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VERENIGING VAN KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN VERZAMELAARS 

proberen };,:,< 
folo UH·Ton Stramrood 

, STEF VAN OOST/tOM (bestuurslidi, Joop van Dijk (voorzitter) en Bram Brugman (bestuurslid), 
v.l.n.r., bIJ de lange rIJ auto's langs de toegangsweg van de Rondweg. /tecMs op de achtergrond de 
serie vrachtwagens di!! de personenautocapaciteit van het daar liggende parkeerterrein sterk 
beperken. 

Utrecht thuis. de spits ook een uur om thuis te 
komen. Bovendien, al riJ Ik maar 
op een betrekkelijk kleine 
vrachtwagen, na de enkele ke· 
ren dat Ik die vlak bij mijn huls 
binnen de Rondweg parkeerde, 
kreeg Ik - doordat buren erover 
hadden geklaagd - hetvrlende· 
IIJke verzoek van de plaatselijke 
politie In het, vervolg op het ter
rein In Oud:Wulven te parke· 
l'en,'! 

Houten - De sportvereniging 
Houten organiseert vrijdag 4 
maart een klaverjasavond voor 
twèetallen. Hij wordt gehouden 
In de kantine op sportpark Oud· 
Wulven en begint om halfnegen. 
De kaartwedstrijd is voor ieder· 
een toegankelijk. Het inschrijf· 
geld bedraagt f :J.- pel' persoon. 
Voor de beste kaarters stelt de' 
SV Houten aantrekkelijke prij
zen beschikbaar. 

'omve te rijde 
De VOl': "Als Ik 's middags te· 

gen zessen eerst naar de Lage 
Welde rijd, dan ben ik dool' de 
drukte rond die tijd ongevee" 
een uur kwijt om met mijn pel· 
sonenauto In Houten te komen." 

"En dat Is voor mIJ net zo," 
beaamt De Bruljn. "Ik zou rond 
5 uur, kwart over vijf op de Lagt 
Welde aankomen met mijl' 
vrachtauto. Dan kost het mIJ Ir. 

(Van een onzer vel'slaggevers) 

U'I'RECHT - Drie inzitten
den van een Ford TaUllUs heb
ben in de nacht van vrijdag op 
zaterdag verschlIIende l{eren 
geill'obcerd mensen die ze VOOI' 
hun wielen kregen omver te rij
den. Dat gebeurde 011 de Jutfa-

Bescheiden ruilbeurs kranten'in Houten 
HOUTEN - De (ruIlJbeurs 
voor kranten- en tijdstrijten
verzamelaars was zb beo 
scheiden van opzet dat hij in 
de opkamer van De Engel 
kon worden ondergebracht. 
Toch lewamen ruim vl,jftlg 
liefhebbers uit Houten en ver 
weg gelegen plaatsen - er 
was zelfs een echtpaar uit 
Duitsland - daar zaterdag· 
middag kijken of er voor hen 
iets interessants te koop ofte 
ruilen viel. 
De organiserende internatlo· 
nale 'Vereniging van Kran
ten en Tijdschriflen Verza· 
melaars (VKTV)' had In de 
beperkte ruimte dan ook heel 
wat te exposeren, in ruil aan 
te bieden oj tegen bescheiden 
priJzen te koop. Zoals van het 
bestuurslid Wemel' Löwen
hart (rechts) uit 'Amsterdam 
reclame·ajficlws voor kran
ten en tijdscllriJlen van vele 
tientallen jaren geleden en 
een zeldzame serie eerste 
nU1l1mers van allerlei oude 

ui/gaven. Oole It. !JKe7llQ 
(links), oud-archivaris van 

oodpecke 
akkelijk 
o go 

(Van een mcdewerlwr) . 

s 
gs 

HOUTEN - De vrouwen van het Houtense Woudllecl{crs I{\I 
men in Wijk hij Duurstcde tegen Bourgondië gemal{\{clijl{ I 
winst. Met een regelmatig tot stand gekomen 22-48 waren 1. __ 
vooral de verdedigingen die voor de hoogtellllntclI zorgden. 

Zo was Bourgondië geenszins lende speelster. De eindstand 

de gemeente HOl/ten, loonde 
veel bclallgslelling voor de in 
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dub 
VKTV -EVENT AT HOUTEN, FEBRUARY 27th 
T'hos~ Amonr'. OUT r~3dcr8 ta whorn thc 
Dutch language iE', na undiluteà f'!.hrR C).j

oabr8 Wl.y rl/We d:"..scerned the gist of 
whél.t went on at Houten fr om the fTont 
l)oge of th:is issuco Vfhat thp. reporter 
f'rom Utrechts Nieuwsblad forgot to 
mention wa."'; tht~ relaxed'1nd Hsr,l'eeElble 
atmo81')hereo All right, it w8..~~ 1'\. mod!'!:,:"t 
event, but then thing::: needn't, be 
l8,rge-3C:3,le to be Ruccessful .. Ano Yi'(o 

ha<Ï A. f'Fli:r. turn-out: nf;:ll'ly thirty of 
OlJr membercl nnd "rî3x'tncrs attendec1 ";_11 

the 'lfternoonoAmon';i; theBe we ~hauld 
men+;ion lJ-sssrf', 0 Blommaerl, MaTohnllos 
and N-:i.mmewers who hno came :f"r01Y1 

ahro8ël" 8nd mxr ,)ronngAnt rnernher (13) ~ 
Rick Bosman fr on: Zaandam .. 
In the rno:rning \'fA hao th~ opportunity 
to visit the pr~rrise8 of "Utrechts 
Ni.!)llwt:lblad", the regional on.ily news
paper, where we were shown what it takf."s 
to produ'ce Cl newspaper, using the very 
latest elect,ronie and reproduction 
maohin~:ryo The huge rotation nY'eS8 was 
in 8ction foX' the occasion, which waf', 

L.LlÜ te a sif':ht ~ 

MEMBERSHIP LIST 

Alter8.tions hAve been sl)t"'cifieo on the 
nex-t pag:::. 

BRITISH COLIECTORS ~ CLUB?? 

F:r-om our Bri tifSh corresp0'l:1dent Louis 
Smolln.n 'lire hear th.8,t r1JJ110Ur€, are cirm'.l.
at.ing st present Goncerning a neWSp8p~'1:" 
collectörs t cl.ub to be founded in that 
eountryo No f'urth"r aet~d_ls 8re 'k.'1'l.Q'I'In 

fol' the moment I> It woulcl 1)e~ a good thing 
far new8pape:r collecting in g:'ODcral ~.f 
E\Uch a,u init i2,t i Vi,'; woulC! be . cuece s sful~ 

YES TER D A yt S 
Alls,n & Fiona Olewlow 11 

lj.Ü, South View, 

PAPER 

HOIJJOM:BE ROGUS lI Somer:set TA21 OFP, 
England 
far all soMs of PRINTED EPHEl~, e"g" 
newspo.pE;rs, rnagazines, cinemA" theatre, 
nrusiel' glaroo'l:rr, naughties, n'l.dio & TV, 
card::;lI progralTlffiCS, broadsheets, bills, 
poster~J, lab-:;lB ,I pamphlets, giVC'"1'I.W8.yS, 
catalogues, patents., photographs, etc" 
Please as1\: for our cata.logue~ 

HET VOWENDE NUMMER 

'WUl Htl.U OotJT'l.nt l1 z':êl, net r~lEl het voor
g''lande;l een thf~nk'l'-mJ.m!:",er wO,eden: in een 
p,nnt'l,l artikelen z~.l dEln B.D.YlChcht worden 
'I'!c:steeo aan df:: nerf{ in de D"dtsc Bond3-
repuhlip,ko 

THE NEXT ISSUE 

,of' t hls jOU:l'n~ü will primari ly b~" de
voted to the Pres."3 icl thc FedcrEü fi.ep" 
of Gerrr18,n.,vo 

f1}r ;1)l""J1Itilit" .. 6*"Cl .. bón$l. 
..... _ •.. "" •. " ... iLO....... ,...... ~ 

libt ~l;tntb('ptfr ®'U~ttbitln ~D 

fAN MANCHESTER GUARDIAN MA 

N THE GUARDIAN 
____________ ~'~t."~'h~n"~'~t~="~,~Ap~ril~5~'%=h~ ______ _ 

N THE GUARDIAN 
bd M81l('hnur Mond., JgDU4r~ l2 1970 bd 

liRANSE DAGBLADEN - FRENCH DAILIES 
Vi,jf stuks, kiezen uH 1 Five papers, 
ohoose from: Lyon-FigRI'O, Lyon~tin, 

T 

Ie Progr~s, ~ Dauphiné Libér~, Nio~
Matin" h~ Prove-nr;:::ll, Corse~A.tin, Ouest
France, LA. Tribune;'Le Progrès, Ite M~ri
dional, Cote Desfossés; CRJneroon Tribune 
(Krumeroen); Fraternit~~atin (Ivoorkustl 
Ivory Coast); postvrij &10 150=0 Orders 
uiterlijk/latest 30/4 bij 11 Au Couro,nt" '" 

KOFFEN BOVEN ARTIKELS 1 HEADLINES 
Deze keer ten g(")volge VfUl overmacht geen 
"gewreven" koppen, ml'lar gec<l,lligr8feerde: 
h~t werk vl'ln Mw,AoOostra-Boelenso- No 
"ruh-off" he8dlines th:is time owing to 
force~~jeure; the present calligrap~v 
he8dlines are by lilrs .. A .. Oostra-Bo~lens .. 

OP TWEETJE PAASDAG IS DF. VKTV 1v1E~' 'EF.N STAND AANWEZIG OP DE VERZAMEIMAHKT IN DE 
MÀR'l'INlliAL TE GRONINGEN: 4 AffiIL 10.,00-17 .. 00 uur: veel boeken en tijdschriften! 

J\LLECJrORS' MlRKET wd.th many bccks & magazines deo; VRrV wd.1l he there!1> 2 



HOUTEN '27 FEBRUARI jolo 

IJ,,: c!'\sentie van ons b~,~urs ,je te HOl1ten 
in "DI": F~ngelU h<,,~~ft U OT) dC'lOorpqrs:i.m 
kunnen lezen" W"I1; dE j011T'71~11i7lt V:Ul hp,t 
UoNQ n1et heeft venneld - rüRa,T wel ge~ 
merkt ~ ~ was dat het verI'C kte g",: ze llig 
was" ~en evenement h'lf'f't n:i.et gx'oot 
:"chl',lig te z:ijn om te 81::l.[';on .. D, open 
dag 'bij het U "N" WRS lliterN1.rd El'oter 
V'1n 011zet, het WAf'> er ook vr:L~j o,1'uk 
l8ter, lna'JTwe hebben er toch een zee!' 
goede :i.ndruk VLn een modern o8,gbh,d
'bedrijf kurmen krijgen, kOlnnIeet met 
de modeI'nst,,~ e1ektronische en repro
graf':.L::l'Che hulTlmiddelen, en een enonne 
rotfttiepers die speciftal voor deze ge
legenheid stonr ' te dra"l,ien ... Bijzonder 
indrukwekkend! 
Vermelding verdient nog de ftlleszins 
redeli,jke opkomst (circa 30 leden en 
partners), w8,arrJi j onze buitenlandse 
ledcm Blommaert, M8rchellos en Nimme~ 
geers» en ons ,jongs te lid Riek B03m8 n 
uit Zaandam genoemd moeten worden .. 

MUTATms IiEDENLIJST 

a) 9J?zeggingen!membership eancelled.: 
107 Ir$A.Elderenboseh, Soe~t 
Ol+7 J .. Kooistra, D.3mwoude 
0,30 Th"J .. M .. Loog-v$d .. Togt jI Haarlem 
014 A .. Pi':')tersou, DrRchten 
080 ivh'l" I .. :M@Snoeren, Uden 
065 J" Vink, Amsterdam; allen per 1-1-8E3 
b) pieuwe leden/new membf'r5: 
123 Bosman, Riek; HogendiJk 78, 1506 AJ 

ZAANDAM (13 jaar )(Ned"krauten voor 
1900; Dutch newspapers pr~-1900) 

1 ::~. Bouv:y~" ,Il",,; W ode Merodef\trA n.t 8L~j9 
1 382 'IE 'VEESP ("De Ochtendno:o-t ti 
e~ "D~ Ni"lU'Ne P~st") 

121 Bi,jl, J"Hovudo-j Pr~f"R1J.tger$str .. 6, 
5224 JN Is-HERTOGENBOSOH~ 073-213956 

088 Dijk, Z .. van-; Dorpmveg 78 iJ 8271 BP 
IJSSELMU.UJJI:N; 05202-15680; opni~uw 
lid gevmrden/re·~,joined (tijdclChrif
ten/mau;azin"è,~ ) 

125 Eckel, Peter; 1335 Gr8,nt Awmue, 
SOU'l'.rI PLAINFlTt:LD!iJ NJ 07080, USA 
(kranten uit New York in vr~~,mde 
talen; alles overk:rantenjongenc;/ 
NY f'oreign lanp:u,'::I.re newspapers; 
'3velryythinsr, on t he sub j? of Newsbo;'{s) 

126 ~/[aczek Museum, Generaftl- ,1 Vogelen
zrtnglSRrl 3$ 48.35 "EL BPJi~DA; curator 
DHroCoP"Oo~nders (legerkranten WO~II 

I 
\ 

~;-nccoPoolse Pant;~nx'divis:L<":/ Army News- : , . I 
napers WW··II, ~flpo Pol:i,sh AT'lUOUred Divo)i 
1?? NCSA - NewsPD.ner Oolleotors Society! 

of' America, PoO@Box 1Q134, L!\NSING, ,\ 
MI lJi3901, USA (telQ;el:i,jke:ctijd is de ' 
VKTV 1 'id geworckm vaD de NCSA / V1\'rV! 
ha~1 ,joined NOSA simult8.neowily) I 

0) ~rt;s_wijzJgil]~~~~:l 
0').1 Ho,J@Alons, fum~lem: postcode niet ; 

2023 X,T (wrong) maRl' 2032 XJ (col'r~d) 
'112 lv1'weH"GeGoBurnet" Zalthoramel: n08tbus~ 

nunne1: verval1em (POBox nooca~cel1eà) 
corrent Bdre;:; Koningst1'3Rt. 19" 5301 ~A 

060 :RoHoDll.ll, Amsterd[-lm; mOf,t zijn / corh 
address Donge;:;traat 19-II (WAS 19) ! 

076 ToH11ghes; nieuw adres: 8')0 SteDrtV-lds: 
E08d, WILLIAlfSPOR'I'l' PA 17701 ~ USA " 

05'1 L..T .. Ni~:rynck; nieuw adres: ria Verdi.;" 
laan 85 $ 4,384 LIJ 'lIJISSINGEN 

d) .êl)PC:ialisatief/8T)~ci,q:.~isati~~ , 
007 B.,1Jan Beets correctl(!): kranten

kabinf)t; Historische Kr<mt~n(p3.güJa ) 
md gebeurtenissen zoals WO I & II, 
lucht- & ruimtevaart, E"T'0rt» enza/ 
neVv"Spaper. cabinet; Hifltorical News- , 
papers(Pages) on event:s like WWI & r:r 
aeronautics & spaceflight, SDOrts, &c) 

04-0 AoA .. MoMeertens, Heerlen: krRnten en ' 
tijdsch:rif'ten WO-II/newspaperrs, and 
magazines Y,,1W-IL . 1 

CY2? A@Oh .. L .. lvL.R3JU1Oart.'l Halsteren: O"lbaret 
en ~oTge van Fiaemsdonck 

031 Drs.JoW~Ohrode Roos, Heemskerk: per~
geschiedenis / history of' thc press' 

016 R.FoJ .. Hovan Rooy, Leiden: antieke ; 
kranten en literatnur over de pers I 
antique newspapers & literature aboüt 
the press I 

094 P"v"d.Schaft, Rotterc18m: Nederlandse 
krantf':n tot '1813; Dutch nAwspapers : 
until 1813. ; 

069 G.!{.,J"Ulijn, Megen: historische lcrail-
ten / historical nevrspapers 

070 R "A@H"VosJ> Voorburg: Nederlandse dftg
& nieuwsbladen / Dutch newspapers, , 
dailies & weeklies 

BRITSE VERZllMELAARSCUJB? 

ViR onz,e Britse corresDondent Louis 
Smallen vernemen ltli;j het ge:nwht dat een 
8,antal Britse krantenverzrutlr;laars van 
~~,ml i.~ een club 0'0 te richten" Nadere : 
gegevens oni;'brnken momenteel nog; we 
zijn zeer benieuwd of we er een collega~ 
club bi.i krijgen" Het is te hon~n! 

3 



IIDear Sir, 
The last issue of "Au COUTF.U1t l1 is very 
interestingo I am really pleased at the 
bilingual asnect ,l saves me hours of 
looking through a. dictionary ~md then 
only gett:Lng half the facts o 

MroMarc Saunier's "History of the French 
Press" is an eye-opener, I have le8.rnt 
a lot ab out Fr(".nch history from it@" 

Louis Smol18n, VKTV, Chri.stchurch, n @K" 
"Mijne Heren, 
&t laatste nummer van "Au Courant" was 
erg boeiend o Ik ben erg blij met het 
tweetalige aspekt ervan; het bespaart 
mi.i uren zoeken in een woordenboek, 
waarbij ik nog maar de helft van de 
feiten te weten kam" Marc Saunier's 
"Geschiedenis. van de .Franse pers" is 
een openbaring; ik heb er ve~l van op
gestok~n over de Fra.rJ;lSe geschiedenis .. " 
Louis Smollan, VKTV, Ohristclmrchl' Eng" 

"Mijne Heren, 
Daar er in verhouding tot andere verza
melobjekten ma.ar '."1einig krantenverzame
laars zijn" en tijdschriftenverzamelaars 
bijna in het geheel niet ~ zou ik U eens 
in overweging willen geven het aanver
wante vak "boeken" erbij te betrekken" 
Naar ik meen is er in boeken nogal een 
levendige handel.j) en zijn daarin ook 
diverse verzamelaarso Misschien zou het 
een uitbreiding van het ledenbestand van 
de VKTV betekeneng en kunt U hiermee ook 
advertenties van boekhandelaren aantrek
ken,," ZovA.n DiJk.j) VKTV, IJsselmuideno 
(In principe geen slecht idee; bedanktl 
Wo ~llen ons toch eens moeten beraden 
op de toekomst, en dan dez.e suggestie 
zeker meenemen., Wist U overig®ns dat er 
in Engeland een tijdschrift bestaat dat 
"Boak & Magazine CollectoOC'" heet?- Red .. ) 
"Dear Sir, 
Since there are few newspapercollectors 
and hardly a~ magazinecollectors, in 
comparison to other objects, might I 
suggest that this Club a180 cover the 
pursuit of book-collecting? There does 
appear to be a lively trade in second
hand books, and many people collect 
th®Illo It could mean more menibers for 
VKTV, and adverti.sements f'rom demleTs 
in antique and second-hand books .. " 

Z .. van DiJk, VKTV, IJsselmuiden .. 

