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VOOR 
Onze voorzitter, de Heer Nimmegeers:, heet in het hiernaas-t af'gedrukte woord van 
inleiding speoiaal de Franstalige lezers welkom, gezien het speoiale karakter van 
dit rrumruell van "Au Courant" 0 Hij wijst op de toevallige: f'onetisohe overeenkClUlSt 
met de term "ouwe krant ll

,l en op het f'eit dat wij, als nog steeds overwegend Neder
landse vereniging, onszelf' enige Europese allure aanmatigoug op dat moment nog on
kundig van het bestaan van AJOUREP in Frankrijk .. De voorzitter be5Ji.uit met de hoop 
uit te spreken dat de nu "hestaande betrekkingen nog zullen worden verstevigd .. -

Our President, Mr .. Nimrnegeers, address'es', a word of special welcome to the French
language readers' of' this edition of our jourual, rnuch of' which is about Franoe and 
the French PreSSo He points out the chance phonetic similarity between the name o,f' 
our journal and the Dutoh term folr' aId newsprint g and goes. on to explain that when 
we, as a predominantly Dutch club decided to oo]Ji. ourse1ves "European" we were 
still unaware of the excistence of' AJOUREP in France .. The President, in conclusion, 
expresses his hope that our re la tions vd th AJOUREP may be intensifieà .. -

ClUBNEWS 
A DAY IN .ANTWERP 
A fair nwnber of' VKTV -members., more in f'aot than we had expected, turned up in 
Antwerp on Saturday Novo 21st, f'ollowing an ·invitatio:n from Mr.Blommaerl and Mro 
Nimmegeers .. Aftel" having enjoyed their respeotive hospi tali tie:!', Aartselaar Wind
mi11 and Abraham Verhoeven House at Antwerp Were the attractions of' the day .. I be
lieve to be speaking f'or all present at the occasion in expressing our appreciation, 
in spite af' the inclement weather oonditionso Abrah~ Verhoeven Huis espeoially 
deserves to he mentioned with honaur; it far exceeds, in a cultural respect, the sig
nifioance of' this: c1ub o,f ourSo Thank you bath, Gentlemen .. And the ladies., too~ . 

ADVERT'ISEMENTS 
Mos,t ooIlectors ' club journals allow their members a free small ad in eaoh issueo 
Up tOJ now, we have charged 10 guilders regardlesso The result of' this policy is a 
pitif'ully small number <of' adag compared t~, "Le Petit Courant", "Colleotible News
papers" and others .. More important, we are failing in our duty tovvards our members 
in tbris respect. This is why, from nor. on, every member may run one' small ad in eaoh 
issue' completely free of ohargeo This will comm~nce fromVolume 3 no.1o Non-memhers 
will continue to be charge-d 10' gui1.derso If more' ads than one are required in the 
same issue, the extra ads will also be charged at tMt priceo Large advertisements 
are to remain at the same price aS hef'oreo 

AMENDMENT'S TO LIST OF MEMBERS 
Only one new member haS' been registered reoently: 
120 CoT'llyl., K.Onnessingel 54,. 2941 VB IEKKERKERK .. We have been given to understand 
that mr.Tuyl is an active collector; his, precis.e speciality is. nat yet know:n thougho 
There are a few changes. of addres.s: 
112 l\1rs'oHoGoGoBurnet, Koningstraat 19, 5301 EA ZALTBOMMEL (P.O.Bo no. unchanged) 
011 KoKornaa t: oorrected address: Westves:t 76 -G, 3111 BX SCHIEDAM, phone 010-4211201 
038 Ho-AoHoogendoorn, Postbus 52051, 2505 OB THE HAGDE 
068 ToHarrewijn, Rotterdam, has apparentl.y Tiloved without notif"ying us: of his new 
abodo-o We shal1. have to: remove his, name from the registexo 

'!HE PRESENT ISSUE 
You rlll have noted that this, issue has been largely deve.ted to the Press of Franc<e o 

This may be seen as a reoiprocat:ion o,f' AJOUREP's "k Petit Courant", which published 
a "Dutoh" issue earlier this yearo AJOUREP's~ President Monsieur Marc Saunier has. been 
kind enough to; provide us with a brief" history of' the: French Press., which, for reasons 
of space vre have had ta condense ratheEmore drastically than we would have preferredo 
This survey is our main :feature this tinre, and we thank Monsieur Saunier :for the: :fine 
job that he bag, done .. The same; goes f'or Monsieur Bernard Gelin from Lyon who has also 
~een very acrtiveo We also thank, Messrs o Marchellos:, Van Dijk and Bosman ::for their oon
tributiorut, and our regular advertisors: af course ~ Final]y: a word of thanks to the 
person who has been kind enaugh to manufac:ture the headlines: above the articleso 
Which leaves, me to vdsh you all a Merry Christmas and a HapPY' 19881- DJO 
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BIENVENUE AU OOLIECTIONNEUR FRANOOPHONE! 
.!PRÉFACE! 

Nou.s, souhaitons une oordiale bienvenue au leoteur franoophone: qtrl.., neus ltes~rons.
prendra un intér~t particulier dans ce numéro o 
Le titre de notre trime!l5uel indique déjà Ul'l.e liaison aveo vmw" 11 Au Oourant" 
n'étant que la transoription phonétique de oe veut dire en néerlandais. "ancien 
journa1"., 
Fondé en Hollande, mais. aveo un nombre oroissant de mem bres, étrangers, dont Ie 
sous'signé, notre assooiation a osé de modifier 1e nom de "Dutoh olub" et de 
s,Oarroger une allure européenneo Mais' sans savod.r que, en France, une excellente 
amioale de oolleotionneurs OOlllIUe AJOURNP fait du merveilleux travail depuis. longtemps~ 
De:pu.is; lors, des liens se sont établis entre la CSte d' Azur et les plat pays de la 
meI' du Nordo Nous espérons de les. intensifiero L' AJOUREP de MoSaunier et les siens 
vaut vraiment une renommée européenne .. - Ulr:ilc Nimmegeers, 

Président de V1\TV 

CL 
EEN DAGJE AN'l"WERIEN 
Zaterdag 21 nov. jol.. was een toch nag flinkaantaJL onzeT leden te gast hij de heren 
Blommaerl en Nimmegeers te Antwerpen., Na een gastvrij onthaal ten huize' van beide 
heTen, vormden de Molen van Aartselaar en het Abraham Verhoeven Huis, te Antwerpen de 
hoof<i1isohotel van de dago De meen namens· alle deelnemers te kunnen zeggen dat rlj, 
het minder goede Weer ten spijt, zeer hebben genoteno Wat met name het Verhoeven Huis 
betreft vind ik dat hier iets groots ,is. verricht dat in cultureel opzioht uits.tijgt 
boven hetgeen deze vereniging voor staato Heren, en dames. natuurliJK: Bedankt! 

ADVERTENrIES 
De meeste: veJZzameJibladen en verenigingsib>laden hebben de gewoonte hun leden/abonnees 
in de gelegenheid te stellen gratis te' adverteren., Bij, ons, kost het tot dusver een 
tientje voor een kJLeine advertentieo DientengevoJige hebben we maar weinig advertenties. 
In die zin vallen we· in negatieve lrln op too.vo "Le Pe·tit Courant" en "Colleatible 
News:papers" .. Maar wat beJ.angrijkeT is, ons 1!üad schiet in dit opztoht tekort in haar 
funktie voor de ledeno DerhaJ..ve kan vanaf nu ieder lid voortaan in elk nummer één 
gratis; advertentie doen opnemeng te beginnen dus bij jaargang 3 no'oio Niet-leden 
blijven een tientje betalen; een tweede advertentie in hetzelfde nummeT kost ook een 
tientje 0 Grote advertenties vallen uiteraard buiten deze regeling,o 

MUTATIES LEDENLIJST 
In het afgelopen kwartaal noteerden wij slechts een nieuw lid: 
120 Co~l, K.Onnes·singel 54, 2941 YB IEKKERKERKo Volgens derden is. de Heer 'FuyrJ. 
aktief verzalllelaar; een precieze opgave:· van zijn specialiteit ontbreekt ons helaaso 
Verder zijn er cDie voJlgende adresw;i.jzigingen: 
112 MWoH.G.GoBurnet~ Koningstraat 19, 5301 BA ZALTBOMMEL (Het postbusnummer bliJft) 
011 KoKornaat: een korrektieo het juiste adres, luidt Westvest 76-0, 3111 BX SCHIEDAM 

Telefoon: 010~71201 
038 H .. -A.Hoogendoo:rn., Postbus 52051., 2505 CR DEN HAAG. 
068 T.,Harrewijn te Rotterdam is; kennelijk van het ons bekende adres vertrokken 

zonder kennisgeving van zijn nieuwe adreso We zullen hem dus moeten uitschrijveno 

BIJ DIT' NUMMER 
U heeft gemerkt dat; dit IlUlIlll1er in het teken staat van FrankriJK en de Franse peTSo 
Aanleiding hiertoe was dat van cros. Frans:e zusterblad "Le Petit Oourant" (AJOlmEP) 
e:eroer dit jaar een nummer uitkwam dat was gewijd aan de Nederlands.e dagbladperso 
AJOURNP-'IJ'oorn tter Maro Saunier heeft op ons verzoek een s.amenvatting geschreven van 
de Fra.n:se persgeschiedenis;, me, in hel.aA.S nog wat verder samengevatte vorm, in dit 
mmnner is afgedrukt 0 Voor zijn inspanning willen wij hem vanaf de2'le plaats hartelijk 
dankeno Ook ons lid. Bernard Gelin uit Lyon heeft zich niet onbetu:il.gd gelaten: ook aan 
hem een woorn van dank., Vereer zijn er nog bijdragen van de heren Marohel.los., Bosrnan 
en Van Dijk (bedankt!), en nu We tooh bezig zijn wordt het ook tijd om onze geregelde 
adverteerders weer e:e!l5 te bedanken! Lafl\t but not l.east een welgemeend Dank U aan de 
persoon die ZO bereidwillig was de koppen boven file artikelen en rubrieken te makeno 
Re5rt; mij nog U een Gelukkig Kerstfeest en een Gelukldg 1988 toe te wensenl- DJO 
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INGE NOEN LET TO THE 
Mijne Heren, 

Vamrege mijn zwakke gezondheid maar nog meer door de gezondheid van IlU.Jn oudere 
vriend die altijd de kranten aan mijn huis bezorgde heb ik een grote aohterstand 
in te haleno Gelijk zet ik nu een punt hieraohter (bedoeN wordt het aanbod van 
5 IJslandse kranten voor 15 gulden- red .. ) daar een serie van 5 kranten thans per 
luohtpost 22 gulden portokos ten moet opbrengen. Per separate luchtpost zend ik U 
2 kg kranten, en vertrOl.I\lr dat mijn achterstallige verzorging door U kan worden 
aangevuldo Mijn adres is thans uitsluitend: Hvassaleiti. 137, 103 Reykjaviko 

Vilhjálmar Vilhjálmssono 

Uiteraard wensen wij, en met ons de andere IJKTV-leden naar ik aanneem, zeker ili..e
genen die de afgelopen maanden via U een pakket kranten uit IJsland thuiskregen, 
U van harte beterschap; een wens aie wij graag uitstrekken tot Uw vriende Alle 
"bestellingen" van IJslandse kranten lijken inmiddels te zijn a:fgehandeld, waar
voor hartelijk danko Jammer dat die luchtpost zo duw:' is,; achteraf gezien had het 
wellioht net zo goed per zeepos·t kunnen worden verzonden. Rede 

Dear Sir, 

As a result of my poor health, and perhaps even more sa that of II\Y elderJLy friend 
who used to· deliver the newspapers to my home, I have a great deal of catohing up 
to' doe Unfortunately I shall have to terminate the arrangement of sending five 
Icelandi.o newspapers far 15 guilders" sinoe a paokage of 5 papers sent by airmail 
vrl.ll oost 22 guilders worth of stamps' nowadays" I aJU sending yau 2 kgs of papers 
by separate airmail, and trust you will distribute them among those still shorto 
My ad<ilJress is henceforth exolusively: Hvassaleiti 137, 103 Reykjav:iko 

Vilhjálmar Vilhj~lmsson. 

We, and that presumabJLy includes the other VJcrV -members as weil, oertain1.y those 
who recei ved packages. of Icelandic news.papers through you the pas,~ few months, 
vrould like to w.ish bath yours.elf and your friend scpeedy recovery .. It would appear 
that all "orders" fOT Icelandic papers have meanwhile been carried out g for which 
We thank you ve-ry much indeedo Pity albout these excessive airmail charges; in 
retrospeot they might perhaps, just as' well have been sent hy s:urface mail. Ed o 

Mijne Heren, 

Bijgaand het toegezegde artikeJL voor !tAu Courant tl (elders in dit mnnmer geplaatst
red.). Binnenkort hoop ik 35 gulden te gireren voor het lidmaatschap 1988, zodat 
ik van mijn bedanken ben teruggekomeno Met verwondering heb, ik kennisgenomen van 
de vooruitgang van "Au Courant ll 

0 Het was ver boven mijn verwachting .. 
IJsselmuiden, , Zovan DiJK 

Bij voorbaat welkom terug in ons middent Red. 

Dear Sir, 
1 enclose the article I promised to write for "Au Courant" (printed elsewhere in 
this, issue.- Ed .. )o I expect to be sending you a remittanoe for 35 guilders for my 
1988 membership :ree, thereby making good nw last year's retirement from VKTV o 

I have noted ttAu Courant"'s progress. rith admiration; far beyond what I had 
e:x:pected .. - IJsselnruiden, Z .. van Dijk 

In advance:: weloome back allong the f'old! Ed o 

Mi jne Heren, 
Naar aanleiding van het stukje op pagina 9 van tlAu Courant tl (vorige nummer- red .. ) 
het voJLgende: Indien werkelijk niemand bereid is om de titels Vatll de verschillende 
onderwerpen en rubrieken te zetten of drukken, ben ik met het meeste plezier be
reid deze met de zgno "wrijfiettersll gereed te maken .. De koppen in het Nederlands 
?louden kunnen verschillen van de Engelse, zodat er duidelijk versohil is waar te 
nemen" Persoonlijk zou ik kiezen voor een zeer neutrale letter, omdat er al erg 
veel typografie en afbeeldingen te zien zijne Visueel geeft dat een rustpunt" 

4 



Gaarne ben ik bereid dit op mij te nemeno Alleen zou ik graag de kosten voor de 
Meoanorroa- of Letraset-vellen gedekt zien. Als grafisch ontwerper heb ik enige 
ervaring met dit spu:U En <il.e moed erin houden, het is een leuk bladl 

Een in Vlaanderen woonaohtig lido 
Zoals de auteur van bovengenoemd sohrijven imniddels heeft gemerkt, en zoals 
de lezers thans kmmen waarnemen, hebben wij met gepaste gezwindheid op dit 
plez:ierige aanbod gereageerd .. Uw wens om anoniem te 1)'lijven respekteren wij na
tuurlijko Een wooa:-d van opreohte dank voor Uw bijdrage in de algehele aanblik 
van ons blad is zeker op zijn plaatso Bij dezent Kos,ten: geen nood .. - Red .. 

Dear Sir, 
Following what waS; written on page 9 of the previous issue of "Au Courant" I would 
li~ to say that if no-one else is' preparedi to' typeset or print the headlines over 
the various artieles and columns, 1 will take it on with pleasurer, using the :5'0-

oalled " rub-off" letters,o The ones' in Dutch could be made to differ from thos'e in 
B'nglish, to make them more easily dis tinguishableo Personally, I would prefer a 
neutraJl. tY'PC', because there· are lots o,f printed pages and pictures alreadyo That 
is, vrby the headlines should oe toned doWllo I am quite prepared to do this·o T'he 
only thing is; that I would like to have the cost of the Mecanorma- or Letraset
sheets ref'undedo As a graphio designer I have $Ome experience using these 0 FinaD.y: 
keep it Up, it·s a fine journaU- An ano:nym.otlS member, living in Flanderso 

As the author of the above ]Letter has noticed, and as our members can see for 
themselves no.w:, we have aoted with fitting promptitude upon this ge ne rous offer .. 
Naturally We respect your desire to remain nameless. A sinoere word of thanlm is 
the very ]Least we aan put forward in aolmowledgement; that, and your ref'und o,f 
costs of courseo Otir journal is looking the better for it! Ed o 

Mijne' Heren, 
Temidden van de wederom gevari~erde en interessante inhoud van het vorige' nummer 
hebben mij twee berichten nogal treurig ges,temd: in de eerste plaats. het plotse
linge en vroege overlijden van de Heer Kaspers:, een verzamelaar die ik helaas niet 
meer heb, gekend; en in de tweede plaat~ het bericht over de beoogde verkoop van de 
oollectie van het NederJLand~ PersmuseuIno Pas' onlang~ hooOC'de ik v'~ dit hoogs~t 
interessante IIlUSetlJU in Amsterdam, en moet het nu binnenlcorl opgedoekt worden? Dat 
is toch om niet goed van te wordenl Zo zie je maar weer hoe zulke kultuur- en 
gescluedkundige dokumenten door de overheden worden geringgeschat en veronachtzaamdo 
Dat is in de Bon<il:srepubliek al niet veel betero Zo hebben we hier het Internationale 
Krante:n:museum in Aken met zijn schitterende verzameling, maar wat de presentatie be
treft heeft het meer vleg van een ops'lag-inrichting. Tentoonstellingsruimte is er 
nauweliJKS (in A'dam in het geheel meto redo). Ook voor het overige hoort men er 
weinig van; vermoedelijk staat de geldlcraan maar nauw.elijks apeno 
Het is treurig om te zien hoe weinig de overheid en het zakenleven zich met dit 
soort dingen bemoeien, en zelfs door bureaucratische maatregelen de gang van zaken 
nog bemoeiliJ"keno Hoe JLanger hoe meer dringt nch het vermoeden naar voren dat noch 
van de ene: karnt (b.V. uitgeversbedrijven) noch van de andere kant (wetenscmppelijke 
instituten) enige belangstelling bestaat voor de lcrant als zodanigo Hier wil men 
sleohts zoveel mogelijk winst maken, daar all,een maar wetenschappeliJKe studie be
drijven .. De idee van de krant als verz.ame:lobjekt (om welke achterliggende reden dan 
ook) is voor hen kennelijk een aardige maar zin1.a,ze tijdpasseringo Welke reden zou 
anders hot gerenOtllllleeroe "Institut f'lfr Zeitungs.forschung" te Dotrtmund kunnen hebben 
om geen lid te worden van onze vereniging'?- Hil<il:esheim, BRD, HoBraem 

Weho'pen elders in dit nummer (op dit moment zijn we nog bezig met redigeren) nog 
wat nieuws over het Persmus'eum in .Amsterdam te b1r'engen .. De betreurenswaardige 
sti.e:finoederlijke bedéling van persmusea door overheid en bedrijfsleven (met na.me 
kranterruitgeverijen), is inderdaad bevreennde.nd .. Met name voor de gezamenlijke 
Nederlandse dagbladpers is; toch het bedrag wat het Persmuseum nodig heeft om alleen 
maar voort te bestaan niet meer dan 1cru:ilnelwerko Hoe komt het dat het ze niks kan 
schelen? Heeft iemand van ons een vermoeden'? Het geval staat trouwens. niet op zioh: 
a<il.lverteren in "Au Courant ll willen de dagbladuitgevers ook niet~ ook het NvhN zijn 
~ inmiddels kwijt .. En wat de wetens'ohappe:r~ betreft: misschien is, er een pers
wetenschapper onder ons die Olp de o1[KUerking van de Heer Rraem wil ingaano- Red o 
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Dear Sir, 
Among the highly varied and interesting oontents of the pre vi ous' issue of this 
journal two items maäe me feel rathex sad: first, the audden and far too ear~ 
demise of MroKaspers, a oolleotor whose aoquaintanoe I have not been alh>le to make; 
and seoond, the news about the intended sale of the Dutoh Pre ss'. Museum' S oolleot
ion.. I only heard a'bout this highly interes.ting museum qui te reoently, and should 
it now be done away with? What a siokening thoughtt It goes to show what low prlor
ity governments give to documents of oultural and historioal importance. In th.e 
Federal Republic things are not all that much 'better. We have the International. 
Newspaper Museum in Aachen with its glorious, collection, but as far as present at ion 
goes'. it might just as weil be a warehousoo There is hardJ!.y any exhibition space at 
all (in Afdam they have none~ vrhatever.-Edo). One doesn"t hear much f'rom them, 
either; funds would seem to beo soarceo 
It's; a sorry thing to see how little goverrunents, and the business community as weil, 
appear to care for these parts of OUT heritageo The former even tend to make the 
going more diffioult as more bureaucratic measures are being invented and enforoed .. 
One is made to s.uspect that neither from one side (newspaper publishing firms) nor 
from the other (s·.cientifio institutes) a great deal of interes.t is to he expected in 
newspapers. as a phenomenon in its own righto The one is concentrating its effort 
soleJLy on making profit, the other on scientific study. The notion of a newspaper 
as a valuable collector's item (whatever may motivate the collector) is., to them 
apparently, an innocent pass:t±me: niee but useless .. What other reason could a 1.'0-

nowned body like the Institute for Newspaper Studies in Dortmund have to decide 
against joining our club?- Hildesh.eim, FRG, H .. Braem 

