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Plenty of Club-News, a .. o .. on the VKTV..ofair at SCHIPHOL AIRPORT AMSTERDAM (p .. 42-4J), 
More Newspaper JUBIIEE ISSUES, an article on HOW TO PRESERVE YOUR HISTORIC NEWS
PAPERS (po14-15), the invention of the art of PRINTING and the development of 
TIFES (p .. 5), news about HET PAROOL and THE INDEFENDENT (p .. 6-7), the NEWSPAFER mESS 
IN AMERICA in 1885 (p .. 26), a treatise on MAGAZINES (p.22-23h read about how it was 
to be a journalist in thw WEST OF ENGLAND (p .. 32-33), LETI'ERS TO THE EDITOR, details 
about the DAILY PRESS IN BELGIUM (p,,10-11), and an article about BILINGUAL and 
MINOR ITY LANGUACiE NEWSPAFERS (p" 16 -17) 0 And many more smaller i tema of interes U 
In dit nummer het laatste NIEUWS VAN UW CLUB (p .. 2-3), meer over KRANTEN-JUBIIEA 
(p .. 34), een artikel over het BEWAREN VAN HISTORISCHE KRANTEN (p .. 14-15), de uitvinding 
van de BOEKDRUKKUNST en het ontwikkelen van IETI'ERTYPES (po4) $I nieuws over HET PAROOL 
en T.HE INDEPENDENT (p .. 6-7), de DAGBLADPERS IN AMERIKA in 1885 (po20-21), een verhan-
deling over TIJDSCHRIFTEN (p .. 28-29), een artikel 
over hoe het was om een krant . 
te maken in het WESTEN VAN 
ENGELAND (p .. 30-31), een 
aantal INGEZONDEN BRIEVEN, 
gegevens over de BELGISCHE 
DAGBI..ADFERS, en een artikel 
over TWEETALIGE en MINDER
HEIDSTALIGE KRANTEN .. En nog 
veel meer interessante zakent 

In dieser Ausgabe die letzte 
Neuigkeiten des Vereins, wei te-
re Zeitungsjubiläen, Artikel 
über die Aufbewahrung histo
rischer Zeitungen, die Tages
zeitungen in Belgien, die 
Presse in den Vereinigten 
Staaten in 1885, über wie es 
war im Westen Englands eine 

" Zeitung auszugeben, uber zwei-
sprachige und Minderheitsspra-
chige Zeitungen, und viele wei-
tere interessante Sachenl 
Dans cette édition les 
derni~res nouvelles de 
vatre club, encore de jubi
lés de journaux, des artieles 
au sujet de la pres se en Bel
gique, la presse dans les 
Etats-Unis en 1885, journaux 
bilingues et en langues de 
minorit6s, la publication deun 
journal dans l'Angleterre de 
l'Ouest, et plusieurs autres 
affaires qui vous int6resserontl 
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Tweede jaargang, nummer 1; ofwel het vierde nummer van "Au Courant" jI het lijfblad van 
de Nederlandse en een groeiend aantal niet-Nederlandse kranten- en tijdschriften
verzamelaars .. Dat is wat U nu net bent begonnen te lezen .. Opnieuw ziet "Au Courant" 
er anders uit .. Ditmaal is het een "mini-magazine". Het f'ormaat moge dan mini zijn, 
dat geldt niet voor de inhoud: we hebben nu meer tekst, meer artikelen, meer informa
tie en aktualiteit dan ooit tevoren .. Dat We steeds Weer veranderen is ten dele omdat 
verandering van spijs doet eten, maar ook ten dele omdat we nog steeds Zoekende zijn 
naar het optimale. En daar zou U, als lid, als lezer van "Au Courant" ons bij kunnen 
helpen door kenbaar te maken wat Uw wensen zijn .. Wat verlangt U van Uw clubblad, en 
wat acht U daarbij het meest en het minst belangrijk? Veel tekst of juist veel illu
straties? Een mooie drukkwaliteit (zoals het vorige nummer) of kan het ook wat goed
koper (zoals dit nummer)? Is de variatie aan artikelaanbod groot genoeg? Let wel: 
dit soort dingen is meestal een compromis .. We kunnen, om maar wat te noemen, niet 
zowel een tyPografisch fraai uitgevoerd blad leveren en daarbij goedkoop werken$ om 
maar wat te noemen. Het is om U ook eens te laten zien hoe een "goedkoop" blad er uit 
ziet dat we nu hiervoor hebben gekozen .. Bovendien kwam die goedkoopte ons in dit 
stadium niet helemaal ongelegen .. Dus: laat U ons weten wat U ervan vindt: 

En over artikelaanbod gesproken, we willen graag nogmaals met name de beoefenaars van 
niet-alledaagse verzamelspecialileiten uitnodigen eens een artikeltje te schrijven 
voor "Au Courant"" Een pagina. A-4 is al primao We hebben nu een lid met als speciali
teit Brigitte Bardot, we hebben een lid die kranten-op-postzegels verzamelt, en 
iemand die doet in personeelsadvertenties. Dit soort zaken willen we graag eens wat 
meer van horen! 

Specialiteiten .. Dat woord doet ons eraan denken dat we nog van lang niet alle leden 
(slechts de helft ongeveer) weten wat zij precies verzamelen. Willen met name de 
leden die nog niet zo lang bij de club zijn ons dit opgeven? In de loOp van dit jaar 
krijgt dan ieder van de leden een lijst met de namen en adressen van zijn mede-leden, 
kompleet met die sEecialiteiten, zodat hij of zij kan zien wie er zoal op zijn eigen 
gebied aktief is .. 

Op zaterdag 12 september a .. s .. wordt de tweede VKTV-beurs/tentoonstellipg gehouden, 
ditmaal op Schiphol-Gentrum, in een fraaie zaal naast het restaurant, met uitzicht op 
het platformo De lokatie is gekozen vanwege de centrale ligging ten opzichte van de 
woonplaatsen van het gros van onze leden, en ook vanwege de zeer goede bereikbaarheid 
zowel met openbaar vervoer (trein, bus, vliegtuig) als per auto. Parkeren is overigens 
op Schiphol niet echt goedkoop; gratis parkeren in Hoofddorp en een treinkaartje 
naar Schiphol is wellicht goedkoper .. Exacte details hoort U natuurlijk nog, ofwel in 
het volgende nummer ofwel in een aparte circulaire, maar wat U wel alvast moet weten 
is dat het in de bedoeling ligt deze keer samen te werken met de Koninklijke Vereniging 
voor Luohtvaart, die dit jaar jubileert .. Het wordt dus een gezamenlijk KVVL-VKTV 
gebeuren, en er zullen dus Zeker veel belangstellenden op afkomen.. We gaan er tenminste 
maar alvast van uit dat dit allemaal rond komt; daar ziet het wel naar uit .. Leden 
van de VKTV kunnen dus deze datum alvast vrijhouden! Zij die willen tentoonstellen 
en/of handelen kunnen zich al wel opgeven bij het sekretariaat; het wordt zeker niet 
duurder dan in Baarn, al weten we nog geen exacte prijzen@ Hoe eerder we in grote 
lijnen weten hoeveel ruimte we als VKTV denken te kunnen gebruiken, hoe beter, vooral 
ook tegenover de KVVL p waarmee we dit moeten co-ordineren .. 
Foto t s van de beurs in Baarn zijn alsnog gelukt" en zijn te bestellen bij ons lid 
de Heer F .. Hettinga, Simplonbaan 86, 3524 GM Utrecht, tlf .. 030-890}41. 

De veiling uit het vorige nummer waS geen overdonderend suoces; slechts een viertal 
kavels werden verkocht .. Reden om dit niet weer te doen .. Voorlopig tenminste nieto 
Ook aan de wedstrijd is niet op grote schaal deelgenomen, wellicht omdat we de 
hoeveelheid speurwerk benodigd om tot een redelijke oplossing te komen wat hebben 
onderschat. Niettemin hebben we een eerste, tweede en derde prijs kunnen uitreiken; 
deze zijn gegaan naar de Heer R.Grooten uit Baarle-Hertàg (Je prijs), de Heer A .. C. 
Turkenburg uit Maarssenbroek (2e prijs.), en de Heer H .. J .. C.Bosman uit Dordrecht (ie 
prijs). Zij hadden resp. 6, 11 en 14 van de 24 data goed .. De juiste oplossing vindt 
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Vervolgens is het onze plezierige taak om aan al onze leden een uitnodiging over te 
brengen van ons lid Prof~Dr.Joan Hemels uit Malden, welbekend perspublicist@ Prof. 
Hemels is benoemd tot hoogleraar Geschiedenis van de Pers, Propaganda en Openbare 
Mening aan de Fakulteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit te Amsterdam. 
Op maandagmiddag 25 mei a"s .. om 16 .. 00 uur zal hij zijn inaugurele rede houden in de 
Aula van de Universiteit, Singel 411 te Amsterdamo De Aula is vlakbij de Lutherse 
Kerk en de Universiteitsbibliotheek, op een steenworp van het Spui, bereikbaar met 
tramlijnen 1, 2 of 5 vanaf het Centraal Station .. Prof.Hemels heeft vooral de leden 
van de VJcrlV voor dit gebeuren uitgenodigd .. De redaktie van "Au Courant" zal zeker 
vertegenwoordigd zijno 

Zoals U wellicht heeft gezien (voorpagina) heeft "Au Courant" vanaf nu een .ISSN
nummer. Deze letters staan voor Internationaal Standaard Serie Nummer, de tegenhanger 
op tijdschriftengebied van het ISBN-nummer op het gebied van boekeno Beide zijn 
produkten van de ISO, de International Organisation for Standardisationp in ons land 
vertegenwoordigd door het Nederlands Normalisatie Instituut .. Doel van deze code is 
het vergemakkelijken van informatieuitwisseling uit tijdschriften, het toegankelijk 
maken ervan dus, door bibliotheken, knipseldiensten, uitgevers, en alle bedrijven en 
instellingen die op informatiegebied verder nog aktief zijn. Veel van dit soort werk 
gebeurt tegenwoordig langs elektronische weg, hetgeen het gebruik van codenummers 
zoals dit nodig maakt .. Aangezien onze vereniging en ons tijdschrift zich bewegen op 
een terrein dat met met het vakgebied zelf annex is valt te verwachten dat met dit 
ISSN""'nUlWler "Au Courant" in vakkringen wellicht wat meer bekendheid zal krijgen" 

Sinds enige tijd hebben wij als vereniging enig kontakt met de Newspaper Collectors 
Society of America, de tegenhanger van de VKTV in de Verenigde Staten .. De NOSA geeft 
een keurig gedÏÏlkte publikatie uit genaamd "Oollectible Newspapers"" Dit blad 
verschijnt wat frequenter dan 11 Au Courant": eens per twee maanden .. Naast de nodige 
advertenties bevat het blad meestal een aantal bijzonder lezenswaardige artikelen 
over historische kranten en g·eschiedkundige onderwerpen waarin de krant een rol speelt .. 
De nadruk ligt veel minder op de krant van vandaag de dag@ De reden hiervan is gelegen 
in het feit dat verreweg de meeste Amerikaanse verzamelaars zich toeleggen op histo
rische kranten; hoe ouder hoe liever, en natuurlijk zijn kranten met grote gebeurte
nissen daarbij het meest in telo De veronderstelling dringt zich op dat er in het 
krantenverzamelen in de Verenigde Staten in het algemeen forsere bedragen omgaan dan 
bij ons het geval is .. "Collectible Newspapers" is zeker voor alle verzamelaars van 
kranten een interessant blad. Het lidmaatschap van de NOSA kost 22 Dollar per jaar 
voor leden die in EurOpa woonachtig zijn .. Het adres luidt NCSA,. P .. O.Box 19134, 
Lansing$l MI 48901, USA .. De redaktie van "Au Courant" heeft een afspraak gemaakt met 
de NCSA dat we in voorkomende gevallen artikelen of gedeelten daaruit van elkaar 
kunnen overnemeno 

Ook in Frankrijk blijkt nu een club van 
krantenverzamelaars te bestaan9 t.w. de 
~ourep, met sekretariaat te Hyèrese 
We hebben het adres gekregen van ons 
eerste Franse lid (pas lid geworden)~ 
de Heer Bernard Gelin uit ~on, die niet 
alleen van Ajourep maar ook van de NCSA 
lid is, en nu dus ook van de VKTV .. 
We hebben kontakt gezocht met Ajourep 
maar hebben nog geen reaktie binnen .. 
Ook Ajourep geeft een blad uit dat net 
als "Au Courant" 1x per kwartaal ver
schijnt, en wel onder de naam "La Petit 
Jour" 0 Men schijnt on~;eveer evenveel 
leden te hebben als de VKTV (plm .. 100)" 
De NCSA heeft er wat rileer: zo'n 200" 

Tenslotte: de lijsten met Lizenz-kranten 
en Jubilerende Kranten (1987) zijn nog 
steeds verkrijgbaar .. - De sekretaris. 

Het Parool zit in de problemen. Oplage en 
advertentie-opbrengsten zijn sterk terug
gelopen .. Er is nog tijd en zelfs nog wat 
geld om te proberen het tij te keren9 
maar uit betrouWbare bron is vernomen dat 
beslissingen ten aanzien van hoe het op 
lange termijn met de krant zal komen nog 
in de loop van dit jaar mogen worden ver
wacht. Met name geldt dit voor de plannen 
van de Parool-leiding om te komen tot een 
z.g. "all-day paper"; het is namelijk niet 
zeker of er voor dit redaktionele produkt 
een markt is .. Op blz .. 6-7 kunt U lezen 
over een andere stap die Het Parool heeft 
genomen in haar streven naar gezondmaking 
van het bedrijf .. - (Bericht ontleend aan 
11 Interli jnen", pers .. blad Perscombinatie) 
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Gutenberg, goudsmid van be
roep, heeft waarschijnlijk niet 
geweten welke dienst hij de 
mensheid bewees toen hij 
rond 1440 begon met proefne
mingen die later zouden lei
den tot de uitvinding van de 
boekdrukkunst. Die kunst 
werd tussen 1444 en 1448 uit
gevonden in de Duitse stad 
Mainz. Gutenb~rg is er niet 
rijk van geworden maar hij 
heeft wel bereikt dat veel 
meer mensen dan in de Mid
deleeuwen in staat gesteld 
werden mee te doen in onze 
maatschappij. Het citaat: 'Het 
gebruik van het papier en de 
uitvinding van het drukken 
hebben het denken tot een 
wereldmacht verheven' prijkt 
op een gevelsteen van een 
Oost Groningse drukkerij en 
daarin zit veel waarheid. 
Gutenberg bedacht dat het 
drukken van losse letters veel 
makkelijker was dan het 
drukken van boeken van uit 
hout gesneden blokken. De 
losse letter gaf veel voorde
len: je kon er de meest uiteen
lopende teksten mee maken 
en het strakke keurslijf van 
steeds dezelfde pagina van 
dezelfde drukvornr. werd er
door verbroken. H~j ontwik
kelde een systeem [Waarmee 
met losse letters steeds nieu
we woorden en reaels gezet 
konden worden. S1eeds nieu
we boeken dus met dezelfde 
letters. I 

Het spreekt vanzelf dat al die 
losse lettertjes aan bepaalde 
eisen moesten voldoen. De 
hoogte moest gelijk zijn om
dat de drukpersen ook van 

• eenzeIlde hoogte uitgingen. 
. Ook over de grootte van de 
.letters moest overeenstem
ming bereikt worden. Er ont
stond dan ook een kellr van 
maatverdelingpn iu de ver
$chillende lanoen van West 
Europa waar de boekdruk
kunst al snel op een hoog peil 
stond. Er werden speciale re
keneenheden ontwikkeld voor 
de grafische industrie. 
Talloze lettertypes werden in 
die begintijd gemaakt door 
anonieme lettersnijders. Zij 
.maakten meteen al zo dege
lijk vakwerk dat in later eeu
wen vaak terug gegrepen 
werd op die oorspronkelijke 
vormen voor het maken van 
nieuwe letterontwerpen. 
Vooral in de Renaissance 
werden types ontwikkeld die 
nog steeds hun schoonheid 
hebben behouden: een van de 
grootste ontwerpers waarvan 
we de naam wel kennen en 

ruik 
uitvindi 

n 

h bben h 
n we I t 

n 
n 

die nog steeds invloed heeft 
op het ontwerpen van letters 
was Claude Garamond: hij 
stond aan de wieg van de let
ter die zijn naam draagt maar 
hij tekende ook de oorspron
kelijke Plantijn er,t de Else
vier. 
In de achttiende eeuw ont- . 
stonden er ook weer vele 
nieuwe lettertypen waaron
der de klassieke Cochin en la
ter de Bodoni en Didot. 
Al die losse lettertjes werden 
gegoten in lood en dan met 
hand naast elkaar geplaatst. 
Dat was een zeer tijdrovend 
werk en in de drukkerswereld 
werd dan ook al snel gezocht 
naar een methode om de let
ters machinaal te kunnen zet
ten. Op verschillende plaatsen 
in de wereld waren uitvinders 
bezig. De eerste echt goed 
werkende zetmachine werd 
ruim een eeuw geleden ge
maakt door Mergenthaler die 
de Linotype-zetmachine con
strueerde. Op die machine 
werden gietvormpjes van let
ters achter elkaar gezft waar
na er een loden regel uit een 
stuk van werd geg.(yten. 
Deze manier van werken 
vergde aanpassingen van de 
lettertypes en toen daarna 
snellere drukpersen kwamen 
omdat er steeds meer vraag 
naar drukwerk kwam, moes
ten de meeste lettertypes nog
maals worden aangepast. 
Daarbij ging het el' vooral.om 
tegemoet te komen aan tech
nische eisen die bijvoorbeeld 
dwongen tot een steviger let
terbeeld waardoor dunnere 
inkt op de pers gebruikt kon 
worden. Ook fijne streepjes 
aan letters vallen bij een snel 
drukprocede soms weg. In de 
loop der tijd is dan ook dege
lijk aan diverse lettervormen 
gesleuteld. 
'De 1'lederlanase dr. G.W. 
Ovink schreef in 1938 een 
proefschrift over de leesbaar
heid van'letters en daarin 
worden alleen al 605 letterty
pes genoemd die na 1900 ont
wikkeld werden. En dat aan
tal was lang niet volledig. 
De leesbaarheid van letters 
werd voor het eerst oilder-

" Een zetma
chine uit 1950. 

" Gutenberg ei 
een vlln de blad· 
zijden die hij 
drukte. 

zocht in 1790 in Parijs dool' 
de directeur van de Franse 
nationale drukkerij. De on
derzoeken werden pas in 1878 
echt wetenschappelijk aange
pakt door prof. ~mile Javal 
van de Parijse universiteit. 
Hij onderzocht de bewegin
gen die de ogen maken bij het 
lezen en stelde vast dat het 
oog niet langzaam langs de 
regel gaat maar sprongetjes 
maakt. Te zwarte letters vond 
hij verschrikkelijk en hij 
schreef verschillende oog
ziektes van DuitSe kinderen' 
toe aan het feit dat de Duit
sers in die tijd de zware Go
thische letters gebruikten. 
Javal toonde ook aan dat er 
verschil is tussen de bovenste 
en de onderste helft van let
ters: de bovenste helft is veel 
makkelijker te lezen dan de 
onderkant. . 
Onderzoek uit later jaren 
leerde ons dat een volwasse
nen gemmiddeld htssen de 
250 en 300 woorden per mi
nuut leest. Die leessnelheid 
wordt minder als er alleen 
hoofdletters worden gebruikt. 
Ontwerpers van letters die 
naam hebben gemaakt in onS 
land zijn onder meer De Roos, 
van Krimpen en Unger. De 
beroemdste ontwerper van 
een lettertype dat speciaal 
voor de Britse krant The Ti
mes werd getekend is Stanley 
Morison. Die letter die ook de 
naam van de krant draagt is 
een van de meest gebruikte . 
krantenletters en ontstond in 
1932, een jaar nadat in de 
Verenigde Staten de Excelsior 
was getekend die gebruikt 
wiprdt voor het drukken '{an 
déze krant. 

