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De :naam van SVP SLmiOI'J' bent U in de bladllijden van "Au Oourant" al diverse 
malen tegengekomen als adverteerder .. T'ooh zullen velen van U, die met dit be
drijt niet bekend zijn, zich DOg steeds afvragen om wat voor soort onderneming 
het hier gaat .. Kort gezegd is SlP Sijthott een informatie""'Rinkel,; ofjl liever nog, 
een grootwinkelbedrijf' in intormatie. Want er Zijn SVP-vestigingen en oorrespon
de.ten in tal van landen over de gehele wereld .. 
De soorten intormatie die ter verkoop worden aangeboden zijn naar aard en ver
scheidenheid bijna onbeperkt .. Uiteraard is puur oomneroiële informatie een ~el 
,evraa,d artikel: vragen omtrent kredietwaardigheid, produktenpaketten, wette
lijke bepalingen, verbindingen tussen bedrijven, handelsvertegenwoordigingen, 
technische ,elevens, enzovoort, moeten door SVP met de relelmaat van de klok 
worden beantwoord .. Daarnaast evenwel zijn ook uitgevers van dagbladen en tijd
schriften goede klanten.. Feiten die als zodanig in een artikel naar voren worden 
gebraoht vereisen dikwijls verifikatie. Bij het vooronderzoek voor een te sohrij
ven artikel is SVP Sijthoff niet zelden behulpzaam.. Tenslotte maken ook vele 
stiohtingen, overheidsinst;,antl1es, belangengroepen, en andere niet-owmeroiële 
gebruikers deel uit van het klantenbestand .. 
SVP Sijthotf is vaak een soort Itlaatste redmiddel": nadat men uit eigen bronnen 
ot uit openbare bibliotheken, dolrumentatieoentra, enz .. , geen afdoende antwoord 
op zijn vraag heeft kunnen verkrijgen, is SVP Sijthoff daar tenslotte meestal 
wel toe 'bij machte .. Dat het daarbij meestal om zeer speoifieke vragen gaat zal 
duidelijk zijn .. Overigens kunnen die vragen uiteenlopen van een zeer simpele 
konkrete zoals "Wat is het adres van d1e-en-die instantie in Amerikalt tot z .. , .. 
projektvragen als "Wat is er bekend aan de hand van rapportages of pUblikaties 
owr langlopende vetes en ruzies in Nederland".. Wat SW Sijthoff daarbij niet 
uit het eigen (uitgebreide) dokumentatieoentrum kan halen weet zij in de regel 
wel te verkrijgen uit externe bronnen: bibliotheken, ministeries, databanken, 
externe experts in b:lnneB- en buitenland, enzovoort .. 
Heeft U verder nog vragen? Zo ja, even SVP Sijthoff bellenl 

Replar readers ot this joornal are bound to be fam11iar with the name of SVP 
Sijthof'f', but ma,y still not be anre of the nature of this enterprise .. In short, 
SVP SIJTHOFF is an inf'ormation-shop, or rather: a ohain-store, for SVP branches 
operate in man.Y oountries' around the globe. 
Inf'ormation of allsorts and desoriptions is available, information on commeroial 
sUbjeot rankin& hi&h on the best-sellers· list .. Questions oonoern:lng finanoial 
standing, product ranges, legal measures, business representations, teohnioal 
details, eto .. , are being asked very frequently .. Publishers of new8papers and 
magazines, too, are among SVP's best oustomers, either tor purposes of verifioa
tion of faots or for prelimin~ researoh for artieles .. Private foundations, 
gover.nment institutions, pressure groups and other non-profit organisations are 
also aDlOlli SVP Sijthotf's oustomers. 
SVP Sijthoff of ten f'Unotions as a last resort: when private or publio souroes 
(suoh as librariès) have failed to produoe an adequate answer to the query, SW 
Sijthotf usually brlngs home the baoon. Queries may diverge trom simple straight
forward OMS suoh as "Please supply the address of this or that insti tut ion in 
Amerloa" to fairly oompleJl: projeot-queries like "Please supply what has been 
"P'1Plished in reports about long-term feuds and diBputes in Holland".. In oase 
SW Sijthotf oannot formulate an adequate reply trom their own (iDmense) doou
mentation oentre, they ussually suooeed aftel' having oonsulted extemal souroes: 
libraries, ministries, data-banks, experts at home or abroad, eto .. 
~ more questions? It so, please dial SVP Sijthoff% 2 



SVP Sijthoff is een compleet informatiecentrum dat ant
woorden geeft op al uw vragen. Zodat u op basis van ge
degen feitenkennis uw werk kunt doen. 
SVP Sijthoff heeft toegang tot honderden documentatie
centra en databanken in binnen- en buitenland; en de 
specialisten om snel door te dringen tot deze informatie. 
Vindt voor u feiten, statistieken, markt-, produkt- en 
concurrentiegegevens, krante- en tijdschriftartikelen, 
namen en adressen. Op elk gebied. Wereldwijd. Snel, 
discreet en op maat gesneden. Het enige wat u nodig 
hebt is de telefoon. Meer weten? Bel 070-190575. 

* Dit nummer van Au Courant wordt u toegestuurd vanui t België. 

* This issue of Au Courant has been sent to you from Belgium. 
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Nederlandstalige kranten in België en Nederland 
OPLAGE CIJFERS IN 1986 
Dutch-language newspapers in Belgium and The Netherlands 
CIRCULATION FIGURES IN 1986 

In Nederland nam de totale oplage van de kranten toe met 0,66% 
In België nam de totale oplage van de Nederlandstalige kranten 
af met 2,5 procent. 

Holland: circulation up 0.66 %. 
Flemish part of Belgium: down 2.5 %. 

NEDERLAND EKSEMPLAREN/COPIES 

De Telegraaf 706.000 
Algemeen Dagblad 398.000 
De Volkskrant 285.400 
NRC Handelsblad 191.800 
Het Parool 128·400 
'l'rouw 122.600 
Reformatorisch Dagblad 48.641 
Nederlands Dagblad 24.568 

BELGIE LEZERS/READERS 

Standaardgroep 940.400 
(De Standaard, Het 
Nieuwsblad, De Gentenaar) 
Gazet van Antwerpen 516.400 
(Gazet van Mechelen) 
Het Laatste Nieuws 702.400 
(De Nieuwe Gazet) 
Het Volk 539.900 
(De Nieuwe Gids, De 
Antwerpse Gids) 
Het Belang van Limburg 279.200 
De Morgen 170.900 
(De Antwerpse Morgen) 

NRC lIANDELSBLAD 

% 1985 
-0.0 % 
+2.5 % 
+4.6 % 
+6.3 % 
-4.5 % 
-0.7 % 
+0.7 % 
+1 .2 % 

% 1984 + 1985 

,:-,2.7 % 

-4.7 % 

-3.0 % 

-6.2 % 

-7.7 % 
+43.2 % 
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Bij het lezen van de kop Doven dit artikel zullen velen van U zich afvragen 
"Wat is daar nu aan", en "Wat moet je d~ nu meet'. Zo'n verzameling is toch 
vlua opl:ezet: een stapel oude kranten, een schaar, en knippen maar. U begijpt 
da. t het zo niet ligt.. I 

Het doel van mijn verzameling is om via persoMe18advertenties uit Nederlandse 
kranten en tijdschriften het maatschappelijk gebeuren vast te leggen. Als grens 
voor mijn verzameling beD ik gekozen de datum van de afschaffing van het dag
bladze,el, t.w. 1 juli 1869. 

}fijn verzameling is zeker niet afgestemd op grote hoeveelhedem .. Ik zoek naar 
advertenties uit bepaalde tijden, zoals de eerste en tweede wereldoorlog, de 
crisis jaren, de tijd dat de arbeidsmarkt was overspannen, de gelijkstelling in 
het arbeidsproces van man en vrouw, enz. 

Vooral in de winter (regenachtige zondagmiddagen) zoek ik in allerlei kranten 
en tijdschriften .. Vaak staat er voor mijn verzameling Mlini, of niets in, maar 
plots doe je dan een ontde~king, zoals onlQDis, toen ik in het Nieuws van den 
D8.I van 28 juli 1942 een advertentie las voor atelierpersoneel, adres van de 
firma. voluit, en in de tekst het woord "ArilWh" (= niet-Joods). 

Geloof en politiek komen in oude advertenties veel voor; zo b.v. de mededelina 
in Volk en Vaderland van 12 januari 1935: "Waar reeds meerdere onzer leden we
gens hun overtuiging uit hun werk zijn gestoten, MIkken wij onze leden.......,erk ... 
gevers vooral op voor hun behoefte aan arbeidskrachten in de eerste plaats van 
deze rubriek ("Kameraadjes") gebruik te maken". ("Volk en Vaderland" was de 
krant van de N.S.B .. - red .. ) . 

Ook nationaliteiten spelen een rol, zoals de personeelsadvertenties van de 
Belgische vluchtelinlcm in 1914-'18, de Duitse dienstboden in de twintiger 
jaren. en de huidige advertenties t.D.v .. de gastarbeiders. 

Arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden zijn in de laatste honderd jaar 
aanmerkelijk gewijzigd .. Een 48-uri&e werkweek was vij:rtig jaar geleden nog 
vooruitstrevend te noemen. Een salaris voor onderwijzend personeel tussen de 
t.700.~ en f.900. a Is-jaars (11) was in 1890 normaal. 

Veel beroepen zijn uitgestorven, maar nieuwe ontstaan weer .. In het blad Inter
mediair van 29 april 1977 stond een advertentie "Bemanning Space-La'b"; op deze 
advertentie sollioiteerde - met suoces - Wu'bbo Ookelse In de NRC van 7 oktober 
19'7 versoheen een advertentie: "Gewoon Hooeleraar in de Sooiologie" .. De Hug
scme Courant schreef enkele da&en eerdel', op 2 oktober: "Bij wijze van proef 
zal binnenkort in een aantal bladen een advertentie geplaatst worden voor een 
hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utreoht, die daarmee een primeur heeft". 
Een andere primeur had op 22 januari 198' het Nieuwsblad NU/Rijswijkse Courant 
(een buis-aan-huis blad in de regio Den Haa,- red.). waarin de Gemeente Den 
Haag een advertentie plaatste in de Nederlandse taal, maar uitsluitend bestemd 
voor Turkse en Marokkaanse vrouwen in het kader TIln de werkgelegenheid" Voor 
wat de werkgelegenheid betreft zijn er vaak tegenstellinlen in ons kleine land, 
b.v. Oost-Gron1n&en, Limburg en de Randstad. 

Ook heeft Nederland de tijd gekend van de overspannen arbeidsmarkt. Werkgevers 
• I I 

moesten zich in allerlei bochten wringen om aan personeel te komen.. Sleohts een 
voorbeeld: in mijn verzameling komt een advertentie voor, gedateerd 20 juni '69 
Van de Bataafse Internationale Petrol~um Mij .. N .. V., a:fuletina; 255%325 Dim, met 
leuke tekeningen van jongelui met de tekst: 11 Jammer, ik kan niet typen. Geeft 
niet; je mag het in je werktijd leren als je er zin in hebt. Dat is het toch 
helemaal .. Een fijne werksfeer van kleine groepjes in het gezellig geheel." Enz. 
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Advertenties in een hoera-sfeer treft men vooral aan in de kranten van de 
jaren 1945-'50. Soma zijn er ludieke advertentie~ zoals deze in de Ni8uwe 
Haagsohe Courant van 2 oktober 194': "De Kon .. Ned"Toeristenbond A .. N.W .. B .. zoekt 
eenige jongelui voorzien van rijwielen, die tegen nader overeen te komen voor
waarden bereid zijn ter beproevine van rubber luohtbanden 1000 km af te leg&en .. 
Persoonlijk aanmelden Oranjestraat ' .. " 
Tot slot de putjesschepper .. Ja, hij heeft eoht bestaan. In "De Courant" van 7 
september 1914 stond de volgende advertentie: "H .. H .. Huiseigenaren .. Een knap 
werkman, wegens slapte ontslagen, van beroep puttensohepper, vraa~t putten vom.' 
eigen rekening te soheppen .. Adres G.Sol, Noordermarkt 29. 3e etage." 

D.Kisman, V.K .. T"V .. , Rijswijk Z.H .. 

.~ 

Flinke kerels 

In Nederland-Overzee is werk voor U; 
eervol en verantwoordelijk werk, dat 
alleen wordt gegeven aan flinke jonge 
Nederlanders van goed gedrag. Het 
Koninklijk Nederl .• lndisch Leger stelt, 
voor ~ie meent wel in aanmerking te 
kunnen komen, plaaising in uitzicht bij: 
de Infanterie, de Cavalerie, de Mobiele, 
de Kust- en Luchtdoelartillerie, de 
Pioniers, den Verbindings- (telefonisten 
en radiotelegrafisten) en den Verlichtings
dienst der Genie. 
Gegadigden moeten tusschen 18 en 

treedt aan! 

, 30 jaar oud zijn, Nederlander en nog 
ongehuwd. Dienstneminggeschiedt onder 
wederzijdsch proefverband. Inlichtingen 
vrage men den Commandant van de 

. Koloniale Reserve te Aolsmeèri 

KOLONIALE 
RESERVE 

(English transl.) 

At the slght of' 
thia headline many 
readers will won
der what the f\m 
and the purpose of 
auoh a oolleotion 
oould he. A pile 
or old newspapers g 

a pair of soissors 
and orf you go. 
WeIl" it isn't 
like that at all. 

The purpoae of ll\Y 
oolleation is to 
reoord develop
ments in society 
throua:h staff :1'e
oruitment ads trom 
Dutoh newspapers 
and maaazines.. AB 
a startina point I 
have ohosen the 
date on whioh the 
newspaper stamp 
tax was a"bolished 
in Holland: July 
1st" 1869. 
MY oolleotion is 
not aimed at large 
quantities .. I am 
lookin& for ads 
trom oertain eras, 
suoh as WW! &I WWII 
the 19}O's depress
ion years, the 
post-mar shortage 
of labour, equal * Lij, dit:.in '940 i" aanmerkiflg 'UICIW-l"'1/ tI' /"(lI!J('1I 7'(IOr ads/>, 01((/'-1'- i ht t 1 111 

ojjki,.,.-71Iîfgf.1' (illulo oj daaraan gdii/.. .. zl.'fll7rd(:: di/>/M'o; k4/ijiis- r 2: soa our 

2-12-,39 
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grl'll&l'l/,' 19-,±2j jarm) dall'wd11oor adsp, ,,/(1J11m/wil I/'- Lurn/"Ilar/- for men and women" 
ajdt:ding (diploma ambachtsschool: /1Il1lÁ"'.A 1crl."T" drarideil (~( /,,- eto.. In winter in 
,çlr/illtmima/.'cr __ leejlijdsgl'CIlzt'1I: J8-2b jaar) k"lI1lt'l/ Lidi (/(/tw/O(' nArtioular (r".( "" ... 
thaIIs rt'Cds wmden tol dm Commandant ,/1711 dl' },,'(I/tillialt R,'SITI/<,.. t'- ........ v 
Eàtigc ItJCEtgg-i"g tol plaalsillg als ndsp. Olldffojju'irr-7'Iit?glr, dali Sunday afternoons) 
'W".; n/s.l!.1sp. 1IIo"Iow lau I/Wts. tvntwtl nag niet 'ii/ort/NI gcdaall, I sorutinise piles .......................... == .................. " .... · .. , ......... 11 •• ~;.~,.· .. '.:".·Iof newspapers ru~d 



(;EVRAAt:b: Kranten met artikelen en/of foto' a van ABg IENSTRA .. 
H .. J.Co Bomnan, Dordrecht, telefoon 078-311998. 

(continued trom ~revious page) 

mn 

magazines. Quite often I find nothin& suitable at all, 'but sudden diacoveries 
do ooour, lik. the other dey when I faund an adverlisement in Het Nieuws van 
den Dal of July 28th 1942: Wanted: Workshop Staft", Arian (= not Jewish), with 
the tirm' s tull name and address .. 

RelilioR and politics f'isure fl~quent1Y in old staff ads, Buoh as in the follow~ 
in& announoement in "Volk en Vaderland", January 12th 1935: "Since man,y of our 
mem1ters have lost their jobs on account of their persuasions , we call upon OUI' 

employer""IMm1ters to recruit their staff first and foremoat thrOUlh our small 
ads oolwm" 4> ("VOlk en Vaderlandt/ was the journa.l of the Dutcn national-sooial
iet movement.- ed.) 

NationaUties, too, are being referred to at times; I oould mention the Belgian 
refu&ees' staft" ads of 1914-'18, tbc German domeatio servants in the 'twenties, 
and today's guest-worker advertisements. 

Workinl oonditions have im~oved beyond reoognition over the past century .. A 
48~ workinl week was a positive exoeption fifty years ago. Sohoolteaohers 
in 1890 wen used to an annual salary of something bet ween 700 and 900 guilders .. 
(a rate of exchanie of 11 guilders to tbc ~ wculi not be too far out.- ed.) 