(Not a bB..d ideB., in nrinciple; thanks! 
We shaU have to do some thinking on 
the club·s f'uture one of these days, 
and will take th.i..s into consideration .. 
Did you knoV( of an English journal 
called "Book & Magazine OoIlector" ? Ed) 

"Dear Sir, 
Th.e newsletter tlAu Oourant H really im
pressed me; it is far sunerior to any 
club newsletter I hc'l.Ye seen on this side 
of the water" lItr collection of magazines 
does include newsletters so "Au CourAnt" 
is a nice addition., The collection com
p~ises only one of each different maga
Z1.ne - more than one and I would need a 
barn for storageo I found out about the 
value of space when I - briefly - collect
ed tele~hone directories" They have now, 
thankfUlly,,· disappeared,," 

Bill Rawlings, Vancouver, Canada 

(Obviously NT..r oRawlings is not familiar 
with "Oollectible Newspapers" which we 
think is superior tOl the result of our 
own effort in more ways than one" We are 
in contact with MroRawlings privately, 
and hope he may eventually join V1<:l'V" r~d) 

"Jvüjne Heren, 
Uw nieuwsbrief 11 Au Courant 11 vond ik zeer 
indrukwekkendJ beter dan welk ander 
clubblad ook dat ik aan deze kant van de 
oceaan heb gezien" Mijn verzameling 
tijdschriften omvat ook clubbladen, en 
als zodanig vormt ti Au Oourant ti een 
waardevolle aanvulling .. Van elk tijd
schrift bewaar ik slechts één, anders 
zou ik een opslRgloods nodig hebben" 
Ik heb geleerd wat rujmte waard is toen 
ik gedurende korte tijd telefoonboeken 
verzamelde" Die ben ik nu, de hemel zij 
dank~ kwijt,," 

Bill Rawlings, Vancouver, Canada 

(Kennelijk is de heer Rawlings niet op 
de hoogte van het bestaan van "Oollect
ible Newspapers" jI naar ons idee op veel 
uunten beter dan ons, eigen blad" Het 
wordt dan ook gemaakt voor en door een 
veel grotere vereniging dan de onze" 
W:i.j staan in privé-kontakt met de heer 
Rawlings lP en honen df'.t hij zal besluiten 
te zijner tijd lid van de VKTV te 
wordemo - Red,,) 
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"Mijne Heren" 
Nummer 4 van "Au Courant" is inmiddels 
gearriveerd, deze keer met een wat 
onrustige maar toch wel originele voor
paginao Voor wat de inhoud betreft ont
wilckelt "Au Courant" zich steeds meer 
tot een intern~tionaal en met name 
Europees tijdschrift.. Ik vind het erg 
goed om af en toe de nadruk te leggen 
op een bepaald land, want over het al
gemeen weten we veel te weinig over de 
pers in de landen om ons he en 0 Mocht 
U zo ook een nummer over de pers in de 
Bondsrepubliek of over de Duitse pers
geschiedenis van plan zijn te maken, 
dan wil ik daar met pleaier mijn deel 
aan bijdragema" (vert .. uit het Duits) 

HoBraem$l VKTVl' Hildesheim, B..R"D" 

(Een Duit iS nummer zit er zeker in; 
wellicht reeds het volgende nummero 
Bij voorbaat bedankt!- Red .. ) 

"Dear Sirl' 
Number 4 of ti Au Oourant 11 haB men.nwhile 
arrived, this time with a somewhat 
stnrtling but at any rate original 
front page., Contents,-wise "Au Oourant" 
is. becom:Lng an increasingly interna t
ional, esp .. European journal" I find 
it a good thing to devote individual 
issues to certain countries, for we 
usually know far toa little about the 
press in other countries,,. In case you 
consider producing a s1'ecie.l issue on 
the press in the Federal Republic, or 
on the history of the German pressJ) I 
shall"he pleased to do my bit,," 

HoBraem, VKTV, Hildesheim, F .. RoG" 

(A German issue is. certainly in the 
offing; possibly the next one .. Many 
thanks for your offerl- Ed,,) 

"Mijne Heren, 
Het clubblad heb ik met interesse en 
plezier gelezen .. Het ziet er steeds 
beter uit! Ik heb brieven geschreven 
naar de jubilarissen 250, 150 en 125 
jaar., Ik ben benieuwd!" 

K .. de Zeeuw, VKTV:I Roosendaal 

"De ar Sir, 
I have reao. the club's journal with 
interest and pleasure@ It looks better 
every time! 1 wrote to the newspapers 
celebrating 250, 150 and 125 years.' 
ju'bilees, and am awaiting their 
replies vri.th anticipation@1I 

Kode Zeeuw, VKTV, Roosendaa.l 

"Mijne Heren, 
Het s.pijt mij zeer dat ik niet aan
wezig kan zijn in Houten omdat ik net 
~dtgerekend dat weekend dienst heha 
N.ijn complimenten aan de redaktie vOOI' 
het zeer informatieve "Au Courant"; ik 
kijk al weer reikhalzend uit naar het 
volgende nummer.,11 

J .. Pomp, VEl'V, Nieuw-Buinen 

"Dear Sir, 
I am very sorry I shall not be able 

, to attend the Houten event because I 
happen to be on duty that weekend" 
MY compliments to the editors for a 
highly informa,tive journal; I aJU al
ready eagerly looking forward to the 
nen issue." 

J "Pomp, VKTV, Nieuw-Buinen 

"Dear Sir, 
"Au Courant"has arrived .. Bravo! The new 
lay-out greatly improves its readability@ 
I also find the contents well-balaneed" 
I don't know how people like Riek Brown 
(edUoT of "Colleetible Newspapers"-Ed.,) 
and yourselves manage to do the things 
that you are getting done; in both cases 
the results are excellento"(from French) 

B.,Gelin, Vl\TV.I> 4Yon, France 
"Mijne Heren, 

"Au Courant" is binnen., Bravo! De nieuwe 
lay-out komt de leesbaarheid zeer ten 
goede .. Ik vind ook de inhoud Zeer even
wichtig samengesteld .. Ik begrijp niet 
hoe mensen als. Riek Brown (redakteur 
van "Collectible Newspapers" - red .. ) en 
uzel~ het allemaal voor elkaar krijgen .. 
In beide gevallen mogen de resultaten 
gezien worden,," (uit het Frans vertaald) 

B .. Gelin, VKTV, 4Yon, Frankrijk 

Mede uit naam van de andere redaktie
leden en medewerkersjstersJ) die allemaal 
een kleur krijgen van zoveel lo~, mag 
ik de briefschrijvers. allen bedanken 
voor hun vriendelijke en bovenal bemoe 
digende woorden" Wij doen het nochtarull 
:met plezier - nog steeds! DJO 

On be half of the other editors and 
members who give their valued assist
ance I say thank"""You to all these 
eorrespondents for their kind and 
encourageing words .. So much praise -
it Y S enough to make us blush! - DJO 
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RAZEND 

Het mooiste binnenlandse aanbod 
voor verzamelaars kwam het aF
gelopen kwartaal uit de 
provincie Limburg, dit ter 
gelegenheid van het carnaval. 
De redactie van De Limburger 
had een zeer kleurige krant 
geproduceerd, waarop trots de 
titel "De Razende Moerbode" 
prijkte. Maar behalve de unieke 
kop, die weer even de vroegere 
naam van deze middenlimburgse 
krant in herinnering bracht 
"f'laas- en Roerbode " - mocht de 
inhoud er ook zijn. 
Gul en uitnodigend als ze daar 
in het zuidelijke heuvelland
schap zijn, had de redactie van 
deze tot het Audet-concern be
horende krant een VNU-krant 
gemaakt, waarin op elke pagina 
een tijdschriFt van het laatst
genoemde concern in de stijl 
van bijvoorbeeld Margriet, 
Nieuwe Revu en De Tijd (om maar 
enkele VNU-bladen te noemen) 
",erd nagebootst. Dat werd dus 
zelFs zonder carnavaleske pint 
lachen geblazen. 
Het initiatieF van De Limburger 
vormde een plaagstootje in de 
richting van VNU, die het 
Audet-concern aan het inlijven 
is. Razend is de redactie naar 
eigen zeggen overigens 
nauwelijks, want de overname 
vindt met de instemming van de 
gemiddelde Audet-medewerker 
plaats. We houden het dus maar 
op een eerste geste van 
collegialiteit, een voorzet je 
tot het eerste personeelsFeest, 
ook al blijFt het even wennen. 
VNU geeFt per slot van rekening 
naast Story ook nog een rijtje 
dagbladen in Brabant uit. Ie
dereen zweert natuurlijk dat er 
geen enkele titel zal worden 
opgeheven dan wel samengevoegd. 
Dat zal de eerste Jaren 
ongetwijFeld ook niet gebeuren, 
maar I"at als de rendementen wat 
minder kleur laten zien? 

SAMEN STERK 

Niet alleen in het zuiden van 
het land roert de dagbladpers 
zich geducht. Ook in het 
noorden noteerden we in de 
aFgelopen periode een samen
voeging van twee personder
nemingen. Daar vonden de Friese 
Pers (uitgeeFster van o.m. de 
Leeuwarder Courant) en het 
Nieuwsblad van het Noorden 
elkaar. Na het samengaan van 
Wolters-Kluwer en VNU~Audet een 
nieuwe schaalvergroting in de 
uitgeverswereld. Ook dit 
partnership moet in de eerste 
plaats gezien worden als een 
verbreding en versteviging van 
de economische basis. De 
kranten bI ij ven onaFhankel i,jk 
van elkaar verschijnen. Maar de 
zeggenschap over de produkten 
die worden uitgegeven komt wel 
in steeds minder handen 
terecht. 

ALLEEN 

Kranten waarvan de oplage onder 
druk staat oF uitgevers die 
alleen in de markt staan lijken 
op dit moment meer dan enkele 
jaren geleden toe te geven aan 
de neiging (iets van) hun 
zelFstandigheid in te leveren. 
Zo werden vorig jaar al de 
bladen van de Drents-Groningse 
Pers (DGP) samengevoegd en 
gingen twee maanden geleden de 
Typhoon en de Nieuwe Noordhol
landse Courant (NNC) van de 
Haarlemse u}tgeverij Damiate 
een redactioneel samenwerkings
verband aan. Elders in het land 
zien we uitgevers op zoek naar 
vrienden, mede om te voorkomen 
dat ze op langere termijn 
onvriendelijk worden 
overgenomen. Zo liet de 
directeur van de Twentsche 
Courant in zijn personeelsblad 
PerspectieF (wrange titel in 
dit verband) rond de 
Jaarwisseling doodleuk weten 
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uiterst somber te zijn over het 
zelFstandig voortbestaan van 
zijn krant. Weinig later meldde 
directeur Cees Vervoord van de 
Koninklijke Tijl in Zwolle dat 
"aan samenwerking niet te ont
komen" valt. Dit alles mag als 
een teken worden opgevat dat we 
ook dit jaar nog menige 
bevlegi ng op de ui tgeversmarkt 
te zien zullen krijgen. Geluk
kig maar. dat het er niet 
direct naar uitziet dat we onze 
dagbladenverzameling kunnen 
gaan ui tbreiden. 

AFS-CHEID 

Met de inwerKingtreding van de 
nieuwe Mediawet verandert het 
een en ander in medialand. Zo 
zijn er 177 nieuwe 
wetsartikelen van kracht 
geworden. krijgen we er een 
nieuw televisienet bij en werd 
ook weer een aantal dingen 
opgeheven. waarvan we in 
vroeger tijden ooit het belang 
hebben ingezien. Zo werden in 
december twee adviescolleges 
van de minister van WVC, de 
Persraad en de Omroepraad. ten 
grave gedragen. Hiervoor is een 
brede Mediaraad in de plaats 
gekomen, waarin behalve pers
en omroep- deskundigen ook 
reclame- en nieuwe mediakenners 
zitten. De secretaris van de 
Persraad en het oudste lid van 
die Raad. resp. Lou Lichtenberg 
(ook actieF collectioneur van 
ooit verschenen en weer 
verdwenen kranten) en Evert 
Diemer. die meer dan veertig 
jaar lid van deze raad is 
geweest. hadden de gelegenheid 
te baat genomen om de bewogen 
geschiedenis van de Persraad op 
papier te zetten. Het keurig 
verzorgde bundeltje onder de 
titel "Vier decennia adviseren 
over persbeleid" werd tijdens 
de aFscheidsbijeenkomst aan 
minister Brinkman aangeboden. 

Bij de Omroepraad hield de 
scheidende voorzitter André van 
der Louw een zwanezang. Hij 
heeFt ooit een blauwe maandag 
als voorganger van Brinkman 
gerunctioneerd. or beter 
gezegd: nauwelijks gerunctio
neerd. en is nu weer benoemd 
als voorzitter van die nieuwe 
Mediaraad. Net als bij de 
sectie betaald voetbal van de 
KNVB kunnen we een hoop rook 
van hem verwachten. Er is nog 
geen lens op hem gericht or hij 
steekt weer een bijzonder 
slecht gekromde pijp tussen z'n 
tanden. 't Is maar wat je aan 
image-building wilt doen, maar 
persoonlijk hebben wij daar 
tabak van. En over aFscheid 
gesproken: NRC Handelsblad 
heeFt in navolging van vele 
andere kranten nu ook zijn 
perspagina opgeheven. Het 
Parool is er juist (weer) mee 
begonnen. maar daar maakt de 
introductie van deze pagina 
deel uit van omvangrijke 
redactionele veranderingen die 
sinds de toetreding van een 
nieuwe hooFdredacteur per 1 
januari in het noodlijdende 
Amsterdamse avondblad worden 
doorgevoerd. Onbegrijpelijk dat 
kranten juist ten tijde van 
zulke roerige verschuivingen 
in de uitgeverswereld en bij 
de omroep hun mediapagina 
opheFFen. Je zou toch zeggen 
dat er uit andermans oF eigen 
keuken nieuws in overvloed is. 

VRI.J 

Let op wat Het Vrije Volk een 
dezer dagen gaat doen! Directie 
en redactie werken eendrachtig 
aan een laatste operatie. die 
het tij voor de krant alsnog 
moet keren. Al zal het de naam 
moeten veranderen om er vijF 
abonnees bij te krijgen. dan 
zal havenbaron Gerard Krul het 
niet laten. 

Klaas Salverda 

'PERSMUSEUM Een kort "bericht over twee kol.o~m het Nederlands Persruuseum 
te Amsterdam he~ft voorr de heIlSdeuren van het 'lvlinisterie van WVC van de heer 
Brinkman een subsidie van 2000000 gulden w~ten weg t~ slep:m, dankzij ingrijpen 
van twee Krun~rleden (CDA c.q .. PvdA), en 0Tl aandringen van de Nederlandse Ver .. 

l'en Journalisten. Verhuizing naar eon nieuw" plek wordt nu overwogen. I> 7 
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NF;wsnapp;r mlblishin~c 80nlpFtniAS iY1 th~ 

N~ther]_qnds, ","fter 1'1. few Y'3nxs of 
Teb.tive stnllility, R.re Gurr<:"nt.ly in 
Ft renewed spal'\'i1l of GOY1cp,ntrR.tinno No 
ti'~les h8.ve dis8:rr~'(,,;i1.red iêlf-l:;~r ~cono~ 
m.isoh Dpgblad 9Y10 Dagblnèl SChpe::pvR8rt 
weHt down 19f1t yenT, "but it re:mnins to 
l,,~ ,:,een wl'l.e:ther we sh?11 bA :~bh~ tn 
kAeTl the [;+;i11. oons:îJI"'r8.'bl~~ vFlrle~;y 

tlvd-; ','VA hC\.v~ [,".0+, :in this eountrYlI as 
fR.!" a~j d8.ily nI:'WSp8pC!'f> arp; ooneerned., 

Th~ mr'.jol:' cone~ntrationmove dl'J:'i~1g 
the. Tl8Y-;t ff'\'V months has 'beRn V.,NoUo 
taki.n~ ov,~~r At'l':1"~t" rflhe 1.8. tt!"':r is, 
oil:'c"ulation-vn.:'te, this C0unt ry V s ld;h 
large~~t ptlblish",'X' of' dldly nevrspElpers:9 
vvith "De Gelderlander" (Ni,jm:::gen, 
160,000; lm'ge st pT'ov,incia 1 daily), 
"De I.:iJnburger" (Mnastricht, 13G, 000) 
"De Sternll (B1·eda,. 107,000) and "D8.g~ 
blad voo~r Nooro.-LiniburgU (Venlo, 
1:;0,000)" V0 N"U" :,;-t;3nds fOT Verenigele 
Nederlands:e U:i.tgeversvedrijven: United 
Netrv~rhncls Pnblishing Company, ;:md is 
b~st. knovm a,s the f'oree 1)ehi..nd a [l;rea,t 
nurnher of 8unc~ssful mal?,83ineso In 
8ddition, V.N Q U" ovn1S Brabant Per::\ n.t 
v s-Hertogenbo3ch ,l [J'ublishers of "Bra
bants Dagblad" (Is-Ht'bosch), '~ind
hovens/Helrnonds D8.gblad":l ana "He't 
Nieuwsblad," (Tilhurg)" vvi th 8. oombined 
ei.rc."'Ulation of 28L~,OOO., VQNoU"jAuélet 
is noV( by far the largest force in thl'l 
South BR,st of the country in drdly 
newf:l'pap~l' Tluhlip,hinf", ano second only 
to "De 'J'l"l~graafll in th?) e-ou~try af'. a 
wholeo 

Of T.'eln.tivel~r minor imnortn.nce as fp.r 
as d8ili,es arr: concernl':d was the take
over by K1uwer (Deventer Dagblad, Zut
'j')hens Dn,gb18d, Sallands D8.ghlad, Gelde!'s
Overijsselse Counnt; 51,000 all told) 
'by Vfolters-Barnsom, sciAntific nllblisherso 
But then the news that Friese PeI'~~ BV 
(r..eeuw8rder Courant, 110,000) anà 
"Nie'lWsbl3.0 van het Noordli~ntl (Groning'ên, 
136,,000) were joining farces hit the 
press SC":lne by surprise" Bath A.re very 
solid, hut wishBd to 'nrot"lct them:'\elves 
as f8.r as nORsible against tR}:e~over 
bids" 