Dit artikel Ter'soheen crp zeven 
februari 1987 in de Drentse en 
Asser Courant» in de nieuwe 
weekend-bijlage ZZ van de DGP
blad.eno 
Op ~n van de volgende pagina t IS 

van dit nummer van "Au Courant 11 

is een overzioht van een aantal 
gangbare types afgedrukt. 
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The following is a tr:mslation from an axticle in 
"Drentse &: Asser Courant" $> Assen» Holland, publ" 
on February 7th, 19870 lts subject: ~~So 

Herr Gutenberg, goldsmith at Mainz» 
never knew wha t s~:nrioo he rendered 
to humanity when, in 1440, he was 
oonducting tests that would, event
ually" lead to the imrention of' the 
art of prlnting, some time between 
1441f. and 14480 Gutenberg did oot 
make a fortune out of" i t, but hls 
invention enab,led far more peapJe 
tAAn in tM Middle Ages te participate 
in society" The above quotation decor
ates the front of a Dutch printing 
works, and there is a great deal of 
truth in ito Gutenberg deduced that it 
made more sense to uae t.Ypes 
as opp05-ed to printing page by page 
from laboriO'llSly carved wooden 'Oloc:\o;3; .. 
He developed a system by whlch new 
words, new page:!', new books couJLd he 
p:dnted re ""'Using the sam/.'fl tY.Pes" 

Of course all. these separate types had 
to conform te specific requirements" 
They shou1d be of a uniform height, 
width and gauge I} and before long many 
standardi5ed types ware in use in the 
count:des of Western Europe, vihere the 
art of printing attained a high level 
of competence at an early stage" 
A speoial oalculus was developed for 
the printing industry .. 

Numerous types in those early days were 
cut by anonymous craftsmen, who did 
their work so 'Well that frequent use 
WaS te be made of" it in the oenturies 
to coma" In the Renaissance period 
especially several types were designed 
that have retained their appeal up to 
Dur mm days .. One of the greates't 
designer5 whose name we do know is 
Claude Garamond .. Not only did he create 
the type tha t still bears his name, 
bis genius waS behind the original 
Plantin and Elsevier as weIl" 

During the eighteenth century rnany new 
types came into being such as Cochrl.n -
a olassio - and later Bodon! and Didot .. 

All these separate types, oast in lead, 
were mamm.lly put into position to form 
words and sentenoes .. This nroved to be 
a tedious and time-consumi~ excercise, 
whioh is why printers began to develop 
methods of rneohanised typesetting from 
very early 0110 The first suoh maohine 
toot functioned properly was' the Lino
type, oons"trucled by Mergenthaler o Tms 

machine plaoed the 
desired sequenoe, molten lead was 
poured into the moulds, a 
oomplete line, oast in lead, was the 
result", 

This method required different types 
from those that had been in use up to 
then~ and a fUrther adaptation became 
necess~ with the introduotion of 
high-speed printing presses, as the 
demalld for printed information 
increased" 1:'he8e were ot 
a technäcal nature: high-speed presses 
require a more liquid sort of ink 
which, with an injudioious choioe of 
type II woul.d 
1IO:r'e slender parts of types becoming 
invisible" As a re8ult bolder typent 
were used as the technique of printing 
progressed .. 

A Duton scientist by the name 
G .. W .. Ovink wrote a dissertation on the 
subject of the legibility of various 
types.. In it he mentioned 605 different 
types, developed since the year 1900, 
a list which even in the year of 

(1938) was incamplete@ 

The first survey of t;ypes and their 
legibilUy was conduoted in 1790 by 
the direotor of the French state 
printing workso Hls efforts were 
continued in more soholarly fashton 
in 1878 by prof oEmile Javal of' 
University, who investigated the 
pattern of eye""iOOvements of persons 
when readingo Ris oonolusion was that 
they eyelS do oot follow the linea in 

regularity, but by leaps and 
bQU!lds .. He deplored the use of heavy 
blaok""'Printed types, and attributed 
certain forms of eye-trouble among 
German children to the bold Gothio 
types then oustomary in German;yo He 
also demol1strated that the top half of 
types is more easily legible than the 
bottom half .. 

More recent investigations have taught US 
that an adult reads' at an average speed 
of' 250-300 words a minute; fewer if the 
texts consist of capitals only. 
The most fameus designer of a type 
developed for a speoifiQ newspaper is 
Stanley Moriaon, who designed Times, in 
1932, one year af ter another well-known 
type, Exoelsior, had been introduoe4 in 
the Unitea States'.. ... 

5 
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'lTHE I DEPE 
Eind vorig jaar maakte Het Parool bekend een samenwer
king te zijn aangegaan met het jongste Britse dagblad, The 
Independent. Opgezet door een aantal redacteuren die het 
toonbeeld van de Britse quality paper - "hun" Times - zag 
verworden. Zij stichtten een nieuwe krant waarin de oude 
journalistieke waarden moeten voortbestaan. Een kroon 
op het redactionele jaar 1986, noemt Wouter Gortzak deze 
samenwerking. De Parool-hoofdredacteur geeft in deze 
bijdrage zijn visie op het ontstaan van The Independent en 
belicht de achtergronden van de samenwerking. 

eeft het iets weg van cen jon
gensdroom? Zclfs volwasse
nen geven zich trouwens wel 

over aan die illusie: een geheel 
I/ie/{\\' dagblad maken. In Neder
land is het, na de Twcede Wereld
oorlog, bij dromen gebleven; het 
cnige dat, sterk geïnspireerd door 
journalisten, tot stand kwam was 
ecn politieke partij, D66, Maar in 
Londen werd zo'n droom werke
lijkheid: na voorbereiding van zo'n 
andcrhalf jaar verscheen daar een 
geheel nieuwe, kwalitatief hoog
waardige krant: The Independent. 

Een nieuwe kwaliteitskrant, dûs 
cen journalistendroom. Vroeger 
waren het vaak rijkaards die uit 
lieillebberij een kwalitatief goed 
dagblad opzetten of lieten voortbe
staan, In Frankrijk liep voor de 
Eerste Wereldoorlog het grapje dat 
zo'n rijkaard hetzij een stoet maî
tresses onderhield, dan wel zijn 
geld in een dagblad stopte. Dat 
soort kranten/ie.fhebbers is nage
noeg verdwenen, om plaats te ma
ken voor geldmagnaten van het 
type Murdoch, Als dic een dagblad 
mernel11cn (The Ti rnes hi j voor
beeld) tasten ze dc kwalitci't crvan 
dikwijls aan, als zc hesluitcn tot 
oprichting van cen nicuw hlad 
is dat mcestal een pulpkrant: span
ning. seks en sensatie, 

BIJZONDERE KRANT 
Thc Independent is dan ook 

nict door één van die moderne 
, krantenmagnatcn bedacht of daar

van al11ankelijk, Aan dc journalis
tendroom is in de voorbereidings
tijd blijkbaar zo overtuige~d 
vormgegcven dat men een zeer Ult
cenlopend gezelsèhap geldschieters 
kon verzamelen om van wal te 
kunnen steken, The Independent 
is mede daardoor een bijzondere 
krant. Maar minstens zo belang
rijk als de omstandigheid dat men 
geldschieters wist warm te maken, 

is dat de initiatiefnemers er bovcn
dien in slaagden voortreffelijke 
journalisten tot medewerking te 
bewegen, waardoor de redactie van 
een uniek hoog niveau is, Kon 
men enerzijds betrekkelijk goed
koop starten doordat de krant niet 
in een eiKen bedrijf gedrukt wordt, 
omdat het om een geheel nieuwe 
krant ging hlccf mcn bovendien 
gevrijwaard van sicpende discus
sies en verhitte conllicten over de 
invoering van nieuwe technieken 
ter redactie: The Independent-re
dactie is gehccl (lil /illc en de krant 
wordt via het heeldschcrm gezel. 

De start van The Independent 
in oktober 1l)~6 was overdonde
rend, maar of de krant ook op 
termijn een journalistiek en een 
commercieel succes zal zijn, moet 
nog blijken. Niet slechts de redac
teuren en geldschieters toonden 
daarom aan risico te durven ne
men, maar ook de leiding van Het 
Parool. Als eerste krant op het Eu
ropese vasteland immers kwam 
Het Parool, samen met Het Haar
lems Dagblad, tot een samenwer
kingsovereenkomst met The Inde
pendent. 

ZUINIG 
Uiteraard komt daarin zowel 

ons vertrouwen in de toekomst 
van die krant, als onze bewonde
ring voor de journalistieke presta
ties van haar redactie tot uitdruk
king. Maar omdat de Parool-re
dactie zuinig is, konden we de 
overeenkomst pas aangaan toen 
aan de jarenlange samenwerking 
met de nieuwsdienst van The New 
York Times een einde was geko
men. De zekerheid en de onmis
kenbare kwaliteit van dit bolwerk 
van de Amerikaanse journalistiek, 
niemand twijfelt cr aan dat die 
krant het jaa'r tweeduizend haalt. 
gaven we dus op om met The Inde
pendent op avontuur te kunnen 
gaan, 

, 

DJE 
Is de Parool-redactie dus avon

tuurlijk, lij bestaat niet uit avontu
riers. \Van't ook al hebhen wij niets 
\'an doen met het ontstaan van 
deze nieuwe Britse krant, het ver
schijnen ervan cn de daarop vol
gcnde samenwerkingsovereen
komst passen uitmuntend in ons 
redactionele beleid, dat er op is 
gericht met minimale kostenver
hoging tot maximale kwaliteitsver
betcring te komen. In dat opzicht 
is de overeenkomst met The Inde
pendent een kroon op het redactio
nele jaar 1986, toen Het Parool 
erin slaagde met een uiterst be
scheiden kostenstijging een aan
dacht-trekkende meningen-pagi
na, het verrassende katern O. Ken 
Wen een tweede, prikkelende pa
gina Vrouw te introduceren. 

Dat Het Parool, in de concur
rentie met vooral De Telegraaf en 
NRC-Handelsblad, maar ook met 
de Volkskrant, een moeilijke pe
riode doormaakt, kan de mensen 
die bij Perscombinatie werken niet 
zijn ontgaan. De Parool-redactie is 
er echter van overtuigd dat de in 
1986 tot uitvoering gebrachte 
plannen, waarop de met The Inde
pendent gesloten overeenkomst 
een onvoorziene kroon zette, even
zeer een bijdrage vormen tot het 
herstcl van onze positie als de goe
de voornemens waarmee we het 
jaar 1987 zij n gestart. 11 

WOUTER GORTZAK 

WOl/ter Gortzak, hoojdredactel/r van Het 
Parool. (Foto ROllald S\\'eerillfd 



VRIJ, ONVERVEERD 

At the end of last year HET PAROOL (Amsterdam) announced to haye concluded ara arrange-
ment of co-operation with INDEPENDENT, Britain's youngest dai~ newspaper at that 
time* The Independent had been on the market for onlY a few waeks, 808 the brainchild 
of a number of editors who could not accept what they saw as the gradual degeneration 
of temt former paragon of British quality papers, The Times@ In order to continue the 
Grand Tradition they founded The Independent .. Parool-editor Wouter Gortzak deacribes 
this arrangement w1th The Independent aS the crowning merit of the past editorial year@ 
In the article below he giyes his yision of The Independent's coming about J arad of 
his o,m paper's, co-opeation with this new London newspaper .. (courteay"Interlijnen", 
staff journal of De Perscombinatie B.V@, Amsterdam) 

What is it? A boy's. dream? It is not 
uncomnon for adults to indulge in sweet 
reveries of makir~ a wholly new paper .. 
In Holland, the only new thing created 
by journalists (at any rate to a large 
extent) since 1945 is a political party: 
Demoorate '66 .. But in London, af ter a 
year and a half of preparation, an 
entirely new high-quality newspaper oame 
into being: The Independent.. Therefore, 
a. .iournalis t' s dream .. 

It used to be rich people who, for the 
run of it, started a high-quality news
paper of their own, or kept an existing 
one going.. The French in the years before 
the '14-'18 war had a little standard 
joke to the effect that eyery rich man 
had either a platoon of mistresses or a 
dai~ newspaper of his Olm.. Newspaper 
fanoiers of that sort have all but gone; 
their plaoe has been taken by tycoons 
of the Murdoch-type" When they take over 
a newspaper, such as The Times~ they usu
al~ interfere with its quality@ If they 
decide to set up a new paper it is almost 
bound to be one of the lower order, 
liYing by sex, sensation and suspense. 

The Independent is not just another 
tycoon's product designed to grab a slice 
of the market 0 The journalis t 's dream has 
- apparently - been sa convinci~ly sub
stantiated that an extremely diYerse 
group of financial backers (none of wham 
holds a majority share - ed.) has been 
enlisted in support of ito This is part 
of why The Independent is a special papero 
At least as important, howeYer, is that 
the initiators managed to sign up a team 
of excellent journalists~ who have made 
the editorial turn-out of such an except
ionally high standard .. 

A relatively cheap start was made possible 
by contractiI~ the actual printing out to 
another compan,y, in addi tion to which a 

tiresome argument about whether or oot to 
introduce new technology Was ayoided@ The 
Independentts editorial staff is "on linelt 
with up-to-date electronic equipment, and 
the paper is type-set as the artiele is 
being "written" into the computer .. 

The Independent went off to a flyi~ start 
last Ootober; whether it will be a success 
from a journalistio and co~neroial point 
of view in the long run is still unoertaino 
So it was not only the investors and edit" 
ors of The Independent who who were prepared 
to stick their neck out; so did the men in 
charge of Het Parool, whioh, along w1th Het 
Haarlems Dagblad, was the fin~t newspaper 
on the Continent to co-operate with The 
Independent .. In doing so we express a 
measure of confidence in the paper's future, 
as weIl as admiration for the achievements 
of its editors .. But we could not possibly 
have entered into this arrangement before 
having terminated a similar arra~ement with 
The New York Times" We have abandoned the 
seourity and quality of a paper which without 
any doubt will make it into the next oentur,y, 
in faveur of an "adventure" with the strip'" 
ling Independent .. 

Co-operation with The Independent is expected 
to pro duce a mamimum improyement in quality 
with only a slight increase in oost. In that 
respeot this new arrangement is the orowning 
merit of the past editorial year of Het 
Parool, during which the new OK&W seotioD, 
a new Opinions page and a new Women's page 
haye been introduced .. 
The faot that Het Parool is going through a 
difficult patch in its ourrent struggle of 
competition may oot ba common knowledge .. 
The editors howaver are oonvinced that the 
new arrangement of oo-operation with The 
Independent will lead us further up on the 
road to recovery .. 
0000@0@$@\1)(II$@$@O@@Gl8 

.. ,. 
From "Interlijnen", no,,1, January 1981 
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Mijne Heren/bear Sir, 
"Ingesloten treft U een retourenveloppe aan voor toezending van de lijsten 
Jubileum-edities en Lizenz-kranten. Hopelijk is de frankering voldoende" Ik 
vind het enigszins teleurstellend dat het artikel aangaande het Friesch Dagblad 
alleen in het Engels is afgedrukt .. Verder alle lof .. 1t 

"Please find enclosed an S"A.Eo for the lists of jubilee-newspapers and Lizenz
papers" I trtl5t there are sufficient stamps on it" I run slightly disappointed to 
find the art iele on Friesch Dagblad printed in English only .. For the rest, 
nothing but praise lt

" 

Amsterdam, D"R .. Voortman .. 
Dat het Friesch-Dagblad-artikel het zonder Nederlandse vertaling moest doen 
was, dat had U al geraden, een kwestie van ruimte .. Op zijn beurt was dat een 
gevolg van de keuze die we hadden gemaakt ten aanzien van de l~-out van het 
bewuste nummer: kalender/olubblad. Volledige tweetaligheid blijft ons streven, 
en daar slagen we vrij redelijk in" En bedankt voor Uw komplimentjel- Red .. 
The faot that the article about Friesch Dagblad was not translated into Dutch 
was, as you will have guessed, a question of the spaoe available" 'rhat in turn 
was limited as a result of the ohoice we made for no .. 3: the calendar/journal 
formula" A fully bilingual journal remains our objective, and we think we are 
meeting that objective fairly weIl.. And thank you for your praise!- Ed" 

Mijne Heren/bear Sir, 
"Met alle waardering voor het werk en de uitgave van "Au Courant" meen ik met deze 
toch te moeten bedanken voor het lidmaatschap van de VKTV" Toen ik mij aanmeldde 
vertrouwde ik op de aanhef: Ver"van Kranten- en Tijdschriftenverzamelaars" Daar ik 
tijdschriften verzamel (ingebonden) is het voor mij een teleurstelling in Uw uitgave 
nooit eens iets te vinden over oude of nieuwe tijdschriften" Kranten verzamel ik 
niet, dus is "Au Courant" voor mij overbodig .. Ook het perforatie-gat in mijn nummer 
(door letters heen) kon mij niet bekoren" 
Dan nog iets wat mij opviel" Het Reformatorisch Dagblad besteedde in ~én van zijn 
nummers aandacht, met foto en al, aan de verzameling van een Uwer bestuursleden, 
met vermelding van de VKTV" Was dat niet de moeite waard geweest in "Au Courant" 
te worden vermeld? Of ziet U als "kleintje" met meer respekt op naar de groteren? 
Ook nam afgelopen zomer het RD een nieuw gebouw met de modernste apparatuur in 
gebruik .. Voor mij is evenwel hoofdzaak dat de ondertiteling van "Au Courant" in 
overeenstemming moet zijn met de uitvoering." 
"In spite of my appreciation for the work involved in publishing "Au Courant" I 
hereby resign from VKTV@ When I joined this club 1 relied upon what the initials 
stand for: Newspapers' and I~gazines' Collectors Cluba Since 1 happen to colleot 
bound volumes of magazines I run disappointed not to find an;ything in "Au Courant" 
on the subject of old and modern magazines. I do not collect newspapers, therefore 
"Au Courant" is not up to nor requirement .. I am not pleased, either, about the 
perforation in nor copy of no@}, which cuts right through the text@ 
Another thingo Reformatorisch Dagblad devoted an article, with a picture, to one of 
your board members' collectione VKTV was mentioned in this article. Should that not 
have been mentioned in "Au Courant"? Or do you, as "small fry", have more respect 
for the big ones? Also~ R.Do moved to new premises the past summer, with plenty of 
up-to-date equipment .. My main point however is that "Au Courant" should live up to 
its subtitle"o 
IJsselmuiden, Z"van Dijk 

Uiteraard betreuren wij Uw vertrek uit onze Veren1g1ng .. Wij hebben in de 
kolommen van ons blad inderdaad relatief minder aandacht besteed aan tijd
schriften, gezien het feit dat van onze leden veruit de meesten in kranten 
zijn geinteresseerd .. Van plm@ de helft van onze leden is hun verzamelspecia
liteit ons bekend; de verhoudingen daarvan doortrekkend zal maximaal 10% maar 
waarsohijnlijker 5% van onze leden (ook) tijdschriften verzamelen" Niettemin 
pretenderen wij ook de belangen van de tijdschriftenverzamelaar te dienen, 

continued on page 18 
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EEN BEKNOPr OVERZICHT VAN DE BELGISCHE DAGBLADPERS 
A BRIEF SURVEY OF TEE DAILY PRESS IN BELGIUM 

Het hiernaast afgedrukte schematische overzicht werd samengesteld ten behoeve 
van de reklamebureaux in België. Het toont het aantal lezers van dagbladen per 
provincie per krantengroep of -concern. 
Opvallend ia in een aantal provincies de overheersende invloed van ~~n bepaald. 
krant of krantengroepII zoa13 "Het Belang van Limburg" in die provinciejl en 
de groep "Vers lOAvenir" in Luxemburg. Ook in volkrijke provincies zoals 
Antwerpen ("Gazet van Antwerpen") en Luik/Liège (liLa MeUJ'5e"/"La Lanterne" ) doet 
die situatie zich voor. 
Voor het Vlaamse gebied als geheel wist de Standaard~roep met zijn drie titels 
("De Standaard" lil "Het NieuwlIIblad" , en "De Gentenaar") zich op de eerste plaat lil 
te nestelen, zulks ten koste van "Het Volk", de krant van de christelijke vak
bondo "Het Laatste Nieuwl!I" is nog net no .. 1 in het Vlaamse deel van Brabant. 
De enige socialistische krant, "De Morgen", blijft ondanks verwoede pogingen 
in de verdrukking tegen de CVP-gezinde kranten .. Aan deze krant is in oru! eerste 
nummer vorig jaar een artikel gewijd .. 
Voor wat betreft het Franstalige deel van Belgi~ zijn "Le Soir" (die dit jaar 
100 jaar wordt) en de groep "Vers l'Avenir" alsmede "La Meuse"/"La Lanterne" 
het aterkst, respektievelijk in Brussel, Namen/Luxemburg en luik .. De letters 
R .. G .. P .. staan voor de groep die de dagbladen liLa Derni~re Heure"l1 "Les Sporta" 
en "LtAvenir du Tournaisis" uitgeeft .. 

