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HET VER2.AMcLcN VAN 
HI5rOR ,reffE J-<R.ANTm-

Voortbordurend op hetgeen in de vorige nummers van dit blad is aangehaald uit de 
brochure 11 A Primer on Oolleoting Old Newspapers" van de NOSA (Newspaper Oolleotors 
Sooiety of Amerioa) zull.en we :nu ingaan op de vraag welke faotoren, afgezien van 
de in een historische krant besohreven feiten, van invloed zijn op de verzamel
waarde van zo'n krant. Want zulke aanvullende faktoren zijn er, en aan hoe meer 
Van deze voorwaarden wordt voldaan deste waardevoller wordt de krant in kwestie .. 
Wij noemen een aantal van deze faktoren of voorwaarden in een strikt willekeurige 
volgorde: 
- Is, er sprake van een Eerste Melding van een historisohe gebeurtenis, b.v .. van 

de moord op President Kennedy? Een Eerste Melding kan zijn of'wel voor het eerst 
in die krant, ot"wel als eerste in het landp en vooral bij oudere kranten (1ge eeUw 
en eerder) kan: een dergelijk ondersoheid gemaakt worden. Om een andere vermoorde 
president te nemen: Pres.Lincoln werd vermoord op vrijdag 14 april 1865 om 10 uur 
's-avona.s,o De eerste: Amerikaanse krant die het nieuws bracht was de New York Herald 
van zaterdag 15 april, en wel de editie die om 2 uur v .• mo de straat op ging .. Ook 
vele andere kranten van die datum braohten het nieuws; alle kunnen worden besohouwd 
als Eerste M.eldingeng maar een exemplaar van de N.Y.Herald van die dag zal uiter
aard meer waard zijn dan ~~n van een andere krant. 
- De geografisohe nabijheid bij de plaats waar de gebeurtenis zioh heeft afgespeeld .. 

Als een krant afkomstig is uit de stad waar de besohreven belangrijke gebeurtenis 
hee:rt plaatsgevonden is dat van grote invloed op de waarde van zo'n krant. Een 
krant uit Dallas van 22 november 1963 met het bericht van de moord op President 
Kennedy is veel meer waard dan eentje uit boVo Salt Lake Oityo 
- De visuele "toonbaarheidIt 9 waartoe versoheidene aspekt en bijdragen. Nieuws op de 

voorpagina is aantrekkelijker dalll op een binnenpagina. Lange artikelen met veel 
besohijVEffide details maken een krant ook meer waardo Grote koppen, foto' sen/of 
andere illustraties dragen daar ook toe hijo In historische kranten is kleur zeer 
zeldzaam, en waar kleur wdrdt gebruikt draagt dat ook zeker bij tot de waardeo 
Hoe aantrekkelijk is de lay-out van de voorpagina als VOCXlt'Werp van grafisohe kunst? 
Een goede vuistregel is ook dat van hoe grotere afstand je het belangrijke nieuws 
in een historische krant kunt herkennen, deste waardevoller is die krant 0 

- Sommige gebeurtenissen en sommige nummers van kranten dragen een zeker charisma 
met zich meeo Een voorbeeld daarvan is, de kop van de "Ohioago Tribune" van kort 

na de Tweede Wereldoorlog~ die enigszins voorbarig meldde dat in de preSidentsver
kiezingen Truman zou zijn verslagen door zijn tegenstander Deweyo Iemand gaf de 
juist verkozen President Truman een exemplaar van deze krant o Een persfotograaf 
was in de buurt, en verzeoht Truman te poseren met de kop van het foutieve berioht 
in beeld. Deze foto werd in de daaropvolgende dagen in talrijke kranten afgedrukt, 
en vele Amerikanen herinneren het zioh nog als de dag van gisteren. Daarom heeft 
dat bewuste :m.mmer van de Ohioago Tribune een zeer hoge' verzamelwaarde o Een soort
gelijk :routief berioht in de Chicage Sun../fimes in 1980 kreeg om welke reden dan oek 
veel minder pubilioiteit, en dat :nummer van die krant is dan ook nauwelijks iets 
waard. 
- In welke staat verkeert de krant in kwestie? Indien het papier bros is en de 

krant zo ongeveer uiteen dreigt te vallen is de verzamelwaarde praktisch nihil, 
ook al is aan al1.e andere voorwaarden voldaano Kranten van voor 1870 zijn vaak in 
een voortref:relijke S\taat, vooral wanneer ze ingebonden zijn (geweest)9 omdat die 
zijn vervaardigd van papier waarin veel te:rlielvezels (lompen) zijn verwerkto De 
huidige kranten zijn gedrukt op cellulose-(houtpulp)""'Vezel""'Papier, hetgeen een 
hogere zuurgraad heeft en derhalve minder gemakkelijk is te conserveren .. Echter, 
ook 20e eeuwse kranten kunnen bij toepassing van de juiste bewarlngsteohnieken 
(zie vorige nummers van "Au Oourant") goed worden bewaard. Hieraan is echter niet 
bij alle op de markt verschijnende 20e eeuwse historisohe kranten voldaan; reden 
waarom daar de s,taat waarin de krant verkeert terdege mee-bepalè'nd is voor de 
waarde ervan. (Slot) 



IN MEMORIAM 
Op maandag 31 augustus. jongstleden vernamen wij het nieuws van 
het plotselinge overlijden van onze voorzitter en initiatiefnemer 
tot de opriohting van de V"K .. T"V .. , de Heer Koos Kaspers, op de 
veel te jeugdige leeftijd van 28 jaar. Het zijn beriohten van 
deze aard die een mens naar woorden doen zoeken.. Die woorden die, 
bij gebrek aan beter, tenslotte aan het papier worden toevertrouwd 
zijn bij voorbaat gedoemd tot ontoereikendheid. Een leeftijd van 
28 bereiken, en dan sterven. Als je dat hoort, met betrekking tot 
wie dan ook" volgt het gevoel van maohteloosheid onmiddellijk op 
de eerste ontzetting .. 
De V.K .. ~oVo is nu zoon twee jaar geleden opgerioht als direkt 
resultaat van het initiatief van Koos Kaspers en Sieger Brouwero 
Gedurende die twee jaren heb1ben wij Koos leren kennen als iemand 
die de Vereniging zeer was toegedaan, zoalS' hij ook de politiek 
was toegedaan: sinds de laatstgehouden gemeenteraadsverkiezingen 
was hij raadslid VOOlr de PvdA. in de Gemeente Gieten in Drenthe, 
waar hi.j woonde .. 
Degenen die hem kenden wisten wel dat het met Koos de laatste tijd 
niet goed ging .. Sinds het overlijden van zijn vader eind vorig 
jaar is hij eigenLLijk niet meer de oude gewordeno Hij is eerder 
dit jaar dan ook verhuisd van Gieterveen naar het naburige Nieuwe
diep, waar hij weer bij zijn moeder introk. In de loop van dit 
jaar s,tapelden evenwel m.jn gezondheidsproblemen zich op; in zijn 
eigen woerden liep hij van de ene speoialist naar de andere .. Tooh 
wees niets erop, voor zover wij die niet dagelijks met hem in 
kontakt stonden dat konden beoordelen, dat zijn levenseinde nabij 
was .. Daar rekent men bij een zo jong iemand ook niet opo 
Moge zijn nagedaohtenis nog l.aDg in de V .. K.T.V. vooortleveno 

Het Bestuur. 

IN MEMORIAM 
On Monday August 31st we were infonned of the sudden death of DUr 

President, and initiator of V .KoT 0 V 0 • s foundation, mr.Koos Kaspers , 
at the far too early age of 28. It is tidings suoh as these that 
make a person grasp for worde 0 These words that, 11 faute de mieux", 
are finally wrl tten down are doomed to insuf'f'ioienoy 0 To live to 
the age of 28, and then to die o Upen heall'ing such news, regardless 
of whom it conoerns, a feeling of utter lwlplessless follows in 
the slipstream of the first impulse of dismay. 
VoKoT.V. was founded two years ago as a direot result of the 
initiative of Koos Kaspers and Sieger Brouwer .. During these two 
years, we oame to know Koos as a person dedioated to the oausa of 
VoKoT.V., as he was dedioated to politios: he beoame a member of 
Gieten Munioipal-Counoil for the s,ooial~oorats following the 
eleotioo.s earlier this year. 
Those ~ knew him vrere aware that things were nat going as they 
should for KoQS Kaspers. Sinoe his father died at the end of last 
year he bas not really been wello Earlier this' year he moved from 
h:is home in Gieterveen to live with hia mother in the nearby village 
of Nieuwediepo In the course of this year his state of health 
gradually worsened; in Ms own words, he consulted one medioal 
speoialist after anothero Yet, to US wbo were nat in daily oontact 
with Koos" nothing seemed to indicate that his life's end was near .. 
It would hardily have been likely at that ageo 
May his remembrance live on in V.K.T.,V. tor maJ.'l(Y' years to OOIDeo 

The V.KoT.Vo-Boaxd 

3 



CLU 
VoKoT o Vo Fair, Sohipho1 Airport 
Our meoond Fair was held on September 12th in the "Glazen Zaalt!, Restaurant "Ken 
Dedes/Aviorama" 11 in the Term:inal Building, Sohiphol Airport, Amsterdamo The hall 
was fine, with views of' the airliners arriv:i.ng and taking offe In view of this 
site, and oonsidering an arrangement with KNVvL (Royal Dutoh Aeronautioal Sooiety) 
whioh oeleb:rated a jubilee anniversary, the general theme of' the event was "Aero
nautios in Newspapers & Magazines". A fine exhibition had been set up in the oentre 
of' the hal.l, oonsisting of fairly unique oopies of' newspapers, and magazines. wi th 
historioal aviation news and evems, suoh ELS the "Hindenburg"-disas',ter, the Lind
bergh trans-Atlantio flight" the moon-landings, eto. 'file display was a credit to 
VKTV" end our special thanks goeS to messrs .. Wwenhardt, Van Beots, Van Ruller, 
and others, (mr"Nier,ynok?) f'or making prize items from their oolleotions available 
for this display, alJii for setting it up. Thank you very muoh:- Along the walls a 
series of' stands was oooupied by members who had (usually historioal ) items for 
sale or on show; these members, too" deserve our gratitude for their presenoe, 
wbich bas been very helpf'ul in making this eve:rnt as' suocessful as it waso For if 
people 9 s reactions af'terwa:xrds are an;vthi.ng to go by, i t has; indeed been suooessfu1 .. 
Dealers have had a f'air turnover~ those with items; on display only met with a f'air 
amount of' interest .. On top of' that, a pleasant af'ternoon was had by all.- Our 00-

operation with KNVvL was" howeveJl", not quite what we had thought it would be" All 
that. this large and prestigieus Sooiety was able (or wi11.ing) to do was to set up 
an unmanned 4-paneled tableau with photographso Apparently they had not given a:ny 
publioity to their membership so f'ew, if' al1Y, airoraft-f'anoiers turned upo Only 
the airport's magazine "Sohipholland" bad devoted a 2-page artiole to the event, 
but the eff'eat in terms' of' numbers, of' visitors was soanto Consequently, the NIRB 
Aerospace Library, who did take part in the event with a :!I,tand manned by five vo1-
unteexs, only managed to se'11 10 guilders t worth of surplus, stook.. Needless, to say 
We f'elt sorry f'or these engaging enthusias ts" who had to transport loadsof books 
and magazines baok and forth to na avail.- Quite frank1y we were nat really im
pressed with the numbers of' VKTV~embe:rs who attended, oonsidering the weather 
whioh was' good if' slightly windy, 8llii oonsidering the looation of the event, right 
among the densest ooncentration of' 01ilX' members' habitats, and in a supremely 
aocessible place. However, the oneS who did attend had na oause for re~et, for 
it was a pleasant occasion indeedo- During a short meeting afterwards (not 
announoed in advanoe) some attention was paid to the reoent death of' VKTV's pre
sident mr .. Koos Kas:pers (p1ease see elsewhere in this issue,)" The vaoanoy was 
fi11ed by the nornination of mro U .. Nimmegeers, of' Berohem, Belgium; we we1come 
him in his new funotion as President of VKTV 0 - During the f'air two new members 
joined VKTV, i .. O'. mroBos from Driebergen, Holland; and mroB10rmnaerl, Director of 
Abraham Verhoeven House, Antwerp, Belgium. Pl.ease consult our previous issue for 
more details on Abraham Verhoeveno-

Exhibition at Utreoht 

On October 12th-15th a News;paper Exhilnitioo wi1l be held in the Reoreation Hall 
o'f the "Titus Brandsma" Home foX' the: Elderlyt, Grote Trekdreef' 87, in the oity of' 
Utrecht. VKTV, or rather some of our members, will parlioipate in this evento 
We understand that the Exh1bition wil1 be open not onl.y to residents but also to 
the ge ne ral publioo It remains to lbe seen what the puh1ioity va1ue of' suoh an 
Exhibition wil1 be, but in principle we weloome a:ny suoh opportunity to make OUT 

olub and our oause known to ~one who is interestedo-

New Members 

Further to our list of members. published elsewhere in this issue, the fo110wing 
new members have been entered (the list had already been prepared earlier ): 
119 (G"Blommaerl); 118 (M.J.Bos); 116 (HoBraem);117 (HoJ.de Jager); for fUrther 
details please oonsult "Club Nieuws" in Dutohc Likewise for Mr.Marohellos' (061 ) 
s:peoialisationo It was good to meet Mr .. Marohel10s at Sohiphol; he is, a US oitizen 
resident in Germany" We understand he was able to make his visi t very worth while 1 



"Au Courant" 
Your quarterly copy o:f this journal is the product of quite a few man-hours, as 
you can imagine .. Moreover it is a recurrent excercise .. In the absence of mission
ary zeal a slight tendency to disregard certain fineries becomes'g eventually, 
almost inevi table J even at the expense of the journal f 51', visual aspect.. For one 
thing, I have IlO patience: to spend a lot of time composing headlines with the aid 
of rub-o:rf letters; a porous pen is far more efficient though far less visually 
pleasing.. Apart from that nry only asset in producing this journal is this ancient 
t~-writer which does not have accessorles such as diaresis and aocents .. I have, 
therefore, emphasised the need to :form a team of editors among whom the effort of 
compiling this journal may 'he shared.. To l.eave this taak on one pair of shoulders 
indefinitely would laOt be a sound tmng to do .. It is for this reason that I am 
pleased to announce that our member Drs ... K .. Salverda from Medemblik has volunteered 
to take on part of the job of editing .. FUrther Msd.stance, e .. g .. from someone who 
knows a'bout magazines, would be welcomed .. At a:n:y rate we have now made a fir$t 
s,tep back to a journal that is more graphically pleasing" We also hope that, in 
time, we shall have access to type-setting and printing facilities at a price in 
keeping with our slender meanso 
F:inally, we should again like to invite those among our members who have not yet 
written about their collections in these pag~s, to come forward and do so .. Some 
of you really have very intrlguing collectionsl Do let' s hear about them.. In the 
present issue our new member mr .. Bos writes about his collection of political 
cartoons .. -

Excursion to Antwerp 
V .. K .. T .. V. willorganise an exaursion to Antwerp foa:' members (partners. welcome!) 
on Saturday November 21st 1987 .. Visits will be paid to Abraham Verhoeven House, 
in the City Centre, and to Aartselaar Mill (AD 1801) just South of Antwerp" Dur 
new member mr "G.Blonmaerl is oustodian of both, and has kindly invi ted us" As 
you will have read in our previous issue, Abraham Verhoeven was the pioneer of 
nevm printing in Flanders'o Travel expenses are of course for the participal1l!ts' 
accounto If you are interested, please do not del~ to s~ so; a letter, card 
or phone-call to the secretary will do. The Secretary. 

A Kranten met verslaggeving van diverse rampen en 
"ANC:EIO])IFN bijzondere gebeurtenissen (vnl .. "De Nieuwe Dag"), 

m.i.vo vrijwel alle ongelukken met KlM-Machines; 
oudste kranten van 19350 Ook kranten van Mei 19450 Jaargangen "Katholiek" 
Illustratie", WoVo de oudste 18740 Verkoop aan de hoogstbiedende .. A"H .. Sol, 
Sloterweg 840-A, 1066 cP AMSTERDAM. 

In een vorig nummer stond een weergave van een artikel over Bob van Beets' 
Krantenkal!llinet, Zandvoort. Een nog uitgebreider artikel" met kleurenfoto's en 
op fraai papier, over hetzelfde onderwerp is te vinden in het septembernummer 
van het tijdschrift ti Graficus" , vakblad voor <k' grafische industri~o Losse 
n:ummers, kosten Hfl .. 9 .. 75 incl .. BTW en zijn verkrijgbaar bij Tij~ Tijdschriften BV" 
Postbus 9943" 1006 AF AMSTERDAM, tlf .. 020-172829 of 1748550-
One of crur previO'l:lS, is sues carrled a reprint of an article on Bob van Boets' 
Newspaper Cabinet" Zandvoort., An even more conoise artiole on the same subject, 
with colcmr pictures and on glossy paper, may be found in thee September issue 
of' "Graficws;" magazine, the jom:'Ilal of the printing trade in Hollando Copies 
at Hno 9 .. 75 inol.,VAT are available f':rom Tijl Tijdschriften B .. V." Postbus 9943, 
1006 AF AMSTERDAM, Holland, phone 02:0-172829 or 1748550'" 

WA 
O .. M.AoSpronk, 

Anything from/about WAR CORRESpONIJENTS and WARD ! PH0rOGRAPHERS throughout the times .. Also FRESS-
... GARDS, DJENTITY--<JARDS, BADGES, etc., 

Hoog-Buurlostraat 52, 2573 JA TEE RAGDE, Holland; 070-461016. 
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EEN MILDE VORM VAN 'EI< 
Voor het eerst werd mijn "lijden" akuut in 1981: de politieke cartoons die in de 
kranten verschenen naar aanleiding van de verkie zingen in ons land en de daarop 
volgende kabinets,'fonnatie gaven mij de prikkel tot het maken van een "humoristisch" 
boekje, samengesteld uit politieke prenten die ik uit kranten knipte .. Kees Stip 
zegt inmers: "Leert, kinders, dit van deze spreeuw: Humor is lachen in een leeuw" .. 

Intussen is de gekte chronisch geworden, zodat ik :nu nog knip .. Zo'n 15 .. 000 stuks 
prenten, elk geplakt op eemt velletje type-papier, voorzien van datum en herkomst 
en op datum opgeborgen in archiefdozen zijn het gevolg van deze "tic". De prenten 
die op een bepaalde gebeurteniS' betrekking hebben zijn zo terug te vinden, als je 
de datum van het wapenfeit maar weet. Andere ingangen tot de verzameling (boV. 
naar tekenaar of herkoIlllltt) lijken me alleen per computer mogelijk. 

Kontakt met andere verzamelaars van zulke prenten heb ik nog niet, en zou dit zeer 

GEWASSEN EN GESTREKEN 
op prijs stelleno 

Gesteund voel ik mij 
door wat JoHoDonner in 
het NRC~delsblad van 
12 september j.l .. 
schreef: "Inderdaad 
hebben humor en poli
tiek veel met elkaar 
te maken, en niet om
dat je leuke dingen 
kunt zeggen over de 
hoeden van Juliana, 
maar omdat de demo
kratie van homoristi

, Belle: aard is .. " 

I Blijken van medeleven 
graag aan: 
M.J.Bos, 

~"""!""" ..... I Park Welgelegen 3, 
~==t! 3971 KM DRIEBERGEN 

til .. 03438-18783 

.. , .. Hallo Frans .. " de allerlaatst~ weerbarstige plooitjes nog ... dan 
, kun je ' m kr.ijgcn ... ! 1/ , 

Hel aloude dilemma v,a!, de sociaal-democratie: rege~ mei de burgerlijke partiien, maar 101 welke prijs? 
Een prent van de poht!eke tekenaar van de Volkskrant, Opland. van 17 maart 1977.' Strijkages aan d. 
IIOOravond van de val van hel kabinet-Dm UIIlover de grondpaliriek. De PvdA (lecs Den Vlij) legde h'" ""'dis. 

