeker als 
"Advertentie" betitelen en 
luet het woord "titel" 
zijn we aan het begin van 
de krant en het adverteren. 
In het Latijn betekend 
het woord- A D ver T E re
dan ook simpel vertaald: 
•• "zich wenden tot" •••• 
het pub1iek- de lezer 
zelfs de voorbij~an~er-. 
De titel van de krant was 
in grote letters gezet-
dus men probeerde hiermede 
op te vallen en de lezer 
duidelijk te maken- dit 
is dé krant-vergeet niet 
deze naam- en juist dat is 
toch nog steeds de bedoeling 
van de adverteerder-opvallen 
in de eerste plaats- de 
naam van de firma en het 
product erin stampen-
alleen de vorm. de opmaak 
zoals de vakman zegt heeft 
een zeer opvallende ontwik
keling doorgemaakt. 

De eerste Commerciale ad
vertenties waren zeer beschei
den van opzet-dezelfde letter 
grootte als de krantentekst, 
maar er was toch wel één 
duidelijk "extra"-3 sterren 
vó6r de eerste regel van 
een advertentie betekende 
let op! dit is een advertentie 
en géén redaktionle tekst. 
Er is al veel gedebatteerd 
wie voor het eerst de 3 
sterren heeft "uitgevonden", 
maar een antwoord is er 
nog niet in elk geval 
was het een bijzondere uit
vinding vóór dat de 
"illustratie" zijn intrede 
deed. 

Een huisje voor een makelaar 
of notaris, een schip voor 
scheepstijdingen-een postkoets 
voor de reiziger-een paard en 
koe ,voor de betreffende 
marktaankondigingen. 

* ** Op een gezellig gelegen 
me/'- en Witlle1'- re/'bliJl, met., ee 
St.raatweg en Trekmart , kort I 
schoone Dorpen Rijswijk en Voo 
Protrstantsche Lieden, zonder Kil 
heid tot INWONING met den" 
NING, voor een Heel', eene DI 
"00I' een klein Gezin, één, twel 
Ilwrs tel' hunner dispositie, al ( 
huisselUke "erkeering UlUU' verk 
IIlfltigen prUs. Adres met jN/1/( 

ters C, A., hij de GEBROEDEllS 
hnndelnren te 's Gl'Ilvenhllge. 

*** Bij erne fatsoenlijke l"amili. 
geboden, Mn een stil en /ill,sornlI 
..\IEUBELEERDE DOVEN-KAli 
Achterkamcl' , IIfUl het schoonst!' 
te Haarlem. Adres met f1'rl1ll!o B 

p3!li) Op JUl 1!t,teD .l.UGUS1US 
ISJ!t, , .. ll~ I,,\UI\\'IG, iu .)'oor"'(~'M: 
I~n \'crll.oop lVoflJ~n ~~u:;.hn.lcn ~. 
1I~1 ;;roQUh' gc.lell'lc \'HI .lil Ihllit_ 
111;·~n. \"dlo vo",lhlel! h~1 GII.U'-· 
Icu.\r LdUI.'I'IG htl,hCII u\~~.: 

muktl m~t ,btc'Yur lJï.E1DIIJ~I:::"i, lJl.EJ\WI:nl\.. 
Koon~:' Cl' 1I0UT7..\.\(j\IOI.t:::\'S. l>;Z" en in tOuWerrcl 

J)~r"ollr c~nc SCheurc,I,s,le 8'''11 1lI0:-i1 ~or,I~~1 inll'clle:J, I 
,uilen ,1H~h'e !la.lilr I~l eeno O!,cuh.rc V.':I11~ IVnr,J~n I 
\'~, 1.,,, 1'1. ;-\l !ele un 1.;, I i~li!!lu" ,lc.\\"cgcUJ I'," I~ hel,o-I 
mUi bj c.J,~:\L:.1l 11.\ LW I:. , t<ol ./nu/ndam, .!' 

P:)i9) 5TOOm',\.\I.1 

." d.lfSTJ:/.'IJ#'l.Il I' /J.Ol/u/nr., 
1,. ('/JT,op""áttr/it ma /,l'O Fot:A' til j'/:TDIo'.\'BU/ÓG; 

\'ntle~ , 
,'.on .\njJlcrJ~1I1 Jcn !I, 15 cu 25 " .. u icJ",~ UlHI1J. 

I> 1t..lUhur; ., 10, 2U IJ 30 IJ ,. • 

Ih 1'~IjJil'ial II(~l,uvrtn ,I~n J~:r ''0';( hft \"~rt((l. ,..óVr 
Inj,IJ~,u~dl\ ua Lu""t IC tijn. 

1).~07) .t .. n hd SdlJr.l" 

~~,I~~~~S W~~~I ~~r~~~\'~~n~; 
\.... nlct ueu I!lJ~u JUlIlI W'U~rI 

ui ,\),I~n ,1(1 'torlielll on., h~JI Ut;Ca ure u.t 1I.Io.I,ALllo(f 
LIJ 11. 11. I'r.tTU', I'HJlcpuI, wel~c JO:l "afStal om 71 
lIre uit A~~n[ftoJ.\1 nu lid Lo~~mIDt liJ;: ZO;-i. op dIn! 

~I;t;.: :nn~~,7J ~T\ :.~t,tt~:t~:~ ;:uö:~~:t~~,~:j,~t ~~:~~:~~:r~~:~! IlI.to:n. \'urhIIiU(!Ju~l~ l'~\..jJl ~\lDDIIi m~t JINI "'tg.n! 
vc"on J~n 1\'0rJco. 'crlrü\..enJc "~n ·ZÁ.~n\·Ot.lllT \T.J:r! 
.~n '\'~:;ell tUIII:l" ual "or;;.ulom II uro, om ","e.1:r tCllt 
Il"rc I~ A\IJTIIlUÁ).I te arrivtterl, 

A.\tIHl\nA.U, ,0 J,.nlj ISH, I 

C. 0, 1I0nSCLt::.!'iDEnG, 
bt'ncttllr. . 

Een opvallend fenomeen lijkt 
het plaatsen van de adverten
ties "overdwars" naast en 
vaak op de vouw van de krant
dat was niet zo verwonderlijk 
als we eraan denken dat de 
Fiscus in 1812 een zeer ver
werpelijk idee lanceerde 
(de overheid had een melk
koetje ontdekt). 

Elk vel papier waarop een 
krant werd gedrukt moest 
worden voorzien van een 
stempel van 3 cent tot 8 
cents. de grootte van het vel 
papier gaf de doorslag -
dat stempel werd dan ook 
spoedig "de vuile vinger 
van de fiscus genoemd. 
Dus de krant zo klein 
mogelijk (gedrukt met een 
te kleine bijna onleesbare 
letter) en dan ook nog 
de advertenties naast en 
tussen de normale tekst 
geplaatst. 
Voor ons in 1986 onvoorstel
baar. Maar de kranten bleven 
groeien en daarmede ook 
het aanbod van advertenties. 
Reeds in 1797 ondekte de 
plaatselijke overheid dat 
er geld zat in advertenties
het feit dat wegens het 
plaatsen van geboorte
huwelijks en dergelijke 
advertenties minder per 
post werd verzonden-ging 
men deze advertenties 
belasten, een geboorte 
advertentie met fl. 1,--, 
huwelijksadv. fl.3,--
en overlijdens adv. 
fl.2,--, dat was in die 
tijd een enorm bedrag als 
wij bedenken dat men 
een brood voor 8 cent 
kon kopen. 
Het is niet overdreven -te 
vermelden dat de heer Holloway 
gerust de uitvinder van de com
mercie1e advertentie en het 
begrip "adverteren doet . 
begeren" genoemd kan' worden. 

In de tijd tussen 1850-
1880 toen de postkoets 
nog concureerde met de 
nieuwe stoomtreinen en 
zelfs vervoer per schip 
het grote avontuur 
betekende-een reis van 
Amsterdam via Leiden-Den-

hoofdpijn-zere voeten
zweren-maag en darmziektes 
kortom-zie de afbeeldingen 
en het bij zondere in elke 
advertentie zijn de adressen 
van de apothekers wáár alles 
te koop is- stelt U zich eens 
voor welk een organisatie 

IE C 0 U ft A N T. 

([no 

Haag naar Rotterdam duurde 
'een gehele dag van 6.00 u. 
's morgens aan boord en 
's avonds tegen 10.00u. 
van boord in Rotterdam
dacht de heer Ho1loway 
in communicatie termen 
zoals w!j die nu in de 
20e eeuw kennen. Wat 
was nu de grote uitvin
ding: Een_houtgravur~ 

uit de Bijbel met de afbeel
ding van Jezus die de zieken 
behandeld want de heer Ho1loway 
verkocht pillen en zalven 
voor bijna elk ongemak-tegen 

------ ~-- ~.~._--~ 

30 JIIII1)·. 
r \ 

om dit goed te organiseren. 
Een briljant en nooit geëve~ 
naard idee-op dát tijdstip. 
Het is dan ook bekend dat de 
heer Ho1loway in een jaar 
meer dan 30.000 goudponden 
in zijn advertenties inves
teerde. (misschien kan 
iemand met een computer 
berekenen, wat dat bedrag 
nu in ons geld zou 
betekenen) maar de prijzen 
van ~ijn produkten 
waren dan ook niet mis-
van.. 5)0 ct tot 25.96 
gulden!! ! ! ! 

I! -
~" ==== ~~~ ~ 

~ " -
~ ~ ~ Uil'. J'JI,LEN 1'1111 HO!-IJ),r Al' zijn eell prolHlflt~ 
;:::;:::::::::: (,('np('smiddrl voor de 'W I\tcn-.lKeh~,. Uittreksel uit cenell ~ 
~ brit'f VIIII l\)rjnflTollw 'Leedlll'iII, te LealllIngton, gedIlO'-~ : = = tcekplHl I;) Octoher lt:liiO, aall dell Professor JJoll()/Vo~: ~:-~ 
~ -'lijnhf'rr! Met een gevoel VIIII dallkhu.:ll'heid schrijf ik;1 ~ 
~ ~ ~ om n d~ tijding VIIII eelle hewontlel'ellsw:uLl't!ige g(\nc7.ill;==:§ 
~ mede te deelen dool' nwe voort,refJ'elijke Pillen, en wel:::::::=::::::: 
: ~ ~ I'lIn de Woterzllcltt Wflfll'nllll Ik l\juenue was. De eerste~ 

kPn!rekPnpll dC7.er 7.iekte ontwaarde ik, nu vijf jarcn ge-~ 
~ Jeuen: en niettegenstllande dc menigvuldige genceslllidde-~ 
~ tril welke ik gebruikte cn de ;JI)(lel'schcidene desklll1digen~ 
_ ~ _ ,lil' ik raadpleegde, kon (Ie voortgang der kWllalnict wo 1'-;;:;;;;; 
~ tIen gest.llit. 'fen laatste WitS mijn ligchaam wo sterk op-~ 
~ ge7.wollen, dat Ik IIMllwelUl:s meel' glU\ll kOIl. 111 diclI~ 

=-=-==~~=~_ _ I""'.nd h'g'" ;k n,,, n;lmnnl"nd, PHI,,, I, g,hm;k"n ~ ., ~ :§§ wllflrdoor Ik, (t.envi.jl ik IIwe g(dl'llkte 100rschrIfteli en "er~~ 
(JI'(!rningen stIptelijk "olgde) thans vollllallk t hersteld ben, ~ 

Door het vermeerderd debiet 7.i.jn de prijzen als \'olcrt:~ 
J)oo,'lje8 Pillpl! àjO,!J0,/2, I 0,}:3:30,/7,7':),/ I f),50,/2:{,50 ~ 

~'Potje,~Z{/'j à "O,!JO,1I2,10, lI:l,.10, 11 8,IJ ,,1590 112:l!)O~ 
-- 'Jt. ' " ,----~ hlJll op /1'UIICO Mnnagen, à contant, te bekomen hU ~ 
~ 1V; (J. Mil Do)'t, te 's Ilag .. , bIj N, C. IT". van Some-~ 
~?'el! Brond, te Dordrecht ell bU J. Stl'lIlltlll{(/l , Hoofu-~ 
~ Depothouder, te 's IIertogenlloseh; lIlslIlede te Londen ,~ 
~ Stl'llnd 244, f1ollowuy's EtablissClIlcuL ~~ 
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WAARIN OPGENOMEN HET AMSTERDAMSCH EFFECTEN BLAD EN DE DAGELIJKSCHE BEURSCOURANT 

een 
Sinds de oprichting in 1943 
zijn er tot nu toe tien 
verschillende koppen ge
weest, achtereenvolgens 
voor het eerst op: 
15 september 1943 
(le jrg., nr 1) 

De eerste kop hield nog 
geen acht weken stand. De 
ondertitel: 
"waarin opgenomen ( ••• )" 
staat over de volle breedte 
van de pagina. 