~ professiona have lone to make "l'Iay for othere:. "Intermediair", tbc vacanoy 
weekly, pultUshed an ad on April 29th 1977 for "Spaoe-Iab Cre"'· .. Wubbo Ookels, 
the first Dutohman in outer spaoe, obtained his job through this ad. On Oot.7th 
19'7 "Nieuwe Rotterdamsohe Oourant" pultllshed OM that read: "Wanted: Full 
Professor in Sooiology" 4> A few days previoualy, on Oot.2nd, "Haagaohe Oourant" 
had printed an artiole announoing an eXperiment involving reoruitment ads in a 
number of papers for the purpose of seleoting a professor at Utreoht University. 
Another first was pulDlished on January 22nd 1986 in Nieuwsblad rro/Rijswijkse 
Courant (a free paper in TM Hague &: distriot .. - ed .. ) in whioh the looal counoil 
plaoed an advertisement in Outeh, but exoluaively aimed at unemployed Turkien 
and Moroooan wamen. There are great regional differences in employment in this 
small country of aura: the extreme N .. E.. of the oountry and the South of Lim'bura 
on the onehand. and tbc large aitiea in tbc West on tbc other. 

Holland bas had periods of great shortages of labour, too. Employers had to 
bend over baokwards in order to find suitable staff .. One example: I have in my 
oolleotion an advertisement dated June 20th 19'9, by Bataafse Internationale 
Petroleum Mij.NV (the Dutoh branoh of Britieh PetrOleum), size 255x325 Dm, with 
drawillls of YOWl& people and the following text: uPi ty 11 I never learned to use 
a typewriter .. Doesn't matter, if you llke you oan learn it while working for us .. 
Ien't that wbat you've al~s wanted? Working with pleasant oolleagues in amall 
tearu", eto. 
Jolly adverls Uke this one are fauna fairly frequently in newspapers of tbc 
1945 -' 50 period.. Sometimes OM f'inds the odd OM 11 suoh as this one from "Nieuwe 
Haa.gsohe Oourant", Oot ober 2nd 194': "The Royal Dutoh Tourist Assooiation ANWB 
wants a mmiber of YDUnl people with bic;yoles to cover 1000 kms Ul order to test 
pneumatio tyres .. Please apply in person, Oranjestraat , .. " 

Fi~lly 11 the sewer-man. Yes 11 he did exoist.. The following ad was printed in 
"De Oourant" on September 7tn, 1914: liTo all house-owners .. Diligent workina man, 
sewer-man Dy profession,l wants se'Wers to be oleaned" Address G.Sol, Noordermarkt 
29. 3rd floor" " 

D.Kieman, V .. :K .. T.V., Rijswijk ZR .. 11 



DE DAGBLlWEN VAn DE '{<'EREW AFIRVE1:lD{I:; 1 
THE WOBJJU 0 S DAII;Y 

) 
GeJCTIlan. Fec1€1:r'2.I 

e(1:1.1.;1.e3 - 6 editions) 

Brenzi;al~"B~Jte 

Alb B:;/t,;f~ 

Zeit;unr:; 

named editi.ons: 

r, t Presse (1;,. ea:l.tS(jf~ ~., Lv. ) 

10"Mct 
11 
12 

Na.chrichten 

13"Zollern~~A1b Kur:1.er 
14.oSüdwcl?1; PI'csse 
15 
16 
17 "Ha.ller Tagblatt 
18 "Rundschau 
19 

kcrp'blao.en differentJ..,)" n3Ja(~d. edit:ions: 
27.,Noro-Stuttgl.:lIter Rtmdscl13:U 
28 0 Fellbachcr Zei tur1j]; 
29 Kreiszeit'llIl!Z, 
30., aä.uhot e 
.31 

Tag1)la'VG 
36 Zeitunr: 
37.,Nt1rtinger Zeitul1g (2 edities 2 edHions) 
38 -ZeittlxJ.g 

t:tcs - 2 eoition3) 

4 ed::t t:tons ) 

- 22 edi tions) 
- 3 ) 

ZE;itltnr~ (22 
'( 3 

diffe:cently nruned eëiitio:ns: 
Zeitung (2 eo.ities 2 ) 

Nac:hric:htcn (2 eo.:1ties 2 cd:Him:ts) 
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TFB CaICAGO TH I. RUNS : 
A CQTI){)RWL REWSPA:f:ER 

The CHICAGO TRIBUNE is reputed to be the pioneer whon it oames to tull-oolour
pr1nt~ in newapapers. Art-Director TONY MAJERI trave1s around the world trom 
one seminar to the other, as the paper's expert on oolours. At times this may 
surprise him, Dut he is weU aware to ie world.ng in the laboratory where the 
tuture is bein& made. Tbe tundamental truth remains simple: "Mother Nature tells 
US where to &0. We merely follow." 

To~ Kajeri, the man who gave the Chic8.io Tri'8une its colour:tul. aspect, often 
trave1s around the country and abroad to teaah "thers about Colour in Newspapers. 
The Tribune averaaes 8-1' tull colour pages every day. He finds himself SOl!lewhat 
at a 108s to explain ~ he should be thought of as the expert. Majeri: "The 
other da,y I was invited to travel to Denmark and work for a certain newspaper 
there for one whole week, tell.ing them everythina I know about colour. Such an 
invitation renders me speechless, not just because it's me they're invitina, but 
because there apparentl3' is very little knowled&e in Europe of the potentialof 
oolour. 1 attended a seminar the other dq in Klaaenturt, Austria, where I met 
fewer ed! tors than advertisement people, but even they appeared to know hardl,y 
an,ything about colour. I oouldn't believe they were so - I don't like to say the 
word - primitive. I would sey that a prClDOtion manager or advertisina chief bas 
to eat and ltreathe oolour. 1 have tried to exple..in as best I could, but the best 
wa:! to gatber knowledae is to come here." 

-In the U.S. you can see all stages of oolour printin,g in newspapersi the devel
opment is in :tul.l swing. The Chicaao 'lTibune is ahead of everyone else. We have 
been eXper:imenting with colaur printin& for forty years, and succosstully so for 
the past fif'teen years. Tealmiques have progressed enormoualy. We have a !leW 

printinc woru, the very best there is, everyth1n& brand-new, huae presses, a 
paantic buildin&, at a cost of 200 million dollars all included. Others J'JJ8.Y' 
spend 20 or 30 million. We have a magnificent colour printin& worka. We have 
dared to invest, I meao. Ours is a &reat pace to vi si t. Because this isn' t th.e 
end of the road; developnent soos on all the time. Semeone who wants to lenow 
what wiU lte possible during the next two centuries can find out about it at our 
worka. We are now building somethina in joint effort with Kodak, and we are 
expsrimentin& with techniques. We use laser separation techniques' that are uaed 
nawhere elae. n 

Untortunately we O8JUJOt inspoct this miraoulous 'Plaoe trem olose by; a few 
proàuotion teama are on strike, and picketers spit on everybody who wants to en
ter the buildinc, inoluding the police escorts. What Majeri resents even stronger 
is the reduoed lIUIIer of f'ull-colour pages as a result of the strike, "I 8Ja 

crazy about oolour. Colour is tun. I am looked \!pon as the expert, but I IIO'self 
conduct experiments almost every day. We at the Tribune have made many mistakcs. 
We are still tryina to define the principle of the use of colour." 

"Colour means oompetition strenath. Prom a point of view of advertisement reve'" 
nues oolour hel'Ps to bring us on par with television and the glossy magazines. 
Colour sella. makes money. Market research bas demonstrated that a f'ull-oolour 
ad in a blaak &: white paper is memorised better: a very positive effeot. In 
general one can say this: if ,.ou do not use oolour you are s tuok in a disadvanta
geous position. n 

"We have more realism in our paper, more depth and perspeotive. Newspa'POrs aan 
now fight .a.ok against the electronic media. And this we find exci tin&. Colour 
also helped to ,et the readers' interest goin&. They are getting a more modern 
and more attractive paper. Black and white bas a melanoholy connotation; oolour 
&ives people the idea that newspapers, too, are now part of the 20th century. 
Like the ma.&azines, we are back in the mainstre8JI of' life." 12 



·Colour enaltles you to let your paper stand out 8lD0J1& the others in the news
stands. You aan oreate personality, strength, visual attraction. Tou oan't do 
that in ~laok aDd white. And onoe you know that colour is a faotor of import
anoe you must learn what oolours do, ho" they tunctlon." 
"~ are hoapital walls always painted in pale yellow or pale blue? Because 
they soothe. If those walls were painted bright red or orange it wauld have an 
unsettling effect upon the patients. People respond to oolours. So yeu must 
find out what effeot each colour haa, and you must determ1ne the sort of re
sponse you want trem your readers. Bl.ue is soothin&, red is warm. These are 
established scientlfio facts, and newapapermen should study them in order to 
understand what oolour oan do for tbem." 

"There is a great deal that I DG"self' do not yet understand, but what I do kno" 
is that I use oolour consoientiously, not too loud or distractin&. I try to 
matoh our use ot oolour wUh the tone of DUr wa:y of reportina. And tha.t tends to 
be a quiet one. We are no highsobool journal. We are, let us aay, sophisticated. 
BopefUlly our colours refleot this attitude." 

"Tou ask for examp1es. Well, we seldClJl use prima.ry oolours. We always try to 
blend the four primary oolours in order to tone them down. This oreates a more 
sulttle atmosphere. We tQU1ld this out by doina it, and Dy learning in the prooess. 
!lost Dewspapers·, that start working with colour use the pr1mary ODeS; red, 18110", 
8lue. They use so much unadulterated oolour in one page that the whole page 
cClDea apart. Because it 1s so lood, it soreams to everyone who sees it, WAAA.AH1 
None of the elelant feeling tbat we are trying to create." 

"Colour shoold be a way of life for newspapers that use it. Don't say: well, 
let's do this artiole in oolour for a ohanàe. Instead you shauld assume that it 
WILt. go in oolou:zr. Suppose I "ould do an article about you; I wou1d try to re
neot your personality in the colours I would use. This is _bat we do with our 
paper, we try to match real1ty, and not to pull the wool over people's eyes. 
Suppose we print a pioture of a man 1ying in a pool of blood - whether we would 
print suoh a picture ls very much the question th~ - we would not accentuate 
the red to make it more dramatio. A question of goed taste." 

"Kost European papers that use colour have so far used it in one dimension onlys 
promotional~, in order to attraot attention. Noise for the mere sake of it. 
Bild Zeitung is an example of a neWBpaper that uses screaming coloars. It does 
nat mean to please; it intends to shock its readers. Journal1sm that measures 
its quall ty in thrills. At least one could say that this eort of neWBpapers 
have detiDed their purpose in using colour." 

Por lIajeri a DeW8paper is fema!.. "There are wamen who apply their make -up one 
~r on top of another, ot hers who use it sparingl8' but very effectivel.y, and 
there are wamen who use nothina whatever. It depends upon the image they want to 
oreate. Whatever theY do, they wish to achieve a certain effect. USA Today, a 
paper printed b;r the Chioalo Tribune by the way, likes to put 1t on rather 
beavil,y, as if to yell: Grab Me! ~ )(el We are a JIOre oomfortable loold..ng JleWB
paper, more demure. That is our edi torial temperlUllent, and i t wauld be a slap in 
the faces of our editors if you lIOuld atain their pages with an:y old oolour. 
To devoted editors a neWBpaper is a li'Vi.n& object, a person, something not to be 
meeaed about with." 

".Amona the editors ot the Tri'Mme scme traditionaliste who swear lay blaok and 
white think that a black and white photograph bas more soul than a oolour piot
ure. There 1s a oontinu1.n& argument on whether oolour aff'eots a newspaper's 
tcme. I think that onoe you have determined what you want oolour to do for yeur 
De_paper, you wiU ham ho. to wse colour to that effeot." Most ot the editors 
of the Tribune are p1e&sed to have colour in their oolUllll'lB, reports Majeri. 
"It makes their stories 'better lookin&, more invit1n&j so 1t attraots more 
readers, which is what every editor wants." 13 



In the editorial sta.ff' of the Chioqo Tribune Creative Direotor Majeri heads a 
d.epartments of 4.6 men aJld women: 24 ilJ.ua.trators, l' lay-out men, and , 00-

ordinators. Ei&ht of them are worldng tul.l.-time on the oolour paaes. 

·With ea.ch of these eight persons I diSCU8S trom day to da,y what they are work
in& OD, what their ideas are, wl'\Y they prefer this oolour to tbat one. TM 
editors are worJdna on the asSUlltpt10n that everythin& is done in oolour. No 
pre-eelection is made of what will be done in oolour and what won't. We think in 
terma of ooleur, and it is only for reasons of technioal limitationa that we 
depart trom thia ,eneral principle a few times per ciq." The female memlters of 
lIa,1eri '8 te .. appear to extend this principle to the olothes they wear, unlike 
tbeir male oolleagu.ea in their grey or blue suits. This includes l(ajeri hiIIselt, 
althou&h he does wear sports shoes. 

Leading the way through ron of paoked desks he tells me the story of the 
Society of NeWBpaper Design, founded by himselt' and a rew ot hers same eiAht 
years aso. "We started off with 25 men; now we have 2800 members. We organise 
oonferences, and distribute information on newspaper design. In the Sooiety we 
talk a &reat deal about colour. We bad a oolour seminar the other day bere in 
Chioaao, attended by '00 people trom all over the world. Every'bod3' is very 
interested in oolour. TM Society's address is in Washington 00, people aan 
write to them for information, and we send them whatever we have, whatever they 
aak tor." 

lilt 's a f'riendly open orgamsation. People are always willing to help where-ever 
they oanN

, sais Yajeri. "This is Amerioa, we like to share things w1th others, 
U's tun. ~ ahould we keep thinp for ourselves? If people don't know where to 
turn to they can aak me. I will give tbem ten neW8papers that are doing great 
things in oolour." 

lil am workin& on new desips for several American newspapers, and one of the 
firat th1ngs I alwsys do is to f':t.nd out whether the printing maohinery of these 
papers is suitable tor oolour printing. Th1s is usually th.e case; it juat never 
ocourred to these people to use th.em for that purpose. One of the papers I &lil 

working on is 'based in Fort Lauderdale, Ploridaa the Fort Lauderdale Sentinel. 
TM Sent1nel bas DO eJ[perience with oolour printing whatsoever. The !DOst ditf
icul't thina ia to make people UDderstand wbat colour does, how you should work 
with it." 

And in a sohoolteaoher's voioe: "I always say tbat the easiest W83 to leam what 
oolour oan do is to shut one's eyea anc1 re-open them after a while. The first 
thina you aee ia oolour, everyth1n& around you is in oolour. Unless you are 
oolourblind, the wbole world around yO\1 is made in oolour. Mother Nature tells 
us where to go. We, the newspaper boys, can only do as ahe tells us." 

(Interview by lIs.Trix Broekmana, pu»li8hed in Adtormatie Magazine, 11th Sep.1ge,) 
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KRANT IN KLEUR 
De Chicago Tribune geldt als de pionier op het gebied van kleur in 
de krant. Zijn art director Tony Majeri reist als expert de wereld af, 
van congres naar seminar en omgekeerd. Het ene ogenblik mag 
hem dat verbazen, op een ander moment weet hij zeker dat hij in het 
laboratorium zit waar de toekomst wordt gemaakt. Maar het basis
principe is simpel: "Moeder Natuur geeft de richting aan. Wij, kran
tenjongens, hebben haar maar gewoon te volgen. " 

TIny Majeri, art director bij de Chica· 
go Tribune, moet steeds vaker van 
huis om ergens in de VS zijn kennis 

te spuien over Kleur in de Krant. De man 
die de Tribune zijn kleurige aangezicht 
geeft - gemiddeld acht tot zestien kleu
renpagina's per dag - stelt met verbazing 
vast dat hij als autoriteit wordt be
schouwd als het gaat om kleurige vormge
ving van kranten. 

In een krap spreekkamertje van zijn 
dagblad zegt hij : "Laatst ben ik uitgeno
digd om naar Denemarken te gaan, om 
een week lang bij een bepaalde krant te 
werken, en alles vertellen wat ik weet over 
kleur. Van zo'n invitatie ben ik totaal on
dersteboven, niet alleen omdat ze uitgere
kend mij vragen, maar ook omdat er in Eu
ropa blijkbaar heel weinig kennis is over 
de mogelijkheden van kleur. Toen ik een 
tijdje geleden op een seminar in Klagen
furt was waren daar niet zoveel redacteu
ren, meer promotiemensen, en zelfs die 
mensen, ik kon niet geloven dat ze zo pri 
mitiefwaren, laat ik op mijn woorden let
ten, die mensen leken niet veel kennis te 
hebben over de potentie van kleu r. En ik 
zou toch zeggen dat een promotion-direc
tor of een advertising director uit zijn bol 
zou moeten gaan voor kleur, de power die 
kleur heeft. Ik heb hen zo goed mogelijk 
uitleg gegeven, maar de beste manier om 
informatie te vergaren is hierheen komen. 
16 

"In de VS kan je alle stadia van de kleu
rentoepassingen in kranten zien, het is 
volop in ontwikkeling hier, bij alle moge
lijke dagbladen. De Chicago Tribune is 
het verst. Wij experimenteren hier al veer-

. tig jaar met kleur, maar pas de laatste 
vijftien jaar gaat het lukken. Vooral om
dat de techniek is vooruitgegaan. Wij heb
ben een nieuwe drukfabriek, echt het 
neusje van de zalm, die 200 miljoen dollar 
heeft gekost. Alles is nieuw gebouwd, al 
die enorme persen, in dat enorme ge
bouw. Anderen spenderen daar mis
schien 20, 30 miljoen aan. Erzit een prach
tige kleurdrukfabriek in. Ik bedoel, ze 
hebben er een hoop geld in gestoken. 