A MIL AfF'-ICr'ON 

+++++++++++++++++++++ 

I My Buffering became 
acute in 1981: the 
political cartoons 
published in the news-

paper during the election campaign and the sUbsequent coalition formation period 
inà.u.oed me to compiJ.e a bOoklet oontaining a selection of' such cartoons, cut from 
the newspapers .. The craze bas now become chronio: I've kept cutting to this dayo 
The result is a collection of same 15,000 oartoons, each stuck on 8. sheet of 
foolscap{! ), denoting date and origins, and filed in boxes in order of date 0 

Cartoons on a certain event are easy enough to retrieve once you know the date of 
tthe event .. I suppose selection aocording to author or origin are only possible by 
means of a computero- I 'feel encouraged by what J.H.Donner wrote in NRC~elsblad 
on Sept.12th: "lIumor and polities are closely related, and nat because one can say 
:f\m:n;y things al!>out the Queen' s ha ta, but because democracy is a f'unny ins ti tution" Ol 

I would very much like to come into contact with fellow-collectors of politica! 
cartoons. If you suff'er from the same a.:ffllction please contact: M .. JoBos, 
Park Welgelegen 3, 3971 KM DRIEBERGEN, Holland; phone 03438-187830-



van Geldcren import b.\'. 
postbus 826 
1000 A V amsterdam 
telefoon: 020-154666 
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LUE IEt( 
Beurs V .. KoT .. v. Sohiphol 
Op 12 september jol. werd in de Glazen Zaal van het restaurant "Ken Dedes/Avio
rama" in het luchthavengebouw van Schiphol onze tweede beurs gehoudeno De zaal 
was schitterend, met uitzicht op de vliegtuigen. Gezien deze lokatie en gezien 
de samenwerking met de jubilerende Kon.Ned .. Ver.voor Luchtvaart in het verband 
van dit evenement was gekozen voor het thema "Luohtvaart in Krant en Tijdschrift"" 
In het midden van de ~al was derhalve een fraai ogende uitstalling ingericht 
van veelal unieke :k:::ranten en tijdschriften met historische lucht- en ruimtevaart
gebeurtenissen, zoals de ramp met de "Hindenburg" , de maanlanding, de oceaan
vlucht van Lindlbergh, enzovoort.. Het is met name aan de inspanningen van de heren 
LÖwenhardt, Van Beets en Van Ruller (en nat'l.UlXlijk aan de door hen ter besohik
king gestelde stukken!) te danken geweest dat wij hier als vereniging zo goed 
mee voor de dag zijn gekomen. Heren: bedankt daarvoor! Het kan zijn dat nog 
anderen (Hr .. Nierynok?) er in hebben bijgedragen; voor hen geldt uiteraard het 
1Jelfdeo- Rondom dit midtiLelpunt waren een aantal stands gegroepeerd van leden die 
(meest historisohe) kranten en tijdschriften verhandelden c.q. tentoonstelden. 
Ook deze leden zeggen wij b'ij dezen dank voor hun aanwezigheid en voor hun bij
drage aan het welslagen van dit evenement.. Want na afloop waren toch. zeer over
wegend positieve reakties te horen van de leden handelaars/tentoonstellers, die 
een redelijke omzet c.q. belangstelling hebben g~noten, en daarbij een plezierige 
middag hehben gehad.- De samenwerking met de KNVvL is niet helemaal uit de verf 
gekomen; het enige wat deze grote en aanzienlijke vereniging bij machte c.q. be
reid was te doen was het opstellen van een vierluik met foto's e.d. De details 
van de voorgeschiedenis zullen wij U besparen, maar wij hadden hier nogal wat 
meer van vervracht .. Specifieke lUchtvaarl-ge!nteresseerden van buiten onze VKTV
kring zijn ten gevolge van het uitblijven van voor-publioiteit onder de KNVvL
leden niet of nauwelijks komen opdagen (alleen "Schipholland" had er vantevoren 
een artikel aan gewijd), met als gevolg dat de Ned.Lucht- en Ruimtevaart Biblio
theek (Aviodome, Schiphol) die ook met een stand aanwezig was' in de hoop wat van 
hun overtollige voorraad te verkopen, slechtleen omzet boekte van een tientjeo 
Wij vonden dit sneu voor deze welwillende mensen (5 man sterk, vrijwilligers!) 
die voor niets een hoop boeken en tijdschriften heen en weer hebben moeten slepen. 
Overigens viel ons ook de opkomst uit eigen VKTV-kring niet echt mee, gezien het 
feit dat het geen sleoht weer was, en gezien het feit dat we met opzet op Sohip
hol zijn gaan zitten om toch maar vooral zoveel mogelijk midden in de grootste 
concentratie (Randstad) van onze leden te verkeren, en op een plek die optimaal 
bereikbaar is. Desond.anl<:s, wie wel kwam heeft daar geen spijt van gehad, want 
het was beslist erg plezierigo- Tijdens een korte (niet-aangekondigde ) leden
vergadering aansluitend op de beurs werd nog enige ogenblikken stilgestaan bij 
het overlijden van onze voorzitter, de Heer Koos Kaspers (Zie elders in dit 
numner). In de daardoor ontstane vakature. werd voorzien door de benoeming van de 
Heer U.Nimmegeers uit Berohem/Antwerpen, die wij blij dezen van harte begroeten 
in zijn nieuwe funktie.- Tijdens de beurs konden twee nieuwe leden worden geno
teerd, t. w. de heren Bos uit Driebergen9 en Blomnaert (direkteur van het Abraham 
Verhoeven Huis; zie vorige noo "Au Courant") uit Antwerpeno-

Tentoonstelling te Utrecht 
In de periode 12-15 oktober wordt in een zaal van het bejaardentehuis: "Titus 
Brand.sma", Grote Trekdreef 87, utreoht/Overvecht, een kleine tentoonstelling 
gehouden met als thema "De Krant ll 

0 De VRTV (lees: enkele VKTV-leden) zal hieraan 
meewerken. De tentoonstelling is, zo vernemen wij, niet alleen toegankelijk voor 
bewoners van het tehuis maar ook voor ge!nteresseerde buitenstaanders'. 
Wat de waarde hiervan voor onze vereniging zal zijn moeten we afwachten; in 
prinoipe echter zeggen wij, vanwege de publiciteit, tegen geen enkele dergelijke 
uitnodiging nee 0 



NieU'W'e leden 
In aanvulling op de elders in dit nunnner gepubliceerde ledenlijst, die al een 
paar weken eerder gereed WruBo hebben zioh de volgende nieuwe leden gemeld: 

119 G.BLOMMAERT, Lombardenvest 6~ B-2000 ANTWERIEN, Belgi~/Belgium 03-2333299 
(Diro Abraham Verhoeven Huis ) (Historisohe kranten gehele wereld - historioal 
newspapeTs world-wide) 

118 BOS, M.J.-, Park Welgelegen 3, 3971 KM DRIEEERGEN 03438-18783 
(politieke spotprenten - politioal cartoons) 

11.6 BRAEM,iH.-, Immelma.nnstrasse 46, D-3200 HIImSHEIM, ER Deutsohland. 
(Oude en Mdendaagse kranten, gehele wereld, in het bijzondell' 17e &: 18e eeuw 

117 JAGER, H.JoDE-, Van Oranenboirohstraat 12, 6525 EN NIJMEGEN 080..,'229204 
(Gesohiedenis. van de luohtvaart - Histo:ry of Aviation) 

061 MARCHELLOS, Go-; de verzamelspeoialiteit luidt:/ oolleotion s-pec::rl.alisation: 
(Van elk kalender jaar vanaf het eerste begin een krant; voorts gesohiedenis, 
met name die van Duitslrund. - One newspaper for eaoh oalendar year f'rGlIl the
earliest beginnings; also History, espec:i..ally that of Germany .. ) 

Het was; prettig Qlll de Heer Marohellos, een Amerikaans staatsburger woonachtig tus
sen Bremen en Bremerhaven, op Sohiphol te hebben kwmen begroeteno Wij hebllren be
grepen dat bij op de beurs zijn verzameling weer wat diohter bij de vervolmaking 
heeft kunnen brengen~ 

"Au OOUll'ant" 
Het samenstellen van dit blad is, dat zult U begrijpen, een 4x per jaar weerkerend 
karwei waar al met al nogal eens een manuur in gaat zitten. Indien zul.ks, :&aals de 
laatste paar keren, in hoofdzaak op étfn paar sohouders neerkomt dan ontstaat al 
ras. een zekere neiging om de gemakkelijkste oplossing te kiezen, ook al is het 
visuele resultaat niet altijd zo geslaagdo Zo heb ik, dat moet ik gewoon toegeven, 
geen zin om een tijd met wrijfletters te zitten prutsen om het b,lad van goed ver
zorgde koppen boven de artikelen te voorzieno Een gewone viltstift gaat veel ge
makkelijker en sneller .. Mijn enige: huJ.pniddelen afgezien van deze viltstift is 
deze oude zwarte typemaohinej) waar geen trema en geen aooenten op zitteno Ik heb 
dan ook al meer gewezen op de noodzaak om in eerste instantie de redaktie van dit 
blad over te doen aan een redaktie-oonmdssie, waar ik desnoods zelf ook wel in wil 
zitten, maar ik moet gewoon dit werk met anderen delen; zoals het de laatste paar 
keren is gegaan is het op de lange duur niet gezond. Ik ben dan ook blij met het 
aanbod van ons lid DrsoKoSal.verda uit Medemblik om van deze taak een deel op zioh 
te nemen .. Nog iemand erbij (boV. iemand die veel van tijdschriften weet) zou geen 
kwaad kunnen .. In ieder geval is nu weer een eerste stap gezet in ons streven om 
tooh weer een wat meer verzorgd - in grafisoh opzioht - verenigingsblad te kunnen 
bieden .. Hopelijk dient zioh binnen niet al te lange tijd ook een mogelijkheid aan 
om 4x per jaar te kunnen beschikken over adekwate faoiliteiten om, voor een prijs 
die in overeenstemming is met onze draagkracht, ons blad te zetten en te drukken 
zoals eigenlijk zou moeten~ 
Tenslotte willen wij graag die leden die nog niet in de bladzijden van "Au Oourant" 
aan het woord zijn geweest over hun verzameling (en sonmdgen van U hebben zeer 
opmerkelijke kranten- en tijdsohriftenverzamelingen~) daartoe nogmaals aansporen .. 
Zo. sohrijft in dit nummer ons nieuwe lid de Heer Bos over zijn verzameling spot
prenten uit vele landen .. 

Excursi.e naar Antwerpen 
Op zaterdag 21 november a.so organiseeTt de VKTV een excursie voor leden, al of 
niet vergezeld van hun partners, naar Antwerpen .. Daar zal een bezoek worden ge
bracht aan het Abraham Verhoeven Huis in het oentrum van de stad, en aan de Molen 
van Aartselaar, ten zuiden van Antwerpeno Een en ander gesohiedt op uitnodiging 
van ons nieuwe lid de Heer G.Blommaert, die van het eerste: beheerder en van het 
tweede conservator is .• Het Abraham Verhoeven Huis is gewijd aan de oouranten
pionier in de Zuidelijke Nederlandeno De reiskosten Zijn voor rekening van de 
deelnemers. Aanmeldingen graag zos.m .. s.ohriftelijk of telefonisoh bij het sekre
tariaat{ leden in Vlaanderen kunnen zioh melden bij de Heer Nimmegeers (zie het 
Oo,lofon)o- De sekretaris. 

9 



HET OPSTARTCN 
Het idee om een tijdschrift te beginnen ontstaat uit het stellen van de vraag: 
hoe kunnen we gebeurtenissen, evenementen e .. d .. overbrengen via een drukwerk op 
een professionele manier en aangenarun om te lezen? Je hebt tijdschriften en tijd
schriften. Men kan er veel aandacht aan besteden en een kwalitatief hoogstaand 
produkt afleveren. Maar dan heeft men tijd nodig .. Want je moet met alles rekening 
houden: lay-out en vormgeving", teksten, foto t s, lettertypekeuze '" papiersoortkeuze » 
GoPoP .. -nummer (= wettelijke aanvraag voor Gedrukte Periodieke Publicaties in 
België) '" drukprocédé, en21ovoort .. 
De lay-out is. heel belang;rijko Men moet eerst een dumny (= afgewerkte schets van 
een tijdschrift op een kleinere schaal) maken, om het formaat te bepalen", om te 
kijken of men wil nieten, enzovoort o Daarna gaan we de vormgeving op de voorpagina 
bekijkeno Een voorpagina. moet aantrekkelijk zijno Hij moet de eigenschap bezitten 
z6 te zijn dat het tijdschrift niet samen met de reklamefoldertjes in de prullen
mand belandt .. Het ontwerp moet lIeruit $pringen" 0 Meestal kan men dat realiseren 
door gebruik te maken van een tekening of fbto", missohien door het vermelden van 
de artikelen die binnenin te vinden zijno 
Dan gaan we de zetspiegel bepalen .. De zetspiegel is de kader", geplaatst - met in
achtneming van bepaalde regels - in de bladspiegelo (Zie tekening). Binnen deze 
kader komen alle teksten en foto,ts;o Als we gebruik maken van een kopregel of een 
paginacijfer levert dit weer een moeilijkheid méér opp in verband met het bepalen 
van de juiste afstanden en plaatsing.. In de zetspiegel zullen we gebruik moeten 
maken van kolommeno Gaan we de teksten brengen over ~e!n", twee, drie of nog meer 
kolommen? Dit houdt uiteraard verband met het aanbod van teksten, van illustraties, 
en met het aantal te vullen pagina' s.. Aan de hand daarvan kunnen we de corpsen 
(grootte van de letter) en het type letter bepaleno Intussen zijn de tekstschrij
vers: en de fotograaf aan het werk geweest en is er voldoende stof om te beginnen .. 
Teksten worden gezet op de fotografische zetmachine: een computer die de gegevens 
over breedte, hoogte enzo verwerkt en uitdraait op papier .. De foto's worden ge
rasterd om te kunnen reproduceren .. Volgens de lay-out gaan we de papiermontage 
vervaardigen .. Een puzzelwerk om de voor handen zijnde ruimte op een grafisch ver
antwoorde manier te vullen met de teksten, geoombineerd met foto t s. Want er is 
niets zo irriterend en zo slecht lezend als een blok doorlopende tekst. (Sorry! 
-red .. ) Als we de volledige papiermontage grafische aard; dit kan gebeuren door 
klaar hebben", moeten we, indien we ge- b.v .. een wikkel of een gewone omslag 
bruik maken van de offset-techniek, (envelop) te gebruiken .. 
alles op grafische film overbrengen in Na het verschijnen van het eerste 
de repro-afdeling .. Daarna gaan we de nunmer zijn er altijd kritieken die 
filmnontage maken .. Dit is het plaatsen uiteraard stimulerend werken om het 
van enkele fi:l.Ins, (pagina's',) op de jui.ste de volgende keer nog beter, sneller 
afstand van elkaar, zodat we een vorm en mooier te maken. Na een aantal 
van b .. v .. vier pagina's krijgen die na nummers komt de routine bovendrijven 
het drukken en tegendrukken wordt ge - en is het vele extra werk van het 
vouwen en verder wordt afgewerkt.. begin:mmIDler al bijna. vergeten .. Maar 
Voor de omslag nemen we een dikker pa- ja, alle begin is moeilijk .. 
pier om toch een verschil in stevigheid (RoGrootem, VKTV, Baarle-Hertog", Blg) 
te verkrijgen .. Dit gaat volgens grams
gewicht: b.v. J20-grams, papier voor de 
omslag, 80-grams voor het binnenwerk .. 
Het gramsgewicht van papier en karton 
wordt bepaald per vierkante meter.. Dan 
volgt het insteken van de verschillende 
katernen, het nieten en het rondsmjden 
(rognerlfln aan drie' Zijden) .. Het prohleem 
van versturen is uiteraar niet meer van 

RoGROorEN, Molenstraat 86, B-2338 
BAARIE-HERTOO, BelgiëjBelgium, wil 
graag kontakt met verzamelaars van 
BUITENLANDSE DAGBLA.Il8N om ruilmateri-
aal mee uit te wisselen ..... I want to 
exchange complete FOREIGN DAILY NEWS
PAFERS; please ask f'or list of' my 
doublEtsg 
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HO'NTö CoM ~ CE' A f1At::A2/Né 
The idea. of' starting a magazine is t~ result of' a need to oonvey messa.ges, events 
eto.. to the publio in a way that is both ef'fecti ve a.md pleasant. In order to 
aohieve this ef'f'eot a thoughtf'ul and well-balanoed approaoh is indispensibl.e, f'or 
dezens., of' details, require oaref'ul attentiono 
Among these, lay-out is of' pr:Î.llle importanoeo A soaled-down dummy should he made 
in order to determine size, the question of' whether to stapl.e, eto. The f'ront-page 
of OQUXl!l'e IllWS;t he designed to please at -rirst sight, sa that the magazine will. nat 
end up, unread, in the waste-paper basket .. The most obvious way to please is to 
have a picture on the f'ront-page, or perhaps, a summary of' the magazine's oontents. 
Next we; should determine the ty-pe-area, heing that part of the page whioh will he 
f'ill.ed with type and/or photographs, drawings etoo; please see diagram aboveo Ir 
a headline or a page-:rrumber is to he printed this may produoe same oomplioations. 
Within the type-area we shal.l. have to arrange: the copy in one, two, tbree or In9re l 
oolUlllIlS, subjeat to the amount of' oopy, photographs, and n:umber of pages to be 
fil1ed .. Meanwhile, copy""'Wrlters and photographers have been busy at their job, 
and a start oan be made on the aotual produotion work .. 
Terls are being t;v:peset by means of' a photographio prooess, nowadays oomputer
assi.sted .. Then the magazirut is laid out on paper, aooording to pre-determined rules .. 
]'or f'ew things are as \:f'ru.s>.trating as asolid blook of' oontinuous textl (Oops-
Sorry~ Ed.) Ir the magazine: is to be square metre: eog .. 120 gran:mes for the 
produoed in off'set the lot of it must oover; 80 grammes for the inner pageso 
then be put on film .. Mter that, we The seotions are· then joined together, 
put the magazine together on film, stapled a.nd out on the tbree sides away! 
that is, we arrange a n:umber of' filmed from the stapleso Mailing may be done 
pages (e.go f'our) in suoh a position in a wrapper or envelope.- There may he 
v.i.s~""'Vis eaoh other that, after the orltioism at first, but that shot:üd he 
aotual printing, they oan be f'olded aooepted in a positive spirit in order 
and prooessed fUrther 0 For the cover to make the magazine more perfect every 
we take a heavier quali ty of" paper in time 0 Soon routine wil.l take over, and 
Ollder to give the magazine same firm- initial troubles f'ade into the pastl 
nesse Tbis is expressed in grammes per (R .. Grooten, VKTV, Baarle-Hertog, Belgium) 
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Het was ons bijna ontgaan: het 250-ja.rig jubileum van een der oud.ste Britse dag
bladen~ de "News letter" uit Belf"ast, Noord-Ierland .. Er zijn sleohts drie Noord
Ierse dagbladen, alle verschd..jnend te Belf"ast} daarvan zijn er twee ochtendbladen 
(IINews letter" en ItIrish News & Belf"ast Morning Newsll

) en een avondblad ("Belf"ast 
Telegraph")o De beide oohtendkranten hebben allebei een oplage van tussen de 
42 .. 000 en 430000; het avond'blad steekt daar met zo'n 143 .. 000 nogal boven uito 
De "News Letter" werd voor h.Er:t eerst uitgegeven in 17J7 en is daarmee een van de 
oudste nog bestaande dagbladen niet alleen in het Verenigd Koninkrijk maar in de 
gehele wereldo De krant wordt gelezen in geheel Noord-Ierland alsmede in het 
aangrenzende gedeelte van de Ierse Republieko-

"UIs,~er~N,~~~pap'er 
, ~'l ',; •••• : }: ... " .' I E 

' ... ·.·U you know anythlng abaullerrarist . 
. '.:' activitles'- murders, Ihreals ar explaslvos, 
: .•.•. ".,,,,, please speak now la Iha' . .' .. "," 
i :;!llt;.CONF.IDENTIALTELEPI:I.O~E . 

: t:BEfFAST652155 
~lh,;,~ ....,. 