In the North~.A.st Wegener's D"G .. P .. 
new:::mwpers (Do.'entse & Asser CourFU1t 

(Assen), 'Emmer CouY'fmt" Hoogeveens Dag
b18til, Winschoter Courant, Noord~oster 
(Vaend:=un) underw~nt re--stylin::r, Ft::> part 
of' f'urth~r col1ectiv:i.sationo Gregter 
editorial oa-operation between tlNieuv'Ie 
Noordhollandse C:ouY'ant" (Purmt':rend) pnd 
uDe 'ryphoan" (Zaandam), bath owned by 
Druniate Holding, may precflde something 
sirni18r" Koni.nklijke Ti;)1 B~V<>, Zwolle, 
p' .. l.1~liRher~, of "7.wolse Counmt", "Nieuw 
Kantner Dal!,blad ll (Y.r"l11men) II "Het D8.gblR.à" 
(Ste~nvd.jk) Dna. "Lelystads D8..gblad", 
hag heal'd onr: of the:tr direct ars oTlenly 
decIare that co-operotion wUh others 
is becoming in~v:i.tF:lblp,,, Sa did. the 
publishers of' "'T'wents.che CourFmt" arrd 
"Ow,rljs::>els Dagbl."l,il" at Hengelo" 

A new Media Act ha:q h:,:(]ome in force in 
thifl country, tmdel' w1-tich ne:w thing~ 
ha. VI"; 'become DOS sible (8. third. TV ~ch8.rmel 
rOl' one thlng), 8nd other thing:l:~ were 
disposed of'" Amon/?, the latt":T were two 
advisinz bodien to the Minister: the 
Press Couneil ~lnd thc B:roadcasting Coun
eil" The new Media Couneil h8R eome in 
thei!' nla.ce., 

Kla.as Sal verda/D~TO 

(The contents of this summary do not 
cover same of ffiTGSalverda's topics, in 
as far as they would be unlikcly to be 
of in:;erest ta non-Dutch readers .. - D,JO) 

PRESS MUSEUM 

'l'he Netherlnna.8 Press Museum, Amsterdaru, 
hR,8 fim.lly ffi8naged to secure a 200,000 
guilders' subsidy frOTU the Ministry', 
thanks to two Me:moors of Parliament and 
the JOllrnalists' Union who brought same 
pre:ssure to bear" The mu,<"eum may now 
even be moved to 8. new site elsewhere in 
A'llsterdaml Things a.re looking up, or sa 
it seems@ 

Wij danken de Heer Nierynck uit Vlisn5,ngen 
voor de bijlage tlMini-Au-CourR.nt" welke
dooI' h,"1m ter beschikking ip gesteld~ 

rvtany thanks to Mr"Ni~ry110k from Flushi.ng i 

HoIland, f'or making the IIIltin:i.~Au-C:01Jra~lt" 
:""uppl~ment 8.v8ilRble to our re80ersl 
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Voor vakantiegangers die Drenthe als 
hun tijdelijke verblijf'Plaats kiezen, 
om daar te genieten van de rust en 
het lonmnerrijke landschap en de oude 
schilderachtige dor-pen en de fiets
paden en de vele uits'Panningen en wat 
niet al, houdt de wereld na de Hondsrug 
op" De Hondsru~, zoals niet meer zo 
jonge generaties weten en de jongere 
uitstekend weten o'P te zoeken, is het 
laatste lichtglooiende bolwerk van het 
krrusse Olde Landscha'P, en gaat abrupt 
over in een boomloze ste'Ppe, waar het 
mensdom is gehuisvest langs onafzien
bare kaarsrechte lintbebouwde vaarten~ 
in welke de hekgolven van de turf
schuiten amper zijn verstorven .. Tot 
aan de Duitse grens ligt zb de wereld 

en eenmaaJ de grens gepasseerd 
wordt het niet d~.rekt beter" Geen reden 
dus om de Hondsrug af te dalen" Het is 
er t6ch nergen5 mooi .. 

Aldus het heersende beeldo Hoevelen van 
ons, overwegend uit westelijker en ook 
Zuidelijker oorden afkomstig, hebben het 
aan de feiten getoetst? Wie van U, die 
zonder morren, ja, met graagte de files 
heeft getrotseerd in de krokusvakantie, 
tweemaal een werkdag lang, om "an de 
Alpensneeuw te genieten, heeft zich ooit 
een rit,je van 2 ~ 3 uur getroost (komeniJ. 
vanuit de Randstad) om met eigen ogen 
waar te nemen wa t er van de mythe waar 
is? Nou? Juist .. 
Het zal U zijn opge"allen dat de laatste 
zin begon met "wie van Uil, en de voor
laatste met "hoew~len VM ons"" Want wij~ 
dat wil zeggen mijn vrouw ;;n-'ik, hebben 
het gedaan: wij zijn aan gene zijde van 
de Hondsrug wezen kijken, en we zijn weer 
teruggekomen ook" Diezelfde dag nog, 
jongstleden zaterdag de 13e februari" Ik 
kan U dit zeggen: het landscha'P is inder
daad wat mindeT knus dan bij Borger en z0!l 

en dat "an die lintbebouwing klopt ook 
wel aardig .. :Maar veel van die vaarten 
zijn dichtgegooid; op één plaats zagen 
we een gedempte sluis, waar een fietspad 
in de lengterichting doorheen liep .. 

Nu waren we daar wél met een bijbedoe
ling .. We hadden onszel~ uitgenodigd 

bij Henk Groenho~, VKTV-lid, verza-
I I ld' . me aar, en een er We1n1ge personen 
in Nederland die zich op een be

duidende schaal bezighouden met 
de handel in historische druk

werken, geen boeken zijrmeo 

-

Hoewel@ Maar daarover strakso 

Eerst even de persoons
beschrijving: Groenhof is 

27 jaar, en werkt voor 
ti jn brood bi j de 
~irma Goedewaagen BV 
in zijn woonplaats 
Nieuw-Buinen, vlakbij 
Stadskanaal, op het 
kaartje hiernaast met 
een ster aangeduid@ 
Goedewaagen produceert 
Delfts Blauw aardewerk0 
Niet gedacht h~, in 
Nieuw-Buinen? Wij ook 
nieto Maar ja, ze zijn 
in Delft ook ooit met 
namaken begonnen, en 
Japan is er groot mee 
geworden, dus daar kun 
je niets van zeggeno 
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Henk: Groenhof is als postzegelverZ8111e 
laar bego:rmen" Zo'n zes jaar geleden 
kocht hij eerul een paar 'Postzegels bij. 
een handelaar die toevallig ook een 
stapeltje tijdschriften uit de jaren 
1940-#50 had liggen, en vond die eigen
ook wel interessant@ De koop hij die 
gelegenheid gesloten ~lOrmde het 
begin van rdet slechts een verzameling 
historische ti maar 
'bovendien van de aanzienli,jke 
handelsvoorraad waar hij de 
scepter over zwaait Een groot 
deel van die voorraad (maar ,l zo 
werd onS nog lang 
niet alles) heef't nu een plaats 
gevonden in een grote boerderij 
aan het kruispunt in Nieuw~ 
Buinen" De werd door 

in 
"'achten" Voor de liefhe'tibe:r' om 
Van te watertanden! 

Op het gebied van folders doen Groenhot" 
en zijn vader en zuster, die allebei mee
helpen in de zaak, :reeds het nodige: op 
Old Timer beurzen gaan de autofolders 
van de hand., Dit zijn 'l)rima beurzen uit 
oogpunt van omzet: terwijl de heren uit 
het publiek de auto t S beki,jken en f'olders 
kopen, kopen l'Um dames de oude modebladem 
die voor dit doel worden meegenomen! 
~--~-===========-= 

In een belendende scrru,;!' z~len Bovenstaande foto toont de stand van Groenhof 
op dezelfde de h~s"tor~sche 0 de Verzamelaarsmarkt in de Jaarbeur8.11 Utrecht 
kranten een plek op den duur=P~====================== 
heeft Groenhof plannerll om "boven~ 
in eRe een ruimte in te 
richten waar l:dj eigen verzameling 
kan tentclonstellen .. Deze 
bestaat eerste rmXJlners va:n alle 

Nederlandse en 

kranten, ellZ .. , met 
daarna om de jaar een exemplaar .. 
Dus na PI'U10r8llla 00 .. 1 van /1913 ent 
van '191f3 ,1 192311 enzovoort" Voorwaar 
een verz8111elingl 

Wat Henk Groenhof boeit in de 
die ken is de schier eindeloze ver
scheidenheid, niet alleen in d,e 
ten zelf, maar ook in d,e kontakten 
met en 
vindt hij in vergelijki,ng wa,t doodser 
en onpersoonliJKer@ 

Overigens' is hij wel van plan om later 
weer wat in de postzegels te doen, en 
er ook wat in te handelen" Ook ander1e 
verzamelbare objekten van bedrukt 
papier: suikerzakjes., bladwijzers:, 
rekeningen, brochuresj enzovoort, 
staan nog op het programma@ Alleen 
geen boeken en geen ansichtkaarten, 
want daarin is al voldoende handel" 

Naast het beurzenwerk, dat zich met name 
in de \veekend.s afspeelt (zie de agenda aan 

) staan de Groenhof's ook wel op 
en vloüienrllarktexl .. BoekernnaTkten 

zijn ook voor de omzeJc: het 
van een historisc:h tijdschrLf't is 

velen een verademingl 

Groenhof' 1.8 van mening dat veel verzamelaars 
van lll!et name bedrulct parJier een apart slag 
mensen Velen van zijn yaste klanten 
ziet hij alleen op braderiee'n (hi,j neemt wel 
dingen voor Ze mee op bestelling) maar nooit 
op een verzamelaarsbeurs" Ze willen nergens 
bij leven wat in hun eigen , 
en komen alleen tevoorschijn wanneer het hen 
schikt .. Het zijn ook meest mannen; vrouwen 
interesseren zich meer voor dinget 

De toekomst ziet Groenhof' wel positief 
Er komt meer vrije tijd, de verzamelaars 
raJcen ,rat uitgekeken op de TJostzegels e,n 
de,: rnunten$ en krijgen zin in wat 
dingen: de Coca-Cola rage is er een voor
beeld van@ Het verzamelen als verschijnsel 
op zich neemt, ald\W, Groenhof II wel iets toe 
lItaar meer 0'Pvallend is de verschuivtng naar 
bui tenissige dingen .. 'l'ijdschriften en kranten 
zijn dat zeker: wie van ons is niet dikwijls 
voor gek verklaard "1- DJO 
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'l'ucked away in the North East of the 
Netherlands, remote to many who, on 
the other hand, think nothing of a day 
or so spe nt on the motorways of Franoe 
0(1." on their way to holiday 
destinatioIlS, is the Province of 
Drenthe" Drenthe is; relatively thinly 
populated, there is no heav.r industry, 
but plenty of peace and quiet to be 
enjoyed in a scenery of forest and 
moorland, mixed f'arming and old-world 
villages;" This is why it is a popular 
holid,ay district for Dutch familes who 
donQt want to t~'avel far" 

U zu:1t de Heer ~~';'roenhof en zijn JUNIOR 
ANTIQUARIAAT aantreffen op de volgende 

and his, JUNIOR ANl'IQUARIATE 
present on the following events: 

19-20 MAR Algemene Verzamelbeurs (Gen .. 
Coll"Fair), Rijnhal, Arnhem 

1-2 APR Vlooienmarkt (Flea Market), 
Ri.jnhal, Arnhem 

4 APRIL Verzamelmarkt (Collectors,· 
Mkt ), Martinihal, Groningen 

24 APRIL Alg"Verzamelbeurs (General 
Coll" Fair ) Brabant Hallen, 
's -Hertogenbosch 

30/4 - 1/5 Ola Timer Beurs (0 .. '1'" Fair) 
Expa:rl5iehal, Jubbega, Fr" 

28 MEI Culturele Da.lil:. (Da,.y of Cult,,) 
Apeldoorn (buiten/outdoor) 

14 AUG AIgoVerzamelbeurs (Gene:ral 
ColloFair ), Rijnhal, Arnhem 

20-21 AUG Old 'I'imer Beurs (0" T"Fair), 
Jaarbeu~Tscomplex, Utrecht 

3-l:. SEP Old Timer Beurs.' (0" T "Fair) , 
Zuid Oost Hal, Emmen 

1 0-'11 SEP Old Timer Beurs (O"T .. Fair)" 
Expo rml, Leek (Gr,,) 

1 OKT Verzamelbeurs (ColL,Fair)Si' 
Evellementenhal, Borne (Ov,,) 

15-16 OKT Verzamelbeurs (ColloFair), 
Rijnhal, ~m 

11-13 NOV Old Timer Beurs (OoT "Fair)" 
RAI-complex" Amsterdam 

19-20 NOV Verzamelaarsmarkt (Coll"Mrkt) 
Jaarbeurs-complex" Utrecht 

11 DEC Verzamelbeurs (ColloFair), 
Het Turfschip" Breda 

(NoB,,: agenda onvolledig/incomplete1 

Parts of the province however do not 
share in the holiday tracle to 'lui te the 
s;ame extent as the central districtts,: 
notábly s,o the reclairued rnoorland on 
its Eastern Beyond the "Honds-
:rug" (li t .. : "Dog s Back"), a sandy 
~idge of about 50 kms between the city 
of Groningen and the town of 
the land is level, wi th few features., 
The transition is a sharp one: the 
Hondsrug is; markeliL by a series of 
ancient villages;, shady and pleasant 
and weIl freque:nted by visitors, but 
just outside the Easternmost of them. 
the f'orests peter out" and one enters 
a plain where roads and aanals are 
straight ll and settlements' follow the 
same pattern.. It is a countryside with 
a "this-is-where-the-world-ends 11 reput ~ 
a,tion: scenically less attracti ve" high 
unemployment declining 
poar coromunications" A truly peripheral 
district" 

peripheral. as i t rnay the 
area is part of the Netherlands, and is 
not pOOIr the way the Southern parts, of 
!taly are paar" or the West of Ireland, 
or the Balkans., The villages are tidy 
enough" and the roads and buildings. in 
good repair .. 

It was to this area that my wife and I 
betook cmrselves one Saturday not long 
ago" having invited oux'selves to the 
hospi tali ty of VKTV -member Heuk Groenhof' 
collector" and one of the few in trds 
country who is acti Vil!t as a dealer in 
historical magazines. and newspapers,,, and 
ot her printed objects" on a scale that 
may be desaribed as' significant" Henk 
Groenhof recently purcOOsed a disused 
f'arm building in the village of' 
Buinen, strategical~ located on a 
crossroads, two branches; of' which are 
pari of the ribbon development .. The 
place has been marked with a star on the 
map on one OIf the previous pages" 

Groenhof' (27) ha::; a f\l.ll-time job with 
Goedewaagen BV, manuf'acturers. of Delf't 
Wa:re:p in the village itsel:f" Nieuw
Buinen OOs a glaas~akin~ traditior~; 
li tUe glaas is being produced there 
now, but ceramics seem to fit in weIl, 
alld provide a livelihood for a few 
dozen 
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Henk Groenhof used to collect stamps,,, 
Six years: or sc ago he happened to buy 
a few from a dealer who also had a 
pile of old magazines. (19L~Os &: 508) on 
display .. These caught hls interest, and 
Were to fOFTIl the nucleus of hls present 
collection, and also of the voluminous 
stock of printed collectibles that he 
needs as a dealer .. For that is what 
Groenhof has now become: the farmhouse 
and i ts out'buildings were bought for 
the purpose of providing a stli table 
base fiom which to operate, with proper 
facilities for storage and retailing" 
At the moment of our 

hom viewcards and baoks, markets that 
are weIl enough catered to as it iso 
Groenhof is already dealing in brochures 
at this moment: car brochures find ready 
custom at the aId Timer Fairs that he 
attend.s <> These are profi table events 
for the Jtmior Antiquariate, since the 
ladies among the public are very inter
ested in the historical f'ashion magazines 
kept on display for that ~pose! 

The Groenhofs regularly attend not oruy 
collectors fairs but a150 flea~arkets 
and bOQk~rkets$ The latter, too, are 

commercially attractive: 
price-wise, magazines are 
a re lief to the collectors 
of books! 

visi t Groenhof' and bis 
father and sister, who 
both assist in the busi
neS's, were putting the 
finishlng touches to its 

At lee.st for the 
time being" Row upo.n row 
of' shelves Were already 
filled with neaUy stacked 
magazines fram lS'everalL 
decades' 'and cOl.mtrieS"lI 
even cot:mtrie~~ like S-pain 
and Norway! Newspapers 

Couranten 
Tijdschriften 

Groenhof is of the opinion 
that many collectors of 
printed objects are a 
special breed® He has mru~ 
faithful customers who 
cleaxly live in a little 
,world of their own, arId 

1720 tot 
"'*'<"kkk,,'" .. ***kk k * k '< >. Idrlc~ I< ******** k******* 1<:1< 

NU OP NIEUW ADRES: who only buy from him when 
he attends alocal event .. 
They never go to collectorsij 
fairs elsewhere@ Most of 
them are men; women collect-
01's. usually specialise in 
three-dimensional objects@ 

ZillDERDIEP 52 

are to l)e housed in a 
separate building~ yet to 
'be f'urnished .. 

9521 AT NIEUW BUINEN 
TELEF. 05990 - 16443 

GroenhoI" already has plans 
for the upstairs room in 

VANAF' '1' FEBRUARI I 88 
DAGELIJKS GEOPEND!!! 

ms barn: his 
private collection will 
eventually be on display 
there., This col1ection 
oonsis·ts of firs,t issues 
of Du;I;ch periodicals, he 
they newspapers or filligS, 
a180 trade journals, each 
followed by sucoessive 

is'sued at fi ve 
year intervalse Panorama
magazine, therefore, is 
represemted by a copy of its' no@1 ~ 
going baak to 1913, and by one copy 
each of 1918, 1923, etcetera® Quite a 
collection! 