Wij zijn een prachtige plek om te bezoe
ken. Omdat we nog steeds in ontwikkeling 
zijn en evolueren . Iemand die wil weten 
wat de mogelijkheden zijn voor de ko
mende twee eeuwen, kan dat hier leren. Er 
wordt nu iets voor ons gebouwd in samen
werking met Kodak, en er wordt geëxperi
menteerd met de techniek. We gebruiken 
laser-scheidingstechnieken die nergens 
anders bestaan." 

Het wereldwonder kan tijdens dit be
zoek helaas niet van nabij worden beke
ken : er is een staking gaande in enkele 
produktiegroepen, en de stakers die in pi
cketline voor het gebouw lopen spuwen 
iedereen onder die naar binnen wil , inclu
sief de politiebegeleiding. Wat Majeri 

Stocks hit 
new high 



nog erger vindt is dat door de staking min
der kleurenpagina 's kunnen worden ge
maakt." "Ik ben gek van kleur. Kleur is 
Fun. Ik word als een expertgezien, maarik 
experimenteer zelf eigenlijk nog elke dag. 
Wij hier op de Tribune hebben veel fouten 
gemaakt, we zijn een hoop keren gestrui
keld. We proberen nog elke dag het prin
cipe van ons kleurgebruik te defini~ren. 

"Kleur is een zeer concurrerend iets ge
worden. Vanuit advertentie-oogpunt 
brengt kleur ons veel meer in een concur
rentiepositie ten opzichte van de televisie 
en van de tijdschriften. Kleur verkoopt. 
Market research heeft aangetoond dat 
een kleurenadvertentie in een zwart-wit 
krant beter wordt onthouden, er is een 
zeer positief effect. In het algemeen kanje 
dit zeggen: als je geen kleur gebruikt zit je 
in een nadelige positie. 

MEER REALISME 
"We hebben nu meer realisme in de 

krant, meer diepte en perspectief. Dus 
kranten kunnen nu beter concurreren met 
andere mediums. Dat windt ons tamelijk 
op. Het is ook duidelijk geworden dat 
kleur de belangstelling van de lezers op
nieuw heeft gewekt. Ze vinden de krant 
moderner, aantrekkelijker. Zwart-wit 
heeft altijd iets sombers gehad en kleur 
geeft mensen het idee dat ook de kranten 
eindelijk deel uitmaken van de twintigste 
eeuw. Wij zijn wat de tijdschriften zijn, we 
zitten meer in de hoofdstroom van het ge
beuren. 

"Met kleur kan je actief jouw krant te
midden van alle andere kranten in de ki
osk eruit laten springen. Je kan een per
soonlijkheid creëren, een kracht, een visu
ele aantrekkingskracht. Met zwart-wit 
lukt je dat niet. En als je eenmaal weet dat 
kleur een factor is, dan moet je leren wat 
kleuren doen, hoe ze werken. 

"Waarom zijn ziekenhuismuren altijd 
in een heel bleke kleur geel geschilderd, of 
bleek blauw? Omdat die kleuren rustig 
maken. Zou je die muren rood verven of 
oranje, dan liggen de patiënten daar niet 
18 

met een innerlijke rust naar te kijken. 
Mensen reageren nu eenmaal op kleuren. 
Je moet dus uitvinden wat kleuren doen, 
en welke response je van je lezers wil heb
ben: blauw is kalmerend, rood is warm. 
Daar zijn studies naar gedaan, en daarin 
moeten dagbladen zich in verdiepen om 
de werking van kleur te begrijpen. 

"Zelfbegrijp ik op dit terrein een hele
boel nog niet, maar wat ik wel weet is dat 
ik kleur gebruik op een gewetensvolle ma
nier, niet te lawaaierig of te afleidend. Ik 
probeer de toon van onze berichtgeving 
zich te laten weerspiegelen in ons kleurge
bruik. En die neigt naar rustig. We zijn 
geen Highschool Journal. We zijn, zeg 
maar, sophisticated. En hopelijk reflecte
ren onze kleuren die instelling." 

Majeri : .. Kleurmoet een wayoflife zijn 1I00r 

de krant die het gebruikt . .. 

"U vraagt voorbeelden van hoe dat 
gaat. Kijk, wij gebruiken maar heel zelden 
primaire kleuren. We proberen de vier 
primaire kleuren altijd te mengen, dan 
worden ze zachter. Dat creëert een subtie
lere toon. Dat hebben we bereikt door te 

doen, en al doende te leren. Meestal als 
een krant met kleur begint gebruiken ze de 
primaire kleuren, het rood, het geel, het 
blauw. Zoveel pure kleuren op een pagina 
dat de hele pagina uit elkaar valt. Omdat 
het allemaal zo schreeuwt en hard over
komt, waaa. Er is dan niets meer te be
speuren van het elegante gevoel dat wij 
prober~n te scheppen. 

"Kleur moet een way oflifezijn voor de 
krant die het gebruikt. Je moet niet zeg
gen: oh, we gaan dit verhaal in kleur doen. 
We nemen gewoon voetstoots aan dat het 
in kleur meegaat. Als ik over jou een ver
haal zou schrijven zou ik proberen jouw 
persoonlijkheid te weerspiegelen in de 
kleuren. Dat doen we met de krant, we 
proberen realistisch te zijn, we proberen 
om de boel niet te faken. Als er een man in 
een plas bloed ligt, waarvan ik me trou
wens afvraag ofwe zo'n foto mee zouden 
nemen, dan gaan we dat rood niet aanzet
ten. Dat heeft met smaak te maken. 

"De meeste Europese kranten hebben 
kleur altijd maar eendimensionaal ge
bruikt, namelijk vanuit promotie-oog
punt. Ze zien kleur louter als iets waarmee 
je aandacht trekt, het lawaai dus om het 
lawaai. Bild Zeitung is een voorbeeld van 
een krant die luide en schreeuwerige kleu
ren gebruikt. Die krant wil ook niet beha
gen, maar schokken, het gaat om sensatie
journalistiek. Het minste watje ervan kan 
zeggen is dat kranten die zo te werk gaan 
tenminste hun doel om kleur te gebruiken 
hebben gedefinieerd. 

Voor Majeri is de krant geen meneer, 
maar een mevrouw. "Je hebt vrouwen die 
teveel make up hebben, je hebt vrouwen 
die het heel subtiel en effectief opbren
gen, enje hebt vrouwen die helemaal geen 
make up opdoen. Het hangt er maar vanaf 
wat ze willen uitstralen. Maar wat ze ook 
doen, ze willen er een bepaald effect mee 
bereiken. USA Today, dat trouwens bij 
ons wordt gedrukt, smeert het graag lek
ker dik op haar gezicht, zo van: Grab me! 
Buy me.' Wij zijn meer een comfortable 
looking newspaper. wat ingetogener. Zo is 
ook onze redactionele toon, en je zou de 

redacteuren zeer op de tenen trappen als 
je zomaar allerlei kleuren op de pagina 's 
zou smeren. Voor toegewijde redacteuren 
is de krant een levend ding, een persoon, 
en daar ga je niet zomaar mee aanromme
len. 

Overigens zijn er op-de redactie van de 
Tribune enkele traditionalisten die ZVle
ren bij zwart-wit. Zij vinden dat een zwart
wit foto een andere ziel heeft dan een kleu
renfoto. Op onze redactie wordt elke dag 
luidkeels de discussie gevoerd of kleur in 
een krant de toon van een krant verandert. 
Ik denk dat als je als krant hebt vastge
steld wat je met kleur wilt, dat je dan van
zelf kleurgebruik in die richting krijgt." 

De meeste redacteuren van de Chicago 
Tribune zijn wel ingenomen met kleur in 
de kolommen, meldt Majeri. "Hun ver
haal komt er gewoon beter uit te zien, 
noodt meer tot lezen, en trekt dus meer le
zers, en dat is wat elke redacteur wil." 

Op de redatie van de Chicago Tribune 
zwaait creative director Majeri de scepter 
over een lijvige afdeling van 46 mannen en 
vrouwen : 24 illustratoren, zestien opma
kers en zes grafische coördinatoren. Van 
deze groep houden zich acht mensen con
tinu met kleur bezig. 

"Met ieder van deze acht spreek ik elke 
dag persoonlijk over wat ze onderhanden 
hebben, hoe ze er tegenaan kijken, waar
om ze bepaalde kleuren willen gebruiken 
en andere niet. In principe gaat de hele 
redactie uit van de stelling dat alles in 
kleur meegaat. Het 'is niet zo dat van te vo
ren wordt gezegd: dit gaat inkleurenditin 
zwart-wit. 

"Wij denken in kleur, en slechts door de 
beperkingen van de techniek moeten we 
een aantal keren per dag terugkomen van 
het kleur-idee." Dat nu lijkt niet te gelden 
voor vooral de vrouwelijke medewerkers 
van Majeri, die in hun kleurige en semi
nonchalante kledij flink afsteken tegen 
het grijs en blauw der heren pakken. Maje
ri zelf is keurig in het pak, maar beweegt 
zich wel op sportschoenen. 19 



Lopend langs overvolle bureaus en mu
ren vol kleurige illustraties en teksten ver
telt hij over de Society of Newspaper De
sign, die hij acht jaar geleden met enkele 
anderen oprichtte. "We begonnen met 25 
man en nu hebben we 2800 leden. We hou
den conferenties, en we zaaien informatie 
uit over newspaper design. In de society 
praten we heel veel over kleur. Laatst had
den we een seminar met als thema ,kleur' 
georganiseerd "in Chicago, daar zijn 600 
mensen uit de hele wereld op afgekomen. 
Iedereen is zo gëïnteresseerd in kleurge
bruik. De society is gevestigd in Washing
ton, en men kan ernaar schrijven voor in
lichtingen, we sturen wat we hebben, wat 
men vraagt." 

"Het is een vriendelijke, open organisa
tie. Mensen hier zijn altijd bereidje te hel
pen waar ze maar kunnen", zegt Majeri . 
"Dit is nu eenmaal Amerika, wij houden 
ervan dingen met anderen te delen, dat is 
fun. Waarom zouden we dingen voor ons
zelf houden ? Als mensen niet weten waar 
ze heen moeten, kunnen ze dat aan mij 
vragen. Ik geefze zo tien kranten die goed 
werk doen met kleur. 

"THE PENNY MA.GAZINE" 
ft THE !aRR CIl." 

,.Ik ben bezig met het maken van een 
nieuw ontwerp voor verschillende Ameri
kaanse kranten, en een van de eerste din
gen die ik altijd doe is uitzoeken of het ma
chinepark van de betreffende kranten ge
schikt en gereed is om kleur te verwerken. 
De meeste persen kunnen kleur verwer
ken, men heeft er alleen nooit aan gedacht 
ze daarvoor te gebruiken. Een krant waar 
ik voor bezig ben zit in Fort Lauderdale. 
the Fort Lauderdale Sentinel. De Sentinel 
heeft geen enkele ervaring met kleur. Het 
moeilijkste is dan ook om de mensen daar 
te laten begrijpen wat kleur doet, en hoe je 
het moet toepassen." 

Hij zet een onderwijzerstoontje op. "Ik 
zeg altijd: de gemakkelijkste manier om te 
leren wat kleur kan doën is gewoon eens je 
ogen dicht doen, en ze dan weer open 
doen. Het eerste dat je Ban ziet is kleur, 
alles omje heen is kleur. Tenzijje kleuren
blind bent, is de hele wereld opgebouwd 
uit kleuren. Moeder Natuur geeft de rich
ting aan. Wij, krantenjongens, hebben 
haar maar gewoon te volgen·." 
TRIX BROEKMANS 
ADFORMAnE "-9-1986/nr 37 
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'l'BE CNrALOHIAH FRESS Di 
TJiE SPANISfl CIV[I. WAR 

The democratio prees of Oatalonia was one of the 
main viotims of Franco' s viotcny in the Spanish 
Oivil War. 1,b, outocme of that war oaused a large 
DUlDber of leading dailies and weeklies to VBDish, 
most of them for ever. This was the oase in other 
parts of Spain as weU. l4any news-papers,having 
weathered the storms of politioal and sooial . 
ohanges in the preoeding decades, did oot survi ve 
the dramatio fall of the Oatalonian oapital Baro
elona, whioh had been a stron&hold of republioan 
forces until the very lAst. Barcelona fell to 
Pranco's superior force on January 26th 1939, 
following which daily newspa.~rs with traditions 
going back 70 :rears or more were sUllD8rl.ly ,- and 
prCDptly - slmt up. Not even so much beoause they 
had oontinued 'PUblioation d~ the oivil .war in 
~erritory held by the Republioana, but beoause 

. their style of journalism antagonis~ tbe viotors. 
A simple roll-call befere and :f.umediately after 
Franco made hls violent entry into the Spanish 
poli tioal scene will confirm thls. 

The citizen of Barcelona who on Sunda,y moming 
Jul3' 19th 1936 decided to make a round of the 
Mwsstands in the city had a choioe of twelve 
De1t'8papers, published looally seven c1ays a week. 
On weekdays there were su more, all eveni.ng 
papers. A total of 18, several of whioh were 
printed in tbe Catalonian ~e. On the Kon
days there was "Hoja Oficial de Baroelona"(1926) 
with its Oatalonian edition "F'ull Ofioial de 
Barcelona" ( 1931) espeoially for these who wished 
to observe ~ rest and would therefore oot 
bu\r a paper on tha t da,y. A tour of the amaller 
towns of Catalonia on that same da,y - a SQDe

wbat hazardous enterprise siDOe the Civil War 
had just brolcen out - would have provided a 
further 18 ne1t'8papers, all dailies. Atull list 
of ti tles bas been printed alongside this 
artiole. 

Most of these 36 Catalonian dailies - there was 
a large number of weeklies and bi-weeklies as 
weU - oontinued to be published during most of 
the Civil War~ Some were na.tionallaed for polit
ioal reasons, but the çeat majority went on as 
usual and uncler their 01fD identity. In the face 
of the fascist onslausht this was seen as . a 
DeOesslty: one ha.d to p1"eserve the diverslty and 
tbe democratio nature of Catalonian sooiety. 
Oatalonia was also predan1 nantly on the aide of 
the Republioans, a.nd amdous to remain autoDOlllOUS 
tram Kadrid, whils t grantin« tW.1 leSal proteot
ion to those who were of a different minde 
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In 1939 the victors decided which ,of the Oatalonian MWB
papers could be allo_d to reuin. These were o~ a hand
tul: "La. Vanguardia", which f'rcIIl Ja::tJUJUY 27th was called 
"La. V~dia Espdola"; "El Oorreo Catalán" (tran Feb. 
14-th, foll~ a sponta.neoua edition on January 27th); 
"El Noticiero Uniwrsal" (also tram February 14-th); aDd, 

on Konda;rs, "Hoja Of'icial de la Provinc:la. de BarceIcma" , traD 'P'ebruary 27th, in 
Oastillian (= Spanish) only. ODe DeW daily paper was issued on February l4th in 
Barcelona: "Solic1aridad Na.ciona.l", tran then on the 10cal KOvimiento journal. 
Vovimiento was Pra.Dco's national movement of Wlity, which in Barcelona had taken 
over the printing works of "Solidaridad Obrera". "Diario de Barcelona" 08JM 

bac1c on November 24.th 1940, and another Movimiento paper (eve~) called "La. 
Prensa" made its appearance on lIay 28th 1941. 