Elsewhere: in the present issue yeu may f'ind more about the Dutoh Press :Museumo 
The stepmotherly treatment that pres'5 musetnnS are receiving fiom government and, 
among the worlà of' business, the large publishing companies. is indeed astonishingo 
Surely th~ combined daily press business of the Netherlands: would not be dri ven to 
the brink if' it were to supply the needf'ul to keep the Pres.s Museum at least going? 
What oould be the reason of their apparent d:i.sinterest? Has anyone an idea? By the 
way" the newspapel" puhlishers are also loath ta support us: we recently lost the 
NvhN-a.<ii we Were allowed to :n.m regularly, and that was the onJLy .ohe we ever hado 
As. for the scientists.: we have a f'ew scientists; amoTIgI OUT memberso Perhaps one 
among them would care to commento- Ed o 

Mijne Heren,. 
Excuses voor mijn afwezigheid op Schiphol; ik kon dat weekend absoluut niet komen, 
hetgeen mij brijzonder speet. Bedankt voor het laatste nurmner van "Au Courant" met 
aardige artikelen en een hanaiige ledenlijst. Uw vraag naar een andere medewerker, 
die iets van tijds'chriften weet, doet mij aarzelen. Ik ben zeer geïnteresseerd in 
tijdschriften en hun geschiedenis., maar ik Weet niet hoeveel tijd mij ~~n en ander 
gaat kosten .. Door andere verenigingsaktiviteiten en een aktief' sport leven heb ik 
niet veel avonden etc. over .. Ik 'ben wel bereid eens wat dingen te schrijven over 
vooral Amerikaanse gesohiedenis in tijdschrifteno Ik zou ook aardige exemplaren uit 
mijn verzameling kunnen levereno Ik heb de besohikking over een gratis; (!) wijze om 
interessante afbeeldingen op A4 gedrukt te krijgen, met mate, en in beperkte oplage 0 

Enig opfleuren van ons blad d .. m.v .. afbeeldingen uit verzaIOOl~ kan geen kwaad; 
een goede kapie van het origineel is voldoendeo Ik stuur wel.. eens een voorbeeldo 
Schiedam, K.Kornaa to 
Lijkt ons zeer geslaagd; aarzelt U nd..et Jlanger en kom erbij! Artikelen over tijd
sohriften cijn sohaars; en dus extra welkomo De a:fbeeldingen uit "De Zwarte Kat" in 
dit nummer zijn gerasterde fotokopieën van het origineel; dit ter vergelijking .. -Redo 

Dear Sir, 
Sorry forr not having been able: to attend the Sohiphol ev(!;nt, and thanks fur the 
previotlS issue of" 11 Au Courant" 0 Re your query regarding someODe who oould write or 
edit art:i:.cle about magazines.: I am temptedo I am veryr interested in magazines but do 
oot have a great deal of time to spare .. I can supply, :f"ree: of char~e (!), reprints 
of interes ting specimens from members • oollections on A4 (f'oolsoap) sim, to a l:imi t
ed extent. I'll sond an exampJl.e .. I think we could do with a few more piotures in our 
journalo- Sohiedam, KoKornaat~ ,lEd 0 

Gooa. idea - jein the ed .. team! Artio1es. on mags, always welcomeo Awaiting your exampler 
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Tot mijn schrik ontdekte ik bij 
het lezen van het herfst nummer 
van "Au Courant" dat ik tot 
redacteur van het VKTV-blad ben 
benoemd. Dat krijg je nu als je 
in een spontane bui tijdens een 
vergadering van de club meldt 
dat je ueleens wat hand- en 
spandiensten wilt verrichten! 
Spoorslags begaf ik mad op een 
zaterdag in de vroegte richting 
Emmeloord om eens bij het 
secretariaat te informeren hoe 
de vork in de steel zat. 
Nu moet ik zeggen dat de 
secretaris van deze vereniging 
het spontane van een bui snel 
ueet om te zetten in gepaste 
bet rokkenheid. Wat daar op de 
Bosporus nummer 6 trouuens 
allemaal plaatsvindt tart elke 
beschr ij vi ng. 

De vereniging mag in de korte 
tijd van haar bestaan honderd 
verzamelgekken bijeen gebracht 
hebben - wat in deze tijd op 
zich al een vermelding in het 
Guinness Book of Records waard 
is de secretaris en zijn 
vrouw~ die waarnemend (?) 
penningmeester is~ lijken op z'n 
minst het coördinatiecentrum van 
Greenpeace te bemannen_ En alsof 
dat al niet voldoende is~ 

schreef de secretaris ook nog 
elke drie maanden het toch niet 
slecht ogende clubblad 
grotendeels vol. Plus zorgde 
hij~ alsof hij de drie neefjes 
van oom Donald~ Kwik.. Kwek en 
KlAJIak i n zich verenigt.. voor de 
tijdige verspreiding .van het 
blad. 
Dat laatste is in Nederland .. 
zoals u ueet.. zo'n beetje het 
belangrijkste wat er op het 
gebied van het persuezen te 
melden valt. Als de krant niet 
op tijd is~ staan de telefoons 
ueldra roodgloeiend. In deze 
nieuue rubriek hoop ik u in kort 
bestek driemaandelijks op de 
hoogte te houden wat 
toch zo boeiende 
medialandschap nog 
melden valt. 

er in dat 
Hollandse 
meer te 

IN GE~PREK 

Voor het eind van dit jaar hoopt 
de Avro van de GemeenSChappe
lijke Persdienst (GPD) te hebben 
gehoord of er een intensief 
samenwerkingsverband tussen de 
omroep en de persdienst, die 
regionale dagbladen bedient, tot 
stand kan komen. De Avro wil 
graag met de GPD samenwerken, 
omdat dit voor de omroep de 
gelegenheid biedt om regionaal 
veel beter ingevoerd te raken. 
De toetreding van de Avro tot 
het samenwerkingsverband zou een 
doorbraak betekenen, omdat het 
nog nooit voorgekomen is dat een 
omroep deel uitmaakte van wat 
ooit als krantencoöperatie is 
opgezet. De Jaarvergadering van 
de GDP zal naar verwachting 17 
december uitspraak doen. Fons 
van Westerloo, gepokt en 
gemazeld in The States, wrijft 
zich al vergenoegd in de handen 
bij de gedachte aan een Avro's 
Regio Vizier. 

WERELDNIEyWS 

De advertentie-combinatie van De 
Gelderlander en van de 
Barneveldse Courant is weliswaar 
geen wereldnieuws. Maar wel 
regionieuws dat het Gelderse 
medialandschap een stuk 
aantrekkelijker maakt, zo 
adverteren Ton Roskam en Henk 
Roenhorst van de twee bladen in 
het weekblad voor reclame en 
marketing Adformatie. Het is 
zelfs meer dan regionieuws, 
zouden we eraan willen 
toevoegen. De verspreidingsge
bieden sluiten naadloos aan. 
Interessant voor grote regionale 
adverteerders, natuurlijk, want 
de tariefmogelijkheden zullen 
zonder meer groot zijn. 
gebeurt er straks 

Maar wat 
met de 

redacties van wat zich nu als 
een advertentie-combinatie af
ficheert? We hopen dat het voor
lopig bij één ei blijft. 

NEWS ON SUNDAY - Het lin:l<:s-radikale Britse zondagsblad, is na een half' jaar 

te hebben bestaan weer ter ziele:. De beoogde oplage bleek meet haa.Thaar .. -
The lef't-wing Brltish Sunday papex has been discontinued; it was f'ounded sb: 
months ago o The circulatian figures they had hoped f'or coul~ not be achieved .. -
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TRANSPORT 

Dat bladen soms net zo gemakke
liJk worden opgeheven als gelan
ceerd, weten we al als we een 
voorzichtige blik op de tiJd-
schrirtensector werpen. 
wist u dat we ook weer 
dagbladen kwijt zijn? 

Maar 
twee 

Begin 
oktober kwam er een einde aan 
het Economisch Dagblad, waarin 
opgenomen de Vervoerskrant, en 
aan de uitgave van het (veel 
kleinere, maar daarom niet 
minder getreurd) Dagblad Scheep
vaart. Beide uitgevers, SiJthorr 
Pers BV en Wyt & Zn, onderdeel 
van Hendrik SiJthorr (inderdaad 
ramilie) hebben daarvoor in de 
plaats een nieuwsblad op de 
markt gebracht: "Transport". Een 
18 Journalisten sterke redactie 
en ongeveer even grote 
commerciële star mag er rris 
tegenaan gaan. Driemaal per week 
een oplage van 8.500; daarvoor 
wilde minister Smit-Kroes wel 
een avond naar het Rotterdamse 
World Trade Center komen. Even 
leek het erop, dat zij de oud
gedienden nog moed zou in
spreken. "Dan nu iets dat mij 
weemoedig stemt", sprak zij ter
wiJl menig Journalistenhart 
sneller begon te kloppen. Maar 
er volgde geen woord over het 
Economisch Dagblad or over die 
andere spreekbuis. Het werd een 
verhaal over het rileprobleem_ 

M. de Gier voert de directie van 
het nieuwsblad. Zij is arkomstig 
van de Nieuwe Media Groep van 
VNU. Die Groep is ko'rtelings 
opgeheven. De directeur ervan, 
Cees Wolzak, (zak wol werd wel 
eens gekscherend geroepen) mag 
het na de Jaarwisseling proberen 
als directeur bij de Tros. Zijn 
VNU-collega MarJanne Sint is 
eerder dit Jaar de politiek 
ingegaan. Zou de Partij van de 
Arbeid daarom zo plotseling voor 
commerciële televisie zijn? 

PERS MUSEUM 

Het gaat niet goed met het Am
sterdamse Persmuseum. De unieke 
collectie verkeert in een abomi
nabele staat. Oud papier vergaat 
als Je het niet goed conserveert 
en om dat goed te doen heb Je 
mensen en middelen nodig. Aan 
beide ontbreekt het. De persone
le star is zo gering dat hij 
niet eens goed toekomt aan het 
bijhouden van wat er wekelijks 
nog in het museum binnenkomt_ 
Een interim-werkgroep uit het 
bestuur is nu aan de slag gegaan 
om rondsen te werven. Alle dag
bladondernemingen zijn aange
schreven en op minister Brinkman 
wordt druk uitgeoerend om de 
verzameling voor het nageslacht 
te bewaren. Het is duidelijk dat 
het museum, dat in hetzelfde 
gebouw zit als de evenzeer ge
renommeerde Persbibliotheek van 
de Universiteit van Amsterdam, 
het zonder een krachtige rinan
cële injectie van de overheid 
niet zal redden. En dat zou 
Jammer Z~dn voor wie later nog 
eens aan de weet wil komen hoe 
het perswezen in Nederland tot 
ontwikkeling is gekomen. Breng . 
er, nu het nog kan, eens een 
bezoekje aan. Het adres is: Oude 
Hoogstraat 24, Amsterdam 
(metrostation Nieuwmarkt, de 
Oude Hoogstraat ligt in het 
verlengde van de Dam- straat). 
Kunt u altijd nog besluiten om 
donateur te worden. 

HET PAROOL 

AdJunct-hoordredacteur Sytze van 
der Zee van het opinieweekblad 
Elsevier gaat de dagbladJourna
listiek weer in. Hij wordt, als 
opvolger van Wouter Gortzak, de 
nieuwe hoordredacteur van het 
Amsterdamse avondblad Het 
Parool. Van der Zee, die eerder 
gedurende twintig Jaar voor NRC 
Handelsblad heert gewerkt, be
gint op 1 Januari. 

Nagekomen Advertentie: H .. H~ VERZAMELAARS, Gooi oude besohadigde exemplaren van 
kranten niet zonder meor weg. Ik wil. de striFlill die er in staan graag hebben .. 
Geef't niet wat, porto betaal ik .. Liefst met datum., en bij voorkeur Nederlandse 
kranten .. - KLAAS VANDERSFCEL, HENRI DUNANTLAAN 81, 9728 HO GRONll'mEN (050...255791) 
(opm.: a.ru1eren willen graag de personeelsadvertenties, spotprenten enz .. hebben!) 
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FILIPPIJNEN 

Kranten Jubileren en krijgen 
cadeau's. De een steekt die in 
eigen zak. de ander grijpt de 
mijlpaal aan om iets goeds voor 
de wat minder gelukkigen onder 
ons te doen. Zo ook de directie 
van het Dagblad voor Noord
Limburg. Zij heeft de giften die! 
werden ontvangen tijdens de 
Jubileumreceptie van de 125-Jaar 
oude krant bestemd voor het 
opzetten van een regionale krant 
in het noorden van de Filli
pijnen. Daarmee hoopt de 
Jubilaris een bijdrage te 
leveren aan het regionale 
krantenklimaat op de FilippiJ
nen. Met dat klimaat is het 
slecht gesteld, omdat er 
nauwelijks kranten op het plat
teland verschijnen. De paar 
kranten die wel op het platte
land uitkomen. verschijnen bij 
de gratie van overheidssteun. 
wat (daar) eerder corruptie dan 
onafhankelijkheid in de hand 
werkt. 
De redactie van het Dagblad voor 
Noord-Limburg heeft een prachtig 
Jubileumnummer gemaakt. de di
rectie heeft er een mooi boek 
over 125 Jaar nieuws in de meest 
zuidelijke provincie aan toege
voegd. Voer voor verzamelàars! 

EN VERDER· - -

:g Het NRC Handelsblad heeft 
kortelings de magische grens van 
200.000 abonnees gepasseerd. 
Acht- tot tienduizend 'nieuwe a
bonnees per Jaar - niet gek voor 
een krant die in 1870 nog 
gedwongen moest fuseren. :g De 
Amersfoortse Courant (oplage: 
38.000) heeft eind oktober zijn 
100-Jarig bestaan gevierd. Al 
gebeld voor een Jubileumnummer? 

Klaas Salverda 

"Amersfoorts.e Oourant" (oirco 38,000) 
ce~ebrated its first centenary at the. 
end of' october .. Have you already 
applied f'or a copy of' their jubilee 
edition?- K1a.as Salverda 

~LJ~~~R~ ________________ _ 

Oontrary to OUT decl.aJred -policy of 
having tevery s'inglet item translated 
into English, we thought we wou1d, :i!n 
tbis', case:, provide a SUIll!llary onJly 11 

since these neWS naailes concern the 
~ch newspaper world o~o 
Mr .. IG.aas Salverda begins bis coJLumn 
with a slightJ.y fiattering des'c::ript
ion of' the VKT'V nerve-centre here at 
E'Inmeloord; among ms comparisons the 
one w.iith Donal.d Duck is probably 
nearest the truth .. 
Negotiations. are under way between 
AVRO Broadcasting Society and tbe GPD 
group of' co-operat:img provinciaJl dai
liesp to achieve a f'onn of' mutuallly 
benef'icient parlnershipo GPD might 
tlms, obtain access to the electronic 
mediA; AVRO woul.d find the provincial 
IllaJ1'kets more easily accessible. 

"De Gelderlander" 11 largest provincial 
daily, and the "Barneveldse Krant u , 

One of" the smallest, are now co-oper
a ting in the field of' advertisement 
marketing: their regiem$' of dis:trib
ution are adjacent to one anothero 
We hope, howeveJ!', that tms is as far 
as; their CQJ-operation will goo 

"Dagblad Scheepvaart" (p1!lblo Wyt) and 
SijthoIT' s "Economisch Dagblad" which 
bad a transporl supplement, have bath 
g9!Wo In tOOir place a new paper, 
named "Transport" (3x p.w o ) was launch
ed in Rotterdam recentlyo Circ.: 95000 

A committee f'rom the Board of Go!VerIl
OO"S of' the Dutch Press Museaum bas 
embarked on a f'undraising canrpaign in 
OO"der to keep things at least goingo 
Simultaneously pressure is brought to 
bear upon the M:inister responsibleo 
Without a shot of' money the Museaum 
will have to goo If' it vrere: to go, do 
pay it a visit while you still can .. 
The renowned Press Libral!Y of' A 'dam 
Uni versi ty is in the same builmng, 
at Oude Hoogs,traa t 24, .A:msterdamo 

"Dagblad voor Noord .... Liniburglt at Venlo 
bas decided to spand the gif'ts it 
received at its 125th anniversary 
celebrations to set up a regional 
paper in the North of t~ Philippines, 
where f'unds :fOT this s'ort of thing are 
des:perate'l.;y shoor.-t 0 The paper puhlisOOd 
a grand jubilee eëti. tion, and a lovely 
memorial booko Collectors' items bothl 

NRO~e1sb1ad recent1y passed 2Q(),000 
oircu1a tion; oot bad f'or such a paper! 
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PARIS MATCH 
De oprichting van Paris~atch op 25 maart 1949 was een mijlpaal in de geschiedenis 
van de Franse pers. Het allereerste nummer telde 44 bladzijden, waarvan 25 foto
pagina's, waarvan weer 14 in vierkleurendruk. De direkteur, Jean Prouvost, was een 
textielbaron met een hartstocht voor de perso Al voor de oorlog had hij succes gehad 
met zijn dagblad "Paris-Soir" (zie elders in dit nummer), met het damesweekblad 
"Marie·-Claire" (oplage 1 miljoen in 1939) en met het weekblad "Match", een blad dat 
We nu een opinieweekblad zouden noemen, en in '39 een oplage had van 1.,4 miljoen .. 

Aan het begin van de oorlog werd Prouvost benoemd tot minister van voorlichting, 
daarna tot staatssekretaris van propaganda van de regering van Pétain te Vichyo Hij 
nam echter al spoedig ontslag om zich opnieuw aan het uitgeverswerk te wijden: met 
name aan zijn weekblad "Sept Jours" dat, volgens' de formule van "lv1atch" en als con
current van "Signal'J een oplage van 700,000 stuks' zou bereikeno Dit tijdschrift 
werd te Lyon uitgegeven. Verder bleef Prouvost zich in die jaren bezighouden met 
.zijn dagblad "Paris-Soir", met edities te Lyon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Toulouse 
en Marseilleo Na de bevrijding werd hij beschuldigd van landverraad, vrijgesproken, 
maar kreeg geen toestemming opnieuw een dagblad te gaan uitgeven. Een weekblad mocht 
wel, en aangezien de vooroorlogse titels verboden werden werd "11atch" voortaan 
bekend onder de naam "Paris·-Match" .. 

Aanvankelijk was de oplage niet meer dan zo'n 200,000 stuks .. Pas na. twee jaar kon er 
van een winstgevende onderneming worden gesproken, en kon er een deel van de reus
achtige investeringen worden terugverdiendo De oplagecijfers stegen geleidelijk: van 
een miljoen in 1953 via 1.4 miljoen eind 1955, 1.,7 miljoen in 1957 tot 1.8 miljoen, 
met uitschieters tot 2 miljoen, in 19580 In die jaren bereikte het blad zijn toppunto 
Geen enkele foto was. te duur. Verslaggevers en fotografen waren in de hele wereld voor 
"Paris-Match" op pad, en zorgden voor de ene primeur na. de andere. Het was in alle 
waarschijnlijkheid luisterriJKer dan "Life", en werd ook duurder betaald: journalis
ten van "Paris-M:atch" sneuve]den in Suez, in Boedapest, en in Vietnamo Het blad zag 
kans om jarenlang een hoog niveau te handhaven. " 

Maar de klad kwam er geleidelijk aan in. In het duizendste nummer, op 6 juli 1968, 
schreef Prouvost: "De luister is er niet meer, maar weinig dingen zijn ook zo kwets
baar als, een groot weekblad. Het is bij uitstek bederfeliJKe waar, die iedere week 
opnieuw in een onophoudeliJKe scheppingsdrift moet worden vervaardigd, in een sfeer 
van voortdurend risiko" .. Desondanks blijft Prouvost steeds nieuwe bladen op de markt 
brengen. Eén daarvan, in 1960 opgerioht, zou alle rekords. van de Franse pershistorie 
aan stukken slaan: "Télé:-7-.Jours,", met vandaag de dag een oplage van 306 miljoen .. 