8 november 1943 

Introductie van een geheel 
nieuw ontwerp, gemeenzaam 
aangeduid met "chocolade
letters", inclusief de 
cursieve "f". 
De ondertitel blijft ge
handhaafd, eerst op gelijke 
breedte met de hoofdtitel. 
Later weer over de volle 
breedte van de pagina. 

IN kN{;I I~ELE 

"kop" zorg minder. 
17 oktober 1944 

In verband met papier
schaarste tijdens de bezet
ting werd Het Financieele 
Dagblad uiteindelijk gere
duceerd tot één velletje op 
A4-formaat, wat ook consequen
ties had voor de kop. 
Dit kleine formaat werd aan
gehouden tot eind 1944, en 
het jaar daarop van 1 febre
ari tlm 11 mei en daarna 
nog incidenteel. 
In januari 1945 en vanaf 
juni 1945 kwam als gewone 
kop de vorige weer terug 
( die met de chocolade
letters ). 

2 januari 1947 

Introdutie van een ander 
lettertype binnen de 
bestaande grondvorm. De 
ondertitel komt weer over 
de volle breedte. 

EEN SPECIAAL-POLIS VOOR UW VERZAMELING GRATIS 
NAAR WAARDE DOOR EEN DESKUNDIGE VASTGESTELD 

• 25% OVERDEKKING BIJ SCHADE 
• TIJDELIJK VERBLIJF elDERS 
• SCHADEAFWIKKElING OP TAXATIE-RAPPORT 
• ZONDER EIGEN RISICO 

VOOR MEER INFORMATIE, 
TORENPARK ASSURANTI~N 

GROENHOVEN 130 
1103 lA AMSTERDAM 

fin 'n open envelop aan Torenpark Assurantiën 
antwoordnummer 438,1100 WC Amsterdam. 

21 oktober 1947 

Zonder verdere toelichting 
verschijnt de ondertitel 
die jarenlang aan de kop 
zou blijven hangen: 
" voor handel, industrie, 
scheepvaart en cultures ". 
De oude ondertitel blijft 
voorlopig ( verkleind ) 
gehandhaafd. 

28 maart 1949 

Overschakeling op rotatie
druk brengt een verkleining 
van het papierformaat met 
zich mee. Hierdoor wordt 
ook de kop verkleind. 
Daarbij komt "Het" op é'ên 
lijn met "ffinancieele 
Dagblad", en krijgt de 
dubbele ondertitel een 
enigszins gew~jzigd letter
type. 

1 april 1958 

De ondertitel "waarin opge
nomen ( ••• ) " verdwijnt. 

4 oktober 1960 

Technische vernieuwing, 
die tevens de teruggang 
naar het oude (grote) 
papierformaat met zich 
meebrengt, zorgt voor de 
introductie van een kop 
in een nieuw lettertype. 
Deze kop hield het in 
deze vorm meer dan 20 jaar 
uit. 

2 april 1982 

In verband met de overgang 
naar het fotografisch 
zetten ( tegelijk met het 
uitbesteden van het drukken 
komt er een nieuwe lettertype 
voor de ondertitel. 

30 juni 1984 

De oude ondertitel maakt 
plaats voor een andere tektst: 
, Al het geene tot finan
cieele eenige betrekking 
heeft '-sinds 1796. 
Tevens vindt een zekere 
stroomlijning van 

de hoofdtitel plaats. Zo 
worden de "R" en de "0" iets 
verkleind, zodat ze op 
één lijn komen met de andere 
letters, en wordt de cur
sieve "I" iets slanker 
gestillerd. 

H.J.Hoes. 

&nmlce1ffiIk@lillITll~ce 
ll{IT@JTIl~ 

door l.M.C.Nierynck 

Het is bijzonder moeilijk 
gewesst om in de l7e eeuw 
in Amerika een eigen krant 
te beginnen. Terecht vrees
de de Engelse overheid 
dat als zij toestemming 
zouden verlenen tot op
richting van een orgaan 
voor de kolonisten.dit 
een begin van de drang 
naar onafhankelijkheid in 
de hand zou werken. 

In die tijd beschikten de 
kolonisten en Engelse 
militairen alleen over de 
uit het moederland mee
genomen Engelse kranten 
met uiteraard zeer "OlO 
NEWS" 

vervolg -. 
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"Amerikaanse Krant" 

Een zekere SAMUEL GREEN 
vervaardigde in zijn 
drukkerij te Boston zelfs 
een HERDRUK van een oud 
nummer van de London Ga
zette (9 februari 1684) 
dat in feite de eerste in 
Amerika gedrukte krant 
was~ 

de EERSTE (en enig nu
mer) Amerikaanse krant 
echter was de "PUBLICK 
OCCURRENCES" van donder
dag 25 September 1690, 
gedrukt door de uit Eng
land gevluchte boekhan
delaar BENJAMIN HARRIS. 
Voordien had Harris in 
Engeland de "London 
Domestic Intelligenencer 
uitgegeven. 

De overheid van Massa
chussetts gaf een verbod 
tot verschijnen uit om
dat de krant slechts 
"ongeloofwaardige- en 
onzekere verslagen" 
bevatte. 

In 1704 kwam de 
"Boston News Letter" 
uit die met toestem
ming van de overheid 
zelfs tot in 1776 
verscheen. 

ALS BIJLAGE in dit 
nummer vind u een her
druk van de "PUBLICK 
OCCURRENCES"die enkele 
jaren geleden als toe
gift voor de abonnees 
van het bekende Ameri
kaanse orgaan van 
Krantenvsrzamelaars 
"THE NEWES" werd 
verspreid. 

Hw'" 1"1, 

CHRISTIE'S 
SOUTH KENSINGTON 

197 AMERICAN NEWSPAPER - BAILEY (FRANCIS, PRINTER) 
THE FREEMAN'S JOURNAL: or, Norlh-American Inlelligencer, 
numbers 33-201 only (Iacking numbers 35, %, 109, 127, 128, 132, 159 
and 166) in one vol., folio, Philadelphia, Prinled by Francis Bailey, Wens. 
Dec. 5 178I-Wens. Feb. 23 1785, dampslained, some browning, 
conlemporary half-sheep, wom. O()()..500 

198 AMERICAN NEWSPAPER - OSWALD (ELIZA) AND D. 
HUMPHREYS, PRINTERS. THE lNDEPENDANTGAZETrEER; or, 
thc ChronicIe of Freedom, numbers 1-174 only (Iacking numbers 89, 102, 
114 and 121) in one vol., folio, Philadelphia, Printed by E. Oswald [and 
D. Humphreyd], Sa!. April 13 1782-Sal. Feb. 26 1785, numbers 1~174 
outer margin shaved, generally with some loss of lexI, some brOWning, 
contemporary half-sheep, wom. O()()..500 

Op de boekenveiling bij Christie's in Londen 
van 14 januari ~l. werden 2 banden Amerikaanse 
kranten geveild. Bij een taxatieprijs van 
L300-500 werden bovenstaande nra.197 en 198 
toegeslagen voor niet minder dan L1300 (?330 
gld) en 11200 (4920 gld) hetgeen neerko~t op 
± fl. 32.-- per krant inkoop t 

29 april is een datum om 
alvast te onthouden. Op 
29 april aanstaande komt 

.het Algemeen Dagblad met 
een speciaal jubileumnummer. 
9p die dag is het namelijk 
precies veertig jaar 
geleden dat het A.D. voor 
het eerst verscheen. 

Na meer dan 130 
jaar kwam een eind aan 
deze roemruchte krant. 

Het laatste nummer van de 
Morning Telegraph is voor 
verzamelaars zeer zeker 
de moeite waard. 
Het "souveni}"nummer" is 
te bestellen door een 
briefje te schrijven 
naar: Morning Telegraph, 
York Street, Sheffield, 
SI I PU Great Britain. 
(zo lang de voorraad 
strekt) • 

Het Duitse weekblad 
Die Zeit bestond op 
21 februari jl. veertig 
jaar. Dit was voor de 
redactie van deze krant 
aanleiding om het eerste 
nummer van Die Zeit 
opnieuw te doen uitgeven 
op 21 februari. Het eerste 
nummer werd speciaal 
bijgevoegd bij de normale 
krant. Liefhebbers zou 
ik willen verzoeken een 
briefje te schrijven 
naar: Zeitverlag Gerd 
Bucerius KG, Postfach 
10 68 20, 2000 Hamburg 1, 
B.R.D. 

De Rheinischer Merkur 
bestond eveneens 40 jaar 
op 15 maart van dit jaar. 
Rheinischer Merkur GmbH, 
Postfach 23 09,5400 
Koblenz. B.R.D. 

Op 2 april 1946 verscheen 
het eerste nummer van 
het dagblad "Die Welt". 
Op 2 april 1986 (40 jaar 
later dus) is de dikste 
"Die Welt" aller tijden 
verschenen. De uit 96 
bladzijden bestaande 
jubileumbij lage "Die Wel t 
in der wir Lesen" is 
zeer zeker de moeite 
van het aanvragen waard. 
U kunt zich wenden tot 
Die Welt te Hamburg. 
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N ewspaper Museum Reads Between 
History' s Lines 

By ROBERT A. SUU,IVAN 

Aachf\ll. \Vest Germuny 
Thls medieval city· has always been a 

source o[ news. More than a tholJsand years 
ago. King Charlemagne made· it hls north
ern capital, and it was [rom Aachen that 
word of the king's coronation as Roman 
Emperor of the West spread across Europe. 
Even today, old newspapcrs here serve a 
nobier purpose than wrapping fish. Thls city 
is ~ome to the Aachen Newspaper Museum, 
WhlCh th Is February 
wlll celebrate its 100th 
blrthday. 