The old c1ail.y neWBpapers in the other tcm:aa of Daily NeW'8papers in Catalonia 
Catalonia were all baDned. Instead of these a 1987: 

, mmaber of DeW ODeS were introduoed: in Gerona, Barcelona 
fraD April 17th 1939, "El Pirineo", re-named J.w1 (C) 
"Los Sitios" on January 1at ,1943, in the town of El Correo Catalan 
~rida, 'wbich fell to Franco a few 1reeks before Diarie de Barcelona (doyen 
Barcelona did, "La MaDana" on Deoember 20th 1938; of Spanish neW'8papers; de 
and in Tarragcma "Diario EspaÎÎol" on .1anua.ry 17th oudste krant van Spanje) 
1939. These were all Movimiento papers, of a ty-pe Diario del Ccmercio 
familiar by then all over Spain. They were f'ully Dicen (aparts) 
depfmdent trom Franco's FalaDge party big-shots. El lhmdo Deportivo (sports) 
The daily newapaper "El Kat!" , wbich had been El Notioiero Universal 
banned by the re}:Alblicans in 1936 for its strict El Pais (Barcelona edition 
Roman Catholie viewpoints (how to reconoile this of the national daily) 
with Catalonia's democratie nature as mentioned El Periodico -

~ _~.. '-_" ' tio ' Sport (spOrt&) 
a .Lew pa.rap"a,lH- a~ve remeM 

aD. open ques ni te. V ..... _ ... ~.c .. (largest sell-
- Ed.), was nat permitted to re-e.ppear in 1939, ~"6""""-"'-
because it was a Catalon1an lulguage newspaper. 1ng daily in Catalonia) 
The Salie was true tor dailY neW'8papers ot tbs ~r!!!ia 
Lliga, a Oatalonian movement ID8.l\Ymembers ot ( ) 
wbioh were sympathe'tic to Franco's ideas. Tbc Punt Diari C 
fascist viotaris proceeded ~ainst Ranan Catholio ~:tios 
Catalonians and supporters ot the cause ot , 
regional autcmca;y as ruthlessly as 8.8ainst their ~t:: u;rida 
lef't-wing opponents. Segre , 

Many Castillian (=Spanish) ~e newspapers Kanresa 
suf'tered a similar tate. "El Dia Grárioo", 'mouth- ' Resio 7 Inf'OZ'Dl.Intercamarcal 
piece ot the Radioals, issued a spontaneous KatarÓ 
edition on J8Dll8.IY 27th 1939, but was sUppressed Elllareame 
at ODOe. "Las JIoticias", DeUtral by tradition, &badell 
never obtaimd permis sion to re-e.ppear, in spite Diario ae Sabadell 
ot vigorous attempts by the owners, the RoldÓs Tarragona 
tamily. TM once pop1lar republican newspaper Diario ESpahol 
"El Diluvio" was nat only banned, but i ts modern ?errassa 
print~ machinery was confisoated, and the Diario de Terrassa 
cnmer, se&r Iasarte, died in a Franco prison. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
TM above is a more or less tree tra.nsla.tion of an artiole by seDer Joaep M. 
Cadena., librarian ot tbe Barceloua Press Association, and board-member of the , 
Jaurnalists' College ot Catalonia. The arlicle appeared in a once-only edition 
(a "special ccmoemorative edit ion" ) of the "Heraldo dè l!adrid" ()(aroh 27 1987), 
itselt one of the liberal newspapers to have fa1len victim to Franco. This 
special edition ,has been published by the Federation' of Spanish Press Assooiat-
iona.- 23 
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DE CArrATaMNSg- 1?ERS Di DE 
SPAAHSE BURGEROORTCS 

De Catalaanse t\emo1cratisohe pers was é~D der belangrijkste slachtoffers van de 
cU.ktatuur van PraDoo Da. diens overwinn1n, in de Spaanse Burgeroorloa. De uit
tcmst van die 001'10& betekende de v~ran~ ftIl 'Vele vooraanstaande ciaa- en 
weekbladen, overigens niet alleen in Catalca1ë. Vele tranten, die in weerwil 
van allerlei politieke en maatschappelijke veranderiDgen gedurende tientallen 
jaren stand hadden gehouden, overleefden de dramatische val van de Catalaanse 
hoofdstad Baroe1cma, een retniblikeiDa àol1lert in die jaren, niet. Baroelcma viel 
op 2' januari 19~ in handen "VaD de PraDCO"",!ezinde troepen, en da.!bladen met 
tradities van 70 jaar en laJlger werden ZODdermeer van de kaart leveead, niet 
eens zozeer aDdat ze tijdens de burgeroorlog in republikeins gebied waren blij
ven verschijnen, aaar andat hun manier van jaurnallstiek bedrijven de heren 
overwinnaars niet aanstond. Een onderzoekje naar de dagbladen welke erin omloop 
waren voordat Pr8llCO zijn gewelddadige intrède in de Spaanse politiek deed, en 
wat er na de lteëindiginc van de strijd nog van de Catalaanse dagbladpers over 
was, blijkt deze stelling te bevestilen. 

=!.~n ~~1:;?: aeDp n-f-·-:-1--,-'· ---,I--1...,..,.,....U-~-V-· -1-' '-0-' _7.~-:-. -':a::-~·á,....'-:-:7'"'i.-: .. ::-, t',....::-~-:-r.-:r:"'l 
be-_-J..t had de keus uit niet =::;';::;;;;~§:~~;";;;;;;~~'~~~ ,' l05ofr.s ' 
~ ... 1.DJJI.na.1I • a&lc:a..olllA. .... ,. •• _ .... ,. ftlQlh act CIlImaOi 

minder dan 12 ter plaatse ver
sohijneDde dalbladen, die ook 
's-ZODdags uitkwamen. Op week
dalen lc1raen daar nog eens 6 
avondbladen bij. Van deze 18 
kranten werden verschillende in 
àe Catal.aa.nse taal gedrukt. 
Bovendien was er 'S1l8snàal8 de 
"Boja Oficial de Baroelona" 
(1926) met een Catalaanse editie 

Los ametralladores de ninos no pueden vencer a ' los' 
espanotes, porque los espal\oles son hombres yellos' no 

ante la S. D. N.I~J~~E~ 

"Pull Oficial de Barcelona" (1931), spec1aal voor diegenen die de z~rust 
in acht wensten te nemen, en op die dag leen kranten tochten. Een remde l.anIa 
de kle1Dere steden van Catalonië sou. DOl eens 18 dagbladen hebben ~eleverd. 
Over1&ena zou dat op die dal een riskante cmderneming zijD geworden, aangezien 
de burgeroorlog juist was uitgebroken. Een lijst van dagbladen op 19-7-1936 in 
Oatalonië verschenen is bij de EngelH verta.l.i.ng van dit artikel afgedrukt. 

De meeste van deze " Catalaanse dagbladen - vanwege de ruimte konden in bet 
oorspronkelijke artikel de talrijke nieuwsbladen die er in 19" waren niet 
worden genoemd - bleven gedurende de lNrgeroorlog verschijnen. Enkele werden CD 

politieke redenen genationaliseerd. maar de meeste bleven met 'behoud van eigen 
identiteit bestaan. Dat was ook een vereiste, gesien de noodzaak CD het pluri
forme demokratische karakter van de Catalaanse samenleving in staDd te houden. 
Deze samenleving 11'8.8 republikeins en, ten opzichte "f8D de oentra1e relering te 
Madrid. autcmomistisch seoriënteerd, echter met de nodige wettelijke garanties 
ten opzichte van andersdenkenden. 
In 1939 'beslisten de overwiJmaars welke daabladen konden 'blijven 'bestaan. Zo 
bleven er in Barcelona slechts over - La Vanguardia -, vanaf 27 januari. geheten 
- La Vanguardia Esp&nola -; - El Correo Catalin -. vanaf, 14 februari, nadat er 
al op 27 januari een spontane editie was verschenen; - El Notioiero Uni versal -, 
vanaf 14 februari, en tenslotte, op maandagen - Hoja Ofioial de la Provinoia de 
Earcelona -, vanaf' 27 februari. Daar voe&de zich op 14 februari bij het nieuwe 
dalblad - Solidar1dad Nacional -, orgaan van de Kovimiento (Franco's nationale 
24 



eenheida'be_&1D&) die de d1'U1cbrij van de - Solidaridad Obrera - had overaeD.CIDIDn. 
Later ver.abeMn nOl - Diario de Barcelona (24 november 1940) - en - La Prensa 
(2' mei 1'41) -, avOadblad VaD de Kov:IJDiento. 

De oude dqltladen in de &Ddere OatalaaDae steden en de veelsoortige streekbladen 
werden met wortel en tak uitgeroeid. In Gerona verscheen vanaf' 17 april 1939 
- El PiriDeo -, vanaf' 1 januari 1943 onder de Dieuwe naam - Los Sitios -. In de 
stad ~rida werd op 20 deoember 1938 (de stad viel eerder dan Baroelona in 
haDden van Pranoo) de krant - La MaDana - geintroduoeerd, en op 17 januari 1939 
in Tarra.aona de - Diario ESpaDol -. Dit waren alle kranten van de Kovimiento, 
'ftD deseltde soort als overal elders in het land inmiddels gangbaar was, en 
evenaeer als die andere krantea afhankelijk van de richtlijDen van PraDOO' s 
li'al.a:ace . en VUl plaatselijke pariiJbODZen. 

Het daablad - El Kat! -, 4at in 19" door de republlke1Den werd verboden vanwele 
zijn streua katholieke ,eaindheid (hoe dit viel te rijDen met de Catalaanse 
demokratisobe en plurifo:rme inalaa waarvan in dit artikel sprake is, blijf't de 
n'8J1I.- red.) werd in 19" niet toepstaan opnieuw te verschijnen, vanwele het 
feit dat het een Cate.1aanae, d.w.z. Oatal8ADll-taliae krant betrof. Hetzelfde le
'beurde met de dac'bladen vaD de Ll1&a, een Cata.l.aanae beweli.n& waarvan vele leden 
zich met de Franoogezinden had4en vereenzelvigd. De fascistische overw1.Rnaars 
traden even ri&oureus op telen katholieke Oata.l.aJJea en telen aanhangers van re
pcmale autonaDie als tepn hun oppcmenten van liDkae signatuur. 

Ook vele andere dagbladea, welke sinds jaar en daa in het Oastilliaana (Spaans) 
werden uitieleven .. een derplijk lot beschoren. - El Dia Gr'fioo -, een d.a&
blad dat naar hetstaDdpunt van de radioalen neigde, gaf' op 27 januari 1939 
spontaan een meger uit maar werd oDDiddelli,1k tot zwijaen gebraoht. - Las 
Hoticiaa -, per traditie neutraal, kreel ondanks verwoede pogingen van de eige
naara, de familie Roldós, niDDer toeatemmill& om opnieuw te veraohijnen. Het eens 
zo poJMlaire re-publikeinae dagbla.i • El Diluvi.o - werd niet alleen verboden, 
maar bovendien werd het gehele voor die tijd moderne machinepark in beslag ge
naDen, en kwam de eigenaar, de heer Lasarte, in de gevangenis te overlijden. 
• • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Het 'bovenstaande ia een min of meer vrij vertaald artikel van Josop ll.Oadena, 
biltliotbeoaris van de A8ooiaoicSn de la Prenaa de Barcelona, en bestuurslid van 
het Oole&1o de Periodistaa de Cata.l.uDa. Het veraoheen in een éémaUge "edioión 
espeoial ooDDemorativa" van de - Heraldo de lfadrid (27-3-87) -, zelf één van de 
liberale KadrileCDSe kranten die na de overWi.nn1ng van Pranco ia verdwenen. 
Dese speciale editie is dan ook een uitgave van de Federaoidn de .Aaooiaoicmes de 
la Prenaa de EspaDa. . 

-- ----- ------ - - - - ----- - ' . 

•••• en alweer een nieuwe Britse 
krant 1 Zi j het dan de ze keer een 
zondagskrant: News On Sunday, voor 
het eerst versohenen op 26 april j.l. 
Volgens de ui tgevers gaat het aD een 

... _11111 .. _ ......... 11111,.. ...... ~ .... radikale, ona.fhanlcelijke krant, ge
rioht tegen de bevoorreohtten en de 
maohtigen. Uitgevers zi jn News On 

................. ~ •• - ...... -SIa!~ Sunday PLO te l4anohester; de krant 
Apri/26lh 1987 No 1 35p wordt gedrukt te Londen, Wigan en .... _~ _________ ._____ Leeds.- (van onze Britse korreap.) 

•••• and yet another DeW Britiah paper! This time though it is a Sunday paper, 
launebed. on April 26th ot this year: Newa On Sunday. In the publishers • lIOrds i t 
will be a radical independent paper, that stands up a.gainst the privileged and 
the powerf\ü.. Neo on Sunday is being published by News On Sunday PLC, Manchester, 
and will be printed in London, Wigan and Leeda.- (From oor British oorrespondent) 
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In aanslui ting op het artikel van de Heer Bosman in ons vorige DUIIIIler volgt 
onderstaand een bijdrage van de Heer B.Gelin uit Iqon, Frankrijk, die een 
beknopte studie beeft verrioht naar tweetalige - en m1nderheidatali~e - dag
bladen in~. In dit DUlllDer beliohten we deze kranten voor zover ze op 
autochtone minderheden betrekld.ng hebben; kranten voor niet-autochtone minder
heden bewaren we voor het volgende DUlllDer. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Ethnieohe minderheden vinden we in alle Euro-pest; landen. Zelfs onder de hier 
niet met name !!!;enoemde landen is er geen enkel waarbinnen zich uitsluitend leden 
van de overheersende etnische of taalk:undige groepering ( .. volk") ophouden. 
Afhankelijk van de periode, van het politieke klimaat, van de wettelijke moge 
lijkheden en van hun eigen levenskracht krijgen die etnische minderheden de 
kans zich te manifesteren. Bijna overal hebben deze minderheden de laatste tien 
tallen jaren terrein moeten prijsgeven, tengevolge van ware volksverhuizingen in 
de naoorlogse jaren, van volkerenmoord (met inbegrip van culturele volkeren
moord), of anderszins; maàr in andere gevallen heeft een demokratisch staats
bestel aan minderheden nieuwe mogelijkheden tot ont'Plooiing gegeven. 

Duitse Bondsrepubliek: de Deena-s'Prekende minderheid beschikt over de krant 
"PIENSBORG AVIS" (S;rdalesvig Udgaven) in Flensburg (De.: Flensborg). 

DeDeR.: de krant "NOWA DUBA" verschijnt te Bautaen (So .. : Budysin) in het 
Sorbisch, een West-8laviaobe taal, verwant aan Pools en Tsjeohisch. 

Andorra: afgezien van plaatselijke edities van dagbladen in het Frans en het 
Castilliaans (= Spaans) o.q. Catalaans van buiten Andorra, wordt er iedere 
dag uitgegeven de "FOBIE ANDORRA"+ in het CatalaaDS. 

Be!!ië: elk van de drie taalgroe-pen (Vl.aams/Nederlands, Waals/Frans, Dtrlts) 
heeft zijn eigen kranten (zie vorige nUlllller), met inbegrip van de Duits
talige "GRENZ-ECHO" te Eupen, waar eveneens een Belgische editie van de 
"Aaobener Volkszeitung" uit Aken wordt gelezen. 

Bulgarije: de Turkse minderheid wordt mauenteel aan een aktieve bulgariserings -
politiek bloot!!!;esteld, en is bezig haar kulturele vrijheden te verliezen. 

Cyprua: Grieken en Turken besohikken, elk aan hun eigen zijde van de demarkatie 
lijn, over hun eigen dagbladen. 

Denemarken: Het dagblad "DER NORDSCHLESWIGER", gedrukt te Flensburg in Duitsland, 
verschijnt te lbenr! (Du.: Apenrade ) ten behoeve van de Duitstalige minder
heid in het zuiden van Jutland, anders ge~gd: Noord Sleeswijk. 

Span.!!: "AVUl" (Barcelona) en "PUNT DIARI" (Gerona) veraohijrum iedere dag in 
het Catalaans. S<XIIIlige andere Barcelonese kranten, zoals "UUNDQ DIARIO", 
zijn deels tweetalig. "DEIA" (Bilbao) et "EGIN" (Hernani, bij San Sebastian) 
-pUblioeren iedere dag een aantal artikelen in het Baskisch. Een aantal dag
bladen in Galicië (de provinoies La COrulla., Wgo, Orenee en Pontevedra) 
drukken evenzo artikelen af in het Galioisch ("Gallegoll )+0 

Finland: "HUFVUDSTADSBLADET" wordt uitgegeven te Helsinki (Zw.: Helsingfors) ten 
bahoeve van de Zweedstalige minderheid, hoofdzakelijk langs de Finse kust . 

Frankrijk: een land met talrijke ethn1sche minderheden: Vlamingen, Elzassers , 
Bretons, Basken, Corsikanen, Catalanen, Oocitanen. In de talen van deze 
minderheden versohijnen evenwel slechts uitgaven van minder belang, op z ' n 
best weekbladen, of rubrieken in overigens Franstalige streek-dagbladen. 
Af en toe zijn er ook op die manier artikelen in andere streektalen of 
-dialekten te vinden, b.v. in Berry, Picardië of Saintonge, maar het bli jft 
allemaal nogal folkloristisoh. Slechts het Duits (niet het Elzassers!) is 
in de Franse dagbladpers vertegenwoordigd naast de landstaal, maar het uit
geven van volledig Duitstalige dagbladen in Elzas en Lotharingen is bij de 

26 wet verboden. Zo moet o.m. de sportrubriek in het Frans worden gedrukt. 



Plaatselijke kranten hebben Franstalige edities, en enkele dagbladen zijn 
tweetalig: "DERNIERES NOUVELLES D'ALSACE" te Straatsburg, "L'ALSACE" te 
Mulhouse (Du.: MÜlhausen), en "FRANCE JOURNAL" te Mets. 

Gibraltar: nu de Spaanse grens weer apen is, en de Spaanse kranten weer ver
krijgbaar zijn, ls de plaatselijke Spaanstalige krant verdwenen+o Het 
enige nog te Gibraltar verschijnende dagblad is Engelstallg: "GIBRALTAR 
CHRONICIE" • 

Groot Brittannië: In het Welsh en in het Soots~aelic+ bestaan geen dagbladen, 
wel weekbladen. De Franstali~e pers heeft lange tijd een bloeiend bestaan 
~eleid op de Kanaaleilanden (Jersey, Guernsey etc.), maar de laatste krant 
(1 x p.2 weken) in deze taal is er al zo'n 30 jaar geleden verdwenen. 

Griekenland: de Albanese, Roemeense en Maoedonisohe minderheden besohikken niet 
over een eigen pers. 