-0-0-0-0-0-0-

The chart printed alongside has been devised for the benefit of advertising 
agencies in Belgiumo It shows the circulation figures of daily newspa~erllll per 
province and per publisher .. 
Some provinces are dominated by one nublisher, as in the case of Limburg ("Het 
Belang van Limburg" )and Luxembourg (Group "Vers l'Avenir")o Please note that 
this is the Belgian province of lJuxembourg, not the independent Grand-Duchy of 
that nameo In populous provinces such as Antwerp and Libge a similar situation 
prevails, witness the figures for "Gazet van Antwerpen" and "La Meuse"/"La 
Lanterne" .. 
Belgium is a tri-lingual country; the Northern provinces of East- & West 
Flanders, Antwerp, Limburg, and the Northern half of Brabant are designated as 
Flemish (= Dutch) speaking; the provinces of Hainaut, Namur, Luxembourg and 
Li),ge and the Southern half of Brabant are French-speakingo The Eastern part 
of the province of Li~ge i. German-language, and the capital city of Brussels 
is officially bilingual in French and Flemish. 
In the Dutch-speaking part of Belgium the "Standaard" -group, wi th !ts three 
papers "De Standaard", "Het Nieuwsblad" and "De Gentenaar" took over first 
place circulation-wise from "Het Volk", the christian trades-union paper .. 
"Het Laatste Nieuws" is still no.1 in the Flemish part of Brabant" but only jlat. 
The one socialist Flemish paper, "De Morgen", is still in difficulty financially 
and circulation-wise" We devoted an article to "De Morgen" in our no.1 issue" 
In the French-speaking part of Belgium we find "Le Soir" (Brussels; 100 years' 
anniversary this year!) on top, with "Vers l'Avenir" (Namur & lJuxembourg) and 
"La Meuse"/"La Lanterne" (Li'ège) .. The initials R.G .. P .. refer to the publishers 
of "La Derni~re Heure" 9 "Les Sports" and "L'Avenir du Tournaisis" 0 

(DetailS for this article supplied by U .. Nimmegeers, VKTV, Antwerp, Belgium) 
-0-0-0-0-0-0-

DUTCH/FLEMISH-LANGUAGE DAILIES: /NEDEHLANDSTALIGE DAGBLADEN: "Het Belang van 
Limburg" (Hasselt); "De Financiéel~konomische Tijd" (Antwerpen); "Gazet van 
Antwerpen" en "Gazet van Mechelen"; "Het Laatste Nieuws" (Brussel); "Het Volk" 
(Gent) en "De Nieuwe Gazet" (Antwerpen); "De Lloyd" (Antwerpen); "De Morgen"/ 
"Vooruit" (Gent); "De Standaard" (Brussel), "Het Nieuwsblad" (Brussel) en "De 
Gentenaar" (Gent); "Brugsch Handelsblad" (Brugge).. Continued on page 290 
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Wij zijn ingegaan op de vrien
delijke uitnodiging om een kijkje 
te komen nemen in het kranten
kabinet van Bob van Beels (58) te 
Zandvoort en hebben er genoten. 
Van Beets, voormalig stafmede
werker van de reclamebureaus 
Prad (twintig jaar) en Publex 
(twaalf jaar), heeft in 25 jaar een 
werkelijk unieke en indrukwek
kende coUectie historische kran
tenpagina's verzameld. Hij heeft 
ze ondergèbracht in een zijkamer 
van zijn flat, die daarmee een 
ruimte is geworden waar de ge
schiedenis leeft. 

Bob van Beets over zijn kran
tenkabinet: "De kwaliteit is be
langrijker dan de kwantitcit, zoals 
bij zoveel andere dingen. Maar ik 
heb ruim 5.400 krantenmct onge
veer 2.700 geschiedkundig gezien 
heel interessante pagina's. De 

kranten zijn gecatalogiseerd op 
thema: koninklijk huis, lucht-en 
ruimtevaart, Tweede Wereldoor
log, sport, politiek, Amsterdam, 
illegale bladen enzovoort. De 
puur historisch van belang zijnde 
pagina' s catalogiseerde ik per 
eiland, land cn werelddeel. Een 
gigantisch karwei, maar ik pluk cr 
nu de vruchten van want het ma
teriaal is makkelijk toegankelijk 
geworden. Ik kan cr gedeelten uit 
exposeren of geïnteresseerden 
snel aan een bericht helpen waar
naar zij op zoek zijn." 

Bob van Beets is lid van de 
Nederlandse Vereniging van 

Kranten- en Tijdschriftenverza
me1aars (met het lidmaatschaps
nUll1ll1er 007) in het Friese Gieter
veen. 's Werelds grootste kran
tenverzamelaar is de Brit John 
Frost, met wie Bob van Beets re
gelmatig contact heeft. Hij ruilt 
met de Engelsman materiaal en 
correspondeclt met hem. 

"Kopen doe ik zelden of 
nooit", vertelt Bob van Beets. 
"Dat is lnijn wereldje niet. Er 
zij n verzamelaars die grof geld 
neerleggen voor mooie exempla
ren. Dat kan omdat zij er weer 
geld mee kunnen verdienen. On
langs wandelde ik met mijn 
vrouw in Parijs over een rommel
markt en daar kon ik voor tien 
franc een krant kopen: de l' Ave
nir van 4 december 1870 nit het 
Groot Hertogdom Luxemburg. 
Zo'n buitenkansje laat ik mijn 

neus niet voorbij gaan. Maar vijf
honderd piek voor een krant beta
len, dat kan en wil ik niet." 

De oudste krant uit de Van 
Beets-coJlectie is The London Ga- , 
zeUe van I november 1666. Een 
bijna ontroerend exemplaar is die 
van het vulkaaneiland Tristan da 
Cunha, The Tristan Times van 
zaterdag 6 maart 1943. Naast de 
kop staat: Price 3 cigarcttes or 4 
big potatoes. 

U kunt het zo gek niet beden
ken of Bob van Beets heeft het. 
The Menard Time bij voorbeeld, 
één van de vele professioneel voor 
en door gevangenen.in Amerika 

vervaardigde dagbladen, op plas
tic materiaal gedrukte kranten 
van de Staatsmijnen en de AKU, 
het Albanese blad Zerli Popullit, 
het laatste nummer van het ver
maarde Nederlandse tijdschrift 
Het Leven, de Noordvietnamese 
krant Min Chih Journal en het 
Roemeense blad Scinteia. 

Bijzonder in de Van Beets
verzameling is het gedeelte met 
berichten over Jollll F. Kenncdy. 
Bob van Beets: "Ik heb kranten 
uit alle delen van de Verenigde 
Statcn, bladen waarin op de meest 
uiteenlopende manieren melding 
wordt gemaakt van de moord op 
KcnJledy. DaUas Times zet 
slechts een bericht op de voorpa
gina en zwijgt er verder in het he
le nummer over. Pronkstukken 
uit mijn verzameling? Oprechte 
Dingsdagsche Haarlemsche Cou
rant van 26 december 1826 en de 
uit begin juli 1774 stammende en 
in het Frans gedmkte Gazette de 
Leyde. Er moeten op zolders en 
in kelders nog heel wat mooie ou
de kranten liggen . In de jaren zes
tig kwamen er heel wat op het 
Waterlooplein in Amsterdam te
recht. Toen gingen veel mensen 
uit hun huizen om op een flat of 
in een appartement te gaan wo
nen. Bij het opruimen stuitte men 
dan vaak op oude kranten. Twin
tig jaar geleden kon ik voor een 
paar kwartjes schitterende kran
ten kopen. Die tijd is voorbij. 
Soms kriig ik nog wel eens iets 
leuks cadeau van een kennis of 
vriend. Weet u waar nog schitte
rende en in historisch opzicht be
langrijke dagbladen verborgen 
zitten? Achter het behang in oude 
huizen. " 

U hoeft niet meteen uw 
wandbekleding te verwijderen om 
te gaan zoeken voor de sympa
thieke verzamelaar Bob van 
Beets, die woont aan de Sophia
weg 3, 2042 PT Zandvoort, tel. 
(02507) 1 49 31. Mocht u echter 
ooit eens iets tegenkomen voor 
hem: uw vergeelde dagbladen zijn 
bij Bob van Beets in goede han
den. 

Thomas Leeflang 



it t 
We took up Bob van Beets on kind 
invitation to come and see his 
Kranten Kabinet at Zandvoort, and 
have thoroughly enjoyed ourselves .. 
Van Beets (58), a former staff membeI' 
of IRAD (20 years) and Publex (12 yrs) 
advertising agencies, in 25 years' 
time managed to build up a truly 
unique and impressive collection of 
historical newspapers@ They have been 
stored in a, separate room in his apart
ment, which has thereby become his 
private "time-machine il €i> 

BOb van Beets on hil' Newspaper Cabinet: 
"Quality is more important than quant
ity, as rith so many things€i> But I have 
over 54.00 newspa.peI'S wi th about 2100 
pages which are of great interest from 
a historian's point of view .. They have 
been catalogued thematically: Royal 
Family, Aeronautics & Spaoeflight, 
World War 11, Sports, Polities, Under
ground Journals, etc.. of histor
ical interest have been catalogued by 
geographical region.. It has been a 
gigantic to do this ,l but its reward 
oomes now rith easy access .. I can 
help people at short notice with bits 
of information they want, or put up 
selected items for an exhibitiono" 

Bob van Beets has a of 
VKTV (na .. 001) right from the start@ 
Hl: regular contact with the 
world's collector no .. 1, John Fr05t of 
New Barnet, England, and frequently 
exchanges oertain items wi th him .. 

1\1 I hardly buy anytliJ:ring at all", sais 
Bob van Beets .. "That is not ~ lineo 
There are collectors willing to pay 
anythin.g, for a good item .. They do 
this because they in turn can sell 
such an item at a sUIl better priceo 
Tha other day I was at a flee 
market wi th IIW wife, and faund a 
newspaper available for 10 francs: 
l l Avenir, dated December 4th 1870, 
from the Grand Ducby of Duxembourg .. 
That, of course, is an opportunity 
nat to bemissed. But I cannot rund 
will not pay 500 guilders for a 
ne ws pape I' 11> 11 

The lOOt!lt ancient item in Van Beets' 
collection is The London Gazette, 
dated November 1s·t; 1666~ The Tristan 
Times, (Jf 'fristan-da-Cunha, dated 

, 
6th 1943 

to one I eYes·: i t is 
cigarettes or 4 "big 

It is hard tothink of ar.tything whioh 
Bob van Beets doesn 't have .. The .III''''JLla, 

Time for instanee, one of the many newlII-
papers produced U .. S .. prisons by and for 
the inmates~ printed on 
plastic, the Albanian paper Zerli Popullit, 
the last edition of great such 
as Het Leven, 1tln Chih Hournal from 
North Vietnam, and the Rumanian pa.rty 
newspaper Scinteta .. 

Van Beets has a special section concern
ing the late President John 
i'I have papers from all over the United 
States in which his death was reported 
in all aorts of ways .. Dallas Times on~ 
printed one artiele on the front page 
and ignored it for the rest of that 

items in my collection? I could 
ment ion Ii Oprechte Dinsdagsche Haarlemsche 
Courant 11 of 26th 182', and the 
':Gazette de Leyde ll

,l of July 1774, printed 
Ul French.. There ahould IS till be 
nu:m.bers of fine specimens lying about in 
attics and basements@ Durir~ the 'sixtiea 

o 

~ Arnsterdam vacated their old 
houses faveur of flats or apartments, 
and lots of old papers were 

the flee little more than 
pulp value Those days have gone now o 

Friends or acquaintances sometimes gi ve me 
ourious items .. Do you another place 
where historic newspapers aan still be 
found in large numbers? Behind the wall
paper in old houses,," 

No need to bare your walls straight 
either for Bob van Beets' or your own 
benefit, but ~yone to oontact 
him will reach him at following 
address: Bob van t KranterUmbinet, 
Sophiaweg 3, 2042 FT Zandvoort, Holland. 
His Iphone number: 02507-14931~ 
@@®$@@OaO@@W009$$000 •• 

(original article copied~ with permission 
from the publisher~, from "Auto Toer Uit" 
no .. 1, J>an@1987~ .Author: Thomas Leeflang" ' 
Publ@: Uitgeverij Auto Toeruit BV, PB 320 
3800 AH Amersfoort) , 

~VRAAGD: Bod op oorlogs-jaargangen 
van VRIJ NEDERLAND, Londense • 
Reakties naar Amsterdam, 
telefoon: 020~235737@ 
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In een vorig rnm:mer hebben wij onze leden gevraagd hoe zij bun groeiend.e kollektie 
de baas bleven~ in de zin van Op orde houden, conserveren en toegankelijk maken~ 
Hierop zijn een aantal reakties binnengekomen waaruit wij i.n het onderstaande 
artikel graag citeren, ten behoeve van andere leden die met soortgelijke problemen 
worstelen@ Ook - en dat is puur toeval - publiceerde zeer onlangs onze Amerikaanse 
zustervereniging NCSA een komplete brochure volgepakt met praktische wenken voor de 
bezitter van historische kranten@ Vanzelfsprekend halen we hier ook gedeelten uit 
aan, uiteraard met toestemming van de uitgevers.. )OIff(1!t j. Cosn" 

De voornaamste vijanden van kranten
papier-op-leeftijd, voor zover ze in 
bedwang zijn te houden, zijn vocht 
(zowel in vloeibare vorm als in de 
lucht) en reohtstreeks licht van de 
zon .. Dat betekent dus bewaren in 
dozen.. De Heer Turkenburg heeft voor 
zijn verzameling speoiale kartonnen 
dozen laten maken op een formaat van 
45 X 62 X 10 cm, met een overs lui tend 
deksel .. Deze dozen zijn met twee 
linten dwars Op de langste zijde toe
geknoopt, volgens een werktekening 
die hij ons toestuurde en waarvan wij 
belangstellenden graag een kopie doen 
toekomen. Deze dozen plaatst de Heer 
Turkenburg vervolgens rechtop, net 
als een boek, met de kranten erin .. 
Zijn er tekort kranten voor een doos 
(want ze worden gesorteerd verpakt) 
dan komt er een doos van een kleiner 
formaat bij in om steun te geven, 
zodat de kranten niet in de doos 
onderuit kunnen zakken .. 

Als bijkomende voordelen van deze 
bewaarmethode noemt de Heer Turken
bur! de mogelijkheid om de dozen te 
etiketteren, en het feit dat de 
vouwen in de kranten op den duur 
verdwijnen@ 

Wat die vouwen betreft kan ik 
mis~ohien nog een feit uit eigen 
ervaring naar voren brengen: kranten
papier laat zich ook zeer goed met 
een strijkbout bewerken, mits niet te 
warm natuurlijk. Vouwen, kreukels en 
overtollig vocht verdwijnen in een 
ommezien@ De heeft niet 
te lijden, strijkbout 
niet te at's telt (tussen "wai Vi 

en "katoen" en er niet met zijn 
volle gewicht op gaat leunen. In 
principe is een eenmalige behandelina 
voldoende .. 

Voor waardevolle exemplaren zijn in 
de Ver@Staten ma~pen verkrijgbaar 
vervaardigd Tan een doorzichtige 
kunststof (aoetaat) aan de bovenkant. 

en zwaar papier aan de onderkant@ 
Het gaat hier om insteekmappen op het 
formaat van een volledige krantenpagina@ 
Indien voor dit produkt, dat wij op de 
Nederlandse markt tot dusver nog niet 
hebben gesignaleerd, belangstelling 
bestaat, willen wij ons best doen uit 
te zoeken Waar deze mappen verkrijgbaar 
Zijn en tegen welke prijs .. 

De Heer Bosman uit Dordrecht heeft zijn 
historische kranten verpakt t.asen 
platen massief van voldoende 
dikte, en op een formaat van 50 X 65 cm@ 
Deze platen karton worden ook weer met 
linten - drie stuks, alle dwars op de 
lengterichting - tesamen gebondeno Dit 
~ysteem werd 11 afgekeken" van de mappen 
waarin b.v. leerlingen van een kunst
akademie hun tekeningen vervoeren .. 

Ook de Heer Boeman voorziet zijn aldus 
vervaardigde mappen van een aanduiding 
van de inhoud, b@v .. 50 stuks' van een 
bepaald land of over een bepaald onder
werp@ In tegenstelling tot de Heer 
Turkenburg stapelt de Heer Bosman zijn 
mappen liggend Op elkaar .. 

De NCSA-brochure maakt nog melding van 
de mogelijkheid om kranten te lamineren, 
d.i. in hun geheel luchtdicht in plastio 
te sealen. Net als tot voor kort met 
bankpasjes gebeurde voordat die zelf van 
plastic werden vervaardigd .. Dit lamineren 
wordt in duidelijke termen afgeraden. 
Als reden wordt opgegeven dat kranten
liefhebbers een krant willen kunnen 
vasthouden, en als een krant kunnen lezen .. 
Met een geplastificeerde krant is zulks 
onmogelijk .. In aanvulling hierop zij 
vermeld dat het niet helemaal duidelijk 
is wat voor uitwerking het luchtdicht 
afsluiten op den duur Op het papier
weefsel heeft, en op de inkt. Bekend is 
wel dat kranten op sommige soorten 
plastic al na een maand of wat een 
(negatief-) afdruk achterlaten .. 

In het volgende nurrmer meer over dit 
onderwerp; wie de aandrang voelt te rea
geren moet zich vooral niet beheersen! 



In one of OUT previous issues we have asked OUT members to let us shAre in their 
experience in how to keep one's oolleotion ordered and aocessible, and above all in 
good oondition. We should like to quote from the reaotions we had as a result of 
t~ds request in the following artiole, for the benefit of our memberSe By ooinoidenoe 
OUT OUT Amerioan friends of NCSA reoently published a oomplete brochure paoked with 
praotical information on preoisely this subjecte With their kind permission we 13.180 

quote from this brochure. 

The major enemies of old newsprint, in 
asfar as they oan be controlled, are 
direct sunlight, moisture and humiditye 
Storage in boltes will keep the Bun from 
shining on the 'papers and help to keep 
out moisture and humidity .. Our member 
mr .. Turkenburg has had speoial cardboard 
boltes made, in size 45 x '2 x 10 oma, 
with a flap-over lid .. These bozellt may 
be olosed by means of two ribbons filted 
widthwise to the bolt, acoording to a 
drawing whioh he attached to his letter 
and oopies of which are available free 
of oharge .. Mr .. 'furkenburg, af ter having 
paoked his oolleotion into the boxes, 
and tied the ribbons shut, stores them 
in an .pright position, like books on a 
shelf .. If there are too few papers in 
a box (for they are sorted per bOX) a 
smaller size box goes in with the news
papers to prevent them from sagging. 

Mr.Turkenburg mentions a few benefioial 
side-effects of this method of storage, 
suoh as easy labeling of the bozes .. 
Also, the folds that all newspapers 
have from the moment they leave the 
printing works will dis appeal" af ter a 
while .. 