Back In 1854 Oskar 
Von Forckenbeck, an 
independent scholar 
living a liIe of leisure 
here, started collect· 
Ing newspapers from 
all parts of the world. 
These days, visltors 
strolling the halls of 
this 15th century bulld- -\'-_~~~!EI 
ing can admlre the 
fruits of his labor. More than 135,000 editions 
in more than 100 languages - includlng 
Sanskrit and Cherokee - are here lor the 
print·hound's Inspection. If you look, you 
can also find papers In Afrlcan tribal 
dialects and Eskimo, and, of course, just 
plain Engllsh. 

"We speclalize in first edition, special 
edition and last editIon originais," says 
Helma Hollfelder, the asslstant curator. 

The collection's old home Is no sky· 
scraper, but on ce it was the largest house In 
Aachen. And it's on astreet with a serious 
JournalIstic tradItion. In 1850, the dlrector of 
the Institution lor the Promotion of Tele· 
gTaphic Despatches moved with a bunch of 
plgeons to a spot down the block. The 
pigeons were carrier plgeons, part ol a link 
that started In Paris, taklng stock quotes 
and news to Brussels to be edited, and then 
to Aachen where they were sent ·vla 
.telegraph to London. The man was Julius 
Reuter, and thls was the start ol Reuters 
wire service. A portralt ol thls neighbor now 
hangs on the wall of the museum, Inspecting 
the work of lellow journallsts. 

To walk through the Aachen Newspaper 
Museum is to understand th at newspapers 
can dlller In al most every way imaginable. 
Some refiéct the style ol thelr times: a 
French paper, lor example, sports a curly 
Art Deco logo. Others fiout every possible 
convention. Such is the case of the other
worldly Journal des Trepasses. This paper, 
printed in yell ow Ink on a blàck background, 
purports to be written by the dead and to 
bring the news Irom the great beyond. A 
newspaper In Chinese Is printed on slik, and 
an . 1852 Sou th American newspaper Is 
composed completely In handwrlting. The 
dismissalol Karl Marx Irom hls Job as 
editor ol the Neue Rheinisch Zeitung Is 
announced on the Iront page of a newspaper 
printed entirely in red ink. Undernealh a 
picture ol the lather ol printing, Johann 
Gutenberg, a display case houses the 
addities of the business he crèated. At 
35.5 inches wide by 4 feet long, the 
ConstellatIon was the world's largest news
paper. On top ol It sits the Diario dl Roma, 
the smailest at 2.5 inches by 5 Inches. 

History is frozen on the pages of the 
museum's collection of special editlons. 
"J'ACCUSE" screams the headline from 
Emile Zola's open letter to the French 
president about Colonel Dreyfus in January 
1898. The time and place of execution lor 
Emperor Maximillian of Mexico is an· 
nounced lor those wishing to altend. Arch
duke Francis Ferdinand is shot, leadlng to 
World War I. Censors hip technlques in 
Germany are showll In a copy of a 
newspaper printed durlng ·the days ol the 
Weirnar Republic. In order to keep news 
lram reaching lhe (raops occupylng the 
Ruhr Valley, a router, usually used to cut 
away extraneous lead Irom a printing·lorm, 
has been run through Iront page storles, 
gouging out the lead typelaces. Next to It 
sits an uncensored version of the paper th at 
was sold In other parts of Germany. 

World War JI has a unique brand ol 
covel-age In the mllseum's collection. Aside 
from the special editions of German news
papers documenting Hltler's rise, General 
Patton's advance and Hitler's dealh, the 
newspapers' own lrans(ormatlons are iIIus
tmted, The last edilion of a city's paper 

(caused e!ther by the lall ol the city or the 
destruction of a newspaper building) is 
displayed slde by si de with the first edition 

. of the newspaper to come out alter Allied 
occupation and rebuilding. Belore the visi· 
tor's eyes, the Nazi Berliner Morgenpost 
becomes the Morgenpost that Berlin knows 
today, owned and run by the controversial 
and powerlul Axel Springer concern. The 
pre·war Franklurter Zeitung (Frankfurt 

Newspaper) used the interruption ol war 10 
'make its new incamalion grander, becom· 
Ing today's Frankfurter Ailgemeine Zeltung 
(Franklurt Genetal Newspaper). The mu, 
seum itel! was for the most Dart spared 
during the war, although 20,000 editions 
were destroyed. 

Two Important collectIons th at survived 
Intact were the amazingly complete run of 
newspapers from Germany's 1848-49 re.volu
tion and what is arguably the world's 
largest collection of Jewlsh ncwspapers, 
The latter has recelved much attention - the 
museum has sent displays to J ewish 
Press ExhibitIons held In Tei Aviv and 
Buenos Alres; San Francisco, Bonn and 
Berkeley. Special showlngs were given in 
the Anne Frank house In Amsterdam. 

The museum recelves about 7,000 visi· 
tors a year, and this year at least one dug 
Into lts archlves in search ol The Wall Street 
Journal. What I found was a first edition of 
The Wall St reet Journal/Europe and an 
issue printed in one ol The Wall Street 
Journal's plants In Rlverslde, Cal. Ms. 
Hollfelder ol the museum explained that 
th Is was the first lacsimlle transmltted 
newspaper. 

The collectIon also holds many other U.S. 
papers. The oldest originai Is the Aug. 20, 
1773, Maryland and Baltimore Journal and 
Advertiser. It was its first edition; the 
publisher's note to readers on page one was 
all apology lor lailing to start publishing 011 
the intended date. The reason given is just 
as understandable today: lack of money and 
materiais. Maryland seems to have a 
growing place !n the Aachen Museum. On 
the day I vislted, the Jeffersonian, a small 
Maryland broadsheet, and two publications 
by a Baltlmore area firm arrlved as 
contributions. 

The Aachen Newspaper Museum, at 13 
Ponst rasse in Aachen, is open Tuesday 
through Saturday from 9: 30 a.m. to 1 p.m. 
and Tuesday through Friday lrom 2: 30 
p.m. to 5 p.m. 

Mr. Sullivu71 is The \Vuil Streel Jour-
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TEe T S C 1845,. '~IT 
':;NIEUWS- ENADVER.TENTIEBI~tl1)JE,,·, .: 
~je "cl'schijnt des DO®EIIDAG ,'Het lilioOlltJme~l~ IS ~,~ Ce/'lt ,:! 
l)itlll'i!dll[lS, Dór\derdal13 eu pOl' dl'i~ maanden. D·oadver·' 'J 
~uLui'darri. ".&~ April. tqr;t,feci.zijn w.el. <\e regel. ~ 
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(Jters/tJ J(I{~rfJ<UI9-) 

NiI!ItUJ8tfjdi1~!fen. 

lltlI'i~NL.!l.NDSCUE JlEl\IGT:ll~. 
Te Bergen in Hetiiigouwen heeft 

Zondag 11;' eeDe bbllonrel~ plalltil 
gehad die 'zeer zanderling l~··ar-
geloopen. . , .. 

De opstijging moest plaats heb
ben in den Illio de groote Har
monie, do aangekondigde tijd was 
lang \'Crslrel\e~ en de ballon ging 
maar uiet op; de gazvulling gillg' 
niet lIoar werisçb, Reeds begon 
de menigte te morren, fOcn ein
deliil!. de luchtreiziger, op olerk 
dringen van de lwinmissnrissen 
·der'socieleit, ill bet scbuitjosprong ) 
en dIJ ballon, door eenen ster~ 
.ked ·noo·rdenwind gedreven, op
waarts steeg. Op zekeren hoogte I 
'gekomen, begon bil te dwarrelen 
en zllkte hU zelf weder zoo zeer, 
van weldra slrUltelings langs de 
boogs!e schoorsteenen lIllen te 
gaan; eindeltik nog altUd dalend, 
slootte hij aan bet dak van bet 
Borger-Gasthllis • draaide eenige 
lweren, haallie aan cen uitste
kend !izer en het schuitje keel'de 
bet onderst boven. 

Vlln aile I,anten verbief zich 
een angsJ.gegil , men vreesde een 
verscilfildiel(jk schouwspel; maar 
Loc HJUII ook mogt nitzien ,men' 
zag geen luchtreiziger naar be
nllden komen vallcn: Wilt mogt 
er wel van hem geworrlen zijn '? 

Terwijl men zicb in O'issin17en 
hieromtrent verdiepi, ga~1 er ~in
delij" eone hnisdeur opon en de 
lucbtreiziger verschijnt gaaf ell 
onbezeerd. Na hel kantelen van 
bet scbuitjclI, h ad bij het geluk 
gehad. zich, bij hel glijden langs 
een dak, aan Clell zolderraam 
te ,gr.ijpen en er vervolgens in 
te klimmen, waal'na hU op zijn 
gemak de huistrappen was af
gewandeld. 

Ter gelegenheid van de cer-

gistol'cn t8. dezer, Ie Namen, 
gebeurde lerègt91eHing vnu del;! 
veroordeelden ,_ jengdigen vader
mOOl'del', beef!. men zich als een a I. 

,zelil~ailHj 'overeenstemming' van ~,!" 
het tijdstip herinnerd, dat ook do ~ 
jongste uitvoering van een dood· ',il 
vonnis aldaar, voor. 28 jaren, l 
insgelUka legen eenen vadermoor- '\ 
der, en mede op tien 18: April, ~ 
in h~, jaar 1817 had' plaaL> 
gehad. .. 

I-Ianover .• tien 1. April. Giste
ren beef, rllhier een hroeder., l 
moord plaats gehad, welke /lan I 
drûnkcoschap kan worden we
geschreven. Twee broeders, bur- .1 
l.\'èfS en inwoners dezer stad, 
heide van mannelijken ouderdom, 
kc.:-rden van eene j agtpartö dca 
avond, sladwaarh. 10 cene her
berg had nJen' hen schijnbaar 
vredëlicwnd ann tafel zien drin
ken, alleen had men opgemerkt, i: 
dat er te veel bi andewijn werd ,11 

gehmikl, en wist men dal bei- 1 
de bf'ooders in ecn pl'oces lagen. . 
J{ort na dat zij vertrokken Iva- 1-
l'en, vond IIlcn een del' bmeders, 1 
even buiten de Acg-idienpoorl, ~ 
in zijn bloed badende op den 
grond liggl,en , zynde met 2 schn- i 
ten lfI (en rug getrr,fr",!. De ~ 
olJglllullilige leeide IIJg', '.l] ver- ~ 
l;iaarde, Jat zijn b,'oeut-,' hem I 
terneèrges~hoten had. :JGr, vol- ii 
geilden morgen i" de ongelnkki-
ge gfJstorven • elf de dader is 'ge
arresteeri!. 

Binnenlandsehe Dell'lgtclI. 

's Hertogellbosch , 21. April. He (. 
is ons aangenaam te kunnen me· 
dedeelcn, dal de persoon die on
der tlCll naam van Lcdiende van 
den l>ektlnden ,geneeskundige 
Carron du Vil/ars Ie 's Gravcnha
gIJ zich ZOlldè hebbell nlluldig 
gemaakt aan dier~tal VBn onder-

Colofoon achterzijde 
\. CI'VU/f/ """ 1\0, bU). ITJeIl, als IOy OIIS g. 

~laRr er ~iin 1I0g H.le ZlVllklton gen hebben. 

/lDl/IE BTENTIEN. 