Ierland: het Gaelio (Keltisoh) is de enige "nationale" taal, maar deelt met het 
- Engels de status van "offioiële" taal. Publioaties in het Gaelio zijn vrij 

zeldzaam, maar sinds enkele jaren is er een dagblad in het Gaelio, eohter 
met een zeer geringe oplage. 

I 
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talie: "PRIMORSlCI DNEVNIK" in het Sloveens te Triest; "DOLCMITEN" in het Duits 
te Bolzano (Du.: Bozen) voor de Duitssprekenden van Zuid-Tirol. De Frans-
talige pers van Val d t Aosta is sterk in beteken:is aohteruit gegaan. At en 
toe kan men in sommige kranten artikelen lezen in één van de vele Italiaan
se (Piemontees, Sardisoh, Calabrisoh) of niet-Italiaanse (Friuli8oh, Rheto
Romaans) dia.1ekten van het land. 

lAlxemburp;: hier worden veelal lokale edities gelezen van (ovenegend) Franstali
ge kranten uit Luik (Belgi~) ot Metz (Frankrijk). De eigen Imtemburgse 
kranten zijn in het Duits gedrukt, met bepaalde artikelen in het Frans of, 
in mindere mate, het IA.1xemburgs. Dat laatste met name in de "ZElTUNG VUM 
IETZEBURGER VOLIEK". 

Malta: Iets meer dan de helft van de kranten versohijnen in het Maltees, de 
andere in het Engels. 

Nederland: al sinds lange tijd verschijnt er in Maastricht geen Franstalige 
krant meer. In de te Leeuwarden uitgegeven dagbladen worden regelmatig ar
tikelen in het Fries afgedrukt. 

Polen: voor de tweede wereldoorlog kenden de dl~e miljoen Joden in het land een 
groot aantal kranten in het Jiddisch; hiervan is alleen nog de "FOLKS-STYME" 
over+. Te Wroolaw (Du.: Breslau) versohijnt de Duitstalige 11 ARBElTERSTIMME" .. 

Roemenië: "ELÖRE" (Boek~est), "VÖRÖS WBOGÓ"+(Arad), "PAKLYA"+(Oradea),"IGASZAG" 
+(Cluj), "MEGYE! Tinc&"+(Covaana), "HARGITA"+(Hargl)ita), "VOOÖS zASZLÓ"+ 
(Mure,), "SZATMÁRI HIRLAP"+(Satu Mare), "SZABAD SZ9"+(Tim:1f) versohijnen 
da.gelijks in het Hongaars; "BANATAlCE NOVINE"+(TiIIi,) in het Serviaoh;"NEUER 
WEG"+(Boekarest) en "NEtJE :BANATER ZEITUNG"+(Timi§) in het Duits. 

Zweden: "F'S Finn Sanomat" versohijnt in het Fins te aatebor~. 
Zwits~rland: Het onderscheid tussen de Duits-, Frans- en Italiaanstalige pers 

ie welbekend. Minder bekend 1s wellioht het bestaan van het Rheto-Romaana 
als offioi~le taal van het kanton GraubÜnden. De "GASE'rl'A RCllONTSCHA" en 
het "FÖGL LADIN" zijn weekbladen in deze taal, die evenwel geen eenheids
taal 1s !Daar bestaat uit een vijftal dialf,kten waarvan een geschreven vorm 
bekend ls. Het merkwaardige geval doet zich voor dat in de beide genoemde 
bladen aD de twee jaar van dialekt wordt gewisseld: de ene keer in het 
dialekt van de Rijnstreek, de andere keer in het "Ladin" van de Engad.in. 
Voor zover ik weet :b er een tweetalige (Prans;Dutts) krant te Blenne (Du. 
Biel) .. 

Tsjeoho-Slowa.1d..je: Tsjechisoh wordt gesproken in Bohemen en MoraviE:, Slowaaks 
in SlOW8k:lje. Er zijn echter ook Duits;, Poole- en Oekralens-talige minder
heden. Te Bratislava verschijnt "UJ SZO", een dagblad voor de Hongaarse 
minderheid. De voornaamste Praal!;se kranten hebben een Slowaakse editie die 
in Bratislava uitkomt. 

U .. S.S.R.: Tientallen talen. In elke deel-republiek is er wel één of meerdere 
talen naast het Russisoh. Te Vilnius. (Litauen) verschijnen "VAKARINES NAU
JIENOS" in het Litaus, "CZERWONY SZTANDAR" in het Paoa", en "VIETCHIERNII 
NOVOSTI" in het Russisoh. In de titel van de "IZVESTIA" is de slagzin 27 



"Proletariërs aller landen, verenigt lJ'1 vermeld in vijftien talen. 
Joegoslavië: binnen Eurapa zonder twijf"el het rijkst gesohakeerde talel'lJlozaiek. 

Er versohijnen dagbladen in het Servisch, Kroatisch, Sloveens, Albanees, 
Macedonisch en Italiaans. Het partijblad "BamA." versohijnt in het Servisch 
te Belgrado, in het Kroatisch te Zagreb. 

A SURVE! OF Bn:oGUAL AHD 
H I NmI1~-raANGUAGE NEWSPAFERS 
Further to Mr.Bosman's article' in our previous issue on the subjeot of bilingual 
and minority language newspapera., we now publish an aniole by our French llielliber 
Monad.eur Bernard Getin, who conduC'ted a study on th1s sub je ot • He dist1nguisbes 
two diff"erent oate~orie8 of newspa-pera: for autochthonous and for non-autochtho
naus Dlinorities. We shall keep the latter oategory f'or a f\1ture issue! 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Ethnioal minorities exoist in all oountries of Europe. Even in these countries 
that are oot bein,s mentioned by name the prevaillng ethnioal unit ("peaple") 
does not have the nation entirely to itself. Subject to the era in time, to the 
p01icies of the day, to legal opportunities and to their own inherent strength 
these ethnioal minorities have a certain scope withiD wbich to manifest them
selves. Almost everywhere during the 'Past few decades these autochthonaous eth
nical minorities have lost ground, as a Tesult of genocide - oultural genooide 
inoluded -, large soale migrations and other reasons. In other cases however a 
demooratie trame of ~overnment has provided them with !leW opportunities. 

Ge1"lD8..D3' (Fed.Rep.): the Danish speaking minority bas a daily newapa-per named 
"FIENSBORG AVIS"(South Sleswick Edtn) at Flenaburg (Da.: F1enaborg). 

G.DoR.: "NOWA DUBA", a dail\1 newB'PB:per in Sorbian, is "OUbllshed at Bautzen (So.: 
Budysin). Sorbian is a West-Slavonic language, akin to Polish and Czeoh. 

Andorra: apart trom regional editions in Freneh and Spanish of dailies publish
ed in these countries, there is a daily newspaper oalled "POBLE ANDORRA" 
in Catalonian in the countr,y itself. 

Belgium: each of the tbree language-grou'P!I (Flemish,A>utch, Wallon/French, end 
Gennan) bas its own dail.Y 'Press (See 'Previous issue). This includes the 
German-language "GRENZ-ECHO" at Eurpen, where -people also read a Belgian 
editiQD of the "Aaohener Volksl$eitung" 1'rom Aacllen, Ge~. 

Bulgaria: The Turldsh minori ty is 'Presently being subjeoted to a rigourous pro
oeS8 of bulgarisation, and is losing its cultural liberties. 

CYprus: Greeks and 'furks, eaoh on their side of the demaroation line, have daily 
news-pa-pera of their own. 

Denmark: "DER NORDOOHLESWIGER" though 'PI"illted in Flensburg, Gel'lD.8JlY', is pUblish
ed each dey in ~nrl (Ge.: Apenrade ) for the bene fit of the German- minor
ity in the South of Jutland, or in ot her words the North of Sleswick. 

Spain: Two d.a1ly newspa"08rs are -pub~tsbed in Oatalon1an: "AVUl" f'rem Barcelona 
and "PUNT DIARI" trom Gerona. A few ot her Barcelona dailies, like "MUNDO 
DIARIO", are l'artly bilingua.l. "DE IA" (Bilbao) and "EGIN" (Hernani, ~ar 
San Sebastian) -publish articles in Basque every dq. Sane newspapera in 
Galioia in the N.W. of the country likewise print artioles in Galioian. 

Finland: The S1ft!dish minority al~ the Finnish ooaat is served by the Helsinki. 
( Sw.: Helsingfors) based daily "HUFVUDSTADSBLADET". 

Franoe: a country with mDDerous ethnic minorities: Fl.emish, Alsatian, Basque, 
Breton, Corsican, Catalonian, Oocitan. In all of' these languages however 
there are only mtblioations of seoondary importance, weekliea at best, or 
oontributions in French-l~age pa:pers. Similarly, artic1es in other dia
Ieots or local 'P8.tois may be found in areu suoh as Berry, Pioard,y or Sain
tonge. The level of these remains however folklor1stio. Onl,y German (not 
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lic&tion of a newspaper in German only is prohibited by lawl Sports columns 
for instanoe have to he -printed in French. Looa.l newapapers in Alsace and 
Lorraine have editions in French and German, aOlDe daily Dewspapers are bi
lingual, such as "~S NOUVELLES D'ALSACE" f'ran Strasbourg, "L'ALSACE" 
fran Wulhoua. (Ge.: Mülha.usen), and "mANOE JOURHAL" fran 1I.etz. 

GImALTARz With the Spanish border open again, the 100a1 paper in that language 
has gonet The only daily left ia the English-language IIGIBRALTAR CHRONIClE". 

GREAT BRITAIN: No dailies lnlt BalIe weeklies exoist in Welsh and Soots-Gaelio+. 
Tha French-1aDgU.1lge prees on the Channe1 Islands bas long sinoe (30 years 
aso) gone, af ter a flouris~ exoistenoe of many deoades. 

GREECE: TM Albanian, Rouman1an and Macedonian minorities have na press of t heir 
OWD. 

IRELAND: Gaelic is the only "national" laDguage, and shares with English the 
statua of "off'icial" 1anguage. Publioationa in Gaelio are rare, but there 
haa been a low-oirculation daily in Gaelic for a few years now. 

ITALY: "IRDlCESlCI DNEVNIK" in S10venian at Trieste; "DOL()'{!TEN" in German at 
BolzaDo (Ge.: Bollen) in tbs South Tyrol. The Frenoh-language press in Val. 
d' Aoste. is of litt1e importanoe nowadays. In SClDe newspapers articles may 
be faund in one of tbe IDIU\Y Italian (Piemontese, Sardinian, Calabrian) or 
non-Italian (Friulian, Rheto-Ranance) dialects of the country. 

LUXEMBOURG: ma.inl.y local editions of Frenoh or bilingual newspapers f'ran Liège 
(Belgium) or )(ets (hance). The lA1xembourg newspapers are printed in German 
with aOlDe artioles in French, or, to a lesaer extent, the Lwtembourg dia
lect. The latter eapecial13 in the "ZEITtm1 VVM IETZEBURGER VOLIEK". 

llALTA: Juat over half of tbe paper. are in llaltese, the others in English. 
NE'l'HERLANDS: The French-language press of Maastricht bas gone DWJi1 years aso. 

Nenpa:pers publiahed at Leeuwarden print IIl8.l\Y articles in Frisian. 
POLAND: Before WWII the three million -peop1e in the Jewiah ccmnunity of Poland 

had a large DUIIlber of papers in Yiddiah; of these only the "FOLKS-STIME"+ 
is left. "ARBEITERSTD!ME1t is 'P\1blis~d at Wroolaw (Ge.: ~alau) iIJ German. 

ROUKANIA: Many Hungarian dailies e.I. l'EI.AÏm" (Bucha.reat), "VOROS LOBOGOII+(Arad), 
"FlELYA"+{Oraa"a), "IGASZAG"+(Clu~), "MEGYEI TÜKéR"+(Covasna), IlHARGITAII + 
(Harghita), "VÖRaS ZÁSZL6"+()(uref), "SZATMÁRI HIRLAP"+(Satu l4are), "SZABAD 
SZÓ"+(Timi,). In tbe lat ter oity also "BANATAKE NOVINE"+in Serbian and 
"NEtJE BANATER ZEITUlG"+in German; "NEUER WEG"+in German at Bucharest. 

SWEDEN: IIFS FINN SAN<J4A.T" is published in Finnish f'raD Gothenbur~. 
SWITZERLAND: The diatinotion between the German-, French- and Italian-language 

prees ia well known. Less so perhaps the pr8ss in Rheto~omanoe, the offio
ial l.a.ngua.ge .of the oanton of Graubunden. "GASE'l'TA ROMONTSCHA" and II~L 
LADIN" are weekliea in this language, wbich ia no unified language but oon
aists of five dialeota of wbich a written form exoists. There is a possib~ 
unique arrangement under which both papera chaDge dialects every two years I 
frca the Rhine-Valley dialect to Ladin (Of the Engadin) or vioe-versa. 
As far as I know there is a bili.ngua.l (Ge/Fr) daily at Bie:nne (Ge.: Biel). 

CZOOHO-6LOVAKIA: Czeoh is spoken in Bohemia end 14oravia, Slovakian in Slovakia. 
There are German-, Polish- and Ukrainian-spealdng minorities. "UJ SZÓ" is 
publiahed every day at Bratislava tor the- Hungarian minority. The main 
Prague newspapers have Slovalcian editions published from Bratislava. 

U.S.S.R.: Dosena of languages, one or more in every one of the Soviet republios. 
At Vilnius (Littmania) 3 dailiea are published: "VAKARINES NAUJIENOS" in 
Li thuanian, "CZERWONY SZTANDAR" in Poliah, and "VIETCHlERNYI NOVOSTI" in 
Russian. TM " IZVEST IA" '1II.a8thead displays the slogan "Pro1etarians of all 
nations, unite" in no fewer than 15 languages of the Soviet Union. 

Yugbslavia, within Europe, probably the most diverse pattern of l.a.nguages. Dail,y 
Mnpapera are published in 8erbian, Croatian, Slovenian, Albanian, l4aoedo
nian and Italian. The party newapa-per "BOOBA" is published in Serbian trom 
Belgrade, in Creatian from Zagreb. Iqon, April 1987 

+denotea unconfirmed information +onbevestigde informatie Bernard Gelin 
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In OM vorige ~r beliohtten wij een aantal praktisoM al9pekten van he·t 
verzamelen van historische kranten, aan de hand van ervaringen van een aantal 
van onze leden, en van een broohu:re getiteld "A Pri.mt;r on OolleC'ting Old Nen
papers" uitgegeven door ODe Amerikaanse vrienden van de N .. O .. S .. Ao Met name 
~t deze mttige uitgave willen we ten behoeve van onze leden/lezers nog het 
een en ander in dit mm:aer vermelden. De diverse punten worden d .. m.v .. vragen 
en antwoorden aan de orde SElsteld; het eenvoudigste lijkt ons om deze stijl 
maar gewoon over te nemen .. 

V.: Wat maakt een oude krant waardevol? 
A. s In het algelMen heeft de dagtekening van de krant niet direkt zoveel in
vloed op de narde. Kranten worden verzameld vanwege hun historiaohe inhoudo 

Men kan stellen dat kranten die van belangrijke hiatoriache gebeurtenissen 
melding maken de hoogste waarde hebben.. Uiteraard zijn temidden van de kranten 
zonder dergelijk historisçh nieun de zeer oude exemplaren het meest waardevol .. 
Het "tijdsbeeld" dat dezetkranten weergeven wordt dan belangrijker .. 

Y.: Wat maakt een historisohe krant zo aantrekkelijk voor mensen die zijn 
geÜ:a.teresseerd in geschiedenis? Kun. je niet evengoed boeken gaan lezen? 
A.: Kranten geven alle informatie - dikwijls meer - die ook in boeken is te 
ViDl.Ûtlll, PLUS Mt ooggetuige verslag van mensen die ter plaatse aanwezig waren .. 
De krant presenteert de levende geschiedenis, de oc:mmentaren van tijdgenoten" 
de gebeurtenissen die te zelfder tijd, al of niet in samenhang, plaatsvonden, 
alsmede het bovengenoemde tijdsbeeld .. En dat alles zonder voorkennis van wat er 
daarna zou gebeuren .. Historioi raadplegen dan ook dikwijls oude kranten bij hun 
WUSpeurtn,;en. 

V.: Waar vind ik oude o .. q. historisohe kranten? 
A.: Op vlooienmarkten; van partikulieren die hun zolders opruimen, of iets der
gelijlall; alleen zal men daar te vaak teveel betalen .. :Mensen die niet in deze 
materie zijn ingevoerd gaan vaak bij voorbaat van de veronderstelling uit dat 
een oude krant veel geld waard is; soms ,terecht, meestal niet .. De beste bron is 
de bona...fide ha.ndel .. In Nederland kunt U tereoht bij het Junior Antiquariaat te 
Stadskanaal, bij de Heer Nierynok te Vlissingen, of bij de Heer !\reuzen te Bad
hoevedorp .. Deze mensen zullen U het vel niet over de oren halen omdat zij weten 
wat tennaastebij een oude krant waard is .. Tennaastebij, want een oude krant is 
natuurlijk geen pak griesmeel! Ook in het buitenland (David Godfrey in Londen, 
Tim IibgMs in Williamsport PA (USA), en anderen) zijn dergelijke handelaars 
aktief. Echter: Britten en Amerikanen zijn gewend aan hogere prijzen! Zie ook 
de advertentie van Elfed Jones, Wales, in het vorige nummer. 