On the subject of folds I may be per
mitted to relate a faot of ~ own 
experienoe: newsprint responds very 
weIl to ironing, provided the iron is 
nat too hot of course .. Folds, oreases 
a.s weIl as excess moisture will he 
gone as if by magio. The print will 
not suffer at all, but 013.1"19 should be 
taken with re gard to temperature: 
something between "wool" and "ootton" 
will be fine, and one should oot lean 
on the iron with all one's weight .. 
And af ter all, one treatment should 
do for a paper's lifetime@ 

In the United States speoially made 
folders are available whioh are large 
enough to accomodate most newspapers 
and have pages made of clear aoetate 
on the top and heavy blaok paper on 
the bottomo These pages are made 
similar to an envelope 130 that a news-

paper oan he glid into it for proteotion .. 
If this product, which we have nat yet 
seen available from Continental office 
supply stores or stationers, should 
with interest from OUT members we shall 
find out whether these folders m~ be 
purohased Europa as anc! 
prioe" 
Mr@Bosman from Dordreoht his news-
paper oolleotion between 50 x 65 om 
sheets of solid grey cardboard of' aàequiate 
gallige" These sheets of board are tied 
together with ribbons like mr"Turkenburg's 
boxes" only mr"Bosman employs three rib
bons, parallel to each othero This storage 
method was oopied from the way in whioh 
art students take their drawingIl to and 
from college without having to roId or 
1"011 them .. 

The bunohes of newspaper tlms prepared -
eaoh bunch numbers about fifty papers of 
one oountry or on one subject - are then 
labeled for easy retrieval. Other than 
Mr.Turkenburg, Mr"Bosman stores bis 
bunches of v papers one on top of the 
other" 
The NOSA-brochure, whioh entitled "A 
Primer on Colleoting Old Newspapers", 
strongly advises against laminating ones 
newspapers for preservatioD@ Laminating 
means to encase the object in a plastio 
oocoon, l1ke oredit-oards before these 
ware made from plastic themselves@ It is 
impossible to hold and read a laminated 
newspaper like any other newspaper, as 
any oolleotor would want to do .. In add
ition it might be said that the long-term 
effeot of sealing a newspaper into plastic 
on both paper and int is not entirely 
olear .. What is known is that newspapers 
will leave a negative "print" on some 
types of plastic material af ter only a 
matter of months .. Meaning that the ink 
oomes off" 

More on this subject in our next bllUe 1 
If anyone of our readers should feel the 
urge to write in response to this artiele 
please let them do 130 .. 
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de komst van de gastarbeiders - wat 
een eufemistische omschrijving trouwens 
- kwamen er ook meer buitenlandse 
kranten naar Nederland" In landen met 
bijzonder veel buitenlandse werknemers 

er zelfs dagbladen in vreemde 
talen die in het land zelf worden ge-
drukt, zoals het talige dagblad 
TeraUman aat in Zeppelinheim, West Duits
land, wordt vervaardigd" 
In Nederland doen de gemeenten en het 
Rijk steeds meer publikaties verschijnen 
in de larmstalen van gastarbeiders, 
omdat die het Nederlands niet of niet 
goed beheerseno Ook de vakbeweging doet 
hieraan meeo 

Merkwaardigerwi laten de dagbladen 
hierin totaal verstek gaan" Er verschijnt 

Nederland, voorzover ik weet, geen 
enkele tweetalige krant .. Alleen Friesland 
vormt hierop een uitzondering, met dit 
verschil dat de Friezen ondanks de taal 
toch Nederlanders zijn en blijven" 

Zou het de integratie van buitenlanders 
in Nederland niet ten goede komen als 
b.v .. Telegraaf of Volkskrant - om er 
maar te noemen een aantal pagina's 
in het Turks of Arabisoh zouden opnemen? 
De Nederlandstalige lezer zou er weinig 
aan hebben, maar voor de buitenlanders 
zou het een reden om kranten 
te kopen, en zodoende ook met onze taal 
Op meer vertrouwde voet te komen .. 

In het sjeikdom ze op dit 
punt een aantal stappen verder,. Daar 
verschijnen twee dagbladen met een aantal 
pagina's in een taal van daar wonende 
gastarbeid.ers" Het Engelstalige blad 
Kuwait heeft een aantal pagina Ws 
nieuws in het Urdu, ~~n van de twee 
belangrijkste talen van Pakistan; ook 
in delen van India wordt zij gesproken .. 
Het Urdu wordt geschreven in Perzisch
Arabische tekena .. De tweede Engelstalige 
krant in Kuwait, Arab Times, heeft een 
bijlage in het Malayalam, één van de 
grote Dravidische talen van India, met 
name gebezigd in de deelstaat Keralao 

Mog@lijk verschijnen er in de wereld nog 
wel meer tweetalige dagbladen; voor in
lichtingen houd ik mij aanbevolen" 

H"J .. C .. Bosman, VKTV, Dordrecht .. 

De Heer Boeman snijdt hier een buiten
gewoon interes sant onderwerp aan, en er is 

inderdaad nog wel wat 
voorhanden.. Ora met ons eigen land te 
beginnen: zelfs' Friesland. kent geen 
tweetalige dagbladen in de werkelijke 
zin des woords@ De Leeuwarder Cot~ant 
en het Friesch Dagblad gebruiken we lis -
waar in bepaalde artikelen het Fries, 
maar volledig tweetalig in de zin van 
11 Au Courant 11 ( e Ik art ike 1 zowe 1 in de 
ene als in de andere taal) zi jn geen 
van beide .. Zelfs volledig FTiestalige 
publikaties zijn 'betrekkelijk sohaars; 
te noemen valt b"v~ de weekkrant "Frysk 
en Frij"@ Er is ons sleohts ~én uitgave 
bekend van een volledig tweetalige 
krant in Nederland: AJdlbar Hollanda, 
een Arabisch/Nederlandse krant, uitge-
genren door Arabesk Publishing Hilver-
sum" Of dit blad nog versohijnt is ons 
niet bekend, maar we hebben het al 
enige tijd niet meer gezien" Ook er 
ons tenminate één vool'beeld bekeud van 
een in Nederland uitgegeven krant voor 
gastarbeiders: Corriere Italiano, waarvan 
de uitgave vanuit Haarlem gesohiedt .. 

De suggestie van de Heer Boeman m"b"t" 
het drukken van Turkse of Arabisohe blad
zijden in Nederlandse dagbladen lijkt ons 
uit integratie-oogpurrt inderdaad lof
waardig; dagbladbedrijven evenwel plegen 
daarnaast ook nog andere argumenten in 
hun overwegingen te betrekken.. Hetzelfde 
geldt b"v .. ten aanzien van het gebruik 
van streektalen in de dagbladen .. Een 
volledig Frysktalige "Ljouwerter Krante" 
zou uit krantofiel oogpunt een kostelijk 
fenomeen zijn, maar of het er van komt.,,? 

In andere landen verschijnen (ook Toor 
kleinere taalgroepen dan de Friezen in 
Nederland) wel degelijk minderheidstalige 
dagbladen.. Laat ons er eena een paar 
noemen: ItFlenaborg Avis" voor de Deena
taligen in Noord-Duitsland; "Der Nord-
5chleswiger" voor de 
Zuid Jutland (Denemarken); Vooe del 
Papolo" voor de Italiaanstalige minder
heid in de buuz"t van Ri jeka (Fiume) in 

dagbladen aij. 
er te over 
landen: 11 Japan , 
ena" Landen als Isra~l, Egypte, Libanon, 
India kennen dag- en weekbladen wIe 
talenlIl De ,1ournal" te ver-
sohijnt in het Frans en in het DuitSe 
In feite hebben we hier te met een 
verzamel-speoialisatie op zichS Bovendien 
lijkt er steeds meer aanbod te en 
dat maakt het voor ons steeds leUker.- DJO 



started to arrive in 
in their respective 

not far bebind" 
ford,gn workers 

printed on the spot: 
daily "TerciJman" 

in Zeppe11nheim, Wes'l; 

as as the 
and the trade 

publish an increasing amount of 
literature -workers' languages 

their 8bi11 ty to cOlIrprehend the 
Dutoh language either inadeq.uate (Ir 

" 

oountry Ol> The 
exoeptionjll although 
Dutch citizens in spite 

ware to publish a few pages 

se far have 
I know 

the 

or Arabic? 're Dutohmen i t weuldn Ut ;mean 

on them" 

s 
alse spoken in 
printed in 

i t wmlld prompt 
jll and 

English language 
Arab Times, has a 
ene of the great 
prevalent in the Indian 

There weIl be more 
elsewhere in the world; 
tien would be mest weloome 

It a mest interesting subjeot that 
Boeman te our attention 
and some 

with au:!' own 
na bilingual dailies 

proper sense of the word 
Dagbla,d 11 and 

k!::l.JkaU la,nguage in selected 
is, bil:lngual in th", fJe:nse in 

11 Au Courant" :1 .. 13 bilingual: 
printed both languages '" Even 
printed in Frisian with the exclusion 
Dutoh are relatively few: there 
paper oalled en Frij"!!> 
one of them" We one example 
bi11ngual journal in Holland apart trom our 
ewn, i@e" I1Akhbar Hellanda"jll published 
Arabic and Dutchjl by Arabesk Publishing 

We havenit seen i't in the stalls 
some it may not be about any more" 

In addi tion, '1ve kn.ow of at least one paper 
published in Holland (Haarlem to ba precise) 

for guest "Cerriere 

s suggestion for Dutch ne'Wglnal~ 
print some of their pages in Turkiah or 

Arabic does indeed seem laudible from a 
point of view of' integration.. How-
ever 11 newspaper pub lis hers tend to 

more 
to print OD a 

The same with re gard 
use of regional langu~l.ges or dialect!! 
newspapera .. A completely lI"risian-language 
edition of Courant" would be a 
great item in any newspaper collection!!> but 
will we ever see i t happen? 

other countries minority-language 
even for minorities rather 

than the Frisians in tbis 
Let us mention some: "Flensborg Avis" for 
'I;he Danish-speakers in Northern Germany; 

Nordschlesmger" for the German minority 
Southern Jutland, Denmark; liLa Vooe del 

PapoIo" for Italiarl-language readers in the 
v1cinity of Rijeka (Fiume)jll 
'l'here is any mmiber of Englbh-Ianguage 
dailies in numeroUB non~nglish 
COllI!tries: "Japan 'r'imes" SI "Jerusalem Post", 
&c" Countries auch as Israel, Egypt, Lebanon, 
alld India ha,ve daily and weekly newspapers 
:tn a variety of' languages .. IiFranoe Journal't 
from France~ is bilingual in French 
and German .. What "e have here is in fact a 
special topic for newspaper collectors in 
its own right0 What is more, it appears to 
be an expanding topic; wbat could be more 
fun for a collector? DJO 

TE KOOP GEVRAAGD: 
SPEELGOEDCATALOOI uit vervlogen jaren 
HA.NDEISCA'l'ALOGI 
BROOHUHES e 0d@ betrekking hebbend op de 
Drentse en Groninger Veenkoloniën", 

Koos Kaspers, Nieuwediep 93, 9512 SG 
NIEUWE:DIEP - tIf" 05986-454 
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vervolg van blz.8 
vandaar ons voorpagina-artikel in no dat vrij diep inging op het verdwijnen 
van vier grote Amerikaanse tijdschriften" Ook in dit nummer wordt aandacht aan 
het tijdschriftenwezen geschonken. Overigens staat het ieder van ons vrij kopij 
in te sturen als hij vindt dat een onderwerp in 11 Au Courant" wordt onderbelicht. 
Wat het gat betreft, dat zijn wij met U eens .. Dat had anders gemoeten" De oor
zaak is gelegen in een organisatorische omstandigheid die nu niet meer relevant 
is; in elk geval zal dit zo niet weer gebeuren. Overigens zag no,,3 er, mede dank 
zij de goede papierkwaliteit, dunkt ons nog .el goed uit" 
Het was ons bekend dat de Heer Kaspers met een interview in het R.D. heeft 
gestaan. Andere VKTV-leden hebben in andere kranten of zelfs in andere media 
over hun verzameling kunnen vertellen, en daarbij de VKTV genoemd. Wanneer de 
VI.crV als vereniging in een krant of tijdschrift aan de orde komt is het een zaak 
tussen de VKTV en die krant of dat tijdschrifto Wanneer individuele leden zo'n 
interview wordt afgenomen is het dat niet meer. In geen van die gevallen is het 
nodig gevonden om in "Au Courant" aandacht te schenken aan het feit dat een 
ander blad aandacht aan ons heeft geschonken .. Dan kan men, met alle respeot, wel 
aan de gang blijven.. Van meer respeot voor grotere dan voor kleinere dagbladen 
onzerzijds is geen sprake; als U gaat turven komt U misschien wel tot een tegen
gestelde conclusie.- Red. 
Of course we regret your resignation from VKTV o We did in fa ct devote less attent
ion to magazines in view of the fact that by far the greater proportion of our 
members are interested in newspapers. Of about half of our members their speoial
isation is known to us; if we extend the known proportion of magazine oolleotors 
to the complete number of our members there are certainly not more than 10% but 
more likely 5% who collect magazines (as well)o All the same we feel we should 
serve their interests, tooJ hence our front-page article in no .. 2, concerning the 
demise of four great American magazineso Further attention to magazines is being 
devoted in the present issue .. Yes, the hole in the pages of noo3 was a regrettable 
affair, due to organisational circumstances which are not relevant now" Suffice 
it to say that it won't happen againo For the rest, no.3 did look quite accept
able, we feel justified in sayingJ the gocd quality paper contributed te this in 
na small wayo 
We are aware that mr"Kaspers had an interview published in Reformatorisoh Dagblad .. 
other members have had similar interviews in other newspapers or magazines .. In 
none of these cases ha.s it been found useful to devote any attention in "Au 
Courant" to the fact that we have been paid attention te elsewhere. We do not 
believe this to be customary, neither out of courtesy nor for any ot her reason. 
We certainly have no more respect for the big ones than we have for the small 
ones in the newspaper business; should you start oounting,you may weIl find your
self coming to the conclusion that we pay more attention, if not respect, to 
the srnaller newspapers ... - Ed .. 

"Ik ben blij dat no .. 3 is verschenenll en dat de 1e jaargang met drie mooie publikaties 
is klaargekomen .. Daarbij heb ik alle respekt voor hen die driemaal het werk hebben 
moeten verrichten om ons orgaan het lioht te doen zien! Daarom is het moeilijk voor 
mij om tooh kritiek te voeren .. Ik vraag nochtans graag de aandacht van de redaktie 
voor het volgende: 
1) Ons blad moet meer informatie geven over kranten en tijdschrifteng en vooral de 
allerlaatste gegevens meenemen betreffende merkwaardige uitgaven, jubilea, 1ste en 
laatste nummers§) enz" Volgens mij hoort dat in ons blad thuis, en moet niet alleen 
verkrijgbaar gesteld worden op aanvraag" Zo miste ik vermelding van de nieuwe 
"Independent", de Chinese krant in het Nederlands, en de hoogst merkwaardige nummers 
van De Morgen .. 
2) Ons 3e nummer in de vorm van een kalender was een heel leuk idee, maar waarschijn
lijk nieJD))nd zal de kal.ender als zodanig gebruiken" Iedereen wenst zijn blad in goede 
staat te bewaren .. Bovendien ga~n er 7 pagina's mee "verloren" die voor informatieve 
teksten hadden gebruikt kunnen wordeno Nu werden er maar 5 (goede;l) artikelen opge
nomen" Een artikel als "Boom-Pers" heeft denkelijk voor niemand waarde" Vooral omdat 
de artikelen tweetalig zijn hebben we veel ruimte nodig. Al die "koppen" van de wed
strijd zijn leuk gevonden, en illustratief, maar gaan ten koste van leuke teksten .. 
3) De leden/abonnees weten niet wie hun kollega's zijn en wat ze verzamelen .. Het is 
meen ik toch wel de bedoeling van een vereniging dat ze dit wel weten" Ze moeten 
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NIEUWE KRANT voor ALLE VERZAMELAARS 

Met overzicht van alle Beurzen en 
Markten~ f 25.-voor 10 Nummers 
Vraag eens een PROEfNUMMER aan : 

niet van een advertentie afhankelijk zijn,," 
"I am pleased about no .. 3., and that the first volume has been completed with three 
fine issues .. I have great appreciation for those who put so much work into the job 
of preparing our journal" All the more difficult it is for me to give vent to same 
criticism .. However I should like to point out the following: 
1) Dur journal shoold publish more information on newspapers and magazines, end 
espeoial~ include the latest information on special editions, anniversary editions, 
first and last editions, etc .. This ahould be printed in OUT journal, end not be 
available on request .. No Inention was made of The Independent, of the Chinese paper 
in Dutah, of the very remarkable editions of the Belgian paper De Morgen .. 
2) Dur third issue in the ahape of a calendar was acute idea, but hard~ anyone is 
going to use it as a calendar" Everyone wants to keep his copy in good oondition .. 
In addition, it went at the expense of 7 pages that might have been uaed for inform
ative texts" Only five (goed!) articles were included now .. An arlicle suah as the one 
about Boom-Pers was, presumably, of no value to anyone.. We need lots of spaoe beaause 
"Au Courant" bilingual. All these headlines, a contest even, very inventive end 
it looked nice, but it goes at the expense of information .. 
3) The members do not know who their colleagues are and what it is they collect .. T'he 
essence of a club is that they should They should not be dependent upon adverts .. " 
Vlissingen/Flushir~, L"M .. C .. Nierynck 

en opbouwende kritiek is te allen tijde welkom .. Per slot van rekening 
weten we pas of we goed doen wanneer ons dat verteld wordt" Bedankt dusl 
Punt 1: volledig mee eens" Op dit punt geeft dit numner ·al een flinke verbetering 
te zien" Punt 2: het was een keuze l! maar een keuze met konsekwenties " In elk geval 
was het een "merkwaardige" editie"" Voor punt 3 verwijzen we naar' het Club-Nieuws",,
Red"" Sound and constructive oriticism is always weloome. We only know whether 
we do the right thing when people ten us.. Sa thank yoo very muchg As to point 1: 
we agree, and we think you wil! find the present issue is an improvement on that 
soore .. Point 2: we made a choice, .and it ha.d its consequences" At any rate it was 
a "special" editionl And as to pOint we refer to the Club News column .. - Ed .. 
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De wonderen der Engelsche periodieke pers ·worden in sommige 

opzichten nog overtroffen door die van Amerika, waar de courant het. 

meest onbelemmerd en op de grootste schaal wordt verspreid. Het 

zUn tegenwoordig de Ver een i g deS t ti. ten, die op dit gebied 

den eersten rang innemen, die alle andere naties ver achter zich 

laten, zoo wel wat betreft het aantal als den omvang van hun cou

ranten. De pers had daar dan ook niet do helemmeringen te over

winnen, die overal elders h~ar ontwikkeling hebben tegengehouden; 

de eenige moei1ükheden, die zij uit den weg had te ruimen bij haar 

geboorte, waren de stoft'e1Uke hezwaren: onvermijdelijk Yt:rhonden aan· 

een nieuw lafld, waar alles DOg moest geschapen worden, ,vaar niet 

alleen de middelen tot u!tvoering maar ook UI) ,vegen ~oor verkeer 

ontbraken. Met verbazende snelhe~d heeft de dagbladpers zich daar 

evonwol ontwi k keld. Jn 1 ï75 bedroog het iw,ntal coumnten der Yer· 

eenig-de f3taten slechts :17, alle'! weke1Uksehe: in ] sno was dit cijfer· 

200; in ) SGO büna 3000, en tegenwoonlig gaat hèt 11.1,')00 te boveli , 

waaronder 8()O ongeveer dagelijks H'j';,:chijnen, En dit ~etnl gaat nog 

steeds voorui~, naarmate de bevolking toeneemt en zich over een 

grooter uitgestrektheid verspreidt. 

Al bev!ndon er zich onder die eOllramon ook velo (lnheteekenende, 

die alleen dienen om dit cüfer af tl' f(lllden: cJaarentegen ontmtJet811 . 

wij reusachtige ondernemingen, waarllJt'dt., ilJ Ellrlll',l ilflhah-o dt" 

Times sleeht;s welnigen zich kunnen meten. De Xe\\"- Yorksche couran- I 

tenwijk omvat de paleizen van de ~YCIL·m rorkcr SI,}ats:eituw/, lJai./!I: 
I 

News, Star, Sun, Triblt1UJ, Times, O/).'!cITCI'. TVn/'hl, Erlïlill~1 .lr/l.i!. 