Paris~tch evenwel ging evensnel achteruit als het medium televisie vooruit: in '72 
bedroeg de oplage nog slechts '645,000 stuks. De förmule werd in dat jaar een beetje 
veranderd: wat meer teks,t, meer praktische: wenken, en een wat behoudender politieke 
gezindheido De oplage steeg iets, tot 800,000 in 1974, maar de toestand bleef zorg
wekkendo In 1976, hakte Prouvost de knoop door: het blad werd verkocht aan Hachette 0 

Een oud-fotograaf van Paris~tch, Daniel Filipacchi, werd er algemeen direkteur vanf 
en de oplage viel terug van 700,000 tot 550,000 stuks .. Tevergee:fs trachtte Filipacchi 
het weekblad "Look" in de Ver.Staten opnieuw uit te brengen, maar met "Paris~tch" 
verging het hem uiteindelijk beter: in 1979 800,000, in 1980 900,000, en in 1983 1.1 
miljoen. Vandaag de dag heeft het zich gestabiliseerd rond de 900,000 stukso 

Op 25 september jol. vers:cheen het 2000ste numner ,l met een 232 bladzijden tellende 
bijlage over de geschiedenis, van het blad .. Alle aktualiteiten van voorheen, tragisch 
of' opwindend, plezierig of belachelijk, die' 38 jaren lang in duizenden foto t s zijn 
vastgelegd, in een tijdvak dat de wereld ingrijpender heeft veranderd dan welke 
voorgaande periode ook, passeerden in het kort opnieuw de revueo Mao, Kennedy, 
De Gaulle, de dekolonisatie, Gagarin, Tsjernobyl, maar ook de spiJKerbroek en de 
minirok: liever een treffende foto dan gewichtige woorden! 

I.{y"on, nov .. t 87 (vertaald uit het Frans) 

10 

Bernard Gelin, VKTV 



PARIS MATCH 

The foundation of "Paris-Match" on March 25th 1949 was a miles.tone in the history 
of the press in Franceo The f'irst issue numbered 44 pages, 25 of' which were f'illed 
with photographs, and 14 of these in f'aur-colour printingo The managing director, 
Jean Prouvost, was a textile tycoon with apassion foa:' the press .. Before the war 
he had been successful with hls daily paper "Paris-80ir tl (please see elsewhere in 
this; iS.5ue), with his ladies' weekly"Marie-Glaire" (circ .. 1 million in 1939), and 
with "Match", a current af'f'airs weekly with a 104 million circulation in 19390 

At the starl of the war Prouvos,t was appointed Minister of Inf'onnation, and subse
quently Propaganda Secretary in Pétain's Vichy government. He soon relinquished these 
positions however in order to spend al.l of' his time publishing, especially his weekly 
"Sept J0Urs" 31 which, with a Match-like. f'ormula, would p:rrove to be a stif'f competitor 
tOl "SignaI" and attain a circulation of 700,000 .. All the while Prouvost kept publish
ing "paris-Soir" 1 with editions in Lyoxw, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Toulouse and 
Marseilles .. Af'ter the liberation he was accused of treason, acquitted, but nat permit
ed to issue any daily newspapers o AIso, the aId tUl.es were banned, which is why 
"Match" was re-christened "Paris-Matchtl

• 

At f'irst, circulation f'igures were only about 200,0000 Only af ter a year or two same 
profi t could be made and some of' the huge amounts invested could "be earned back. 
Circulation kept rising steadily: a miilion in 1953, 104 million by the end of 195531 
107 million in 1957.t and 1.08 million (2 millions on occasions.) in 19580 This was the 
time when "Paris-Matchtl reached its zenitho No photograph was too expensiveo Report
ers and photographers were engaged all. over the world on its behalf', and provided one 
scoop af ter anothero The magazine in those years outshone, in all probability, even 
"Life" 1 but its magnificence waS paid for dearly: "Paris4l1'.a.tch" -reporters Were killed 
in Suez, in Budapest, and in Vietnam. For many years a high journalistic level was 
IDa.intained. 

Slowly, however, the rot set ino Prouvost wrote in na.1000, published on Ju~ 6th, 
1968: "The brilliance has receded ,l but then f'ew things are as vuJ..nerable as a large 
illustrated weekly. Ours. is a highly perishahle commodity, which needs to be manuf'act
ured every week by great creative ef'forl, and under perpetual economic s:tress" 0 In 
spite of that Prouvost kept launching new magazines,,, one of which" founded in 1960" 
was to smash all -previous records of circulation in the country: ti T41~-7-Jours", with 
a present figure of 3.6 millionso 

Paris-Match, however, declined in inverse ration to the development of television as 
a mediumo In 1972 its circulation was only 645,0000 That year the fonuula was amended 
to allow :for more space for editorials, more practical topics, and a slightly more 
right-wing attitudeo As a re sult circulation figures rose to a still meagre 800,000 
in 19748 In 1976 Prouvost made the drast ic decision to sell the magazine te the 
Hachette group. A formter Paris-Match photographer, Daniel Filippachi, became· its 
roanaging directoro Circulation dropped -:from 700,000 to 550,0000 Filippachi had tried 
in vain to relaunch "Look" magazine in the U.So, but he w:ould ultimately fare better 
'dth "Paris-Match": back to 800,000 in 1979, 900,000 in 1980, 1 .. 1 mllious, in 19830 
Nowadays the fîgures have stahilised around the 900,,0000 

The 2000th issue of' "paris-Match" was published on 25th September of this year, \dth 
lil s.;peeial supplement of 232 pages on the magazine IS. history,ro Many of the salient 
events that took place during these 38 years, whether tragic or exciting, pleasant or 
rldiculous, in an era that saw greater change alJl-'Found than any before, passed again 
in review: Ma.clJ, Kennedy, De Gaul1.e, decolonisa tien, Gagarin, Chernobyl; but also the 
"bJ.ue jeans and miniskirts .. As always: a touching photographs is preferred to a lot 
of' w:eighty wordsI 

Lyons, Nov .. ' 87 (transla ted from French) Bernard Gelin, VIITIl 
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De A EftlkAA , VOtc) 

De eerste courant <jp lE't gebied der tegemvoordige Ver een i g de

Stat.en van _';"mcrika 's('rd den :25 September 1690 te Boston in 

het licht gegevi3n 1 lllaar do Engelsche koloniale politie verbood het 

blad terstond als (.n wettigell .strijdig met de goede orde. In hetzelfde 

jaar gelastte gouverneur Fll·t,.:hor te New-York een ex.emplaar der 

LOlidon Gazi3tte na te drukken l die een overwinning op de Fransehen 

meldde. Op den 24 _';"pril 1 ï(l-i verscheen het eerste nummer van een 

nieu we BostonsclJe courall t undcr ucm titel Thc B'J8loH SI.:IV.~ Lct[(})" , 

door den postmeester Campbcll opgericht. Zij was slechts 12 duim 

lang en 8 duim broûd, best')ll!! uit oen enkel blad in kwarto-formaat 

en werd düü]' Green èn diens opvolgers tot aan de ontruiming van 

Boston door de Engel:')chen vûongezet.. Campbell's opvolger bij de poste

rijen gaf van den :2ptGn Deeem ber 171 <J af de Boston Gazette uit, die

eerst door J. Franklin, lat!)r door Copeland werd gedrukt. Toen de

laatste het drukken \',1.11 dit blad moest missen) begon hij op eigen 

kosten het Jo urn al of New England , dat 15 jaar later met de Gazette 

werd vereenigd en toen tot aan 1752 als Boston Gazetteand rVeekly 

Journal verscheen. Middelerwijl had J. Franklin den 17den Augustus 

1721 de derde Bostonsche courant, de New England Courant 1 op 

touw gezet 1 die tot 1727 bleef bestaan en haar beste bijdragen van 

den broeder van den uitgever, Benjamin Franklin, ontving. Omstreeks 

1731 begon Jer. Gridley met den Weekly Rehearsal, die het volgend 

jaar aan Fleet \yerd overgedaan, die dIt blad als Boston Evening Post 

gedurende 13 jaren in het licht gaf. Buitendien waren er te Boston 

behalve Copelands Weekly Advertiser (1752 - 54) nog twee andere 

couranten: de Weekly Postboy (1734 - .54) en de Independent Advertiser 

(1748 - 50). In alle Engelsche kolonies van Noord-Amerika te zamen 

verschenen. in 1750 slechts 20 bladen. Te Philadelphia kwamen de 

American Weekly Mercury (sedert 22 December 1719) van W. Bradford y 

de in 1729 door Franklin aangekochte en gedurende 30 jaren geredi

geerde Pennsylvan'ia Gazette , alsmede ~\\jee andere bladen, waaronder 

één Duitseh, uit. Te· New-York bestonden vier bladen, waaronder 

William Bradfords New- York Gazette sedert 16 October 1725; te -Wil-. 

liamsburg de Virgi11'ia Gazette sedmt 1736 alsmede twee anderen sedert 

1731 en 1734; de Ga?-ette van Annapolis was in 1728, die van Rhode

Island in 1732 begonnen. 
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pe eer.sten dezer couranten bestonden. enkel uit een half vel, nu 
eens in folio, dan weer in kwarto; eerst na 1718 gaf de News Letter 

alle 14 dagen een heel vel; het aantal afnemers bedroeg nauwelijks 

300. Maar weldra namen de couranten toe in lezers zoowel als in af· 
metingen; in 17.5 bestonden er reeds 37. I Spoedig na de revolutie 

• 
werden te New·York en. te Philadelphia de weekbladen in dagbladen 

v~randerd. Terwijl men in 1800 in de Vereenigde Staten 200 couranten 
telde, bestonden er in 1810 reeds 359, welk aantal in 1828 met in

begrip der tijdschriften tot op 851, in 1834 tot op 1250 couranten en 
tijdschriften was aangegroeid. Daarvan bestonden alleen te Boston 43 

couranten en 47 andere periodieke geschriften. Volgens den census 
van 1860 waren er 3242 staatkundige, 277 godsdienstige, ~98 letter

kundige bladen en geschriften, alsmede 234 van gemengden inhoud. 
Het meest bloeit de pers in het Noorden; in de Zuidelijke Staten 
is haar werkzaamheid minder groot.. Van de 4051 bladen, die in 
1860 het licht zagen, verschenen er 387 dagelijks, 79 tweemaal 

per week, 86 driemaal per week, 3173 wekelijks; de overigen om 

de veertien ~agen, of eens per maand. Zij hadden gezamenlUk een 
oplaag van 13,663,409 en drukten jaarlUks met elkaar 927,951,548 

exemplaren. De census van 1870 wUst 5871 bladen met een oplaag 
van 20,842,475 en gezamenlijk jaarlijks 1,508,548,250 exemplaren aan; 
in 1882 werd bijna het dubbele der laatste cijfers bereikt. 

... 

Zooals \vij boven reeds aanstipten is de pers der Vereenigde Staten 
<le meest omvangrijke en tevens de invloedrijkste van alle beschaafde 
landen. Nergens in de geheele \vereld zijn de couranten zoo alom· 
tegenwoordig en zoo almachtig bij alles, wat er voorvalt. 

De New· York Times vermeldde eens het volgende als een afdoend 

bewijs, hoe hoog de pers in Amerika staat aangeschreven. Voor het 
gerechtshof te dier stede stond iemand terecht wegens moord op een 
zekeren koopman Nathan. Het proces baarde nog al opzien. Toen de 

. lijkschouwing en het verhoor omstreeks twee uren gevorderd hadden, 
werd de behandeling der zaak door den president verdaagd nomdat 
het voor de verslaggevers ondoenlijk zou zijn, meer kopy voor de 
dagbladen gereed te maken." 

(uit: "De Courant", door Willem Haversmit, uitg. van 
AoWoSijthoff, Leiden, 1885) 

13 



TWE AMERIeAN 
The first newspaper to be puhlished. in what is now the Uni ted States of Amerioa 
WaS issued on September 25th 1690 in Boston, but the English polioe immediately 
banned it as illegal and oontrary to publio order" The same year Governor 
Fletcher in New York orde red a copy of the London Gazette, reporting a viotory 
in battle over the French, to be reprinted .. The first issue of another Boston 
news,paper, published by Postmaster Campbell under the name "The Boston News Letter", 
appeared on April 24th 1704 .. It measured only 12"x8", consisted of a single, 'Page, 
and was continued by Green and his successors until the time the English withdrew 
from Boston. Campbell's, successor at the office of the Postmaster published the 
"Boston Gazette" from December 21st 1719; it was printed firs.t by J .. Franklin, later 
'byr Copeland" When the printing order Was' wi thdrawn from the latter .11 he started a 
paper of' his ovm: "T'he Journal of' New Engla.ncilJ", to be merged with the "Gazette" 
fif'teen years later to become "The Boston Gazette and Weekly Journal", published 
until 1752" Meanwhile JoFranklin had founded the "New England Courant")9 the third 
Boston paper, on Augrutt 17th 1721; it kept going until 1727)9 receiving some of its; 
~est articles fiom the 'Publisher's. brother, Benjamin Franklin. About 1731 Jero 
GridleY s·tarted the "Weekly Rehearsal!' lP selling out to Fleet the year af'ter .. Fleet 
published it for the next thirteen years as the "Boston Evening Post" 0 Besides all 
these were in Boston CO'Peland's "Weekly Advertiser" (1752-'54); the "Weekly Pos.tboy" 
(1734-'54); and the "Independent Advertiser" (1748-'50)0 

In all the:' English colonies; of North America there Were only 20 papers in 17500 
Philadelphia boasted the "American Weekly Mercury" (from December 2200 1719, owner 
WoBradford); the "Pennsylvania Gazette" , purchased by Franklin in 1729 and edited 
by him f"or thirly years; and two more papers, one of which in Germano There were 
foux papers'. in New York, among which William Bradford's "New-York Gazette" (fo Ooto 
16th 1725)0 Williamsburg had the' "Virginia Gazette" since 1736 and two others s1.nce 
1731 and 1734 respectively; the Anna'Polis "Gazette" had been founded in 1728, the 
one in Rhode Island in 17320 

The first of' these newspapers consisted of' only half a sheet, sometimes folio-, 
s,ometimes qu.arto-si2ed~ only af ter 1718 the "News Letter" issued a full sheet 
every fortnight 0 Barely 300 oO'Pies were solde But soon bath the size and the: read
ersh:i.p we re to increase, and so did the nurnber of papers: in 1775 there Were 37 
alreadyo Soon af'ter the American Revolution weeklies in New York and Philadel'Phia 
were turned in"to daily news'Paperso In the year 1800 the United States had 200 news,
papers.; in 1~810 359'0 With magazines ad<il:edi to the number of news,papers, thfft: f'igure 
for 1828 was 851; for 1834 it was 12500 Of' these, Bos,ton alone had 43 newspapers 
and 47 other periodicalso Acoording to the 1860 oensus there were 3,242 political, 
277 religious and 298 literary journals, and 234 of a general nature. The press 
was more virile in the- North than in the Southern states. Of' the- 4,05JL journaJ.s 
ptiblished in 1860, 387 were dailies; 79 were issueëli twice, 86 three times a week, 
and! },173 weeklies; the others were published onoe lil. fortnight or once a montho 
They had a oombined circulation of 20,842,475; per year 1,508,548,250 copies were 
printedo 'fhi.s, figure was nearly ciloubled ~ 18820 

As. We intimated bef'ore, the press in the: United States is the largest of its kind 
in the world, and the most influentilil.lo Nowhere els:e is the press so omnipresent, 
and so omnipotent in every aspect of daily life 0 

The New-York Times printed a story not long ago which amply proves. in what esteem 
the pres's is being held in Amerioao A person Was on trial for the alleged murder 
of lil. certain tradesman named Nathano The trial, which tooik place before one of the 
New York courts. of jus:tice, caused a great deal of sensationo When the autopsy and 
the interrogation had gone on fOT two hours, the court's president adjourned the 
case until thfft: f'ollowing day, since otherwise the journalists would have insurfice
ient time to make their deadlines~ 

(Translated from Dutchj the original is -part of a ohapter from "De Courant", lil. 
book on the press, historical & contemperary, by Willem Haversmit, published 
by AoWo Sijthoff, LeidenB Holland, in 1885) 
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"La Dép~che du Miditt werd opgericht op 2 oktober 1870 te Toulouse, in het zuiden 
van FrankriJKg enkele weken na het uitroepen van de Derde Republiek .. De uitgevers, 
de gebroeders Sirven, meenden hiermee lnm pers'Onee1. aan het werk te kunnen houden; 
hun eigenlijke taak, het drutkken en verspreiden van telegrafisch overgeseinde 
regeringsmededelingen (Frao: ttdé~heS") zou in geval van een Pruisisohe overwinning 
in de oorlog die op dat moment woedde wel. eens kunnen komen stil. te liggeno De 
nieuwe krant stilde echter ook een duideliJKe nieuwshonger bij de inwoners van de 
stad Tou1ouse, die van de oorlogshandel~en on de hoogte wilden blijveno Overigens 
heette de krant toen nog eenvoudig "La Dépêche,/t, zonder de toevoegingo 

De eerste jaren waren bescheiden, niet eens zo zeer qua oplage, die al in 1882 de 
30,,000 passeerde, maar wel qua fonnaat .. In 1881 werd de krant ondergebracht in een 
SoA.. (soort B. V 0) met de naam "La DépÉ?che et Le Peti t Toulousaintl , die nog tot in 
onze dagen eigenaar is gebleven van de krant. Deze overgang viel samen met het over
hevelen van de bedrijfSleiding naar drie direkteuren, waaronder RéJxv Sans, die de 
krant vanuit de ambachtelijke sfeer in het industriële tijdperk leidde. In die ont
wikkeling groeide de krant tevens uit van een plaatselijke tot een regionale, en 
ging in die regio steeds meer de principes en standpunten van de radikale partij 
uitdragen .. 

De halve eeuw van 1890 tot 1940 was een tijdperk van onstuimige groei .. De versprei
ding vond plaats in een steeds groter gebied, en de oplagecijfers bereikten grote 
hoogteno De landelijke voormannen van de partijen van het politieke midden en van 
de. linkerzijde schreven graag voor "La Dépêche": Jean Jaurès, Georges Clemenceau, 
Raymond Poin~ en Edouard Herrlot hebben in haar kolonmen bijgedrageno Met regel
maat werden de redaktionele commentaren van "La Dép~che" besproken in de wandel
gangen van de Kamer van Afgevaardigden en va!l! de Senaat te Parijs'o Vanaf 1894 werd 
de direktie gevoerd door Arthur Huc, vana:f 1909 sa.tren met Maurice Sarraut .. 

'~. ~ 

De bezetting van het zuiden van FrankriJK door de Duitsers op 11 november 1942 
bracht de direktie van de krant in een moeilijk parket~ ondan:k:s de censuur blijven 
verschijnen, of een duizendtal gezinnen die voor hun inkomsten van de krant afhanke
liJK. waren in armoede dompeleno Voor het laatste werd gekozen, maar de tegenzin 
bleef zo duidelijk blijken dat Maurice Sarraut op 2 december 1943 door of vanwege 
de bezetter werd vermoordo Zijn opvolger, Jean Baylet, werd enkele maanden later 
afgevoerd naar Duitslando 

In augustUSl 1944, nadat Toulouse werd bevrijd, werd liLa népêche" wegens collaboratie 
een versohijningsverbod opgelegdo Werknemers van de krant lieten echter direkt in 
plaats' daarvan liLa Démocratie" '-verschijnen, welk dagblad tot november 1947 heeft 
bestaan. Toen nameliJK kreeg zij toestemning alsnog de oude naam weer te gaan voeren, 
echteT met toevoeging van de woorden "du Midi" (= van het Zuiden) .. 