' .. ""~'. ,~. "' ~ ~ I ",\·I,"1'""~\W'·I>"· ,.1'1 .. ~:~t~t1l)I"'iI" ,:"':-;.'\ I ;'lf-:,;~,t",~~:.,t',,:.~'I:(:l;,'~I. t·~I.W" •. ~., .~"',:':." ... : 
·MOND.AY,.AUGUSH1.;',J.90~/ .. \ .I;? ..• /·lf~ ::.,1 \ '~:b.~.,~~:?"prlc.~:2~~(;j,~p,},nElrek· 

It almosit eS'oaped OUT notioe: the 250th anniversary of" one of" the oldest British 
daily newspapers.~ ioe" the Belf"ast "New Lettertt " There are only three dailies 
published in Northern Ireland at present; two of" these are morning papers (IINews 
Letter" and "Irish News & Belf"aa.t Morning News") and one evening paper ("Belf"ast 
Telegraph")o Bath of" the morning papers have a oiraulation of" betvreen 42,000 and 
43~000; the evening paper, with about 143,000, rather more. The "News Letter" 
was f"ounded in 1737, which makes it one of" the oldest surviving daily newspapers 
nat only in Bri tain but indeed in the worldo The "News Letter" oirculates through
out the Provinoe and the adjoining part of" the Irish Republio .. -

I I éRLI 
Kranten zijn, in de woorden van Jean-PaUl. Sartre~ spreekbui..z.en van het uur, mi
kroskopen en dalmTlllee brandglazen van de nieuwe tijd~ die dieper ingrijpen dan 
de telescoop van de gesohiedschrijvero Dit oitaat wordt aangehaald in het boek 
"Zeitungen in Berlin" (uitgo Haude & Spener, Berlijn, 1975~ 326 buo met 66 af
beeldingen; prijs (onder voorbehoud) oao DM 30.=; ingebonden)o Samensteller is 
de Berlijnse journalist en pershistorikus Walther GoOschilewski .. Het werk be
handelt de Berlijnse pers vanaf het eerste "begin via het revolutiejaar 1848, de 
opkomst val'l! de arbeiderskranten, de nazitijd, het nieuwe begin na 1945 tot de 
hmli.dige tijd, welke wordt gedomineerd door namen als Mosse, Ullstein en Soherlo 
Het ontstaan van de partij-pers, de ondergang van de vrije pers, de gelijkscha
keling etc. worden vrij uitvoerig behand.eld, waarmee het boek een goed beeld van 
de lotgevallen van het medium Krant in het politieke kraahtenspel geefto 
Een apart hoof"dstuk is gewijd aan de wijkkrantenJ de oudste (tlCharlottenburger 
Woohenblatt") dateert van 18460 Een aantal ervan bestaat nog steeds ... Een kort 
slotwoord, een uitgebreide literatuurlijst alsmede een omvang:rljk titelregister 
kompleteren dit boek, dat uitblinkt doM' zakelijke en leesbare inf"onnatie .. De 
teclmisohe uitvoerlngis, evenwel niet helemaal volmaakt .. -
(naar Claus P.Mader; van onze Duitse correspondent, H.Dach, Berlijn) 

Newspapers. are, in Jean-paul Sarlre IS words, mouth-pieoes of" the hour. micro
scopes, indeed bw:ning-lenses of" the New Age, more penetrating than the hist
orian's telesoope. This aphorism is. being quoted in the book "Zeitungen in 
Berlin" (publo .H.aude & Spener, Berlin, 1975, 326 pages~ 66 pict'W'es, prioe (und
er reserve) about DM 300 =; bound) by Berlin journalist and press-historian 



Walther G.Oachilewsldo Tbe subjeot of this book is the press of the oity of 
Berlin :f:rom its earliest beginnings, through the year of upheaval 1848» the 
ri6e of the working men's papers'» tbe nazi era, the' fresh start made af ter ·45, 
to the present time, whioh is dominated by names suoh aS Mosse, Ullstein and 
Soberl.. The beginnings of the partizan press, the subsequent annihilation of the 
tree press:" eto., are dealt with in some detail .. The book thereby gives a good 
impression of the vioissitudes of newspapers. as an informative medium at the 
meroy of the: politioal tides. A separate ohapter has been devoted to the looal 
newspapers published for the benefit of the variO'lllS distriots of Berlin. The 
oldest of these, "Oharlottenburger Woohenblatt lt

, dates baok to 1846. Several of 
these papers, usually weeklies, are still being published .. A brief epilogue, a 
conoise bibliography, and a comprehensive list of titles serve to oomplete this 
use:ful and readible book, whioh is, less perfect fiOOl a purely technioal point of 
viewo- (aftel' Olaus PoMader; from our Germa..l!ll correspondent, H .. Daoh" Berlin) 

OU ElLES E RA 
Onze Franse oorrespondent o de heer BoGelin te Igon berioht het volgende .. 
Tonelen als rond het gebouw van Murdoohl in Wappiing, London, waalj' k::tanten volgens 
de nieuwste technieken worden gep:n-oduceerd, zijn ook in Frankrijk niet onbekend .. 
Ook daar is,. een pers baron, Robert Hersant" betrokken bij een conflict waar in 
Engeland. Rupelrl Mur<ilooh mee te maken heeft (gehad'?)& aan de ene kant de noodzaak 
om verouderde technieken te vervangen door nieuwe, aan de andere kant het verzet 
tegen het daarmee gepaard gaande verlies van arbeidsplaatsen .. De krant in kwestie 
is. de "Midi Libre" (bekend als sponsor van de wielerklassieker van die naam) te 
Montpellier in het u:i.terste zuiden van het land .. Hersant 'heeft een belang van 22% 
in deze aant, die een oplage heeft van rond de 200 .. 000 stuks., Inzet: de totale 
"informatisation" (zoals. dat in Franlodjk heet) volgens. de meest reoente teoh
nieken" waardoor meer dan 200 man zouden moeten verdwijnen .. Op 17 juni ging het 
bedrijf plat, daartoe aangespoard door de vakbonden, met de welbekende OG~ voorop" 
De direktie hield voet bij stuk; gedurende de twee daarop volgende weken zou 
alleen af' en toe een nood-editie versohd.jnem, gedrukt te Toulouse en zelfs in 
B~celona .. Eénmaal werd z(i)tn nood-editie door stakende werknemers, ondersohept te 
Sète .. Desondanks verloren ze de staking. De a.utomatisering gaat door~ en op 3 
juli is de la'ant weer gaan versohijnen .. Het conflict wordt in Frankrijk gezien 
als. eeD! test-oase; bijna alJLe grote kranten lopen met automatiseringsplannen 
rond~ maar hadden tot nu toe moeite om ze aan hun personeel te verkopen .. 
Verder is begin juli de krantengroep van "Le Proven9al" uit Marseille, waartoe 
naast de krant van die naam nog behoren de dagbladen IIVa:r Matin" (Toulon), "Le 
Soir" (Marseille) en "Le Mérldionallt (eveneens- Mars.eille), overgenomen van de 
erfgenamen van de op:rlohter Gaston Def'terre door het uitg~ij-oonoern van 
Librairie Haohettc-o De baas van Haohette heet Jean-wo Lagard~re, die daarmee 
Roberi Maxwell, die ook een oogje op "lAt Proven9al" had, een slag voor was Ot 

Def"f"er:I!'e was. eens een loekeoo figuur niet alleen in de Franse pers wereld maar ook 
in de politiek: hij was onder meer bekend als burgemeester van Marseilleo Thans, 
een jaar na zijn ovelrlijden, valt zijn imperium, waarvan "Le Proven9Ü" de hoek
steen vormde, uiteen .. 

Het sooialistische dagblad "IE MATmIl is voorlopig ontsnapt aan een faillissemento 
De reohte1'll zijn door justitieel ingrijpen overgedragen aan een groep van twaalf 
redakteuren, die erin zijn geslaagd een bellLrag van 10 miljoen frank bijeen te 
krijgen" waarvan een vijfde deel van de lez~s, en het grootste deel van de rest 
van het bedrag van werknemers., adverteerders. en d.i.verse beleggers. Dooo:" ingrijpen 
van de conservatieve premier Obirao werd bovendien een overheidssubsidie van zo'n 
7000000 gulden twee maanden eerder uitgekeerd aan de bedoeling was .. Over 1986 
boekt~ de krant op een omzet van 40 miljoen gulden een verlies van 20 miljoeno 
De eplage zakte in 5 jaar tijd van 200.,000 tot 70 .. 000 stukso De steunoampagne 
werd gevoerd onder het motto van de noodzaak van plw:'alisme in de Franse pers .. 
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OltV LLE~ RANCE .- ENe. 
Our Frenoh correspondent, Monsieur B .. Gelin from l{yons, reports the following .. 

Soenes l.ik:e those around Rupert Mw:'dooh's buildings in Wap~ing$ Lcmdon E1, are 
nat unkn.own in Franoe, either .. There, too, a :press tyooon (monsieur Robert 
Hersant) is involved in a confliot between those wishing to phase out obsolete 
teohnica1 equi:pment in f'avour of modern teohnology, and those who oppose suoh 
sohemes beoause of the 108'8 of' jobs they entail.. The newspaper in question is 
"Midi Libre" (well-known among the oyo~ f'raternity f'or its sponsorsbip of a 
one-day oyole race named after the paper) f'rom Montpellier in the far South of 
the country. Hersant bas a 22% interest in the paper, whioh has a oircuJ.ation of' 
around 200,000 .. Total "inf'ormatisation", as they oall it in Franoe, would bring 
about the 10S8 of' over 200 jobs" The announoement of' these plans led to industrial 
aotion, initiated by the trades unions such as the O"G.T.i na paper was i8Sued as 
from June 17tho The management ref'used to gi ve way: all durlng, the following two 
weeks' the reader$ had to make do without their newspapero A few emergenoy editions, 
printed in Toulouse: and Baroelona (Spain), were all that could be managed, and 
one of those was intercepted by the Unions in the ooastal town of' Sète. All the 
same, the Unions lost their causeo The introduction of modern teohnology at "Midi 
Libre" is de fini tely on, and the paper re-appeared at July 3rd. This confliot is 
oonsidered to be something of' a test-case in France: most of' the large newspapers 
have made plans to invest in electronio equipment on a large scale, but have held 
back beoause they were worrled about how tOOir staf'f' would respond .. 

In the b.eginning of July the "Le Prove~altl newspaper group at Marseilles, to 
whiclt three more dailies belong: "Var Matin" (Toulon) and "Le Soir" & "Le Méridio
nal" (Marseilles) 11 was taken over from the Def'ferre beirs by the Librairie Hach
ette wblishi.ng groupo The person in oharge at Haohette is Monsieur Jean-mo 
Lagardère, who beat Robert Maxwell, who was also reported to he interested in "Le 
ProvenSJal", to ito The f'ounder and former owner of the newspaper(s.), the late Mon
sieur Gaston Deff'erre" used to be a well-known personality nat only in newspaper 
puhlishing but also in Frenoh politios" as mayor of' Marseilles. Now, only a year 
af ter bis death" bis empire (of whioh "Le ProvenSJal" was the oorner-stone) is 
beginning to disintegrate .. 

The socialist daily newspaper "Le Matinll bas, for the time being, escaped from 
bankruptcyo A civil procedure caused the rights to be transferred to a group of 
twelve editorBjI who have managed to raise' a sum of 10 million francs to tide the 
paper over the next f'ew monthso One f'ifth of the amount came from the readership, 
and most of the remainder from employeesjI advertisers and various financiers .. 
Right-wing prime minister Monsieur Obirao arranged for a government stihsiqy of' 
2. million francs to he made available tvro months ahead of' schedule .. The paper lost 
60 million francs on a 1986 tumover of' 120 million. Oirculation dropped trom 
200,000 to 70,000 in five years' time. The campaign to support the paper was oon
ducted under the motto of the need f'or diversity among the French newspaperso-

I'tEVDAA Aft ". Hobbyist vraagt ter overname Nederlandse loohtvaart-tijdsohro 
Q " U\ '-I. "HET VLIEGVEID" en "DE VLIEGSpORT", jaargangen en/of losse 
nunmerso Ook ruilen tegen Vliegveld, Vliegsport, Vliegwereld, Avia/Vliegwereld en/ 
of' Aviao OoP .. van Dongen, Fcankendaal. 75, 3075 XP RarTERDAM. nf .. 010--43206040 

Voor Verzamelaars van Nederlandse historische kranten: de Heer Willebrandts uit 
Rotterdam meldt dat ter plaatse een marktkoopnan plmo een ton oude kranten van 
voor en kort na de oOOC'log te koop heeft, WoO. De Notenkraker, Haagse Post, A .. Do, 
Rotterdams Nieuwsblad, en ook enige Poolse kranten. Zijn opslagruimte is alleen 
op donderdagmiddag open .. Wie belang heeft hier eens in te gaan spitten kan deze 
marktkoopnan bereiken op telef'ocm 010-42,21403 voott' een af'spraako De :Heer Wille
brandts houdt zich als, steeds aanbevolen voor nunmers van de Saturday Evng .. Postl 
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COLLEcrlNG OL NEWSPAPER! 

In our two latest issues we quoted extensively from a broohure entitled !IA Primer 
on Colleoting Old Newspapers ll

, published by the NaSA (Newspaper Colleotors Soo .. of 
Amerioa)o In this third and last instalment the question will be disoussed whioh 
factors, other than historio oontent, may add to or subtraot from the oolleotors t 
value of an old newspaper .. While historio oontent is probably the most important 
factor there are many other points to be taken into oonsideration .. Eaoh of these 
addis to the value: while nat having same of the factors· takes away from the valueo 
We memtion the following points, nat necessarily in order of importanoe : 
- Is the paper a IlFirst Report"? Meaning, as the term implies, a first reporting 

of the evento Tbis may be either first for that partioular newspaper or the 
aotual first in the nationo To delineate one example: President I.d.nooln was shot 
about 10 pomo on Friday, April 14tho 18650 Tbe first U.So newspaper to have their 
edition on the streets with the news was the New York Heraldo It was their 2 a .. m .. 
edition dated Saturday April 15tho Many other papers around the nation had the 
news of the assassination in their paper5\' whioh were also dated on that day. All 
of these papers would qualif'y for being "First Reports" 0 If, like the N .. YoHerald 
in this instance, the paper is the f'irst full-stop to report the event, its' value 
will be greatly superior to the other 11 First Reports" of the same event .. 
- Geographio proximity to where the event ooaured .. If the paper is fram the oity 

where the event happened, its vaJ.ue inoreases a great deal .. To delineate: A 
Dallas newspaper dated November 22nd 1963 with news of tM assassination of Pres. 
Kennedy has a greater value than one fram, for example, Salt Lake City, Utaho 
- Displayabili ty 0 Many aspeots go into maki:l:lg, a newspaper more desirabIe for 

purposes of display.. Front'""'Page ooverage is' muoh more desirabIe than inside 
pages 0 The longer the artioles' are, the higher the vaJi.ueo Larger headlines and 
photographs or other illustrations of' the event likewise inorease the value .. How 
attraotive is the front-page lay-out in te:r:'Ill$ of' being a "work of art"? Also, the 
further you can stand away fram the front '""'Page and still. reoognise the event, the 
higher the value 0 

- Same evems or newspaper editions have oharisma surrounding them o For example, 
the "Dewey Defeats Truman" headline of the Ohicag0 Tribune, in the; presidential 

eleotions just af ter WW-Ilo As it turned out someone had given newly eleoted Pres. 
Truman a copy of the error issue the morning that it oame out o A reporter happened 
to 'he nearby and asked Truma.n to pose holding the paper up., The rest, they say, is 
history 0 That picture ran in ma.ny newspapers over the next few days as well as 
b,eing imprinted in many Amerioans' minds to this dey. For this reason, the paper 
has a very high colleotor valuoo On the opposite side, the 1980 Chioago Sun~imes 
error edition proolaiming "I tt s Reagan and Ford" ("Ford" should have been "Bush") 
didn't reoeive as muoh publioity at the time that the Truman one did, whioh is wby' 
its oolleotor value is almost nathing. 
- Condi tion of the paper 0 Foremost, if the paper is brittle and falling apart tbc 

ooIlector value is very littleo if anything. This is regardless of the historio 
event it desoribeso Newspapers f'rom the pre-1870 genre are usually faund in very 
fine oondi tion, espeoially if they oame from a bound volume 0 They were printed on 
what is oalled "rag paper" made trom oloth pulp rather than wood pulP9 as todayo 
Paper made from wood pulp is ocmmonly referred to as "newsprint" _ and has a relat
ively high acid oontento For this reason, newspapers printed prior to 1870 remain 
in better condition than 20th century oneso Still, 20th oentury papers oan be well 
maintained if properly stored (please consult previous issues)., Obviously nat all 
20th oentury historio newspapers now Deing offered for sale have been properly 
stored, whioh is wlw the oondition of the paper is, in relative oases, of oruoial 
importanoe 0 

Ca Thank-You to Riek Brown for oompiling this very useful publioation1) 
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NOW AVAILABIE FROM ELllED JONES, ''lESTERDAYts NEWS", 43 DUNDONAID ROAD, 
OOLWYN BAY, Olwyd LI29 '?RE, Wales/UK, phone 0492-31303 

10 IIGl.asgow Heraldll 186o·s-1930os, large format (1 84"x'P10") 8 pages eaoh, 
Good ooverage Glasgow/Sootland/BrltainjÉmpire/World @.c 5,00 ea 

20 "'lb.e Sootsman" or EMnburgh Politioal &: Literary Journal. (1818-1 26) 
8 weekly pages of foreign news, stocks &: shares, fine arts &0. @.c 5,00 ea 

3. IIThe T'imesll 1840's-1985 IIThere is nothing greater than IIThe Times 11 11 , 

said Abraham Linooln, "exoept the Mississippi". @.c 5,00 ea 
4. "Mark Iane Express &: Agrloultural Journalll (1847) @ oe 19,00 ea 
5. ''English Ohroniole" early 1820·~ (Bow Street Court Reportd) @.c 9,00 ea 
6. "Manohester Guaràianlt 1839-'69, bi~ekl3", up to 12 pages @.c 5,00 ea 
7. IIToronto Globe &: Mail" 1936-t 46,US-style ooverage of WW II @.c 3,00 ea 
8. "Liverpool Eoho" 1939 and late 1940'8 @.c 3,00 ea 
9. IIIrish Bulletin" 1921 olandestinely produoed by Sinn Fein on 

duplioating maohine, 1 or 2 sheets, very rare @.c 19,00 ea 
100 "RoUs of Parliament ll 1790's Oalf Spines, Marbled Boards, somewhat 

worn a.nd sauffed @.c 19,,00 ea 
110 "Das Reioh", wart:ime German weekly; photographs, maps eto.1943 @.c 9,00 ea 
120 "Amerioan Observer" late 1930's European polities &: US affairs @.c 5,00 ea 
130 wart:ime Channel lslands Daily Newspapers; published in German-oooupied .c 5,m 

territory, they offer a rare ohance to raad eneIl\Y vieWpOint in English., ea 
140 "Taunton Oourier" late 1870'8-1915 @.c 5,00 ea 
15. ItSomerset Gazette" 1880-1915 @.c 5,00 ea 
160 "Sporting Chroniol.e-" early 1880·s-1976 @.c 5,00 ea 
17., "Pall Ma.ll Gazette" late 1860·8-1870·13; Evening newspaper &: review, 

distinative reporting &: c::x:mnent in 12 pages of 2 wide columns @.c 5,00 ea 
18" "Southwark &: !3eI'tllll)ndsey Reoorderll late 1890's-early 1900's @.c 5,00 ea 
190 ttNorthampton. Meroury" 1819, large formatIl 4 pages" nattl &: world news, reg. 