What fascinates. Groenhof in periodica.ls 
is their infinite varietY$l and that 
goes fbI' buying and selling contac'is as 
welI .. stamps he finds$l in comparison, 
more sterile and impersonal .. Yet he 
wants to take up stamps again later on, 
also as a dealer .. other pri.nted objects 
cherishe:d by collectors ("ephemera tl

) 

such as ex libris, tickets, brochuresw 
billheads etc .. , are to be included as 

11.. In principle he plana to shy away 

Henk Groenhof looks wi th 
confidemce towards the 
f'utu.re" Spare time is going 
to be more abundant, and 
even though collecting as 
such may not increase all 
t!~t spectacUlarly, there 
is an unmis takable trend 
away from the traditional 
Btamps, and vi.ew-cards and 
aoins .. People are getting 
fed up vrlth themJ> and a:re 
inclined to take up more 

exotic lines, such as the presently 
popular Coca..<Jola craze" Magazines and 
newspapers certainly provide unexplored 
avelJl.les to ~ who are, as yetjl un
familiar wi th them" They are a150, in 
a way, exclusive ruld exotic: is there 
anyone among us, who, at one time or 
anotherjl has not been declared a !Jat 
case?- DJO 
Q 0 Q Q e Q 10 0 0 

Ir yon wish to visi t Henk Groenhof' at 
Nieuw-Ruinen in order to and extend 
your collectionll choose a Saturday 
afternoon .. If in doubt, make an appoint 
ment by telephone firsto 
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In oktober heeft mediagigant 
Robert Maxwell de naam van zijn 
British printing & Communication 
Corporation (BPCC) gewoon in 
Maxwell Communication veranderd. 

Robert Maxwell is een man die Murdoch 
op de hielen zit. Voorlopig is Maxwell 
nog maar koning en is Murdoch de 
keizer, want het rijk van de tot 
Amerikaan genaturaliseerde Australiër 
is viermaal zo groot als dat van de 
Britse jood van Tsjechische komaf. 
En toch hebben wij Maxwell al op tv 
horen verklaren uat hij niet graag 
in de schoenen zou staan van Murdoch 
(sic!) en wij hebben ook Maxwells 
uitlatingen gele~en dat hij in 1990 
zijn rivaal Rupeyt Murdoch zal 
voorbijstevenen. 

Robert Maxwell is een even groot 
commercieel woelwater en spinnewiel 
als Rupert Murdoch. De nieuwe krant 
van Maxwell, de London Daily News, 
hield het slechts enkele maanden 
vol, had een distributie-oorlog 
ontketend en kostte 25 miljoen pond. 
Nu kondigt hij een nieuwe nationale 
krant en een gratis huis-aan-huis-blad. 

Waarom die naamverandering? Zijn 
BPCC kan doen denken aan een genatio
naliseerde industrie, stelde Maxwell 
zonder blozen in een brief aan de 
aandeelhouders. Bovendien staat de 'P' 
voor Printing en dat woord benadrukt 
te veel de geschreven pers en te 
weinig de elektronische media, waar 
Maxwell (65) in de toekomst een grote 
rol wil spelen. Hij droomt ervan 
wereldleider te worden op het vlak 
van kommunikatie en informatie. 
Voor deze titel zijn er overigens nog 
andere kandidaten: Berlusconi en 
Hersant. Deze laatste heeft trouwens 
al een aardige voet in België: hij 
bezit 24 procent van de aandelen van 
Le Soir. 

Maxwell is nog niet in het Belgische 
medialandschap verschenen, in Neder
land wel. U hoorde allicht van de 
plannen van het machtige concern 

NDU/Elsèvier (waartoe het Algemeen 
Dagblad en NRC-Handèlsblad behoren) 
om met Maxwell scheep te gaan.. 

Maxwell, de baas van Engelands grootste 
krant, de Dail y Mirror (nog alti jd goed 
voor 3,1 miljoen ex) heeft veel interesse 
voor de middle market-kranten, voor 
wetenschappelijke uitgeverijen (waarmee 
hij trouwens groot geworden is) en voor 
de groeiende markt van de strips. Dé 
toel<omst ligt echter bij de commerciële 
televisie. Hij is al aandeelhouder van 
het Franse TF 1 en wil een Amerikaans 
sukses naar Europa doen overwaaien: een 
kanaal waarop uitsluitend videoclips 
te zien zijn. 

Het werd dus Maxwell Communications. 
Genoemd naar een baas met 45.000 werk
nemers. Of nu 'alles aan Maxwell zelf 
behoort, is zeer de vraag, vermits de 
moedermaatschappij, de holding 
Pergamon, zijn zetel heeft in ... 
Liechtenstein. 

Intussen zit Murdàch ook niet stil. 
Met zijn News Corporation belaagt hij 
het concern Pearson, dat voor de helft 
uit uitgeverijen bestaat en ondermeer 
de zalmkleurige Financial Times uitgeeft. 
Hij heeft al 14,7 procent van de aandelen. 
Zijn Britse uitgeverij, News International, 
een filiaal van News Corp, is al eigenaar 
van vier grote Engelse kranten (The Times, 
The Sunday Times, The Sun en News of the 
World). Het waren precies deze kranten 
waarvan de verhuizing van Fleet Street 
naar Wapping (Oost-Londen) in januari '86 
in één weekeinde werd doorgedrul<t na een 
minutieas, in het geheim voorbereid plan 
om de vakbonden te dwaEsbomen. 

Murdoch is keizer T Maxwell is koning. Zoveel 
is vandaag zeker. Maar er staat nog veel 
te gebeuren met de strijd om de radiogolven, 
de televisiekanalen en de kleurenpersen 
van de 21ste eeuw. Wij zijn er minder dan 
4.000 dagen van verwijderd. 

Ulrik Nimmegeers 
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Last Ootober :media tycoon Robert Max.weIl 
re-christened his British Printing & 
Comnnmioation Corporation (BPCC) into 
Maxwell Connnwlications .. 

Robert Maxwell is followir~ in Murdooh's 
footsteps" At the present moment Maxwell 
is King where Murdoch is Emperor" for 
tms ex-Australian, now U"S .. -citizen, 
owns all empire four times the size of 
that of the Czeoh-born Jewis'h gentleman 
from Bri taino Yet Mr'lXwell ms been heard 
to decIare on TV trmt he wouldn it like 
to be in Murdochis; shoes (sic), and is 
known te have stated publicly that he 
will overi;akeMurdooh in 19900 

Robert Maxwell stirs' the waters of 
oennnerce as violent1.'V e.s does Rupert 
MllXdocho Maxwell IS London evening paper" 
the HLondon Daily , only lasted 

a few months, launched 8 .. fu.ll-soale 
distribution war" alld in the end. cost 
htm.c 25,000,000.,:" He has nol' announoed 
to oe start~ng a nel' national daily 
news'Paper, and a !'ree :newspaIJer" 

Then why the change of' name~? Maxwell, 
in a letter to the share-holder$, 
unashruoodly decla'k"ed that the i.ni tials 
BFCC were too reminiscent of a nation
alised inäustry .. Moreover the inintial 
P stood for Printing which overempha
sised the printed. media, and did in
sufficie~t justice to the electronic 
oneso It is especiallY in the latter 
that Maxwell (65) wdnts to play a major 
part in too fu.ture 0 He of ten dreams of 
becoming a world leader in oommumcation 
and information .. He is not the only one 
who ruay eventually lay claim to Buch a 
ti tIe: one might a180 memtion persons 
such as Berlusconi and the Frenchman 
Hersant " The latter already has a 
foothold in Belgium: he ovms 2lt$0 of 
the shares of "Le Soir ll (Brus sels-
based French-language evening paper; 
100 years old last yearo- edo) 

Maxwell has not yet made ms presence 
feIt on the Belgian media scene; in 
the Netherlands however he did .. You may 
have heard of the negotiations between 
Maxwell and the pOlferful NDU/EIsevier 
group, publishers of, among others" 
NRC4ffandelsblad and Algemeen Dagblad .. 

Maxwell, owner of Br:itain's largest 
selling daily newspaper: the Daily 
Mirror, c,"Urrently vdth a circulation 
of 301 million copies~ is very inter
ested :in so-called middle-market news
papers, in scientific publication with 
vymch he made ms own fortune , and in 
the rapidly expanding markct of comics" 
The key, to the fUture, however, is 
commercial television. This is why he 
is a co-shareholder in the first French 
television network TF-1, and vvhy he 
wants to introduce a commercially 
successful formula from America into 
Eu,rope: a channel broadcasting video
clips non-stop" 

So Maxwell Communications it is", Aftel:' 
the boss who employs 45li>000" Whether 
the whole thing is Maxwell's personal 
property remains the question: the 
mother oompany, Pergamon Holding, is 
llJase!il in Liechtenstein"" fI> 

Meanwhile Rupert Murdoch, far from 
si tting back and watching the world go 
by, is trying to obtain Pearson PLO 
through his News COI~oration: he already 
ow.ns, 14,,7;6 of their shares" Pearson' s 
activities are predominantly in 
publishing: their best-known product 
is: the salmon-colmrred Financial Times .. 
Murdochts News International, a sub
sidiary of News Corporation, owns four 
large-circulation British newspapers: 
The Times, The Sunday Times, The Sun, 
and News of the Werldo These were the 
papers whose transition f'rom Fleet Street 
tOl Wap-ping in East London in January !86 
was accomplisheä in one week-end, on 
a schedule prepared in secret (because 
of possible trades union opposition) 
and down to the smallest detail" 

Murdoch the Emperor)) Maxwell the Ki.ng" 
These are the certainties of today .. 
A great deal however will happen in 
the battle of the frequencies.ll the TV
channels and the multi -colour 
of the 21st century" We are fewer than 
L",OOO days a way f"roru i t <) -

Ulrik Nimmegeers 
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HONDERD.JIAAR 
OUD ROZE 

Anderhalve maand geleden~ 13 
rebruari om precies te zijn~ 
bestond de toonaangevende 
Britse krant the Financial 
Times honderd jaar. Om dit 
Jubileum te vieren heert de FT 
tal van activiteiten ge
organiseerd. 

15 Februari bracht de krant een 
Jubileumnummer uit waar menige 
krantenverzamelaar zijn vingers 
bij zal aFlikken. In een serie 
verhalen werden belangrijke 
historische gebeurtenissen uit 
de aFgelopen eeuw belicht en 
vooruitgeblikt op wat ons de 
komende honderd jaar wellicht 
te wachten staat. 
Penguin Viking bracht op 11 
Februari een Jubileumboek uit, 
getiteld "The Financial Times: 
A centenary history". 
De FT heeFt een nieuwe 
bedrijFsstijl doorgevoerd, die 
niet alleen aan de huisstijl aF 
te lezen zal zijn, maar ook aan 
de krant zelF, o.a. door een 
verandering in de masthead en 
het gebruik van een 

heus watermerk in het (nog 
steeds) roze papier van de 
krant! 
De Engelse posterijen besteden 
aandacht aan de verjaardag van 
de krant door de uitgiFte van 
een bijzondere postzegel en een 
dito album. De Britse 
spoorwegen nemen eind maart de 
gelegenheid te baat een trein 
om te dopen tot FT-trein. En 
tenslotte heeFt een bekende 
drankenFabrikant besloten zijn 
Laurent-Perrier Rosé Cuvée Brut 
te omkransen met het logo van 
het FT-eeuwFeest. Een 
curiositeit voor verzamelaars! 

In de Nederlandse kranten wordt 
uitvoerig aandacht besteed aan 
het honderdjarig bestaan van de 
Financial Times. In elk achter
grondverhaal wordt de grote 
objectiviteit en het sterk 
internationaal karakter van de 
gezaghebbende Britse krant be
vestigd. AD-correspondent Tine 
van Houts noemt de FT een 
uiterst serieus "instituut". De 
Volkskrant sluit zich hierbij 
aan door te melden dat de 
journalisten werkzaam bij de FT 
"tenminste net zo respectabel 
zijn als de zakenlieden over 
wie ze schrijven". Beide 
kranten signaleren dat de krant 
redactioneel gezien niet 
helemaal vrij is van haar 
nieuwsbronnen, maar Feit is dat 
de krant door steeds meer 
mensen gelezen wordt: de oplage 
is de laatste tien jaar 
verdubbeld. Concurrentie 
ondervindt de FT van The Wall 
Street Journal, The 
International HeraId Tribune 
en, zij het in mindere mate, 
van Engelse kranten als The 
Guardian. De grootste 
bedreiging voor de FT komt 
volgens hardnekkige geruchten 
momenteel van de mediagigant 
Murdoch, die reeds 20 procent 
van de krant in handen heeFt. 
(Red. ) 
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13 february 1888 saw th.e 100th. 
anni'Versary of" the Financial 
Times. Ta mark th.e occasion~ 
th.e FT has planned a year full 
of e'Vents. 

The paper itselr did mark the 
centenary with a major 
centenary survey which appeared 
on 15 Fehruary. It did 
highlight, through a series or 
linked artieles, key events Or 
the century that have shaped 
the wordld and did map out some 
Or the paths that they may 
rollo\,J over the next hundred 
years. 
A history or the FT, written by 
historian Dr. David Kynaston, 
was published by Penguin Viking 
on 11 rebruary. The book, 
entitled "The Financial Times: 
A centenary history", traces 
the history or the FT rroms its 
origins as two separate papers 
through to the merger and 
rinally arrives at the present 
day international newspaper. In 
doing sa, it takes a look at 
some or the personalities and 
events that have marked the 
period. 

The year began with a new 
corporate identity ror the FT 
stationery. The new image 
retains the newspaper masthead 
but, to emphasize the FT's 
brand image and international 
status, "Financial Times, 
London Frankrurt New Vork" 
stands at the top in a pink box 
topped by the serrated edge or 
a newspaper. The distinctive FT 
pink has also been used on the 
reverse side or all the major 
stationery items as weIl as the 
inside or envelopes. In 
addition, the stationery will 
carry the FT Centenary logo 
throughout 1888, which will 
also be used as a watermark on 
the paper. 

The Post Orr ice is marl<.i ng the 
anniversary with a 
commemorative stamp book, 
containing a 14-page history or 
the FT in colour and a 
selection or stamps to the 
value or if 5.00. 
Also joining in the 
celebrations is British Rail, 
who will be naming a train. 
Financial Times. The train 
naming ceremony will take place 
at Euston station on 30 Mareh. 
And, last but not least, 
throughout 1888, all 
Laurent-Perrier Rosé Cuvée Brut 
will carry the FT Centenary 
logo on its neck label. The 
Champagne was launched on 20 
January in the City. 
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D~ 'f~~rg~::lijkinv eerder door Klafls S81~ 
verdG gemf'l. C1.kt t~lRf1en D~; Bosnorus 6 t\") 
I'';lThlll''lloord waéî.f' "A..n Courant" grotendf:els 
wordt voor1·)(~:r~')iél. E::n hl:"t 8(~lo~'7:tRrLlfi.t 

wordt g~vop,ré1, en het dom~in V8.rl DOll'}ld 
Dnck (')D zijn rd.jv~re neefjes, is blijverl 

hn.ngeno Het !ll:'lv::"ar dreiet 118melijk dat 
de lez~rs bewust of onbewust gr-l.an f!l::,:nen 
d8.t er een Oom Dagobert is èie tl':genover 
de VK'l'V de ffiecena.s uithangt t Die gedach
te c3it~nt subiet ontzenuwd 1;('; worden" 
Vand13.:3..r dat'.',ij U bij dezen onth/l.L<;]:1 op 
een beknopt fina.ncieel overzicht, opd:l.t 
U ,,:oiR; idee heeft VTl.T1 omz<":t, vrinst of 
verlies en, vooral~ ,nul waar Uw geld is 

FINANCTh"EL OVERZICHT 1 

BR.t/'lrl / Assets 
Lièlméwtfwhapr'b:i. jdr"l.g.<m Hfl <> 3,780.00 
(membf.'rflhi.p élue:s) 
Advert~ntieopbr~ngf:,ten Hflo? ~OlIB 000 
(Proce,'::d8 from ec1vertiselnentE-\) 
[Jive:rsen (v3rious) HfL. 151 0 7L~ 
(t".felverhuuI', e:ntreegr~ld, 
rf:nte etc .. /t8.ble rental, 
entrf'l--Dce fees, intere':st &c 

-""----._-~ .. 
'l'ot'1a1 8éè.n inkomsten 
(asf~ets ) 

Kla3.s S8.1 verc18 I El cOlU'parison between 
the l:mélersigneo' i': acti vities for VKTV 
and it:'! journFt1 and thOf3e of DO:rlR1d 
Ducle H.nd his nirnb1e nephew"l stil) 
TFmkles 0 One m:Lght l1e tel;rpt~ëJ to sup
-pose we hnve the bene:f'i t of rel:üives 
vrl.th riches 1ike those of' Uncle Scrooge, 
and that sorne of these riohes aTe 
benevo1ently chAnnelled towards USo 

Any S'uch thought should be i1verteél. at 
once .. It is for th8t reason that we 
h8.ve feIt we should treat you to a 
br5 ef fimlTlcial SUlDlTh'1ry over the p<>st 
year,; Flfter ,8.11, it is only right thn.t 
you should know something about VJ\."l'V' s 
turnover , ah out how we f'aTe :rini) nci8.11y, 
and~ ahovf"; all, 8.bollt Wh8.t is being 
r::one vvi t h your money .. 