In de naoorl.ogs.e jaren was het eerst Jean Baylet, in 1945 vrijgekomen uit het kamp 
Neuengamme, die leiding gaf; niet alleen aan de krant, maar aan het gehele niet
comnunisti sche· linksdenkende FrankriJK. Hij werd in 1946 verko:aen tot afgevaardigde 
voor het departement Tarn-et-Garonne, en "La Dépêche du Midi" kreeg in de jaren '50 
'belangrijke politieke invloed" die in 1958 werd aangewend tegen generaal De Gaulleo 
Baylet, als 20-jarige in 1924 bij de krant in dienst gekomen, stierf" op 29 mei 19590 

Zijn weduwe, Mme Evelyne Baylet, nam het roer overo Hier was wel enige moed voor 
nodig, maar zij maakte zich snel de kennis eigen die nodig was voor het leiden van 
een groot krantenbedrljf"o Hun zoon, Jean-Michel Baylet, werd in 1975 algemeen 
direkteur. en onder zijn leiding begon de invoering van de moderne elektronische 
teohniek in het bedrijfo PersoneEtl moest herscholing ondergaan, grote investeringen 
waren nodig, en de binnenstad van ToulOl:lSe werd verlaten. ten gunste van de voorstad 
Mirail, waar een groot nieuw ge~ werd neergezet" van alle faciliteiten voorzieno 
liLa Dépêche du Midi" is thans een der grootste kranten van het land, met een oplaag 
van oirca 300,000 (waarvan 50,000 voor abonnees) in 18 lokale edities .. -
(Wij danken Mo Félix Napo, redaktie.-sekretaris, voor zijn medewerking bij de 
totstandkoming van dit arlike1. .. - roO) 15 



du NIidi 

liLa Dépêche du Midi ll was f'ounded at Toulouse, in the South of' France, on Ootober 
2nd, 1870, a f'ew weeks bef'ore the Third Republio was proolaimed .. The publishers., 
the Sirven Brothers, thought a daily paper woulà. help to keep their staf'f' busy; 
their aotual job, which was to print and distribute government proclamations that 
came in by telegraph (Fro: IIdép~ches") might dry up in the event of' lil. Prussian 
victory in the- war that had just started. It turned out, ho we ver , that the' new 
paper was a welcome source of' inf'ormation f'or the citizens of' Toulouse, who wanted 
to lmow all there was to know about the waro At that time the paper was s.till 
called liLa. Dépêcheu , without a:ny additiono 

The paper's s.ize may at :rirst have. been modeat, but ciroulation f'igures inoreased 
rapidly to 30,000 in 18820 A year bef'ore its. assets had been trans:f'erred to a limit
ed oompar:w (SoA. in Franoe) named liLa Dé~èhe et Ie Petit Toulousainll

, whioh owns 
the paper to the present day. S:i.multaneously, its management was handed over to a 
triumvirate of' direotors., among whom Rénw Sans., who guided the paper through its 
transition f'rom small-soale oraf'tsmanship to produotion on iridustrial lines. The 
papers growth f'rom a looal to a regional newspaper ooinoided with this development, 
as did an increasing tendency to interpret the politioal ideas of' the radioalso 

The hali"-oentury f'rom 1890 tOl 1940 was a period of' unparalleled growtho liLa. Dép~che" 
was being read inoreasingly fartheT af'ie~d, and oiroulation f'igures. boomedo Party , 
leaders of' the politioal cent re and of' the lef't-wing, suoh as Jean Jaurès, Georges 
Clemenceau, Raymooo pOincarl. and Edouard Herriot were pleased to write f'or the 12aperp 
and its editorials were regular objects. of discussion among the Deputies (M.Pos) and 
Senators. in Paris .. Fram 1894 Arthur Huc was general manager; he wap joined in 1909 
by 1faurice Sarraut 0 

The German occupation of' the South of' France on November 11th 1942 meant a serious 
dilemma for the' management: one could either oontinue in spite of' oensorship, or 
relegate a thousand f'amilies., who were dependant upon the paper f'or their inoomes, 
to povertyo The f'oTmer was f'ound the least of' two evils, but the paper's antipathy 
was sa obvious. that Maurioe Sarraut was murdered on December 2nd 1943, by or on 
behalf' of' the nazis. lli.s. suoCessor, Jean Bayle,t, was transported to Germany a f'ew 
months latero . 
Af'ter Toulouse was liberated in August 1944, liLa. Dé~che" was banned f'or alleged 
oollaboration. In its plaoe, employees of' the oompany launohed another daily, named 
"La Démooratie", whioh was to exist until November 1947, when permissd.on was granted 
to assume the old name, with the addition IIdu Midill (="of' the South" )0 
Jean Baylet, released fiom Neuengamme in 1945, resumed hls leadership shortly a:rter
wards, not only of the paper, but of' muoh of' le:rt'""'Wing non-oornmunist Franoeo He was 
elected Deputy f'or the Department of' Tarn-et-Garonne in 1946, and "La Dép~ohe du 
Midi" became. au inf'luential news'Paper again. during the 'f'ifties. In 1958 General De 
Gaulle f'ound himsel:f at the reoeiving end of' ito Jean Bayrlet, who had joined the 
paper as a 20-:vear-old in 1924, died on May 29th 19590 

Ris widow, Mme Evelyne Baylet, quiokly assimilated the knowledge and skills to run 
a large newspaper publishing enterprise; the courage ahe already hado Their son, 
Jean4.ü.ohel Baylet, toak over f'rom her as general direcrtor in 1975; under his 
guid.anoe modern el.eotronio teohnology was introduoed into the enterprise 0 Starf' had 
to be trained, and huge investments were madeo T'he old premises in down-town Toulouse 
were vaoated in favour of' a great new building with all the neoessary f'a.oilities in 
the suburb o:f Mirail.o "La Dépêohe du Midi" is now one of' the largest daily 'Pa.pers in 
Franoe, with a oiroulation of about 300,000 (50,000 of' which to subsoribers) in 
eighteen looal editions .. -

(Our gratitude goes to Me Félix Napo, seoretary to the editor, f'or his kind assist
anoe wi th regard to this article. - DJO) 
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DE G CHIEOENIS V FRANSE PERS 
De voorzitter van onze Franse zustervereniging AJOUREP, de Heer Maro Saunier, 
is ao vriendelijk geweest een samenvatting voor ons te sohrijven van de Franse 
persgesohiedenis .. Helaas waren wij genoodzaakt deze samenvatting, die 17 blad
zijden omvatte, aanzienlijk in te korten. Wie prijs stelt op de komplete tekst 
moet het maar even zeggen; voor fotokopie-werk en porto moeten we daar 5 gulden 
v~or in rekening brengen. Uiteraard is de originele; tekst in het Frans.-

De Heer Saunier ondersoheidt in de geschiedenis van de Franse pers een zeven
tal opeenvolgende perioden. 

HET EERSTE BEGIN Tor DE REVOI1JTIE: 1631-1789-
Gedurende deze periode hadden de koningen, onder wie Lodewijk XIV alias de Zonne
koning, het in Franla'ijk voo:t' het zeggeno Als meest waarschijnlijke versohijnings
datum voor de eerste: Franse (week-)krant wor<iLt genoemd 17 januari 1631. De krant 
in kwestie is de "Nouvelles', Qrdinaires de différents endroits" waarvan in 1940 
een exemplaar is gevonden, n.b .. in Zwedeno Later vond men in Frankrijk nelf nag 
enkele later gedateerd~ nummers uit datzelfde jaar. Om het zekere voor het on
zekere te houden wordt door historici uitgegaan van 31 mei 1631 als begindatum 
van de Franse periodieke pers: toen namelijk liet de arts, Théophraste Renaudot 
te Parijs het eerste nummer van zijn weekblad "Gazetten verschijnen. Koning 
Lodewijk XIII en de Kardinaal de Richelieu waren hogeliJK geïnteresseerd. ze heb
ben er later ook wel gebruik van gemaakto Kort daarna verschenen nog verschillen
de andere: blade:uo 

De behoefte aan snellere nieuwsvoorziening resulteerde in 1777 in de uitgave van 
het eerste dagblad in frankriJK: "k Journal de Paris" , een krant welke in de 
praktijk uitgroeide tot spreekbuis van oe overheid. Deze overheid heeft overigens 
vanaf het begin inhoudelijke control~ uitgeoefend op de pers; daartegen ontstond 
onder invloed van de grote. wijsgeren (Voltaire, Rousseau eto.) een reaktie in de 
vorm van een roep naar vriJneid van drukpers:o De afgevaardigde Mirabeau eiste dit 
recht in 1788 openlijk op ten behoeve van het volko Het jaar daarop brak een 
hong~roproeruit, waarvan 1lirabeau ogenblikkelijk profiteerde door zijn blad "k 
Patriote. Framyais" uit te geven zonder vooraf toestemning te vragen. Het daarop 
volgende verschijningsverbod negeerde hij door het blad onder een andere naam uit 
te gaan gevenp en äe overheid wist niet meer wat ze ermee aan moest. Op 14 juli 
van het volgende jaar werd de Bastille bestormd: het begin van de Revolutie .. 

DE REVOLUTIONAIRE PERS: 1789-1802. 

Deze periode wordt gekenmerkt door een snelle afwiss~1ing van jaren van'terreur 
en van betrekkelijke vrijheid. Tot 1792 verscheen er een groot aantal politieke 
kranten met kleine oplagen, waarvan sommige met uiterst vreemde namen, zoals liLa 

" ' Fenme sans tete" .. Een van de meest markante kranten was "LtAmi du Peuple ll van de 
bekende revolutionair Marat 0 Ook meer ~ematigde bladen zoals "La Gazette de France" 
(voortzetting van Renaudot' a"Gazette" ) hadden toen nog een kaJ.1.S; .. In 1792 raakten 
de gemoederen meer verhit: 0p 10 augustus werd de koning afgezt$ op 21 september 
de republiek uitgeroepen. Koningsgezinde en gematigde kranten vielen ten offer 
aan vervolging. Deze "Terreur" (Robespierre, Danton) duurde twee jaar: op 28 juli 
1794 werd Robespierre :relf onthoC)f'd. OnmiddelliJK: daarop kwamen er weer nieuwe 
kranten uit: eind 1794 waren er alleen in Parijs al weer 70 dagbladen! In de vier 
jaren van het Directoire(1795-1799) werden de teugels opnieuw aangehaald$ o.m. 
door middel van een nog steeds bestaande wet die kranten verplioht de naam van de 
uitgever alsmede naam en adres van de drukker te vermelden .. Op 10 november 1799 
maakt Napoleon Bonaparte zich meester van de situatie, en er volgt een drietal 
jaren die bekend staan als Het Consulaat. Bonaparte tolereert sleohts 11 kranten 
in Parijs, waaronder tik Moniteur", welke later tot offioiële uitgave zou worden 
verheven» als beloning, voor bewezen diensteno 
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VAN CONSULAAT T;M HERSTEL VAN HET KONINKRIJK: 1802-1830 
Dat Napoleon geen vriend van de vrije pers' was bleek in 1811, toen zijn keizerlijk 
deoreet slechts' vier dagbladen, alle genationaliseerd, toestond in Parijs te ver
schijnen: de Ci)fficié!le "Lo Moniteur" J "Gazette de France";' ULo Journal de Paris" ; 
en "Lo JGurnal des D~bats" .. Buiten Parijs, is er per departement slechts, één dag
blad tGegestaan; in de bezette gebieden verschijnen er zowel Franstalige als, twee
talige kranten .. Al deze kranten hebben zich te richten naar de inhoud van "Lo Moni
teurlt o Daarbuiten circuleren slechts a-politieke: weekbladen, advertentiebladen enz. 
Kaning LodewiJK XVIII, die na de val van Napoleon in 1814 de troon. besteeg, liet 
wat meer 'vrijheid toe, welke door Napoleon in de korte tijd dat hij opnieuw aan de 
macht was tot aan de Slag bij WaterlGOj) niet werd aangetas,t .. Nadien schaft Loaewijk 
XVIII wel de vGorafgaande vergunning af, maar niet de censuur. Een nieuwe wet (1822) 
verplicht de kranten tot het storten van een borgsom, welke' bij overtredingen wordt 
verbeurd verklaaud. In 1830 herstelt een getergde koning Karel X het vergunningen
stelsel., waarQP een aantal grote kranten de koppen bijelkaar steken en gezamenlijk 
besluiten zonder vergunning te publiceren. Hierbij is ook "Lo Figaro", dan nog een 
weekblad o De politie grijpt in, maar wordt door het drukkerijpersoneeJ. met loden 
projektielen bekogeld. Het Parijse publiek klimt eveneens op de barrikaden, en er 
volgen drie jaren van strijdp met aan het eind de overvdnning: volledige vrijheid 
van drukpers! 

HET ONTSTAAN VAN DE POPULAlRE PERS: 1830-1870 
Ook tijdens deze periode hebben tijden van persvrijheid en van persbreidel elkaar 
afgewisseld; na 1830 onder koning Louis:-Philippe eerst vriJ'heid, later geleidelijk 
meer beknotting van die vrijheid. Volgend op het revolutiejaar 1848, toen de Tweede 
Republiek ontstond, weer eerst vriJ'heido daarna onder Napoleon III een sterke mate 
van beperking van die vrijheid. 

Desondanks kon gedurende deze jaren voor het eerst een dagbladpers van de grond 
komen die steeds' bredere lagen van het publiek zou bedienen, daartoe in staat ge
steld door lage prijzen (dankzij advertenties), nieuwe druktechnieken zoals de 
s,toompers van Marinoni, en de ondernemingslust van een aantal 3akenlieden zoals 
Emile de Girardin ("La Presse" ; de eerste Franse massa-krant) die schrijvers als 
Balzac, Dumas en Victor Hugo voor zich liet werken. In dezelfde categorie valt 
Armand Dutacq, oprichter van "Le Siècle'''g en natuurlijk Mo:Ïse Millaud met zijn "Le 
Petit Journal", dat in 1869 een oplage van tegen de 6000000 zou halen .. Ook uit deze 
tijd s,tarot "Le Grand Journal" (Formaat 125x90 cm), en het omvormen van "Le Figaro" 
tot een succesvol dagblado De Frans-Duitse Gorlog van 1870-'71 maakt aan deze 
periode een ein~. 

DE GRam BLADEN EN HUN TECHNISCHE OPGANG: 1870-1918 

Hoewel de grote politieke gebeurtenissen, zoals de oorlog van 1870-'71 die de 3e 
Republiek i.nluidde, de kwestie Dreyrf'us., en natuurlijk de 1e Wereldoorlog, hun uit
werking op de pers niet misten, was de definitieve wettelijke bezegeling van de 
persvrijheid op 29 juli 1881 voor de Franse pers welhaast even belangriJK. Daarnaast 
kenmerkte dit tijdperk zich door een sterke groei van de oplagen, door verdergaande 
teohnische vernieuwing, door een hevige concurrentie', en ook een zekere conoentratie 
van dagbladuitgevers,: althans de eerste aanzetten daartoeo 
Aan de ene kant waren er de linkse kranten, zoals "La République Fran9aise" van 
Gambetta, "Le Temps", "Le Sièole:" en andere; te rechter:djde vond men de eerbied
waardige "Gazette de Franoe" die in 1914 ophield te bestaan, "Le Figaro", "Le Journal 
de Paria" en de koningsgezinde "Le Soleil" Cl De grote s,trijd evenwel speelde zich af 
tussen "Le Petit Journal" (sinds 1894 overigens op groot formaat) en "Le Petit 
Parisienll , die beide 5 centimes kostten .. Eerstgenoemde bereikte zijn hoogste oplage 
in 1897: 1.2: miljoen .. Daarna raakte geleidelijk de laatstgenoemde aan de winnende 
hand .. De pionier van de foto-journalistiek in Frankrijk WaS "Excelsiorll (opgerioht 
in 1910), waarnaast de geïllustreerde kwaliteitsbladen "Le Miroir" en "L'Illustration" 
vermelding verdienen., De Eerste Wereldoorlog was al een jaar aan de gang toen het 
nog steeds beroemde satirische weekblad "Le Canard Encha1né" werd opgericht. 
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DE PERS OP HAAR HOOG~PIJNT: 1919-1939 

Na de ie Wereldoorlog wordt de Franse dagbladpers verrijkt met talloze nieuwe 
kranten, in Parijs" maar ook daarbuiten .. De zwaarbevoohten overwinning gevolgd! 
door de vrede, de maatsohappij die zich in al haar geledingen opnieuw ontplooit, 
dat alles vindt zijn weerslag in een grote vraag naar informatie, waarop de 
krantenuitgevers met hernieuwd elan inhaken .. Treffend voorbeeld hiervan is de 
"Paris-SOir" lt op 3 oktober 1923 opgericht, en kort daarna opgekocht door Jean 
Prouvost .. Door aan te voelen vrat het publiek wil, en hen dat ook te geven, ziet 
Prouvost kans. om in 1935 een gemiddelde oplage te hal.en van 1~ miljoen, met uit
sohieters boven de 2 miljoen .. Nieuwe technieken, zoals de belinograaf waarmee 
foto's over de telefoon kunnen worden overgeseind, zijn hem daarbij behulpzaam .. 
Een fotograaf wn "Paris-SOir" was er bij toen in 1934 koning Alexander van Joego
sla:rle werd vermoord te Marseille; een half' uur(!) later stond het in Parijs in 
de krant! 

OORLOO, BEZETTING EN BNVRIJDmG: 1940-1945 
Onmiddiellijk: na de oorlogsverklaring in augustus 1939 worden twee oonmunistische 
dagbladen (1. 'Humani t~ en, Oe Soir) verboden, en wordt de censuur inges teldo Pas in 
mei 1940 beginnen de oorlogshandelingen in ernst o De Duitse opmars ontregelt de 
krantendistributie , en al spoedig krijgen de Parijse dagbladen opdraoht om naar 
Ztliid.elijker steden te verhuizen& "Le Figaro" naar Tours" "Paris-Soir" naar Nantes 
en Olermont-Ferrand; laatstgenoemde stad zou ook het toevluchtsoord worden van 
"Le Petit Journal" hoewel die eerst in Parijs wilde achterblijven om de inwoners 
van de hoofdstad niet zonder krant te laten dtteno Het was deze krant die als 
eerste het woord "verzet" in de mond nam. "Le Matin" daarentegen keerde na een 
korte periode in Angers terug naar Parijs om vervolgens met de bezetters te gaan 
same nwerken 0 
Terwijl in het bezette Noo!I'den van het land de pers volledig was gemuilkorfd, kon 
in het tot november 1,942 onbezette Zuiden min of meer Vli"ij worden gepubliceerd; 
daar versohenen zowel de Gealliëerde als de Duitse oorlogsoommuniqués in de dag
bladen. De Duitsers' gaven inmiddels ook hun eigen kranten uit, met name de "Paris
er Zeitung" ~ met de laatste "bladzijde in het Frans'. Hetzel.:f'de deden de Italianen 
met hun "La Nuova Italia". Verder verschenen in het bezette: Parijs nog "La Franoe 
Sooialiste" en "Aujourd 'hui". 
Na de bezetting van Zuiden wordt de redaktie van "Le Petit Journal" gearresteerd; 
de krant blijft alleen nog verschijnen om middels gekodeerde kruiswoordpuzzels in 
verbinding te blijven staan met de geallieerden. 
De landingen op de kust van Normandie in juni 1944 en de daaropvolgende bevrijding 
hebben voor de per~ geen onverdee1d positieve gevolgen" Zich als verzetsstrijders 
opwerpende elementen nemen, soms met geweld, krantenuitgeverijen over" Sommigen 
hebben kans gezien een op deze wijze "geconfisceerde" krant tot op de dag van van
daag dr~aiende te houden; niet bepaald een fraai eerbetoon aan de ondergrondse 
pers die ook in FranriJK volop aanwezig was en aan grote risiko's blootstond. 
Enkele' van die ondergrondse kranten zouden later, net. als "Trouw' en "Het Parool" 
in ons landl, volledige dagbladen worden: b.vo "l'Humanité" en "Résistance". 
"Le Petit Parisien" werd opgedoopt tot "Le parisien Libéré" (thans;: "Le Parisien"); 
"Le Figaro" kreeg, dankzij relaties in hoge kringen, toestemming om opnieuw te 
verschijnen. Deze relaties ontbeerde Jean Prouvost, en "Paris-Soir" kwam dus niet 
terugo 

DE GEDRUKTE PERS CONTRA DE NIEUWE MEDIA: 1945-hedeno 
Al in 1945 waren er 26 dag"Qladen in Parij8'o Echter, de nieuwe elektronische media 
zouden er verscheidene doen verdwijnen, WoOG "Ce Matin", "Le pays" lt "France Libre" 
en "R6sistance"; in 1957 waren er nog 13. Buiten Parij~ ging dit prooes om diverse 
redenen minder sne10 Daartegenover stond dat er ook verschillende nieuwe kranten 
verschenen, vaak van zeer specifieke aard. Vele: daarvan zou echter slechts een 
kort bestaan zijn beschoren. 
Ook bd.nnen het krantenbedrijf stond de evolutie niet stil: het fotozetwerk is zelfs 
een uitvinding van twee FransenJ) Higonnet en Moiroud. "Le Figa:Jl"Ott waS in 1979 de 
eerste Franse krant die op die wijze werd vervaardigd. Toch zijn er ook nu nog wel 
kranten in Frankrijk (en niet alleen daad) die het lood in ere hebben gehouden. 00 
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Mr. Marc' Saunier, President of' our Frenah siste~lub AJO~REP, has been so kind 
to' write a sho:rt histOl'Jr of' the French Press fOlr us. Though d:escribed as "short" 
,,,e had to reduce the seventC'len pa,ges he wrote to' three in view of the amount of 
space avai:Lable. If there are members ,,,ho wish to receive the full text (in French 
of course!) written by mr.Saunier, this can be arranged against payment of five 
eui1d.'ers' fer photo-copyine and postage.-

Mr. Saunier has sub-divided his article 1nto eighrt successive periods of time. 