DeWS; NOX'thants/Beds/Buoks/Hunts/I.eics/Warwioks/Oxon/Herts @.c 191100 ea 
20. "Brighton Obsarver" 1860's-'70's inol.Arrlval.s List @.c 9,00 ea 
21. "T:imes WeeklJr Edition" 1890'5 Weekly sum:nary of natel & world affairs 

with retrospective c::x:mnent @ /è, 5,00 ea 
22. "Edinbu:rgh Oourant" 1830'8 ... '80'8 DailJf paper by George Dcming @.c 5,00 ea 
23. 1I'.['he World" 1755 'lJm.u!,ual weekly 10"x6"; 000 long editorlal @ ~ 19,00 
24. House of Oommons Journal &: House of Lords Journal 18th Oent. @.c 50 llloo ea 
25. ItThe Present State of Europa"" eto .. 1690 Early' monthly paper f'rom Lcmdon 

News f":rom. ltaly, Switzerland" France, Genna.rw" Holland etc. @ ~ 40,,00 
260 "Oxford City a.nd County Chronicletl 18,37 @ ~ 15,00 
27. "Jaokson's Oxford Journalll 1826 @ J; 15,00 
28. ''Edinburgh Gazette" 1820's-'40's Govt .. publioation @ .c 9,00 ea 
290 Parliamentary Debates, House of Comnons Offiaial Reports WWII @.c 4,,00 ea 
30. 13 Strike Issues May 10-13 1926: 2xtl Th,e Star"; 3x''Emergenoy Bulletinlt

; 1x 
t1'.['he British Gazette" , t1Daily MailII" "The British Worker", "Daily Telegraph"" 
(2 sheets), IIDaily EXpresstI, "Daily G.l:'aphio"lII ''Evening News", "W.L.N.B,,"; 
giving fasoinating insight in prod."of newssheets in crisis @ /è, 9,00 ea 

310 "Londen Gazette" 1939-'50's Offioial Govt .. Id.st of military promotions 
a.nd de oorations J invaluable refereooe for medal oollectors @ ~ 5,,00 ea 

32. 'JY'pewritten letter (13-11-41) Dy Danzig Gaul.eiter Alben Forster to 
Himmler, 7 pages" F's reta.ined oopy, ref.ethnio details of pop. @.c 190,,00 

33. Ha.nd.written 8000 word manusoript 1870 of e:xpedition to foothills of 
Himala;yas. \Vriter unidentified; finishes abruptly. @ /è, ,370,00 

.3lt-. Origina.l poetry m.anusoript and subsequent oorrespondence by William 
Oowper 1770's; 1st poem lil Oester sm inspired by the ViM" @ /è, 800,00 

35. !IA Last Appeal. to Reason", :wttwaffe aerial prop.leaf'let 1940 @ ~ 19,00 ea 
360 Orlginal 17":x21" Sketoh by German artist of one of the fiTst British tanks 

enoountered in France (near Ia. Baasée) in 1916. Ooloured. @ ~ 190,00 
Yl. Bertasoa. ft s Sculpture IlBoy Reading a Newspaper" (oa.1870) 3 t 6" tall, 

exquisitelJr oarwd in marble @.c 4000,00 



I 
Mi jne Heren, 
In het laatste l'lUlmler van "Au Courant" stond een overzicht van kranten voor in
heemse minderheden in Europao Ofsohoon ik niet wist dat het er zoveel zijn heb ik 
er toch nog ~én gemist, en wel die voor de Grieken die in Zuid-Albanië wonen, 
Noord-Epirus zoals ze dat gebied in Griekenland noemen., Griekenland heeft hier 
trouwens tot 1967 aanspraak op gemaakt o Ik zooht de krant in Gjirokastër (<h-ieks: 
Argyrakastron) in 1983 .. Bijgaand een fotokopie van de kop; de naam heb ik niet 
kunnen ontoi jferen .. - A .. Turkenburg, VIffV, Maars senbroek 
(Dear Sir: In the latest issue of "Au Courant" a list ot European ethnio minor
ity newspapers was published. I didn't realise there were quite 50 IUa.l1JI", but I 
s·ti~l missed One: the newspaper for the Greek minority in Southern Albania, or 
Northern Epirus as they oaJ.l it in Greece .. The terrltory was offioially olaimed 
~ Greeoe up to 1967 .. I faund this newspaper in Gjirokas~r (Greek: Argyrakastron) 
in 19830 I am sending you a photostatic copy of part of the front page .. I have 
nat been able to puzzle out its name .. - A .. Turkenburg, Maarssenbroek, Holland) 
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U komt tenminste oog eens ergens~ Bovenstaand geven wij de bedoelde Albaans
Griekse krant weer. De naam luidt "Latko Vima", hetgeen betekent "VolkstribunelI .. 
Ons woord llleek" (vgl .. "lekebroeders") komt van het Griekse woord "laikos" (Lat .. 
"laicus") hetgeen "volk" betekent .. In Athene verschijnt een dagblad genaamd liTo 
Vimalt

, en dat betekent "de tribune", in de zin van "spreekgestoeltell 
0- (red .. ) 

(You certainly get aboutl We reproduoe part of the paper&s front page above for 
the benetit of' our members. lts name is "Latko Vima", meaning "People's Tribune" .. 
Our word "Layll (;: secular) comes from the Greek "laikos" (Latin "laious") which 
maans "people" .. There is a daily paper in Athens called "To ViJna", whioh means 
"The Tribune" in the sense of dais or rostrum.,- Ed .. ) 

Mijne Heren, 
Waarom vind ik in "De lG.epelll, een algemeen verzamelaarsblad, de VKTV -advertentie 
die geheel is gerioht op krantenverzamelaars? Een advertentie geplaatst over de 
gehele bladzijde (A-4) en da.n met geen woord is gerept over het mede-bestaan van 
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tijdsohrift-verzamelaars in deze verenigingo Het is mij al eerder opgevallen dat 
er heel weinig aandaoht wordt besteed aan de "magazine"-verzamelaar, en ik vraag 
me daarom ook~iaf waarom jullie je niet gewoon VoK. V .. (Vereniging Kranten Verzame
laars) gaan noemen.. daar 7...elfs in andere verzamelbladen alleen het verzamelen van 
kranten wordt gestimuleerde Ik ben diep teleurgesteldl-

G .. C .. Willebrandts, VKTV J Rotterdam 
(Dear Sir: Why do I find in a general colleotors' journal (De Klepel) an advert
isement of VKTV molly devoted to newspaper oolleoting? The ad was a full-page 
ODe (foolsoap-size) and no me nt ion at all was made of the magazine-oolleotors in 
this oltibo 1 had notioed before that very little attention is being paid to the 
magazine-OOlleotors, and I do wonder wb;y you don't call yourselves VKY (Newspaper 
Colleotors Club) sinoe even in other journals only newspaper colleoting is being 
encouraged .. I am deeply disapnointedl- G .. C .. Willebrandts, VKTV, Rotterdam, NL) 

In een vorig mmmer van "Au Courant" publiceerden wij al eens een brief van de 
Heer Van Dijk uit IJsselmuiden, die hetzelfde punt naar voren braoht als U thanso 
Ons antwoord aan de Heer Van Dijk, daaronder afgedrukt, heeft dus ook ten dele op 
Uw brief betrekking .. Er zijn ten enenmale meer kranten- dan tijdsohriftenverzame
laars in onze vereniging .. De reden waarom bij de opriohting is gekozen voor de 
huidige :naam sproot meer voort uit ambitie dan uit een op dat moment konkreet 
voelbare behoefte bij de toen aanwezigen€> Enige expertise op dit gebied was bij 
geen der leden van het eerste uur nooh bij de huidige bestuursleden merkbaar€> 
Een betreurenswaardige lacune. Niettemin publioeren wij over tijdsohriften wat 
ons op dat gebied wordt aangeboden o .. q. waar wij beslag op kunnen leggen .. Zoals 
U tereoht opmerkt is dat niet zeer veelo Wij hebben dan ook: een vakature in de 
redaktieoommissie voor iemand die hierin zou kunnen en willen voorzien .. Misschien 
kunt U als tijdsohriftenverzamelaar een kandidaat voordragen? Dat in het artikel 
in "De Klepel" niet is- gerept over het verzamelen van tijdsohriften, hetgeen de 
aanleiding voor Uw brief was" kunt U mij persoonlijk aanrekenen .. Ik heb er niet 
bij stilgestaan; sorry daarvoor.- (red.; DJO) 

(In one of OUT previous issues we pUblished a letter from mr.Van Dijk of IJssel
muiden, putting forward a oase similar to yours. Our repl-Y to mr.Van Dijk, whioh 
was printed underneathl' would therefore fit your letter as well. Muoh as one 
might regret it, newspaper ooIlectors are more numerous than people who oollect 
magazines. The club' s name J at the time of foundation, was ohosen for reasons of 
ambiti.en rather than to respond to any notioeable requirement fiom among those 
present at tha.t timeo There is no speoialist knowledgE' of magazine oolleoting 
among any of the present board members. We do, however, publish on the subject 
what is being made availabl.e te us ene way or another .. As you have oorreotly ob
served this is not really all that muoh.. This is why we have a vaoancy in OUT 
edi torial team for a person able ani Willing to redress the balanoe.. Perhaps you 
yourself as a magazine oolleotor oould help us find suoh a person? You may blame 
the undersigned in person for the faot that no ment ion was made of magazine 
oolleoting in "De Klepel", whioh nrompted your letter" I olean forgot, and I do 
apologise. - Ed. --DJO) 

GEVRAAGD: Exemplaren van de dagbladen VOORWAARTS of HET VOLK van omstreeks de 
Tweede Wereldoorlog. Het gaat mij om de strip "Sneeuwvlok" van Wim 

Meuldijk. Redelijke kopieën van die strip zijn ook welkomp ook al is het maar één 
exemplaar. Verder zoek ik Amerikaanse zondagsbladen met strips in kleur .. 
(W.AN'.IED: United States Sunday Papers containing oomios in oolour) 
K1a.as Vanderspoel., Henri Duna:ntlaan 81, 9728 He GRONINGEN .. Tel" 050-255791 (na 
16 .. 30 uur) 

Gedurende de eerste 3 weken van september wordt een abonnee-werfaktie gehouden ten 
behoeve van het opinieweekblad DE GROENE AMS'lERDAMMER. Men moet van 12000 naar 
15000 anders wordt de uitgave gestaakt .. Een dergelijke aktie vorig jaar leverde 
bruto 2000 nieuwe abonnees op; ten gevolge van opzeggingen en wanbetalers was het 
netto resultaat maar 600 nieuwe lezers,,- (Leeuwarder Courant 26-8-87) 
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Op 30 augustus ,j .. 1 .. is het Franse spoTt-dagblad "L'Equipe" voor het eerst ten 
dele in kleur verschenen. Deze krant wordt geacht het beste spoTt-dagblad ter 
wereld te zijn, niet zozeer omdat de oplage zo groot is (320 .. 000) maar omdat 
de sport-inf'ormatie veelzijdig en van een hoog niveau is .. Met behulp van nieuwe 
technisohe voorzieningen, waaronder kleurendruk~ alsmede een aantal nieuwe 
rubrieken, probeert "L'Equipet1 de concurrentie van een nieuw sport-dagblad 
genaamd "Sports" (eerste nummer 12 september j .. l.) voor te blijven .. 
Ook in Engeland zal een nieuw sport-dagblad gaan versohijnen, en wel op 8 maart 
van het volgend jaar .. Het gaat hier om de "Daily Sports,n, uit te geven door 
dezelfde firma die sinds september 1986 "Sunday Sport" uitgeeft .. Indien de 
nieuwe krant van hetzelfde gehalte zal zijn als het laatstgenoemde zondagsblad 
kan hier helaas niet van een kwaliteitskr:mt worden ijesprokeno 

(B .. Gelin~ r.won~ Frankrijk) 
The French sporting daily "L'Equipell was published partly in colour for the 
first time on August 30th 19870 It is supposed to be the best of its kind in 
the world, not so nruoh on the strength of Us ciraulatien which is only 320,000; 
but because of the diversity and (~.lality of the information supplied to its read
ersh.i.po New teclmical assets such as f'ull--colour printing, and new columns, are 
intended to ward eff competition from a new spoTting daily named IISports" which 
appeared on September 12th .. 
Britain" toe, will see another sporting daily on Y.arch 8th of next year.. The 
paper in question will be called "Daily Sports", and will be issued by the pub
lishers of "Sunday Sport" (founded September 1986)0 If the latter is anything to 
go by, the new daily eompanion paper is not 1ikely to be a high-quality one .. 

(B .. Gelin, Icron, France) 

r 
Dear Sir" 
In answer to a oomuent in "Au Courant" with reference to the three leading news
writers in my arliele on the British Press in its Infancy, af ter doing more 
home'i'lOrk, here are their names: 
'1) John Chamberlain$ born in 1554, educated at Tdnity College, Cambridge; 

letters are knovm from 1598 to 1627. 
2) John Pory, bom in 1570, educated at Gonville & Caius College, Cambridge; 

he was a Member of Parliamento 
3) Thom..:.ts Loeke; there is not much known of this man except that he was intelli

gent and well educated. 
I hope this infonnation will fill in the gapt:> 

(L.Smollan, Christchurch, Dorset, UK) 
Mijne Heren, 
In antwoord 0"0 een opmerking in "Au Courant" met betrekking tot de identiteit van 
de drie vooraanstaande nieuws-schrijvers in mijn artikel over de beginjaren van 
de Britse pers, kan ik U ml, na enig onderzoek, hun namen opgaven: 
1) John Chamberlain, geboren in 1554, studeerde aan Trinity College te Cambidge; 

er zijn brieven van hem bekend die gedateerd zijn tussen 1598 en 1627. 
2) John Pory, geboren in 1570, studeerde aan Gonvil1e & Caius College te Cam

bridge; was parlementslido 
3) Thomas Locke; van hem is weinig bekend behalve dat hij intelligent was en een 

goede ouleiding had genoten. 
Ik hoop dat deze informatie de laCLme opvulto 

, (L.Smollan, Christchurch, Dorset, Engeland) 
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[ N ANT t1 T 
De stad Darlington in het noorden van Engeland liet a1s eerste in het land een 
half'-peM\Y ochtendblad het licht zien; het is de enige stad met een ochtendblad 
waarvan de oplage groter is dan het bevolld.ngsaantal; één van de grootste 
krantenconcerns in het land is er ontstaan; elke week worden er in Darlington 
een miljoen (bijna) dag- en nieuwsbladen ge'Proè.l:uceerd en gedrukt; en het ochtend
blad in kwestie is het enige in Engeland dat vanaf zijn oprichting in 1870 zonder 
onderbreking is verschenen tot op de dag van vandaag.. De krant heet: 

rath rn 
Founded 1870 No. 36,212 FRIDAY, FEBRUARY 13,1987 l8p 

En daar willen we U graag wat meer over vertelleno Voordat op 1 januari 1870 het 
eerste numner verscheen was er in Darlington op krantengebied reede het nodige 
gebeurd .. De eerste krant ter plaatse was tlThe Darlington Pamphlet, or County of 
Durham Intelligencer", een weekkrant, voor het eerst verschenen op 22 mei 1772" 
uitgegeven door J .. Sadler, die 2d voor een exemplaar vroeg .. De naam was gekozen 
ter vermijdi.ng (ontduiking) van de zegelrecht-heff':l.ng" die wel op kranten maar 
niet op pamfletten van toepassing was .. Getuige het laatste nummer, op 20 novem
ber van datzelfde jaar" had Sadler buiten de waard gerekend; hij moest alsnog 
betalen en het was met de krant gedaan .. 
Niet uit het veld geslagen begon Sadler op 1 janu.ari 1773 de ''Darlingtcn Mercury"; 
deze schijnt het eohter ook niet lang te hebben uitgehouden. Tot wanneer is niet 
exact bekend. .. In 1864 werd de "Darlington MerCUl.'jf'1 her-opgerlcht als midvreek
krant, en in '72 opgenomen in de "Darlington and Stockton Times"o Laatstgenoemde 
was enkele decennia eerder" in 1847, begonnen en is nog steeds ~~n van de voor
naa..mste nieUWSbladen in de streeko Zij behoort ook tot de groep van de "Northern 
Eoho"" Daarnaast zijn er gedurende kortere of langere tijd nog verscheidene 
andere kranten te Darlington verschenen, zoa]. s "Tees Mer~' (1 l'lUlllDler in 1855); 
"Northern DI'I.ily Exp:ressll (ook in 1855, ging daarna n.."\8.T Newcas tIe); "Darlington 
Telegranh" van 1858 tot 1880, vanaf 1873 als "Darlington Herald" .. Als z.odanig is 
laatstgenoemde enige tijd uitgegeven door J_Hyslop Bello 
Het was deze meneer Hyslop Bell, geboortig uit Dumf'ries in Schotland, die in 
1870 de "Northern Echo" begane> Bell was begonnen als ambtenaar" kreeg belang
stelling voor de journalistiek en begon op zeker moment een krant in Sunderland, 
s~men met Henry Pitman, de zoon van de uitvinder van het steno .. In 1862" toen 
hij 30 was$' was hij hoofdredakteur van de "Hartlepool Meroury"", Zeven jaar later 
verhuisde hij naar Darlingtono cm daar een liberaal dagblad te beginnen; hij 
huurde een kantoor in Priestgate (waar de "Northern Echo" nog steeds gevestigd 
is)" en op 1 ja.mlarl. 1870 ging de krant van starto 
Bell was enig eigenaar tot in 1887 een Limited Company werd gevormd onder Sir 
David Daleo Nog twee jaar later stapte Bell er helemaal. uit. Hij overleed op 
88-jarige leeftijd in 1920 .. 
De eerste jaren van de "Northern Eoho ll werden gekenmerkt door het redakteursohap 
van de legendarisohe WoT .. Stead, wiens soherpe stijl van journalistiek spoedig de 
aandacht trok. Stead was aan de "Northern Eèho" verbonden van 1871 tot 1880, een 
tijd waarin o .. m. de Russisoh.Jfurkse oorlog woedde", De beruchte "Bulgaarse gruwe
len" door de Turken bedreven werden door Stead op zo'n indringende wijze aan de 
kaak gesteld dat ze voor premier Gladstone in het parlement werden geciteerd. 
Toen het Bulgaarse parlement voor het eerst bijeenkwam leverde dit de krant een 
unanieme motie van dankbaarheid op uit Sofia~ 
In 1880 vertrok Stead naar Londen, waar hij in de "Pall :Mali Gazette" o .. m .. fel 
uithaalde naar de handel in kleine meisjes" die voor luttele bedragen door rijke 
mensen werden gekooht van de armen. Samen met DroBarna.rdo en Willlam Booth (van 
het Leger des Heils) voerde Stead 08.l'Il'00.gne tegen deze praktijken, en ten bewijze 
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kocht hij zelf zo 'n kleuter wor de prijs van S 5. Toen hij daar in de krant 
ruohtbaarheid aan gaf' werd hij door tegenstanders aangeklaagd, en ging hij zes 
maanden de gevangenis in aange zien hi j in teohnisohe zin de wet had overtreden. 
Zijn doel werd eohter bereikt: de publieke opinie zorgde ervoor dat deze schan
dalige praktijken werden be~indigd. Het was vooral aan het sohrijven van Stead 
te danken dat de tlNoTthern Eoho" vanaf het begin een krant was om rekening mee 
te houden .. 
Een andere figu.u:r van belang was Charles (later: Sir Charles) Starmero Hij was 
begonnen als advertentieverkoper aan het bijkantoor van de IINorthern Eoho" te 
Hartlepool, maar werd bevorderd tot chef van de adveTtentieafdeling in Darling
ton ongeveer ten tijde van het a.fl.open van de Boerenoorlog in Zuid-Afrika.. Niet 
lang daarna, in 1903, kondigde de eigenaar, Sir Edward Walker, aan dat h,i,j de 
krant niet langer draaiende kon houden: de "Northern Echo" had nogal wat popu
lariteit verloren door ten tijde van de Boerenoorlog openlijk de zaak van de 
tegenstander te bepleiten .. Maar hij had buiten Starmer gerekend .. Starmer reisde 
naar York om te gaan praten met enkele vooraanstaande Liberale zakenlieden ter 
plaatse .. Er was géén liberale krant in York, en Sta.rmer beloofde dat indien de 
Yorkse liberalen in zijn krant zouden gaan adverteren hij zou zorgen dat er een 
editie van de "Northern Echo" zou komen speciaal wor York .. Aldus geschiedde, 
en Starmer werd de grondlegger van de North of England Newspaper Oompany, uit
gever van de "NoTthern Echo"; president-direkteur werd de Yorkse zakenman 
Arnold. Rowntree (men denke aan de snoepfabriek Rowntree~facintosh); St armer werd 
algemeen direkteur .. Starmer had in feite de krant gered, en werd datzelfde jaar 
in de gemeenteraad gekozen. In 1915 werd hij wethouder van de stad Darlington; 
in 1917 volgde zijn verheffing in de adelstand .. Bovendien was hij nog een tijd,
lang parlementslid voor de liberalen., Ondanks al die beslommeringen zag Sts.rmer 
kans het bedrijf uit te bouwen tot het zo'n dertigtal oohtend-, avond- en 
nieuwsbladen omvatte. 
Ondanks twee wereldoorlogen en de grote algemene staldng van 1926 is er sinds 
1 januari 1870 geen dag geweest of de "Norlhern Echo" verscheen. Geen enkele 
andere ochtendkrant kan van ziohzelf hetzelfde zeggen. Met kunst en vliegwerk 
werd ook tijdens de algemene staking een krant uitgegeven, elke dag. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog stond er een noodvoorziening stand~ voor geval de grote 
-pers door oorlogshandelingen zou worden uitgeschakeld .. 
Ook gedurende de tweede halve ee'UW van zijn bestaan zag de tlNorthern Eobo" kans 
zijn opvallend hoge verkoopcijfers te handhaven, zelfs in de moeilijke jaren 
dertig, en voortdurend uitte komen op een Oplage groter dan het bevolkingsaantal 
van Darlington. De stad ligt aan de grote spOorlijn Londen-Edinburgh (de zgn .. 
East..Qoast Main Line); er was een tijd dat de "Northen Eoho" de enige ochtend
krant was die op de oohtend zelf in beide hoofdsteden verkrijgbaar was., Thans 
houdt men zich bij de eigen regio, ook al omdat de landelijke kranten allang 
niet meer alleen in Londen worden gedrukt., 
Mijmrerkers deelden in de orisisjaren van 1930 en later vaak é~n exemplaar van 
de ItNorthern Eoho" ~ dat in de hele straat van hand tot hand ging .. Honderden mijn
werkers uit het graafsohap Durham trokken naar Donoaster toen daar een nieuwe 
kolen:nij.n werd geopend; ze hingen zo sterk aan hun krant dat nog jaren nadien 
elke dag het "pakket voor Donoaster" bij de IINorthern Eoho" werd klaargemaakt en 
verzonden. Een constante OJ)lage van 90.000 was in die tijd iets heel bijzonders .. 
Uiteraard was er concurrentie, en ook de "Northern Echo" moest zich daartegen 
teweerstellen op de toen gangbare manieren, W.041 de koppelverkoop van verzekerin
gspolissen. De naoorlogse concurrentie van de elektronische media werd door een 
modernere presentatie bevochten, en met succes: de oplagen zijn hoger dan ooit. 
De avondkrant van het bedrijf evenwel (Northern Despatch 1914-'17 en 1928-'69, 
Evening Despatoh 1917-128 en vanaf 1969) moest echter in april vorig jaar haar 
bestaan be~indigen .. North of England Newspapers, uitgevers van de "Northern Echo" 
alsmede van een aantal andere plaatseli jke (week- )bladen, maakt thans deel uit 
van Westminster Press Ltd4l>_ waarin ook o.m. de "Evening Argus" uit Brighton en 
de "Qxford Mailll zijn o,ogenomen ..... 
(000; dit artikel kwam tot stand met behulp van materiaal ter beschikk:ing ge
steld door mr .. Alan Presser, redakteur van de 'tNorthern Echo" J hartelijk dank!) 
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A IN N s 
Darlington, in the North of England,. was the first town in the country te> have a 
ha.lf'pen~v mo:rning neWE.pape::q i t is the only town which produces a morning paper 
with a sRle btgger than Us population; it waS there that one of the most import
ant provinc:i.al newspaper groups haa Us birth; each week are produced and printed 
in the town nea.rly one million newspapers; ana its morning paper has the distinct
ion of being the only cne in Britain to have maintained unbroken publication from 
its foundation :Ln 1870 to the present day .. The paperts name is: 