As you ean see t he -rrinter I f.1 b :Ul f'ol' 
our journal we:i.ghs heavily on our 
'halanceo 'l'he last two issues of vohune 
2'were uroduced by a 10ca1 print~shon 

Uit~raard vormt "Au Cour8.nt" de zwaarstc. 
onkostCnT1ost" D~:~ 'beiéh~ l!'\..'3.tst::: kAren 
w~rd r1''':t blt·1.d hij een lî]aatfJeli.jke snel~ 
rlrukkl';r vel'wJ.arr:ligd a Hf1060o,,::::: voor '150 
f\tuk~,o D8..fl.r~'1n8E;t .o:.''-'vr''n we veel uit Flan 
postzegels, nie,t allF;t";Y1 voor ItAu Courémt" 
maar ook voor proefmllrnners, ledenwerving, 
:"11 voor algeTll(':n~: (~OlT~fmondentie 0 Het 
2;al U opvallen dat ~r g<*len 2.utokosten" 
fm 1""vF.nmin tclefno:nl'~o2ten zijn opWJvoerd; 
"'ouden we hierto~ ove:r:gtwn dHTI zou de 
VIG'V ras in dl'; rode ei jfers he landen" 
Ho:,: on:l clubblqd tot sb.nd komt'lIo:cdt 
op d~ ')l2girw mf')J:'naaE,t nitflfmgeZe'lt" 

D.m 

~=======~==========~== 

La3ten / F:xpe,nses 
Drukkoflten "Au Courant" Hfl" 2,396,,00 
(Pr'int~r:'l t Bil1.8 A."C 0 ) 

Portikosten (postage) 
Benn's Medio Directory 
( aansch."\.f /purcha se ) 

Hfl" 2,0560t)5 
Hfl" 506050 

Diverse kantoorbehoeften Hfl" 
(val'ious office supplies) 
(fotocop .. ,enveloppen3 brief-
napier, wrijflettel'S en~~o) 
(plmtocopo~envelopes, stat-
ionery, rub~)rf letters &c) 
Zaalhuur Schiphol Hfl" 
(fair accoffiodation" x'ental of-) 

559.10 

Saldo (Credit balance) Hfl.. 261 .. J+Q 

'l'otrJ.al lasten/ex1jenses Hfl .. 5,976 .. 711-

=====:::======= 
at 600 guilders per 150 copies~ which is 
(luite fair. We 3.1so spend 8. lot on 
DOS t age, not only for our ,journal, but 
2.1so for genenü 8ecretarial correspond~ 
emoe, trié1.1 copics and nromotional 
activities" YOIl may have notiaed that 
no te1ephone oha.rges nor any travel ex
penscs hav!': heen included o Ha.d we done 
so ,V1':'rV 'Nould quickly be in ser:'Lous 
finanoial difficultyo 
The nroduction story of "Au Courant" ha5 
been re18.ted on the next page" - DJO 

WANTED: NF:W YORK CITY foreign language 
newspepers ')lub1ished in the 1800'sQ 
Peter Bakel, 1335 GY'aut Avenue, 
SOtJTH PLAINFF,W, NoJ" 07080, UeS"A" 
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Op dit moment, nu U Uw zoveelste mm1lTll':r 
van "Au CQ'L'Tant ll onder ogen h~eft~ bent 
U be:rlg aan de laatste etappe van een 
meerdaagse koers (Of het ooit een klas
sieker zal wOTnen?) waarvan h~t st~lrt
~chot zo'n twee maanden terug werd ge
lost tijdens eeJn redaktievergadering 
in motel "De Witte ~rgen" bi,i Hilver
sumo De-' proloog" in de vorm van een 
lijst van onderwernen en artikelen 
waaruit een keuze kon worden gemaakt, 
was op dat moment al weer verleden tijdo 

TijdenG die ve"g:'ldering werd nagina. 
voor p8.gina vastgesteld waFlruit de>. in
houd VRn dit nummer zou bestaan, en 
wie die pagina ZDU aanlevereno Ui ter
aard werd daart'ij teven.~ een tijd~,chema 
vastgee.teldo 

De dag daarop (zondag, regenachtig) 
11<'':11 ik 'zo zoet jes aan maar met mijn 
aandeel begonnen, :ik meen m(~t het arti
keI over het krantenloze ti,jdnerko Ons 
~.treven daarbij is om per dEl.g gemiddeld 
een pagina klaar te krijgen, ongeacht 
door wie die pagina wordt geleverdo 
En door de b9.nk genomen Jukt 0.at vrij 
aardigo 

Men moet daarbij niet vergeten dat in 
het bedrij:rsl~vf'ln de beeldschermen je 
alom in het gezicht staren en a.lle 
mogel5.jke randapparv.tuur, laserprinters 
incluis, in shtgorde staat opgesteld, 
IDa.al' dat Uw cluliblnd nog grotendeels 
wordt vervaardigd ou een zwarte tyPe
mR.chine l'TaarVan het bouwjaar wellicht 
met de koolstof-1Ij. methode nog valt te 
achterhaleno Niettemin, hoewel de VIU'V 
voor een dubbelt je geboren is, :31aat 
ook bij ons thans de elektron:tka toeo 
In het vorige nurrmer l:i.et Klaas Salverda 
zijn eerste tekstverwerkte bijdrage ap 

ons los (Philips Videowriter); de op
lettemde lezer is het niet ontgaan dat 
nu ook de heer Nimmegeers op deze wijze 
Zijn artikelen tot sta.nd brengt 0 Of' ik 
binnen afzienbare tijd za.l volgen ha.ngt 
vaar een deel af van Hare MB.jestei t '8 

Belastinginsnektieöooo 

Zijn alle 40 DaginaVs gereed, dan wor
den ze genummerd, on volgorde gell")gd, 
en gaan ze naar de drukker: zoals ge
zegd een sneldI"Llkker hier ter nlaatse '" 

1'his moment, while you are rea.ding your 
umpteenth cony of uAu Courant", you are 
worlcing at the finrÜ stage of a train of 
events, the first of which took p180e 
some two months ago, when the editors 
met in a motel near Hilvel"S'\JJl1o Tt war, 
t.here that we discussed, nage by page, 
the oontents of the present issue» 
chosing :f:::'om a shortlist of artioles and 
subjects that had been prenared in aèl
vance 0 One month frofl'l now we p,h::ül be 8,t 
it 8.8ain~ 

Not only did we t1iRcuss what thif'. issue 
WRS going to com3Ïst. of, but 8.130 who 
was go:lng to l)rOCUCe i t, and WhR.t the 
deadline wae going to beo 

1'he day aftel' thifSc meeting happel'led to 
be a rainy 8tmday, sa I deciéled to make 
a start with, my share in the proceed
ings 0 I believe it V{aS the article by 
mr.Bosman about the -pre-newspapeI' erao 
We aim to have, on ave rage ~ one page 
per day com:i.ng off' ths produetion line, 
regardless of whose \'lork. By and large 
we manege to keep the thing going at 
that rRCe 0 

It may be usef'ul to pCllint out that, 
though i.n most offices toda.y the staf'f' 
a:nd their cathode ray tube equipment 
are st8ring each other in the face all 
day, ~lnd all sorts of supplement8ry 
hardware is al'l'anged in order of' battle" 
the best part of this journal is still 
produced on a tyPewriter of inéieterrnine
ate 8"geo Its origins are Ul1knovm, o.nd 
it will soon hnve antiquarian value" 
Hm-vever,ll in spite of Us irrrpemmious 
state, VKTV is alreaély caught up in the 
maelstrom of automEltioDo Kla8 .. s Salverda, 
in the previous issue, treated us to, his 
firs,t contribution nroduced on lus 
Philips Videowritero 1t ma,J not have 
failed to catch yam:' attention toot, in 
this issue, mr .. Nirilmegoers is following 
in hi8 foot steps" It is largely for the 
Inland ReV'3nue to decide whether I rny
sel:f am shortly going to follow suit 00" 

Once all 1,,0 pages are ready they will be 
munbered !'lnd Elrranged in proper sAql.1.enceo 
Aftel' tb.at the printer takes over; as we 
said, a loenl printshop here in tovm" 
We then insert them iu pre-addressed 

Daarna in geadree,seerde envelO'fmen en envelopes, aff'ix the nroper ~;tamps, and 
/\,ar de pad gel:>raohto- DJO take them to the mailo- l> DJO 
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FOOO FOR THOUGHT 

In my column in "AU COURANT"s 
previous issue I mentioned 
among other things that the 
VKTV secratariat bears a slight 
resemblance to the nerve-centra 
of an organisation like Green 
Peace. Our secretary, not for
getting his wite, combines the 
activities of Huey, louie and 
Dewey in his (their) efforts to 
get our journal out on time, 
every three months, and to get 
it out looking as fine as it 
does. 

And this is just one of the 
many tasks taken on by our di-
1 ent eeret ry. Doeke Oostra, 
who, on top of HU r hing al e, 
also translat th entir con
tents of our journal into 
li h, is sacrifi ing an au 
incr· . sin9 har' of hi spar 
time to th VKTV s retariat. 
and to publi h ,edit ,ad
ministering, printing and di -
tributing "Au Courant". This is 
why he recuited two journalist
members into the editorial team 
and saw to it that one of them 
was made VKTV President. 

So this i how we came to meet, 
th first time at Emmeloord, 
and again on urday af ter-
noon a tew week ago, in a 
motel by the motorway junction 
not tar trom Hilversum, more or 
Ie equidist nt trom our r p
active abodes. The journal' 
51ze: 40 pag . Deadlin : 13th 
March. Compensation: non. Ex
pense: two third of the club's 
annual budget. Finally: it 
circulation, which i 150, 40 
of which are used for promotion 
and similar activitie 

In the margin of the note I 
took I wrote: "fall in with 
realityM. Reality teIl us if 
you want to publish a journal 

you need to invest in people 
and in material (financial) 
resources. In a club the size 
of ours (barely 100 members) 
neither is available in abund
anCD. No dis af caurse: 
in view af the highly s fic 
nature of VKTV 100 mombers in 
three years or sa is no mean 
achievement. But 100 is still 
only 100, and this is why I 
would uggest the VKTV Board 
to approach the matter of "Au 
Courant" in a more practical 
way. 
I have in front of me a copy 
of HOe Verzamelkrant M

, a gene
ral collectors' jaurnal with 
a circulation af 10,000 
(52 pages) 10 times per year. 
Every conceivable callectible 
item i being covered. In add
ition, u e infor'mation 
is being given on collectors' 
fairs at home and abroad. MOe 
Verzamelkrant OO a most pro-

ional y look job: the 
print . side of it is 
looked af ter by Kon.Tijl B.V., 
Zwolle. A year' subscript ion 
cost 30 guilders. "Au Cou
rant B at 35 guilders is 
issued 4x per year. 
I would s VKTV to con
tact "De Verzamelkrant Y with 
the object of establishing 
farm of co-operation al 
VKTV the use of 2-4 pages in 
e.ach of their is u . In th e 
we could publish all our VKTV 
Club News and alsa give e 
attentian to the various as
pect of newspapar collacting. 
Our circulation would, over-
n ht, increase by 9,900, and 
more r"esource would beco.e 
available for other (now ne
glected) activities such as 
a proper Public Relations 
palicy. We would be able to 
more evenly distribut th 
club's ex ure since the 
cast of our journal would ba 
sharply r'educed. 
all round!- Klaas Salverda 

N.B.: Please note that the above reflects Klaa Salverda's 
personal visian. It is meant ta be talked and written about. 
Before giving vent to her own vision , the Boar'd would 
welcome our me.bers writing us to give us theirs.- Ed. 
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DXSCI ISSIEBI.JDRAGE 

Vorige keer meldde ik in mijn 
column J waaraan de kop "Van de 
pers" tot dusver nog ontbreekt~ 
dat het nijvere secretariaat 
van de VKTV verdacht veel weg
heeFt van het coördinatiecen-
trum van Greenpeace. De secre-
taris en. om niet te verget.en. 
zij n vrouw verenigen Kwik. Kwek 
en Kwak. in zich om elke drie 
gmanden weer een toch niet 
slecht ogend clubblad te doen 
verschiJ nen. 

En dat is dan nog maar een van 
de vele taken qaarvoor een 
gemotiveerde secretaris zich 
ziet gesteld. Oost ra, waarmee 
in het Engels (Jverigens net zo 
goed te commun. ceren valt als 
in onze moedert,aal (jawel, hij 
vertaalt onze 'Cosmopolitan' 
elk kwartaal ook nog eens), zag 
steeds meer van zijn schaarse 
vrije tijd opgaan aan het 
secretariaat van de VKTV en de 
uitgeverij, de redactie, de 
acquisitie, de administratie, 
de drukkerij en de verspreiding 
van Au Courant. Dus haalde hij 
twee journalisten, waarvan de 
ene ook nog voorzitter werd, de 
t:.ent bi nnen. 
Daar zaten we dan, de eerste 
maal in Emmeloord en de meest 
recente keer op zaterdagmiddag 
in een wegrestaurant nabij 
Hilversum. middelpunt van 
Belgiê, de Flevopolder en 
West-Fr'iesland. Omvang: 40 
pagina's. Deadline: 13 maart. 
Vergoedingen: geen. Kosten: 
tweederde van de jaarlijkse 
i nkomst,en van de verenigi ng.. En 
om het lijstje compleet te 
maken, oplage: 150, waarvan 40 
wervingsexemplaren. 

"Aansluiten bij de realiteit". 
noteerde ik in de marge van 
mijn aantekeningen. De 
werkelijkheid leert namelijk 

dat het uitgeven van een 
tijdschriFt investeringen 
vraagt van mensen en middelen. 
Beide zijn in de VKTV, een club 
van amper 100 leden - wat, 
begrijp me goed, in nog geen 
drie jaar geen geringe aanwas 
is - schaars aanwezig. Daarom 
stel ik het bestuur voor de 
ui tgave van dit:. blad wat 
praktischer aan te pakken. 
Voor mij ligt het Februari
nummer van De Verzamelkrant .. 
oplage circa 10.000 (1), omvang 
52 pagina's en de inhoud biedt 
een keur aan verzamelingen, 
variërend van miniatuurauto's 
en speelkaarten tot boeken en 
tijdschriFten. Voorts bevat elk 
nummer het meest recente 
overzicht van verzamelbeurzen 
in binnen- en buitenland. Het 
geheel oogt zeer proFessioneel, 
hetgeen niet in de laatste 
plaats te danken is aan het 
gegeven dat de Koninklijke Tijl 
in Zwolle, toch niet de minste 
der drukkers, het blad graFisch 
verzorgt. De verzamelkrant komt 
tien keer 's jaars uit (vgl. 
Au Courant viermaal) en een 
abonnement kost 30 gulden. 
Ik stel voor contact op te 
nemen met de Verzamelkrant , 
tenei nde een samernJerki ngsver
band aan te gaan waarbij wij 
een hoekje van twee tot vier 
pagina's per nummer krijgen 
toebedeeld, waarin we ál ons 
actuele verenigingsnieu\vs kwijt 
kunnen en toch ook de 
mogelijkheid behouden om met 
verhalen dieper in te gaan om 
onze verzamelwoede. Dat stoot 
'onze' oplage in een klap met 
8.800 exemplay>en omhoog, maakt 
wat handen vrij om andere 
nuttige belangen van de VKTV te 
behartigen (w.o. het uitbouwen 
van een PR-beleid) en ontlast 
de club in Financiële zin, 
waardoor we de contributie
middelen wat evenvJlchtiger 
kunnen verdelen. Een gouden 
greeplKlaas Salverda.-

NoB .. : Vvi j l''1ijzen dB le~cr'7 erOn dat he'!:; 1)ov"'m~t8.anéle de;îoY'soorüi.,jke vi.!:;ie van 
de H~er ~)rllv~rc1a is? l.ütdrukkeJ.:'LJ1( 1!{'l(loelèl:ü:,,; d:LflcUf\s:Î_e)é;tuk~ Alvorens het 
VK'I''V~b,:;(\tuur hen!' visie geeft w8.cht :;.'tij s!,r13.r~g d~~ :;:'f'uktie:s VfH\ <B.e lede'} af,. 

21 



Een kwaliteitskrant 
eist een rustige 
opmaak. Zo een dag
blad is van oudsher 
in Vlaanderen "De 
Standaard", amper 
goed voor 60.000 ex. 
maar behorende tot 
de welvarende VUM
groep, Zij draagt 
nog steeds de slogan 
van de frontsoldaten 

l 

De BelledeHi biedt 3.400 1' ... 
VOOl' aandelen van Generale . 
Ukll~HI 1.11"lh 11. t><J"" " 

, .. 110<"1\'" .,,, "I~"I ,J' '''')'''1' 
t..."J ~'I 1< 1>1''',:,'' "I' I ~ I"'" i"~ \ .Ij, 
,1,- .~I,dd'11 1.111 J~ (.",,,,.1, MUI 

::~:,:~I:i,~l ~::,:~~~,':t~'fk~;T 
I",,,,,,,,,,,· ~"ICI<n t.,kn,J 

Ik I!J"~l"on"",,,, h«tl J, uil 

~~:~,,'i~~ rtl.~~.J: :~t~:~~"~l::~ \,~' ~ 
Id"Uill 

A J"~"""-' 
HK I w;;"" 
I· I ,""' \%a 

Landschap.- . 
vernieuwing 

,,,,,,11,."-'11111<1 ... ".1" I>p," 1 4 -1 8 " del' n l' t l' a I en'''' .. ,,, ""' , .. w, "'" ,,, '"" "::::~~,~;~.:~:;,;~::;.~':~~:::;', - 11,1 ("I~t'J ~n H")JI, Ikl~,· J.,I \.i~.; 

"ooruil zie hltn :,:" ':,',',:,~,',':" ':,':~, :,',.t,:'.~,:.',', ',l.J~r,',;:,,'iJ,',,~,·:,',',,'.',:,,',,: 
AVV /VVK in een kruis. I,~:~~~::~~~::~~::.:: ,,,., .... :.,,;:.,,.; .. ,,,,., ...... , 
(Alles voor Vlaande-
ren, Vlaanderen voor 
Kristus). Haar lay-
out is nu anders. of 
liever: een ander 
lettertype was' onvermijdelijk, 
want de superieure zetmachines 
van de VUM bleken de oude brood
letter niet in hun software-
pakket te bezitten. Het is nu een 
Zeer fraai ogende 1atin geworden, 
maar het is wennen. De kommentaren 
rechts worden in een schreefloze 
letter geplaatst, je weet wel, die 
letter zonder vlaggetjes, wimpel
tjes en schreef jes waarin 'Trouw' 
integraal wordt afgedrukt. Kent u 
een krant die durft wat 'Trouw' 
doet, nl. volledig schreefloos 
drukken? Ik niet. Alle onderzoeken 
wijzen uit dat een schreefletter 
beter is, maar bij Trouw zal men 
allicht het tegendeel beweren. 
Aan de Standaard-kop is niets ge
wijzigd, ook zijn de titels van 
enige vernieuwing gespaard gebleven. 
Toch is een wijziging van het letter
type een zeer opvallende ingreep. 