V: Hoe weet ik of een krant authentiek is, en geen nadruk? 
A .. : Nadrukken zijn weliswaar in omloop, maar behelzen slechts twee oategorieJ;n .. 
In de eerste plaats zijn er de jubilea-nad:rukken, ui tgebraoht door de kranten
uitgever zelt ter gelegenheid van het X-jarig bestaan van de krant .. Het gaat 
daarbij meestal om een herdruk van jaargang 1 m.mIIler 1, ot een deel daaruit .. 
Soms zijn die herdrukken zelf al 100 jaar oud .. Herdrukken zijn uiteraard minder 
waard dan het origineel, maar zijn soms moeilijk te herkennen. Tenzij op een 
a..:rdere wijze blijkt dat het om een herdruk gaat is vaak de enige wor de leek 
brui~are methode de papierkwaliteit van het verdachte exemplaar te vergelijken 
met die van een krant IMt dezelfde dagtekening waarvan de authentioiteit vast
staat. Hiermee moet men overigens wel voorziohtig zijn; een vergissing is snel 
gemaakt. De tweede oategorie nadrukken is overigens die van de spektakuhire 
historische gebeurtenissen, zoals de Zwolse Courant er kort geleden een aantal 
het lioht deed zien .. (:Mei '40, Stormramp '53, Troonswis,eling 1948) .. D~ze zijn 
eenvoudig als nadrukken te onde:fkennen .. , \ wordt vervolgd) 30 
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Alle dag- en weekbladen zoals we die in handen krijgen worden gedrukt volgens 
één van de drie gangbare grafische druktechnieken, te weten hoogdruk ofteVl'el 
boekdrulq vlakdruk, meestal offset genoemd; en diepd.:rukJi bekend onder de naam 
rasterdiepdruk. . 
Om de afdrukken van de~~ druktechnieken te kunnen herkennen is het niet nodig 
om tot in detail de verschillende technieken te beschrijven" 
Om met de laatstgenoemde druktechniek, de rasterdiepdruk, te beginnen: deze werd 
in Engeland door Karl KliCS tot een bruikbare druktechniek ontwikkeld .. Zijn in 
1895 opgerichte firma. braoht de uitgave van ge~llu8treerde bladen in een 8troom~ 
versnell~, met goede fotografische reprod:ukties. 
Al in 1913 werd de rasterdiendruk in Nederland toegepast. Zo begon de Katholieke 
Illustratie haar SOste jaargang in deze techniek, door de aanschaf van een diep
d:rukrotatie-illustratiepers in 1915 .. Het eerste nummer van de 50ste jaargang 
verscheen op 9 oktober 1915 .. Door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog was 
de aflevering van deze ~rs belangrijk vertraagd .. 
In het be!in had de uitgave van de Katholieke Illustratie in het nieuwe druk
systeem met veel moeilijkheden te kampen, zoals teksten en foto's in spiegel
beeld, slechte afdrukken, y,.elfs het teruglo-pen van het aantal pagina.' s waarin 
het. blad verscheen. De Oplage bedroeg in 1915 meer dan 50.000 bladen per week .. 
De raSterdiepdruk bleek zo'n schot in de roos te zijn dat steeds meer ge~llu
streerde bladen overgingen tot deze grafische techniek, vooral toen het drukken 
in ,kleur tot de mogelijkheden g~ behoreno 
Door de bewerkelijkheid 'van het systeem is h;~t voor dagbladen ongesohikt, maar· 
voor weekbladen en ge~llU8treerde boeken werd en wordt het nog steeds veel 8~
b:'\.l:ikt. Radio- en TV -gidsen, bladen voor de vrouw" maar ook de Ptmoranm. en de 
Revu worden nog steeds in rasterdiendruk vervaardigd. 
Om een rasterdiepdruk-afdruk te herkennen heeft men aan een loep of vergrootglas 
genoeg. Daarbij zal dan oovallen dat alles gerasterd is, d.w.z. dat niet alleen 
de foto's - die worden in hoogdruk en in offset ook gerasterd - maar ook de 
tekstletters bestaan u:it kleine stipjes. Vooral bij de kleine letters valt dat 
goed op. Wat sneciaal opvalt is dat alle puntjes even groot zijn, alleen bestaat 
er verschil tussen lichtere en donkere stipjes .. 
Om een duidelijk beeld te krijgen van het verschil tussen rasterdiepdruk en off
set kan het weekblad Panorama gebruikt worden. Het omslag wordt namelijk in off
set gedrukt en het binnenwerk in diendruk. Ook bijlagen, zoals Panorama die uit
bracht met de scheepsramp bij Zeebrugge, worden in offset gedrukt. Ook hier weer. 
vanwege het verschil in bewerkelijkheid van de twee druksystemen. Daarom bestaan 
er wel dagbladen in offset, maar nooit in diepdruk. 
Resumerend kunnen wc dus rasterdiepdruk herkennen aan het gerasterd zijn van 
alle drukdelen: foto's, tekeningen en letters .. 
De jongste loot aan de grafische stam is de offsetdruk .. Hoewel de Fransman 
H.Voirin al rond. 1875 een soort off5et-techniek gebruikte voor het bedrukken van 
blik, en de Amerikaan I.W .. Rubel rond. 1900 het eigenlijke prlnoipe ontwikkelde 
wat resulteerde in het op de markt brengen van eenvoudige offsetpersen in 1903 
door de Potter--machinefabrieken, heeft 'Pas na 19le-5 de offset-techniek zijn grote 
vlucht genomen .. 
Het herkennen van offset is - door de veelheid aan vlakdruktechnieken - in zover
re gemakkelijk dat bij afwezigheid van de typische kenmerken van rasterdiepdruk 
en van de nog te bespreken hoogdruk eigenlijk al zonder meer van offset s'Prake 
moet zijn. De a.fdruk is altijd egaal. van kleur, de letters zijn niet zo scherp 
begrensd, de scherpe hoeken zijn ietwat afgerond, en dat alles door het gebruik 
van de gra.fische film en het iets vervloeien van de inkt" 32 



De oudste drukteohniek, die nu langzamerhand terrein moet prijsgeven, is de 
hoog- of boekdruk. Al wordt dan Gutenbarg als uitvinder geëerd, al ver vóór zijn 
tijd werden in China en Korea boeken gedrukt met losse metalen letters. 
Over de ontwikkeling van de boekd.rukkunst hoop ik nog eens een duidelijker arti
kel te publiceren dan het stuk dat overgenomen was uit de zaterdag-bijlage van 
de Drentse en Asser Courant, en dat in. het vorige irummer van "Au Courant" was 
afgedrukt .. 
De teohniek van de hoogdruk, ontstaan dus rond 1450, veranderde eigenlijk pas zo 
rond 1900, door de mechanisatie van het hele systeem. Tot in het begin van deze 
eeuw werden alle boeken en dagbladen met de hand gezet en gedrukt .. 
Waaraan herkent men nu de hoogdruk? Dat is in wezen vrij simpel .. Door de druk
delen, die verhoogd zijn ten opziohte van de niet te bedrukken delen: het z .. g .. 
wit, te voorzien van inkt en ze daarna tegen het papier aan te drukken ontstaat 
aan de aohterzijde van het papier de "moet", d.i. een verhoging in het papier .. 
Vooral met strijklicht is dat goed te zien, en bij oude boeken en kranten soms 
duidelijk te voelen. Doordat tijdens het drukken van de letter in het papier, 
dat papier en de inkt' na.ar de zijkant van de letter worden geduwd, ontstaat daar 
een verhoging, de z .. g .. "k:raalTandll .. 

Indien goede loden letters zijn gebruikt is de afdruk van de letters ook goed 
soherp, dit in tegenstelling met de offset-afdruk. 
Tot zover in het kort de versohillen tussen de drie gangbare drukteohnieken .. 

H .. J .. C.Bosman, VKTV, Dordreoht 

All daily and weekly newspa-pers and magazines that we read have been produood 
by meana of oUe of the three printing techniques currently in use: letterpress 
prlntingJ plain printing (=: offset); or intaglio, also known as screen printing .. 
A desoription in detail of each of these techniques is not rea11y necessary in 
order to be able to reoognise whioh one has been used in aspecific oaseo 
Beginning with the 1atter, the teohniqUe of screen printing was deve10ped in 
England by Karl K1.i~ .. His enterpd.se, founded in 1895, aooelerated thc intro
duetion of high-quality illustrated magazines containing goed photographs .. 
Soreen printing was introduoed i..'11 thc Netherlands as early aS 1913. The maga
zine "Katholieke Illustrat1.e" started ber volt'lJOO 50 in this technique by the 
purChaS6 of a rotary sore~n prees; no.1 of this volume was issued on October 9th 
1915. It would have been earlier were it not for the Great Warthat had started 
the year before. 
At first. "Katholieke Illustratie" had great difficulties to overoome: photo
graphs and tens a:ppeared in refleotion, ,bad prints, reduced DUmber of pages', lee .. 
Ciroulation in 1915 was more than 50_000 oop1es a week .. However, screen printing 
proved so effective that more and more illustrated magazines changed over to it, 
especially when oolour printing began to be possible .. 
Sinoe screen printing is fairly labour-intensive it is oot suitable for daily 
newspapers, but weeklies, illustrated books etc .. are often printed in this teoh
nique.. Likewise Radio- I; T .. V .. -magazines, women' s weeklies , a.nd large -circu.la tion 
magazines such as "Panorama" and "Nevu" in 'Holland .. 
A magnifying glaaG will do to recogmse a product of a screen printing press a 
everything - photographs, drawings, 'Printed tens ... bas been " screened", that is, 
consists of 1ittle data of uniform siza, but of different shades of light and 
dark .. "Panoramall magazine is a useful touohstone: tbc cover is produced in off
set, the inner pages in screen printing .. Supplements, such aS the OM oovering 
the recent car-ferry tragedy off Zeebrugge, are al50 printed in offset .. This is 
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because of the difference in labour-intensity .. This is also why daily newspa:pers 
are sametimes prlnted in offset, but never in screen prlntingo 
In conclusion, we may recognise this printing proceS8 by tbs little dots in all 
the constituent parts of tbs product: letters, pootographs and drawings .. 
The most recent one of the three teclmiques is plain prlnting, also known as 
offset printing .. Although m .. H .. Vc:nrin,'frOOl ~ used aL son of offset-teohnique 
to print texts on tin cans as early as 1875, and. I.W.Rubel in the United States 
developed the basic offset prlnting techniqu.e in the years round the turn of tbs 
century, resulti~ in the introduotion of simple offset-presses by the Potter 
Works in 1903, it ns oot until aftel' 194.5 that offMt."rlnting became really 
important .. 
To recogmse offset""'Printing may be difficult because there are lMll3' special 
offset-techniques but is euy in tbs sense that if typical characterlstics of 
screen printing a.nd letterpress printing are absent, i t may be safely usu:med 
that you are observing a product of an offset press. The print wiU be evenly 
coloured, tbs edges of individua,l letters wiU be a bit bl.urred, acute a:ngles 
nU be slightly raunded, all because of graphic film and because the ink bas 
run somewha. t .. 
'lbe most ancient printing technique, which is now gradua,lly losing ground, is 
1etterpress .printing. In E~ Guteriberg may be,cr~dited with the invention, 
but C.hinese and Koreans had by then been printing Ibooks by means of loose metal 
types for a long t::l.me.. On .the subject· of the a.evelopnent of the art of prlnting 
I e:xpectto be publishing a more detrlled article than the one published in the 
previous issue of "Au Courant", copied from the Saturday supplement of Drentse 
en Asser Courant .. 
The letterpress technique, invented around 14.50, did not undergo significant 
changes: until around 1900, when the whole system·wa.s mechanised. Until the earl\1 
20th century all boon and newspapers were typeset a.nd prlnted by hand .. 
How may onerecogmse letterpress print:ing? Basically, this is very simple .. 
Part of the types stand out in rel1ef over the re:rt; it is these paris which are 
covered in ink and firmly pressed upon the paper. The mechanica.l act ion of 
pressing creates bulges on the reverse of the paper: these marks reflect the 
type profiles on the printed side. They may be seen in old bOOD or newspapers 
under a slanting light that makes their sba.des visible; in same ca8es they ma::! 
even be felt .. A further cha.raoteristic is the aurled edges of individuaJ. types, 
wbieb are the result of Sa:IlIe of the inlt and pUlp residues being squeezed out 
from under the types. If gcod lead types have been used the edges of the letters 
are sha:rply outlined .... notblurred, as witb offset printing. 
I trust this brief introductioninto the three major printing techniques will 
prove to be usef'ul. H.J .. C .. Bosman, VKTV, Dordrecht • . ---------------------------------------
VOORBEElDEN VAN DRUKWERK VERVAARDIGD MET ELK VAN DE DRIE GENOEMDE TECHNIEKEN 
ZIJN BIJGEVCEGD (Red.) - EXAMPIES OF FROD'OOTS OF EACH OF THESE PRlNTING 
TECHNIQUES HAVE BEEN APPENDED TO THIS ISSUE (Ed.) Heer Bosman: zeer bedankt l 

De Heer Nierynck stuurde ons deze aller
aardigste oollage van provinciale 
kranten uit het West-Afrikaanse Liberia .. 
Het materiaal is afkomstig van UNESCO 
Centrum Nederland.-
This oomposition of provinoial newspapers 
trom Liberia, West Afrioa, ns sent to us 
by mr .. Nierynck. The illustration was made 
available by UNESCO Centre, Holland.-
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(ooDtiJaJed trom previoua iaaue) 
The American nenpapers baw CODtiDwNsly iJ:aareased t1»ir tOl'lla.ts over tbe yeara. 
It is dittic:ult tor us to 1mag1ne th.e impGrtaDCe ot oOlllDeroial advertsing on the 
other side ot the Atlantio. It the "AD«lo-AmericaD TiJDes" is to be believed, 
more than 12 millioa guilden worth ot advertiaing ia be1ng apent per year in 
Ne .. York City alone, aCllle ot the big spenders suoh as mr.Barm.ml accounting tor 
1 or 1i million out ot that ..:nmt. Some time &sa the "He .. York Heralel", the 
City's main advertisement mediUll, sUDDariaed the advertisGlents publisbed in 
the l.eadiDg He .. York dailies OD a SuDc1q, -.beD advcrtising reaahes a olimaxo 
The "'l'1mes" oontained 503 acherts over a tot a! ot 22i oolumns; tbs "WorldIt 525 
adwris over 18i oolUJllJUlJ the "SuJlI 413 adverts over 1~ ool\IIDU; a total for 
these three ot 1973 adverta over 85! columns. On that same Sund.q the IlHerald" 
contaiDed 4437 adverts over 105 coluamal They cover a:tI3 aDd ewry field of dai17 
hwIan interest, aDd are, tor the readers' convenienoe, aubdi vided into about ODe 
bundred diftereDt oateAoriea:. AD :index ia pro'Yided to facilitate one' a aearoh 
tor specitio items. The "Herald", conaideriDg that tha àemencJ tor advertis~ 
space bas iDareaaed ateacl1.l.Y over the years, a development whioh the paper sees 
u .-oot ot the indispensabil1tyot adver'tisin8, keepin& pace as it does with 
the iDareaae ot ooameroe, e%peots to have to inorease its JUliber of pages (now 
6) tri thin the .ar f'Uture. 