h th rn 
Foundod 1870 No. 36,212 FRIDAY. FE8RUARY 13, 1987 18p 

Let us dweIl u:pon Us history for a while" Several newspapers had been published 
in Darlington prior to 3a:n:ury 1st 1870, the first of which was "The Darlington 
Pamphlet,. or Oounty of Durham Intelligencern , which appeared on May 22nd 1772" 
It was published weekly" price 2d&" by .1"Sadlero The enterprlsing Sadler named it 
Pamphlet to avoid paying the stamp tluty levelled on newspapers, but from which 
"pamphlets ll were exempt .. In the last issuejll November 20th 17729 Sadler annaunced 
that the Revem.le had turnbIed to ms dodge ti and thus perished his ingenious venture .. 
Not easily put out Bl SaaIer hegm IIThe Darlington Mercu,ryll on Janua;ry 'lat 17730 In 
that fom, however$l it does not appear to ruwe lasted very longr ju.st how long is 
oot known .. The Mercury vra.<; re-established in 1864 as a mid""'\ll'€lek paper ptlbHshed 
on Wednesda.y~" In 1872 it waS incOirporated with the "Dar1ington I'illd Stookton Times" 
a newspaper which had. been begun in. 1847, and which still is one of the leading 
weekly newspa:pers in the area" It is novr pari of the same group to whioh the 
"Northern Eoho" belongs 0 Several OIther papers of short life made brief appearan<."es 
OIn the Darlington scene .. The "Tees Mercury" published only 0100 number on July 6th 
1855 .. Also in 1855 the "Northern Daily Express" had a short run before going to 
Newcastle .. The tlDarlington 'relegramIIran from 1858 to 18801' but from 1873 was oa1l
ed the ttDarlington Heralr1" .. As 3uchli' it was Dublished for some time by 3oHyslop 
Bello 
It was J .. Hyslop Bell$) barn in Dumfries, Scotland, who founded the IINorlhern Eoho ll 

in 1870 .. Bell first joined the Civil Service, becrune interested in journalism 
when still very young, and nroduced a Sunderland newspaper jointly with Henry 
Pitman,. son of the inventor of shorthando In 1862, when he was .30, he was editor 
of the "Harllepool Mercury" 0 Seven years later he moved te Darlington, and deoided 
to publish a Libera1 daily in the tO'l'ffio He took an office in Priestgate (still the 
"Norlhern Echo'a ll home) 3.nd on 3anuary 1st 1870 pub1ished Volume 1 No.1o 
Bell was sole proprietor until 1887 when a limited liability company under Sir 
David Dale was formed and. took i t over 0 Be 11 e:3 oonneotion wi th the paper ended in 
1889. He died in 1920 at the age of eighty-eightc 
The "Northern Echo's" first years were marked by the 1egendary W.T.Stead~ whose 
trenchant style of journalism sOion became ooted., He was editor from 1871 te 1880$ 
a period during which there was" among ether thingss> war between Russia and Turkey .. 
The notOrlO'llS "Bulgarian atrocitl.es" oommitted by the Turks were denounood by Glad
stone,I and trenchantly attacked by Stead in the IIEoho" .. Ris leaders" praising the 
prime minister$) were quoted in ParUamento When the Bulgarian parliament eventual
ly had its first session a unanimous vote of thanks to the ''Echo'' for its services 
to their cause was passedo 
In 1880 Stead rooved teL::mdon to join. the "Pall Mali Gazetten .. He was appa1led by 
the traffic in little girls - in which the wealthy battened on the 'I>00r by "buy
ing" thei.r young daughters" Ste ad' s (and Dr .. Barnardo • iS and Salva tien A:rmy General 
Y1i1liam oooth t (Cl) exposure of this hideous trade brought down the wrath of the 
Establishment of the da,Vo Stead, to deroonstrate the truth of ms wr1tingsll 
actually "bought" a girl for .s 5 and gave publioity to the transaetion. Thereupon 
his traduoers sought to orush him in prosecution.. He went to prison fer su months 
for a teohnioal breach of the law .. Ris saorlfice however was not in vain, and 



steps were taken to end the scandal., This was real "campaigning journalism" .. 
Stead' s ten-year reign at Darlington had established the "Northem Echo" as a 
serieus ~orce in journalism .. 
Another man of mark was Oharles (later: Sir Oharles) Starmer, bom in Lincoln
shire in 1870( 1) .. He began bis career on the "Echo" in their Hartlepool office $ 

conoerning himself with sales and advertising .. At the end of the Boer War he was 
brought to Darlington as a manager, ~t oot long afterwards, in 1903, Sir Edward 
Walker, the proprletor, announced that he could na longe I' keep the paper going. 
During the war the "Echo" had lost sales beoause of i ts unpopular championing of 
of the Boer cause at the peak of Brltain's imperialist power .. Starmer, however, 
was oot to be beaten without a fight. He went to York to see a f'ew prominent 
Liberal businessmen there .. The Liberals had na newspaper voice in the Oity and. 
Starmer promised that if' York Liberals would oo-onerate with advertisements he 
wou.ld publish a York edition .. Thus it was done, and Starmer was instrumental in 
the formation of' the North of England Newsnaper Oompany" the base from whioh a 
powerful newspaper group was eventually to be started .. Arnold Rowntree (the 
Rowntree-Macintosh confectionery compa.n;y is still based in York) became Ohairman 
and Starmer Ge ne ral Manager of the new Oompany .. It can fairly be said that the 
latter's imaginative move in 190} had saved the "Echo"" That same year Starmer 
was elected to the Darlington Borough Oouncil. He became Alderman in 1915 and 
was knighted in 1917 e He was a Liberal, and was M.,F., for Oleveland from 1923 to 
1924 .. On top of' all these public activities Starmer, a man of immense drive and 
energy, managed to enlarge the Oompa.n;y to the point of its embraoing some 30 
morning" evening and weekly newspapers o 
The "Northern Echo" bas never missed a day of publication since its first iSS1.le 
on January 1st 1870, a distinotion which 00 other British morning paper can lay 
claim too In that time there have been two world wars and the General Strike of 
1926" During the latter the product ion was partly letterpress and partly typed, 
but a paper wa.s produced eaoh day .. Ouring WWII with the possibility of bOlllbing 
putting the plant out of action alternative emergenoy printing arrangements were 
made .. 
In the second fifty years of its life the tlEchol1 has maintained a remarkably 
high level of sales which makes it unique among British morning papers" Sales 
have been consistently, even in the depressed 'thirties$I h:tgher than the popul
at:ton of Darlington itselfo Being on the East Ooast main railway line$ the't:Echo" 
oould boast same 75 years ago that it was the only morning paper which could be 
bought simultaneously in I..ondon and in Edinburgh on the morning of' publicationo 
In later years the London newspapers opened up printing centres in Manchester 
ani Ieeds; developments such as these eventually made the "Northern Echo" oon
oentrate its effort on its own region in Oounty Durham and the North Riding of 
Yorkshire .. 
Ouring the 'thirties ft was nat uncommon for miners • families to share one copy 
of the ''Eoho'' in a street_ the paper being passed down from door to door .. It was 
oot regarded so much as a "Darlington" paper so much as their "own" paper by 
thousands throughout the coalf'ields 0 When Thorne Oolliery near Doncaster Was 
opened hundreds of Durham miners left the county to work there and such was their 
loyalty to the: paper that for years afterwards a "Doncaster" parcel WaS made up 
daily and Bent to newsagents' thereo All in all a maintained sale of 90,000 in 
those years of' depression was remarkable. 
The "Eoho" of' course had. to fight off streng competition in the oircu1ation 
"battles" of the period, using the sales gimnicks of the time, "free" insurance 
polioies f'or registered readers among these. The post-war challenge of radio and 
television was parried by more sophistication and slioker presentation, but the 
basio hold of' the "Northern Echo" remains its regional and 10ca1 nevm services, 
and sales have never been higher. However, the company's evening paper (IINorth
ern Despateh" 1914-'17 and 1928-'69; "Evening DespatahIt 1917-'28 and from 1969) 
btd to be discontinued last year. North of England Newspa.pers, publishers of the 
"Norlhern Echo" and of a series of 100a1 weekly papers in the area, is now part 
~ Westminster Press Ltd", whi.ch is the parent compa.n;y to a number of ot her pro
vinoial dailies, such as the ''Evening Argus" (Brighton) and the "Oxford Mail" $I 

as wello -
(DJO-; Information on whioh this artiole was based was made available to us by 
mr.Alan Prosser, editor of the "Norlhern Echo". Ma.ny thanks!) 23 



'Transport' vervangt 
Dagblad Scheepvaart 
en de Vervoersktant 

Rijswijk/Rotterdam - De 
Vervoerskrant en het Dag
blad Scheepvaart zullen eind 
september in hun huidige 
vorm verdwijnen. Daarvoor 
in de plaats komt het 
nieuwsblad 'Transport' dat 
vanaf 1 oktober drie ~aal 
per week zal verschijnen. 

WEER EEN bAGBLAD HIND~ ••• 
AH()THE~ l)AIL~ ~AP~ tlDWE.~. 

"Vervoerskrant" (:::IITransporl Journal") and "Dagblad 
Scheepvaart" (:::"Shipping Dailytl) will oease to enst in 
their present guises at the end o~ ~ptember this year., 
The two papers will merge, and in their plaoe a new 
paper, called "Transport" IJ will be published three tiD:les 
per week f'.rom OctGber 1st 1981. 
The publishers of the exoisting journals, i .. e. Sijthoff 
Pen, Rijswijk (tIVervoerskrant") and Wyt &: Zonen BV, 

De uitgevers van beide bla- Rotterdam (ItDagblad SOheepvaart"), stated as the prime 
den, respectievelijk Sijthofl reason for the merger their opinion that the market is 
Pers van de Vervoerskrant better served, in the long run, by one pub:tioation on 
en Wyt en Zonen van Dag- the subject of Transport. Editors, advertitJing depart
blad Scheepvaart,· motiveren ment a.nd subsoription service of the DeW "Transport" 
de beslissing voor een sa-
menwerking met het aJ:'lW- neepaper will be looated in Rotterdam. The paper wiU 
ment dat op langere termIjn oater to ex:porting t"i:rms first a.nd foremost, as bas been 
de markt beter gediend is the oase with the exoisting 1>apers .. The naw team of 
met één vakblad op het ge- editors are to cover all forms of gooda transport, end 
~ied van trap.sport. Redac-
tie, advertentie- en abonne- to pay' adequate attention to logistios, the flow of 
~entenafdeling van het trade, export developments and general information on 
rueuwe blad worden geves- the state of the eoo~ 0 The f\motions of Direotor and 
ti~d in Rotterdam. Belang- of Editor-in..chief are aS .".,.t vaoant .. Sijthoff Pers 
riJkste doelgroep van het " ~ 
rueuwsblad zijn de verla- will provide a.dmimstrative baoking" and is going to 
ders, zoals dat nu ook het ge- print the new jou:rnal .. 
val is voor de Vervoers- (from: "Vervoerskrant"" 15th July 1987) 
krant. De nieuwe redactie 

~:tth!~tg=~;e:'v=e~ DAGELCAKJ' HWIS-AAW·HU,t I 
belichten, waarbij ook aan- ~ 
:~~à~rdth~d=~~~~ "'DE L/VE'AE'b nEt:. EVE~!j bA~ ! 
exportontwikkeling en een u - t bi . i 1...."': 
bredere algemene economi- Hf:)' verse. ,JnSel van de grat s uu.&.s-aan-huis bladen is 
sche berichtgeving. Een di- niet nieuw., dat van dagbladen nog minder. Een dagelijks 
recteur en hoofdredacteur versohijnend huis-aan-huis blad is eohter iets om even 
zijn nog niet benoemd Sijt- bij stil te staan. In de agglomeratie Birmingham (Ver. 
hoff Pers zorgt voor de ad- Koninkrijk) ij t ti _" 11 ( ) rninistratieve ondersteuning . z n er wee: DtY.l.y Nee Dirmingham en 
en zal het blad tevens druk- "Solihull Times" uit Solihull, aan de zuidoostelijke 
ken. I rand van het stadsgewest. Beide worden uitgegeven door 

Daily News Group Ltd." uit Edgbaston" Birmingham, een 
onderdeel van Reed International PW. De kranten werden 

opgerioht respektievelijk in 1984 en 19819 en hadden in 1985 een oplage van 
302.533 en 63.990 stuks. Van de inhoud is oa. .. 50% redaktioneel .... 

Free papers are na newsJ nor are dailies. A dajJ,y tree paper h~ver is news. 
Two such papers exoist in the West Midlands" UK: "Daily News" (ru-.c",,.,,,,__ est 
1984, oiro. .... .............. "6-'ACW&, • 

3029533 in 
1985) a:nd 
"Solihull 
Times"(est. 
1981, oiro. 
63,990 ). 
Owners are 
Reed Inter
national PWo 
(WO ... Bemls 
Media Dir.) 

-

Birmingham 



SIJTHOFF 

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. 
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Een Nederlander zou verschrikt terugdeinzen voor een courant als 
lb. v. de op blz. 310 verkleind afgebeelde New- York Staï of voor 

I sommige der provinciale bladen, die niet minder dan 8 à 10 kolom
men op de bladzijden bevatten, en dat kolommen, die nog langer zijn 
dan die der Londensche en New·Yorksche reuzen. Maar welk een 
kracht en tevens, welk een geduld openbaren die reusachtige hulp· 
middelen der publiciteit niet! Wij kunnen ons tegenover die kolossale 
bladen niet aan een gevoel van bewondering onttrekken; zij zijn een 
der treffendste blijken van den grooten vooruitgang der Nieuwe Wereld. 
De voortdurende vergrooting der couranten, beter nog dan haar ver
menigvuldiging, toont hoe groot van jaar tot jaar de ontwikkeling niet 
alleen van handel en nijverheid, maar oo~ van de algemeene weet· 
gierigheid is geweest, die steeds meer eischend is, en die zich over al 
meer en meer onderwerpen uitstrekt.. Zij strekt ook middellijk ten 
bewijze van de vorderingen. der macht van de pers, waarvan die alge· 
meene w~etgierigheid tegelijkeltijd de oorzaak en het steunpunt is: 
'de hedendaagsche couranten toch putten haar kracht niet uit :dch 
zelf, maar, uit de algemeen gevoelde behoefte naar inlichting, waaraan 
alleen zij kunnen voldoen. 

Al vorderden deze ondernemingen aanvankelijk groote krachtsinspan
ning en al verslinden zij nog steeds ontzaglijke uitgaven, het resul
taat is meestal naar verhouding schitterend. In de Amerikaansche cou
ranten worden over het algemeen de advertenties berekend tegen een 
dollar per regel. Men kan zich dus eenig idee vormen, wat de New-

York Herald afwerpt, die, in een kelder' geboren, tegenwoordig in 
een paleis troont; die zijn eigenaars in staat stelt inrichtingen ten 
ialgemeene nutte te stichten, observatoriums op te richten, geldver
slindende wetenschappeUike ontdekkingen te bekostigen, enz., terwijl 

.toch de eerste bestemming van hun enorme ontvangsten blijft: de 
onophoudelijke verbetering van hun. blad! 

De uitgaven aan telegrammen zijn enorm en waren dit vroeger nog 
meer, toe~ 10 woorden 100 dollars kostten. Gedurende den Engelsch
Abessinischen oorlog moest de Engelsche regeering haar berichten uit 
het privaatbureau van den Herald doen seinen, want deze ontving 
Izijn telegrammen zoo vroegtijdig, dat de Engelsche bladen de uit 
New·York teruggetelegrafeerde berichten als hun nieuwste tijdingen 
,moesten geven. Ten tijde van den Fransch·Duitschen oorlog was de 



Tribune den Herald de baas af. De eerste ga.f met ten koste legging 
van 3000 dollars het eerste over eenige kolommen loopende telegram 

over het gevecht bU Gravelotte, en dit wel zoo spoedig, dat toen het 
reeds sedert eenige dagen te New-York gelezen was, men zich te 
Berlijn nog altUd met het bekende korte telegram uit het hoofdkwar
tier vergenoegen moest. Daarentegen betaalde eens de Herald ruim 
4000 do1l. voor de overseining van een troonrede van den keizer van 

Duitschland! 
Zoodra een schip te New-York wordt verwacht, stoomt een boot, 

het gemeenschappelijk eigendom der New-Yorksche bladen, het ter 
opwachting te genlOet. om de couranten en brieven in ontvangst te 

nemen en bericht te vragen van den kapitein, over hetgeen op de 
reis is voorgevallen. De ";Y~'!c' lYork Haal!l echter heeft daarvoor een 
eigen stoomboot. Die boot vaart. iederen namiddag van State-Eiland 

naar Sandy Hook en Rüllles 3110:1.1es. Ieder schip, dat men tegen komt 1 

wordt gepraaid en krijgt een officier van de Haald-boot aan boord, 
die het jongst.e nieuws komt vragen. Heeft men dit gehoord, dan 
stoomt de boot met volle kracht naar New-York terug. 

Sedert korten tijd laat de Heer Bennett, de eigenaar van dit blad 1 

postduiven voor dit doel africhten. Zij zullen meteen schip 350 mijlen 
in zee worden gebracht om ze van daar, met de berichten belast, 
naar huis te lat(·n \'!ie~en. Gr;'.:d afgerichte duiven leggen in één uur 
tijds een aîstand van 50 tot 60 mijlen af, zoodat de nieuwsgierige 
Amerikanen, zelfs bij ongunstig 'weder, reeds vóór de aankomst van 

een schip de-' oerichten kunnen vernemen, die het meebrengt. 