"De St.anda8.1'd ll if; the qur,l:l.iïy drj:Dy 
news'PFl.'Per in F'landers <) It h,,"\!'l a oircul
ation of just 60,000 only lmt; 1.2, T"3rt 
of' the powez'f'ul \lF.M-Group 0 '1'he pa.per 
still ml.l'ri~;s the cross~Yr::i_se initialB 
I\.VV /V\TK that go back to the Flemish 
p,ol(1i~rs in the WW-I trenchefo: 11 All fOl' 

F'l8nders', Fla.nders foT.' Christ" <) 

'l'he new lay-out of "De Stnnda.nj'd 'l is 
dp.e to thl"! inevitl'l.l>i.lity of a ne'N ty'nco 
Newly in.Ci,t211ed type-s~:tting ma.chinery 
tUl'ned out tu be incornp8:tible wi th the 
alO. tyne 17 and a beautif'ul new I..atin 
ty-ne hB.d to be orde red :Ln a h'lu'ry 0 

Gommentf'\ are 'Printed in a fi::m .. "lerif' type 
of' the ~}ort now used integl'ally hy th<': 
Dutch daily "Trouw", and by which the 
htter is flyinl! in thr; fr-l.ce of the 
results of all scientific researcho 
"De Standanrd" has lcft its banner ~md 
h:':fcidlines intAct, but the new tyPe is 
a signif'icl'mt chA.nge nonethele>:sso 

Th('; Brussels-based Frenah-l'lnp:u8.gA d8ily 
* Per 1 januari is in België 11La Cité" was quietly c1isaontinued as 
"1 C't'" d 1 t "La C"t'll ale ver wenen, een krant op frorn Janttary S'o J::t. -e was a 
tabloid-formaa t die de franstalige tabloid size 'Paper, fmd its existence 
kristelij ke arbeidersbeweging als was based uron iihe French-language 
basis had. Er kwam géén solidari tei ts- Christion trades union movement" No 
beweging op gang, zoals dat voor de cnmTJaign of' support such as foT' "De 
redding van "De Morgen" is gebeurd. Morgl':n" was lmmched, ~nél in ~pite of 
Alle vernieuwingspogin en van de ~:v~ral r,:tterrrpts. at re Juv~nnt~on" . ~ 
laatste jaren hadden nîet méér le- CJ.rculat:wn remalned helow the m~n~mUHl 
zers <?p€:elevr:rd·. required, alld "La Citén Yi::nt down w~.th 
"La C1te" st1erf een st1lle dood, no more th8..n 8. vague T)rOIlllse of malo,no; 
met de vage belofte als een week- a aome-heek as a weeklY$-
blad terug te keren. U eN. 



Het gaat niet goed met de Franse 
pers, leert onderstaand artikel 
uit 'Gazet van Antwerpen', maar 
in welk land wel? Wij leggen de 
nadruk op de passage waarin spra
ke is van de monopoliepositie van 
een distributiebedrijf. En het 
feit dat men niet erin slaagt om 
andere vormen van distributie te 
bedenken dan de kiosk. Ook in 
België is het moeilijk om nog ver
kopers te vinden die bereid zijn 
héél vroeg vanonder de wol te 
kruipen. In Nlderland hebben de 
kranten een groot abonnementenbe
stand en ~inder losse verkoop dan 
in Frankrijk )f België. Van"de 
dagbladprijs {ordt in Belgie 30% 
afgeroomd doo~ de kiosk en nog 
eens 20% door de verdeelmaatschap
pij. Meteen is het duidelijk 
waarom grote krantengroepen aan 
een eigen distributie hardnekkig 
vasthouden. 

~L'he Fr~nch Press has hBd a disastrous 
y~ar.Xost year \I as has been rerported by 
the :1'Gazet vnn Ant'.verne-n" (a:ctic1c b~low) 0 

Muoh of' it is oue to the lflononoly of one 
newspaper distri1mtion oompal'ly 8elling 

Aan de Azurenkust 
is 'Nice-Matin' 
sinds jaar en dag 
alleenheerser. Tot 
380.000 ex. gaan ze 
daar, tijdens de 
zomermaanden. En 
met het vliegtuig 
gaat de editie 
'Corse-Matin' naar 
het gelijknamige 
eiland. Nu is er 
een felle st:tij d 
ontstaan tussen de 
liberale "Nice
Matin" en de 
socialistische 
"Var-Matin"; want 
"Nice-Matin" heeft 
zijn onderkop 
"Var càte d'Azur" 
laten wijzigen in 
de hoofdkop 
I1Le Var" met als 
ondertiteling 
"Nice-Matin". Var
Matin tegen Le Var 
dus. 

U.N. 

the paperf\ through their kiosks, EÜld the 
fact tQ'3.t no 81t(~rn8.tiv~ àistribution 
methods\have c8ught on - if they were 
tJ'ied :ëd; 8110 In F'ra,nce, as indeed in 
Be 19:i.llil1 , :it is f1ifficll1t to f'ind rènyone 
vrilling to get UTl Rt +:he cl'8.ck of dawn 
to distrfbutenewspape1;'::', to eubscriberso 
Dutch dailies se11 the vast rnajority of 
their circulations throug,h ::"ubscriptionj 
not so in Be 19ium or Frl'Lnee 0 About 30i& 
of th~ priee of a. Be1gian paper goes ta 
the kiosk, and El f\l.T'ther 20'/ to the dis
tr:i.'bution cOffi1.'anyo Thi}'\ :tB why Dutch 
neWSTlaneI'S t~nD.ciou:51y cling to their 
O~TI eh~nnels of distributiono 
Syml)olic fol' the noor situation that the 
nwtional press in France finds itself in 

Van onze correspondent 
Bob Van Huet 
in Parijs 

De Franse kiosken houden 
elke avond meer kranten 
over. Symbolisch voor de 
weinig florissante situatie bij 
de nationale dagbladen was 
het verdwijnen van het socia
listische ochtendblad Le 
Matill. 

Na een lange doodsstrijd be
sloot een Parijse handelsrecht
bank vorige week dan toch het 
faillissement uit te spreken. 

De titel zal binnenkort worden 
verkocht. Een ongelukkig toeval 
wilde dat de bijl viel juist aan de 
vooravond van een door het 
Franse cultuurministerie georga
niseerde «nationale dag van de 
schrijvende pers», De groots op
gezette promotiecampagne was 
bedoeld als ruggesteuntje voor 
de vaak wegkwijnende kranten. 
De grote (Parijse) dagbladen 
zagen hun verkoop vorig jaar 
met gemiddeld 3 procent dalen, 

(continued on nf)xt 1)9.ge) 

De regionale pers daarentegen 
zit in de lif!. 

Volgens een recent onderzoek 
wordt nog maar in één op de vier 
Franse huishoudens regelmatig 
een nationale krant opengesla
gen, In Groot-Brittannië is dat 
één op twee. Per 1000 inwoners 
worden in Frankrijk 185 kranten 
~ geconsumeerd »; bijna de helft 
minder dan in Nederland, België 
en Duitsland. Hoop op verbete
ring is er nauwelijks, want 
slechts 10 procent van de Franse 
jongeren tussen de 15 en 20 jaar 
leest regelmatig een «canard ». 

Desastreus 
Bijna alle bekende Franse 

krànten, zowel de linkse als de 
rechtse, beleefden een desas
treus 1987, De conservatieve 
Quotidien de Paris zou maar 
liefst een vijfde van zijn lezers 
hebben verloren. Ondanks een 
enorme reclamecampagne zakte 
de Parijse oplage van het sensa
tiezuchtige France-Soir met ruim 
15,000 exemplaren en ook de 
machtige Figaro moest een stap, 
je (3,5 procent) tenlg. Links 
legde Le Malin het loodje. Het 
modieuze Libération was ge
dwongen zijn ambities op een 
lager pitje te zetten na het mis-

!lil 

J 
lukken van een speciale Lyonese 
editie. Alleen de links-liberale 
Le Monde en de populaire Pari
sien Libéré gingen er op vooruit. 

De uitgebreide informatie op 
radio en televisie (zes netten) 
wordt in krantenkringen als be
langrijke reden genoemd voor 
het verval. Volgens het onder
zoek kijkt één op de twee Fran
sen naar het acht uur-journaal. 
Daarnaast blijft de distributie 
van de Franse kranten een pro
bleem. Krantenjongens als bij 
ons kent men nie!., De losse 
verkoop in de kiosken is bepa
lend. Initiatieven om thuis 'te 
bezorgen zijn tot nu toe op niets 
uitgelopen. De monopolieposi
tie van een groot krantendistri
butiebedrijf is onaantastbaar, 
Maar erger dan dat alles is toch 
dat de Fransen ook minder kran
ten blijkeIl te kopen omdat ze 
nict meer geloven wat daarin 
staat. Het eeuwige gekibbel tus
sen links en rechts en de daaruit 
voortvloeiende «gekleurde» be
richtgeving heeft een ware rava
f',e aangericht onder de lezers. 
Wie wil weten wat er werkelijk 
gebeurt is ontkomt er niet aan 
om zowel Le Figaro als Libéra
tion te lez<;n. De waarheid ligt 
vaak ergens in het midden, 
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(French Press, corrtinueö) 

was th<'.: disapnearance of' thr) soci81:int 
morning nanel' "Le Matin de P~lr:i.s" 0 

'rhe nEltional Paris-base:d lost 
3':{ of' their circulations last :veil!'!! ar" 
opposed to the provi.ncial press whic:l:l :18 
getting strongeero Only one in f'our Freneh 
f'al1l:iJ.:'u')5 rt~p:ularly bu,y EI. rli1tional d8.ily 
paper., In Brit'dn it ip. onl":: in two., Per 
1000 inhabitanh 185 dDj ly naper;:: are 
being ti cODsumedti in F'r3.DCe; in H()ll~md$l 
Belgium ;mo. Germe..ny i t is abol1t twice 
that number" Only 10i6 of' the young 
neoIJle in nance regularly :l:'e8.d ~1 news~ 

nap/'lr" 

Th~ 11 Q1.lot:1 dien de Pari:;:; 11 (conf:\t")rvéüi V\:1 ) 

is f'.upposed tO have lost ane :N.f'th of 
its circulation in 1987 The pooular 
"Frarlce-·Soirti lost 'lIJ ,000 in spi te of' 
a larg~~scale pl'omotione,l cB1u]:laign, nnd]' 
even the moderate "Figaro ll h8.d t~o :swalJow 
8. 108$' (3,,5%)., 'Ehe f'astLi.onable "I/Lbéra
tien" wi thdrew i t8 Lyon cdi tion vrh.ieh 
had f'loppedo Only "k Monde'! (libecf:ll) 
and the nOTJUlar tlu, Pari::\:'L\":u" w/';re-: .'1bl® 

:Lnerease the:ir c:::'ixouJ.aticnm" 

F't.u'thl"r CF\uses of' thiol e:'Ltu.ntion are 
the extensive n~V'rs COVe1'8.ge on the winc;= 
le:ss Gmd on 'IV (six channels); ha.lf' of~ 
the populati.on vV'~1tch thee; 8 0 telDek nel'!}). 

Distribut:l cm in a se'rious nroblem as has 
'bel")n ~xplained but llerhaps worse than 
thrd; is thai; F~cenGhrnen no longe!' Se'Jel!l 

to lJel:Le'~ve WhEI.t the newspapers étre Tn.fb~ 

lish.:l.ngo rrh~ ti"'r.'nal 'hetw~(:;n 

th(; f'arrt.icms and thc colouTe,d 
the:i.I' rü"f'ilia!;ed newsp8.pers 

is said to hav(~ wX'ought havoe a.mong the 
rea,dersh.i.po in France anc: wants -Co 
learn t.he truth f'rom n.a.tiona.l nevvBpHpe:c~', 

the only way is to I'ei8d bath "I;e Figaro li 

and "L:rb~r8.tionll 

"Nice Matin" rule;s OoK" on thr:: Cote d'Azur 

GEIJBNKBaEK '100 
~_. ~~~= ~~., -~"=='~ 

In de eerstehelf't V'Jn de:t.e <',euw veT~ 
,o,chenen er te lb.aI'l~)m drie dagbInden: 
het neutrale "Haarle:ffis Dagb18d"~ de 
FI."Ko "Nieuwe H''la!'lemsohe CO\J:cant tl en 
de legend;c'trische "Opreohte Haarlem,,'3che 
Courant" uit //6=>60 Van deze drie k:ranten 
versclLi.jnt. thans alleen nog he:t "Haar
lemfl Dagb1nd lt 

0 

Ü):I 1 'j ju1i '19B5 11\"'stond dl";ze~ krant 100 
.jaHro Naar aanleiding VFlD dit ,j1.lbilelID1 
if!' on lang:::. een aardig gedenkboe:k ver
sohenen: "'"fm bundel:Ll1g VéLn e',e'n aantal 
ortikele.n over v("rl(':d~,n, heden en to(:?
kODlS t Vécn de') krant 0 Ook ge eft het en 

ki,ik OT> !l11 qf3neld;f::J) van h,e:t 
hl[Jdb0~dl'i jf'" Het bod(wordt 
door Dsmiate Holding te:: 
H:Cl" 11~.95 0 ,(Koi\loYll;., V1<'J'V 

ROOK 
,,-~,~~~,~~" 

In th:: l'ir::;t hn1f' of tb.is 
Wi!':J'e th,r(3e o ie' ily newsp.'Jpers in 
anc:ient city of Haarlem: "Haarle;ms Dag
blad" (inä.enendent h "Nieuw~ Ha3.rl(~ll1sc:he 
CourQnt" (R."C;,,); and. the:~ vener8.ble 
IIOprechte Haarlem::; c:he CourrU1t It (f @ '1656) 0 

Onl,y "Ha8.:r'ler!ls Dagblad"b.a:s ;31u'v-ivC':d to 
the ~re3ent dRy 0 

'rh": latte;!' cF)le~:bn,t~d it:s centenary on 
July 11th 19E1')" An rd;b:'A.ct:'iv~ memorial 
volume wa'f', nl:(blii'.hed rt" a 001-

l1:lction of artieles on thFl pélp~r' spast 
present and f\1.tllre" It al,:,o providcjS 8. 
good :l nr:,ie;ht in th~; vrorki.ngs, of El modern 

pull1ü;llin,&; " The 'boa:!, 
j,f) T)11t)liRlwd. ·D8IrLli~lte Flold:Lrlg, H~aarlern$) 
at thA of 1L,oC)S DutGh " 

(KoAlo~lf)~ VRJ.'V~ Haarlerrd 

in the South of'F:r'ance <) Af> many El s 5[30, 000 ~~~~.~.~.~, .~~~~~~~~,~~ 
are no exceptio:n the: surll!n~~r 

months" 'I'heir !lOorr;:He~:Mat:Ln" edit'Lon ::Lig 

sent to the i,,,.lartd 'by " In thc de 
paTtment (I:f' Var ('l'onlon) heY\ivl"nrer El. keen 
ba t'tle of' competHion is IS raging 
between the liberal "Nice-Ma'tin", whieh 
has changed tl:le nrune of' lts 10cn1 r)dition 
from "Nice-Ma,tinjVa:r Oate iPAzUI· II :Lnto 
"Lw; VarjNice-Matin", and the ~lOcialist 
"Var Matin/R~pubHquetl <) 

nice·mafi.l1 
~~l1'!'TTfiJ'1îFf1f(~nr --... ... _b......,. ........... __ ='" "'''1 

e':en "gids il ~ V8n nj,~t 
Hoortt':n verzarnAlbaar drnk", 

v~) n 1:"ipClo:ckaétrt v:t.él 
tot krwrtcm ',:n tijch<:hri 
boek !I 

gew:i, l\ f'bee ldinr';'é':tl zi Jn in h(~t bç()k C)1)~J 
[',enomeno Het ~larlbev()len l1ri ,jspeil li~jkt 
over het ZeelT' gematigdQ 
ü\ Lyle PublirwtioYhs, Glenrr18.yneJ) 
Gala8h:Le 18:iJ Se lk:'Lrk:s:hire TD 'I ,5NR, Schot 
land; pri,js .f: 6,,95.l1 portvri,j" /\Emb.l 
blac1?ijdcn: '1)+, 2Lt-5x170mm" 'Een nuttig 
werk voor velen V8.rl ons! 



LYIE IS PRICE GUIDE TO PRINTED COLIEOT
!BI.ES~19§1.,hY :r;ny' Curti5~---

A. us~ful volume to have and consult for 
ma.nv of us! No fewer thelT\ '/18 sortn of 
pTi~te<1 collectiblef>;$ rang;ing from rail
way tickets to jigsaw puzzles and, of 
course, newspapers and magazines li are 
being eovered in this fairly coneise 
volume (1147 nages of size 24r:)x'17Omm, 
equal to 10x7")" Pictures of' repre
sentative specimens are g:iven of All 
specified tyPes of col1ectibles, Ilnd 
each sneoimen is tagged vrith a recom
mended priceo The level of th,ese seems 
quite f'airo This worthy volume is 
priced :=tt .r 6,,95 postfree, and may be 
obtarned direclly from the nubli~hers: 
Lyle Publications, Glenmayne, 
CTalashiels, Selkirkshire TD1 3NR, 
Scotland" DJO 

Below: a (scaJ.,,~d-down!) page f"rom the 
a'bove volume, 'md a list of collect
ibles coverede 

NOT F ---
It was our intention to also discuss 
mrr member Rene Vos 9 doctoral dissert
ation ~ntitled "Niet voor Publicatie" 
in this issue Ol> Unfortunately we did 
not receive a copy in time, and will 
have to postpone this item to the next 
issue" The sub,ject of the diflsertation, 
defended in nuhlic on March 3rd 1988 
in the Grea.t Hall of Leyden Uni versity, 
Ü', the vicissitudes of the legal (non
Underground) press in Holland during 
the German occupation 1940- t 45@ 
N VOOR 

---~ 

Het was onze benoeling in dit nummer ook 
het proefschrift van deze narun door ons 
lid Rene Vos te bes~reken@ Helaas is het 
te laat in ons bezit gekomenJ bespreking 
volgt in het volgend nummer" Onderwerp 
is de legale Nederlandse pers tijdens de 
Duitse bezettingJ het proefschrift werd 
in het openbaar verdedigd op 3 maart jol .. 
in het Groot Auditorium van de RU Leiden" 
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batuviascnr nouvrllrs 
K/LB.AJ~ ANGTIilj) 'beri.chten door dr:-~ v'inCi ,'0.~'n
gewaaid, zo luiêt dt~ M81p,::î,f5n t:o:cm voor 
vret wij ".g(~;runht'.~m" DOP,l:len: 1''i"pontarHl O":lt;

EltO).nn, kyit:tp,}~lnOf" aRDw18Td, e'1 in ver
I,llI'ongen toe r:<;nnêl verder' vcr,,::,reid 0 On>,:(:
V,leI' on dit n:i.vt:8·u "temd ('te 'he:dchtf~pving 

tf-:D ti.,i(je vn~i de Vf'r~.nip'.cJe: Oo;:tinrJj·:od1f) 
Com-ryn i~ni~ 0 

Jn.n Pj.r)tprsz Coen 11.2t het ui t ::11f: él81en 
V'I n ë1.8 WCI'fdé: ontvrHl,,~pn ni"'-:'lws OV8I'
f\c~rd.jvr::n on vr::r,'jlreiè{An over ('J.e mel':st 
~)f\ml(:p'p,n fpctol'ijen v:ln (ie VOO o N:'lBuw8 
l:it N(·d'~l'bnd en lJ.3.t Inoië, Il\.'JnT ook uit 
Londen~ 'F'Tnn}:'f'r.rrt "')n 1>.!ill'lAll ':Vf;rd nl(iUfl 

wer"31dbmd:i.? gena'dd 0 Zo ontvinf', men in 
1661 een 2.Dntnl bc!'l..ehtêm '1f1éOJUé',ti;;r Vf'1.:n 