LEE S H IER· 
Er word verlAngd, eon JO:'l'GEN' lot het tloen ,~ ... ho () <1-

s c h~ P peIl, enz uiet helleden tlè dertion jareI!, fa'illOnl(ilt 
Îh de .Ideeding en vlln wie,.. men goede geilligeni99cn kUri bellO'" 
men. Tc bevr,!,'1e11 den uitgevul' tlc5es. '. 
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TODAYS NEWSPAPER IS TOMORRO"VS HISTORY 

Newspaper collections come 
in many sorts and descrip
tions. Some collectors are 
taken by papers covering 
historic events, others 
concentrate on some spe-
cific subject or aspect of 
the world of newspapers. 
Our member Doeke J. Oostra 
and his wife,_ from Leeuwarden, 
Holland, specialise in 
mastheads only: just 

Once the masthead is separatéd 
from the rest of the·paper~ 
it is stuck on to a piece 
of glossy cardboard of a 
uniform size, by means of 
self-adhesive plastic. 
This in order to prevent 
the ink from rubbing off on 
fingers and clothes, and to 
preserve the object in 
proper condition. The uni
formly sized cards allow 
every item to be filed away 
in alphabetical sequence for 
easy re t rieval. 

Apart from accessibility 

In our hobby-horse columm 
Mr. Loewenhardt tells us 
about his private passion: 
historic advertisement. 
The Latin word " advertere " 
means, briefly, to adress; 
this account for the pre
sent definition of adverti~
sing as the art of being 
noticed. 
Even before the advent of 
illustrated advertisements 
in newspapers, three stars 
printed ahead of the opening 
line served to discriminate 
adverts from editorial 
items. 

AU COURANT 
REDACTIE 
Ben Dull 
H.J.Hoes 
W.Löwenhardt 

Koningsplein 1 
1017 BB AMSTERDAM 
Tel. 22.35. 11 

PRODUCTIE 
Riet v.d.Pels 
Maurice Rijnen 

ZETWERK KOPIEEN 
Printerette 

DRUKWERK 
Jubels B.V. 

11 

the strip along the top of 
page one, specifying ehe 
paper's name, date and other 
details relevant to the pap
er' s identity. Therefore, 
for them one copy of each 
paper will do, until the 
paper's management decides 
to alter their masthead in 
one way or another. 

the main advantage is 
compactness: the Oostra's 
collection may grow to many 
times its present size 
without becoming cumbersome. 

When governments levied a 
tax on newpapers propor
tionate to the dimensions 
of the printed paper, 
advertisements were of ten 
squeezed into the margins, 
at right angles to tha 
remaining news. Later a 
direct tax on adverti
sements was introduced, 
particularly on family 
notices, in view of the 
reduction in mail revenues 
brought about by announce
ments in newpapers. 
Large-scale adve-rtising 

111111111111111111111111 

Mr.& Mrs. Oostra became 
fascinated by the huge 
variation in newspapers on 
offer in Holland and abroaa 
and in under two years ma
naged to build a collection 

approaching 2000 masth~~d~ 
ftom many countries, ' 
roughly two-thirds of which 
are Dutch. Even with the 
exclusion of papers affil
liated to companies, churches, 
schools, &c., this indicates 
the vastness of this parti
cular field of interest. Only 
titels of papers of a general 
nature are collected, 
whether published daily or 
less frequently. Magazines 
are being excluded frJPm the 
collection. 

Historic items which 
Mr. & Mrs. Oostra manage 
to obtain they of course 
keep intact; in such a case 
the title is xeroxed and 
filed as above, the paper 
itself being filed separately. 
Additions to their collection 
usually come trom relatives 
and friends, or friends' 
friends, who travel abroad 
and bri~g back a few 
foreign titels for the 
Oostras' collectionl 

please see page 2 

was introduced in the 
mid-1800s by a tradesman 
named Holloway, who dealt 
in medicaments of all sorts. 
He invested in excess of 
f. 30.000.- .ayear in adverti
sements, which was amply 
reflected in the pricing 
of his products: a formula 
that is common today but was 
revolutionary just over a 
century ago. 

please see page 6 

Vereniging van Kranten 
en Tijdschriften 
Verzamelaars 

The Dutch Newspaper 
Collectors Club 

VOORZITTER 
W.Löwenhardt 

SECRETARIAAT 
K.Kaspers 
Boerendijk 3 
9511 PE GIETERVEEN 
Tel.05990-486l9 

PENNINGMEESTER 
S.S.Brouwer 

BESTUURSLEDEN 
D.J.Oostra 
D.M.A.Spronk 

ADVERTENTIETARIEVEN 

1/1 pagina f 150.-
1/2 pagina f 85.-
1/4 pagina f 50.-

Vóór- en achterpagina 
op aanvraag. 

Tel. 020 . 627066 
Van Eeghenlaan 1 

Tel. 020 . 621103 
Amsterdam 

VRAAG EN AANBOD e.d. 
minimun I 10.- bij voor
uitbetaling. 

SPECIAAL NUMMER 

Bij het secretariaat is een 
beperkt aantal exemplaren 
van het blad SHELL 
VENSTER verkrijgnaar. 
Het bewuste nummer van 
Shell Venster staat 
geheel in het teken van 
100 jaar auto. 
Door het overmaken van 
f 5,-(administratie-
en portikosten) op 
gironummer 150.92.92. 
t.n.v. de heer S.Brouwer, 
VKTV, Surhuisterveen. 
kunnen een aantal 
mensen in het bezit 
geraken van dit speciale 
nummer 

~~(~-----_._----------
JA, ik wil lid worden van de VKTV en ik stort heden 
f 25,-- op postgiro nr. 150.92.92 t.n.v. 
S. S, I:Irou\'er, VKTV, Surhuis terveen 

Naam: 

Adres + postcode 

Telefoon: 

Ik ben actief verzamelaar, mijn specialisatie is: 

Ik hen werkznam/ge'{nteresseerd in de persgeschie
denis (s.v.p. naRm van de publicatie en/of 
instituut) : 

Dolum: lIondtekening: Opzenden aan 
hel sp.crctariant. 
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Uit de geschiedenis 
van de Volkskrant 

De eerste Volkskrant v.rscheen 
op donderdag 2 oktober· 1919. 
als een weekblad met vier 
pagina's. In januari 1920 
werd deze frequentie opge
voerd tot om de dag. Op 
1 oktober 1921 werd de Volks
krant een echt dagblad. 
De krant heeft zijn wortels 
in de katholieke arbeiders
beweging en is opgericht 
door een aantal katholieke 
arbeidersbonden. verenigd ~q 
de 'Federatie der diocesane 
rooms-katholieke Volks-en 
Werkliedenbonden. 

De eerste weken wordt de 
krant in een oplage van 80-
duizend exemplaren verspreid. 
In 1920, als de NV De Volks
krant officieel wordt opge
richt, telt de krant onge
veer 8500 abonnees. De eerste 
hoofdredacteur is de katho
lieke journalist Jan Vesters. 
Al gauw krijgt het dagblad 
een nationale allure. 
" De Volkskrant wil niet uit
sluitend een eenzijdig arbei
dersblad zijn, maar een orgaan 
dat onze gezonde democratische 
beginselen zal verdedigen op 
elk gebied van het openbare 
leven ", aldus Vesters. 

Op 5 mei 1945 wordt 'Nederland 
van Duitse bezetters bevrijd. 
In Amsterdam werken de 
katholieke arbeidersbeweging 
en enkele vooraanstaande 
katholieken, onder wie ppli
ticus Romme, maandenlang aan 
de voorbereidingen voor het 
herverschijnen van de 
Volkskrant. Op dinsdagav'ond 
8 mei rollen de eerste exem
plaren van de pers van de 
Nieuwe Zijds Voorburgwal, in 
die tijd de Fleei: Street 
van Amsterdam. 

De katholieke 
, vakbeweging wil de krant meteen 

een belangrijke rol laten spelen 
als landelijk ochtenblad. De 
krant verschijnt daarom niet 
langer in Utrecht, maar in 
Amsterdam, het journalistieke 
hart van Nederland. Romme 
wordt staatkundig hoofdredacteur 
Als journalistiek hoofdredacteur 
wordt een 30 -jarige, vrij 
onbekende journalist benoemd: 
Joop Lücker. Hij studeerde 
journalistiek aan de Univer
siteit van Londen en werkte 
enige tijd bij The Times. 

De Volkskrant-nieuwe-stijl is 
een groot succes. In de 
eerste jaren na de oorlog 
wordt de Volkskrant in snel 
tempo één van de belanrijkste 
dagbladen. Politiek hoofd
redacteur Romme wordt in mei 
1946 voorzitter van de Tweede 
Kamerfractie van de Katholieke 
Volkspartij (KVP) en 
gebruikt de Volkskrant als 

I 

podium voor zijn opvattingen. 
De krant krijgt op die 
manier het karakter van een 
partijblad. In de katholieke 
arbeidersbeweging groeit 
langzamerhand verzet tegen 
de vermenging van functies 
bij Romme. De Katholieke 
Arbeidersbeweging (KAB, in 
1945 de opvolger van het Rooms
Katholieke Werkliedenverbond) 
is eigenaar van de Volks
krant, maar ze krijgt nauwe
lijks de kans om haar politieke 
denkbeelden volledig in de 
krant tot hun recht te 
laten komen. In 1952 barst de 
bom. De eigenaren dringen aan 
op het ontslag van Romme als 
politiek hoofdredacteur. Romme 
blijft wel aan de krant 
verbonden als " staatkundig 
medewerker". 

" De Volkskrant is allereerst 
nieuwsblad. hongerig naar 
primeurs. Daarna pas 
katholiek opinieblad, met 
een eigen onafhankelijk 
mening. Daarom wordt de 
Volkskrant sinds lang niet 
meer alleen door katholieken 
gelezen, maar ook door 
duizenden die noch ter 
mis gaan nog ter biecht 
en die buiten Sint Nicolaas 
geen enkele bisschop ken
nen", aldus de tekst van 
een advertentie om 
advert~erders te werven. 

De krant groeit gestaag, 
van ruim 109- duizend abon
nees in 1946 tot bijna 165-
duizend in 1960. 
Een hoog oplopend conflict 
leidt in 1964 tot het gedwonger 
ontslag van hoofdredacteur 
Lücker. Hij wordt opgevolgd 
door de sociaal-economische 
redacteur Jan van der Pluijm. 

Deze blijft hoofdredacteur 
tot zijn pensionering in 1982. 
Onder zijn leiding wordt 
de Volkskrant steeds meer 
een dagblad met een uitge
sproken progressief karater. 
De onafhankelijkheid van de 
redacti~ komt duidelijk 
tot uiting in het besluit 
om vanaf 25 september 1965 
de onderkop "Katholiek 
dagblad voor Nederland" 
te schrappen. 

De datum 25 september is niet 
toevallig gekozen. Op 
die dag neemt de Volks-
krant haar intrek in een 
gloednieuw gebouw aan de 
Wibautstraat, pal tegen-
over het nieuwe gebouw van 
Het Parool. In 1968 beslui~ 
ten de Volkskrant en Het 
Parool tot samenwerking 
in de Perscombinatie NV. 
In 1975 komt ook het 
dagblad Trouw erbij. 