Uit/Fram: "De Courant " __ d~ /by l!iillem _~versmi. t , 
uitg./ptiblo/A.W.Sijthoff, Leiden. 18850 i 



IJtICA 
A Dutohman would soaroely believe bis' eyes upon beholding a paper suoh as the 
"New-York Star" or some of the provinoial papers, with pages oontaining 00 fewer 
than eight or ten col.umns, the l.ength of whioh often exceeds those of the leading 
London or New York dailiesc What force is reflected by these gigantio vehioles of 
publicityl We cannot but aamire these huge newspapers which give ample evidence 
of the eoonnous progres's made in the New Worldo The oontinuing enlargement of the 
newspapers even more than their proliferation demonstrates from one year to an
other the developmelllt oot only of trade and industry, but also of the thirst for 
knowledge whioh penetrates deeper and deeper and ex:tlends to more and more subjeots .. 
It is al.so indioative of the inoreasing power of the press, whioh is caused by and 
oa.uses itself' the said thirst for knowledges newspapers today do oot generate their 
strength :rrom their om souroes, but from the general requirement of infonnation 
whioh only they are a"ble to f'ulfilo 
Even though these enterprises can onlyr be founded at eoormous e:xpense and with 
equally enormous effort, and oost a great amount of money to operate, their finan
oial results are usually in proportionc The pl1'ioe of advertisements in Amerioan 
newspapers i$" on average, one dollar per line. Thus one may be able to divine 
the income of the tlNew-York HeraJld" , wbich, bom in a basement, now resides in a 
palaoe; and whioh enables it owners to faund and support institutions for tbe 
oonmon good, to have observatories built, to finanoe soientifio projects that 
devour large suns of money, etoo, while they oontinue to do in IlO small way what 
their inoome should ba spent on first and foremost, i.eo the oeaseless improvement 
of their newspaped 
Their telegraph bill runs into huge amounts, and used to be larger still at the 
time when 10 words would oost 100 dolJLar$o Du:rlng the war between Great Britain 
and. Abyssinia the Bri tish Government had her oables sent through the "Herald", 
sinoe the latter would reoeive their oables so early that British newspapers would 
print the messages returned through New York as their latest newso During the 
Franoo-Gennan War the "Tribune" soored of'f ths "Herald" 0 The fonner, at an e:xpense 
of 3000 dollars, printed the first ever multi-oolumn oable on the Battle of Grave
lotte so soon af ter the event tha. t i t had been oomnon knowledge in New York for 
days when people in Berlin still only had the familiar brief oommmiqué from their 
Array Headquarters o On the other hand, tlW' "Herald" onoe paid 4000 dollars for a 
speech of the German Emperor oabled to New York~ 
When ooean liners are expected to call at the port of New York it is being met by 
a boat, which is oonmonly owned "by the New York dailies, in order to oollect mail 
and news-papers, and to ask the oaptain whether a:nything unusual bas: happened during 
the. voyageo The "New-York Herald" however haa a steam-baat of its own for this 
purpose.. This ooa t every afternoon sails from Staten Island to Sandy Hook and to 
Romes Shoales .. Every liner enoountered on the way is being spoken, and a journalist 
from the tlHeral.d." will oome aboard asld.ng for the latest ne'MSo Immediately af ter
wards the boat returns f"ull-speed to New Y'orko 
MroBennett, the paper'a owner .. has reoently bad homing pigeons trained for this 
taak: they will be taken out by ship 350 miles into the ooean, to be sent home 
again with the messages collected f:rom westbound liners. Pigeons may cover 50 to 
60 miles per hour, SO that ea.ger Amerioans .. even in unfavourable weather oonditions, 
may read the news oarried by inooming liners even before their arrlval. 

7ECQU\.lOM ~ ""-.ca ~ oontinued))aII:_J III!iIIIIX~TiIIII!IIIIIIIII--
. '1 ~I ECONOM1...KUNöMi:s(EèO~óM!SèHD<\.GBLADE I 

Uit betrouwbare bron wordt vernomen dat er een definitieve beslissing is genomen 
om binnen zeer afzienbare tijd het ECONCW:SCH DAGBLAD op te heffen. Op de details 
hopen wij nog nader terug te komeno- We understand from reliable souroes that 
a definitive deoision has been taken to ceaSe publioation of ECONCW:saa DAGBLAD 
(The Hague)9 in the very near futureo More details are expected to follow soono-
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08E'RT MA~lJELL. eE'N VOLHOlJbêA."7JE" 
Robert Maxwell" de Britse krantegna.gnaat, die via allerlei constructies eigenaar 
is van de IIDail3' Mirror", "Sunday :Mi:rror", "Sporting Life ll , IlSunday People", alle 
uit Londen, en van de ''Daily Record" en "Su:n.day Mail" uit Glasgow, blijft voor 
nieuws zorgen. De Brit van Tsjechische a..fkomst (zijn oorspronkelijke naam luidde 
Jan Lodvik Hooh) verscheen als "de rode kapitalist" op de voorpagina. van Elsevier 
d.do 15 augustus j.l., en niet minder dan zeven binnenpagina's werden gewijd aan 
deze man, die wellioht binnen afzienbare tijd bij Elsevier-NDU, en daarmee bij 
Bonaventura, de ui.tgever van Elsevier's Magazine, het één en ander te vertellen 
zal krijgen. Zij het dat zijn belangstelling in de eerste plaats lijkt ui.t te 
gaan naar de winstgevende tak van de onderneming die wetensohappelijke boeken 
uitgeeft. Niettemin blijven ook de <'1agbla.den Maxwell boeien, want dagbladen 
betekenen macht, net als, televisie, waar hij ook belangen in heefto 
Moest Maxwell onlangs, ongetwijfeld met enig geweeklaag (het zal je ook maar ge
beuren), afsoheid nemen van zijn jongste telg "Londen Dail3' News", de avondkrant 
die het moest afleggen teggen de "Londen Evening Standard" van Assooiated News
papers; van wijlen Lord Northoliffe, na een ongelijke strijd van vijf maanden, 
kondigde hij een dag of tien daarna. (begin augustus j.l.) aan binnen zeer af .... 
zienbare tijd drie nieuwe bladen te gaan lanceren. Maxwell' s plannen behelzen 
een nieuw landelijk dagblad, en dat zal dan wel een ClIOhtendblad zijn; een gratis 
huis-aan-huis krant voor Londen waarvan de versohijningsfrekwentie niet wordt 
genoemd maar dat best eens een dagblad zou kunnen zijn; en, jawel, een nieuw 
avondblad voor Londeno Never sey die. Het zal zeker de bedoeling zijn dat van 
het debacle met de "London Daily News" enige lering wordt getrokken .. Alle drie 
nieuwe 'bladen zullen wor het volgend voorjaar verschijnen .. -
(bronnen: Elsevier's Weekblad; Leeuwarder Courant van 25-7 en 3-8 1987. DJO-) 

RORERT MAl(WELL: 0,., 'HE RE71DUND 
Bri tish newspaper tycoon Robert M.a.xvrell. who owns through a number of holding 
oompanies and foundations a.o. "Daily Mirror", "Sporting Life", "8undey 1ürror" 
end "Sundey People"" (London-based) a.nd "Daily Record" and t'Sunday Mail" (based 
in Glasgow), oontinues to hit the headlines. Maxwell, born in Ozecoo-Blovakia 
as Jan Lodv.ik Hoch, feaWred on "Elsevier Magazine'sll front page (15-8-87) and 
in 00 fewer than seven interior pages in the Dutoh opinion weekly. Catoh""Phrase 
for the artiole: "The red oapitalist" 0 Maxwell is ourrently negotiating an 
agreement of co--operation, as it is termed, with Elsevier-NDU, mother oompa.ny 
of the Magazine t s publishers, Bonaventura BV. Ris m.a.in interest though is 
reputed.ly a.imed at that section of Elsevier-NDU that publishes soientifio books~ 
an aoti vi ty they are very good at and whioh is very profi table 1ndeed. All the 
same, da.ily nenpapers continue to fascl.na.te him, for daily newspapers ti like 
television in which he has invested as weU, represent power. 
At the end of July' 887 Maxwell had to abandon bis strlpling "London Daily News", 
the evening paper that, af ter an unequal struggle of five months, had to 
ooncede de fe at in the face of Assooiated Newspaper's (formerly Lord Northoliffe) 
"Londen Evening Standard" ti with a ciroulation five times that of the London 
Daily News .. All the same, 'barely a week later Ma:xvrell announoed to he launohing 
tht'ee De" papers hafore springtime 1988: a national daily, whioh is bound to be 
a morning paper; a free paper for the London area - possibly a dailyJ and ..... 
all evening paper for Londono Whatever mistakes may have been made with the 
iU-fated "London Dail3' Nee", they wiU probably be avoided this time.
(souroes: Elsevier's Weekblad; Leeuwarder Courant dtd 25-7 & 3-8-87 .. DJO-) 

.. :"'ri~CE 10 'J:<i 0 N LA .... E eX .... RA 
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105 GELIN, B.-, 79 Avenue Be.rthé~ Buyer, 69005 IXON, France (oorrespondent Frankrijk/ 
(Dagbladen, aJ..le landen

u

_ Dail.y Newspapers, all nations ) /Fragce) 
053 GEMEENTELIJKE Arohiefdienst, •••••••••••••••••• 111111111111111 •• 

(lidmaatschap begindigd - membership oanoell.ed) 
058 GRClENEVEID, G.-, Borgesiusstraat 7-B, 3038 TA ROTTERDAM 010-658635 

(tijdschriften en kranten mbt interbellum en 1940-'45, speo .. op literair gebied -
magazines &: De'lfSpapers ooverlng inter-war period and 1940-'45, esp.litterary subjeots) 

026 GROENHOF, H.-, Zuiderd:i.ep 52, 9521 AT NIEUW BUINEN (vana.:r/from 1-10-87) 05990-16443 
(verzo & hand.; Ned.historische-kranten; tijdschriften; eerste/laatste/jUbileumnrse; 
:lay-out verschillen - coll.& deal.er; Dutoh hist.newspapers; magazines; first/last/ 
anniversa.:ry editions; differenoes in :lay-out) 

032 GRDOr, J.de-, Roos en Beeklaan 9, 2071 TA SANTPOCRT-NOORD tlf 023-378408 
(vanuit vliegtuigen verspreide vl.ugsohriften 1938....Jleden - aerial. propaganda 
leafl.ets, 19 38-present) 

086 GROorEN, R.-, Molenstraat 86, B-2338 BAARIE-HERTOG, Bel.gi~/Belgium. 
(alle dagbladen van al.l.e l.anden - all dail.y newspapers trom all nations ) 

068 HARREWLJN, T.-, Crooswijksestraat 122-A, 3034.AR ROTTERDAM 010-4143061 
037 HElDER, B.-, Kievitsweg 11, 9843 HA GRIJPSKERK 05947-12309 
025 HEMELS, Prof.Dr.J.'M..H.J.-, Kroonsingel. 23, 6581 BK MAIDEN 080-581116 

(hoogleraar in de persgesclrl.edenis &0. Universiteit van Amsterdam; professor in 
history of the press &0., Munioipal. University ot Amsterdam) 

091 HETTnfGA, F.-, Simplonbaan 86, 3524 GM tJTRECffi' 030-890341 
(boekbespreldngen in kranten, met name betr.boeken van kleine linkse uitgevers; 
ekonomie; kunst; kleinkunst - book reviews in newspapers, esp. concerning books :f':rom 
small left.......n.ng publishers; eooncmiosj art; oabaret) 

019 HIlGERDERNAAR, H.M.-, Waverdijk 9, 3646 AS WAVERVEEN tlf 02974-696 
010 HOES, H.J.-, J.de Bekahot 4, 1065 AL AMSTERDAM tlf 020-151093 
038 HO<:m:NDOORN, H.A., Postbus 93184, 2509.AD DEN HAAG 

(titels van eigentijdse kranten en tijdsohrlften, gehel.e wereld - mastheads of 
modern newspapers and. magazines, worldwide) 

056 HOOHES, T.-, 2410 North Hills Drive, WILLIAMSPCRT PA 17701, USA 
(verzamelaar &: handelaar - colleotor &: de al.e r ) 

096 JACOBS, B.-, Radijsstraat 51-B, 9741 BL GRONINGEN 050-734190 
(nationale, international.e en regional.e dag- en weekbladen - daily &: weekly papers, 
regional, nationa.l and. international.) 

055 JONES, Elfed-, 43 Dundonal.d Road, COLWYN BAY, Clwyd LL29 ?RE, Wal.es 
(handelaar in historische kranten - deal.er in historioal. newspapers) 

009 JONG, J.de-, Schippers straat 11-3, 1011 AZ A'MSTERDAM 
001 tKASJERS, K.-, Nieuwediep 93, 9512 SG NIEUWEDIEP tlf 05986-454. (president) 

(kranten in algemene zin, speo..Du.1tsl.and; kranten""'.relatiegesohenken - newspapers 
in general., esp. Gel"IllB.Di1; newspaper promotion ob~ots) 

093 K:lEWlET, J.-, 'Munsterweg 15, 9951 JA WINSUM (Gr.) tlf 05951-2816 
(kranten op postzegels - newspapers on stamps) 

063 KI.S'MAN, D.-, Doelenstraat 68, 2282 NZ RIJSWIJK (m) tlf 070-998849 
(personeelsadvertenties uit Ned.kranten - staft reoruitment ads trom Dutoh papers) 

047 KOOISTRA, J.-, Voorweg 68, 9104 EZ DAMWOUDE tlf 05111-2910 
(kranten Tweede Wereldoorlog - newspapers World War 11) 

011 KOllliAAT, L-, Weatvest 76/6, 3111 BX SCHIEDAM 
(cartoons en politieke propaganda; historisohe kranten en tijdsohriften; geschiedenis 
Ver.Staten na 194.5 - cartoons and political. propaganda; historioal. newspapers and 
magazines; Uni ted States history after 1945) 

089 KOSTER, J .. W .. -, Oranjeplantsoen 22, 1111 CD DIElJl&N 020-906059 
(his.torisohe kranten - historioal. newspapers) 

110 KREM:, G.de-, Geraardsbergsestraat 101, B-1750 SCHEFDAAL, Bel.giëjBel.gium 
(komplete kranten .. hel.e wereld - complete newspapers, 'fI'Orldwide) tl.f 02-5691871 

034 KREUZEN, A.-, Leeuwerikstraat 44, 1171 TZ BADHOEVEDORP tl.f 02968-5138 
(couranten 1690-1900; newspapers 1690-1900) 

106 KROL .. Y.v.d.-, H.Cleyndertweg 497/3, 1025 DV AMSTERDAM 020-327344-
074 LICHTENlERG, L.H.A.-, Koraal.dijk 133, 4706 KG ROOSENDAAL 01650-41010 

(kranten over bijzondere politieke en andere maatsohappe~jke gebeurtenissen -
newspapers on important politioal. and. other socia1 events) 
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High in the Hhnalayas the Laser Systenl is Helping to 
Produce a Nation's Nevvspaper 

lIy Khoo Tcng Gua:. 

Niilc!y~ighl perecnl ou Ihe popula
lion is agtll' ian. The couulry is all 
p{'ó\ks and vh!i<,yS. lts lowcsl point is 
5,000 fcel ahovc sca level; its higheSI, 
Ihe peak ol Ihe Chomo Lhari IIlCIIJnI
aius on Ihe lihulJln-Tibel bordcl is 
24,(XX) feel. 

The country moslly kepI 10 il~c1f 

llulil 1962, when a road 10 India was 
opencd, cUlling Ihe ovcrland trip from 
six days 10 six hours. 

In Bhullln, lIle Himalayan kingclOln 
bonlcrcd IJy Tibel on lloc north and 
India on lllC wesl ano soulh, iWC 

Lm'cnl'rilt"s arc priming al lllCir alu
!Udc limir. They are parI of a 
publishing ~yslcm lilal It ~ royal go v
ernmenl's Dq>.:runcnl or Informalion 
aud lIroadcasl;n:' uses I() publish Ihe 
nalional ncwspaper. 

Unullasl year, Bhutan didn'l have a 
ncwspapcr. For 20 years, KII,:"'·c/ 
(which meuns "Ihe eulighlcucd") was 

an 8-page weckI}' :~'.\," ""llelio 111 j~II'il dlC ~ Jrll! .ue <JCito:, uscd 10 help 
011 paper ilpproximalely u ;,'1 oy II " ... juee J ncw'opar N, Ihe situalion i ... 
3/1 inches. ,~v;': . __ . ___ ~~ ____ , __ quilo uni'lue II,r 
Ktl'!nsel is a 12- I' I3hullln lh,,)' 
pag') weckly labloid .:-~ K UEN~.ll~· have no electricilY! 
wiill naûonal and '.- --His~M;~;;-;;iykavè,io;:=-' Wilhoul eleclrc;ly, 
Întcmaliollal ncws, =:.=:. NAM's historie su'.nmit one cantt run a 
fcalures, ~pori.';. - (-~~ Laserwrilel 0" Ihe 

~;:f.;r~z~ 11 ' 1i~:::g~~~: 
crossword puzzlc. unreliablc for cx-

Willl (i,e excep- Icnded use.) 1'0 
tiou ,,f Ihe comics, 
Ih·· I:. ·!.Ie, aml lile 
drUbons Ihal llank 
K lICllSefS maslilead, 
lile English-Iangu
:I~(~ cc..lition is crc
aled cmirely on 
Applc compulers sun! A solar cd: 
und Laserwritcrs. Kuefl",1 Is Ihe u"ly news- charges a truck b:Jl-

Whilc many paper 10 U;;e solar power Jo lery Ihal is hooked 
Lasel1"riler~ around pruduce Ihelr puper. up 10 lhe Apple 

,ompuLCr Olrough an invèfler WhiChl 
changes Ihe ballery's 9-volt oe 10 220-
volt AC. 

Thc capilal is lhe beal of one of lhe' 
reporlers. Ollier reporters cover Ihe rcsI, 
of Ole countryside. A shorlwave rudio 
is linkeclio Ihe "commanJ" room 10 re
ccivc ncws frolll Olfoughoul lhe world. 

Like uil imporLanl occasions in 
Bhulan,launching lile ncwspapcr could 
be planned only in consuluuion wilil 
lhe Iluddhisl monks. MIer checking 
ll:cir almanacs and records, lile rclig
IOUS leaders dccidcd A ugusl 29, 1986 
was Ihe mOSI auspicious dal' 10 pub
lish llle firsl edition. Thus, lheir 
volume I, number I is of lhis dale. 

Aftcr early moming prayers and 
bdorc an omcial rcceplion al Ihe in·! 
IIrlllalion depanmenl. lhc monks' 

hlessed lIlose involvcd in Ihe projecl' 
aml offcrcd lilem yak-bullcr LCa and' 
bUllcrcd ricc. Thc ccrcmony, callcdl 
shugdrye/, wus a fonn of high pmisc 
ror Ihe ncw ICChnology. en 

"K If From/Uit "èolleotible Newspapers" ~ publ .. /uitg. fA E IV JE L Newspaper Oolleotors Society of Amerioa~ Aug • 87 
Van de bevolking van het land is 98% boer. Het hele land bestaat uit hoog
gebergt$ en valleien .. Het laagste punt is altijd nog zo'n 1700 meter boven de 
zeespiegel; het hoogste, de piek van de Chomo Lha.r1 op de grens met Tibet, is 
oirca 8000 meter hoog", Tot 1962, toen er een wegverbinding met India werd open
gesteld die de reisduur van zes dagen terugbraoht tot ses uur, was het land 
grotendeels op ziohzelf' aangewezen. 
In het Koninkrijk Bhutan in de Wmalaya, begrensd door Tibet in het noorden en 
door India in het zuiden en westen, bevinden zioh de twee meest "hooggeplaatste" 
laserprinters ter wereld. Zij vonnen een onderdeel van de uitgeverij van het 
Ministerie van Inf'ormatie en Omroep, en worden gebruikt bij de uitgave van de 
enige landelijke krant. Tot verleden jaar was er in Bhutan in het geheel geen 
krant. "K:uenael" (="De Verliohte") was 20 jaar lang een wekelijks nieuwsbulletin 
met aoht bladzijden~ op een formaat van oiroa. 21x29 cm. Thans is ":I\:uensel" een 
volwaardige weekkrant van 12 pagina's met landelijk en internationaal nieuws, 
vaste rubrieken, s-portnieuws" openbare mededelingen~ en enige ontspanning in de 
vorm van een Bruoe Lee stripverhaal en een kruiswoordraadsel. 
Met ui tzondeting van beide laatstgenoemde onderdelen en de beide draken die de 
naam van de krant in de titel flankeren wordt de Engelstalige uitgave geheel 
vervaardigd op "Appl,e"--computers en "'laserprinters. Op zioh is deze situatie 
niet uitzonderlijk; wat het in Bhutan speoiaal doet zijn is de omstandigheid 
dat er geen openbare elektrioiteitsvoorziening isl Zonder elektrioiteit werken 
noch de ~ters nooh de printers. Er bestaan weliswaar oomputer terminals die 
door batterijen worden gevoed~ maar die zijn niet gesohikt voor langdurig ge
bruik. Om dit probleem op te lossen heeft Apple Computers een aantal eenheden 
gebouwd die op zonne-energie draaien. De hele zaak werkt met behulp van de zon~ 
Een zonnepaneel laadt een vraohtn.genaoou op, en deze voorziet het Apple systeem 
van stroom via een transformator die de 9 vol.t gelijkstroom van de aoou omzet 
in 220 volt wisselspanning. 
Een der verslaggevers bewerkt de hoofdstad Punakha, anderen het platteland. Via 
een kortegolfontvanger ontvangt men het nieuws uit de buitenwereld. Zoals met 
alles in Bhutan kon men met het uitgeven van een krant niet om de Boeddhistisohe 
geestelijk.heid heen. Zij bepaalden, na raadpleging van aJ.manakken en heilige 
boeken,dat 29 augustus 1986 een gunstige dag was om een krant op te starten. 
Dat werd dus de datum van Jaargang 1 No.1. Na ochtendgebed en na een offioiële 
receptie op het Ministerie werden de betrokkenen door de monniken gezegend~ en 
werd hen jakboter-thee en rijst met boter aangeboden. Deze pleohtigheid~ genaamd 
"shugd:ryel", wordt besohouwd al.s een hoge eer voor de moderne teohnologie.-