"Ohines,,; courantier~," on FOl1I\of',a o 

DIA VOO, di'" pV8nn12i nnl'ip,re bsélr:1 .. jvcn 8,1 
te gr'ote public:ttfdt 1.'lit den hO?:e c.)chtt';'~i1 
heFJf't het nieuw!'lbl8.èl.wezen nooit 8.R.nge
lIloedigd" Vandaar dat~ tervd.jl m~n in het 
moederland reeds bijna anderhrlJ.ve eeu.w 
de coura.nt haB lBren acceptAX'en en waar
deren, Indië crvi'tn bleef VF:Tsto1mn tot 
hr.t ,jn ar 1711Ao 
Oneer di" ruimdenkende GoUv"?-rneul' .. Gener8!41 
Wi.l]~em Baron wm Imhoff' is m':!n er toen 
in BA.tavia. eindelijk t'JP p-'(,:komfm een 
n:1.Auwsb~ad in het lAven t:l rOeT)len" Op de 
108 rlU[lllstU:g V!l.rl dat .jP::\T v(",r~~cheen op 
ini ti8.ti.ef' VPll Ond8t'kooprrnn en Adjunct
F,ersttr,ezworen Kl~rk der Ge'.îcI"'1.1e Si"·kre
t":d.e, Jan F,rdme1n Jordens SJ VOOT de eerste 
ffi[JA.l df; tlBatavls.se Nouvelles" " In Aen 
vel,; millen herhe: ,'3ldc adVf!rtentie v8.1 t te 
lezen d~] t deze NouvelIes Itwerden gedrukt 
An v'~r\rolg~"ns é.J..lle rn<::wndr;gen Wéll'en te 
verkri,j,rr,en in 't C9.st(-jel, bij tI "Bout en 
Jo 'lR.rl 'Putten, I S-COntp8 gn:1e ~:El Drllckey.'~\ 0 ti 

ZonI}; ,n.e:. t8 v'.,rvr"lchtf;n l,pc,tond de in
houd v:m dit wekelijke, nieuwsblad VOOT 

een belangrijk neel uit aankondigingen, 
besluiten van het Best.uur, enzovoorto 
Het F:uropese nieuws was door 1'18 bank ge
nomen een jRar oudo Zeer up-ta-date 
eohte:!' - nameU5k on 19 oktober 17)~1t· 
was men met het 1)P,rich~, yan dlG v-I'èder
z::'Ljds.e oorlogsv'3rkllèLringen tUEisen 1.':nge
land en ]'rPJ1.kri5k in maart van dat j~lhI'o 
Society-nieuws ontbrak eVAnnL-Ln: een 
"lanc1togt" Vtm 0e Gouverneur--Gener8.01 
met een gedistingeerd gezelsnwm Ol) 18 
8UgWStus 1745, in veruchAiàene ri:itlliiJ(~m, 
naar pln8.ts"in nIs Meestç:r COl'llf:lis ,l 

Tji'·' won;ct. en Oampong B2ro wordt in of"t·"i1 
Y{E'c:;rp:r~feveno rpc ,Toe:r.'ok Cotta weI'd~n een 
a{~Hlt;cll a.ntieke hel;'ll(k~n en :')t(~nen r.oet 
"onJ.eer~·bn.re inGcri.nten" "beh,k.:z)n, zijnde 
Hgpdenckstud:en ueT ouoe Heydensche 
KOning<m in <J.eze Gewestfln" 0 OnV'3twi . .jfeld 
,yaTen dit :r'(~)?'tR.nta.n V"Ui de hinc1oe-bescha
V':Î.nv 011 Vi":'s-t Jav8. 9 s-Zondag~ ging men 
t81:- preek, waRrbij werd gelezen uit Job 
3, Yf',rzen 1~. 15 en 16. Later genoot men 
vnn de 11 L~::méJ ,~douwAn c1:er Waereld ll om~ingold 

zijndB dool' een w:gel van Hooge pn Lege; 
B~:rg".mll ;111'.Jn 'b.'lvond zich kb.nrblijk"üijk 
'hij Bui ten:jorg, t,hnn~ Bogor v,pheteno Na 
cr-;n j~cht'r8rtij en '~en m8.D.ltijd~ R.arW,ebo
('jAn door oud-Landdrost V-Lnk, aTriveerdt-} 
het !{e7.p,lsnhp 'jî weer voldaan en tevroden 
ti iJl de 'I'huyn OT) JfJCatra" 0 

In een 3.nder nummer werd verteld Vfln een 
7·(~kere Prcmonent Philippo de Helho, flf'
komstig uit ('18 bl;::\t~'" der koor-lieden in 
Brits-Indiëo D'jze 'Philippo had denmtr-:: 
ijVerig gPp,tudflerd aan de theologische 
f:,chool te Oolombo on Ceylon, dat in die 
tt,jd ook Nederl'Htds bezit Wfl3~ dat hij 
110t Hebreeuws, Grieks, LR.tijn, Neder
l'<nds, Portugees, Mallabars (waarmee 
waBxE:chijnlijk het Malay;üam wordt be
(Jmüd 1 en Singalp-es kon verstaan, en i.n 
de vier laatstgenoemdE'! t8.11f.n "stigtelijke 
nroedicsten" deed" HEn da.t men op de 
TlI'edikstoel ziet staan een zwarten Indi
aan ffif;t een paar ooren, tilir-3 hem on de 
schouderen hangen, wiens vel zoo donker 
als de nagt zelf~1, j3 "blinkende vEln 
;~'I'm.:t'thc-Ld is, die set on:;; daar het ligt 
aes suyv(;ren"'~vangclimm:, 0":"" den kande
laar, en uit zyn zywrt,,;n mond komt voort 
c3ie bl~rde T8.ale CF.m8.öns, di.e onse 8w8.rte 
en bevlekte zielen sneeuwwit, jn. witter 
dAn witte wolle maken kanllQ~oO 

Dl") "B8i;gviasche Nouvelles H Waf'> geen lang 
leven beschoren& reeds na 2 jp.,.ar hield 
?:::Lj op te bestaan" Hoewel .Joro.ens t onder
neming redeli,jk succesvol blAek en het 
octrooi driA j8ar geldig was, w8rd 0'P 
last vqn de Heeren Zf:ventien (vanuit 
Nede:r'l::.md dUs) op 20 juni 17Ly6 de uit
é':RVP I:;Af\taAkt 0 Dit aange zien men t1 van 
het ëlnikken en uitgeven der couranten te 
Batavia al nFldelige gevoli2;en hier te 
lande had 'oesneux'd Q tt -

(Uit een krant van 191~0 - enigszin..q in
gekort 0 Met dank aan LQ'MoC"Nie:r.;rnck) 



bataviaschr nouveU 
K"'BAR ANGDf, mef:1~1ages hlown hithp,r on 
the winds: this is M::l.lay for what we 
call 11uuourso 'l'idings that arise spon
ta ne ous,ly , a.re accepted without queE',t
ion, Dnèl TlaSsed on in a slightly àiffer~ 
ent farm" In thIOl Dutch "East Indies at 
the time of the VOO (Dutch East India 
Oomnany) news information was mo:::"tlv at 
this levelo " 

J .. P .. Coen~ Governor-General 1617-'?'7, 
M,d all the ne~YS he reoei ved oopied ;.:md 
sent forth to even the remotefflt OompFtrW 
settlements: news not only from Holland 
but 3.1so hom ~,lsewhere :tn F,uroue 9 ano 
frorn other parts. of the Bast Indies .. 
In 1661, well aftel' Coen's time, Chinese 
Courantiers on the island of Formosa 
sent a number of mef,s3ge8 to EFltavia" 

The VOC~ like other corporations, was 
not keen on too much pub]jc:i.ty, 'illd 
never encouraged news'T>aper publishing 
in any way" 'l'his is why the Indies re
l1lB.ined without lel newspaper l.mtil the 
year 17hh, by which time people back 
home had learnp,d to accept and appre
ciate the papers fOT nearly 1'1, mmtury 
and a h:üf' () Broa.dminded Governor-Geno 
Willem Baron van Imhof'f' was the one Vlho 
finally consented, a,nd on August 10th 
1744 the "Batn.viase Nouvelles" appeared 
f'or tho first time 1I fo llowing an ini ti
a,tive by Jan Erdm::tn JordensJ) Under
Merchant and Assistant First-Sworn Clerk 
at the Secretariat General " As coulèl be 
read in all advertisement re~eated ~~ny 
times" thrj "Nouvelles" were printed by 
and aV..JilA.ble each Monday f'rom J "Bout 
<'md J .. van Putt en, Company Printers at 
the Castle. . 

As rnight have been exnectedjl mOSct of' 
the contents of' this weekly newspaper 
were of'fioial announcements, decrees 
eto" GenerB.l1y :s:peaking neW:3 froro 
Eu:r"Ope waS a yp.flr old by the time it 
WB.S nublished 0 One notabIe exoeDtion 
"ere the mutual oAolar1'<tions of war 
between England [md F'ranoe in 1v\?cT'ch 
17Li4: the news was published as early 
as Oot ober 19th of the Same yearo 
T~e paper also carried flooiety-news, 
WJ.tness the extensive re'nort of all 
eXCUTsion ()Y' the Governor-('.eneral and 
8, groun oi' guests, in f,evcr::ü ooaohes 
to places. such i'l.S Meester Cornelis" IJ 

T jiawong and CrlllTpong Baro 0 At Joerok 
Cotta a i1lJmber of statues alld tablets 
with "illegible inBcrintions" received 
attentiono Whet were obvious'ly renm;:·mts 
of the Hindu civilisation on Westel'n 
.Java (ancient eVf:n then) were regaroed 
as mernf'mtoes of the "pag'3n kj.ngs who 
u~e-d to rule in these parts"" The Sun
day sermon was not forgotten: verses 
14-'16 f'rom <Tob, ohanter 3) were re8.él" 
Afterwards ane enjoyed the soenery, 
vd.th r~.dge:s of high and lo'llf mountains 
all 8.r01md: the place, apparently" was 
Buitenzorg, nowadays Eogor .. Af ter same 
~:uocessful htmting, and a meal offered 
by fonup.r bE'.ili:ff Vink, the d~_stinguish
ed company arrived bA.ek in Batavia 
("thee Garden r;l.t .JélOatra") we 11. satisfiedo 

Another issue related the story of one 
Proponent Phili ppo de Me lho, originally 
from thc mcrchants V caste in B:citish 
India~ Tms Philippo had been so dili
geut a ,.,tudent at the theological :school 
of Colombo, Ceylon (a Dutch colony at the 
time')) th.a t he was a.ble to undGr:stand 
Hcbrew, GX'Gek, La.tin, Dutoh, Po rtuguese , 
1o.1allabar (::::: probo Malay.<tlam) and Singa
lese, and to dE:;liver sermons in the lstter 
fom'. Thus" as related by the Nouvelles, 
coul.i'l. 'be seen in the pulp:it ua blaok 
Indian, with ears henging down to his 
shoulders, whose skin is as dark 9.sthe 
night itself, even shining for darkness" 
and who ph.ces the pure light of tlw 
GoS"Dcl on the oandelabrum for us, D,nd 
from his b18 ck mouth procoeds tha t com
forting tongue of C9.naan which renders 
OUT bL'3.ck rmd blemished souls \'lhite aS 

snow, even whita as thc whitest woo.l""ooo 

The "Bataviase Nouvelles", unfortunately 
didn tt last long" 'l'wo years aftel' <Torde~~ t 
initiati Ve :Lt CA8.sed to be publishedo 
Bven though it waO', a f?.irly sllocesful 
v~ntu:r'e, and the ljoenoe had been issued 
foX' three yeR.rs, the paper WaS bo.nned on 
,Tune 20th 17h6 by order of the "Lords 
Sevonter-m", the supreme gaverning body 
of the VOC in Hol18ndo AllGgedly, they 
h[j.d beRn inf'o:emed of ~l'Omc ëlisfH}vanté)g~ous 
oonsequences of newspapers printed and 
~Îubliphed in Bntnv:i.8. o -

(a !=',ljghtly sho:rtened 8.T'tiole from a 1940 
neWS-pf:'.per; courtesy LH.O.,NierynGk) 
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lJOUT fT 

.~GEBODEN: Beperkt aantal polymeer
platen van voornagina's GAZET VAN ANT
WERJEN begin febo1988, WwOo opeTung 
Winterspelen Calgaryo Prijs 10 gulden 
per stuk plus porto. RoGl'ooten, Molen
straat 86, B-2338 Baarle-Hertog, BIg" 

AANGEBOD8N: ~,) d~ chromo litho reeks 
van 6 Liebig-prenten "HE1' \lEHVAARDIGr~N 
VAN ~N 'J.lIJDSCHRIFr" (met verklaring) 
6 gulden portvrij toegezondeno r;en 
leuk geschenk, vool'al in een lijstje ~ 
b) een verz81I1e';ling van 20 verschillen
de Nederlandse kn,.nten 1938-1949, 30 
p;ulClen 1',ortv:dj toegezonden" L.MoO., 
Nier:ynck, Verdilaan 85, 4384 LD Vliss" 

FOR SAIE: "CENSUS OF BHI'1'ISH NF,WSP.A.:tERS 
ANn PERIODICALS 1620-1800" by Orane & 
Kaye jI 205 pages" A reprint of the very 
rarJ!:! original pu'bL, 1927., Invaluable 
are the locations of early nC)wspapers 
in U oS" l:i.braries 0 Also 'LI.seful in as
certaining completemess of' early nUlE 
of newsp2,pers and periodicals,Q Indis
T)ensable as 8. reference tooI for all 
those interested in the bibliog;l'R-Phy o'f 
early periodicRlso Pr:Lce 30 guilderf:' 
posthee @ L@M"J"Nier:ynck, Verdilaan 85 j 
4384 LD, VLISSINGEN, Holland .. 

GEZOCHT: Zeer veel geboden voor een 
exemplaar van DIE mEIE PRESSEjI Duit~~
talig emigrantenblad, Amsterdam, 1933-
'390 J.F"Liefting, Fennenplein 80, 
8918 CS LEElfflARDEN" tlf 058-6605000 

GEVRAAGD: Nederlandse kranten uit de 
tijd van de FRANSE OVERHEERSING in ons 
land" Rick Bosman, Hogendijk 78, 
1506 AJ ZA6JIID AM , tlf' 075 -35 3994" 

GEZOCHT: Kranten & weekbladen met arti
kelen over de Nederlandse rnili taire 
MUZIEKKORPSEN" G .. Woittiezj) Ber;tevaer
Eltro6, 4501 KL OOSTBURG tlf 01170--5039 

':IE RUIL: Ik heb een 90-tal binn,!:n- en 
buitenlands~ dag- en weekbladen (ook 
enkele unieke tijdschriften) te ruilen 
tegen DAGBLADEN wereldwijd" Lijs.t op 
aanvraag: RoGrooten, Molenstraat 86, 
B-2338 B8.arle-Hertog, BIg .. 014/699.')~·5 

GEZOCHT: Dm t s talige HUlv10RIS TISCHE BLADEN 
als Der Witz, Das Bunte Witzheft .11 3 Mal 
Ku.rz Gelacht, Humor Illustrierte, Scharfe 
Sachen Magazin.ll Schlusselloch, Sex lVLal 
Kur z Gelaeht.ll Mini -Humor, e te" Klaas Van
derspoel, Henri DunantIaan 81, 9728 HC 
GRONINGEN, tlf 050-255791 

WANTED: NEwspm~RS herare 1660; any hom 
America with tax stamn or befare 1766; 
H.:oy hom 1711-9; IJny fJ.'om stri:mge or rff':mote 
ar~as of the 1'IOrld past or present; an;y 
from US territories or southern states 
(CSA) 186'1-'65; a:ny with C!3.ncelleël. stnmps 
affixed from any comrt;:ryj papers own~d 
bY fameus peopl~h George Marohelosjj 
Minneorterstrasse 1, 2854 Wiemr!,dorf'll BRD 

GEVRAAGD: Belangstelling voor alles over 
VêËTBAL, zoal::" oude kranten" tijdschrif

foto I 3 ete" HoBazuin, Anne de Vries-
JJ18n T!If.1 DG COEVORDEN" 

AANGEBODEN: OUDF~ KH.AN'l'F.N" Wie vvil rui len 
tegen oude ansichtka3 rten (dorpsge zich-ten) 
van v66I.' 1940? B"Held"r, Kievits'Neg 11 $ 
981~3 HA GRIJPSKFJlK tlf 05911-7-12309" 

GEVRAAGD: Klein a~tiek GRAFISOH M~RI.~ 
bvo loden &/of> houten lettersoorten, evt" 
d::i,voko:rps~n,l zethaak, zetlood, els, gal6:'li, 
corrigeertang, matrijzen$ houten hamer, 
"dresseerplankje", etc" alSlIlede klein 
recl81nemateriaal, interne (oude) paperas
sen en lektuur van en over "cotU'tJnten"" 
Svp vriJblijvende offertes aan Dick R" 
Voortnk~n, AlboNeuhuysstro 26-III, 1058 
SC AMSTERDAM, tl~& 020-150880 

GEVRAAGD: oude gebonden ja8Tgangen VG'tn 

tijdschriften "Eigen Erf" , "De Humorist 11 , 

"GeilI" Stuiversblad", "Fliegende Blatt~ 
er", "Die Gartenlaubelt (').a" Verz .. : Z"van 
Dijk, Dorpsweg 78, 8271 BP IJSSElMUIDEN, 
tIr 05202-15680" 

GEVRAAGD: eX(')ffiD18ren OCHTENDPOS'!;NIEUWE 
POST, liefst hele jaargangeno Graag kon
takt met verzamelaars van kranten 19J.~5-
19520 A.HoBouv,y, Wade Merodestraat 84, 
1 382 'lF. W.EE SP 0 