Evcl1ing Tclf?gmpll j Hm'ald, daarnevens het grootse he gebollw van het, 

Centrale Telegraafkantoor j de l:olossale magaziinen en ,verkplaatsen van i 

Harper Brothers e. a. Met deze b\bliopoliseh·typosrraphische wUlt kan zelfs 

Fleot·Streat, Paternoster-row en omge\'ing tp 1,nnden zich niet meten. 

In Amerika \vaar büna ieder zonder uitzolluUrill;! lezen en schrijven 

kan, \vaar elkeen kiezer is, rekent men D1(,t nicht do courant tot de 

noodzakelijkste behooften; zli vormt daar boyenuil~11 vaak de eenige 

band, die don afgelegen kolonist aan de wereld YNbimlt. Ternau "-er

nood is er een gehucht verre;;;en, of er vestigt zidl iemand met eenige 

pondon lotters en een pers, zoo goed of zoo k waad zij moge wezen. 



Die man betitelt 7.ich zelf drukker 7 en (\ell \-,)!genden dag na zUn 
aankomst verheft hij zich tot journalist 1 schrijft 7 flanst samen en zet 

zelf zijn courant, een armzalig hlaadjo pnpier 7 nan éen kant bedrukt, 
dat een paar kinderen voor oen stuiver gaan \·urk'.l')pon 7 maar dat 

zonder mankeeren met het gohucht in grootte toeneemt. Men vindt 

couranten tot in de goudmijnen; zooal~ do Cu1i(ul'/lil/ll Argu..;) waar
van de bedrijfskosten in 1855 3500 gld. per dag bedroegen, d.w.z. 

1,200,000 gld. per jaar j - tot bij de wilden, die de grenzen der 

Vereenigde Staten bewonen: de Choctaws en de Cherokeezen hebben 

hun couranten, geschreven in hun taaleigen, of half in het Engelsch 

en half in het Indiaansch I en die zijn, zooals men gemakkeltjk kan 

bevroeden, niet het minst belangwekkend. Hetzelfde feit doet zich 

overigens ook in Engelsch·lndiê voor. 
Men heeft op de Weener wereldtentoonstelling van 1873 een ver· 

'zameling van 6000 nummers couranten en periodieke geschriften, in 

119 boekdeel en saam gebonden , kunnen zien, allen uitgaven van de 

: Vereenigde Staten. Deze verzameling wns aangevuld met een berede· 

I neerden catalogus, waarin het aantal periodieke geschriften, op een 

zelfde tijdstip tusschen de golf van Mexico en de groote meren van 

Canada uitgegeven,' wordt berekend op 8081, waarvan er 507 te 

New·York uitkomen j' daarop volgden Boston met 194, Philadelphia 

met 158, Chicago met 145, San·Francisco met 93 enz. 
Dit geeft eenig idee omtrent het aantal. Wat den omvang oetreft, 

de afmetingen der Amerikaansche couranten zijn nog grooter dan· die 

der Engelsche bladen, die reeds zoo kolossaal z\jn in vergelijking 

met onze couranten, die als dwergjes voorkomen bij de reuzen der 

Anglo-Amerikaansche pers. 

De reden daarvan is, dat de courant bij ons en in de meeste andere 

landen nog voor een groot gedeelte een middel tot polemiek is, terwijl 

zij in Engeland en de Vereenigde Staten in alle opzichten publiciteits· 

: orgaan is, tot voertuig van inlichtingen dient, en dat die inlichtingen, 

I in haar uiteenloopende vormen, waaronder wij ook de advertenties 

. rangschikken, om zoo te zeggen geen grenzen hebben, of althans 

: een veel uitgestrekter veld eischen dan dat onzer politieke ueschou· 

win gen ; in geen ander land zijn de couranten zoozeer een maatschap-
. pelijke noodzakelijkheid geworden. 

Ontleend aan het boek "De Courant", over 
Geschiedenis, Samenste+ling en Beheer van 
Groote en Kleine Nieuwsbladen, van hand 
van Willem Haversmit. Uitgegeven te Leiden 
door A.W.Sijthoff in 1885. Wordt Vervolgdl 
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p l M IN l 
U1rik NimmegeeI's on mMS communioation, as, 

Quotft: "Periodioalll'l\ sbould not try to 
oompete with TV too latter is the 

entertainment and the topics 
of the day .. They should oonoentrate on 
s:uppl;ying background information aDd 
analysis .. SI 

(Geri ..ru.llen, publieher of 
Stern Ma.gazine $I GermaJ1!1) 

COlDe and They 
that eXpands oontracts all 

ths, and in whioh it is diffioult 
to define speoifio audienoes .. 'l"hey have 
to resart to editorial ooups-de--tbe"ttre 
and imaginative ideas' ratber more than 
Dewspa:pera have to do.. oervers are 

important for single-oopy sales .. 

produoing sound and salable 
ill'l\ akin to fioating with the 

~lfVII1'a .. .l. interes t periodioals are 
a widely diverging publio; 

oneS\ ooter to the neede 
group of pers ons and usu

a limited oiroulation .. 

The a turbulent 
one" experiments are ahort-lived" 
Bew developments in sooiety make even 

in DeW 

aren't an;y .. 
Perlodicallll' like "Ze1"Otl (for men) and 
"Partner", both from Holland, went a81 
suddenly as appeared .. 

Large oiraulation periodicals are in 
f'requent need of trea wnt" 
New trioks are tried one af'ter tbc 
other to oome into faveur wi th their 
readersMp 81 even 
a rew, DII-hints to help people 
with " 

T'he modern formula for SUOQeS3 is 
human z every MWS i tem should 
be attaohed to personlll'.. Dukker, 

from Holland" firmly supports 
the theory of primary paasiom themes 

foo<!i and drink 
an;ytime" 

w._.'IMr major publisher of periodioals has 
"Libelle-", a woman's weekly, 

that fUnotion for V .. N@U 0 $1 tbe 
Dutoh business in 

It is intended for 
J the publishers-, 

every oopy passes through 
hands of three suooessive readerso 

FOT all tha t they keep searohing for nelW 

openings' in a reoeding market: alterna-

tive seotions of the market are being 
expJLored and new are being 
developed and tested" 

The publishers of a new periodioal for 
girllli, a180 in Holland, estimated that 
i t should of 7(1[10 and 
30% printed text, sinoe enquiries had 
shmm tha t the girls they were 
thd.s periodioal at ?!ere ha:rdly 
able to read" 

"Magazines are like they get 
wouDd down :regularly and they should be 
wound up regularly .. " (Marvin StOM) 

Tbs word ariginates from 
Arabia worG 1"01' depot or 
In the of pUblishing i t means a 
periodical aontatning artioles on a 
braad af subjeote and by numerous 
authors" In we 
te-na wi th a visual aspeot J wi th 
beautifUl photographa on glossy paper" 
In spi te of the very best printing 
teohniques they are DO :rOl' 

the eleotronio media .. TOOir appeal is 
àss subject to the swiftnesl!! 1Ûth whioh 
they cover aw:Tent news than the 08.s-e 

w1th 

Fou.r Jl.arge U@S" tha t 
enjoyed tremendous popularity in tbc 
immediate post-WWII dis appear-
eè during the following deoades" These 
were The Saturday Evening Post, Life', 
Look and 0011ier'8. (We refer ·ta 
re lat ive -pa,;e arliole in Au Oourant 

of last Ed .. ) 001lier-5 and TOO 
Saturday Evenil'lg Post had tOOir emphasis 
an the printed other two on 
picture I!! " During t tif'ties and • sixties 

TV out deep~ into the advert-
revenues that had kept great 

magazines goin8o They had oiroulations 
af Illal"JY millioru3$1 alld the oost of distri-
bution ill vast oount::rry graduallly 
beoame prohibitiveo olaim that 
the magazines to maintain tbeir 
high oiroulation figures at all coats, 
even at the of quality$ 

Tbe Saturday Evening Post, founded 
Benjamin Franklin, was the magazine read 
by Amerioans under their paraffin lamps, 
at the time when the country was still 

was IlOt inwl ved in 
War" 

( oont inued Oll page) 



audienoes .. 
vdth TV 

have more 
baokground 

their elm 
instanoe, seld 

more: than usual in 
aft er President Nixon 9s 
1974) the ~ 
( 1978 ~ the John Lennon 

murder (1980) .. 

eleotron1o mass 
continue te 

reoreat-
to them by 

fatal oar 
1982 was bot neWlll' for tm 

as well for the 

The Dutt,h end 
"Privé:" '''=~'~'4''>~~ 

lil 

ten days 
prooesso 

, the 
takes 

a'till BoläJ very 
pUbllo·s 
deoeased 
ableo The 
crash, 
profitable 

The Belg:l.an ~l~~~~' 
to 

Most painful 
the U .. So 

oase of , 
tha t one day betore 

the crash wUh Graoia 
on its oover, , and 

symbol of' 
DimI!lrlohe " 

(U .. NiDmegeersl/i VKTV IJl 
Belgium) 

(oontinued 11) 
FRENCH -LANGUAGE DAILIES / FRANSTALIGE 
:KRANTEN: Cit"-" (Bruxelles h uLe Jour" 
(Verviers); "Lloyd (Antwerpen), 
"La Dernil::re (Bruxelles!), 
Sportsl! (Bruxelles), "L'Avemr du Tou,r
naisis" (T?urnai); liLa IP("~ Lau) -
terne" (Liege); ItLa Walloniel! Liege; 
"La Libre Belgique" (Bruxelles), "Gazett. 
de Liege" (Liège); (Bruxelles); 
"L'Eoho de la Bourse" (Bruxelles); "!Jo 
Drapeau Rouge" (Bruxelles); IICeUl'rier de 
la Beurse et de la Banquel! (Bruxelles); 
"L'Avenir du Luxembourg" (Arlon), "Vers 
l'Avenir" (Namur), fiLe Ceurrier" (Ver-
viers), "Le de l'Esoaut"(Tournai); 
liLa Nouvelle (Charleroi), "La 

(Mons); Rappel" (Charlerei), 
"Le Journal d.e MOllS et du Berinage" , 
"L'Eoho du (Charlerei), "Le Jour-
nal et Ind~pendance" &I Pe up le 11 

(Gosseliea).. "Nerd from Franoe 
but has a speoial Belgiarl edition .. / IINord 
Eolair komt met een aparte 
editie voor lezers .. 

(oont .. /vervolgd blz./page 29) 
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NOW AVAlLABLE FROM EIJlED JONES, "YEm'ERDAY'S NEWS", 43 DUNDONALD ROAD, 
ëOLWYN BAY, Clwyd LL29 ?RE, WalesjuK, phone 0492-31303 

1 <> "The Present State of Europe", early monthly newspaper fI'om London, 37 pages .. 
News from Rome, Italy, Switzerland, France, Germany, Holland &o® NOT .. 1690® .t50 .. 

2" 11 O:x:ford City and Cmmty Chronicle" 1837 .c19 @ -

3.. "Jackson's Oxford .• Journal" 1826 .c19,,-
4.. "Edinburgh Gazette" 1820's-1840's (Government publication) J(, 9 .. - €la" 
5" "Parliamentary Debates, House of Common8 Official Reports" oovering most of 

1939- 945 war and some post-war years" 200 pages €lach, covering 1 day". J(, ' .. - ea® 
6" 13 Strike Issues of various newspaper8, May 10-13 1926 J(, 9,,- ea" 
70 "London Gazette" 1939-'50'8, official govt"list of military promtns .. J(, 3 .. - ea., 
B~ large collection of Yorkshire newspapers, comprising: 
a" "York Courant" 1830-'48, masthead engraving of York Minster 4E 9 .. - ea" 
b .. !tYork Herald/Torkshire Herald li 1825-1935 J(, 9 .. - ea" 
cl" "Yorkshire Evening Press" 1906-'09 J(, 9 .. - ea" 
d" "Torksmre Gazette" 1826-'90, 1905-'20 J(, 9 .. - ea", 
e" IIYorkshireman" 1839-°40 J(, 9 .. - €la" 
f" "Malten Messenger" 1854-' 69 J(,12" - ea" 

9.. "London ChronicIe" 1761-1805 Much Military & Naval act ion .e12 .. - ea" 
10 .. "Illustrated London News" 1840's-1880's Weekly news, manyengravings .e 5 .. - ea" 
11., "Punoh" 1850'8-1970's Unbound original issues" Pristine condition.. .e 5 .. - ea., 
12 .. nA Last Appeal to Reason" Luftwaffe aerial propaganda leaflet, 19400 Somewhat 

yellowed and torn .. 14nx10", 2 sheets .c50 .. -
13 .. Typewritten letter by Gauleiter Albert Fbrster of Danzig to Himmler: this 

Fbrster's retair~d copy, dealing with ethnio breakdown. 7 pages., 13-11~1 .e390,,-
14" "The Times" rniniature edtn .. ,airmail newsprint" Framed .. May 3 1966.. ~30 .. -
15 .. Plastic Box 4i1x4~ issued to wartime RAF airorew, oontaining 3 silken map. of 

N"Europe and banknotes from Belgium and Holland ~80 .. -
16" Bertaoca 9 s scu1pture, carved in m::trble, of nBoy reading newspaper" (c8.01870), 

stands 3'6" (1 metre) talI" .c4000.,.,. 
17" "The World" 1755 Weekly 10"x6", one long editorial by Adam FitzAdam ~190-
186 Ribble Bus Ce .. 's Timetable (N .. Wales) 1938 608 page$ ~ 90-
19" IIComell University Register" 1904-'05 600 page$ .c12 .. -
20 .. House of Comnons Journal &. House of Lords Journal, 800-900 page volumes, 

covering 16th-18th centuries, -pubI .. 18th century "c40,,- €la., 
21" "Chioago Tribunen 7500 numbers attraotively bound 1879-1904 .c4500,,-
22 .. "Irish Bulletin" Clandestinely produced by Sinn Fein in 1921 .c19 .. - ea., 
230 Rolls of Parlia.mel'lt, publ I) 1790' s.. Calf spines, marbIed boards, somevma t 

scuffed and wam .. Cevers Britain's history from 13th to 16th cent.. ~50 .. - €la" 
24 .. "Das Reioh" German weekly 1943, some photographs &. maps J(, 9 .. '" ea .. 
2,5 .. "American Observer" late 1930's, World & Amerioan affaire 4E 5,,- ea., 
2'" Wartime Channel Islal'lds Daily New'spapers, comprising The Evening Fress &. star 

(Guernsey)" The Channel 18lands were the only part of Britain oocupied by the 
Germans during WWII" Rare chance to read enemy viewpoint in English.. .f: 5 .. - eao 

27.. Courier" late 1870·s-1915 .e 4,,- €la., 
28 .. " Gazetten 1880-1915 .c 4 .. - ea" 
29., "Sporting ChronicIe" early 1880'8-/1976 J(, 4 .. - ea .. 
300 "Pall MalI Gazette" 12 pages late 1860's-1870's ~ 5 .. - ea" 
310 "Tailor &. Cutter" fashion trade magazine 1948-'69, 21 bound vols .. .c6 .. - ea,.e110 all 
320 "Southwark &. Bermondsey Recorder" late 1890's-early 1900'13 8 pages 4E 5111- ea" 
33" IIThe Northampton Mercury &. General Advertiser for the Counties of Northampton, 

Bedford, Buckingluun, Huntingdon, Leioester, Warwick, Oxford &. Hertford" 
Also nat'l & world newso 1819" 4 pages" Bright 4d/$ tax stamps., .c 9 .. - ea", 

34 .. "Brighton Observer1i '1860'8-70'8" Arrivals List, Local/Nat vl news .E 9,,- ea" 
35 .. 11 Weekly Edition" 1890's Summary of national & world affairs .c 30- ea" 
36., "Taunton Courier & Western Advertiser" weekly 1869-1915 .c 5," - eao 
37@ Courant ll 1830's-'80's Scottish/national/world news ~ 9.- eao 
38 .. 11 Glasgow' HeraId" 1860'3-1930'8 Large Fbrmat; incleClyde sailings. .f: 9 .. - ea .. 
39" "The Sootsman" 1818-1826 covering wide range of subjeote. I: 5" - ea" 
40" "The Sco·tsman" 1818-' 19 J(, 9 .. - eao 
41" "The Times" 18l"O's-'1985 "Probably the World's Best New8'Paperil 1:11 .. 95 ea" 
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The miracles of the British periodical preas are surpassed, in some respects, 
by those of America, where newspapers are being distributed without a~ 
restriction and at a gigant ic scaleo These d~s it is the United States that 
take firs t rank when i t comes to publishing newspapera; all ether nations are 
left far behind both on account of the number of newapapers issued and of their 
size .. The press in Amerioa did not, as almost everywhere else, have to surmount 
all sorts' of obstacles and hindrances in its development" The only problems 
were physical ones of a sort that are inevitabIe in a country where everything 
had to be created out of nothingo In spite of this the daily preas developed 
itself at an astol1Îshing rate0 In 1775 the United States numbered only 37 news
papers, all weeklies; in 1800 there were 200; in 1850 nearly 3000 .. These days 
there are in excess of 10000 newspapers, 800 of which are dailieso And there 
is no end to it yet: Inllabers increase as the population increases and new 
territories are being settledo 

It is true that these numbers include ma~ insignificant papers, of interest for 
statistical reasons only .. But there are quite a large number of gigant ie enter
prises as weIl, with which i'ew European papers except '!'he Times can compare .. In 
the newspaper district in the city of New Yerk one can see the huge office build
ings of the "New-Yorker Staatszeitung", "Daily News lD

, "Star", "Sun", "Tribune" ti 
"Times", 11 Observern , "Worldll

, '~vening Mail", "Evening Telegraph", "HeraId" , 
apart from the impre8sive Central Telegraph Office, the col08sal warehouses and 
workshops of Harper Brothers, and otherso Even Fleet Street, Paternoster Row and 
district in London are dwarfed by this enormous co:nglomerate .. 

In America, where almost everyone can read and write, and where everyone is 
allowed to vote, neW$papers are rightly considered to be among lifets first 
necessities" In additionjl they are of ten the only link to the world outside for 
many a lone settlero Almost as soon as a new hamlet has come into being, someone 
establishes himself there with a few pounds of type and a primitive press@ One 
day he is a printer, the next a journalist. He writes, typesets and puts together 
his own newspapar, hardly more than a sheet of paper printed on one side only. 
Children will sell it for a few centso But it will grow without fail~ as the 
hamIet itself grows into a town .. Newspapers are found even in the gold4nines, 
suoh as the "Californian Argus", pablished at a daily e:x:pense of 3500 guilders 
per day in 1855 ~ amounting to 1,200,000 guilders annually" Even the wild people 
living along the frontiers of the United States: the Choctaw and the Cherokee 
have their own newspapers, written either in their own tongue or in a mixture of 
English and Indian. These, as one can imagine, are not the least interesting of 
American newspapers .. The same phenomenon occurs in British India .. 

At the Vienna World Exhibition of 1873 a collection of 6000 newspapers and period
icals was on display, bound together in 119 volumes .. All of these were from the 
United States" With this collection was a catalogue, in which the number of 
periodical publica-tions issued at one time between the Gulf of Mexico and the Great 
Lakes of Canada was calculated at 8081 .. Of these, 507 were from New York, 194 from 
Boston, 158 from Philadelpma, 145 from Chicago, 93 fr om San Francisco, etc .. 
This gives same idea of their diversity" As for their size, American newspapers 
are larger eventhan Bri tish papers jI which are already huge compared to our papers 
on the Continent of Europa .. 