THAILAND- Na 30 jaar lang te hebben bestaan zal eind augustus 1987 het enige 
Engelstalige avondblad in het land, de "BANGKOK WCIUD", ophouden te verschijnen. 
De 2àwaTe verliezen die de krant heeft geleden zijn vooral te wijten aan de hoge 
prijs die moet worden betaald voor krantenpapier, dat praktisoh allemaal moet 
worden geimportee:rdg en dat de afgelopen twee jaar 72% duurder is geworden .. 
Uiteraard treft dit verschijnsel ook de andere Thaise kranten, maar die met de 
kleine oplagen zitten er moeilijker wor dan de grote dagbladena "Bangkok World" 
zat de laatste jaren constant op oiroa 4000 exemplaren per dag. Tenminste twee 
andere kleinere dagbladen, de "Daily Mirror" en de "Siam Rathll hebben hun prijs 
verhoogd van 3 naar 5 baht (plm.. 25 cent naar 4D cent), en van nog twee andere 
18 bekend dat ze er moeilijk voor staan. 
Hoewel de meeste van de oirca 10 dagbladen die in het Thais verschijnen het er 
over eens zijn dat de prijzen omhoog zouden moeten aarzelen ze om daartoe daad
werkelijk over te gaan, omdat het massa-dagblad "Thai Rath" (oplage 800 .. 000~ 
meer dan alle andere samen) er niet aan denkt zijn lezers meer dan 3 baht te 
lateJ!l: betalen. De andere bladen wezen dat hun oplageoijfers nergens meer blij
ven als ze hun prijzen gaan verhogeno 
"Bangkok World" is een onderdeel van Post Publishing 00., die ook het winst
gevende Engelstalige ochtendblad "Bangkok Post" uitgeeft .. Pogingen om de krant 
te redden door betere adverlentieverkopen en door meer abonnementen te verkopen 
zijn op niets uitgelopen .. Het punt is namelijk dat de lezers aan het eind van 
de middag kunnen kiezen uit tal van kranten in het 'lhais, en ook via de TV hun 
behoefte aan nieuws ku.nnen stillen.. Ongeveer de helft van de adverteerders in 
de "World" adverteren ook in de "PostIl , maar die heeft wel een 10X zo grote 
tlplage .. 
(K .. de Zeeuw, VKTV, Roosendaal; P.SrleharatehanYa, Far Eastern Economie Review, 
Bangkok, 13 aug .. 1987) 

Het juni 81 nummer 
van IE :tEm JOUR, 
het kwartaalblad van 

Dy PlIlui Srichal1lltc:hênya in eangko4( 

Thailand's only English-language 
evening daily, the Bangkok World, 

will cease publication at the end of Au
gust after 30 years, as a result of heavy 

onze Franse vrienden losses. The c10sure signals a rough time 
van AJOUREP, was wor ahead for the local newspaper industry, 
het grootste deel aan which is facing a financial squeeze as 
de Nederla.ndse pers ne.wsprint p~ces soar. (Landed import 

pnces have nsen trom US$320 a tonne 
gewijd. De redaktie, to US$550 in the past two years, a rise of 
met name Monsieur M.. 72%, or more than double the increase 
Saunier., heeft er erg in world prices.) 
veel werk van gehad At .'<?ast two national Thai dailies-:: 

- opposItIon leader Samak SundaraveJ S 
en wij willen hem bij Dai/v Mirror and Siam Rath which is af-
dezen van harte met filiated with former prime ~inister and 
het resultaat kompli- elder statesman Kukrit Pramoj - have 
menterenl- recently raised their price from Baht 3 

I (12 US cents) 10 Baht 5 a copy to offset 
The J'WlIel ·87 issue of higher costs.· Two other small news
IE mm JOUR, our papers are said to be facing mounting 
Frenoh frlends quart_ debts. 

( ) 
Although most of the roughly 10 

erly AJOUREP , was. Thai-Ianguage dailies have ag reed in-
largely dewted to torrnally to uniformly raise their prices, 
the Dutoh press. The most are reluctant to do so in the face of 
editor Monsieur M.. opp?sition trom the mass-circulati?n 

• ' That Rath. The largest and most In-
Sawuer, bas put a fluential, Thai Rath's estimated daily 
great deal of effort press run of 800,000 far exceeds the 
into it, and we do combined circulation of all the others. 
oongratulate h1m on Against Thai Rath's insistence in stick-

t 'l..- _.,t. ing to a Baht 3 cover priee, others teaT 
ut:; re.,\U. 6'" that a higher cost might hurt their sales. 

, . A unit of publicly listed Post PubIish
ing Co., which alsa publishes the profil
abie English-Ianguage moming daily 
Bangkok Post, the evening tabloid's 
publication time should have given it an 
exclusive marketing edge in breaking 
overseas news and major domestic 
stories. But the company's managing di
rector, lan Fawéett, tald the REVIEW 
that attempts to boost subscription and 
advertisement sales had failed. 

The Wor/d's subscription has re
mained constant for years at around 

4,000, about half of which comprises 
Thai readers who can rely on a plethora 
of first-edition Thai newspapers in the 
aftemoon as weil as the evening TV 
news. About 50% of its advertisers also 
advertise in the Bangkok Post, which 
reaches a far wider audience with a cir
culation about 10 times that of (he World. 

or NBWS: Ook in Polen is 
muwelijk naakt in de krant 
geen zeldzaamheid meer, zij 
het dat de druk ... en papier
kwaliteit veel verbloemenl 
Female nud1 ty has DOW' beoom.e 
a regular feature in Pollsh 
newspapers p although pOOl' 
quali ty of paper and prlnting 
aave muoh te be guessedl 31 



Prof'oDroJoan Hemelst member of VKTV, informs 
ANNOUNCE'MENT us that oopies of his dissertation on the 

subjeot of' the oonditional sale of newspaper 
subsoriptions and insurano$ polioies, in the oontext of news marketing, are 
available from himself' at the prioe of 10 guilders paid into bis postal giro 
aooount noo 12205750 Please nate that the dissertation is in Dutoh only! 

ProfoDr .. Joan Hemels, lid van de VRTV, laat ons ME l> EL.I Nt;; weten dat zijn inaugurele rede uitgesproken te 
Amsterdam op 25 mei jol .. , in gedrukte vorm 

verkrijgbaar is door storting van 10 gulden op giro nao 1220575 t.n .. vo Prof'.Dr., 
J.Hemels te 1v1:a.1deuo De titel luidt "Abormeeverzekering en Oplagemarketing" 0 

INGf2DN IRlfF - L.E'i 'E~TD THE' El)ITo~ 
M.,: Bijgaand betaling voor de reeds versohenen nummers V8.lll "Au Oourant" welke 

U mij toezondo Het lezen ervan heeft mij bijzonder veel plezier gedaan., Mij 
stoort eohter een reetje de steeds veranderende opmaak., Zeer goed geslaagd vind 
ik de titelkop van jaargang 1 na.3, want ik vind het bel.angrijk dat zo'n titel 
duidelijk en treffend van vormgeving iso Het logo van de VI\TV moet altijd duide
lijk te onderkennen zijn, een beetje kleiner dan de krantenjongen .. Wat mij be
treft kan het blad best op A-4 blijven, maar liever niet met eenzijdig bedrukte 
pagina 's.,. en ook niet met meerdere kleuren papier in ~~ nummer .. U moet mij deze 
opmerkingen maar niet kwali.jk nemen, maar ik werk zelf in een uitgeverij met 
eigen drukkerij, zodat mij dit S001l:'t optisohe tekorlkominge:r:n direkt opvallen., 
(vertaald uit het Duits) HoBraem, VI\TV, Hildeshe1m, Duitsland 

Dear Sir: Please find enclosed my payment for the baok numbers of "Au Oourant" 
that you sent me o I am delighted with the oontents but Was not all 

that impressed with the lay-out, th.e way it keeps changingo The masthead of vol. 
1 no.3 I thought very good indeed, for in my o-pinion it is important to have a 
masthead wbioh is distinotive and oatohingo The VI\T'V logo should always figure 
prominently, somewhat smaller than the newsboy.. The magazine would be fine to 
remain in fooIsoap size as far as I run ooncerned, but preferably not with pages 
ptinted or photooopied on one aide onlYI> and nat on differently ooloured pages 
in the same issue, eithero Please exouse these observations; sinoe I work in a 
publishing oompany with its own printing work.c; I stuInble over suoh optioal 
shorlcomings as a matter of oourseo HoBraem, VKTV, Hildesheim,. Gennanyo 
(translated from German) 

Wij zijn een we1. zeer merkwaardige vereniging& Zijn wij in sonnnige op
zichten een olubje goedaardige exoentriekelingen, aan de andere kant moet men 
ook tot de slotsom komen dat onder onze leden enorm veel vakkennis voorhanden 
iso In dit verband wijs ik op technisohe verhandelingen die eerder in dit blad 
zijn verschenen, en nu weer op het artike~ van de heer Grooten en Herr Braem in 
dit :mmmero Er is, om duidelijk te zijn, genoeg vakkennis in huis om een goed 
ogend olubblad te makeno Bovendien is er ruim voldoende journalistieke vaardig
heid aanwezig, waaruit wij nu, via de heer Salverda, wat meer ~ zullen kunnen 
putten. Als het ons niet lukt om met "Au Oourant" uit te stijgen boven het ama
teuristisohe niVëäü van nu, met inaohtneming van onze finanoiële draagkracht, 
wie zou het dan wél moeten lukken?- red. 

Aren't we a f'unny loU In some respeots we are a bunoh of good""'.llatured 
eooentrios' lP but on the other hand one oannot get away fiom the faat tha t there 
is. a great deal of teohnioal know-how among our members; resouroes as yet barely 
tapped fOF VKTV9 S benefit. Several artioles on teohnioal subjeots. have already 
been published in this journal; in the present issue mr"Grooten and Herr Braem 
have enlightened USo T'here is;o in ot her words, ample teohnioal knowIedge runong 
our members to produoe a fine journa.lo On top of tha t there is a weal th of 
journalistio experience, to whioh we will now have better aocess. through mr .. KC) 
Sa1.verdao If we can't produoe a proper jotrrnal, even with our limited finanoial 
means, who oan? Edo 



Ledenlijst V .K .. T. V. - juli 1987, met inbegrip van ex-leden .. Waar bekend zijn verzamel
speoial.ismen vermeld .. Lidmaatscba!)smmmers zijn eveneens vermeld. 
V.K.T .. V. Members List - July 1987, inoluding former members. Colleotors' speoialities 
have been inoluded where known .. The 3-àigit membership numbers are also being showri .. 
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AJOUREP - Association des Amis des Journaux et Publioation, Botte Postale 00 .. 199, 
83405 Hyères - Cedex, France .. 
(krantenverzamelaarsvereniging - newspaper oolleotors' olub) 
ALONS, H .. J .. -, Al.b.Th1jmstraat 30, 2032 XJ HA.ARIEY tlf.023-362647 
(Ned .. en buitenlandse kranten - newspapers from the Netherla.nds &: trom abroad) 
.ANTEN, Drs.J.-, Fabrltiuslaa.n50, 2241 JV WASSENAAR tlf 01751-16873 
(kranten v8..na.f 17e eeuw tot heden, van elk kalenderjaar minstens 1 krant -
newapapers from 17th century to the present, at least 1 for eaoh oalendar year) 
BAZUIN, H.-, Arine de Vrleslaan 33, TI41 DO COEVORIEN tlf 05240-13041 
(krantèn en-artikelen mbt voetbalsport;, b.v. maandagedities van dagbladen -
ne~apers &: -artioles about the game of soccer, e.g. Monday edtns of daily papers) 
BEEKSMA, D.-, Beul.ak:erweg 27, 8355 AB GIETHOORN tlf 05216-1791 
(krantenknipsels vnl.betr.periode 1918-' 39 - newspaper outtings es)? .. about 1918-' 39) 

111 _ BEERTEN, Chr.-, Steenweg op Leopoldsburg 62, B-2490 BAIEN, Belgi~/Belgium 
(komplete dagbladen, wereldwijd - complete daily newspapers, worldwide) 
BEETS, B.van-, sophiàweg 3, 2042 Pr ZANDVOORT 02507-14931 (Krantenkabinet) 
(zeer oude kranten; persgesohiedenis - very old newspapers; history of the pres s) 
BOSCH, J.ten-, Ha.akshof 1, 7433 ED SCHALKHA.AR 05700-21905 
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BOSMAN, H.J.C.-, Vondelstraat 16, 3314 ER DORDRECHT 078-311998 
(kranten 1939-'45; buitenlandse kranten algemeen; historisohe kranten algemeen -
newspapers 1939-'45; foreign newspapers, generalj histerioal newspapers, general) 
mOCKHOVEN, C.-, Zebraspoor 613, 3605 HJ MAARSSEN 03465-734-32 ,: 
BROU'tlER, F.-, Nieuwe Leliestraat 141-A, 1015 SN AMSTERDAM 020-254555 
BROUWE:R, S.S.-, Moune1.eane 31A, 9247 CZ URETERP 05125-2189 . __ 
(Belgisohe kranten en -verkiezingsliteratuur; omroepbladen - Belgian newspapers 
and eleotion litterature; Radio/rV magazines) 
BRUNA, M.H.M.-, Zalkerbos 290, 2716 KP ZOETERMEER 079--516204 
(kranten: eerste/laatste/.1ubileummmmers; niet""'l"/'esterse talen; diverse kranten mbt 
1 gebeurtenis; opmaakversohillen; verkiezingsuitgaven - newspapers: first/1ast/ 
anniversary editions; non-W'estern languages; various newspapers oove~ one event; 
differenoes in ~-aut; eleotion editions) 
BURNET, Mw.H.G.G.-, Postbus 186, 5300 AD ZALTBOMMEL 04180-16246 (antiquariaat) 
(kranten~ weekbladen, tijdsohriften, knipsels; newspapers, weeklies, magazines, 
outtingS) 
CIERQ, M.de-, Aoaoiastraat 20, B-92oo WETTEREN, België/Belgium 
(alles over Brigi tte Bardot - everything about Brigi tte Bardot) 
COREN, R.-, (lidm.opgezegd/memb.oanoelled) 
DACH, H.-, Eiserfelder Ring 8, D-10Q0 BERLIN 20, Deutsohland tlf 030-3727616 (Duits 
(komplete dagbladen, wereldwijd - complete dai.ly newspapers, worldwide) /oorrespondent) 
IJEERENBImG, B.-, Vijndershof 107, 1106 GE AMSTERDAM-Z.Oo 020-961300 
(oude buitenlandse kranten - old foreign newspapers) 
DIEYER, Dr.E.-, Juliana van Stolberglaa.n 17, 3051 OB ROTTERDAl{ 010-180937 
(Prot.Cbr.kranten &: tijdsohriften 1850-1950 - Protestant newsp.& magazines 1850-1950) 
DOFFERHOFF', G.J.J.-, Dorpsstraat 76, 234-3 BB OEGSTGEEST tlf 071-155541 
("De Telegraaf" voor 1922, grote gebeurtenissen, per maand - "De Telegraaf'" (Dutoh 
daiJ..y newspaper) before 1922, sallent events, per month) 
DROOOIEEV.ER FOR'l'UYN, Mr..E .. -, Stargardlaan 19, 1404 BC BUSSUM 02159-40853 
(kranten: 1ge eeuw en Eerste Wereldoorlog - newspapers: 19th oent. &: FUst World War) 
DULL, B .. M.-, Dongestraat 19, 1078 JV AMSTERDAM tlf 020-735376 
DIJK, Z .. van-, (lidmaatsohap beëindigd; 
(tijdsohriften - magazines) /membership oancelled) 
EIDERENBOSCH, Ir.A.-, Veenbesstraat 678, 3765 BV SOEST tlf 02155-17001 
EVANS, B .... , 8 Parkside Road, Pinhoe, EXETER, Devon EX1 ,3TN, England 
(uitgewr/publisher "Messengers" postwillngsblad/postal auotion magazine) 
FAAS, H.C.-, Waldeok Pyrmontlaan 20!nI, 1075 BX AMSTERDAM tlf 020-622633 
G:A.NKEMA, K..K..M., Au't'remalaan 137" 9)51 Ne rEEK (Gr.) 
(Ol,ympisohe Spelen - Olympio Games) 33 



020 LIEFTDG, Drs .. J .. F .. -, Fennenplein 80, 8918 OS IEEUWARDEN tlf 058-660500 
(Ned.&: Duitse kranten 1918-'45, polltiek-oultureel; Duitse "Exilpresse" 1933-'45 -
Dutch &: German newspapere 1918-'45, polltioal &: oultural; exi1ed German prees 1933-'45) 

059 LIER, FeO.ven-, (lidm .. beëindigd,hnemb" cancel1ed) 
030 I..O<X}""'V .. d.~, Th.J..M.-, (lidm .. beëindigd!memb .. oanc,,) 
003 LöWENHARIJl', W .. -, De Lairessestraa.t 40~ 1011 PB AMSTERDAM 020.:.620089 (board""member) 

(antieke prenten; historische kranten; geschiedenis van de advertentie - antique prints 
&: posters; historloal newspapers; histary of advertising) (bestuurslid) 

036 LUNENBURG, J.F .. V.van-, Oederstraat 11, 2023 WR HAARIEM 023-264419 
(lektuur vanaf 1930 - newspapers ti: magazines from. 1930) 

061 MARCHELLOS, G.-, H .. Q., 543 ASG, PeO.Bal: 123, APO N.Y. 09069, U.S.A" / M':inneorter Strasse 
no.1, D-2854 WIEMSDCRF bei Loxstedt, ER Deutschland 

040 'M&ERTENS, A..M.M. -, Heerlerbaan 14lt., 6418 DJ HEERIEN 
067 ldEERTENS, T.O", Beatrixstraat 11, 4542 AW H<EK (zws"n .. ) 01154-1567 

(luchtvaart en algemeen - aeronautics and. general) 
097 MELIS-DONS, H.-, Wipegem 134-0, B-2680 BORNEM, BelgiëjBelgium 
079 MEP'.EELINlC, E.-, Bankastraat 46, 7942 VN MEPEEL 05220-58289 

(populaire tijdschriften en serieboekjes 1945-'55, zoals Aro, Handril., Herenpost, 
Detective Magazine, Durf, Flits, Kiekeboe, Metro, Optimist, Glamourmagazine, Sic, Trix, 
Soci~teit, Amor's Magazine, Weekend, etc. - :E\')pularDutch-maga.zines 1945-'55, examp1es 
quoted) -

049 MEYAARD, MoJ.-, Statenhove I-19, 4336 OA MIDDELBURG tlf. 01180-15275 
064 tMEIJNDERS, J.A .. , 's-GRAVENHAGE (overleden!deceased) 
103 lroRSlTO, Mr .. -, A1exanderstraat 40, 2713 AT ZOETERMEER 079-166166 
051 NIERYNCK, L.J., Hof'wijkplein 20, 2515 RE: 's-GRAVENHA.GE 

(2Oe eeuwse kranten Nederl.and/België in partijen - 20th cent. newspapers Dutch/Belgian 
in batches) -

008 NIERYNCK, L.M.O .. -, Verdil.aa.n 85, 4384 ID VLISSmGEN 01184-70172 
(oude couranten en voorlopers 16o-1ge eeuw, b:innen- en buitenland; ]lOrshistorlsche 
literatuur - hiatoriaal newapapers and preceding publlca.tioXlS 16th/19th century, from. 
all nations; books about the history of tbe prees) 

087 NDdMEGEERS, U.-, Potvlietl.aan 10,436, B-2600 mROHE}.(-Antvrerpen, Belgi~,h3elgium 03-
2352104 (board member) (oorrespondent voor Be~ en Imtemburg) (bestuurslid) 
(kranten-promotie; eerste- en l.aa.tste m.mmers, jubileum-mmmers; lay-out -
newspaper prcmotion; :f'irst-;, l.ast- &: a.nn:1versary editioIlS; lay-out) 

005 00S'l'RA, D.J .. -, De Bosporus 6, 8303 WB EMMELOORD 05270-98032 (sekretarls/seoreta..ry) 
(krantentitels wereldwijd, da.g~ nieuws- en advertentiebl.aden ... mastheadB of daily and 
weekly general. newspapers, including free papers, world-wide) 

013 OOSTRA-BCEIENS, A.-, De Eosporus 6, 8303 WE EMMELOORD 05270-98032 (wnd.~nningumester/ 
acting treasUTer) (krantentitels al.s boven ... newspaper mastheads as above) 

014 PIETERSON, A.-, Hoogl.andswijk 91, 9202.AD DR..ACHTEN 
(historische kranten algemeen; omroepbl.aden ... historlcal newspapers, general.; radiofrv 
magazines) 