Loo1d.D& over ODe ot these t'ormidable papen i t seems improbáble tor 8l\Y reaàer 
to 'he ,able to deo:ipher it withmlt the dil of a ~ Alaaa. OM woDder , 
too, ho. the type-eettera oan poBsibly be able to handle theae buge numbera ot 
miralte types, whioh have to be taken out ODe b7 one, and to be put back atter
warda. About 15,000 types are needed for eaah colmu:l; multiplied b;y 105 one 
ocmes to a st~ 1,575,000 types. per issue ot tne "HeralAl" 0 F1gures such 
as these mq help ODe to boomDe aware of tbe Aigantic resourcell· behi.nd Den
paper. 1ike tbe "Herald", whioh are not only larger but al80 bet ter printed thaD 
oura, and eapeoially on a better quality ot paper • 

.American ... papers, like thoBe in England, are almost excluaively sold u 
sin&le copies. Subscription used to be the rule, but is no .. tbe exoep~iono The 
ourrent prioe of ODe oopy ot OM ot tbe luAe dailies is 5 or 6 dollar-centa; 
8C11118, however, are onl.y 3 or even 2 cents. Distrubution offices 8.Dd i tinerant 
nen....eDdon enable them to bo ava.1la.ble in even the emallest .AmfJrioan tmrn. 
These veDdora. are a1~ lDCWin& about tram ODe pla.oe to another. They are on 
street~rnera aDd on town square.; are among the aromia on the quB3'-aides 
where the ocean l.iDers arrive aDd c1epart treD; at the eDtrances to ohurches and 
theatres; en the 1'UJUÜ.Dg-boarda aDd top-daokB of omnibuses and trams; and 
wander in and out ot ra1l~ carriages without ~ hindranoe. People are uaed 
to their preaeDOe everywbere ond at 8JrY hoor of the day or night, aDd .. auld 
teel ~rived of one ot lite's tirst necessities it they were to vaniah. Suoh 
geaeral aooeptaDCe is of oourae bouDd to benefit the Dewapa:pe;r enterprises. 

lier ia th1s the oDly intereat1ng aspeot of the Amerioan preas. Let us nlate 
a f'urther story. The Engliah ba. a.n illustrated paper called "The Graphic", 
in which the Alorious picture ot the 1818 World Exhibition at the Paria Champ
de-Mars 118.8 pUbliahed. Ita Christmaa issue ot 1880, printed in 400,000 copies, 
18 reported to have cost no less than 175,000 AUJ,ldera. Of course, Amerioa, too 
ahould have its "Graphio", and sinoe o.ne could DOt improve on the qunlity of 
tbe illustraticma, tbey wel'e made larger. Publ1shera were found rilling to 
issue thia Ulustrated paper every day, 8 pages foolscap, 4 of wMob oontaini.ng 
pioturea of the day's &tfain. This ddly paper baa no .. be"D published for 6 
:rears, the past two years with undoubtod succeas, wbioh hu enabled the pub
lisnen. to eam baak acme of their enol'lllous inveatmenta.- (to "he continued) 35 



A'NERIKA'S fERS IN 1885/II 
De Amerikaansche couranten zijn dan ook '\"erplit:ht geweest om 

haar formaàt voortdurend te vergrooten. Men kan zich moeilijk een 
begrip vormen van de hooge vlucbt, die de advertenties aan gene 
zijde van den Atlantischen oceaan bebben genomen .. Mag men de 
Anglo·american Times in dit opzicht geloof scbenken, dan zou het 
gezamenlijk bedrag der sommen, die jaarlijks alleen in de stad 
New·York voor advertenties worden besteed, meer dan 12 millioen 
gulden bedragen, en dit blad maakt daarbij melding van personen, met 

name van den befaamden Barnum, die tot dit cijfer elk voor 1 à I! 
millioen zouden bijdragen. Eenigen tijd geleden gaf de New- York 
Herald, het voornaamste orgaan met het oog op deze ontzaglijke ' 
publiciteit', een opgaaf van de advertenties, die op een zekeren Zondag 
(dien dag zijn de advertenties het talrijkst in de Noord-Amerikaanscbe 
couranten) in de voornaamste dagbladen van New-York waren ge
plaatst geweest. Welnu, op dien dag bevatte de Times uit New-York. 
niet minder dan 22! kolommen annonces tot een gezamenlijk aantal ' 
van 503 stuks; de 'fVorld 18! kolom of 325 advertenties; de SUil 

14t kolom of 413 advertenties; totaal voor dien dag alleen 85i 

kolommen met 19n advertenties. Op dienzelfden dag bevatte enkel 
de Hemld 4437 annonces verdeeld over 105 kolommen. Deze adver
tenties loop en over alie mogelijke bekende vakken van nijverheid en 
behoeften van bet hedenda.agsch leven; zij worden tot gemak der be
langhebbenden onder een honderdtal verschillende rubrieken ingedeeld, 
en het zoeken wordt nog vergemakkelijkt door een index, aan het 
hoofd geplaatst. En de Herald, overwegende dat het aantal adver· 
tenties sedert eenige jaren gestadig is vooruitgegaan, een toene
ming, die hij beschouwt als het bewijs der onontLeerl!jkheid vall dit 
hulpmiddel, waarvan de toepassing met de uitbreiding der nijver
heid en der handelszaken gelijken tred houdt. voorziet dat in de 
nafisle toekomst zijn nummers van 6 bladen niet moor voldoende 
zullen zijn. 

lndien men een van die geduchte nummers beschouwt, lijkt het 
onmogelijk, dat de lezen; ze zonder vergrootglas kunnen ontcijferen, 
en men vraagt zich af, hoe de zetters die myriaden van metalen 
letterstaafjes, welke noodig zijn voor de samenstolling \"an een der
gelijk blad, ongeYeer 1:5,000 per kolom, hetwelk voor de 105 kolom
men van den ]{eralcl ] ,5 7G,0(JO uitmaakt, kunnen hehandelell, vooral 

36 indien mon bedenk t, (lat Zü één \'oor één moeten \\" orrl en aanqegrepen 
en gezot, en, ;yanneor het zetten der courant is afgel'Jupclll, eYGneens 
weder één voor één worden aangevat en in hun afzonderlijke vakken 
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geborgen. Men begrijpt wolko machtige hulpmiddelen de stoffelijke 
vervaardiging van dergelijke couranten eischt, terwijl zij ten over
vloede oneindig betel' dan de onzen zijn, zoowel wat zetsel en druk 
betreft, als vooral ten opzichte van ' het papier. 

De Amerikaansche couranten, evenals de Engelsche, worden bijna 
uitsluitend bij het nummor verkocht; inteekening, die vroeger regel 
was, is tegenwoordig uitzondering. De prijs van een nummer der 
groote dagbladen bedraagt over bet algemeen ó à 6 Amerik. ct.; er zijn 
evenwel ook, die 3 ct., ja niet meer dan 2 ct. kosten. Zij worden met 
behulp van distributie-kantoren en rondtrekkende kooplieden over alle 
oorden der Vereenigde Staten verspreid. Dergelijke venters zijn altoos 
op weg. Men ontmoet ze op alle boeken der straten en op alle open
bare pleinen; zij begeven zich te midden van het gedrang, doen alle 
vertrekkende of binnenkomendo stoombooten aan; zij staan aan de 
portalen der kerken zoowel als bij de toegangen tot de schouwburgen; 
men ziet ze op de treeplanken der omnibussen en boven op de impe
riale van alle publieke voertuigen; zij loopen alle spoortreinen in en 
uit, waarin men hen vrij laat passeeren. Men is zoo gewend aan 
hun tegenwoordigbeid overal en op eIken tijd, van het eene eind der 
Vereenigde Staten tot aan het andere, dat men zich van een der 
eerste levensbehoeften zou verstoken achten, indien zij eens ver
dwenen. Men kan gemakkelijk nagaan, hoe deze alomtegenwoordig. 
heid dar venters aan de couranten moet ten goede kom~n . 

En dit is nog niet de eenige mteressante zijde van de Amerikaan
sche pers, haar geschiedenis vloeit over van staaltjes van krachts
ontwikkeling, waarvan sommigen zeer merkwaardig zijn. Wij zullen 
~r een van vertellen. Engeland beeft onder zijn illustraties een blad 
The Graphic, waarin iedereen in 1878 de prachtige afbeelding van 
de wereldtent{)onstelling op bet Cha1llp-de-Mars beeft kunnen bewon· 
deren, en die in het laatst van 1880 een afzonderlük Kerstieestnummer 
uitgaf, dat, gedrukt met een oplaag van 400,000 exemplaren, niet 
minder dan 175,000 gulden beeft gekost. Het kon niet minder, of 
Amerika moest ook zijn G-rapldc hebben, en daar de illustratie niet 
mooier kon, moest zij kolossaler worden, zooals nu eenmaal de eer
zucht der Amerikanen is. Er zijn dan uit.gevers gevonden, vermetel 
genoeg om oell dagelijksehen Gra]Jhic op touw le zetten, bestaande 
uit 8 bladzijden in folio, waarVa!l 4 gravures over onderwerpen van 
den dag bevattèn. Dit dagblad, het eenige in zijn soort op de geheele 
wereld, bestaat thans zes jaar, de beide laatst.e jaren met onbetwist
baar succes, zoodat de ondornemers in stliat zijn de enorm.;, uitgaven 
te dekken, die vereischt weràen om een dergelijke onderneming te 37 
doen slagen. (wordt vervolgd) 



"Vooreerst gefelioiteerd met het laatste nummer van Au Courant .. Mits missohien 
een teveel aan grote lllettert:rpe-pagina' 13 11

, een omvattend exemplaar met veel 
interessante gegevens en informatie .. Vooral de extra bijlage van IlMilcrolcrant" 
was een zeer aangenaam gegeven ( ...... maar duur) .. Als we onze oollectie op mikro
film brengen, is denk ik de nostalgie van het verzamelen verloren.. Ook lof over 
het initiatief om een lijst met oollega""'Verzamelaars met hun apeoiali tef.ten ttl 
publiceren.. Op die manier zullen er wellioht blijvende oontaoten gelegd worden, 
die het verzamelen degelijk zullen stimuleren .. -Mijn eigen verzameling bestaat 
uit specifiek dagbladen .. Nu is mijn vraag de volgende: zou het mogelijk zijn 
een lijst samen te stellen van ~ dagbladen ter wereld .. Een volledige lijst 
zal volgens mij niet lukken, omdat er altijd wel eendagsvliegen~ faillissementen 
€loOd .. zullen zijn .. Een benadering zou missohien mogelijk zijn via informatie van 
persagentsohappen (b .. v .. een lijst met alle Nederlandse dagbladen en ti.idschrif
ten is te vinden in Media:Ma.rkt-bijlage (juni '86), uitgeverij Samsom B .. V .. , Post
bus 4, 2400 MA Alphen a.d"Rijn) .. Of op de manier zoals U"Nimmegeers zijn lijst 
met Belgische kranten sam~ngesteld heeft, verschenen in Au Courant 1$ jg .. 2 .. -
Ik ben ook geinteresseerd'in de aanschaf van de 5 IJslandse dagbladen zoals 
vermeld in A .. C .. , t .. w.v .. f .. 15 .. =.. R .. Grooten, Baarle-Hertog, België .. 

Bedankt wor Uw komplimenten. De "Mikrokrant"-bijlage was zuivel' bedoeld als 
een aardigheidje, niet om de mensen aan te sporen hun spullen op mikrofilm te 
zetten. Zoals U zegt: wel mooi, maar voor een gewoon mens niet te betalen.-
We zijn nog beZig gegevens te verzamelen voor de ledenlijst .. - Wat betreft Uw 
vraag over lijst met alle dagbladen, U heeft waarsohijnlijk wel enig idee van 
het aantal oijfers waarin men da.t aantal moet uitdrukken .. Precies: het zou een 
zeer ambitieus projekt zijn voor ons doen .. Er zijn meer bronnen van het soort 
waarvan U er eentje noemt: in de jaarboeken van Europa. Publioations, die U in 
de meeste grotere openbare bibliotheken in Nederland wel zult kunnen vinden, 
staat ook een hoop van dit soort informatie .. Echter: uit de als regel goed 
gedolrumenteerde landen van b .. v .. WestowEuropa, waar men besohikt over een goed 
:netwerk van instellingen die zioh met informa.tie op alle mogelijke gebieden 
bezighouden, kan men vrij gemakkelijk dergelijke lijsten samenstellen .. Uit de 
meeste andere landen is dat veel 18stig~r .. Niettemi.n spreekt het idee ons aan, 
en wij spiegelen ons daarbij aan een luchtvaartblad als "Air Pic."torialn 

j dat 
in elk nummer een overzioht geeft van de civiele en/of militaire luchtvloot 
van een bepaald land of van be"Oaalde maatschappijen. Iets dergelijks zouden 
wij ook wel willen doen .. - redo 

First of all oongratulations on the -prev1olla issue of Au Courant .. Perhaps a few 
too many 't.'Jages of types, but otherwise a diversified and highly infol'mative 
issue .. The "MilcroKrant" supplement was a pleasant surprise, but very ex-pensive" 
If we were to put our oolleotions on mioro-1'ilm I think the oharm of oollecting 
Mwspa:pers woul.d suffer" The idea of publishing a list of members wi th tOOir 
speoifioations i8 cOmlllendable .. Las.ting contacts may be made as a result of that~ 
whioh will benefit our oolleotions .. - My own collection oontaina daily newspapers 
only" My question is: would it be possible to produce a list of all the world's 
daily newspapers? A oomplete list may be impossible, beoause of ephemera, bank
ruptoies, eto .. Press agenciea may provide usefUl faoilities; a list of all Dutch 
dailies is available trom MediaMarkt Supplement (June • 86), Samsom BV, P.O.Box 1 .. , 
~OO MA Al-phen a"d"Rijn, NL. Or like U .. Nimmegeers' list of Belgian dailies in 
Au· Courant 0 s previou8 issue .. - R .. Grooten, Baarle ..fIertog j Be 19ium .. 
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Thank you for your oompliments Cl The "MikroKrant" supplement was purely by way 
of a gesture, not in order to urge our members to put their oolleotions on 
mioro-film .. As you aay, it is mee, but for us, oolleotors wi.th ave rage inoom8a. 
it is far too expensive.- We are still gathering information for our list of 
members and speoialisations.- Re your question ooncerning a list of the world's 



daiUoes, you yourself may have aame idea of the aotual number of daiJs papers 
heing pubUahed. It would be a very ambitious underta.king. There are other 
sources of information of the sort you have mentioned: the Europa Yearbooks, 
which may be found in lllt:UlY public librarles lP oontain a great deal of inform
I1tion of th:ia nature .. However: is is oomparatively easy to obtain reliable and 
fairly oomnlete information trom well-dooumented and well-organised oountrie~ 
suoh as those in W.'Europe, but countries almost N\YWhere else are a different 
kettle of flah altogether. All the same we find your suggestion an appealing 
000" We might 'll'ilell do something on the lines of "Air Pietarial" , a British 
aeronautics monthly, whieh in every issue publishes f'leet lists of a s-pecifie 
a:irline operator, fleet registers of a speeific oountry, or similar details 
on military aviaUon..... Ed. 

Ik heb no .. 1 (1987) van uAu Couran·t" ontvangen; het redigeren van al die artike
len moet heel wat tijd hebben gekost .. M:tjn gelukwensen! Wat de presentatie be
treft vind ik beide formules interessant: ik weet niet of men de voorkeur moet 
geven aan veel illustraties of juist aan veel tekst. of aan de indeling veel 
annda.oht moet besteden .. Maar ik heb wel een suggestie: men zou eigenlijk twee 
verschillende lettertypen moeten hebben voor het Engels en het Nederlands., om 
Ze vlotter uit elkaar te k:unnen houden .. - Uw briefwisseling met de heer Bostrum 
heb ik zeer gewaardeerd, wnnt ik heb vooral het aspekt van de tweetalige en de 
minderheidsta11ge kranten in mijn verzameling getracht te benadrukken, en weet 
ook het een en ander van het onderwerp af', hoewel ik niet van elke dergelijke 
krant waarvan ik afweet ook een exemplaar bezit .. Bijgaand stuur ik U een klein 
artikel over dit onderwerp, waarbij ik mi.i tot Europa heb beperkt, anders zou 
het al te ~elomvattend worden .. Het betreft de periode na 1945., Het ia misschien 
R.ard.ig te vermelden dat ik een exemplaar bezit van een drietalige krant: de 
"0R.loutta Gazette" van 17931- De reprodukties van de Egyptische kranten op de 
voorpagina van 11 Au Courant" zijn zeer interessant; waar bevinden zich de origi
nelen, en valt er iets te ruilen?'" (uit het F'rans vertaald) B .. Gelin. Iqon, Fra .. 

Uw suggestie over een lettertype per taal is de moeite waard .. Met onze hui
dige m:tddelen 1.8 dit wat moeilijk te realiseren_ maar wellioht wordt dit nog 
eens anders .. - Uw artikel over tweetalige en miderheidstalige kranten is erg 
interessant; U vindt het in dit nummer afgedrukt .. - De Egyptisohe kranten zijn 
overgenomen uit het boek van Haversmit waar ook het artikel over de Amerikaan
se pers in 1885 uit is overgenomen .. Het valt dus te betwijfelen of de origi-
nelen nog bestaan .. - red. 

y 

I have recei ved 00 .. 1 (1987) of ti Au Courant"; it must have been qui te a job to 
edit all these artiales .. My congratulationsl On the question of presentation., 
I find both formulas attraotive: I donlt know whether ons Should have a lot of 
pictures or IJ. lot of good texts, or p~ more attent ion to l~-out .. But I do 
have a suggestioxu it might be a good idea to have two different types for the 
English and for the Dutch texts, ao they m~ be more easilY distinguished .. -
1 have appreciated your oorrespondence with mr .. Bosman on bilingual and mioority 
language newspapers, since I have tried to emphasise this aspect in ~ oolleot
ion. and han-pen to know a bit on this subjeot, even though I do nat own a 00py 
of aa.oh bilingual or m.inority language pa-per I know ofo However, lamsending 
you an artiole on th:is subjeot, whioh aovers onlY Euro-pe aftel' 1945, otherwise 
tbe matter would become toa vast to deal with .. lt may interest you to know that 
I have a. oopy of the trilingual "Calcutta Gazetten of 1793 in ~ oolleotion .. -
1 found the reproduotions of Egyptian newspapers on the front page of "Au Cour
R.nt" moet interesting; where are the originals, and would it be possible to 
exo~ge some?- (translated from French) B .. Gelin,l Iqon, F'rance 

Tour suggestion of having ODe type per language is very uaetul .. though with 
OUT present resouroes diffioult to implement .. Will bear it in mind though!
You will find your artiole published in our present issue: many thank:s1-
The Egyptian newspapers were oopied from Haversm1t's book, whioh a180 yielded 
the artiole on the 1885 American press .. The originals, therefore. are likely 
to have vanished under the sands .. - Ed. 39 



Dank voor een voortreffelijk olubblad, opnieuw! Graag zou ik ook het volledige 
adres van AJOUREP uit Frankrijk willen ontvangen .. Ik sta perplexl Daarvan had 
ik nog nooit gehoord. Ben 1reer materiaal aan het verzamelen voor volgende ui.t·, 
gave. Nogmaals dank aan jullie allen voor "Au Courant" 00 .. 1 2e jaargang! 