THE FIRST BEGINNITNGS UNTTh, TEE REV0LUTION: 1631-1789. 

During this period: the Kings of France, Louis XIV among them. ruled supreme in 
the country. 1t is assurned that the earliest (,.,eekly) newspaper in France was 
published 011' JTanuarJr 17th 1631; this wouJ.d have been tha, "Nouvelles' ordinaires de 
d'iff'~renres' endrofts" of '.Jhich a copy ,.,as found in 1940, in Sweden of all plaaes. 
Further copies, dated somewhat later in the same year of 1631. were subsequently 
dfscovered in France itself~ Press historians, ,vishing to' be on the safe side, 
take' T"fay 31st 1631 as the founding date of the French press'; this being the day 
on which Th~ophr8,ste Renaudot, a doctor by profession. published the first issue 
of' his' weekly "Gazettell in Paris. King Lou1Î.s XIII alld Cardinal de Ri.chelieu were 
ooth very interestedt and are known to have made use of it later. Renaudot' s' 
example was soon followed by others. 

The àemand for a quicker supply of ne,,,s resulted in the first daily newspaper 
being published: ll1' France in 1777: the tlJournal de Paris''', which was later to 
<fevelop int 0' a sort: of' government mouthpfece., lJfue French Government from the very 
earljjest beginningS' has tri'ed! to' establish contro] over the contents of newspapers'. 
The great philosophers (Voltaire, Rousseau and others) initiated areaction th at 
wouId: resu1t :Vn a demand for ful:l freedom af' the press'., Deputy JVliil'abeau demélJlded 
this rfght in 80 many Hords' in 1788., The year aftel' food riots' created a state of 
conrusion from which T-Tirabeau trieà to pro fit by publishing his "Le Patriote 
Fran9ais" ,·,i tnout the required permission in adva,nce. He got round the inevi tabTe 
interdiction' by publi'shing the paper under a different name'. The authori ties were 
baffled. On July 14'th the next yeax the Bastille prison ,.,as stormed: prelude to 
the French Revolution. 

TEE REVOI!.U'JHONAR'W PRESS': 1789-1802. 

Du.ring this period there ,.,ere ti'mes of' terror' as weIl as times of" relative f:reedom, 
and in fairly quick sucoession.,. Up to 1792 there ware a large number of' political 
rrewspaperS'with low oirculations. Some had weird names like "La Fernme sans tête". 
One of' the most significant among them was' Mara"t-'El' "L''Ami au Peuple". More' mod:erate 
papers like "La Gazette de Franc'e n (oontinuation of Renaudot's "Gazette") were 
still given the necessary elbow-room. In 1792 however the mood ohanged':: the King 
was removed from the throne on August 10iih, the Republic proclaimed on September 
21st. Royalist and mod'erate newspapers feIl viotim to persecution. This period of' 
"Terreur" (Robespier.re" :Danton~ lasted for two years: Rob:espiarxe himselff was be
head'ed' on July 28th' 1794. :Emmediately n81l[ newspapers ware beginning to' appeax: by 
the end of'" that year there were al ready 7.0 dailies' in Paris' alone! The four years 
known as the' Direotoire however' were marked by an increasing degree o:l! suppression 
(1795-'99)., :Et was during iihis time that a law was passed which is still in force,. 
alld whioh obJliges' papers to publish the names and addresses of printers and their 
publisherS'. Qrr,November 10th 1799 Napoleon Bbnaparte gains control over the gavern
ment; the fo110wing three' years' are now known as' The ConsuIate. Bbnaparte tolerates 
on'ly eleven papers in Paris', among which "Le Moni teur", whioh, in grati tude of 
servioes rendered" was' later iio be rise to the status of offioial jO'\U'nal., 
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FROM CONSULATN TO RESTORATION: 1802~1830 

Napolean wa'S no friend of' the free press. He demonstrated this in 1811, ,,,hen his 
imperial d'ecree permitted only four danies to be published in Paris. All of these 
were nationalised: the official "1e Moni teur", "Gazette de France"', "Le Journal de 
Paris" and "1;e Journal des D~bats". Outside Paris only one daily paper per depar'fr
ment was perrni tted., In the oC'oupied C'ountries '(;here were bilingual as weIl as Ji"rench
language ne,,,spapers~ They all had to draw their ne1"S and articles from "J"e Moni teur". 
Apart fr om these there were only non-politioal weeklies, advertisement papers etc. 

Af ter Na,poleon ,,,as forced down in 1:814, King Louis XVIII allowed slightly more free
dom, which was not infringed upon by Napoleon duringthe brief period between his 
esoape from Elba. and the Battle of Waterloo. Af ter 1815 1Jouis XVIII abolished the 
principle of prior permission but 18ft C'ensorship intact. Indeed, in 1822 he intro
duced' a ne1" law requiring ne,mapers to deposit a guarantee, which would be forfeited 
in case of their breaking the ru.les" In 1830 King Charles X, outraged, reinstated 
the system of' prior permis sion, upon whieh a. number of' large newspapers agreed to 
ignore the King a;nd publish without permission. "I,e Figaro", only a weekl;y then, was 
among these.. Tbe police intervened but was treated to a volley of lead missiles from 
the various printing v.rorks. Tbe people of' Paris needed to further urging and climbed 
the~ barricad'es o Tbree hectic years were to fbllow t w1 th,. at ths end of the road, full 
ft'eedbm of' the press~ 

TEE BEGINIDNGS OF THE POPU1AR PRESS: 1830-1870' 

Times of full and of' restricwd freedom continue to al te:r.nate du:t'ing thfs periode 
There 1'1aS freedom first tmd:er King Louis-Philfp, followed by increasing restriotions 
later on. Follo\ving the reyolutionary' year of l84H', which ini tiated the Seoond 
Re pub 1 ie , there was again more freedom at first, followed by restrietions l.mder 
Napoleon 111. 

In spite of' all this a new daily press' was able to make fts influenoe feIt during 
these years, and to penetratA into inereasingly wide, social strata' hitherto unserved 
by an,y press. This development was eaused by rrew marketj:ng teC'hnfques (law pri0es 
dtle to advertising}, ne1" printing teohniques (Marinoni '13 steam-operated press) and 
a ne1'1 commerci,ar e1an among publishers suoh as Emile de Giraroin{uLa, Presse"1 the 
firs-n large-circulation newspaper in France) 1'1ho engaged journ.alists like Balza,c,. 
Dumas and Vietor Hugo. Armand Dutaml, founder of' "'Le Siècle", cornes into the same 
category, as does Molse 1I'fillaud with his "Le Petit Jiournal" whieh in 1869 ''las to 
re'8,ch a ciro1.1.1ation of' just under 600"OOOc "Le Grand JournaI" (size 125x90 cm) is' 
from the same perÜilli{:. It was also during this time thai "I,e Figaro" beeame a 
suoeessftU: daily paper. The Franc'O-C".:erman War of 187Q-.'71 ended this period rather 
abrnptly. 
TEE GBEAT PAPERS AND THEIR PROGRESS : 1870-1918 

The great politioal events' of' the era, BUoh as the 1870-,'71 war leading to the Tbird 
Republic', the Dreyftts affEtir f and of OO'llJrse WW-li, had grea t infl uence upon the prees, 
the heedom 0Î the press whieh was' flnally eonfirmed by law on J\lly 29th 1881 was at 
least as important. In addition there was an' errormous increase in circu,l8,tion figures 
through c'Oni';:iinuing technical advanC'ement, V'igou."t'ous 'competi tion, and the first sympt
oms' of' concentration'arrlongpublishers' of daily newspapers. 

There were, on the one hand, the left .... vdng papers: Gambetta's "La R~publique Fran9aisetl, 
"Le Temps-", "Le Siècle" a.nd others'; the :dght-wing papers included the venera'ble 
tlGazette de France" (discontinued 1914). "Le Figaro ll, "Le JournaJ_ de Paris" and th8 
royalist "Le Solei}!tI" The main battle bowever \'1as hetween "Le Peti t ,J:ournal" (from 
1894 large format) and "Le Petit Parisien-fl

, both available at 5 centimes per copy. 
The former attained i ts highest cirC'ulatfon, 1.2 milliomr, in l89T; af ter that, the 
P.P. gradually gained the upper hand" "Ex:c'eIsiorll , founded in 1910, pioneered photo
journalism; i1.1ustrated weeklies suoh as "Le JVli.roir t ' and "L'Illustration" deserve to 
be mentioned as' weII in that respect~ The renowned satirioal weekly "Le Canard En
cbaîn~!I VlaS föunded when WW-Y had been raging aJ.ready fbr a. yea.:t'. 
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'.FH!E FRESS A~ ]m ZENTIZ'.'ffi: 1919;"'1939 

Alf"üel1' "Ühe termination of' hostiJiftiaS' the' Fl'eneh ware offel."ed a choiee from a' Iwge 
rrunrber off new daili!es~ in Fans and eIsewhere'C' Vic-tory had been' aohieved at great 
e!X!pense' iIT' human sufferihg" S'ooiety was deve10pïng again wi th fresh vigoUJ.::''', and a 
grea"Ü d:emand flOl? news on e-very subjeot had to be met. Publli.shers were not slow to 
respond. Itparis-Soir", flounded Ootober 3rd 1923, was aoquired shorly afterwards' by 
Jean Frouvost. He sensed what the pubIio wanted and gave ft to tliem. In 1935 the 
papen' surged to' the'unheard-of oiroulation of ]! mfHions" oooasiona11y 2 millions .. 
New teohniques', suoh as th€' beIinograph whioh tl!'ansnii ttOO photographs through the' 
telephone· netwol?k, weJ?e he~pfhl i!n this~ development. When in 1934 irhe YougosJJav 
Kling was' ~eredi at: :rlJ'amreiTles,,) a "Paris ... Soir" photographer was present; half an 
hour later hi5s pioture waS' in the paper in' Paris~ 

WAR" <!JCCUPATEON: ANTI LIBERATI0N: 1940-1945 

Immediately af'ter war waS' deolared in August 1939 tW'o oommunist dailies (nee 80ir" 
and "J!.,'Humanit~tI) weJ1'e banned, and oonsorship' introduoed •. Tbe aotiual ,,,ar did not 
start iIr' earnest untiI May 1940" 'FIle German military advanoe soon cl.isrupted the dis
t:tr.i:but i on' of IIDeWspapers'" a.nd ft was not long b91'ore the Faris daiIies were ordered 
t(!J disperse "Üo more S'outherly t01IDS:7 "Le Figaro" to Tours, "Paris,,-Soir" to Nantes' 
and C1ermoniT-Ferrand. 'I'he lat ter town was also to aooomodate "Le Peti t .roumal tI, 

though this paper fl'rst intended to stay in Paris' in ordel!" not to 1eave the Farie±ans 
vli'thout a newspapex. Tt was this paper whioh f:Drst mentioned the word "resistanoe". 
"Le JVIa;üiw1

', aftel." a bri'ef term in AngerS'" returned to Paris' and went on, to 0'011abor
a:üe' wi th the oOO'llpation authori ties" 
JIn the oC!J'Cupied North of' Franoe the press was oompletely subj'eotedi to German inter
ests; in' the S'outh however,. which remained unoooupied up to November 1942, pub1ioat
i'on 0f" papers' was more or' less free". AJ:]ied and Axis war' o ommuniqué's' were published 
sid'e by side'. In the' Nbrth the his powers' also publisheà their own papers': "Pariljer 
Zei tung" in German with i ts last page in Frenoh, and ":Ga Nuova' Italia'" in !talian" 
Otherpapers' to be pub1ished in oooupied Paris' ino1uded "La Franoe Sooialiste" and 
"A:ujourd:'hui " • 
.After the Germans' oooupied the 80uth the edi trors of' "Le Fent .roumal" 'lJ'ere arrested. 
Tbe paper Hself conti'nued: to 'Oe published, ii" only to o(l)lJ]JJ)U!1icate wiiih the'Allies 
through ooded' cxossword puzzles o 
The Normandy- Iand!ings in' Jjune 1944 and the subsequent ]iberat.ion did' not only have 
positi've effects on the Frenoh press" In some oases' publishing oompanies were' taken 
over, ,,,i th or without foroe, by elements-~ o'Iaiming to~ be10ng to the resistanoe movement .. 
Newspapers "oonfisoated" in this way have, in' C'ertain instanceS', been able to remain 
in e:rlstenoe unto the present d:aY9 hardly a fittinghomage to' the' undel1'gTound: press 
wh1i:oh ren.de:rred: great servioos to the AI1ied cause during the war years, and was sub
j'ected! 170 immense perEfeoution'& Some of these underground' papers were later to become 
regv.illar daily newspapers'! tI];; 'Htumanité" and "Résistanc-e" were examples inl kiner. "Le 
Pet i t: Parisien,ff waS' re-named "Le Parisien Libér~tf (now: "Le Parisien")', and "Le Figaro" 
was' allowed:, twough some string-pul1ihg". to re-appear aftel." the' war. JTean Prouvost 
hadl no suings to pu2]l], which is whyr ''Faris-Soir'' made no such oome-back. 

~ RRINIJiIED FRESS .ANID TEE NEW MEDU: I945-present. 

Paris newspapers numbered as manyas 26 alreadyr :i1n 1945., The e1eotromi.o media however 
wou]d so<m' oause severa1 to disappea.Cll", "Ce Matilro"', "Le Pays·1', ''Franoe Libre" and 
"Résistanoe" among them. In 1951" th ere were ]3 dailfas ]eft.G For severrol reasomr this' 
pro oe ss , went less rapid' in the: pro'V'ihoea'. On the other hand a number of new and of ten 
very speoi'fiio newspapers' were Îoundeà d'uring the post-war years', al though some would! 
p:rrowe to be rather ephemeral ~ 
T'eohnologioa1 deve10pment inside the newspaper business fnolu<ited the' process of' ph01to
oomposi tion, :bnr.ented1 by two Frenohmen: Higonnet end lVIoirou<if.. In 1979 "Le Figaxo ft was 
iihe ffirst Frenoh paper to be produoed in thi;s way. However, there are still several 
papers in Franoe today (and not just in Franoe:): whioh find it hard to abandon the 
om' Ieaden types! 
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v VERTELT, 
Reeds in mijn jeugd was ik verzot op oude jaargangen van tijdschriften, zoals 
"De Vriend des HuiLzes" en dergelijke. De eenvoudige verhalen, de kleurrijke pla
ten alsook de zmart-wit pJLaten, gedichten en raadsels, trokken mij gevreldig aan, 
zodat, wanneer ik des.tijds op de boekverkoping van Bos te Kampen eens' een exemplaar 
kon kopen, het na lenng de kast inging, omdat ik er geen afstand meer van kon 
doeno Met die dood van de oude heer Bos (in 1976 op 88-jarige leeftijd overleden te 
Kampen) eindigde ook deze landelijke boekverkopingo Maar mijn zucht naar "meer" 
bJleef bestaan. 

Kwam ik later eens bij een tweecilehands-boekwinkeltje, of op cil:e markt, mijn ogen 
zochten naar betaalbare jaargangen, zodat mijn l.eeshonger weer een tijdje gesti1d 
kon vrordllmo Een jaargang dborJLezen neemt nog wel wat tijd in beslag. 

Er zijn ook jaren geweest dat ik door gezinsomstandigheden haast met aan kopen 
toekwamo Vooral niet in de jaren '54 tot '79 toen ik naast mijn arbeid op de 
Kistenfabriek van Van der Maat als. vrijetijds,-colporleur een geselekteerd publiek 
bewerkte, voor chris,telijke lektuur als het Gereformeerd Weekblad, De Banier, De 
Vriend van Oud en Jong, eW4, bJLaden die ook tha.n.s nog bestaan .. Desondanks probeerde 
ik altijd nog wel een avondje vrij te maken voor genoemde boekverkopingoAl wat ik 
had of bijkocht, het was voor mij altijd weer nieuw 0 

In ons cilb:rtp IJsseJmnllden houdt de Oranjevereniging de laatste jaren in augustus. met 
succes een ThuisvlijtshoVfio Stond ik daar in '86 met mijn collectie oude Nieuwjaars
kaarten eod., dit jaar waagde- ik het eens met mijn tijds'chriften van de jaren 1869 
tot 1970, dus honderd jaar, verdeeld over 48 verschillende jaargangen, WoO. een 
eerste jaargang van De Spiegel (1906) en een eerste jaargang ;van Timotheus (1895)0 
De: reaktie. was geweldig~ Vele ouderen riepen uit: "Oh, die lazen ze vroeger bij ons 
thuis ook~" 0 Een mevrouw vroeg;: lIM.::ijnheer, U bent niet jong meer, wat gebeurt er 
als U er niet meer bent? Bestaat er een stiohting voor het behoud van zo'n collectie? 
Het is toch jammer als. ze verloren gaan?1I 

Van bepaalcl.é tijdschriften bemt ik meerdere exempJ:.areno Collecties van medeverzarne
laars ken ik niet, en verkopen 0[' ruilen? Dat is htri.len~ Eens deed ik wat dubbele 
delen weg, nog wel op een verzarnelbeurs in Zw:olleo Op mijn vraag wat de' koper er mee 
wilde doen, kreeg ik ten antwoord: "Verknippen voor de verkoop~" Het zal mijn laatste 
verkoop wel gewees.t :djno Nu begrijp ik bovengenoemde mevrouwo 

Oude: jaargangen zijn mij altijd welkom. Maar het knipselJ.eed, het verminken van 
tijds'chriften, wens ik niet opnieuw te beleveno 

IJsselmuiden, Novo'87 Zrler van DiJK 

(Mro Van Dijk tells' us about bis passion f'or hiatoric magazines, which he prefers 
to, buy in volumes .. T'he s,tories, the pictures, poerns. and crossword"""Puzzles have' an 
endless fascination fol:' hIimo Ris main source used to be old MroBos' book fair at 
Kampen, until the latter died in 1976 at too age of' 880 Nowadays mroVan Dijk ob
tains his new acquisitions in secondhand bookshops. and flea-markets,o He reads all 
bis volumes. from the beginning to the end, which tends; to take same: timeo Times 
vrere when he couldn ft do a lot of' reading on account of his job, and a spare-time 
occupation selling variO'US' journals affiliated to too Protestant Ch:urcho 

In his village of' IJsselmuiden a fair of horne4made objects and leisure activities 
bas been successf'ully held each Augus,t for five: years'. now .. Last year MroVan Dijk 
displ.ayed. his. collection of New Year aards, this year a. s-election from his magazines 
1"rcm 1869 to 1970, a f"ew fintt volumes. among them .. Some of' the elderly among the: 
public rernemberedi them from when they Were ycnmg. One lady wondend wha t will hap
pen tG; bis collection afterwards, when mr.Van Dijk will have pa.rured on. It would 
be a shmne if it 'fiere to be losto Swopping or selling is something mr.Van Dijk is 
loath to doJ he onee sol<i1 a f"ew spare copies to someorua: who admitted he wanted tG 
cut toom up a.nd sell the clippings., He has:, regrettèd this s.a.le ever since.) 
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KORT NIEUWSI 
NEWS FLASHES! 