041 :ro.!P, J .. -, Lindenla.an 7, 9521 BV NIEUW-BUINEN 05998-12608 
(ruimtevaart; bel.angrljke krantenkoppen; geschiedenis USA-USSR;. spotprenten; ontwikkeling 
van het nationaal-socialisme - spaceflight; important newa headlines; history USAooUSSR; 
cartoons; developnent of national-sooialiam) 

100 PRC>OS'r, Ph .. -, 't Sasken, Hellestraat 23, B-98oo DEINZE (Astene ), België/Belgium 
022 RAMPART, A.Oh.L .. M .. -, Gasthu.isstraat 1, 4661 JE HALSTEREN 01641-2460 

(~t) , 
114 REE, R.van-, Du1kerlaan 96, 2903 AB CAPELI.E a..d.IJSSEL 010-509273 

(tijdschriften ... magazines 1940-1 60) 
073 RENDERS, J .. w .. -, Stadhu1splein 367, 5038 TH TniBURG 013-358266 
031 ROOS, Drs.J.W.Ohr.de-, Duitsl.andlaan 45, 1965::00 HEEMSKERK 02510-36327 
016 ROOY, R.F .. J .. H.van-, Lorentzkade 4, 2313 GB rEIDEN 071-126728 
095 ROS, B .. v.d.-, Postbus 2488, 7302 ER APEIDOORN 

(Nederlandse en buitenlandse dagbladen; jubileummromers ... dail,y nelmpapers from the 
Netberlands and f'rom. abroad; anniversar;r editions) 

'092 RULIER, J.E .. van-, Nieuwe Leliestraat 110/22, 1015 SJ{ AMS'lERDAM 020-239345 
(WO TI; lucht- &: ruimtevaart; bijzondere vluchten; Kon.Huis; Provo- &: proteptbeweging 
jaren '60; revoluties &: -pogingen in Europa; sterfgevallen grote politieke/oult .. figufen ... 
WWII; aeronautics &. spacefllght; Royal. Family; protest movement 'sixties; (attempted) 
revolutions in Europe; deaths of famous political/cultural persons; special flights) 35 
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SALVERDA, Dm.lt.-, Oude Haven 133, 1671 AX MEDEMBLIK 02274-3807 
(1e/.laa.tste mmmers en jubileummmmers van Nederlandse d8.g:.... en nieuwsbladen en tijd
sohrif'ten - first -jl las t- I: anni versary editions of Dutoh newspapers (daily &: weekly) 
Md magazines) 
SCHAEFFER, A. -jl Achterhaven 61, 1135 XS EDAM 02993-71438 
(Nederland, algemeen - the Netherlands , general ) 
SCHAFI', P.v.d.-, Heemraadsingel 83, 3022 CA RO'ITERDAM 
~-mANl\EN, A.H.M.-, (lidmaatschap 
beëindigd - membership oanoelled) 
SCHOENMAKER, Dm.H.T.H .. II ••••••••••••• (lidm.beëindigd!membersh"oano.) 
SCHRAMM, Dipl.Kfm..H.-, Genfer Weg 3, D-1000 BERLIN 45, Deutsohland 
SLUIS, J.-, Krelagestraat 24, 2012 CT HAARIEM 023-323063 
SMOLLAN, L., 11 G1engarry Way, Frlars: Cliff, CHRISTCHORCH, Dorset BE23 liEJ, England 
04252-79512 (Brltish oorrespond.ent) (Engelse kranten van voor 1800; "London Gazette" 
tot 1700 - Pre-1800 Engllsh newspaper3; "London Gazette" up to 1700) 
SNCEP, Do -, (lidmaatsohap beëindigd/mem.berwp 
oanoelled) (kranten en tijdsohri.ften mbt paarden, in de ruimste zin - nenpapers and 
magazines. on borses, in tbe broades t sense) 
SN<EREN, I .. -, Burg.Thijsaenstraat 99, 5402 GP UDEN 
SCJNDIi.:RVAN, R .. -, Prinses Irenestraat 17, 1111 EA DIEMEN 020-981922 
SP<EL, K.van der-, Henri Dunantlaan.81, 9728 HO GRONINGEN 050-e55791 
(humoristische tijdschriften - humoristio magazines) 
smONK, O .. M.Ao-, Hoog Buurlostraat 52, 2573 JA 's-cRAVENHAGE 070-461016(board member) 
(speoiale edities; pershistorie; ontwikkeling van de persfotograf'ie; ontwikkeling van 
bet nationaal-socialisme - special editions; history of the press; development of 
presa photograpl\?1 developnent of' national-sooialism) 
S'lEENHOFF-ooHOONBEEK, R .. -, Oude Nijvelsebaan 98, B-1641 AI.sEYBERG, Belgi~/Belgium 
STIJNTJES, A.A.B.-, Biesbosoh 5,1112 KA DIEMEN 020-980507 
(bijzondere Nederlandse kranten, 1618"'1I1edio 1945 - special Dutoh newspa.pers trom 1618 
to mid 1945) 
'l'URKENBURG, A.C .. -, Speohtenkamp 170, 3607 KJ MAARSSENBROEK 03465-71340 
(groot nieuws binnen- I: buitenla:nd., historisoh en modern - salient events home &: abroad, 
historio and oontemporary) 
ULLJN, G.H.J.-, Kapelstraat 6, 5366 EZ MEGEN 04122-570 
VERDONOK, A .. A.J.Y..-, Papeweg 56, 4471 re WOLmAARTSDIJK 01198-1949 
VERKUYIEN, A.C..Y.-, Triangelstraat 42, 2287 Tr RIJSWIJK (ZH) 
VERSLOOT, Drs.J.Th.C .. -, Kerklaan 34, 1251 JT LAREN (NH) 02153-11005 
(titels van dagbladen, wereldwijd - mastheads of daily newspapers, world'""l'dde) 
VIIRJAillSSON, Vilhjálmar-, P.O.Box 8021, 128 REYKJAVIK, IJslandjIoelaDd 
(alles OVer IJsland - everything about Ioeland) 
VlMC, J.-, Uithoornstraat 7-n, 1078 SR AMSTERDAM 
VOCRTMAN, DeR.-, A.Neuhu,ysstraat 26-;E, 1058 SC .AMSTERDAM. 020-150880 
(historische kranten algemeen, speciaal Franse revolutie, Hugenoten, patriottentijd ~.- , 
historioal newspapers in general, esp. Freooh revolution, Huguenots, late 18th Cent., &:0 .. , 
VOS, R.A..H.-, Appelgaarde 111, 2272 ro VOORBURG 070-e70144 (pershistoricrus/press bist .. ) 
VRIELINK, J.-, J.H.Doornstraat 27/hs, 1063 ED .AMSTE:RDAM 020-132412 
(kranten, -knipsels, boeken, aandelen eto., thema.: Japan - newspapers, -outtings, hooks, 
shares etc., oonoerning Japan) 
WBN'rZEL, D .. P..H.- (Sr.), Zandvoorterweg 9-A, 2111 GN .AERDENHOUT 023-241783 
(1fedo illegal.e bl.aden WOII; Ned .. kranten 1800-1910a Franse magazines 1800-1910 (Fin-de
sièole/&ne Epoque) - Dutoh underground papers WWII; Dutoh newspa.pers 1800-1910; 
Freooh magazines 1800-1910 (Fin-de-Sièole/&lle Epoque) 
WESTERBEEK, O .. J.-, Kleine Rozenstraat 7-A, 9712 TL GRONINGEN 
WlERDA, S .. -, Obreohtstraat 229, 8031.AR ZWOLIE 038-536619 
(jubileumnummers kranten en tijdsohriften; pers algemeen: Ned. , Duitse Bondsrep., Zrl ts 0-

anniversary edtns .. Mwspapers &: magazines; press in genrl.: Neth, Gennan Fed.Rep., Srltzo 
WII.iIEBRANDTS, G.C o-, Roohussenstraat 213, 3021 eB ROl"lERJ)A),( 010-761939 
(U.S. Magazine oover (omslag) illustrators 1900-'68 bv/eg. Norman Rookwell, J .. C.Leyen
dekker, Steven Dohanos, N.C .. Wyeth, Howard Pyle, Ma.xfield Parrlshi in tijdsohrlften/mags" 
like;b.v. Sat..Evng.Post, Colliers, Lady's Home Journal, Lookê Good Hausekeepil:lg, Lif'e" 
MoCalls, Country Gentleman, .Amerioan, Fortune, Woman's Home ompanion, &rper's, Lit .. 
Digest .. Europ .. illustr.: Kurt Ard (Panorama '60-'70) &: Jawson Wood (apen/monkeys)) 
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WOITI'IEZ, G .. J .. C. -9 Bestevaerstraa.t 6, 4501 KL OOSTBURG (Zws .. Vl.) 01170-5039 
(Nederlandstalige kranten en brieven, publikatie en ordonnatie - Dutch-language 
newspapers and letters, publioation and ordi.nanoe) 
ZEEUW, K.de-, Ametbistdijk 222, 4706 EG ROOSENDAAL 01650-37503 
(titels van dagbladen, wereldwijd - mastheada of da.ily newspapers, world""'l'fide) 
Z&EOWSE BIBLI01'HEEK, Md.Tijdschri.f'tenadministratie, Dlm, Postbus 8004, 4330 EA 
MIDDELBURG 01180-30.300 . 
ZUI'T, A.Je-, Melkkruid 16, 1441 XT FtlRMEREND 02990-34274 

llen rij erop attent dat telefoonntmmlers in enkele gevallen gewijzigd zijn; met name in 
Rotterdam en omgeving (netm.m:mer 010) hanteert men sinds enige tijd 7-cijferlge nummers .. 
Plea.se note that teleohone m:mibers may he subject to change; in the Rotterdam area for 
insta.nce (STD""COde 010) 7-digit numbers have been introduced some time ago .. 

DE DAGBI..f\.IJEN VAN TSJECHO-SLOWAKIJE - CZECHOSLOVAKIAN DAILY NEWSP.A.FERS A .. D .. 1987 

Tsjecho-Slowakije kent twee nauw aan eJ.ka.ax verwante inheemse ta.l.en: Tsjechisch, gesproken 
in Bohemen en in MoraviE!, en bet Slowaaks in het oostelijk gelegen.Slmrakije. Da.arna.a.st zijn 
er m::! nderheden 'Verwant aan .bijna. al.le nabuur-vol.ken .. 
There are two indigenous l.a.nguages in Czechoslovakia, 'oloeely' ak:in to one another: Czech, 
spoken in Bohemia. and in Yoravia., and Slovak in Slova.kia., in the Eaat of the country .. In 
a.ddition tbere are ethnic minorlties speaking the l.anguages of' nea.rly a..l.1 borderlng oountries .. 

~~ Ve&rn:tk Brno) (stadsoomite/oity comnittee cro) 35,000 Tsjechisch 
Öe8~ll3kj Sport Praha) (oentr.comi. te . Tsj 0 -Sl. .. Sportbewegi.ng!b:r. .. Sl.SportMvt .. )T8jeohisch 
Glos Wàu Ostrava) (re~.comite/reg .. OOIIIIldttee cro) \1ê2,Ooo / Pools 
BJ.a.s IA:tàtI. , 42_000' Bra tisl.ava) (W .. Sl.owaaks reg. com .. CPS/V{ .Slov '11 reg .. comm..CPS ) Sl.owaaks 
JiboOeská Pravaa. 55,000 Öeské Bude jovioe) (Zd .. Boh.reg .. com.Cro/Sth.Boh..reg.oOlml .. CFC )Tsjech:isch 
T.ddové Demokraci.e Praha) (Tsj.Sl..Volkspartij/czechosl.Peopl.e's PartY)217,000 Tsjeohisch 
Lud , 17,000 Bratis1a.va) (SlowoHerstelparlij/Slov.Party of Roconstr.) Slowaaks 
1!l.adá Pronta Praha) (Soo.Jeugdbondjsoc.Union of Yauth) 239,000 Tsjechisch 
+ Nedel.ná Pravda Bratb1a.va) (eentr.com.oCPS/eentr.oomn.CFS) Slowaaks 
Nová Svo~ Ostrava.) (reg.com.CI:6/reg.coom.cro) 198,000 Tsjechisch 
Os tra "f'3k;T VeOern:!k Ostra va.) (stadsccm./ ei ty coom. cro) Ts jechisoh 
Poohoddl 54,000 Hra.dec Králo'V'é) (Oostboh.reg.oom.crofi;.Boh.reg.coam .. cro) Tsjechisch 
Práca 230,000 Bratislava.) (Revol"VakboDd in Slow.;Rev.'lrades Union in Sl)Sl.owa.aks 
Prá.oa Praha.) (Rewl.. Vakbond.;Rev .. Trades Unicm. Movement) 317,000 Ta jeohisch 
PraTda. Bratisl.ava) (eentr.com .. CPS/oentr.OOIID .. cps) 330,000 Sl.c:nra.alal 
Pra vda. Pl.ze:n) (w • Boh.reE}-oom.crojw .Boh .. reg. coom.èro ) 72 ,000 Ta jeohisch 
Pràbo;f 76,000 nst! nad IAbem) (N.Boh..reg"com.cro/N.Boh .. reg.comn .. CFÖ) Tsjechisch 
Rolnicke Novi.xry Brat is 1a. va) (Slow.Yin. v. I.endb .. /Sl.ov .. Min.of Agrlo.) 73,000 Slowaaks 
RO"mOSt B:rxx» (Z.Yor .. reg.oom.cro/S.M.or"reg.coom.CJ::Ö) 115,000 Tsjechisch 
Ruaé Prá'VO Praha) (eentr.com.CFÖ/centr.comn.Cro) 950~000 Tsjechisch 
S!::ilena. 129,000 Bratisl.ava)(Slow.Soo"Jeugdbond/Sl.ov.Soc .. Union of Youth) Slowaa.ks 
Smer Banská B;y'!strloa.) (Centr .. Slow .reg .. oom..CFS/reg .. ooo:m .. CFS ) Slowaaks 
~ 60,000 Bratisl.ava)(Slow.ccm.Tsj .. -8l.Sportbond/Sl.ov.Sports Union) Slowaaks. 
Svoboda 57,000 Praba)(Centr.Boh.regooom.crojbentr.Boh.reg.comn.Cro) Tsjechisch 
Svobcx1n6 Slovo 228,000 Praha) (TsîeSlow .. Soo.Pa.rtij;Oz.Slov.Sooia.list Party) Tsjeohisch 
Uj Szó, Bratislava (oentr.ccm.CPS/oentr.comm.CPS) 85,000 Hongaars 
? Va.sárnapi Uj Szó Bratisl.ava (centr.com.CFS!centr.ocmn .. CPS) Hongaars 
Vec'Ser KaMee) (stadscom.CPS/eity oom:o.i.ttee CPS) 21,000 Slcmaaks 
Voeern::U:: Bratislava) (stadscom.OPS/ci.ty comm:ittee cre) 50,000 Sl.owa.aka 
Veee:rn1 Praha Praha) (stadscom .. cro/oity comnittee cro) 120,000 Tsjechisch 
V;fchodoslovell3k~ Novi.n;y Ko8ioo) (O.SlO1f"regoOCllla.CPS,IÉ.Sl.Ov .. coam.CPS) 56j1000 Slowaaks 
~~l.8ké N~ Pn.ha.) (Min.. v .. I.andbouw I.: V oe~.Agr.& ,Food) 342~000 Tsjech:isch 

+ umdagskrant' '/ waarschijnlijk zemdagslc:ra.Üt + Sunday paper '/ probahly Sunday paper 

(me :::: Coam.Pa.rtij 6eskoaJ.ov.) (OPS :::: Comn .. Pa.rty Slova.1d.a) (lIlas (Po.: Glos) :::: Stem/Voioe) 
(LidoTa, lud, Wdu :a: Volk,Volks,!People('s) (J:i.ho :::: zuid/South) (MJ.adá :::: Jong/Young) (N~ :::: 
nieuw/new) (:oo~ :: memm/news) (Nede).ná :::: z~) (Pocboa.en :::: t<?Qrts/toroh) ( Praoa9 

Prloe :::: arbeid/labour) (p:.nt'VO ::::' recht/rlght) (Prûf>Oj :::: vOO:rWa.a.rts/forward) trolnicke :::: 
boeren/farmers) (Rovnost :::: gelijkheid/equallty) (~ :::: rood/red) (z.o .. z./p.t .. o .. ) 37 
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O 'OF 11 Au Courant" is het verenigingsblad van de V .. K .. T .. v .. , 
La Vereniging voor Kranten- en Tijdsohriften Verzamelaars g 

en worcil.t als' kwartaalblad uitgegeven.- "Au Courant" is 
the journa.:L of V.KeT .. V., The European Newspaper Colleotors' Club; Der Europ~sohe 
Z.itungffiSammlerverein; Le Club Européen des Colleotionneurs de Journ~ .. -
Wij stellen ons ten doel de band tussen kranten- en tijdsohriftenverzamelaars in 
Nederland en in andere landen van Europa aan te halen; het uitwisselen van ver
:&amelobjekten te bevorderen, en ter zake dienende informatie aan onze leden door 
te geveno Als instrumenten daarbij hanteren wij niet alleen "Au Courant", maar 
or~aniseren ook minstens éénmaal per jaar een beurs op ons verzamelgebied .. -

Our objeotive is te unite oolleotors of newspapers and magazines in the Nether
lands and in other oountrles of' Europe, to foster tl'w: exohange of newspaper 001-
leotora' items, and to make relevant infonnation ava1lable: to our members. In the 
pursuit of these objeoti ves we nat only publish this journalg but also orgamse 
a n.ewspaper- & magazine-oolleotors: t f'air at least onoe a year .. -

The vereniging, telt ruim 100 leden; VKTV bas, over 100 members .. -

Bestuursleden / Board Members: 
UoNimmegeers, Potvlietlaan 10/86, B-2600 BERCHEM/Antw .. , BelgiëjBelgium (telef .. / 

phonm: 03~3521~): voorzitter/president 
DoJoOostra, De Bosporus 6 g 8303 WE EMMELOORD (tlf'/phone 05270-98032): seler/seor .. 
A .. Oostra-~lens, De Bosporus, 6, 8303 WB ~LOORD: wnd .. penningmtesse/aoting 
S "S3Brouwr 9 Houtigehage: lid/member /treasurer 
W o~nhardt, Amsterdam: lid/member 
OoM .. A .. Spronk, Den Haa.g/rhe Hague: lid/member 

Redaktie "Au Courant": D.J .. Oostra, DrsoKoSalverda 

Correspondenten/Correspondents: 
Belgig/Belg1um & IJuxemburg: U .. Ninmegeers, adres zie boven / address a above 
Ge~-speald.ng oountries: HoDaoh, Eiserfelder Ring 8, D-1000 :BER.Lm - 20, BRD 
France:: BoGelin, 79 Ave~ Barthélémy Buyer, 69005 LYON, Franoe ~3 LtEJ, Englo 
Bri tis-h Is1es: L .. Smollanl) 11 Glengarry Way, Friars Cliff, CHRISTCHURCH, Dorset 

Lidmaatsohap inol. abonnemel'llt "Au Courant" H:f'lo 35 .. = per jaar, over te maken op 
giro 3853388 ton .. vo VKTV te Emmeloord. Membership fee inolo subsoription IIAu Cou
rant" Hno 350= per annum, by Eurooheque or similar, payable to VKTV, Enmeloord, 
Holland .. Postal. Giro Acoount nao 3853388 .. Please write your BAN1\ERS' CARD NUMBER 
on the reverse of a:ny oheques! 

K1.eine advertenties H:fl.. 100= per stuk, tot max." 10 regels over 1 kolom.. Small 
ads Hfl .. 10.= eaoh, max.o 10 lines 1 oolumno Tarieven voor grote advertenties op 
aanvraag van het sekretariaat .. Advertising rates for large ads on request from 
the seoretary.-

Kopij voor het volgende nun:mer uiterlijk 15 november a.s .. bij het sekretariaat 
s .. v.p.- Please subm1~ a:ny COp,y for the next issue before November 15th 1987.-

IID@ Morgen"(Gent)g bezig met een traditie van ex- deko I 
oentrieke titeag hier o"m.: "De Komkom:ner(tijd)" .. - er' 
"1)s:Morgen"(Ghent/Blg) has a tradition of weird ._"_ .. _ .... '"' ___ .. _ .. , ___ ,._~"' .. ~_ . .' __ 
mastheads; here one ~Shed du.ring ~he gooseberry :-;~~:_~~,~,~~~I 
s,eason (nu.: Komkommert:Ljd) J another :w Arabio.. I MONSTfRVRUCHT I ~X2tt~P~~~ i~ 

I IN LOCH NfSS! l_=;:~~~::;:'=::-::J : 
'"" '" . 
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