L .. M .. C .. Nierynok, Vlissingen 
Blij dat U ons blad zo waardeert .. Het vol1edi.ge adres van AJOUREP luidt a.v.: 
AJOUREP~ Boite Postale 00 .. 199, 83405 HYERES Cedex, France .. DH is tevens het 
adres, van de voorzitter, de heer Marc Saunier .. - Wij hebben inmiddels begrepen 
dat U ook al lid van AJOUREP bent geworden. het adres Was U al telefonisoh 
doorgegeven.. red .. 

Thanks again 1"01' an exoellent olub journaU I soould like to receive the f'ull 
addresl!I: of AJOUREP in Franoe .. r'm amazedl Never haard of it .. Am busy oolleoting 
bits and pieoes, for the next issue .. 'l'hanks again for "Au Courant" vol .. 2 oo .. 1! 

L .. M"C"NierynOk, Vlissingen 
Glad yoo appreoi.ate our journal .. AJOUREP's f'ull address is: AJOUREP, Boite 
Postale 00 .. 199, 83405 HYERES Cedex, J.i"Tanoe .. At this address yoo will find the 
club's President, monsieur Marc Saunier .. - We gave yoo this address over the 
'pOOne a few \'feeks ago, and understand that you have meanwhile beoome a 
memver of AJOUREP as weIl! Edo 

Nunmer 1 .. van "Au Courant 11 ontvangen; heel plezierige leeskost .. Het is en blijft 
nog zoeken naar een definitieve lay-out 0 Ik heb dienaangaande een paar praktisohe 
~rkingen: 
a) een aparte Nederlandse en Er~else versie zou m .. i .. de leesbaarheid en de over~ 

ziohtelijkheid verbeteren.. Bovendien heb je waarsohijnlijk lagere portikosten 
want nu wordt de volledige oplage "dubbeldik" verzonden, terwijl je anders 
twee "halve" oplagen hebt .. 

b) Ik zou zeker in de beginfase kiezen voor een wat goedkopere uitvoering .. Dus 
als er een definitieve lay-out is met een vast stramien en de finanoiële po
sitie dat toestaat zou ik oversohakelen op een iets luxere uttgaveo 

Hoe dan ook, het is ~rima lektuur .. Tot slot sluit ik nog twee kranten-artikelen 
bij die wellioht interessant zijn.. K.de Zeeuw, Roosendaal 

Op dit moment hebben wij negen leden die de Nederlandse taal niet machtig 
Zijne> En de hoop dat di,t aantal nog zal toenemen .. Het neemt ook wel toe, maar 
vrij langzaam. Het is die hoop, die ambitie, gevoed door het besef dat er in 
Europa naast AJOUREP en VKTV o~ ons gebied verder niets is, dat ons die extra 
moeite doet nemen .. Uw voorstel (a) verdient overweging; in praktisohe termen 
is dit een afweging tussen enerzijds de door U genoemde voordelen en ander
zijds het 1x afdrukken van illustraties" wat bij twee edities 2X rou moeten; en 
het organiseren van 1 editie in ~laats van 2; en vooral dat laatste moet U 
niet te lioht over denken. Voorts zijn er nog enkele niet-stoffelijke over
wegingen, waarvan het besef dat we allemaal tot dezelfde olub behox'en,l een 
besef dat het beste door een in 1 editie verschijnend olubblad wordt onder
streept~ niet de minst belangrijke ia .. We zullen het uin de groep gooien"o 
Uw suggestie (b) lijkt ons ook goed gezien. Wij houden beide handen op de 
knip; de olUbgelden worden niet over de balk gegooid! Het mooiste is natuur
lijk om een luxe editie te realiseren tegen Zeer geringe kosten; no .. 2 var) vorig 
jaar was daar een voorbeeld van .. Het is vaak een kwestie van ad-hoo iets probe
ren te regelen; ook een oorzaak van de veranderlijke versohijningsvorm van IIAu 
Courant" .. red" 

Have reoeived "Au Courant" no .. 4; very ~l.easant te read .. It remains diff'1oult to 
find a definitive lay-out.. In this respect I should like to put forward a few 
praotioal suggestions: 
a) two aeparate editions in Dutoh and in English would make it ea8ier to survey 

and to raad. In addition there would probably be leas money to pa,. on atamps, 
einoe everyone now reoeives the same issue tw10e at the same time aS it wero .. 

b) Certainly at the beginning I would opt for a oheap version .. Gnoe a definttive 
~~t will have been deoided u~on, and there is suffioient elbow-room fll~an-
oiallJf, we might go for something more glossy.. 40 



AIlyway, I enjoy reading our journal as it is, and enolose a few artloles I out 
trom Mwspa:pers; they may be of interest. Kode Zeeuw. Roosendaal .. 

At this moment we have nine members who are unable to raad the Dutoh language .. 
lbpefully this numoor will inoreaseo It does', but slowly .. It is thia hope, 
this ambition, nourished by the awareness that nothing like VKTV excists any
where else in EurOpe, exoerpt as we now mo," AJOUREP in Franoojl that drives us 
to this extra effort .. Your suggestion (a) iD.erits oOruJideration; in praotical 
terms it means to balanoe the advant~es you mentioned against the advantages 
of having to print the illustratioruJ' (and a.dvel'ts) only onee (in two adi tions 
we would have to have it dOM twice hand having to "organise" one edition 
onl,y, an advantage oot lightly to be dismissed .. In addition, there a.re a f'ew 
leas tangible oonsiderations, oot the least of whioh is the awareness of all 
of US being part of the same international olub; this awareness is beat ex
pressed by a journal in OM single edition. We will discusB it .. - Your suggest
ion (b): indeed sa. Be assured that the olub's rinanoial resources are not 
being squanderedl The most rewarding thing is of course to have a profession
ally looking journal on the cheap, as for instance last year's 00 .. 2 .. It \lsual
ly is a question of improvising something on the spot; a further cause of thb 
journal's oontinually ohanging aspeot.. Ed. 

Veel club-nieuws is er niet deze keer, of het zou moeten Z1.,n a we 81. s or 
(alweer) een nieuw gironummer hebben, deze keer niet 0l' naam van onze penning
meesteresse, maar op naam van de VKTV zelf., Dit giron.ummer luidt 3853388. Reden 
hiervan is dat we nu accept-giro's hebben; de Postbank verstrekt deze niet aan 
iedere willekeurige rekeninghouder, maar alleen aan bedrijven en verenigingen en 
dergelijke, en dan nog sleohts onder bepaalde voorwaarden. Vanaf nu krijgt dus 
een ieder die de VKTV een geldsbedrag schuldig is een acceptgiro thuisl-
We zijn nog druk bezig met de voorbereidingen voor onze beurs op Schiphol, op 
12 september a.s .. (zie vorige nummer). Volledige gegevens omtrent het hoe, waar 
en wanneer krijgt U t.z .. t .. per separate circulaire.-
Zodra de finanoiële middelen zulks toelaten zullen we langs de officiële weg 
een standaard-pakket statuten deponeren teneinde onze vereniging een rechtsper
soonlijke status te geven. Dit niet omdat het zo leuk klinkt maar omdat da.ar 
konkrete voordelen aan vastzitten, in de sfeer van aansprakelijkheid, financiën 
en dergelijke. Wie hieromtrent suggesties heeft wordt verzocht die zo spoedig 
mogelijk kenbaar te maken.-
Al diegenen die bijdragen hebben ingezonden voor "Au Cour'ant" maar die nog niet 
hebben zien afgedrukt: geen nood, het komt .. Zoals' U ziet hebben we weer een be
hoorlijk gevariëerd blad deze keer, en met een vrij flinke omvang. We moeten wat 
rekening houden met het resterende aanbod om een aM.sseld geheel te biedeno Die-
genen die nog geen bijdrage hebben ingezonden: het kan nogl- de sekretaris 
Not a great deal of Club News this time; although we do have (yet) anather postal 
giro aooount number l i .. e. 3853388 .. l1~r OUT non..outch members however this is of 
little consequence so we won't bore you with the details.-
We are still making preparations for our annual fair at Sohi.phol Airport I Amster
dam, on September 12th (please oonsult previous issue)., We will Bend you tuIl 
details per separate circular well in advance of the event.-
As soon as we can afford it we propose to have OUTselves officiallY registered 
as.a club .. This means that we shall have te have mIes and regulations for which 
Dutch law prescribes a certain minimum, certain things that these rules have to 
provide for. 'l'he reason of this exercise may be explained in terms of advantages 
in case of liabilitY9 financial complioations, etc .. Anyone who feels obliged to 
make any suggestiona in this respeot is kindly re~le8ted to make himself heard.
All those who have sent us artieles for publication but haven't seen them pri.nt
ed yet, please bear with usl We must 'Produce a balanced journal, and as you see 
we've got plenty of contributions .. We can alw~s do with a few more thoughl- 41 

The secretaryo 



IA BRAHAM VERHOEVEN I 
Antwerp Mayor Mr.eools recently (beginning of April- ed.) opened "ABRAHAM VER 
HOEVEN HOUSE" in a restored building at no.6, Lombardenvest, in his city, the 
great Belgian port of Antwerp. In this building the Abraham Verhoeven Foundation 
will be housed. In the words of Foundation President mr.G.Blommaert, Abraham 
Verhoeven House, where local" journalistIl Verhoeven printed and publi.shed hls 
16th/17th century "Nieuwstijdingen", "Periodieken" and IIVliegende Bladenll (lit. 
Flying Leaflets), may be visi ted by groups of twenty persons maximum. Arrange -
ments must be made in advanoe; interested persons should phone Antwerp 2333299. 
At the time of opening 4B grouJlS had already made such arrangements • 
The o-pening ceremony was accompanied by speeohed by mr.Jan van Roey, Keeper of 
the City' s Records, and boy journalist Johan Staes. Mayor Cools was presented 
with two photoCOl>ies of Antwerp dailies issued on the date of bis birth, April 
27th 1934, an event found unt'it for front-page publicatiort at the time.-

De Antwerpse burgemeester Cools opende onlangs (begin april- red.) het ABRAHAM 
VERHOEVEN HUIS in een gerestaureerd pand aan de Lombardenvest 6 te Antwerpen, 
alwaar vanaf dat moment de Abraham Verhoeven Stichting is gevestigd. Zoals 
voorzitter GoBlommaert wiat mee te delen, kan dit historische pand, waar de 
Antwerpse" journalist" Verhoeven in de 16e en 17e eeuw zijn "NieuwstijdingenII, 
"Periodieken" en "Vliegende Bladen" drukte en uitgaf, bezocht worden door groe
pen van ten hoogste twintig deelnemers. Hiervoor kunnen afspraken worden gemaakt 
via telefoonnummer 2333299 te Antwerpen. Ten tijde van de opening stonden reeds 
4B groepen ingeschreveno- De openingsplechtigheid werd opgeluisterd door toe
spraken van stadsarchiva.ris Jan van Roe:r en de journalist Johan Staes. Burge
meester Cools ontving tot besluit de fotokopiën van twee Antwerpse dagbladen, 
die verschenen op zijn geboortedag, 27 april 1934. Van die geboorte werd even
wel geen gewag gemaakt op de betreffende voorpagina's.-

(uit "Het Nieuwsblad", 4-4-87; L.M.C.Nierynak) 

"THE WEEKLY PAQtlET OF ADVlCE FR(J,{ RCIdE" 
anti-pauselijk weekblad uit Londen, 
1619-1681, slechts Bfl. 15.= portvrij. 
anti-papist weekly fran London, 17th 
centur,y, offered for ~ 4.50 postfreeo 
L.M.C.Nierynck, Verdilaan 85, 

4384 IJ) VLISSINGEN, Holland 

Krantenlief"hebbers op reis in Londen zouden eens stil kunnen staan bij de 
grootste verzameling kranten en tijdschriften ter wereld, in de NEWSPAJER 
LIBRARY, tegenover het station COLINDAIE van de Londense ondergrondse 0 De ze 
bibliotheek anvat een half miljoen jaargangen en pakketten dag- en weekbladen 
en tijdschriften, waaronder Londense kranten vanaf 1801, kranten uit de rest 
van Engeland, uit Sohotland en Ierland vanaf ongeveer 1700, en een grote ver
zameling uit het Gemenebest en het buitenland. Veel is vastgelegd op microfilmo 
Gemicrofilmde en gefotokopiëerde exemolaren uit de kollektie zijn te koopo 
Oudere Londense kranten, alsmede de Ge.zettes van Londen, Edinburgh, Belfast en 
Dublin, The Times, The Times Ldterary Supplement en de Illustrated London News 
worden bewaard in de Naslagwerk-afde lingen in de wi jk Bloansbury 0 - L.Nierynck 
LOndon visitors might consider a visit to the world's largest collection of 
news-papers at the NEWSPAfER LImARY, opposite Colindale underground station. 
About 500,000 volumes and parcels of daily &: weekly papers and magazines are 
in the collection, microfilmed or photostatic co-pies of which are availableo 
Pre-1800 London papers, the Lonclon, Edinburgh, Belfast &: Dublin Gazettes, the 
Illustrated London News, The Times (also Lit.Suppl.) are kept at the Reference 
Division Departments in Bloomsbury.- L.M.C.Nierynck 42 



"Au Courant" is het verenigingsblad van de V .. K.T.V., Vereniging voor Kranten
en Tijdschriften Verzamelaars, en wordt als kwartaalblad uitgegeven. 
"Au Courant" is the journal of V.K.T.V., The Eurcroean Newspaper Collectors' 

11 - I 
Club; Der Europäische Zeitungss8IllDlerverein; Le Club Europeen des Collection-
neurs de Journaux; i t is published as a quarterly. 
De V.K.T.V. stelt zich ten doel de band tussen kranten- en tijdschriftenverza
melaars in de ruimste zin 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 Courant", maar organiseren ook minstens eeruuaal 
per jaar een beurs op ons verzamelgebied. 

Our objective is to unite collectors of newspapers and magazines in the Neth
erlands and in the other countries of Europe, to foster the exchange of news 
paper collectors' items, and to make relevant information available to our 
members. The instrumtmts we employ in lJUl"suing this objective are this journal 
and a collectors' fair which we organise for our members' benefit at least 
once per year. 

De vereniging telt circa 100 leden.- The club MS approximately 100 members. 

Bestuursleden - Board~embers: 
K.Kaepers, Nieuwediep (Voorzitter - President) 
D.J .Oostra, Eumeloord (sekretaris - secretary) 
A.Oostra~oelens., EDIIleloord (waarnemend penningmeesteresse - acting treasurer) 
S.S.Brouwer, Houtigehage (lid - member ) 
w.L8wenhardt, Amsterdam (lid - member ) 
U.Ninmegeers, Berchem/Antwerpen, België (lid - member) 
O.M.A.Spronk, Den Haag / The Hague (lid - member) 

British Correspondent: L.Smollan, Middlesbrough (Cleveland); as trom as yet 
unspecified date at Christclutrch (Dorset ). 

Correspondent Fran;ais: B.Gelin, Iqon 
Deutscher Korrespondent: H.Dach, Berlin 

Adres - Address (V.K.T.V. cS: "Au Courant"): De Bosporus 6, 8303 WB EMMELOORD, 
Holland; telefoon 05270 - 98032. 

Lidmaatschap inclusief abonnement op "Au Courant" Hfl. 35.= per kalenderjaar, 
te storten op girorekening no. 3853388 t.n.v. VKTV, Emmeloord. 
Membership charges Hfl. 35.= per calendar year, including subscription to our 
f'ully bilingual journalIlAu CourantII. Charges kindly to be remitted by maana 
of" Eurocheques or similar, nayable to VKTV, Emmeloord, Holland; please write 
the munber of your Eurocheque-card or canparable identification code on the 
reverse of the cheque. Alternatively, you may pay in cash (Dutch banlmotes, 
pleasel) by registered mail, or by a~ other method not jnvolving disproport
ionately high bankers' charges. 

Kleine advertenties: Hfl.10.= per stuk, tot maximaal 10 regels over 1 kolan. 
Small ads Hfl. 10.= apiece, maximum 10 lines 1 column. 
Tarieven voor grotere advertenties op aanvraag; Rates for larger ads on 
request. 

Materiaal voor het volgende nummer graag uiterlijk 1 augustus a.s. op het 
sekretariaat.- Deadline for cony for the next issue of this journal August 1st. 

LE' MATIN Het linkse Franse dagblad IE MA/rIN zit in ernstige moei-
• -, lijkheden. De oplage viel in ~o' n vier maanden terug van 

100.000 naar 80.000, hetgeen de direktie van deze 10 jaar oude krant deed be
sluiten het faillissement aan te vragen. Tegelijkertijd echter worden er toe
komstplannen gesmeed, en wordt er gezocht naar nieuwe financieringsbronnen.-

Wie nog belang heeft bij 5 IJslandse kranten voor 15 gulden kan zioh melden bij 
de sekretaris! Anyone interested in 5 Icelandic newspapers (15 gldrs) please 
ask the secretary.- 43 