In 1970 overschrijdt de 
Volkskrant de grens van 200-
duizend abonnees. Onder 
het gunstige economische 
gesternte worden de kranten 
steeds dikker, ook al 
door vele advertenties. 
De groei gaat onverminderd 
door, ook als aan het 
eind van de jaren zeventig 
de eerste tekenen van de 
economische crisis zichtbaar 
worden. In 1982 haalt de 
krant de 250-duizend ab
onnees. op het moment 
dat Van der Pluijm afscheid 
neemt als hoofdredacteur. 
Hij wordt opgevolgd door 
sociaal-economisch redacteur 
Harry Lockefeer. Met hem 
breekt een nieuwe periode 
aan. 

Met de komst van zes jonge 
journalisten op de redactie 
breekt aan het eind van de 
jaren twintig een nieuwe 
periode voor de Volkskrant 
aan. Van een "opiniekrant" 
wordt de Volkskrant steeds 
meer een" Nieuwskrant ". 
Het aantal abonnees stijgt 
-ondanks de economische 
crisis- met sprongen tot 

'ruim 27-duizend in 1939. Directeur: H.Smeets Hoofdredacteur: drs. H.Lockefeer Oplaag per april 1986 280.000 

In 1935 verhuist de Volkskrant 
van Den Bosch naar Utrecht. De 
krant is inmiddels sinds 
1932 volledig eigendom van het 
Rooms-Katholiek Werklieden
verbond. 

Na de inval der nazi's in 
1940 wordt de opmars van de 
Volkskrant abrupt afge
broken. De redacteuren 
steken hun opvattingen over 
de Duitse bezetters niet 
onder stoelen of banken, 
maar worden regelmatig ge
dwongen Duitse propaganda 
in de kolommen op te nemen. 
De inhoud van de krant wordt 
regelmatig door de Duitse be
zetters gecensureerd. In 1941 
barst de bom. Eerst moet 
hoofdredacteur Vesters onder 
dwang van de Duits-gezinde 
Nederlandse overheid af
treden. 
De redacteuren gaan nog 
even door, maar nemen 
collectief ontslag als er een 
nieuwe NSB-hoofdredacteur 
wordt benoemd. Op 4 oktober 
1941 verschijnt de " oude" 
Volkskrant voor de laatste 
keer. 

DE VOLKSKRANT. HET MEEST 
INFORMATIEVE OCHTENDBlAD 

VAN NEDERlAND. 

DE VOLKSKRANT. HET MEEST 
INfORMATIEVE OCHTENDBLAD 

VAN NEDERLAND. 



AMERICA/S FII~ST NEWSPAPER 
The business of getting a newspaper starteel in America was ~ dfffi~l;1t ?t~e, 
and the first real attcmpt was not successfu!. The sm~ll 0 on!a Cl I~~ 
relied entirely on journals from England and the cfntll1cn\ dl~~fu~~~ 
e rl years In 1685 Samuel Green re-set the type rom. t Je al ' 
G~~ETIE'of February 9, 1684, in Bos.ton, and reprinted Jt for 1~~al d ~;' 
alld this, curiously ellough, was th~ f!l'St llewsp~pedr .adctuall~.tf'dll~7THI~ 
America In November 1689, a sll1gle page blOa SI e, el1L1 e. 
PRESENT STATE OP' NEW ENGLISH APPAIRS" was pubhshed by 
Green; printed ~ll one side, it consisted solely of the text of two letters 
written at the tIme. 

On Thursday, September 25, 1690, appeared PU!3J...ICK OCCURREN.~ES, 
a small 6" x 9" sheet, printed on three pages, gl'l.'ll1g an aCC(;lUn~ of su~h 
, 'd' bi things" as had come to the attentIOn ?f Ben)am1l1 Harns, 
~~!~~~r e~~ a

e 
Boston book shop. Hards hael been P?blIsher of the London 

DOMESTICK INTELLIGENCER, and had used lus paper to ?pp~se Tory 
political and religious persecution. In 1680 he .was arrested, Pillonid, a~d 
sent to Newgate Prison for his efforts. Aftel' hlS release he took re uge In 
America. 

Officials in Massachusetts put an abrupt end to t~e. first Americaln 1l~~S-
a er On September 29 the governor and councll Issued a proc ama IOn 

fin~lil;g that it contained ;'reflections of a v~ry high nature; as a~'dloubtful 
anel uncertain reports", anel ordereel that lt be suppressed,. for 1 hg any 
further such publications without a license. It wa~ not un~ll 1704 1 a\ a~~ 
f . 1 ttem t was maele to print a newspapel' 111 Amenca; <?ll . pn 
ol?ih~~ ~ear fhe BOSTON NE~S ~ETTER. commel!ced pubhcation, aud 
it continueel with but a few bnef l11terruptlons untIl 1776. 

FACSIMILE BY NEWSPRINTS 

P. O. BOX 7271, PHOENIX, ARIZONA 85011 

PUBLIeK 

c 
Böth P () R./LE I () N aud DOM E S l'j C K. 

lJojIOf/, Tburlaaf Sept. lStb. 16',90. 

I T ;1 Jent/cd, ,bAt tbe Coulltrey P,AfJ he fH'f'~ holtl tllem, as what is in thc FOfces lstel, 
ni/h,d fJI'Ice IIIfWIet~ (,.,. if 1V1~ Glut ofoc- gone fo('e: ,mAd.,; máJe th\!111 th,~k ti I:IJlI\ltl: 
cumnees hAppm, otcener,) lI;th tUf A,;_' iDlPolIible for Ihem to get well','1 hrouj!.h II~ 
COll1lt of [uch c~nJltkrllblc Ih/l1lJ A/hAve Ar- Aftäirs.oftheir Hu~baodr\, at lblS time (,f WC 

7WIJ 111110 ONl' NOI;ce. "ye\lr, yee the Seafon bas \)~",n fQ unl!tualiV 
• In order heWlllló, the PNblifher wi4 takl wh", favollrable that they fCJ' c~· n ld 21y want o( 

'Ililll m c,tm 10 obr",i" '" Falthful Relation of àll tlle.'many hltndred~.oi Inl)(ls, i.hac. are ~I)ne 
frtffl tb;/I,gl; ,AnJ lIIiIlll4rticl41o#rly mAke hill/felf {rom ~hem ; whldr is lookcd upon as a M~:'a 
I1fjnJld!" to {lIchPer{OIIl j" 'Bo(l;ol1 wbom he p,/IQWS «:,rül Providenee 
Iq ~ttVe been for ~hejr own 14ft thc tJillgent Obfir. Wblle the barharoûs Ir.ditfltl were lurking 
'lJ(r1 of fil'" mllt.terl·~boll[ Chl:lmsfi}rd, tliere wen: ml~Ii/lg .a'~ouc 

,: .. TIJM which is We;n propofJ,I', Firft, ThA~ a,be b~ginni!1g of Ihis ni \nth a couple ol Cili!
Wemorable Occurrent5 (Ir Oivine Providenee ~ell belong ng lO a man of.rhat ~ own, alle 
tfMy flot he neglr[i1ed or fOYJ~tte"; (u.thcy teo of ten Qhl1em agcd a1nllt eleven, th; ot!ler ?~~d, a~ 
ilm. Secondly, ThAt peopl6 every whcre mlly.bcl~ b')ut oine ~'e3rsl noth of thtm I'UI'Plil<;.j ~o 
·tr U!1d.:rjl.md th8 CirCHl1Ift4JICCl of PuvlltJue Af· ba fallell inlO the hand~ of lhc.J,.dl,/lll.,., . 
~s,;' !JpthAbrQ~d Itnd A! hO!f1c;. wh!,/; PI"J not j. 'A v~r{(rf1gic({! .r.J."/'.ft/i h~rre~d M, r,j::4~ 
r#!!)I:dmEl ,hW' Thoughts:4t fI,U. "'lIt~, ,bllt}lt ~cr.rollm, th~ b~gtn/tinr, ot thls l'Ihl1l,/i •• af\ 
{cme: timei (Jfo to 'IJJliJI their Bulinelfes .md Ne- Old 11!4n,that,was Qf fome\lihat;~ :-',kM~ and 
iotiation9, , • Morofc: Tempd", but O!1~ that had IlJrig )ln:. 

Thir?ly" ThAt (nmt tblng nlifY, be dI/tIC tOIW'fs joy~d the ~epUla! ioh of ~ ~I}bl ~ and, a i ''',''11: 
~ C\lnn~lor lilt ~edft the ~haftI1lng of th.lt Sp- Md/l, having newlv ,buned IHS Y\ IfC', ,:1 ~,e 
i'Lt of Lyang, wh.ch prfvf/.ls amongft HS" wlle, t- Devil, took advantllgeof tllc !'v1elal1thblo,V 
forl! mthing 111 .411. he ,ehtcred,. bilt IJ'hat we bave whicli he there~p~/1 felJ inr.o;' hl$ Wiv'~!!i c;ll,f" 
1;cafrm IG believe IJ truc, r-epd/'ri/lg to the btf! fOlllla ~retion andinduftrv ~ad,long been th~ fur~". 
~.4Îlis !or OHr ln(o~miUj~n. 1'ld whè~ there ~f" port .. o~ ~is Fa,~ily) and he fccmed' .I.ur!,Ü~ 
'lCM!' al1~ m:.lt~rtaI,mlftake .,~ 1111)1 tllmg ,hllt BI with an ,mpen,n,ent tear (hltt he Ihould ,:10\\'; 
eollcEled, It j/uil be corrJ;ded 111 the nexç. tome to want bei~)re he dyed, rhot\gh he'hid, 
: Moyeover, t.hc PI/bi/plet, of/heft Occurre~ces ve~y ç~reful fi'iends to Iqok ,af.er l1i:ll ;\\:I~ 

$1 wilJil1J[,to el/gage, Jhl1i wherc1/, there are md. ,hipt a,llrill: eye upoit. hiliJ, Jean, he!hQul::l 9Q 
1fjI !'al[e:Repotts, malidoufly m4d~,. at/d fprcad l;limfclf any har'm.· But che e\'c:1ing ffrz!":g 
4fflDIIg liS, ifany well.minded pCf[OIlll!iII bC,lIt t/Je from thefn into. etje Cow~ho:.Jrej' they tl'ow; 
]J4im fa trace any {tl~h faire. Repor.t. (0 fa~ a3 io quiály fol,lo\ved hiril found hi;n I"~''gil ,'!. j', 
filt" 0111 t4l1d CfJlIlIlCl the lî'trf!: ~azler of ~t, he, a. Roprjwhich {,hey, had ufed ~o tye t:hmC u'/; tS 

'Ji?ill in ,hiJ Papt)' ( ulilefs fllft At/vice be gwen to. VIiithai, he was deàd with his fee~ near Ictl:;.H~ 
;9 th! con/rary,) ei~p?{è the Name of rUG~ per{vH. Ing the Grottnd. 
"I: A [!1alièei911~ .. Rairer ofa faire Report",,11 EpiMmita! RC'li,erl :Iud A,!:IIfI ,l!i'~W "er;r 
I,J TUppOJ<J ,t?,~t IIq/le lv/IA ~/lllkg tJm .f.ropo[l4f, Common, in fome parts ,cf the c.OI:ntry,~ 
.~lIt [pcb ",3 wend to he Jmllj of [0 Vllt.mMS 1$ whercof, ~ho' m~ny dIe, 110r .. yet tbev ar"! 
Crime. fotely unfiétcçl tor their irrplo! flieniS; hut 

HE Chrifiialli±ed I"Jitffl1 in rome 
~its of J'Ii111914ti?, have newly ap., 

, pciinred 3 day of. TI1an~sgiving co 
t:rod (Jf his Merc;, ili fupplYlOg thelr çx:tream 
ànd pirii:hing Necemci<;s under, their late wan~ 
of corn,.. & for His giving thclll now a,:pr~je 
~ of a ,very comf ort4b,lo, !lar.vel!. The!~ 
ltirample may be worth Mentlonmg. , 

Tis ob(erved b\l' the HJsbandmcn, tkt 
.1tÎ~ol' the Witb· draw of fo irell& altmigtEl 

ij'\, foolf parts ,:1 mQrc lIIaii:!/71i111 ft'lM ken',$. 
~b préváil i~ fuch fort, thilc ie !lfl!ally ,g('t~ 
thro' a Fam,!ly' '!Vhere IC comes, and I?HH t$ 
Morlal UnlO mailv.. • .. 