'!'he reason is that newspapers in Holland as weIl as in most other countries are 
instruments for settling polemica, or controversies; whereas in Great Britain and 
in the United States they are, in every respect, instruments of publicity. They 
convey information in all aorta and shapea, including advertisements .. Information 
in this form has no limits, so to speak; they at any rate demand broader attention 
than our political deliberations .. This is why newspapers in the United States have 
become a public necessity.. (tc be continued) 

(Cepied from "De Courant", El. book on the su~ject of Histo~, Composi~ion and 
Management of Newspapers~ by Willem Haversm~t, publ"A .. W .. S~Jthoffjl Le~denjl 1885) 
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PLANTIN HAL~T 

CHELTENHAM MAGER 

UNIVERS NORMAAL 

ROCKWELL MAGER 

ROCKVVELL NORMAAL 

Meer lettertypes op blz®36 en 37 - More types on pages 36 & 370 
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lI;liUUI:1.1k.LU,K over het \vel en wee van 
een nDg te pu'blioeren boek van " 

Citaat: "Tijdschriften moeten niet 
de TI! op haa.r sterkste ter

pure verstrooiing 
en 'l"ijdsohriften dienen 
hun aJEtiviteiten sterker te ·"erleggen 
in de riohting van aohtergrondir~or
matie en axmlyses"tI 
(Gerd uitg .. IlS1mlli") 

'fersoh1jnen ell verdwij-
nen" De jdsohrif'tenmarkt is elas-
tisoho Afbakening van een lezersmarkt 
is Redaktioneel moeten 
tijdsohriften, meer dan kranten, 
kreaU.ef kunnen uitpakken met 

, stunts, De cover is 
losse verkoap zeer belangrijk" 

De kunst van rret van goede en 
tijdsohriften lijkt op ttet 

meegaan met de g(llven van de maatschap-
Er interest tijd-

tijdsohriften, bestemd voor een rudJn 
publiek, en interest tijd
sohriften met een be-perkte oplage 19 

want "bestemd vOOJr een 'Preciese doel
groep" 

De tijdeohriftenwereld is voortdurend 
in beweging@ Vele experliaenten zijn 
geen lang leven beschoren" Men s'Peelt 

op ontwikkelingen en 
men ziet nogal eens een 11 gat in de 
markt" waar er geen iso Zo verdwenen 
in Ned.erland het mannenblad Zero en 
het relatieblad 

T1jdfiolu~iften met een grote oplage 
ttebben al<t;ijd weer behoefte aan re
styUng rIloEften libijtunenli

" Zij ont
wikkelen steed-s nieuwe initiatieven om 
in te slaan bij het lezerspubliek, al 
is het maar inspelen op de verminderde 
koopkraoht door het publiceren van 
doe ~let -ze lf tips" 

Een staaltje vakjargon ,villen we U 
niet onthouden" Het komt uit een rap
port over het redaktioneel beleid bij 

: IIDe bedoeling is, dat het blad 
zodanig aan retooling doet, dat er met 
3ukse~~ wordt ingetuned orp dat meer 
upbeat lnarktsegment van de materialis
tische vrouw in het Ik..1;ijdperk"" 

Human interests' wordt als de redak~io
neler suks6sfornrule voor tijdsohriften 
gezien: nieuws moet aan mensen 
worden opgehangen" De Nederlandse 
journalist Dolf Duldeer zweert bi,j de 

altijd met 
{,ten en 

TtalU' gaten in 
Dat vertaalt ldoh 

·"",,,,,1I'+""'~m.en"en en 

Het Nederlandse meisjesblad ging bij 
het uitwerken van het konsept ervan uit 
dat er een verhouding van 7Wo aaD pIaat-

3Q% aall moest worden nage-
omdat was gebleken 

dat de meis gokte nauwelijks 
meer konden 

"Magazines are like olooks they get 
wound down regtllarly and they should be 
wound up regularlyil (Marvin s'tone) 

In ttet woord magazine rnagazijn.j) dat 
vall Arabische oorsprong is en opslagruim-
te, depot betekentö In wordt hier 
een 'periodieke publikatie mee bedoeld met 
een mengeling van versohillende artikels 
van versohillende auteurs(> 
denken we eerder aan tijdsohriften op 
glanzend papier die de rladruk leggen op 
v1sualia, mooie ~otografie en mooie l~
out" Ondanks hun soh:Hterende drukteoh
Dieken zijn zij geen partij voor de elek
tronisohe media" Nochtans hebben zij veel 
minder dan de kranten te lijden onder de 
faktor snelheid bij de beriohtgeving. 

Vier grote Amerikaanse nieuwsmagazines, 
die de massa na de wereldoorlog 
sterk a.a.nspraken in de daarop vol-
gende kvrn.rteeuw verdwenen: Lire $ '!he 
Saturday Evenlng en ool1ier's" 
(zie "Au Courant" jaarg~ 1 no(>2 - red.,) 
Eén van de vier uitgeverijen bestaat nog: 
'l'ime 9 waartoe Life behoorde (> Collier ol!! en 

Saturday Evening Post waren tekst
gerioht; Look en Life meer foto~gerioht., 
In de j are !l '50 en v 60 roomde de oomm.er
oigle TV al gro·te advertentie-inkomsten 
3.f in de Verenigde Staten., Hoewel de 
general lllteresi; maas a:udienoe magazines 
daar miljoenen lezers hadden$ bleken de 
verapreidingskosten in een zo land 
z~aar door te wegen@ Er zijn studies 
versohenen waarin gesteld 'Nerd dat deze 
magazines er vooral lEI. bekommerd waren 
hun massale distributie te handhaven19 ten 

van a11e8'11 tot kvmliteit toe" 



The Saturday Evening Post, nog gesticht 
door Ben,jamin Franklin, VlaS het nieuws
magazine dat gelezen werd bij de kero
sinelam:p in het nog provinciale Amerika 
dat nog niet betrokken was bij de 
eerste' wereldoorlog" 

Voor tijdschriften en magazines lijkt 
nu eerder de stelregel "eerst kwaliteit 
daarna pas kwantiteit" te gelden: claSIS: 
not m!HIS'o Er wordt op bepaalde publie
ken gemikt; de TV is er voor massale 
verspreiding lnaar kan bepaalde interes
sesf'eren moeilijker uitdiepeno Voor 
massabladen met oppervlakkige ver
strooiing, zoals de pulpbladen van de 
sensatiepers, geldt dat natuurlijk 
niet" 

Diversiteiten specialisering lijkt 
aangewezen. Segmentatie heet dat, of 
small publishingo Een en ander heeft 
natuurlijk tot gevoJtg dat de morlali
tei t onder de maga.zines hoog is 0 Een 
tijdschrift heeft haar levenscyclus: 
geboorte, jeugd, volwassenheid en dood. 
Maar vooral de kindersterfte is hoog. 
Misschien daarom ook dat deze sektor 
altijd weer springlevend lijkt" 

Magazines en tijdschriften kunnen het 
warme nieuws nog meer te ge lde maken 
dan kranten, tenminste toch als het 
"groot" nieuws is", Zij hebben meer tijd 
om achtergrondinformatie te verzamelen 
en om in hun fGto-arohieven te pluizen. 
Zo verkooht het Amerikaanse nieuws
magazine Time in de Verenigde Staten 
oolf een half miljoen exemplaren méér 
na het ontslag van Nixen (1974), de 
massa-zelfmooI~ van een sekte in Jones
town, Guyana (1978) en na de moord op 
J olm Lennon (1980) 0 

In een tijd van toenemende elektroni
sohe nieuwsvoorziening is het echter 
ook zo dat mensen blijven wonen, werken 
en zioh ontspannen binnen een aktie
radius die overeenstemt met een auto
r:l.tJ de jet""'5et en de verre vakantie
reizen buiten besohouwing gelateno 
Vandaar wellicht het sukses van de oity
m,agazinee o In cile Verenigde Staten 

, I 
bloeien ze" Texas Monthly is er zo een 
en bestrijkt de hele staat. Het wordt 
uitgegeven in Austin maar koncentreerl 
ziah op steden als Dallas en Houston om 
voldoende oplage te halen" tlChioago" 
begon radio-progrronmablad, en 
beoefent "f'unky, ohia, lakeside 
journalism" .. 

Toen Prinses, Gracia van Mona.oo in ~82 
verongelukte wa.s dit hot news voor de 
dames-, familie-, pulp- en gossipbladeno 
In de uitgeverijen schatte men onmidde
lijk de mogelijkheden om zo snel moge
lijk de lezersmarkt te bereiken en om 
eventueel de druktijden te vervroegeno 

In Nederland waren Story en Privé een 
slag voor op LibelIe, dat een druk
procédé van tien dagen heeft .. Het 
vrouwenblad kwam eohter nadien met een 
extra bijlage die ook erg verkoopbaar 
bleek, want er konden niet genoeg foto's 
versohijnen van de betreurde beroemdheid .. 
Een week later sloegen deze bladen nog 
eens munt uit de begrafenis" 

In België zooht Pourquoi Pas? na.ar de 
frappantste gelijkenissen tussen de dood 
van Gracia en die van koningin Astrid, 
eveneens bij een auto-ongeval om het 
leven gekomeno 

Pijnlijk genoeg verscheen het Amerikaanse 
glamour"illaandblad Bazaar daags vóór het 
ongeval met een stralend portret van de 
prinses op de voorpagina: zij werd 
geprezen als een symbool van vitaliteit o 
Eveneens daags vd&r het ongeluk kwam 
Franoe Dimanche met een schandaalartikel 
"Gracia et Rainier: leur mariage est-il 
au bout du gouf'f're?" ("Gra.oia en Rainier: 
balanceert hun huwelijk op de rand van de 
afgrond?") De dag daarop stortte de 
prinses letterlijk in de afgrondo Er 
werden nog pogingen ondernomen om de niet 
verkochte exemplaren terug te halen bij 
kiosken en wederverkopers ...... o .. 

(UoNimmegeers, 

Continued from page 23/vervolgd van blz. 23 

GERMAN-LANGUAGE DAILIES / DUITSTALIGE 
DAGBLADEN: tlGrenz..::Echo" (Eupen). Ook 
verschijnt de "Aachener Volkszeitung" uit 
Aken (Duitsland) in het Duitssprekende 
deel van België met een aparte editie .. 
The "Aachener Volkszeitung" from Aachen 
(German.v) publishes a special edition for 
the German-speaking part of Belgiumo 

WANTED / FOR EXCHANGE 1939-'45 Aerial 
Propaganda Leaflets, also leaflets distri
buted by means of artillery grenades, 
Allies & Axis - - - - - - - - - - - -
GEVRAAGD & AANGEBODEN Pamfletten door 
vliegtuig;n en middels granaten verspreid, 
periode 1939-'45~ Geallieerden & Asmogendho 
J .. de Groot, Roos en Beeklaan 9, 2071 TA 
SANTPOORT-NOORD, Holland, 023-378408 
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VAN NT N N JOURNAll N 

Toen ik in 19.3J+ begon bij de "Western Mormng New:s" in Plymouth, Dewn, stond 
de voorpagina nog vol met advertenties, en was een kol' over twee kolommen een 
zeldzaamheid" De omschakeling naar nieuws ap de voorpagina kwam eerst 
verscheidene jaren na de oorlog tOlt stand" Het landelijke nieuws verhuisde toen 
van de voornaamste binnen-nieuwspagina naar de vocrpagina, koppen over twee of' 
drie kolommen op iedere bladzijde werden een vanzelfsprekendheid, en de foto
pagina van voorheen werd vervangen door een groter aantal foto's her en der 
door de tekst verspreid~ Dit werd het gangbare patroon bij de regionale ochtend
bladen in Engeland; bij de meeste nieuwsbladen kwam de2ie omwikkeling pas een 
paar jaar latero Bij de avondbladen wa~ nieuws op de voorpagina al sinds de 
eeuwwisseling gemeengoed. Hierbij moet worden aangemerkt dat avondbladen in 
hoordzaak alleen in de grotere steden werden - en worden - gelezen: ze worden 
namelijk 98~iddags gedrukt en ze hebben maar een uur de tijd om te worden 
gedistribueerd alvorens de fabrieken en kantoren sluiten" De krant mo'et op tijd 
Zijn ~ deze mensen, dat spreekt vanzelf" (N.B.: de dagbladen worden in I 

Engeland voornamelijk via <fle 10!5'se verkoop aan de man gebraoht - recilJ .. ) 

De oohtendbladen daarentegen worden vanaf het middernachtelijk uur gedrukt, en 
hebben vijf tot zeS' "IlUl1' ter besohilcldng voor distributie, vandaar dat cp het 
platteland de ochtendbladen het meest worden gelezen" In de grote regionale 
t!I\teden kom je ze ook wel tegen, maar het leeuwendeel van hun oplage halen ze 
toch op het platteland, waar nauwelijks concurrentie is van avondbladen en ook 
de g:rr'ote landelijke kranten uit Londen niet zo goed 'Uit de voeten kunnen" Laatst
genoemde zijn op het platteland illl de regel verkrijgbaar in de VOJml van een 
vroege editie met minder aktueel nieuwiB dan het regionale dagblad .. In reite is 
de conourrentiekracht van een regionale oohtendk:raoht ten opziohte van lantle-

dagbladen li'echt evenredig met de afstand tusMn de provinciestad in kwestie 
en Londen" Het voordeel van het kunnen s'amenballen van het landelijke nieuQ en 
het werelcilnieuv/'S tot een kompakt gemakkelijk verteerbaar geheel is niet te 
veronaohtzamen. Bovendien wonen de journalisten temidden van bun lezerspubliek~ 
en a~ het plaatselijke nieuws onjuist of onvoldoende, wordt weergegeven in de 
krant krijgen ze het onmiddellijk op hun brooa" Als gevolg hiervan worden Ze vaak 
wat eerder in vertrouwen genomen" 

Zowel van de radio in de jaren '20 als de TV in de jaren '50 werd gezegd dat ze 
de regionale kranten de das om zouden doen .. Het tegendeel bleek waar: ze zijn nu 
sterker dan ooit tevoren., Het grote nieuW$' dat ons via radio en TV bereikt dient 
als Bmaakmaker voor de kranten; het enige dat de elektronisc:he media hebben ver
vangen is de inhoudSOpgave van de kranto Voorts is er sprake geweest van een 
ingrijpende rationalisatiE!': geen enkele streek kan tegenwoordig nog twee dagbladen 
op de been houden, en de dagen dat elke stad een liberaal én een dagblad 

zijn allang voorbij" Dit proces begon in de jaren '20 en zette zich versneld 
door in de jaren' 30, mede onder invloed van de landelijke dagbladen (Pleet Street, 
I~nden) die in die jaren bezig Waren hun oonoerns uit te breiden door het opkopen 
van regionale dag- en nieuwsbladen. Veel kranten hebben die pericde niet cverleefd, 
en de toen ontstane beduohtheid voor een persffionopolie heeft geleid tot het 
instellen van de ee:rn.te persoommissie in 1948., Dat feit en de aohterdoaht die de 
sooialisten koesterden jegens alle kranten - wnnt de meeste regionale dagbladen zijn 
oonservatief georiê'meerd (lAtbour was toen aan het bew.ind - red.,) ... maakten een 
eind aan de persooncentratle" Het enige grote krantenconcern dat na de oorlog tot 
stand kwam is United Newsl'aperS'" Alle krantenoonoerns hebben de redaktionele 
ona.fhankelijkheid zorgvuldig intakt gelaten, en in finanoigel opzicht zijn de 
regionale kranten sterker dan hun prestigieuze over~emande rivalen uit Floet Streat" 
Het geruoht gaat dat de Daily Mail de laatste jaren zo awak staat.dat alleen de goed 
lopende regionale dagbladen van Assooiated News haar voor de ondergang hebben behoedo 

Ook de nieuwsbladen hebben zo'n rationalisatie ondergaan., Er zijn ook weinig kleine 
steden meer met twee of meer nieuwsbladen; in veel gevallen bestrijkt ~Jn nieuwsblad 
een half graafsohap met diverse plaatselijke edities, dikwijls voortzettingen van 
eertijds zelfstandige bladen., Enkele van de kleinere nieuwsbladen bestaan nog steeds, 



(Van Kranten en Journalisten; vervolg) 

en hebben een uitgesproken persoonlijkheido Van sommige moet men zich afvragen of 
ze serieus 2lijn te nemen, andere zijn vooral technisch enorm bij de tijd .. Vaak 
worden ze gerund door mensen die het in Fleet Street voor gezien hielden, en hun 
jongensdroom hebben verwezenlijlct door hun eigen krant - al is het dan ook een 
nieuwsblad - te kopeno In zo'n geval kan men soms aan het nieuwsblad zien bij 
welk landelijk dagblad de baas vroeger heeft gewerkt 0 Maar de nieuwsbladen doen 
het over het algemeen goed, en bereiken vaak hoge oplageno Bovendien zijn hun 
lezers relatief loyaal aan de krant. Het t~ krantenlezer dat niet kon geloven 
dat de Tweede Wereldoorlog voorbij was tot het in de West Briton (een nieuwsblad 
in Cornwall - red .. ) te leZen was is geen ver~ohijnsel uit vervlogen jareno 

Het zijn ook de regionale kranten, zowel de dag- als de nieuwsbladen, dle a18, 
eersten in de Britse eilanden het lood aan de kant zetten en zijn begonnen met 
lithografie en offset technieken. Zij hadden de ruimte en het kapitaal om nieuwe 
gebouwen neer te zetten aan de rand van de stad, terwijl de grote kranten van 
Fleet street daar tot. voor kort niet toe bij machte wareno 

De regionale kranten zijn nog steeds even zovele oefenterreinen voor Fleet Streat. 
Zoals bijna overal elders sinds 1945 zijn mensen m1.nder vast aan hun banen gaan 
zitten; 3e zijn mobieler gewordeno Voor persmensen zijn er banen gekomen niet 
alleen bij de landelijke kranten in Londen maar ook in public relationB, en bij 
radio en TV. Voortdurend kom ik in de landelijke pers artikelen tegen van mensen 
met wie ik heb gewerkt, en zie ik bekende gezichten o~ het beeldschermo 

Veel goede journalisten blijven ook hangen bij de regionale bladen; misschien dat 
het ietsje minder goed betaald wordt en ook qua glamour houdt het nauwelijks over, 
maar het leven is er ontegenzeggelijk aangenamero De meeste kleurrijke type:!!: van 
vroeger zijn intussen natuurlijk wel verdweneno Mijn eerste collega was daarv66r 
sekretaris geweest van de hoofdredakteur, en vertelde smeuige verhalen Over het 
versieren van meisjes uit de dansgroep van het Theatre Royal, die per taxi werden 
afgehaald (op een aTCnd verloor de taxi een wiel) .. Martin Endle wandelde met Ceoil 
Rhodes (de stichter van Rhodesia - red.) over PlYmouth Hoe terwijl hij wachtte op 
zijn trein naar Londeno Oude George Smith, de ohef-de-bureau, was ale journalist 
erbij geweest toen werd besloten de spoorlijn naar Yealmpton aan te leggeno Hij 
ging er te paard heen, met een mand postduiven bij zich, vastgebonden aan het zadel .. 
In ons eerste kantoorgebouw hadden we nog een duivenhok op zolder, kompleet met een 
dikke laag duivenpoep vastgekoekt op de vlOeT .. De duiven waren er toen niet meer, 
maar Barny Prideaux, mijn litho--man en een boerejongen in hart en nieren, was zijn 
carrière begonnen met op de duiven te passen .. 