Nu de dolllar zo laag staat is de vol
gende tip voor oomnigen onder ons wel
lioht van belang: een .Amerika~ 
firma genaamd University Produots, 
gevesigd te HOLYOKE.II MA 01041, USA, 
adres: P .. OoBox 101, heeft een grote 
keuze kwaliteitsprodukten leverbaar 
voor bat opbergen en conserveren van 
bedrukte papieren objekten, zoals 
kranten en tijdsohrifteno Veel van htm 
produkten zijn zt.lU!rVrij .. U kunt deze 
firma allicht eens schrijven om een 
catalogus. (Berioht ontleend aan 
"Collectible Newspapers" van de NCSA) 

Now that the US Dollar is oheaper 
than ever bef"ore theo f011.0wing rnay be 
of interest to same among us: a US 
cornpany named University Produots, 
PoOoBox: 101, HOLYOKE, MA 01041, USA, 
is o~fering, a wide range of quality 
produots for storage a.nd preservation 
of printea paper objects 9 suoh as 
oowspapers, and magazines 0 Many of 
their produots are aoid-freeo A oata
]ogue is easily asked for.(from: 
"Colleoti.ble, Newspapera".11 NCSA) 

Robe>rl Maxwell, de al e.erder in onze 
pagina t s besproken Britse persmagnaat, 
blijft bezig overal ter wereld nieuwe 
kranten op te richteno Volgens Alan 
V/oodrow in "Le Monde" van 14-10 j.lo 
werkt hij aan ~én 0[' meer kranten in 
het Chinees te Hongkong; aan de "Japan 
DaiJ.,y" d.lce tegelijkertijd in New York, 
San Francisoo, Londen en Tokio moet 
gaan verschijnen, in samenwerking met 
de "Yomiuri Shimbun"; aan een eveneens 
Engelstalige "Moscow Dail,..', waarbij 
hij wat vooiI"Uitloopt op de effekten 
van de glasnost in de Sovjet Unie; en 
aan "The European Daily", zijn troe
telproljekt .. Het verschijnen van cif.e2'le 
krant zal samenvallen met de 200ste 
verjaardag van de Franse Revolutie, 
en met de totstandkoming van de Ge
meensohappelijke Markt van Europao 
De krant zal. te Parlj5' worden geredi
geerd als ti de stem van Europa voor de 
Engels-sprekenden" <> Het fonnaat zal 
tabJLCJtid zijn; uitgegaan wordt van een 
beginopJtage van 200,000 stuks\o Qua 
stijl zal. IIThe European Daily" verge
lijkbaar zijn met "USA Today" .. 

Robert Ma.xlrell, the Brl tish press tycoon 
who bas figured in our pages before, is' 
keeping h:imseJLf busy founding newspapers 
in many parts of the worldo Aocording to 
Al.a.n WoOOro. in ULo Monde" of Oct .. 14th 
he is working on one or more dailies in 
Hongkong (Chinese language); on the 
ItJapan DaiJly", an English-lan.guage paper 
to, be published simultaneously from New 
York, San Francis.oo, London and Tokyo, 
in oo-operation with "Yomiuri Shimbun"; 
on the "Moscow Da:ily", also in English, 
apparently taking a portion of glasnost 
on credit; and on "The European Dail.y", 
reputedly his, pe;t pro je ot 0 The first 
issue of" the Jtattex wiil coinoide with 
the bicentennial of" the French Revolution, 
and w.i. th the compl.etion orf the European 
Oommon Marketo It wil1 be edited from 
Paris as "The Voice orf Europe for those 
whose J.:.anguage is English" 0 I t wiil be 
printecli in tabloid forrma t in a plarmed 
oirculation of 200,OOOp to begin witho 
Its style will be comparable to tha t of 
"USA Today" .. 

Uit de "Tehran Times" van 19-9-1987; 
ofwel Moharram 25, 1408; ofwel. Sharrivar 
28, 1366, in voor ons. ontoegankelijke 
jaartellingen: "1253 AH '- Het eer,ste 
Iraanse dagblad werd gedrukt 2/5 jaar 
na de dood van Fath All Shah, door Mirza 
Sa].eh Shirazio Een exemplaar wordt thans 
bewaard in het Eri ts Museum te Londen 0 " 

De lotgevallen van de pers in Iran zijn 
heden ten dage waarachijnlîjk: enigsz:i.ns 
de vergelijken met die in Frankrijk 
tijdens de revolutie daar. Ayatollah 
Khomeini. heeft jaren in Parijs gewoond, 
en was dus in de gelegenheid kennis te 
nemen van de levensgeschiedenissen van 
Robespierre en Napoleono Comnentm ... ? 

From "Tehran Times" 19-9-87, or Moharram 
25, 1408, or Sharrlvar 28, 1366: "1253 
AH - The first Iranian daily n.ewspaper 
was prlnted 2/5 years after Fa th All 
Shahts death, by Mirza Saleh Shirazio 
One issue of the newspaper is now: kept 
in the Bri. tish Museum" 0 - The press in 
Iran now probably goes through a phas.e 
nat dissimilar to the Frenoh press during 
the Revolution in thart country.. After all 
Cbome~ ha.s li ved in Paria fOF ma.rli1 
years, and was therefore in a position to 
acquaint himsel:f with the lives and times 
of' Rooospierre and. NapoiLe.on.. Any oonment "/ 
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PERS PRESIDENTI 
Politici verkeren natuurlijk dagelijks tussen de persmuskieten. 

Ze worden gefilmd, gefotografeerd en voortdurend achtervolgd door 
vragende journalisten. Niets bijzonders, zou je zeggen als je de 
journaalbeelden, foto's en beschouwingen voor je krijgt. En toch 
blijft het voor elke journalist weer een klein wonder om door die 
haag van persmensen heen te breken teneinde door middel van een per
soonlijk, "exclusief" interview met de (minister-) President de 
waan van alledag te overstijgen. 

In Frankrijk schijnt dat nogal gemakkelijk te gaan. Dat komt, 
omdat het Elys~epaleis niet door een cowboy wordt bewoond, maar 
door een Florentijn, als we Philip Freriks mogen geloven. 

Deze Franse correspondent van het NOS Journaal en de Volkskrant 
beschreef een half jaar geleden in een journalistenvakblad hoe pre
sident Mitterand zich in het zicht van camera's of microfoons ge
draagt. 

Monsieur Ie President zal nooit zijn stem verheffen, als hij al 
of niet toevallig langs een camera schrijdt (want 'snellen' doe je 
in Frankrijk niet). Maar binnenskamers kan hij in blinde woede ont
steken. Freriks spreekt uit ervaring. Toen hij Mitterand een tele
visie-interview zou afnemen, vloog de Franse president bijna eigen
handig een fotograaf aan, toen die laatste een foto van hem had ge
nomen bij het schminken. Het rolletje werd door veiligheidsmensen 
ui t het toestel gerukt, zag onze correspondent. 

Maar voor de rest kan het beroerder, in Frankrijk. Geen journa
list zal het, aldus Freriks, ooit in zijn hoofd halen om van achter 
de fraai uitgedoste "Gardes Républicaines" enkele vragen over de 
binnenplaats van het Elyséepaleis te schreeuwen. "In of om de met 
bladgoud bedekte salons van de republiek doe .ie dat niet", schrijft 
Freriks. Je moet zorgen dat je langs de gewone weg,.tpegang krijgt, 
suggereert hij, en dat is echt niet zo moeilijk. ' 

Elke officieel geaccrediteerde correspondent heeft met een spe
ciale perskaart toegang tot het paleis voor de briefings na de we
kelijkse ministerraad op woensdag of de persbijeenkomsten vooraf
gaande aan of, na afloop van top besprekingen. 

Mitterand heeft voor zijn contacten met de pers zelfs een vol
ledig geoutilleerde tv-studio laten inrichten. In de westelijke 
vleugel van zijn ambtswoning is een katheder geplaatst in de vorm 
van een scheepsboeg, die precies op de naad in de drie kleuren van 
de Franse vlag is geschilderd. De president spreekt de kijkers 
staande toe. . 

Zeer begeerd is de 'carton d'invitation' voor de nieuwjaars
receptie voor de pers. Volgens Freriks zijn dat heel aardige ge
sprekken. De meest intensieve contacten worden echter onderhouden 
in de vorm van een lunch op het Elyséepaleis. Dat doet de presi
dent frequent met belangrijke Franse journalisten. (Frèriks wordt 
meestal voor een Duitser aangezien.) 

De Franse president zal nooit verlangen de vragen van tevoren 
in te zien. Maar een camerä wordt zelden zonder medeweten van zijn 
persdienst opgesteld. En dan nog zal hij niet gauw meer vertellen 
dan hij echt kwijt wil. Zeg maar gerust dat-ie net zo geroutineerd 
is als die 'belangrijke Franse journalisten'. (R~d.) 

Elsewb.ere in this, issue mll' .. KJ.a.a.s Vanderspoel urges OUT readers:, nat to throw 
away a:n:y: s,u:rplu$;, da..mag~d O.!r solled material, since bits and pieces of it are 
likely to; be m:ef'u1 to other oolleotors .. : Pl.ease hang on to your oastawa)'S, and 
blrlng, them wi th :rou to the nerl VKTV event.. We will gladl.,y' out up the things 
(or even keep them intact if they still seem worthwhilel)! and mstrlblte the 
variOUSl itl'!9S among thoae of' our members who express - or' who we know t(!)J ha. ve -
SJ>eOifio interes,ts in tbis respect.. T'hank ycmt 
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PRESS AND PRESIDENT: 

A politician's lif'e is s:pent, as we all know, under permanent exposure to the 
journalist' s leerlng eye .. They are being f'ilmed a.nd photographed, and pursued by 
persons with notepads, asking questions, all. the timo:. Nothing unusuaJL, one would 
imagine, if' the. TV-newsreel anä current af'fairs programmes are anything to go byo 
And yet, fotI' every journalist, to succeed to crash through a Sm'lI'm of colleagues 
once in a while, and to obtain an "exclusive" interview with the Great Man himself',1 
is tantamount to a smaJll. miracle: the dressd:.ng on the cake of his dreary excistence .. 

In France, to acltieve this appears. to be easier than elsewhere .. The reason is., if 
We may believe Philip Freriks upon hia word, that the current resident of' the; Elysée 
Pal.ace is DOt a cowboy but a Florentine.. Half' a year ago Freriks, correspondent in 
France for "NOS-JournaaJL", the nevm progrannne of Dutch TV, and fotI' "De Volkskrant", 
the great national daily newspapeJr from Amsterdam, described in a journalists.' 
trade magazine President Mitteranä's conduct w.hen under rire f'rom cameras anajor 
with microphones thrust up to bis f'ace .. 

Monsieur :te Présd.dent will never raise his vod.ce, when stri<iliing (one does not dash 
in France:) past a TV -camera, whether or nat by chance 0 Indoors however he is liable 
to fits of' hlind rageo Freriks speaks f'rom his own experience~: when about to inter
view MoMitterand f'or Dutch telev:ision, the French president all but assaulted a 
photographer, who had dared tOl take a picture when the President was being made up 
prlor tOl the interviewo 'l"he reel. was torn f'rom the camera by security men, reported 
Frerilcso 

But :for the res·t things in France might have been a lot worse. No journalist wiil 
/?jet i tinto ms head to shourt a question across the great inner court of the Elysée 
Palace lP f'rom behind the ceremonial cordon of' Republican Guardsmeno Such a thing, 
according tOl Fredriks, is not done in and around the gold-leaf covered salons. of the 
French Republic. One has to obtain access through the nonnal channels, he suggests, 
and that is; les's difficult than may be expected. . 

Every official~ accredited correspondent is permitted to attend the Wednesday press 
briefings that follow the regulaF cabinet meetings, and also' those befo~e or aft er 
summit negotiations, on presentation of hls special press card o 

President Mitte:rr.a.nd bas gone to the extent of having a fully equipped TV-studio 
ins.talkd.. In the Western wing of' hi~t official residence a dais has been erected in 
the shape of a ship's bows, painted, exaetly on. the edge, in the colours of the 
French tricolouro The President wiJll address: Ms audience standing 'Upo 

T'he carton d t invi tation for the N~w Year pres$; rece;ption :is a coveted connnodi ty .. 
Convers;ation at these occasions is, according tG Freriks, of a very attractive kindo 
The most intensive contacts however are being maintaineOi through lunches at the 
Elysée PaJlaceo 'l"he President often invites Jleading Frencll journalists to these 
luncheso (Freriks is usually taken for a German). 

T'he Frencll President rill never require prior knowledge o,f the questions to be askedo 
But rarely wiil a camera he aimed at him without his. pre ss officers knowing about it o 
Even sa he will be unlikely to -yield more info!l:'lllation than he has set out to be 
w.Uling t~, part vdtho He is, in rurort, au oId hand at the game to the same extent as 
these leading French journalistSlo (Edo) 

NIEUW FRANS DAGBLAD? De groep Hachette studeert momenteel op een nieuw op te richten 
landelijk dag'Plad (beoo,gde opla~ 800,000), waarvoor te lvry 

(ten Zoo)" van Parijs) een nieuwe' drukkerij zou moeten worden gebO'l.lWd. Deze krant ZOU 

in september '88 moeten gaan verschijnen; een naam is nog niet bekend,,-
NBW liRENCH DAILY? T'he Hachette graup ia: ourrently working on plans f'or a new 

national dai~ paper with a proposed circulation of 800,000" 
A rum' printing works would have to be built at lvry, SoE .. of Paris, .. The ~per woul.d 
be launched in Septembex '880 lts name it nat yet kn.o-vm .. - (MoSaunier, Hyères, ]'ra.,) 
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EEN AMERI ANSE VE AAR IN EUROPA 
Als Amerikaans kranten""'V'erzamelaar ben ik, nu ik zo t n aoht jaar in Europa. lroon
aohtig ben geweest, vrij goed in staat de wijze van verzamelen aan beide zijden 
van de oceaan met elkaar te vergeliJKen .. Er zijn overeenkomsten zowel als ver
schillen, waarvan ik U graag iets zou willen vertellen .. 
De meeste verzamelaars in de Ver .. Staten zijn getnteresseerd in bepaalde koppen 
o~ in de ~-out, met inbegrip van de titels" Geschiedenis in algemene zin ala
mede die van de gra~ische teohnologie is ook iets dat velen boeito In speci~ieke 
zin is de belangstelling vaak gerioht op onderwerpen als ruimtevaart, misdaad, 
of de geschiedenis van hun land" staat o~ stado Hoewel er enkele verzamelaars 
zijn die zioh hebben toegelegd op onderwerpen van buiten de Ver.Staten zijn er 
betrekkelijk weinig die aktief buitenlandse kranten verzamelen; evenzo zijn er 
niet veel Amerikanen die kranten verzamelen vana~ het allervroegste begin voor 
z.over dat plaatsvond buiten de Verenigde Staten; het land zelf heef't een nog 
vrij jonge persgeschiedenis, in vergelijking met sommige andere landen .. 

Ook Europese verzamelaars, zo heb ik ontdekt" hebben zich in sterke mate gespe
cialiseerd" en zijn evenzeer geneigd hun belangstelling te beperken tot hun 
eigen land" Dit hoeft nauweliJKS verbazing te wekken, aangezien we ons het liefst 
omringen met zaken waarmee wij onszel~ kunnen identificeren, en dat geldt zeker 
ook voor verzamelobjekten .. Mgezien van deze overeenkomst met verzamelaars in de 
Ver .. Staten, heb ik ontdekt dat de belangstelJing van krantenverzamelaars in 
Europa meer in de tijd gespreid is. Er zijn hier méér zeer oude kranten verkrijg
baar" en tegen schappelijker prijzen; met name in die landen waar de meeste ver
zamelaars zitten, zoals Frankrijk en Nederland .. 

Europese verzamelaars houden in de regel op bij de eigen landsgrenzen, en niet, 
zoals veelal in Amerika." bij die van de staat waar men woont .. Toch zijn er enkele 
verzamelaars in Europa die zich bij hun eigen regio bepalen, zoals Engeland in 
het Ver .. Koninkrijk, of Noord-Duitsland in de Bondsrepublieko Britse kranten vor
men een schitterend verzamelgebied, maar ik ben nog nooit iemand' tegengekomen die 
zowel Engeland als Schotland als Wales verzamelt, hoewel er zeker velen zullen 
zijno Ook zijn er veel Europese verzamelaars die zich bepalen bij belangriJKe, of 
rampzalige gebeurtenissen en tijdvakken in de twintigste eeuw;o 

Mijn eigen verzameling is een vermenging van de beide "stijlenll 
0 Ik bezit van elk 

kalenderjaar vanaf de jaren 1670 (uitgezonderd het jaar 1749) tenminste één krant" 
Ook heb ik een aantal belangriJKe 11koppen" vanaf de Napoleontische oorlogen tot 
het heden, vooral van die landen waar de gebeurtenissen in kwestie plaatsvonden" 
Voort~ een aantal met betrekking tot inhuldigingen van Amerikaanse presidenten, en 
het ruimtevaartprogramma gedurende de afgelopen 25 jaar" Bovendien heb ik e"e"ao 
betreffende de beide wereldooriógen, uit tal van landen, vooral waar die kranten 
berichten vermelden over Amerikaanse leger-eenhedeno Ik heb ook geprobeerd om ten 
minste éèn exemplaar te bemachtigen uit elk van de staten van de VoS" van vdcSr het 
jaar 1900, van elke: belangrijke veldslag uit de Amerika.anse Burgeroorlog, en uit 
elke Noord-Amerikaanse kolonie van vóór 178}0 
Verder heb ik getraoht, anders dan de meeste verzamelaars waar dan ook, uit ieder 
land van de wereld tenminste één krant te pakken te krijgen" Er zijn er nóg enkele 
verzamelaars die dit doen, maar ik probeer ook nog vanuit zoveel mogelijk verschil
lende landen Engelstalige kranten te pakken te krijgen .. Amerikaanse kranten daaren
tegen probeer ik in zoveel mogeliJK versohillende talen te verzamelen; momenteel 
heb ik die in zo'n 40 tal.en1 In titels heb ik mij niet gespeoialiseerd, hoewel er 
aantal mij zeer aanspreken .. Ook houd ik mij niet zo bezig met versohillende for
maten o~ materialen, hoewel ik enkele uitzonderlijkET exemplaren 'bezit .. 
Samengevat: verzamelaars zijn individualisten .. Ze verzamelen wat hen in de zin komt .. 
En zo hoort het ook .. O~ het iemand nu gaat om een historisch overzioht van een land, 
o~ een met emotie beladen sport~estijn, alles is geoorloo~d .. Wie zal zeggen wat ver
zamelbaar is en wat niet? ]Je kan wel zeggen dat mijn eigen stijl van verzamelen wel. 
bijzonder weinig aanhangers heeft~- Wiemsdorl, Dtsl .. , G .. M.arohellos, VKTV 
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AN AMERICAN COLLECTOR IN EUROPE 

Aa, au Americau newspaper collector living in Europe over the last eight years I 
have had ample opportunity to compare the collecting scene here as opposed to the 
United States. I have found simila.rities and differences which I will try to 
describe belowo 
In thB UoSo most collectors are interested in certain headlines or newspaper l~
out, inaluding mastheads or banners. I have found that most collectors are inter
ested in history or the whole range of printing as a technology in the past or 
present 0 Qui te a few are interested in certain subjects only such as crime or Space 
programs, wbile' others are involved in the history of their country" city or state .. 
Whi1e some oolleclors are interested in topics outside US history I have f"ound few 
who aclively collect newspapers from other countries .. Also, there are few who 001-
lecl through the centuries outside the United States itself" which has a relatively 
short history of publishing newspapersoo 
As in the USA, I have found that European collectors s:peciali~ to a great degree 
and temd to ba nationalist ic in tOOir interests. This is not surprising, I suppose, 
because we tand to surround ourselves with those things, including collectibles" 
with which we can identif'y. Beyond this similarity with US collectors" I have found 
that in Europe the range of interest tbJrough time is greater. More very early news
papers' are available:, and at cheaper prices, and they are part of the nations, from 
which the; collectors come" such as France or the Netherlands. 
European collectors tend to collect from their countries as opposed to their states~ 
as in the USAo Some, however, specialize in their own region or province, such as 
England in the U.K .. or Nortl1.enl Germany in the Bundesrepublik .. British newspapers 
are a great field but I have never encountered anyone who collects England, Scot
land and Wales - although they probably do excist in great number o Here in Europe 
collectors also tend to cluster their interes,ts around great or ,tragic events and 
periods in the 20th centuryo 
My own collection is a composite of the two styles described .. I have a run of news
papers by year back to the 1670s except for one year (1749)0 1 also have a number of 
headlines concerned with Eur0'Pean events from the Napoleanic Wars to the present, 
most of these from the countrie:s; in Europe where the episodes occurredo I also have 
a number of issues highlighting th.e. inauguration of UoSo Presidents'JI or activities 
surrounding the UoS. space program over the last 2:5 yearso I also have tended to 
specialize on issues from various places from the two world wars, especially those 
for army unitso And, I have attempted to collect one example from each of the States 
before 1900, each American Civil War battle of any importance, and each colony 
before 17830 
Going beyond what most collectors have done in the U.S. or Europe in their collect
ing, I have tried to obtain at least one issue from as many countries or areas araund 
the worl~ as possible. I have come across several collectors who do this but I also 
try to get one issue in English from as many places as possible as weIl .. For those 
issues within the USA I have tried to obtain as many foreign language newspapers as 
I aan" and I currently have 40 or moreo To date I have nat specialized in mastheads 
although a few have appealed to meo I also have nat gotten into different sizes of 
newspapers or different materials of manufacture, although 1 have a few examples of 
each in my "holdings" 0 

In summary, I believe collectors, in the United States and in Europe all tend to be 
an ecleotic buneh, oollecting whatever interests them at the moment .. And this is as 
it should beo Whether one attempts to assemhle a representative sample of their 
nation's history over the last three centuries, as reflected in newspapers, or the 
emotion attached to the New York Yankees winning the world series in baseball, 
everyth.i.ng goes. Who is te s~ l'Ihat categories should be collected and which should 
nat? I would not for almo~t na one I know agrees with my own interests or style of 
oollecting.- Wiemsdorf, Fed.Rep.of Germa:n.v; G..Ma.rchello3', VKTV 
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DE Z 

Russische, Luxe en Fransohe Massages door jonge Duits.ohe dame, dagelijks te Spre
ken, met vermelding van adres .......... U kent dit soort advertenties wel, ze staan 
tegenwoordig in de meeste dagbladen en som ook wel in weekbladen .. Dat er ook vóór 
de oorlog al bladen waren die dit soort advertenties opnamen - sterker nog: er 
van bestonden - is misschien minder bekend., 
Sinds 1922 was er eohter al. een blad genaamd "De Zwarte Kat", het "elegante week
bl.ad dat elken Donderdag versoheen" , en waarin tientallen advertenties stonden 
van luxe massages door jonge masseuses' in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam .. Verder 
a..tond het blad vol met pikante mopjes en verhaaltjes en ontlrul1ende tekeningen, en 
dat alles voor de prijs. van 25 cent per m.unmer, dus met zb goedkoop voor die tijdo 

Naar hedendaagse begrippen zijn de 
meeste grapjes wat flauw, en ook de 
tekeningen zijn nu niet bepaald opwin
dend, maar je moet het blad natuurlijk 
plaatsen in de tijd waarin het ver
soheen. 