The Smal/'f'x r,'hlch b~ h~cn. r.~,ql,ng 1.1'\ 
lh'l111, afcèr a n\'HlT)Cr vdy E::rrllor~~n~ry. l,s 
,MI'I' vèrv !TII~ch áb~Hf.d. J,l is ,Iurmgli.t ,h;t~ 
{ar Il)or,e ha.e, been flck of ie tlrn I'letc ~ir~"! 
tèd wirh ir, whetlit ~<!gec! fo much, tv.l:lv~ 
:yt:ll'S' ago, .nevcrt.hèJe~s ic,' has. liot ~,e:el1 •. :{~ 
1\'toitál, 1'b~' miml>cr ot t!l~m Lh;, ftavi 



t1yed in B?fton by this1al1: Vi/itation is :lootit .Q.tlf&fC~, tflev \!rnuld ~ars t~e t.1~, aild ~f 
thl'rt bllNd'cd lIr1d / nWII}', whicn is not perhaps Land make aDercent upon M'Jl\nt Rl) .. ~c •. 
tlalf ro many !'is fdl by the former. Th~ cl)r~ing~y t_~is Çol~ny wilh fome :i(fjftan~e. 
Tune of its Dein)!. molt 0In{ral, Was fn thê fr,om oull' kind Nelghbours of /'lIMuu!h; fit
l\hnl Îl\ ']11'1(, Jul}', and ..AJJHjr. t~cn\_ 't\'l'a~ tc'd but a rl' Arm}' of near folie IInJ rwe.m, h~n. 
that (1)l11ctimes in rome onc Con~rcp.àtlon,or( .drtd men, !lnd a NJVy of ~wo ar,d thirty S:1I1 :;. 
a lo:J,·ûay there wouW be Bills' ddinng- which we'llt froln hcnce ~he be&inning- Mthe 
prarl:rs lor 3b~vt' an' hlilldrtJ Slck,·. Ir fClzcd 'Iaft ANtI/P .• under the, <?ommand of the Ha. 
up:;h alllàrr~ of peo\>le that can:è 111 lhe way noura~le Sir WI~I~'" Ph/pl.. • 
of Ir it infdhd even Ch,ldrrt/ In Ihe htf/lfS ,In t~e l1)ean time ~h~iElIglij11 Cotonres & 
of IJl,'hm Ihat h,IJ rhem(clvd M/lJirgnllc ih I'rovinccs in the Wt'ft raircd «'ortes', t'he. 
1Ji{(,llè """'Y yCt4rl (/,~IJ; f.)~ fome 1'u~h. w~re Numl~ers v. ~trcof hwe heen rep()rt~d live 
ti" ..• nrn full of the Otllempcr, TIS not. o~ fix hllndrc.d. T)1e HonourableGenc:(~t 
tary co relatc the Trouble and Sor~ow that. 11 ,ntlmlP ,:,,'a~ In the H~~û of (hefe,. and ad~ 
poot B'l'lJn has!C1t ~y .this. I;p~dt"llJlCal C.'.'.n.~ \'ancea wlthm a few nJ.I.le~ of th~ ,,u.,kr;:,H; 
':'llJll. But we hope ie wllI Be rreUy nlgh ~here ~ad fome good Numher of ~1~/(/~" I [0 
Extin~llilhcc1, . by thaI time twelve monl h J~yn hls Farces, but conrrary ro;h!~ Expetla .... 
when It fidt began tO ~prcad, It now un- tlon, It was (,.,llnd that the CanO?s ço have 
happily fpreads In fe~eral other places. a· been ready for the Tranfpo~t.atlon, of the' 
mons which our Garrifcns in the t.~/f, arc: A~llIy over t,he.f-""f, w.ere ~Ol prep.lrcd. and 
to be reckoned fomeof the great'efi Sulferers', llie other NatJ?ns of Indllin~, .that ... nIOUld 

Altho' IJ II"lII dld a tew wceks ago, meet h:lve co me to thlS C,!II'f{I/~'" IlnL ,th~lr Ex· 
\yith a Difa!lcr by Ept, which C'onl"llmed" 8- c~I('~\ JlI"élenumg Ihat lIl:: ~mal!- p',:: was. a
b'Jllt '"'rtll)' Hlll/tJ ncar t.he fi'lt/i.Clttk, '1Pt I~l'" j.!;I,t,(Jll, a.nd. fi)il!C.oI.hq- 11.:fks .. The. 
:ah~ut midnir,ht, 'bèlweelT the fixteentha~u IJ('.'1t'l:U ~eell~r; wl~h III(.~ \.f~'llg ~Ifap .. 
fevenleenlh ofthis IJ1Hailt, mlOthrr Fm lirr.ke pOInllmn'S. talIet! a ÇmlOCC.l (·f iA ~r. W~II:re4. 
10rth n~ar thc Soulh.Mt~';, goH 11ft, w.llk.h i[l '! wa~·llt;rt'I~,. 11!t' H~ as il)l~,Q[tb~ll~ 
ConftlO1~'d abollt five or ~x hOllfi:s. and 11:11 'l11i:m ló'l'rolèt'llle tl.c'f If\.~erd,.d ·~xr~diqon. 
almolt carried the Meeting.houfe it Itlf;' ('nt:. Bowcq:r he djli}3:c/l~d":ma;. dlc M qU~'Jj _to 
ofthe fairelt Ed.fices irrthe COllnll'y it,Gpd Ihc Fn7:ch "Jtnilû~tC!, who rèu:tIH,d. ~lIh 
had' not' reniarkably atrtlhid' the EndqavourS fonie,. suC~èrs,. h,aving n~in, ~e,:~r~l: diha 
öftbe Peo!,l\": to put out th~. Flre; The~e EI'~lth .. a(1d ~r()\t~la liön;c ~c:~cral P~Jfor, IS~, 
weie two'mor't' ct'lnfiderable Clrcllmlhlr'ce\ In wbom they uTcd JO ll' rIlaoner toc> ,~a~bar us 
ihe Calamitits rf thl~ Fire one was lhàt a for al\Y l:,1tltJl' co :lpp"rove, "fbc Gem:ra. 
young man belonfl.ir~g· to. ~lre Houfe ·,v.hà"e ,c.o.mi.l'g ba~~ .to :~f1f!":':J:' .th~r~ .h9p~n(~ a 
tbe- ,(lire began-, ul1llnppllv perlfhld In the mllUnCle~ ~ar,d.l[1g) bel wcc~ hlm and .~he L!cll~ 
flam(s; it fcems Ihat tho' he nllght fooner teMnt Go\"crnour of NCIl'.)'~Ik. whl~~ OW1~ 
awaltc than lomc others who did efcape, )"I:C' fióned mllch dêfc'our"fc, bpt J>rtduct:~ not 
l1e .lOme wa} Jolt lhrfl!Wits lhat Ihould ha\'e thotè tfflltS ~hi{~ .. w~re ~e,aicd?f .ir: .M'hel~CI 
îtught hini'lO help himfelf, Anothel' W~ ,l"a"y Ihe botlam ot thèfe mlfcarnagc.s .. Is 'van .. 
a'hat the heil: flif'mlhèd PR'NTING-PRESS; Ol,tl!· éon[cll.Orcd;·if any P~<!rJ.c f~lI'~Ii~ Wefl:. 
oEthore ibv that vi;: knolV of in .tI'~trtrll, th;1n. Alhny, tiave b'ên Tmnrcrll1gwlth the 
\\'as Ion; a IOrS'llot prcl~nily lO he repaircl~, lmliéln~,ró.~~fa~ !hc bupnd~ of '~";:J/~d~, ,..,ti 
. There lately amved 'at P'ji:atl19"a, one Ilo;>:: tI,me w1l1 dlfco\'cr tt,. A.nd I! Aln~lIgbty 

1'.'pOO.'l (ron1 I'fIIU/!fiut,' in a fmall Shallop~ God ":111 h.:t.'e·C~'ind)J.I? be fnbd~ d ,~~bo~~ 
whcrein he had l\rlJd lO.3t&Clld upon tbe plea. Ik all~nan<:e of Ihèfe· rfllferalile Salvages, m, 
lUre Of c4I~tI1, bUt ldok- his oporwDify t0 \\0 hom we ~ave too ".l~èh COl,fldc(\ ""ft fhall 
run awav, and f(J'Ot'ts: Tha~ a Vdrt~ .of }je glad, tb.at there ~',IU . b~. no ~ac,rrqce -of .. 
imall Bulk bOllnd from Brijlol-'"to .Ylrgllllilt fered \lP tl1 the Vevll, u'pon t,hiS.. oc~alion;.· 
having Deen fO' long· at Sea-, tril tfley \\'ère Gbd alope ",ill ,have all t~C Glort·,. , 
~reCl: wiili warit, put in at Penobftot irlftead. ., 'Tis po.n·lb!e, \\oe h'al'c not ,ra e:<a{tly rela,. 
(jf Plfi~'{lfJllil" wliere t\le InJi4n1 and FrtliCh tc.Cl t~e" Clrcun!Q,ances. óf thl.( _b~fillers, bu~, 
feized !n:r"and' Butc~cre~ thè ~arter. and this:i\è('ounr; IS as. ,.r!eaf .. éx.~ane0, !IS <lnr. 
:lèveral of the m:m:. but .that ·.hlmfeJf whtJ that could be had, lil, the n!ldl1 Ol many va.. 
l>elongo.l ûntÖ'the'Ships'Grew, heiM'a: '1fr.·· .riousreports about it.; , 
ft j.mnn, v,::ls niore fávou~;\bly ufed; ~ (o,,;;ji . -Apo~h~r .Iaw matt~r of.dirc~urre1 ~as heelt· 
at !cngth n;l ~dn.ntage tO'màk'e his Erc~p,q t\O,D~àc-C'ountable dettl'1la'l1l1 tJefall!ng Iltoo/ 