Nu zowel als in vroeger tijden is de sleutelfiguur van elke regionale krant de 
plaatselijke verslaggevero Hij werkt zelfstandig, komt zelden of nooit op kantoor, 
gebruikt puur zijn eigen initiatief, maar blijft vaak tientallen jaren ter plaatse .. 
Mijn mede~leerling in het begin, Oharlie Dean, is zo veertig jaar lang in Bodmin 
werkzaam geweest .. Jim Butoher ongeveer even lang in Barnstaple, en hij versorl!de de 
landbouwrubriek ook nog .. Hij praat even gemakkelijk met kabinetsministers; als met ie 
baas van de ve~kt of met de burgemeester; beide laatstgenoemden zijn waarschijnlijk 
nog met hem 011 sohool geweest .. Dit soort mensen - en in een kleine provinoiestad 
is de nieuWl3'bladverslaggever meestal tegelijkertijd oOOTespondent van zowel het 
regionale dagblad als van het grootste deel van Fleet Street - kent het platteland 
als zijn broekzak. Zij zien het g~hele scala van menselijke aktiviteito Er is 
betrekkelijk weinig waarmee ze niet op de hoogte zijn9 maar veel daarvan kunnen ze 
nooit over sohrijven. Tezelfdertijd houden ze voldoende afstand om door de bomen 
het bos te kunnen blijven zieno 
------------------~----~-----~-----~------

Het bovenstaande artikel wrmt een deel van een hoofdstuk, geschreven door 
Crispin Gill, uit het boek I1The Countryman's Brita.in" II bestaande uit bijdragen 
van verschillende auteurs over uiteenlopende aspekt en van het leven op het Britse 
platteland" Orispin Gill stelde het boek samen. Overname in 11 Au Oourant" vindt 
plaats met toestemming van de uitgevers, David & Oharles (Publishers) Ltdog te 
Newton Abbot ,l Deven, Engeland" 31 



NEWSP APERS AND NEWSP APERMEN 

Crispin Gil! 

WHEN I joined The Western Moming News in 1934 the paper still had 
advertisements fuling the front page, and a double-column headline was 
rare. The change to front page news did not come until several years 
after World War Il, with national news moving from the ma in inside 
news page to tbc front-page, two or three double-column headlines on 
each page as a matter of course, and the old fuIl page of pictures replaced 
by more picturcs mixed with the news. That pattern has been the same 
tbrough the regional moming papers and tbe weckly papers followed 
suit even more slowly. Evening papers have had front-page news for 
most of this century but because they are printed in the afternoon and 
have ab out an hour for distribution before offices and factories finish for 
tbe day and those customers must be caught, they have always been 
limited in reality to the big towns. 

The morning papers on tbe otber hand start printing about midnight 
:md have five or six hours for distribution, sa they are the true country 
daily papers. They do serve the big provineial eities, but their eirculation 
strength is in the countryside, where the challenge from evening papers 
is hardly feit and tbc London papers reach less effieiently, usually with 
only an early edition which contains less up-to-date news tban the 
regional paper. In fact the further from London the printing centre the 
stronger tbc morning paper tends to beo It has an advantage in its com
pression of national and world news usually into one, more easily 
digested page. Because its staff live with their customers and are told 
very quickly if their local news is inaccurate or inadequate, tbey tend to 
he more trusted. 

First radio in the 19208 and then television in tbe 1950S were forecast 
as the killers of these newspapers but they are stronger now tban ever. 
The big stories that come over the air serve as appetisers for tbe papers; 
they have almost replaced contents bills. There has also been rationalisa
tiOI.1; no provineial area can support two papers and the old days when 
every town had its Liheral alld its Conservative paper are forgotten. The 
process began in the 1920S and accelerated in the 1930s,largely under the 
London competition to build up chaills oflocal papers, daily and weekly. 
Many papers went to the wall then and monopoly fears led to the first 
Press Commission of I948. That and the suspicions of the Socialists of all 
newspapers-for most provineial papers are Tory-really ended the 
chain-huilding; the only significant grouping since World War II has 
been that of United Newspapers. They have respected local editorial in
dependence-as have all the surviving chains-and finaneially the 
country papers are stronger than their overstaffed and prestigious Fleet 
Street riYals. It is generally reputed that the provinciaI papers of Asso
ciated News has kept the Dailr Mail alive for years. 

The same kind of rationalisation has happelled with the weeklies ; it 
wouId be hard to find a town now with two papers and in many cases 
half a county will be served witb localised editions of one paper, where 
each edition was once a separate paper. Some of the small ones do 
survive, ranging from the faintly comic to tbe new-fangled brassy 
productions of ten owned by newspapermen who have achieved the 
great dream, retired from Fleet Street and bought their own weekly. It 
is nearly possible from the new format to recognise the Fleet Street home 
of its owner. But the old-fashioned week lies march on and they are 
usually the strongest in eirculation and readership loyalty. The kind of 
reader who would not believe that World War I was over till she read 
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IJSLANDSE KRANTEN 
Ons is de vraag voorgelegd of 
er belangstelling bestaat 
voor komplete moderne IJs
landse kranten, per 5 stuks 
verschillende ge'bundeld" voor 
een prijs van 15 gulden per 
bundel a 5 stuks" De vraag 
gold ten aanzien van VKTV
evenementen" maar er is geen 
reden om onze leden niet nu 
al van deze mogelijkheid in 
kennis te stellen. Wie hier 
belangstelling voor heeft 
gelieve zulks te meldeno 

ICELANDIC NEWSPAFERS 

We have been asked whether 
OUT members are interested 
in obtaining complete modern 
newspapers fiom Iceland, in 
packages of 5 different ones, 
at 15 guilders per packageo 
Although the offer was made 
with Vm'V-events in mind, we 
see no reason to withhold it 
from our members until the 
next such event.. Anyone who 
is interested please say sOo 

VOLKSKRANT / GUARDIAN 
De Volkskrant heeft een kon
trakt afgesloten met de 
Britse krant The Guardian, 
waarin werd vastgelegd dat 
vanaf 1-7 -87 De Volkskrant het 
alleenrecht krijgt voor Neder
land om artikelen uit Tbs 
Guardian te plaatsen .. De Volks
krant is al enige tijd bezig 
dit soort overeenkomsten te 
sluiten met gelijkgestemde 
kranten in het buitenland.. Zo 
beschikt men al over de exolu
sieve rechten op artikelen uit 
de New York Times, en El Pais 
uit Spanje. The Guardian werkte 
tot nu toe samen met de Pers
unie, een organisatie van pro
vinciale dagbladen. 

GUARDLI\N / VOLKSKRANT 

De Volkskrant, one of the gred 
national newspapers in Holland, 
bas concluded an agreement with 
The Guardian of London & Man
chester (and Portsmouth now
ad~s) to the effect that the 
former as from July 1st 1987 
will have the exclusive rights 



to pUblish artieles from the 
latter in the Netherlands" 
De Volkskrant has adopted a 
policy of obtaining such 
exclusive rights from newg
papers abroad that have a 
journa.listic attitude comp
arable with its own. Agree
ments similar to the present 
one have been concluded with 
'!'he New York 'l'imes and with 
El Pais from Spain .. '!'he 
Guardian will terminate an 
excisting exclusive rights 
arrangement with Persunie, 
an organisation of a number 
of provincial dailies in the 
Netherlands .. 
(bron/source: "Interlijnen") 

DAGBL.@. SCHEEPV AAR'f 100 JAAR 

Een speciale uitgave van 196 
bladzijden was gevoegd bij 
het nummer van 10 februari 
j.l" van Dagblad Scheepvaart 
ter gelegenheid van het 100-
jarig bestaan van deze krant .. 
Deze geillustreerde brochure 
handelt voornamelijk over de 
havens en de scheepvaart; 
slechts 5 pagina's zijn aan 
de geschiedenis van de krant 
~lf gewijd. Te verkrijgen a 
15 gulden over te maken op 
giro no.58458 t.n.v. Uitge
verij Wyt & Zn., Rotterdam. 

DAGBLAD SCHEEPVAAR'll 100 YRS. 

A speoial 196-edition was 
added to the 10th Febó1987 
issue of Dagblad Sche~pvaart, 
the Dutch maritime daily, to 
mark its centenary year. 
This illustrated brochure 
is mainly concerned with 
shipping and ports over the 
past 100 years; only 5 pages 
haye been devoted to the 
history of the paper itself. 
This oentenary edition is 
available at a prioe of 15 
Dutch guilders from the pUb
lisOOr8, Uitgeverij Wyt &: Zn", 
B@V", P.O.Box 268, 3000 AG 
Rotterdam, Holland" 
(Oourtesy L.M .. O .. Nierynck, 
Vlissingenl!l VKTV-member) 

NEWSPAPERS AND NEWSPAPERMEN 

it in the West Briton is not dead. It is the provincial papers also, weekly 
and daily, which have been the pioneers in leaving hot-metal printing 
for lithography and offset printing. They could find room and capital to 
build new plant on the outskirts of their towns where Fleet Street has not 
been able to face the capital costs of more extensive plant, or Eind the 
spa ce. 

The country papers are still the editorial training-ground for Fleet 
Street. As in most occupations thc turn-over of staff since World War II 
has rapidly increased because there are jobs to be had not only on the 
London papers but in public relations, television and radio. I am con
stantly faeed with Fleet Street by-lines of men from my staff, and familiar 
faces on the television screen. 

Many goodjournalists stay on the country papers; it may mean less 
money and glamour but offers a better life. We may not have the old
time characters any more: the first man I worked with had been the 
Editor's secretary and told stoties of picking up chorus gids from the 
Theatre Royal in a cab (one night the wheel came off); Martin Endle 
used to walk Plymouth Hoe with Cecil Rhodes while he awaited his 
London train; old George Smith the leader writer had covered the 
meetings which led to the building of the Yealmpton railway and 
would go out on horse-back with a basket of pigeons at the saddle bow 
to bring back his story. We still had the pigeon 10ft (and its droppings) in 
my first building, though the pigeons had gone, and Bamy Prideaux, 
my stone hand and as rustic as they eame, started as a boy looking af ter 
the pigeons. 

Then and now the key man of any cotmtry paper was the district 
reporter, working away from head office, on his own and as it suited 
him, but staying in one district for decades. My fellow-apprentice 
Charlie Dean has been in Bodmin for forty years; Jim Butcher in 
Barnstaple nearly as long and mal1ages to be the Agricultural Cor
respondent as weIl. He talks to ministers of the Crown as he does to the 
catde auctioneer or last year's mayor; he was probably at school with 
tbe last two anyway. These men, and in small country towns the weekly 

'paper reporter who is of ten correspondent of the regio na I paper and 
most of Fleet Street as weIl, know the countryside as weU as anyone. 
They see the whole range of human activity; there is little that they do 
not know (ehough much chey can never publish) and they are never so 
close as to be unable to see the wood for the trees. 

Copied from "The Oountrymanls Britain", 
a collection of reminiscences of country 
life edi;ted bythe author of this artiols.ll 
with kind permission from the publishers, 
David & Charles (Publishing) Ltd", 
Newton Abbot, Devon@ 33 
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In aansluiting op de lijst Van dagbladen die in 1987 jubileren (deze lijst is nog 
steeds gratis verkrijgbaar bij het sekretariaat; stuurt U een gefrankeerde en 
adresseerde enveloppe indien U belangstelling heeft) waarvan wij in het vorige 
:nummer van "Au Courant" gewag maakten en waarvoor vrij grote belangstelling bleek 
te bestaan, is ons inmiddels aanvullende informatie ter ore gekomen. Zoals één onzer 
leden terecht opmerkte hoort dit soort informatie in het clubblad te staan, reden 
waarom wij deze op deze pagina aan U doorgeveno 

With reference to the list of newspapers celebrating a jubilee in 1987 (a list which 
still available!rom the secretary free of charge; just let US know if you want 
a copy) f'urther information has meanwhile been made available to us e As one of our 
members rightly remarked this information should be published in the journal itself, 
which is why we are passing it on to you on this page. 

Datum: Jubilee: 
4 jano 40 years 
29 jan .. 150 years 
31 jan .. 10 years 
00 maart no .. 25000 
5 apr" 125 years 
5 mei 75 years 
10 100 years 
1 juni 150 years 
22 juni 60 yeari5 
22 mei 40 years 
1 jl,tli 125 years 
12 sept .. 150 years 
7 okt .. 1 year 
1 okt .. 100 years 
1 okt .. 100 years 
4 okt .. 100 years 
okt/nov? 100 years 
29 nov .. 225 years 
31 dec .. 75 years 
? 175 years 
'/ 150 years 
? 100 years 
? 100 years 
? 40 years 
? 125 years 
1 apr 0 125 years 
( details'" except the 

Naam: 

Der Spiegel (magazine) 
Zeitung in Aalen (Schw~bi8che Post) 
Baslel' Zeitung 
Pravda 
Haller Kreisblatt 
Pravda 
Waldeckische Landeszeitung 
G1l.ubcte 
Grenz-Eoho (German-language)(Duitstalig) 
Rheinland-Pfals (Allgemeine Zeitung) 
Rh8n- und Saale-Post 
El Mercurio 
Th.e Independent 
Westdeutsche Zeitung(General-Anzeiger) 
SÜderl~der Volksfreund 
International Herald Tribune 
Reutlinger General-Anzeiger 
Schaumburger Zeitung 
Bayerische Staatszeitung 
Of'fenburger Ta,fgeblatt 
Hohenloh.er Tagblatt 
Eberbacher Zeitung 
Isenhagener Kreiszeitung 
Nema Doba (Sorbian language) 
Anzeiger ~ Harlingerland 
Goudsche Courant 

last item, courtesy Herr Sohramm, W .. Berlin) 

Published at: 

Hamburg, Germany 
Aalen, Germany 
Basel, Switserland 
Woscow, USSR 
Halle)westf .. ,Germany 
Mosoem, USSR 
Korbaoh, Ge~ 
Herrenberg, Germany 
Eupen, Bel,fgium 
Mains, GermaJ1;Y 
Bad NeustadtjSaale,Germ .. 
Santiago$j Ohile 
London, England 
Wuppertal$j Germa:ny 
Werdohl, Germany 
Paris, France 
Reutlingen, Germany 
Rinteln, Germany 
M" he Ge W10 n, rmany 
Of'fenburg" Germany 
Crailsheim, Germany 
Eberbaoh, Germany 
Wittingen, Germany 
Bautzen, DDR/GOR 
Jever, Germany 
Gouda, Holland 

De bovenstaande gegevens kwamen tot ons via de heer Schramm uit West Berlijn, met 
uitzondering van het laatste gegeven .. Dat lazen wij namelijk in de C'rOUdsohe Courant 
van 21 februari jelo, puur bij toeval .. Dit jubileum wordt gevierd met Oea .. een 
concours dY~l~gance voor antieke auto's en een draaiorgelfestival, en ook - en dat 
zal ons meer interesseren - met een tentoonstelling. Deze wordt door de gemeentelijke 
archiefdienst van Gouda ingericht, en is van 29 maart tot 5 april van dit jaar te 
bezichtigen in de Agnietenkapel te Goudao Toegang is gratis .. Na 5 april gaat de 
tentoonstelling op toernee langs de filialen van de Openbare Bibliotheek te Gouda .. 
De Goudsche Courant werd in 1862 opgericht door de heer J@Brinkman; het huidige 
dagblad van deze naam is een uitgave van Sijthoff Pers BV te Rijswijk, samen met het 
Rotterdams Nieuwsblad o 

AlGO.n::rn HO(JrDREDACIDJR DRS.I.R SOClDlHORST 
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VERENIGING VAN KRANTEN- EN TIJDSCHRIFTEN VERZAMELAARS 

Der V.K.T.V. ist einer der sehr wenigen Zeitungssammlervereine in der Welt, und wahrscheinlich der 
einzige solche Verein in ganz Europa. Falls Sie auf irgendeine Weise und in irgendeinem Masze 
Zeitungen sammlen. wUrde es Ihnen und Ihre Sammlung Vorteile bringen wenn Sie sich lhren 

Sammlerfreunden im V.K.T.V. anschliessen wUrden. Die Kosten der Mitgliedschaft betragen nur 35 
Gulden (etwa DM 31,.) pro J ahr, wobei Sie jede drei Monate unsere Vereinszeitung "Au Courant" 

zugeschickt bekommen. "Au Courant" bietet Ihnen nicht nur einzigartige Auskunft mit Bezug auf die 
Zeitung im allgemeinem Sinne und dem Zeitungssamm1en ganz besonders, sondern bringt Ihnen auch 

in Kontakt mil Sammlerfreunden im ln- und Ausland. FUr weitere Auskunft, schreiben Sie bitte an 
Der Sekretär der V.K.T.V., De Bosporus 6, 8303 WB Emmeloord, Holland. 35 
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"DE MORGEN" heeft het ge
klaardl Sinds 1 januari is 
bekend dat de landelijke 
reddingsoampagne voor deze 
Vlaamse sooiaal-demokrati
sclle krant uit Gent is 
geslaagd., Voordien zagen 
een aantal zeer speoiale 
edities het licht, intU5sen 
bekend als o.m., "Krant X", 
"De Moord" en "De Droom"" 
Toen de oomputer uitviel 
werd zelfs de hele krant 
met de pen geschreven door 
de medewerkers, onder het 
toepasselijke motto "Wie 
schrijft die blijft" .. 
(L.M.C .. Nie~ck) 

"DE MORGEN" bas been saved! 
Nationwide finanoial backing 
ensureS the continued excist
ence of this Flemish social
democratie daily paper from 
Ghent p as from January 1st .. 
Prior to that date "De Morgen" 
(meaning "The Morning") issued 
a number of most extraordinary 
editions, suoh as the ones now 
known as "Krant X" (uPaper X"), 
"De Moord" ("The M~derll), and 
"De Droom" ("The Dream")'I> When 
one day the oomputer failed 
the staff wrote the entire 
paper by hand: "Wie sohrijft 
die blijft" means "He who writes 
will live on"" -(L .. M.C"Nierynck) 

GEVRAAGD (liefst te ruil)titels/ 
mastheads van Nederlandse dag
bladen die na 1945 zijn verdwenen 
zoals: Stad & Lande (Bussum), 

Zoek TE KOoP of TE RUIL 
ti jdscliri'fte"n-;-kranten~ 
magazines (alle landen) 
met covers, jaren 1949-86 
VHS-videocassettes, films 
prentbriefkaarten,affiolles 
e to" van BRIG IT'l'!!. BARD OT .. 
Bezit veel ruilmateriaal" 
MaroeI de Cleroq, Aoaoia
straat 20, 9200 Wetteren, 
Belgi~ .. 

tjH C;flflT 
GjOfD I1E T !JE 

• !,nDr ç AI / 

De Vrije Alkmaarder, Veritas 
(Delft), Gooi- & Eembode, Breda
sohe Courant, De Graafsohapper 
(Aalten), Gooisohe Klanken, De 
Avondster (Bergen op Zoom) e .. a. 

LONDON remains the soene 
of oontinued ohange .. After 
TODAY oame H INDEPENDENT 
more about whioh you may 
find elsewhere in this 
journalo On February 24th 
the LONDON DAILY NEWS was 
launohed, with an attraot
ive masthead featuring the 
Tower of the Houses of Par-

D .. JoOostra, De Bosporus 6, 
8303 WB Emmeloord, 05270-98032. 

De LONDENSE krantenwereld blijft 
in het nieuws - en zo hoort het. 
Na TODAY verscheen THE INDEPENDENT 
waarover elders in dit nummer meero 
(Overigens is er ook een nieuw 
zonda~sblad" U raadt het al: SUNDAI 
TODAY) Op 24 februari werd de 
LONDON DAILY NEWS geintroduceerd, 
met een fraaie titel waarin de 

liament 11 p0"t'ularly (bui; ~....--~---'--==~-
erroneously) known as Big 
Ben .. Also on 24th February 
the EVENING NEWS reappeared 
af ter having been absent 
sinoe October 1980, when it 
merged wi th the Evening 
Standard.. What will happen 
next? Any more new ones? 

toren van het Parlementsgebouw 
(algemeeng maar ten onreohte bekend 
als Big Ben) prijkt .. Eveneens op 24 
februari beleefde de EVENING NEWS 
zijn her-verschijning. Sinds oktober 
1980, toen zij samenging met de 
Evening Standard, was deze krant 

Or perhaps the opposite? 
(L.M@C .. Nierynok) 

Ook het DAGBLAD VOOR NOORD 
LIMBURG te Venlo heeft iets 
te vieren dit jaar, namelijk 
haar 125-jarig jubileum .. 
Wat er in dit verband zoal 
ondernomen zal gaan worden, of er een 
jubileum editie zal gaan verschijnen, 
is nog niet zekero E.e.a" zal pas in 

38 september van dit jaar plaatsvindeno 

van het toneel verdwenen .. De vraag 
rijst wat we hierna te zien zullen 
krijgen.. Meer nieuwe dagbladen? Of 
juist het tegenovergestelde? 
(L .. M"C .. Nie~ok) 

Yet anotller daily newspaper wh1ch 
will have a jubilee to celebrate 
th1s year is DAGBLAD VOOR NOORD LIM
BURG f"rom Venlo, Holland .. Whether 
there is going to be a jubilee edition 

or net, and whether anything else will be 
organised to mark the oocasion, is net yet 
certain. Celebrations, if aQY, will take 
place in September.. Ed./Red .. 