, 1 
i Het formaat van het blad was 242X32 cm 
en het werd in tweekleuren gedrukt in 
boekdruko Aohterop het blad werd een 
cabaretliedje afgedrukt met muzieko 
SOIIl.S; werd er ook een losse kleurenplaat 
bijgesloten met een getekende dame erop. 

I 
Fbto's komen er in het hele blad - ten

,minste in de nummers die ik heb - niet 
: voor. 

En wat denkt U van deze advertentie: 
"Heer, 21 j., m. eig~n auto, zoekt lief 
vriendinnetje, ook gen., fino te steunen. 
Br. letter A.B., Bur. Zwarte; Kat" .. 
Of deze: "Pied à terre o Aangeb. chique 

"""-____ ...J I gemo kamers, gel .. tusschen beide stations 
'Llj:-Jn -welk costuumpjezie)élTlij!tliefst, pent/in' .m'n adres te Den Haag" 0 

·b.lal1).~.,"~fi~.:rn'~I.!:rI.S~/?Pf!!ln~[j~~>:.:::,:: .i-., :': .J .••. <..:)' Wat bestonden er tooh eigenaardige bladen • 
.... HZj.)nt..coiitllU(Ttpje·dat je-I1.,u.dwagz, ,~(lwL.' ........ ' • . 

. ii.II!~H!jij;;~i!t;i~.~l;~;;;'i;i·i~lll;.t;l;j;lH;Hi;iÜljlt~;i;~ÎI~~;i;;I,iliil;li~;~~i~i~~~:~;;~l,j'ii,';m{jW~~~t;\~:l'1~;~'ti\\lmli~I!!\~ml~l.l.ttt;~mlitH\!l;I~IU,~t,;:~~i:;i,i'~~~;u,11':11"\1111 Ho J • C 0 Ba sman, VKTV, Dordre cht 

'~ussian, Lu:x:ury or French Mass~g;e by young Germa.n 1ady, appointments daily, ad.dress 
as follows" 0 You lrnow: the type of advertisement: mos-t daily papers have them, and 
S:ome weeklies as weilo Few people are aware that newspapers would publish such ads 
even "hefore the last war; indeed, for same publications it was tbeir "raison d t~tre" 0 

Tbere was. a weekly in Amsterdam fiom the year 1922, published every Thursday, named 
"De Zwarte· Kat" ("The Blaak Cat")o It featured dozens of smal.l ads. from young 
masseuses in Amsterdam, The Hague and Rotterdamo The rest of it was filled with 
naughty jokes, stories and. "revealing" drawings of young ladies; all. that for the 
prioe of 25 cents which, in that day and age, was not really oheap .. 

Most of the jokes are rather insipid and the drawing hardly exoiting by our s-tandards 
but one should of course jud~e ijt by the standards of the era when i t was publishedo 
The size of the paper was 242X32om, and it was printed in two colours (letterpress)o 
It was cutomary to print a oabaret song with musi.o on the baak page .. Sometimes a 
separate f'ull-oolour print, featuring a young lady (arawn, not photograpbed!), oame 
with it. There are no· photographs at all, at least not among tbe oopies in my possess
ion .. 

What wOuld you say to an ad like this: "Gent, 21, private aar, wants sweet girl friend 
Willing to lend fin.. wpport .. Letters under code A .. B .. , Zwarte KatII.. Or this one: 
I1Pied à terre 0 For rent: fashionable rooms, oonveniently looated between two rail'I'mY 
stations at The Hague" .. - There were some 1"unn;r papers about in those daya! 
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DAGBLAD-JUBILEA 1988\ 
DAILY NEWSPAPER JUBILEES 19881 

Onderstaand volgt, net als, vorig jaar, een lijst met kranten die volgend jaar een 
jubil~ hebben te vieren; zulks ten d:i.enste van diegenen onder ons die jubileum
uitgaven verzamelen .. - AB last year, we publish in these pages a list of newspapers 
that should oelebrate atlubi1ee next year, for the benefit of those among us who 
oolleot jubilee editiollS .. -

250 jaar/years (1738) 

Feuill.e d'Avis de Neuoh8.tel/L'Express (4 rue St .. Maurioe, OH-2001 Neucmatel, Suisse) 
(onaf'h.dagblad/indep.daily ) 

150 jaar/years (1838) 

~letim Ofioial, Maoau (Overheidsuitg./Govt .. publ .. ;Portugees; weekblad/we~k:ly) 
Ostgöta Oorrespondenten (S-58189 Linkl)ping, Zweden; indepomorning paper/onaf'h .. o 'bl .. ) 
Times of Ind:i.a (Bombay;Delhi/Ahmadabad.; Engelstalig; English lang .. ; dagbl .. /dail.y) 

125 jaar/years (1863) . 

Fort Wayne Journal (600 W .. Main St"3/POB 88, Ft.Wayne m 46801, USA; ooht.bl .. 'ymng .. paper) 
])ms, Amts Avis (ScioNioolajgade 3, DK-5700 Svendborg:, Danma:rk; Lib; dagbl .. /daily) 
New Zealand Herald (149 Queen street, Auokland.; gr .. dagbl .. va:n NZ/large~t. NZ daily) 
Providenoe Bulletin (75 Fountain St o, Providenoe RI 02902, USA; avondblad./ev.paper) 
Seattle Post-Intelligenoer (roB 19093/ Se attle: WA 98111, USA; ooht.bl./mo:rng.paper) 
Unian Leader (roB 780, Manohester NH 03105, USA; dagblad/daily) 
Welland.-Porl Oolborne Tribune (228 E..Main St., Welland, Ont.L}B 3W8, C~;evng .. p .. ) 

100 jaar/years (1888) 

Birmingham News (PoB 2553, Binningham AL 35202, USA; dagblad/daily) 
Oharlotte News (PÛB 32188, Oharlotte NO 28232, USA; avondblad/evng.paper) 
Ohattanooga News-Free Press (400 Eo11th St .. ,Ohattanooga TN 37401, USA; aV.blad/evop .. ) 
Finanoial Times (Braoken House, 10 Oannon St., London E04P 4BI"; . bcltt .. bl./mrng .. paper) 
Jo:rnal de Noticias, (Rua Gon<;alo Oristóváo 195, 4052 Porto, Portugal; ocht .. bl/m:rng po) 
Het Laatste Nieuws (E.JacCJ!1la;n~aan 105, B-1000 Brussel; dagblaajdaily) 
Lindesnes, (POB 41, N-5001 Mandal, Noonregen,/Norma.y'; onaf'hodagbl./indep.daily; Lib .. ) 
Malayala Manorama «Malayalam))( Kot tayam,/KozhikodejOochin, India; dagblad/daily) 
Nieuwsblad van het Noorden (PB 60, 9700 MD Groningen; dagblad/daill) 
El Noticiero Universal (Lauria 35, Baroelona 9, Espana.; avondbladjevening; paper) 
Ogden standard-Examiner (455 23rd St., Ogden UT 8lt401, USA; avondbl .. /evng .. paper) 
La Prea]pina (Viale Tamagno 13, 21100 Varese, Italia; dagblad/daily) 
Rookf"ord Register-8tar (99 E oState St., Rookf'ord IL 61105; oohtendhl .. /~ paper) 
Skanska Dagbladet (FOB 165, 8-20121 MalmÖ, Zweden; oohtendblad/mrng paper) 
Tooh Nippoh (Aomori, Tohoku District, Japan) 

75 jaar/years (1913) 
AkersJ:1us; Arbeiderblad (FOB 2,35, N-2001 LillestrPn, Norge; soo .. ; dagblad/daily) 
Le Droit «Frans,/French))(375 rue Rideau, Ottawa KiN SY7, Oanada; avondbl. .. /evng.p .. ) 
Eindhovens Dagblad (Wal 2, 5611 GG Eindhoven; dagblad/aaily) 
Finmnark Dagblad (roB 68, N-9601 H.ammerfest, Norge; soo .. ; dagblad/daily) 
Liechtensteiner Vaterland (Austrasse 52, 9490 Vaduz, Ltstein; Di &: Zat,lTues &: Sat .. ) 
Morgunbladid (POB 200, Reykja'Vlik, Is,land; onafh .. ochtendbl .. ; indep .. mrng .. paper) 
Noardhollands Dagblad (Ver .. Noordh .. Dagblad.en, PB 2, 1800 AA ,Al1onaar; groep dagbl .. ) 
OrlanOO Sentine1.-8tar (633 N .. Orange Ave." Orlando FL 32801, USA; dagbladldaily) 
Ultimas Notioias (2 de Maya 27..!2.9, Paoasmayo, Peru; onafh .. avondbl .. /indep.evng .. paper) 

50 jaar/Years (1938) 
De ArubaaM1e Oourant (Oranjestad, Aruba; dagb1ad/dai~) 
Msam Tribune «Eng .. ))(Guwahati, ABsam, Ind:ia; dagbhd/daily) 
E1 AtlAntica (Bolivar 2975, 7600:Mar del Plata BA, Arg!3mina.; ochtendbl .. /mrng .. paper) 
Deooa Chroniole «Eng .. ) ) (Hyderabad, lmdhra Pradesh, India; d.agblad/dai~) 
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A Gazeta 1Rua Chafic Murad, 29000 Vitória ES, Brasil; dagblad/daily) 
Hatzofeh Tel-Aviv~ Israel; NatoReligoFront; oChtendblad/morning paper) 
Inquilab (Urdu?) ) (Ka.rachi, Pakistan; dagblad/daily) 
Ireland's Catholic Standard (55 Lower Gardiner Street, Dublin 1; vreekbl .. /vreekly) 
Ivra te Nippo (Morioka, Tohoku District, Japan; dagblad!daily) 
Komsomolets (Yerevan, Armenian SSR, USSR; .3X p.vreek) 
Komsomolets Kirghizii (Frunze, Kirghiz SSR, USSR; .3X p .. week) 
Komsomolets Tadzhikistana (Dushanbe, Tadzh.ik SSR" USS:R; 3X p .. vreek) 
Komsomolets. Turkmenistana (Ashkhabad, Turkmen SSR, USSR; 3X p.vreek) 
Malays'ia Malayali «Malayalrun))( Singapore; dagblad/daily) 
La Maiiana (Poligono Industrial El Segre, Lérida, Espalia) oOhten<iLblad/mrng.paper) 
Maroa (Recoletos' 1, Madrid, Espa.i1a.; sport; ochtendblad/morning paper) 
Mediterrlmeo (Avenida del Mar 23, Castellón, EspaÎia.; ochtendblad/mrng .. paper) 
National Herald «Eng))(Lucknovr (Uttar Pradesh) & Delhi, India; dagblad/daily) 
Nava Bharat «Hindi))(Nagpur, Bhopal, Indore, Jabalpur, Raipur (India); o'bl/mmg POl) 
El Norte (Washington Ofte 629, Apto 186, Monterey N .. L., Mexico; oChtendbl/mrng .. paper) 
o popular (Thomaz Edson, Quadra 7, Setor Serrinha, 74000 Goiam.a GO, Brasil; dagbI .. ) 
Pravda Ukrainy (Kiev, Ukrainian SSR, USSR; dagplad/daily) 
Sing Tao Jih Pao «Chin.) ) (Hongkong; ochtendblad/morning paper) 
Sing Tao Man Pao «Cbine ) ) (HongkoXlgj avondblad/evening paper) 
The Standard (POB 765, Acora, Ghana; RoKo/R .. C.; weekblad/weekly) 
Sunday Telegraph (2 Holt St.,Surry Rills NSW 2010, Australia; zondagsbl./Sunday paper) 
Ultimas Noticias (C.A.EI Com .. ,Aptoo57, Quito, Ecuador; onafh .. avondbl./indoevng.paper) 
Wenhui Bao (Shanghai, China; dagblad/daily) 
Znamya Yunosti (Minsk, Bye'lorussian SSR, USSR; 5:x: p.w .. ) 

25 jaar/years (1963) 10 jaar/years (1978) 

El Correo, Lima" Peru Daily Free Press., Hualien" Taiwan 
Crónioa" Buenos Aires, .A:rgentina Daily Mirror" Bangkok, Thailand 
Daily Express, Kota Kinabal.u, Malaysia Daily Star, Manohester, U .. K .. 
Diaria Popular, Curitibk FR, Brasil La Demajagua, Bayamo, Quba 
Fai Pao', Hongkong L'Eoo di Pa<il:ova, Padova, Italia 
La Gaoeta, La Plata, Argentina Edmonton Sun, Edmonton, Alta., Canada 
El Gr~fioo, Guatemala Oity, Guatemala Gulf Daily Nevrs, Manama, Bahrain 
AJ.-Jotmlhouria, Ouahrano Algeria Gul.f Times, Doha, Qatar 
Al-Junihurlya, Baghdad, Iraq Heegan «Eng)), Mogadisoio, Somalia 
Loketha Fbi thu Nayzin, Rangoono Birma J agbani « Ptmjabi ) ), Jullundur, India 
Mashriq Daily «UrdU)), Lahore, Pakistan. Jingji Ribao" Beijing, China (fin/eoon) 
Nah Wah Man Pao, Hongkong Luso....chi.nês «Port.)), Maoau 
An Nasr, Oonstantine, Algeria Il 1~ttino di Padova, Padova, Italia 
Navhind Times, Panaji, Goa, India( (Eng)) Min Sheng Pao, Taipei, Taiwan 
Notioias, Populares, sáo Paulo, Braail De Morgen/Vooruit, Gent, België 
Patriot «Eng. )), Delhi, India The Nationalist, Ijora, Nigeria (Sunday) 
Prensa de Reynosa, Reynoaa, Mexico The New Liberian, Monrovia, Liberia 
Sankei Sports, Tokyo, Ja~an Nigerian Statesman, Ovrerri, Nigeria 
Seng Pao, Maoau «Obino)) People's Journal «Eng )), Manila, Philo 

El Sonorense, Sonora, Mexico People' s Tonight «Eng)), Manila, Phil .. 
Thessaloniki, Thessaloniki" Griek/Greeoe El Periódico, Baroelona, Espa.î1a. 
Weekly S;:eotator, Aocra" Ghana Southern Evening Eoho, Southampton, UoK .. 
10 .jaar~ars (1978): The Tasmanian Mail, Hobart, Tasmania (W) 
AoMo, Guanajuato, Mexioo Tu:llamore Tribune, Tullrunore, Eire (W) 
A:ndorre-7, Andorra-La-Vella, Andorra(W) Windhoek Observer" Windhoek, Namibia (W) 
Commeroial Times, Taipei, Taiwan Zhongguo Oai Mao Baa, Beijing" Ohina 

(gegevens/details: Europa Yearbook, Europa Publioations, London) 

TE RUIL GEVRAAGD / SWoPPING CONTAOTS WAN'l'ED: Titels van dag-, nieuws- en adverten
tiebladen, wereldwijd .. Mastheads of daily or weekly newspapers, also f'ree papers" 
world"""l'dde .. D.J .Oostra, De BOSl'OTUS; 6, 8303 WB EMMELOORD - Ho'lJi.and .. 
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DE FRANSE DAGBLADPERS 19 
\ THE FRENCH DAILY PRESS 19871 

Af"fiohes. Parisiennes, Les.- .......... Para Openb.M.eded .. ;Publio Ann .. 
AGBFI (AGenoe Eoonood.que et ~oière) ............ Paris;' ed",te Brussel. & ZÜrioh I 
Alsa.oe, La_ . ~24,000 Mul.houae I 
Antenne, L' - I ....... u Marseil.le. sohe~va.art/maritime d.a.iJ..y 
Ardennais, L'- 28,000 Obarleville~zieres 
Aurorre, L' - 35,000' Paria ed .. van! of' tt Le Figarolt 
Berry Republioain, Le- Yl ,000' Bourges 
Bien Publio, Le- 52,000 Dijon 
BW.lletin de 1. 'Industrie Pétrolière, Le- ..... " .... Pa.ris 
Bulletin Municipa.l Of'ficiel ..... 0 .. Paris uitg.Gem .. bestuur Parijs.; 

publoGi tyr of' Paris 
Bulletin Quortidien d 'Etudes .... 0 .. "" Paris 
:Bull.etin Quotidien d tInformations Réligieuses ... Paris 
Bull.etin Quotidien dl Inf'ormations Texti1eso..... Pa.ris 
Bulletin Quotidien de Renseignements .......... 0 Paris 
But ......... Paria voetbalkrant/soccer da.ily 
Centre Presse 16, ÓOO Poi tier::;. 
Centre Presse 25,000 Rodes 
Charente Libre, La.- 39,000 Angou.1ême 
GOMtois, Le- 0 ....... Besant;on lok.edo van L'Es.t Rèpubl .. 
Correspondanoe Eoonomique, La.- ........ Paris stencil 
Corresponda.nce de la Presse, La.- 0 ..... 0 Paris stencil 
Oorrespondance de la Publicité, La.- ......... Paris stencil. 
Gorse, La.- •••••• Ajaccio lok .. ed. van Le Provent;al 
Gorse-M.a.tin ............ Ajaccio 10k.ed. van Nice-M.a.tin 
Gote de la Bourse, La.- Ou .. o Paris/rwon,/Marseille 
Gote Desf'osses 22,000 Paris 
Oourri.er de la Saone-et-Loire, Le- 46,000 Ghà.lon-sur-8aone 
Courrler de 1. 'Ouest, Le- 107,000 Angexs 
Courrier de: Paul. DeMme, Le- • .. .. .. ... 0"." 0 0 

Coorrier Picud, Le- 74,000 Amiens 
Croix-Lt:E:vénément, La.- 109,000 Paria 
Daupbiné Libéré, Le- 359,000 Grenoble 
D~ch.e, La- (opgeheven,/dis'continued) St.Etienne 

incl. Le Courrier de 1 t Oise 
landelijk RoK..;national RG 
incl. Loire-Matin 
opgenl../ino. in Loire-M.a.tin 

Dèpêob.e du Midi La.- 302,000 Toulouse 
D~ohes au Centre~st lP Les( aate d tOr) 33,000 Dij<m elge/prOp. Le Progrès 
Dépêohes. du Gentre~st, Les(ed .. Jura) 0"'00.0 Lons-le-8aunier u . 