'file chjd difcom'Îe of thffi monlh has ~elln of )IIJian.s,. tbat were .out" f;penlll~$, Thl~ 
aluilt thl! ~fi~irs of tlie 'À'eftern Expedhioll Iwdy ~f t:YCfI:h bId! mi h:1u a Fon fomc~here 
.ág:\ioll: C;,/I1':Ull, The·Alb.mianJ1 Ntw-rvrk:, far tip the ltlver. lind a party .ot ./l'JIICJl/rJ J re· 
tTJ and' the (t..'Je N,uiolll of IndianJj" in .. tlre tUf'OWg fr9m'the E41 COIII'''l; y,-here ~be1 
Wlp,liad' loni beelt prclling of thè M4Ia:I1U- b;lve at a. sreae rat~ r-urfoed .a~d. te~r,ified' 
ftlJ, to make an. [xpedition by Sea). mto t\l~fe.lndl,,,l/IJ wlllch h.31C b,:cn l~varlllJg?( 
C IIn.,d'" an4 ftill made.us helieve, thai: tney our [If~rlb~E"JI1'J4/1""''''I1, llnd KIUc:u b [heil' 
r.lIj-e;l fOf ui) att4' t!1"Ot whi.W we ll!ra\llç~ ~il'&\'liil j-/QfC J;#-JOJamoJl&,a.be ~I;&ti ro!()lmt 

tó vitit this For~; tll\~ tbey (oun.J tbc Fort 100 Sbtpplilg with btn1 or one (ort or oH,er 11 

''rûined, thc Caol)o's cut to picces, anu the abo~e onc hundrcd Sall daily run b~tweell 
pcoJlle all e'ther HUlchcrcd or Çaptived, /rr/,md and Eng/,md, with OlC:!t (or Man anti 
Thls ga;'c thcm 11') Iiulc fnrprl7.e, and they Beall; HlS Maj~lly bcingbunwilling to trüll: 
~Ive ,the f:,~~ilJ" thls account of ie, That a falft: J"/"md for it, 1<,*-" is in mudl trou
b,dvof M Iq/l,1'S l,Hc!V n:t'lr'lIng rrom the bie (anel fcar / not .only wilh us bllc alfe) 
$t)oll of C,m,tJ., bro'Ight Ii: 'el al P tl'/cn 1'T/- with his So~, who has rel'olce<! ag:lIn/t hjm 
fUflfrs with them; flut ca,hnl!. a: [his Fort lately, 300 ha~ great reafon.) if reportS he 
in thdr way. the 1,,"wIJ there I".:eing them- truc, that tht; F .lther ufotl tQ ile !lIl/b the S'lnr 
rcl\'cs un:lole to relift them dld pars diveh Wtfr. He has g"lt all the HII,('1II011, and all 
COlllptemC'lts wilh Ihcm ar.u p:irlake oftheir t~c dlll"uhfil!d Papilts, wieh [he great force 
Bootles, th:t~ a Fm:';J C lptlVe af,cr th,s, of the O. of L?r,1ig'l, and are· now af-":iin!l:: 
cfcap!n:; fro!~ the .1!'q·I.'s Inf?l"'I1I!(\ ~Il~ bun, refólving tO dl!J.>of~ him of hi~ Iil~ :md. 
Frmm (hlt there I.,di 1'/1 h,! I r~I'()I[cJ nnto 1{lOgdom •. 
the M'qu;'.<, and hcrel\pl)n the F e',eIJ or h's Reportcd the City cr .rotl~Î:1 lrtl/l!J~ 
theil' ["du'" m~ Ie a flr! h:'l 'hUy fl)rth upon has proClaimcd K, WtliWIl, and turncd their 
theOl, and uttcrlv dcf.rd) ed thenl, [lid' tbey Fre",b ~andlordsout of Ooors ; of Üm there 
WÇre in Icalirv of thclr own p:ut~ 11111. wants fUrther Conf:rmation. 

Two E,,~lIfh C"FtlUrs dè:aped fiom the From '/I'hUllth Stpt, 22, We hare an A'c .. 
b<l.nds of thè IlIdwll and Freflch át P (c.ld.ro count, th:H on Frid./J (he 111!) Inft~nt, in the 
tfl'lq'wlv, c"lIle inro P Ilrfinomh on Ihe fix: mr,ht, our Farces Lünding privalch, forth .. 
tcen:h Inflant & fay, l"hat whc:n Capt Al.1{tm wlth fu~rounded I',~,!fc?' Fort; but nndior. 
\\a.s :Jt !'m'l Rea!) he cut the r.~ces. and ript no Indl::ns thcre, they M~rch d [0 .Am •. /Il f
the he::ics of tVwo /o,dl,UIS, amt rllI'~W a third "g~"'. There on t/1~ Lord~-dJy, tht\' kilhl 
(},';r h()~rd in the Ii~I1t of ti c (- weh, who and COI)t; 11 or 161')( [he Enemv. Md r .. co
intc:':njr~ thc oeller "/1):./1,1 ofi', they bal'l: vl:rcd fi~!! l:.1/~"II. Capt,lves, moOIV)1\:II'll'l!!lrg 
in rc\'cnsC b~rhar()\\3{ 1;\:' ehe (d tl'lfty Cap- to U;/H • .'<1'1.'0 ; Whlllldvlled,. ~h3( the IfIC:L 
tivc~ I)Î ours rhrlc wCle in Ihclr h<!nt!~, had bce1 gone abou' Icn U~>, do: .. n \0 a fU .. 

'TiJc!~ "two CaplÏlcs t;ltlped In:'l :>haJlop, \'ér, to meet wic!J Ihe frMC!,. a'l\d,lrlé I/I'tnrh 
which our Enc'nÎC\ III'ene! d ra hn~ e (cc olit J <lll/nJ; wh~re rhey !:x'p~ed (0 m'akc up i. 
with 21\ lhè Clrt.:11 nll nor, sof 1,FilhJl11!, !Jhal· Hot!y of 3QO men, 011<.1 (l·wgn firlt ag<lillfi:: 
lor hut to[~al''! I:ld;:{d fi".'d JC wito )"d;lIni H/c1~s Qf -"Ijc:" 1."'" 
thié Ih )ul:J h~"c CI:tp"c 1)0 b-.;:rd a Iy ël/gltlli Oa t/le{dil), the Army call1r tt) Oll. '/Cl!r.:I!.I 
Veifd tholt came in (heir way ; The, fal rhàc át M,u·qlluir. but onl! of the VdI'ds toudllng 
abolIc three or f,)ur wceks n~o, fome I"dll/ll a Orl)llnd !fopt a Tidc; by \\h,ehmeansp 
we re caming th IS \\'';\Y [0 ""''lr, but crolling yotn1g Rrac~t, Who was a COillidcrahle diftancc 
a pa.h whicli they fllppo"fed co bc of thc M 1-, up tilt: R1vèr, ahovc An:ul1I{c"ggill Fore, bc .. 
tJlIU'S, they foilo\Vcd ie emU they difco~.ered ing advifcd b~ art I~dian th:lt f:m away (rolI'!. 
a place v/here fome Canoo's were m'lr\lng, .A '.IJI"'fc''$,,/n~ tha _ an b,giljb AI rpy Wes there, 
wirerelll?on twcney Kc""tbet:k Im/liI/'-"\VarrÎ attempred hl~ Eleil'I', ;llId callle C(,\'. u to 
ors' wenc t.c bok ful.'ther ~fr~r the hUlincf!). the Sloop. jun as fht:Y tdme on thelr Sall. 
,wh'o~ r:e :cr vet rertfrned:. Whic.h r,ivcs hope On rhullöav, they lAndcd :lt Sl4c/J; a ~::"lll: 
thlt they m'iiy corne IhofC home but upon Clf 60 men of all l'S difco\'~r a r~nr CJf thl !::~. 
tl1l5 t!le '1]It'IWJ ar.:' fcne to PCI;',IJ/i:',', aod the nemv, :lI1d had the Ad\'ant2ge (lf l~llJir.:~ tlilce 
mert' fi;:r.d. on thc,I' D.:f.:.ncc. of tfklll. and of rakll1g mnt C"';'.II.<, !md <In 

Portj;/l?II'b' S'r' 10 b. Tw() da s, finèe :1r- Englilh cap' ive named, Th.hw RI!'. r,' who in
riv cd here a findl Vd!"d (rom IJ "v;ld ti; in formed .• that the Encmy had lefe a ~or,fjc!~:1:d 
whlch is a Letlel' to C • pram' H. K. of I!)th bie Plun.der at h~Yprw.Plalns. whicl' he lllp-. 
j1ltgl~fl thllC fpeaks thU9. polM [he EI/tmy. I',~S gOilc [0 fectlr~. Whm:., 

CI;riflol'hm is wholJ~ tnken (idm the Prmch upon thç hrmy ,irnrt.cdiately en,t,al k'<l. :md.. 
a~lro a fmalllf!and ea:,crt .'Ïtaci.# ~ we are arriying th~re Ih,~r n:ghr, .~he next mortllog' 
-v.cry ftroog ia _ShIP:>ing, a:'ld our Ships of fOIli1.d (!ie BI!" Cl ·,pr:ä,der 3ècordlf oh'. 
War a"re now ~one for_ f~b.(gOl a verv good . WllIle uur Vt:llcb \-\here at J\n~hor in C4-
p13C~ ~o 1l1~lte~ (rom g~y ~torms, :irte~ the el/.r.B"y, o'lr Auxlliary Inciians Ic:h!Ît1g on 
fufplclous months 2re over,. they wil! Ar~ack Ihof~. :10~ heiilg t09 çal elef~ in Ihell: Walch, 
th.e ren: of ~he ~r.tnch, plac;.s, W,e hay~ News' thc Enen'ly made a.t1 AII~q,ue upnn them. 11;c 
fiere thet J~. W,IIIaIllIG ~a.e 2:"rtved In Irt_ EngltJh f(mh WJlh rtr:alr'd 10 thm Relief ~ 
1l1nd., and IS r.rarCncd WJ~h QflC hll!,Jft(J ancl. but, wire foreh: galld, Py 3:1, Elllh:lfcado of 
!orlllh11Ira/1(!, F~Ot IIlId Horre. l!,mfelf 1~lldl Indla~st T~c F,nc~) ~oon (piw:c1 the Field~. 
th~ Bo~. DURc S~~mbllrg9 the rJ~ht Wlng, efcapll~g .wun ihm Cm 00'" \o\hc~eof Gurs 
allèl t.tJe Earl of O·:fort{ the Me \Ving, ~!Ikè took fel'w\I, .In the Surprife, we 1011 $i m~o, 
H,,(m'lton of Stal land Jea~s thc, f?rlorn Hope :md. had about lQ \\'our.dcd? the blow!Ïhi. 
tmh ten th~II,..,Y/d men undcr "tm. Great vi~ ly feil 00 our dear Fr;wd, tbe Pl",.ollth tui. 
€tory thc;y C:ay1r f:nv~, and mu~h people day- ftI, 15 being klll(d end v.~ounded of Captain 
Jy ('omc JO to lllm, wlth fubnuillon: He has SOIlf/"rurlh's Company, 

l/ojIlJfla Printe<l by /f. fiem:, Cbr lIcnj4mif1114rris, at ,.he Lonmll.Co{fc.!i01i[e. l(j~. 



AU 
VERENIGING VAN KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN VERZAMELAARS 

THE DUTCH NEWSPAPERS COLLECTORS CLUB 

VKTV ClU8 NIEUWS 

Met ingang van het ZOMERNUMMER 
nr.2,Augustus/September, zullen 
wij een rubriek starten 

VRAAG & AAN80D ., ~ . , . ~. 
. , ." " '. 

MA RK [TPl A CE 

Als U iets TE KOOP heeft,als U 
iets wilt KOPEN of RUIlEN,of 
els U iets ZOEKT,kortom DIT 
is de eangewezen weg. 