DE WEDSTRIJD / THE CONTEST 

Wij zijn U schuldig de goede oplossingen 
van de krantenkoppen-wedstrijd uit het 
vorige nuxmne'r@ Het moet voor de deel
nemers een heel ge zoek zijn geweest~ 

We owe you the correct dates for the 
headlines-contest in DUr previous issue. 
It must have been a tough job for the 
few who did take part in i t.. And then, 
the answers were quite of ten only one 
day wrong! Anyway, were are giving you 
the oorreot dates in oalendar sequenoe. 

En dan te bedenken dat de antwoorden er 
dikwijls maar een dag naast zaten! 
Hier zijn ze, in volgorde van de kalendero 

po14 

p,,10 

p.6 

"Franoe-8oir" - Komarov spaCe tragedy / ruimtevaartongeluk 
"New York Times" - Titanio sinking / ondergang van de Titanic 
"Algemeen Handelsblad" - Koningin Astrid verongelukt / 

Belgian Queen Astrid killed in motoring àcoident 
"Daily Mirror" - Nixon visit to Mao Tse Tung / Nixon's bezoek 

25 apr" 1967 
16 apr" 1912 

29 aug .. 1935 

aan China van Mao Tse Toeng 22 feb. 1972 
"Dallas Times Herald" - Kennedy murder / moord op pres .. Kennedy 22 nov .. 1963 
"Dortmunder Zeitung" - Keizer Wilhelm doet afstand van de troon / 

Emperor Wilhelm abdicates 9 nov .. 1918 
"Omaha World-H:erald" - Airship Hindenburg disaster / ramp met 

het luchtschip Hindenburg 7 mei 1937 
"De Telegraaf" - Eerste harttransplantatie / first heart transplant 4 deo 1967 
"Pravdalt - 50 jaar oktoberrevolutie / 50th anniversary Ootober 

revolution; vreemd genoeg niet in oktober, maar op 7 nov.. 1967 
11 Algemeen Handelsblad" - Nederland in oorlog met Duitsland / 

Holland at war with Germany 
"Columbus Evening Dispatch" - Nixon resignation / N .. treedt af 
"Chicago Sunday Tribune" - Lindbergh in Paria / L.. in Parijs 
"La Dernière Heure" - Duitsland capituleert / Germany surrenders 
"Herald~xaminer" - Ara'bs kill Israelis at Olympios / Arabieren 

vermoorden Israelis op Ol3'mPisohe Spelen 
"Franoe-8oir" - Vietnam oease=fire / Staakt-het-vuren in Vietnam 
"Le Matin" - Tsaar treedt af / Czar abdioates 
"National Insider" - Mrs .. Oswald's story / Verhaal van Mw .. Oswald 
"Evening World Herald" - San Franoisco earthquake / aardbeving 
"Daily Mirror" - Man walks on the Moon / Mensen op de Maan 
11 Algemeen Handelsblad" - IXde Olympiade / 9th Olympiad 
"Journal American" - DutchjBelgians halt Nazi armies / 

Nederlanders en Belgen houden Nazi-legers tegen 
"Seattle Daily Times" - earthquake / aardbeving in Seattle 
"De Waarheid" Stalin overleden / Stalin died 
11 Bild" Paus neergeschoten / Pope shot 

10 mei 
8 aug. 

22 mei 
9 mei 

1940 
1973 
1927 
1945 

5 sep.. 1972 
25 jan .. 1973 
17 mar" 1917 
29 novo 1964 
18 apr" 1906 
21 jul. 1969 
28 jul" 1928 

10 mei 
29 apr .. 
6 mar .. 

14 mei 

1940 
1965 
1953 
1981 

De beroernde verzameling historische kranten van de Londense PRESS OLUB werd onlangs 
ter veiling aangeboden onder een erlliel kavel-nummer, in een catalogus van verzamel
objekten van het veilinghuis Phillips. Temidden van partijen lucifersmerken en oude 
radio·s werd deze verzameling gekocht door een antiquariaat voor een bedrag van 
~ 10,500.=, ondanks het bijna volkomen ontbreken van enig detail in de cataloguso 
The fameus LONDON PRESS CLUB collection of historie newspapers was put up for 
auction reoently .. It was entered in ene lot, featuring in a catalogue of colleotors' 
items issued by Messrs .. Phillips, Fine Art Auctioneers & Valuers" Among items auch 
as matchbox labels and old wireless sets, this cellection was bought by an antique 
dealer at a hammer price of ~ 10,5000=, in spite of a strange absence of detail 
in the auotioneers' catalogue" The relative entry reads as follows: (138) The Press 
Olub Newspaper Colleotion, representing the evolution of the newspaper trom the ear~ 
days in the 17th Century to the 1930's, the bulk comprising London Gazettes, dailies 
and weeklies, with sections for provincial papers, specialist subject papers, some 
foreign issued, and curiositieso Sold with extensive descriptive listing (Of which 
the acouracy proved to be nil - No) and index, with a history of the collection dated 
1935 and a 1969 press release evaluating the great historical importance of thiS\ 
collection,," It goes on to state that the aocuraoy of the descriptive list could not 
be guaranteed - and rightly so, according to: L .. M .. C .. Nierynck 39 
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WANTED 

17th to early 19th century in runs 

Good prices paid tor good 

material especially 17th 'century. 

L M.'C. Nierynd< 

VERDILAAN 85, 4384 LD VLISSINGEN 

(THE NETHERLANDS) 

GEVRAAGD: TijdsolU'ift "Wendingen" 1919-
1932: goede nummers, goede 

prijzen" Oouranten en tijdsolU'iften met 
bijzondere advertenties, of speoiale 
mmnners die over reklame gal'm. Rekla.me
affiohes 1900-19400 WoLowenhardt, 
Koningsplein 1, 1017 BB Amsterdam 
tlf" 020-223511 
WANTEn: Newspaper promotion, Lay-out, 

Journalism, Jubilee Editions " 
UóNimmegeers, Potvlietlaan 10-86, 
B-2600 Berohem/Antwerp, Belgium 
phone 03-23521~+ 
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SPECIAL OFFER 

ll' Iedere nieuwe abonnee 
Hl krijgt gratis een orim ginele Franse kran"t 
Hf ULE NATIONAL"uit 1833! 
l--1i -----...... Hl Each new subscribeI' 
1 ~ ~ an original French 
Hi newspaper LE NATIONAL 
ijl :trom 1833 

Write:Nierynck- Verdi
laan 85 - Vlissingen 
Netherlands. 
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"Au Oourant" is het verenigingsblad van 
de V.KoT.Vo, Vereniging voor Kranten- en 
TijdsclU'iften Verzamelaars, en wordt als 
l~rtaalblad uitgegeven .. 
"Au Oourant is the journal of V.K .. T"V .. , 
The EurOpean Newspaper OoIlectors' Olub 
Der EurOpM.ische Zeitungssammlerverein 
La Olub Européen des Oollectionneurs de 
Journaux 

Wij stellen ons ten doel de band tussen 
kranten- en tijdsclU'iftenverzamelaars in 
Nederland en in de andere landen van 
Europa aan te halen, het uitwisselen van 
verzamelobjekten te bevorderen, en ter 
zake dienende informatie aan onze leden 
door te geven. Als instrumenten daarbij 
hanteren wij niet alleen "Au Oourant"" 
maar organiseren ook minstens eenmaal 
per jaar een beurs op ons ver~elgebied. 

Our objective is to unite collectors of 
newspapers and magazines in the Nether
lands and in the other countries of 
EurOpe, to foster the exchange of news
paper collectors' items, and to make 
relevant information available to our 
membersó The instruments at our disposal 
in pursuing this objective are this 
journal, and a collectors' fair which we 
organise for the benefit of our members 
at least once a yearo 
De vereniging telt circa 100 leden. 
VKTV has approximately 100 mambers .. 

Bestuursleden / Board Members: 
KoKaspers, Nieuwediep (voorzitter/pres.,) 
D"J "Oos tra $I Emmeloord (sekretaris/secr.) 
A"Oos tra -Boe lens, Emmeloord (waarnemend 
penningmeesteresse/acting treasurer) 

W"Lowenhardt, Amsterdam (lid/mamber) 
O"MoAoSpronk, Den Haag/The Hague (lid/ 
member) 
U"Nimmegeers, Berchem/Antwerp, Belgium 
(lid/member) 
S:" S'o Brouwer'l Houtigehage (lid/member ) 
RedaktiejEdl.tors "Au Oourant": 
W .. Lowenhardt, D.,J .. Oostra, O.M@A"Spronk" 
British correspondent: L"Smollan, 
Middlesbrough, Teesside, Oleveland., 

The address;Het adres VKTV 8. Au Oourant: 
De Bosporus 6~ 8303 WE EMMELOORD, Holland 
phone 05270-98032 
Lidmaatschap incl" abonnement "Au Oourant" 
Hfl" 35@=/jaar, giro 2107176 t.n"v. Mw.Ao 
Oostra-Boelens" Emmeloord" Membership fee 
incl" subscript ion "Au Oourant" Hfl" 35 .. = 
per annum, by :FJ:uroche9,ue or similar, or in 
cash (Dutch banknotes)o Oheques to be made 
payable to :MrsoA"Oostra-Boelens, Emmeloord" 
Please write your pass DO. on the reverse! 



Colofon, vervolg/continued 

Kleine advertenties Hfl. 10.- per 
stuk, tot maximaal 10 regels over 
1 kolom~ Small ads Hflo 10D
apiece, maximum 10 lines 1 co lumn 0 

Tarieven voor grote advertenties 
op aanvraag van het sekretariaat@ 
Advertising rates large ads on 
request from the secretaryo 

Materiaal voor het volgende nro 
dient uiterliJK 1 mei a.so binnen 
te zijn (i.vomo vakantie)o 
Copy for the next issue should 
be with the secretary at May 1st 
at the latest (in view of holidays)o 

WANTED: Anything from/about WAR-
CORRESPONDENTS and WAR

PHOTOORAFHERS throughout the t:imeso 
Also press-cards, identity cards, 
badges etc@ OoM.AoSpronk, Hoog
Buurlostraat 52~ 2573 JA DEN HAAG 
(The Hague) HL phone 070-461016 

DE VOLKSKRANT AMS'lERDAM: Bedankt 
voor Uw assistentie~ Many thanks 
for your kind assistanceS 

Maandag, Jen u. Juli, 1716• 

Si compIIfcs anno! exigllum tempIIS : ft vim "erllm, 
/Evllm pil/es. ~otl po/ejl effi documenlo, nihil dtJPerarl 
Nulli rei ftJ,,.,. , 

Pijn. 1.4. 

A wat een wonderbaare Op- en Ondergang van Zaaken 
heb ik ondergaan 't zedeh myn Geboorte. Zo men de 
Jaaren optelt, dan zyn alle die Omwentelingen voorge-

vallen binnen een korte tyd I doch zo men de BeurtverwilTeling 
der Zaaken en de VerCcheydenheyt der VytkomfienbeCchouwt 
~an '!I0e~ men denke~, dat 'er verCcheyde Eeuwen doorgebrog: 
zyn lfl die Omwentehngen, en daar u}'t heb ik geleert, Dal 
flReII 'p getIJ Z,al:. mag hODptll, nog '/Jan gcen Zaak molt wanboopen. 

Rf DU$ 

Jacob Campo Weyerman's spectatoriaal 
tijdschrift - A spectatorial magazine 
by Dutchman Jacob Campo Weyermano 

When you n t visit London. England don"t forget to 

cal! in et Vld Godfrey's Old Newspaper Shop 

15% dis 

DAV] Y' N W R 
11 KINNEttTON STREET. LONDON SWIX lED TEL:O'·23~"1UB 
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VoltlIXle TvJo, Number One: in other words, the fourth issue of "Au Courant", the jour
nal for newspaper (and magazine-) collectors in Holland and for a growing number of 
such collectors elsewhere" That is what you are reading at presente Again, "Au 
Courant" looks different .. It's a min:t-magazine this time" Though the size may be 
"mini", its contents are not: it's got more text, more features, more information 
and current affairs than ever beforeo The fact that we keep changing is partly be
oausa a varied diet keeps the appetite going, and partly becausewe are still groping 
for optimal effeot .. 1'ou$ as a membel' of VKTV and reader of its journal, oan help us 
in this process by telling us. what your requirements are@ What do you expeot from 
this journal, and in what sequenoe of importanoe? Do you want plenty of things to 
read, or more piotures? Do you prefel' a fine quality of print (as with the previous 
issue) to a journal made at minimum expense? What about the variety in artioles and 
other items? Things like tl~se are of ten a question of oompromise of oourse, usual~ 
between what we would like and what we are prepared to pay@ The present issue may 
serve as an example of wha t some of us might find ti good enough"" Whether you are or 
whether you are not of that opinion, please dontt leave us in the dark" 

Soeaking of variety in artioles, we should like to repeat our invitation to oolleot
ors of extraordinary newspaper-related objeots to oome forward and write an artiole 
aboot ito One foolsoap-size page would be fine .. We have a membel' colleoting anything 
on the subject of Brigitte Bardot, another who collects newspaper-related stamps, 
yet another dealing in staff-reoruitment adverts" It is things suoh as these that we 
would very muoh like to know more aboutl 

Collectors' specialisations .. These words remind us that only part of our members' 
s'Pecialisations are known to us .. We woold specifically ask those who have joined US 

over the past 6-8 months or so to teIl us what it is they colleot .. We published a 
list of members'names/addresses/specialisations once, and are planning to do so 
again in the course of this year, so that aDiY one of us may contaot others with 
whom he may exchange certain items for the benefit of all ooncerned. 

Saturday September 12th 1981 will be the date, and Sohiphol Airport, Amsterdam, will 
be the location of this year's VKTV fair0 We have booked a fairly large hall next
door to tbe main restaurant, with a fine view of the apron .. The site has been chosen 
since most of our members. are living within an hour's travel bl" road or train, and 
also for its aocessibility by 'Private and public transport .. Members from abroad may 
fly in for the day. Precise details of time etc. will be 'Published later, either in 
this journal or by s'Pecial circular SI but we think you should know far enough in 
advanoe so that the date may be reserved. It is als 0 useful to know that, 'Pending a 
few final details yet to be settled - but we feel sure enough not to kee'P quiet about 
it - this VKTV-fair will be a combined effart with KVVL, Koninklijke Vereniging voor 
Luchtvaart (Royal Aeronautical Society), which is celebrating a lustral feast this 
year@ Members who wish to take 'Part, book astall for trade or exh1bition purposes, 
are welcome to inform the secretary of their intention. We are not sure of prices 
-per table at this stage but there is no reason to expect anything in excess of what 
it was at Baarn, last year@ The sooner we know what sort of participation we may 
expect the better, also vis-à-vis KVVL, with whose secretary we have to liaiseo 

Pictures have been taken at our Baarn JJ'air last september .. Contrary to earlier 
reports these have come out well~ and may be ordered from our member mr.F.Hettinga, 
Simplonbaan 86, 3524 GM Utrecht, Holland; phone 030-8903410 

The Auction in our previous issue has not been successful; only four lots have been 
sold:-Consequently we will not repeat this venture for the time being .. The aontest 
in the same issue did not meet with maDiY who accepted the challenge, either .. All 
the same we have been able to present three prizes: third prize to mr.RoGrooten 
from Baarle-Hertog (Belgium) wl~ scored 6 out of 24; second prize went to mr.AoC o 
Turkenburg from Maarssenbroek with a score of 11 correct dates; and first 'Prize was 
for mrmH.J@C"Bosman from Dordrecht, whose score of 14 was very good indeede All 
'Participant!; and bidders thank you very much! The correct dates may be found in 
page 39 in the clUTent issueo 



We have pleasure in relayirifs to all of' our members an invltation from VKTV-member 
Prof .. Dr"Joan Hemels from Malden (near Nijmegen), the well~lmown publicist on press
related subjecte .. Prof.Hemels has been appointed Professor in the subjects of 
History of the Press, Propaganda and Public Opinion at the Faculty of Sccial 
Sciences of the University of Amsterdam .. His inaugural addr~ss will be held on May 
25th 1987 in the University's Great Hall, in Dut eh "Aula", Singel 411, Amsterdam .. 
The Aula will be found near the Lutheran Church and the University Library, at a 
stonets throw frem Spui, and is easily reached bytram (nos .. 1, 2 or 5) from the 
Central Railway Station. ProfgHemels specifically invited all VKTV-members to 
attend this occasion" The editors of this journal will certainly be present" 

As you will haye noted from the front page of the present issue, "Au Courant" now 
has an ISSN-nurnber" These initials are short for International Standard Serial Numoor .. 
It refen~ te periodicals in the broadest serl3e, and is similar to the ISBN-code in 
the book-trade .. Bath are products of the ISO$ International Organisation for Stand
ardisation, represented in Holland by Nederlands Normalisatie Instituut .. The purpose 
of the ISSN~code is to facilitate the exchange of information contained in these 
periodicals, a process which newadays takes place largely by means of computers .. 
This means that' the contentf3 of 11 Au Courant tI will be made more accessible to prof
essional and insti tutiona,l bodies such as libraries, publishers , newspaper clippings • 
agencies (does anything like this excist outside Holland?), eto .. Since VKTV and its 
journal are actiye in a subject closely akin to what these institutions themselves 
are doing, We may perhaps expec'c to gai.n more of a name in this way. 

Since a few weeks or so Vlrrv has been in contact with the Newspaper Collectors 
Society of Ameri.ca p our clJunterpart club in the United States. NaSA publishes a 
well-printed journal once eyer!t two months, named "Collectible Newspapers"" Apart 
f'rom a variety of advertiseroonts it contains a mwber of highly readible features 
on historie newspapers, and. on sub,jects in history in which newspapers play same 
part .. T'he emphasis is on history, in particular of course that of the United States .. 
Deyelopments in the preas today receive less attention .. This reflects the fact that 
most U.S .. collectors by far specialise in historie newspapers; the more ancient the 
mire desirs.ble I and important are especially in demando Among VKTV -members 
such collectors are, let us say, less dominant in numbero It mayalBo be fair to 
assume that in the United items change hands at higher prices, on average, 
than in this country" "Colleotible Newapapers" certainly is a most interesting 
journal for any newspaper oollector .. NCSA-membership comes at US Dollars 22" - per 
year for persons living Europeo 'I"he addreas is NaSA, P .. O .. Box 19134, Lansing, MI 
48901, USAo The editors of flColleotible Ne'ispapers" and of "Au Courant" have made 
an arrangement to exchange artieles from each other' s journals whenever this may be 
thought to of interesto 

It has also come to OUI' noti,ce, through 
inform.ation passed on to ttS by OUT 

first VIrrV -member in France II 
Bernard Gelin from Lyons, tha t a club of 
newspaper collectors excists in that 
country, tooo l/["Gelin a roombel' of 
NCSA, and of the Frenoh club 11 named 
AJOUREP, based at Hyères" AJOUREP fla8 
some 100 members (NaSA about 200) and 
published a jou:rnal called Petit 
Jour" once per 3 months" We have written 
to AJOUREP but it is too carly yet for 

The Secretary .. 

Het Parool" the Amsterdam daily paper 
that started life as an underground 
journal during WWII" is in diffioulty. 
Ciroulation and advertisement revenues 
are down" Time and money are running 
short.. The paper I s plans to produce an 
iI All-Day Paper" mayor may not bring 
salyatioKl ,l depending on whether the 
market for suoh a product is there or 
noto It isexpeoted that definitiYe 
decisions regarding the fut ure of the 
paper 'dIl be taken in the course of 
this yearo We a180 refer to the artiole 
on pages 6 & 70 (Courtesy 11 Interlijnen" ) 
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