Dernières Nouvel1.es dtAlsaoe 221,000 Strasbourg 
Doo:-dogne Libre, La.- 4,000 ~gueux: 
Eoho du Centre, L' - .0.. .. .... Limoges COImno 

• pi • Ech.o-Dordogne IJ L - .0"" .. .. erJ.gUeux ComIllo 

Echo ~blicain, L' - 33,000 Ohartres 
Echo::!;, Les- 80,000 Paris, i"in .. /econ.;landelijk/nat'l .. 
Eel.air, Lt- 19,000 Nantes 
Eclair Pyrénèes 10,000 Pan 
Eqwipe, Lt... 254,000 Paris sport; landel1.ijkjnationa.l.. 
Espoir, Lt- 13,000 StoEtienne thans/ncw: Le Progrès/L'Esp .. 
Est Eolair, L' - 31,000 Troyes. 
Es.t Républicain, L' - 256,000 Nanoy 
Europa Journal. .......... Paria 
Eveil. de la Haute: Loire, L' - 14,000 Le Ptv 
Figaro, Le- ~3,OOO Paris 
Franoe, La.... 9,000 Bordea.ux 
Franoe...Journal (ed .. "Rép .. Lorrain" ) .... ...... Metz 
Fra.nce-50ir 375,000 Paris 
G8JIk .. • .. .. .... Paris. 
Guette Proven~le, La.- 4,000 Avignon 

ohineestaligJOhinese lango 

landelijk/nationa.1 
/Fr-Ge 

tweeta.l.ig Fr-Du/bilingwU 
landelijkjnational. 
a.rm.eenstaligj.Armenian lang .. 



Haratoh 
H .J.,___ ~ ~ 

aute ...... J..iIU.I.lO Libéree, La.- 15,000 Oha.umont 
a:rmeenstaJ.ig/Armenian lang .. 

Ha.vre Libre 28,000 Le Havre 
Havre ~sse 18,000 Le Ha.vre 
Humanite, Lt_ 107,000 Paris oommo; landelijk/nationa.l 
Indépenda.nt, L' - 74,000 Perpignan 
Informa.tion et Oonjeatwe .... " ...... Pa.ri.s (?) 
Interna.tional Herald Tribune 181,000 Paris, engelstaligjÉnglish lango 
Jou:rna.l du Oentre, Le- ,38,000 Nevers 
Journal de la. Oorse, Le- 00 ....... Ajaooio 
Journal Offioie1 de la Rép.Fran9aise 60,000Paris staatsoourant met een ed. 

"wetten en deoreten" en een ed" "parlementaire debatten"/ offioial gazet te with 
an ed" "1a.ws & deorees" a.nd. Qll ed" "parlia.mentary debates" .. 

Journa1. RhOne-Alpes, Le-/Lyon-Figaro 15,000 Iuon ed" "Le Fi%aro" 
J~ Vinioole, La- eo ..... Montpellier wijnbc:m.w/vinioulto daily 
Lettre de l! Industrie Eleotronique, La-eo..... Paris (?) 
Lettre de 1.90 Nation, La- .., ....... Paris RPR partijblad/party newspo 
Liaisons Sooiales .00 ... ., Faris stencil; s,ooowetgo;soo .. legislo 
Libération 166,000 Paria landelijk/national. 
Libération Champagne 18,000 Troyes 
Liberté 00000" Lille/R:i.jssel oomm" 
Liberté de 1 'Est, La- 32.,000 Epinal 
Liberté du Morbihan, La.- 10,000 Lorient 
La..! -- .J.II"-t • st "Pt· d "D ...... .: _.! Lib' '11 ~o ..... y~ in Oaoa." ~ 1enne e ovan aUplUU.lO - ere 
Lyon Figaro Iuon zie/see Journal Rh8ne-Alpes 
Lyon Libération 11,000 Luron edovan 1ILibération1l 
Ly,:on-Matin .... oeo Lyon edovan "Dauphiné Libéré tt 

Maine Libre, Le- 55,000 Le Mans 
Marohés· Agriools - L t:Eoho des Balles 14,000 Paris, land - & tuinbouw/ agriaul ture 
Marseilliis'e, La- 150,000 Marseille oomm .. ; diverse edo 
Marseillaise du Berry, La- (?) .. " 0" ... Bourges OOImlo 
Matin, Le- (Le Matin de Paris.) 92,000 Paris SOOo; landeliJ1c/national 
Mé:ddional, Le- 71,000 Marseille 
Midi Libre 186,000 Montpellier 
Monde, Le- 364,,000 Paris landelijk/national 
Moniteur, Le-(Jowrnal des Pharmaoies) 00 .... 0 Paria apothekers/dispoohemists 
Montagne, La- 255,000 Olermont-Ferrand 
Montagne Noire, La- 2.,000 Maza.met 
Nahar International, An- 00.""" paris 
Narodowiee .. 0 ., .. ... Lens 
Nice..-Matin 263,000 Nice 

Arabo; edoAn Nahar,Libanon 
poolstaligjpolish lango 

Nord~ola.ir 93,000 Roubaix;Robeke 
Nord Littoral 0 .... 0. Oalais 
Nord4Matin 78,000 Lille/Rijssel 
Nourvel. Alsaoien, Le- StrasbO'tU"g opgeheven/disoontinued 
Nouvelle République du Oentre-Duest, La- 273,000 Tours 
Nouvellé R~publique des Pyr~née$, La- 17,000 Tarbes 
Nomrelles d 'Europe 0'" 0 .... Paris 
Ouest-Franoe 7136,000 Rennes 
Panorama du Médeoin 50,000 Paris 
Paris-Mantes " '" 0 .... '" Mant es, 
paris,-Normandie 127,000 Rouen 
Paris,-PoisS3" 0 0 ..... 0 Poissy 
Paris-Turf' 60,000 Paria 
Parisien, Le- (ex- Le Parisien Libéré) 358,,000 Paria 
PaJm., Le- ••••• 0 Belfort 
Petit Bleu de Lot-et-Garonne, Le- 13,000 Agen 
Populaire au Centre, Le- 57,000 Limoges 
Pratique Médioale Quotidienne, La- 50,000 Parls. 
Présent 20,000 Paris 

ohineestalig/Ohinese lango 

artsendagblaa./daily for GPs 
edo van "paris-Normandie" 

ed .. van "Paris -Normandie" 
paardensport/horse raoing 

edovan "L'Alsaoe" 

arts.endagb1.ad/daily for GPs 
extroreohts/extroright-wing 



Presse de la Manohe, La- 28,0000herbourg 
Pres'se Ooean 81,000 Nantes 
ProgrÈts, Le- .. 00..... Féoamp ed .. van "Ha.:vre-Presse" 
Progrès, Le- 271,000 Iuon 
Progres-LtEspoir, Le- StoEtienne zie/see "L'Espoir" 
P.roven~al" Le- 174,000 Marseille 
P.ro-.e~aJL-Le Soir, Ie- 16,000 MarseUl.e 
Qabas International, Al.- (Arab" ) 0 0" 0 0 .. Paris ed"van .AJ. Qabas, Kuwait 
Quotidien du Maire, Ie- 0 ......... Paris burgemeesters/mayors 
Qu,otidien du Médeoin, Ie- 50,000 Para artsendagbl.ad/dail,y for GPs 
Quotidien du Peuple, Le- (Ohlno) 000 ..... Paris edo Remnin Ribao, Beijing 
Quotidien du Pha.rmaoien" Ie- "" ....... Pa.ris. apothekersjdisp0 ohemists 
Républioain Lorrain, Ie- 201,000 Metz inol .. tweetalige/biling"ed .. 
République du Oentre, La- 65,000 Orléans· 
République des 'PJ!'rénées, La- 28,000 :?au 
Sport, Ie... .. .. " .. .... Para sport; opger .. /Founded 1987 
Suil Oues.t 361,000 Bordeaux 
~légranme de Brast, Le- 177 ,000 Morlaix 
M'bw:le de la Bourse, La - 0 " • .. .... Puis edo" Trib. de 1 'Eoonomie" 
Tribu.ne de l'Economie, La- 00"'''' Paris vanaf/:rrom Nov" '87 "La Tribo 

de 1. 'Expansion"; in samenwerking met / in oo-opo with Wall Street Journa.l. 
T:d.bune-Le Progrès, La- eo 0 800 St.Etienne ed.van "Ie Progrès" /newspo 
UJD .. Fo-1 00 .. 080 Paris Gaullist .. partijb1.ad/p8.li'ty 
Union, L' - 113, 000 Re:i.nm 
Unzer Wort .. .. .. .. .... Pa..ris jiddisch/Yiddish language 
Var, La- 00.. ...... Toulcm edo van "Nioe-Ma. tin" 
Var-Matin-République 85,000 Toulon 
Vaucluse Matin 00"'00 Avignon edovan "Dauphiné Libéré" 
Voix au Nord, La... m ,000 Lille;R1jssel 
Yonne Reptihlicaine, Lt _ 41,000 Auxerre 

Op1.ageoijfers zijn indikatief; oirculaticm figu:res are for indication only .. 
Bovenstaande gegevens da.nkzi.j / above details by courtes.y of messieurs BoGelin, 
Lyon &: M"Saunier, H;réres, France 0 

Overzeese departementen / Overseas departments: 
Fra.nce ... Antilles, edoGuadeloupe 25 ,000 Pointe~-Pitre, Guadelou.pe 
France-Antilles, ed..Martinique 30,000 Fort-d.e-:Franoo, Martinique 
Gu,yana Matin .. eo .... OaJi"enne" Gu(yane 
Journal de 1.911e de 1a R~union 26,000 StoDenis, R6union 
Presse de Gu;}r.me, La- 16,,000 Oayenne, ~ 
Quotidd..en de la ~union, Le- 29,000 StoDenis, Réunion 
Nmoig:na.ges '6,000 St.Denis, Réunion ootmlo 

(gegevens/details: Europa YearboOk 19S6, EurOpa. Pub,lioations Ltd.) 

Commerciële Qrganisatie / commeroia1 organisation: 
a) Hersant Groop (diro: Robe-rl Hersant) L'Eolair, Dauphiné Libéré, Nord-Matin, en 

10 andere regionale da~1adeno Eveneens meerderheidsbelang in 
Le Figaro/LtAurore, France-soir en Paris..Jfurf. Vele tijdschriften .. 
Owns LtEo1air, Dauplliné Libéré, Nord-Matin, and 10 other provinoial 
dailieso Majority shares in La Figaro!LtAurore, Franoo...soir and 
Paris...llUrf' 0 Man;r magazines. 

b) Haohette Group (dir.: Jean-luc ~re; maakt ~e1 uit van/ovmed by Matra Group) 
Le Parisien (36%), L'Equipe (36%), Le Provell9al" Var-Matin, Le 
Y;ridi.c::maJ.J Franoe-Dimanche, Le Journal au DimancheJ tijdsohriften! 
magazines: Elle, Parente, Le Jardin des Modes, Télé-7...Jours, etoo 

0) .Am.aur:y GrolW (diro Roger Belin) Oourrier de 1.'Est, Le Maine Libre; meerderheid/ 
majority Le Parisien, L'E.quipe; tijdschro o.,a .. /mago a.,o .. Marie-:Fra.nce .. 

d) Filipaoohi Grgup: tijdsohriften/magazines: Paris-Match, Salut, Parisoope, Photo, 
Lui, P1a,yboy, Mademoisel.le-~..JI'endre, etc. 
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COLOFON . 
ti Au Courant" J.S het verenigingsblad van de V oK .. T .. V .. , 

COlOPHONI Vereniging voor Kranten- en Tijdschriften Verzamelaars, 
_ ........................ __ ............................... _ en wordt als' kwartaalbJ.ad u:ttgegeven .. - "Au Courant tl is 
the journaJ; of V .. KeT .. V .. , The European Newspaper Collectors' Club; Der Europäische 
Z~itungssammJ.erverein; Le Club Européen des Collectionneurs de Jou:rnau:x:o -

Wij stellen ons ten doel de band tussen kranten- en tijdschriftenverzamelaars in 
Nederland en in andere landen van Europa aan te halen; het uitwisselen van ver
zamelobjekten te bevorderen, en ter zake dienende informatie aan onze leden door 
te geveno Als instrumenten daarbij hanteren wij niet alleen "Au Courant", maar 
organiseren ook minstens ~~nmaal per jaar een beurs op ons verzamelgebiedo-

Our objective is to unite collectors of newspapers and magazines in the Nether
lands and in other countries: of" Europe, to foster th.e exchange of newspaper col
lectors' items, and to make relevant information availahle to our memberso In the 
pursuit of thOse objectives we nat onJ,y publish, this journaJ., but also organise 
a newspaper- & magaZine-collectors' :rair at least once a yearo-

The verenig:i.ng telt ruim 100 leden; VRTV haB over 100 members o-

Bestuursleden / Board Members: 
U .. Nirrmegeers, Potvlietlaan 10/86, B-2600 BER.CHEM/Antwo, België/Belgium (telef .. / 

phone: 03-2352104.): voorzitter/president 
DoJoOostra, De Bosporus 6, 830} YiB EMMELOORD (tl:f/phone 05270-98032): sela:";seer .. 
AoOostra-'Boeleus, De Bosporus, 6, 8303 WB EMMELOORD: wna..penningmtesse/acting 
S.S .. Brouvrer, Houtigehage: li~member /treasurer 

11 
WoLöwenhardt, Amsterdam: lid member 
OoM .. A .. Spronk, Den Haag/rhe Hagu.e: lid/member 

Redaktie "Au CourantIl : D.J • Oostra, DrsoKoSalverda 

L. M, C, Nierynck 
Verdilaan 85 

4384 LD VLISSINGEN 
The Netherlands 

............................................................................. 
+H JWRNAUX' AHCJENS f FRAH<AIS f ORI6INAlIX Hf 

............................................................................. 

1. Nf(lNCES,AFFICfB ET AVIS DI\OS (Paris)l752 .................... tI. 20.00 
2. (ONSTIllJTICHe. (Parisl 1815 .................................... tI. 10.00 
3. (OURIER FRNKAIS (t.s5eiObl.f(ationalel 17'/0 ....................... tl. 12.00 
~. (WRIER D'AIIIGmN 17'/3 .......................................... tJ. 15.00 
5, DRAPEAU ~ 1823 .............................................. tJ. 7.50 
b. EITRAORDlt4-\IRE (Theophraste ReniIUoot ! )lb3/, ...................... tI. 85.00 
7. 6AlI6IWH'S rEss:H6ER(en Mglais)lB2J-I8b3 ...................... tI. 8.50 
B. GAZE1TE (Paris) 1752 ............................................ tI. 25.00 
9 •• GAZE1TE DE FRAHCE (Paris) IBiS .................................. tI. 10.00 
ID. GAZE1TE DE FRAIICE (Parisl 1781. ................................. tI. 20.00 
11. GAZE1TE t4-\ TI 0Wti 00 LE MOII ITEUR lM I \lölal 17'/0................. tI. 9.50 
12. EiON: (Paris) 1830 ....................................... :., ••••• tI. 9.50 
13. JOI.JRNAl DE COI'I'ERCE (Paris) lBI9 •••••••••••••••••••••••••••••••• tI. 10.00 
I~. JWRWd.. DE L'El1PlRE (ParIs) 1812 ................................ tI. 10.00 
15. JOI.JRNAl DE PAAIS 1781. .......................................... tI. 12.00 
lb. JO\.I!lIW. DE PARIS lIn!-1817 ...................................... ti. 8.50 
17. J~DEPERI.D (Parisll789 .................................. tI. 15.00 
18. JWRWd.. DES s(AV~ 17eM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• tI. 20.00 
19. JO\.I!lIW. DES IlEllATS (Paris) 1815 •••••••••••• , •••••••••••••••••••• tI. 10.00 
20. J~ DES IlEllATS lB3/rI837 ................. " .................. tI. 7.50 
21. JOlI!fW. DES IlEllATS ET DES DECRfTS (Wet'el Im ................. ti. 15.00 
22. J~ DES IlAlRES lB22 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• tI. 7.50 
23. JWilI'W. DIJ SOIR (Paris) 1810 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ti. 10.00 
24. JO\.I!lIW. 6fXRAL DE LA COURT ET DE LA VllLf (Parisl 17'10 ••••••••• tI. 15.00 
25. JO\.I!lIW. IUU5TRf (Parlsl 18'/5 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• tI. 5.00 
2b. J~ OfFICIE!. Of L'El1PlRE FRNKAIS (Paris) 1870 •••••••••••••• tI. 15.00 
27. JO\.I!lIW. OfFICIE!. Of LA REPllllUQl{ FRNKAISf (Co-me) 1870-1871. tI. 20.00 
28. IUROIR (Paris) 1820 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• tI. 10.00 
2'1. MAlARlHAIlE (diverse ht"""l Paris IM9 ••••• , •••••••••••••••••••• tI. J:i.00 
JO. t4-\T101W. (Paris) 1830 ........................................... tI. 8.50 
31. N(lI,hfiill OR!lIt4-\IRES (Theophraste Renauoot) 1ó32 tres rare' ••••• tI.IJ:i.OO 
J2. OIlSERVATEUfl (Paris) 1789-17'10 RPvolUti011! ....................... ti. 20.00 
33. PATRIOTE FRNKOIS 1789-17'10 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• tI. 20.00 
:H. RfVOLUTIONS DE PAAIS (Prudh<Bae) 1789-17'10 •••••••••••••••••••••• tI. 20.00 

f>ri~ "" Florins Hollande. Pai""",,\ par 1Wld.\\ de POSte International. 
................................................................... , ......... . 

Corre$potldentenjCorrespondent s,: 
Blg/Lux: U.Nirnmegeers, adres zie boven 

'HRD/DDR/CH/A: HoDach, Eiserfelder Ring 
8, D-1000 Berlin-,;W, Deutschland 
F: B.Gelin, 79 Av .. Barth,..Buyer, 69005 Lyon 
UK;Eire: LoSmolian, 11' Glengarry Way, 
Friars CliIT, Christc1m.rch BH23 ltEJ, Engl. 

Li<3mo/abonno H:flo35 0= p.jo.ll giro 3853388 
t"n"vo VKTV ErnrneJloordo- Membership inclo 
subS'cro Hfl0350= poyear; postal g::i.raJ a/c 

i 38533880 P:ILease write your BANKERS' GARD 
I1 NUMBER on the reverse of' any cheques~ 
I1 Kleine advertenties: VOOR LEDEN GRATISo 
1\ Niet-leden Rflo10o= (max 10 regels 1 kol .. ) 
I, Tarieven grote advertenties op aanvraago 

Small ads: MEMBERS FREE OF CHARGEo 
Non-members Hflo 100= (ma:x: 10 lines, 1 col) 
Rates :folr large ads on rC<Flest from Seero 

Kopij voor het volgende nummer graag 
uiterlijk 15 februari 1988 bij het sekro 
Deadline :ror items to be published in 
next issue: Feb .. 15th 1988 with the Secro 

GEVRAAGD: Duitse dagbladen en 
:frontkranten etc;. uit periode 1 jan .. '45-

I' half mei 1945.. Tevens geallieerde 
bezettingskranten in Duitslanöi 1945 .. 
H .. MoH:Ugexaenaar, WaverMjk 9, 
3646 AS WAVERVEEN - tlfo02974-6960 

W.AN1'ED: NBW yQRK CITY Foreign Language 
Newspapers publisbed in the 1800' So 

PEmR ECKEL, 1335 Grant Avenue, 
~~==~ __________ ~ _____________________ ~i SOUTH ~LD, NQJ .. 07080, UoSoA .. 
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SVP Sijthoffis een ~?mpleetinforrl1atiecentrum dat ant
woordeng~ftop al uwvraQsn. Zodatu op basis van ge
degen feitenkennis uw werk kunt doen. 
SVP Sijthoffheeft toegang tot honderden documentatie
centra en· databanken in binnen- en buitenland; en de 
specialisten om snel door te drihgen 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 opmaatgesneden. Het enige wat u nodig 
hebt is de telefoon. Meer weten? Bel 070-190575. 