Prijs per advertentie, 
minimum tarief f 10.-
tot maximum 10 regels tekst, 
1 kolom breed. 

Inzenden s.v.p v66r 1 Juli. 
+++++++++++ 

In het Zomernummer,nr.2 wil 
de redactie tevens een ruimte 
reserveren voor de rubriek : 

INfO 

Info 
Hier kunnen alle leden hun 
vragen en mededelingen kwijt 
op ons verzamelgebied. 
Wilt U iets weten omtrent 
kranten-en tijdschriften 
historie,druk- en papier 
geschiedenis,of over rand
gebieden zoals : affiches, 
folders,spellen,puzzles 
over-of met gebruik van 
kranten,kortom INfO is 
de "vraagbak" voor alles. 

DRINGEND VERZOEK AAN ONZE lEDEN -------
IN EN RONDOM AMSTERDAM ! 

De redactie vraagt medewerking voor de volgende Zomereditie van ons blad. 
leden die tijd en zin hebben om een 1/2 ot hele dag te helpen met de 
productie van het blad. Teksten corrigeren, typen,plakken enz.enz., 
Ons blad word nog geheel "met de hand" gemaakt,de vakmensen onder U 
zullen wel begrijpen wat dit inhoudt. Belt U even,löwenhardt,22.35.11. 

Redactieadres "AU COURANT" 
W.l3wenhardt 
Koningsplein 1 
1017 88 AMSTERDAM 
Tel.D2D-22.35.ll 
Meandag-Vrijdag 10.00-17.00 uur 

SECRETARIAAT 
K KASPERS 
BOERENDIJK 3 
9m PE GIETERVEEN 
TEL. 05990-48619 

KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN VERZAMELAARS 

THE DUTCH NEWSPAPERS COLLECTORS CLUB 

TO OUR ENGlI SH-SPEAKING friends 

The board of the Dutch Newspaper Collectors' Club VKTV is very pleased 
to welcome you amoung our ranks.Holland has always had a tradition of 
being more xenophile than most other nations,and it is i n this spirit 
that our Dutch members want you ta feel at home in our Club. 

You have just received a copy - your capy- of "AU COURANT",the official 
VTTV-journal.Albeit somewhat behind schedule due to our having had to 
feel our way abaut the business of issuing a paper,we think we have 
managed to bring forth a fairly presentabie pamphlet. 

Dwing to lack of space in this first issue anly part of the contents 
have been translated inta English,in addition to which we have one 
English-language feature,which to restore the bal ance,has NOT been 
translated into Dutch l Dur ultimate aim is ta produce a fully biling
gual Journal,to ",hich we would cordially invite YOU to contribute. 
The soaner we can bring this abaut the better : a bilingual no. 2 
issue is preferabie to an English/Dutch no.3 one. 

In general,if you feel you have anything at all to repart,a letter 
to the editor,an article about a newspaper-related subject,ar even 
a classified ad,do get in touch.As yet there aren't all that many of 
you in the Club, but we expect the numbers of our overseas members 
to increese rapidly in the time to came,especially if we may coun t 
on your services in recruiting them. 

finally : would yau pleasa let our Secretary know ",hat yaur specia
lity in newspaper collecting is 7 

The Dutch Newspaper Collectors Club 

lil. lo",enhardt 
President 



VERENIGING VAN 

Belangrijk voor alle leden, wilt U s.v . p . zo vriendelijk zijn om 
per omgaande Uw verzamelspecialiteit of intressengebied aan onze 
secretaris door te geven ! 

Ledenlijst" VKTV medio maart 1986 

Lid no., naam, adres, telefoonnu mmer; verza~elspecialiteit 

OOI 

002 

003 

004 

005 

006 

007 
008 

009 
OIO 
011 
012 
OD 
014 

015 
016 
017 
018 
019 
020 

K.Kaspers, Boerendijk 3, 9511 PE GIETERVEEN -05990-48619 
(sekretaris) (initiatiefnmr.) kranten in algeme ne zin; 
kranten-relatiegeschenken; spec.: Duitsland 
S.S. Brouwer, Ds. Visscherwei ]7, 9223 LH HOUTIGEHAGE-05122 - 23]J 
(penningm.) (in itiatfn) Belgische kranten en verkiezingsliteratuur; 
omroepbladen. 
W.Löwenhardt , Koningsplein 1, 1017 BB AMSTERDAM -020-223511 
(voorzitter) antieke printen; historische kranten; geschiedenis 
van de advertentie. 
O.M.A.Spronk, Hoog Buurlostraat 52 , 2573 JA 'S-GRAVENHAGE-070-461016 
(bestuurslid) spec.edities, grote gebeurtenissen algemeen; 
ontwikkeling nat . -socialisme . 
D.J.Oostra, Vincent van Goghstraat 46, 89]2 LJ LEEUARDEN-058-129455 
(bestuurslid) titels van dag-, nieuws-en advertentiebladen, ook 
moderne, wereldwijd. 
D.R.Voortman, A.Neuhuysstraat 26-J E, 1058 SC AMSTERDAM 020-150880 
Algemeen Dagblad en daarmee geliëerde dagbladen. 
B.van Beets, Sophiaweg 3, 2042 PT ZANDVOORT -02507-14931 
L.M.C. Nierynck, Verdilaan 85, 4384 LD VLISSINGEN-01184-70172 
historische kranten algemeen. 
J.de Jong, Schippersstraat 11-], 1011 AZ AMSTERDAM
H.J.Hoes, J.de Bekahof 4, 1065 AL AMSTERDAM -020-151093 
K.Kornaat, Mauritssingel 23, 31]5 JM VLAARDINGEN-OI0-344684 
M.H.M.Bruna, Zalkerbos, 290, 2716 KP 7.0ETERMEER-
A. Oostra-Boelens, Vincent van Goghstraat 46, 8932 LJ LEEUWARDEN- 058-129455 
A. Pieterson, Boomgaardstraat 28, 893J GC LEEUWARDEN- 058-133629 
historische kranten algemeen; omroephladen. 
Mr. E. Drooglever Fortuyn, Stargardiaan 19, 1404 BC BUSSUM- 02159-40853 
R.F.J. H. van Rooij, Lorentzkade 4, 2313 GR LEIDEN-071-126728 
H.J.C.Bosman, Vondelstaat 16, 3314 BR DORDRECHT- 078-]11998 
A.A.B. Stijntjes, Biesbosch 5, 1112 KA DIEMEN-
H.M . Hilgerdenaar, Waverdijk 9, J646 AS WAVERVEEN - 02974- 696 
drs. J . F. Lieft ing, Fennenplein 80 , 8918 CS LEEUWARDEN- 058-660500 
Ned. & Duitsekranten 1918-'45, politiek/cultureel; Exilpresse 19J3'-45 

KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN VERZAMELAARS 
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021 K.Salverda, de Hoek 8-A, 1693 AA WEVERSHOOF- 02:<88-3540 
022 A.Ch .L.M. Rampart, Gasthuisstraat 1, 4661 JE ~ALSTEREN- 01641-2460 
023 S. Wierda, Obrechtstraat 229, 8031 AR ZWOLLE-0]8-536619 
024 drs. J. Anten, Fabritiuslaan 50, 2241 JV WASSENAAR- 01751-16873 
025 dr. J.M.J . Hemels , Kroonsingel 2J, 6581 BK MAT.DEN- 080-58111.6 
026 H.Groenhof, Frankrijklaan 57, 9501 RN STADSKANAAL -05990-16443 
027 A.C .M .Verkuijlen , Triangelstraat 42, 2287 TT RlJSWIJK-
028 G.J.C.Woittiez, Bestevaerstraat 6, 4501 KL OOSTBURG- 01l70-5039 
029 B.Deerenberg, Mijndershof 107, 1106 GE AMSTERDAM -zo- 020-961300 
030 Th.J.M.Looq-v.d. Togt,RiJksstraatweg 685, 2025 OK IIAARLEM-023-390857 
031 drs.J.W. Chr . de Roos, Duitslandlaan 45, 1965 BC HEEMSKERK- 02510-36327 
0]2 J.de Groot , Roos en Beeklaan 9, 2071 TA SANTPOORT-NOORD- 02]-378408 
0]] H. J.Alons, A. Thijmstarat ]0, 20]2 XJ HAARLEM- 02]-362647 
0]4 A. Kreuzen, Leeuwerikstraat 44, 1171 TZ BADHOEVEDORP- 02968-5138 
0]5 A.C. Turkenburg, Spechtenkamp 170,]607 KJ MAARSSENBROEK - 03465-71340 
036 J.F.V.van Lunenburg, Cederstraat 17,202] WR HAARLEM- 02]-264419 
0]7 R.Helder , Kievitsweg 11, 984]HA GRIJPSKERK- 05947-1 2]09 
0]8 H.A.Hoogendoorn, Postbus 93184, 2509 AD 'S-GRAVENHAGE-
0]9 drs. H.T.H.Schoenmaker , Colijnlaan 4 , 9722 Plo GRONJNGEN- 050-251199 
040 A. M.M.Meertens, Heerlerbaan 144, 6418 CJ HEERLEN-
041 J.Pomp, Lindenlaan 7, 9521 BV NIEUW-BUINEN- 05998-12608 
042 G. J.J.Dofferhoff, Dorpstraat 76, 234] BB OESTGEEST- 071-154714 
043 D.Snoep, Annerweg 1 -B, 9463 TA EEXT- 05922-2250 
044 F.Brouwer,Nieuwe Leliestraat 141-A, 1051 SN AMSTERDAM- 020-254555 
045 J . Bosch, Haakshof 1, 74]] ED SCHALKHAAR- 05700-21905 
046 Mw. A. H.M. Schepman- Franken, Riouwstraat 24- A, 2585 ils 'S-GRAVENHAGE 

070-633630 
047 J.Kooistra, Voorweg 68, 9104 BZ DAMWOUDE, 05111-2910 

kranten Tweede Wereldoorlog. 
048 J.Vrielink, J.H.Doornstraat 27 /hs, 106] ED AMSTERDAM- 020-1]2472 
049 M. J . Meijaard, Statenhove 1"-19,4]]6 CA MIDDELBURG-Ol 180-15275 
050 K.K.M.Gankema, AuwemalRan 137, 9]51 NC LEEK 
051 L.J.Nierynck, v. Bossestraat 26-4, 1051 JZ AMSTERDAM-
052 Vilhjálmar Vilhjálmsson, P. O. Box 8021 , 128 REYKJAVIK, ISLAND . 
05] Gemeentelijke Archiefdienst, Amsteldi jk 58, 1074 HX AMSTERllAM 020- 646916 
054 L. Smolloan,] Thornfield Grove, Linthopre, Middlesbrough, 

Cleveland TS5 5LF, ENGLAND. 
055 Elfed Jones, 43 Dundonaid Road, Colwyn Bay,LL29 7RE, Wales . 
056 T. Hughes, 2410 North Hills Drive, Williamsport; PA 17701, USA 
057 A. Schaeffer, Acherhaven 61, 1135 XS EDAM- 0299]- 71438 
058 G.Groeneveld, Borgesillsstraat 7 -B, 3038 TA ROTTERDAM- 010-658635 
059 F.C . van Lier, Linnaeusparkweg 77, 1098 CS AMSTERDAM- 020-927353 
060 Ben Dull, Dongestraat 19, 1078 JV AMSTERDAM-020-735376 