Meer advertenties op bIZa: 29 
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'l'E K00,E: WINKIER-PRINS Technische Ency
clapaedie 6-delig als nieuw (nog j.n 
doos) Hfl@ 225 ,,=; "Het geschenk voor de 
FtÏhrer", door Felix Kersten, lijfarts 
van Himmler, 304 blz met aanr18ngsel, 
Hfl" 15 ,,=; "Duel boven Engeland" door 
Bi5hop (slag om Engeland 1940), 230 blz 
met foto I S'l' Hfl .. 17 .,50., ~ovan Dijk, 
Dorpsweg 78, 8271 BP IJs s'e lmuiden., 

GEZOCHT: De Engels'e strip ":PENNY" lP ge
tekend door George Dans voor "The Sun
day Pictorial" - Wanted: British oomic 
":PENNY" drawn by G"Davis fOT 11 Sunda.y 
Pictorial" - IG.aas VandeJr5'poe-l" Henri 
DunantIaan 81, 1728 HC GRONINGEN» 
Holland'lI tlf'" 050-255791 

GEVRAAGD: PIN-UP-, FIIM- EN DE'l'ECTIVE
TIJDSCHRIFTEN uit (bij voorkeur) de 
jaren '40 & t50. Eert Meppelink, 
Bankastraat 46:11 7942 VN MEPFEL 

WANTED: GERMAN NEWSPAPERS and foreign 
dailies in the German language before 
1945; also early 17th/18th century 
issues (any language)" HaraId Braem, 
In:llllelmannstrasse 46, D-}200 HILDESHEIM, 
Eundesrepublik Deutschland o 

WANTED: Anything from/abo:ut WAR CORRES
PON:!JE'NTS and WAR, PHm'OGRAPHERS through
out the times" Also press-cards, badges 
identity oards, eto o OoMoA .. Spronk,l Hoog 
Buurlostraat 52, 2573 JA '.!HE RAGDE" NL 

GEVRAAGD: Tijdsohrift WENDINGEN 1919-
1932: goede nUllllllers:ll goede prijzen .. 
Couranten & tijdsohriften met bijzondere 
advertenties, of speoiale nummers over 
reklame .. Reklame-affiohes 1900-1940., 
Wo~wenhardt, De Lairessestraat 40/1, 
1071 PB AMSTERDAM, tl~o 020-6200890 

WANTED: NEWSPAIER PROMa:PION, Lay-out, 
journalism, jubilee edit ions @ Ulrik 
Nimmegeer~, Potvlietlaan 10-86, B-2600 
EERCHEM/AntwQ, Belgium; 03-2352104@ 

GEVRAAGD: BEI1HSCRE VERKIEZINGSPROPA
GANDA; OMROEPBLAlJFJi jaren '60 en ouder" 
S"SoBrouwer" Mounleane 31-A, 9247 CZ 
URETERP (Fro) tl~" 05125-2189" 

GEVRAAGD: ie & LAATSrre NUMMERS van dag
en nieuwsbladen .en tijdsohriften" 
K~Salverda, Oude Haven 1 1671 AX 

COLOFON 

"Au Oourant" is het verenigingsblad van de V.K.T.V o , 

Vereniging voor Kranten- en Tijdschriften Verzru:nelaflrll. 
en versohijnt eens per drie maanden. 
"Au Courant" is the jou:rnal of V.K.T.V., The European 
Nevmpaper OolleotoN!' Olub / Der EwopKisohe Zeitung .. -
aammler Verein / Ie Club Européen des Oollectionneurs 
de 3ourna.uxo 
De VKTV stelt zich ten doel de band tussen lcranten-
en 'tijdschriftenverzamelaars in Nederland en in andere 
landen van Europa te verstevigen, het uitwisselen van 
:ruilmateriaal te bevorderen, en ter zake dienenéle in
formatie aan onze leden door te geven. Als middel daar
toe dient behalve 11 Au O::>want" een aantal periodiek te 
organilteren bewzen en excursies. 
Dur objeotive is to unite collectors of newspapers and 
magazines in the Netherlands and in other countries of 
Europe. to foster the exchange of Bpare itelllB. and to 
make relevant informati01l available to our memberB. In 
pursuing these objeotives VKTV alzo organises fairs and 
other events. 
De VKTV telt momenteel ca.110 leden; VKTV baB at the 
moment approximately 110 membera. 
BeBtuursleden - Board Member~lI 
U.Nimmegeers, Potvlietlaan 10/86, B-2600 BEROHEM/Antw. 
België/Belgium.; tli'/phone 03-235210l}j voors./prerldent 
D.J.Oostra, De BospOruB 6. 8303 WIl EMMELOORD. Holland. 
tlf /phone 05270-98032; sekretaris/secretary 
Mw.A.Oostra-Boelens. De Bosp= 6. 8303 VIB EMMELOORD 
Holland. wnd.penningrneesteresse/acting treasurer 
S.S.Brouwer, Houtigebage, IlBs.penningm/ass.trellSwe:r' 
w.L8wenhardt. Amsterdam. lid/melliber 
O.1!.A.Spronk. Den Haag/The Hague. lid/member 
Red.;Ed. "Au Courant": U.Nimmegeers, D.J .Oostra, 
Drs.K.Salverda. 
Correspondenten/Correspondents: 
Bl.g/.I.wr: U.Nimmegeers, adres zie boven/address above 
BRD/1:lDR/0H/A; H.Daoh, Eiaerf'elder Ring 8. 
D-1000 Berlin 20, Deutsohland 
France: B.Gelin. 79 Avenue BartMléroy Duyer.69005 Lyon 
British Isles: L.Smollan. 11 Glengarry way. Friars 
Cli". ObristoJ:ru:roh. Dorset BH23 J.iEJ. 
Lidmaatscbapskosten incl. abonnement Hfl. 35.= p.jaar, 
giro 3853388 t.n.v. V1\TV. Enmeloord 
Mellibership O:ues incl. Gubsorlption 35 Dutch Guilders 
per yefU', payable by Ewocheque. International Money 
Order. or in cash; Postal Giro alo 3853388. Please 
write you paJ!tS no. on the reverse of ycrur Eurooheque. 
lG.eine advertenties! 
Per lid per lIllIIJ!ller 1 gratis advertentie. !WIJ[ 10 regels. 
Extra advertenties. alBl!lede adv. voor niet-leden: 
Hfl. 10.= (max 10 regels). 
Members are entitled te one free ad per issue. max 10 
linea. Extra ads, !!lso all ads for non-mellibers at 10 
guilders "aoh (max. 10 lines). 
Tarieven voor grote advertenties op aanvraag. 
Rates for lfU'ge 8dvertisements on request. 
Kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk 15 mei 
a.s. bij het sekretariaat. 
Deadline for iteW' to be published in the nen issue: 
May 15th wi th the se=etary please. 

GF.VRAAGD: Alles (JIver IJSLAND in kranten 
& tijdsohrifteno Vilhj~lmar Vilhj~1msson,l 
Hvassaleiti 1371J 103 REYKJAVIK, Islando 

GEVRAAGD: 1 ex .. elk van de volgende 
verdwenen dagbladen: DAGBLAD VOOR COE
VORDEN (tot 1975); NJEUWE -KOERIER/MAAS
& ROERBODE (Roermond, tot '71); BREDA
SCRE' COURANT (t ot ' 66 ); DORDTS DAGBLAD 
(tot '75); NIEUW UTRECHTS DAGBLAD (tot 
'76) en andere" D@J.,Oostra, De Bosporus 
6" 8303 WB EMMELOORD» tlf' 05270-980,32 
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(vervolg) 

De . groote New· Yorksche bladen hebben hun cQrrespondenten over 

den geheelen a8.rdbodem verspreid, en hun berichtgevers op alle slag

velden tot in Indië, China en Afghanistan. Om ook de inwoners van 

kleine plaatsen in de voorrechten, ", .. elke de lezers dier grootsteed· 

sche dagbladen genieten 7 te doen deelen, kwam een vindingrUk 

Yankee - Kel4:>gg is zÜn naam - op het denkbeeld van de zooge· 

naamde ::couranten zonder hoofd". Dit zün couranten, ,velke in een 

middelpunt van handel en industrie 'i'orden gedrukt voor een reeks 

van kleine plaatsen, die gaarne een eigen pJaatselük blad willen 

bezitten maar daarvoor geen middelen hebben. ::;-u worden in de 

hoofdstad' drie bladzüclen der courant met handelsberichten en mede· 

deelingen van staatkundigen aard gevuld en zoo naar de verschillende 

kleine plaatsen verzonden. De vierde bladzüde en het hoofd blU"en 

open, zoodat do kleine drukker die slechts met eenige berichten \"an 

p]aatselUken aard en advertenties behoeft te vullen om aan de in· 

woners van het stadje voor weinig geld een eigen blad te geven, 

waarin zoo wel het jongste nieuws uit de hoofdstad als de nieUlvtjes 

uit, den omtrek te lezen ZÜn. Kellogg begon hiermede tUdens den 

grooten 4merikaanschen burgeroorlog, toon hU de ooriogstüdingen 

voor zUn courant door een anderen drukker liet gereed maken. Ku 
wordt ongeveer' een derde deel van alle ~~merikannsche yreekbladen 

als,':) hladen zonder hoofd 0' gedruk t, tenvUl Kellogg zelf in zOn eigen 

árllkkerüen niet minder dall 81):2 derge1üke couranten gereed maakt. 

De instandh,)uding \'an zulk een ontzaglUk aantal couranten is in 

Amerika mogelUk behah'() dO'Jr de algemeene belangstelling in de po

litiek, '\ooral dO(}f dt? goedkoopheid der couranten, door de m,îssa 

advertenties en den \'oJstrekten vrüdom van lasten in dit opzicht. Eén 

of meer dagbladen te lezen i:3 behoefte voor elk huisgezin. Vandaar 

de zoo kolossale verspreiding van sommige bladen. ~ de laatste 

twintig jaar overtrerfcn do Amerikaansche couranten wat rUkdom 

van inhoud ~ snellleid dcr medodeelingen en verscheidenheid der stof 

aangaat. verre die V;'lo ~1E:'t Europeesche vasteland. Het jaarlUksch 

bedrüfskapit,ul \"an een groot )[ GW· Yorksch aagblau beloopt ongeveer 

een millioen dollar3. Telegraphische tüdingen verdringen hoe langer zoo 

meer alle dagen de vroegere correspondenties; alleen de kabeltelegram

men uit Europa kosten aan een groote New- Yorksche courant per 

jaar 50 -100,000 dollars. Een instelling als de in 1855 te New-York 
.-

opgerichte AS.:!ficiaf",' P)"es.'1, die zich jaarJUks tot een bedrag van onge-

veer een millioen dollars ;tan nieuwstüdingen uit de verschillende hoofd

plaatsen laat seln.!t1. ,j\11 dit! weer aan de tot haar toogetreden couranten 

over het geheel!? ICl!ld te t l:10f!ï":1pheeren. vindt haar:y gelüken niet. 
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De reus der Amerikaanse!1e couranten is en blijft de .New, rork 

Heraid: hij werd in 183::> door G. Bennett opgericht en door hem en 

zUn zoon tot de tegen',yoordige verbazende beteekenis gebracht. Het 

papier, dàt \'i)Ür die c.:.uralH iedere woek \yordt bedrukt j lOU, zoo 

het ter breedte \'àll ruim r) voet werd uitgespreid 1 een lengte hebben 

van meer dan FJI)(j Eng-d:':iche mUlt:m. Een Zondagsnummer telt 144 

kolommen. WJ.an',U1 1 (1(1 nll.'t afh'ertemies zÜn ge\·uld. Om deze bui, 

tengewone maSSèl kopU in letters weer te geven zijn er 120 zetters 

noodig en 30 correctors. Het gemiddeld get.al letters in een kolom van 

den Haald i~ ul1l:::treeks :W.0I10: dien ten gevolge moeten gedurende 

8 llren büna 4.:3uu,OCIiJ Jen!.:!':; door de handen der 1 ~O zetters gaan. 

Om de drie d1.ü.';)el.: !.lad,~'n ~ welke elk nummer beslaat, te drukken, 

zün () dubbelE' snE:ipC'l'.-::(·n liu.:1dig. ,,'elke 14 exemplaren tegelUk leve

ren. Met h8t oog hierop wordt elk der :24 pagina's veertienmaal ge

clicheerd. hetwelk ('Î:Il tüwal van 33() clichés nw::\kt. Daar olk van 

~eze 40 p~)r.den weûp-t. is er a:w metaal een gewicht van meer dan 

dertien uu:;:,'·r.d rl(>l1 1 1>::, 11 nl·,,'.di:;. Het getal der annonces knn men op 

4(10(1 per da~ srr:llen 1 af\\'is~(·l'-'lld \'an :? regels tot :2 kolom cdk. Behah'o 

deze belangrijke rubriek bevatten de overige 44 kolommen bet dage

lUksch niouws uit alle landen der bewoonde wereld. Naar men bere

kent, bevat een nummer van den N.· Y. H. bUkans den inhoud van 

twee dealen van 500 pag. in 18°, hot gewone Fransche romanformaat. 

Vermelding verdient nog dat ten behoeve van dit blad de eigenaar in 

1869 Henry Moreton Stanley op zün kosten naar Afrika zond om 

Livingstone op te sporen. 

Tot de meest gewaardeerde en meest verspreide couranten te Ne\v·York 

behooren verder: de in 1841 door Horace Greeley opgerichte Tribune, de 

Times in 1851 door Raymond gesticht, de Star (sedert 1868), de Evening 

Post, een beslist vrUheidsblad, die sedert 1801 uitkomt en van 1826 - 78 

door den dicbter VvT
• C, Bryant word geredigeerd; de ComrnercialAdver

tiser 1 de oudste New·Yorksche courant, sedert 1797. Te Boston verdienen 

vermelding Advertiser, Post en Transcript I te Philadelphia de Gazelle 7 

de Press en de Ledger, te Baltimore de Sun en Clipper, te Washington 

de Republican en Chronicle 7 en de Congressional Record, die, evenals 

vroeger de Globe, de handelingen van het congres met behulp van 

stenografen mededeelt.; te Richmond de Enquirer en lVllig, te Char

leston de .Mercury, te New·Orleans het True Delta en de Picayune, te 

Louis ville ber. Journal, tG St. Louis de Democrat en Repllblican, te 

Chicago de Tribune en Times, te MUwaukee de Sentinel, te Cincinnati 

de Commercial, te San-Francisco de Alla Cali(ornia en Chronicle. Als 

voorbeelden van groot debiet, waarin zich vooml week· en maand

bladen mogen verheugen, zÜn te noemen de New· York Ledger (bel

letristisch 'weekblad) met eon oplaag van 400)000 exemplaren en Har

per's Weekly met meer dan 250,000. 
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------------- (COl'll"INUED )----
The great New York papers have their 
correspondents all over the world p and 
on all battlefields even in India, in 
Ctdna and in Afghanistan.. In order to 
let the readers of' provincial papers 
share the advantages of those of big 
(~ity papers, an ingenious Yankee by the 
name of Kellogg camee up with the idea 
of' printing news})apers without a name 
at top of page 1" They are printed 
in a large city somewhere and distrib
uted to a number of small towns, each 
aspiring to have a newspaper of their 
ovrn, but too small to effeotively sup
port one" Three out of f'our pages are 
print ed. with advertisements and news of 
national and world imporlanoe, and thus 
despatched to the s.mall tawus,l where a 
looal printer adds the :rirst page .,dth 
lUs ovmtitle and with looal news and 
advertisements .. l'hus for relatively 
little money several smal:l towns have 
their ovrrt week1.Y newspapers, in no way 
ini'erior to any other" 

Kellogg embarked upon this. seheme during 
the AmeI'ican Civil War, when he had his 
war bulletins printed elsewhere" Today 
albout ane third of all American weeklies 
are printed without titles, as described 

" Kellogg rrlJnself in his ovrn works 
produces no fewe:r than 862 sueh papers'" 

The fac.-'t that sueh a great number of 
survi ve in America is due 

TliOt only to the general appetite for 
1'olit10al news;l! but 13.150 to their very 
cheapness in turn caused by advertising 
and their exempt ion f'rom duties <) 

f'amily wants to read at least one daily 
Ol Th1s in itsel.f gives rise to 

huge circulations" During the past 20 
yearl5 American newspapers have sur
passed those of the Continent of Europe 
in mos.t res-pects, notably in the speed 
at which they report the news, and in 
its diversity .. The annual capital of a 
great daily paper in New York is about 
a million dollars@ Traditional corres
pondence is increasingly giving way to 
eommunication by telegraph; a large 
newspaper stJends .50,000 to 100,000 Dlrs 
per year on cables sent from Europe0 
Organisations like Associated Press, 
founded in 1855 in Ne. York, receive 
one mil1ion dollars I worth of cables 
f~om various capitals per year; they 
are unequalled arJYWhere else .. 

The giant among Ameriean newspapers 
remains the "New York Herald", founded 

in 1835 by G&Bennett, and extended to 
its. present exalted position by his son .. 
The quantity of paper consumed by this 
newspaper during one week, would, if 
rolled out, extend for 1000 miles .. A 
Slmday issue has 144 coltmms, 100 of 
which f'illed with advertisements .. It 
takes 120 type-setters and 30 proof
readers to deal with this volume of 
copy" There are roughly 30,000 types in 
one column; the 120 type-setters 
fore process 4 .. 3 million types among 
them each 8-hoUT werking day" Six double 
high-speed presses, producing 14 copies 
in one go, are needed to print the three 
double pages of which the "Herald" con
sists' .. Theref'ore 14 bloeb. are made for 
eaeh of the 24 pages, making 336 'bloeks 
in all" Eaeh of these weighs 40 pounds; 
a total weight of 1 000 pounds of metalo 
On average, there are some 4,000 adveI"t
isements eaeh day, varying from 2 lines 
to 2 eo11..llllIWo The remaining 1+4 columns 
are f'illed. wi th the daily neWS. from all 
of' tIle civilised vvorld" One issue of the 
New 'York Herald contains almost the same 
amount of text as two 500-page novels" 
It was this newspaper whose owner in '69 
sent Henry Moreton Stanley to Africa to 
rind Livingstone" 
Among the' other highly respected papers 
in New York are the Tribune, fOlmded in 
1841 by Horaee Greeley; the Times (1851 
by Raymond); the Star (1868); the EVenlllg 
Post (1801; Liberal; edited by W .. C .. Bryant 
1826-'78); and the Commercial Advertiser 
(1797; the city's oldest)" Boston has the 
Advertiser, Post and Transcript; Phila
delphia the Gaaette, Press and Ledger; 
Baltimore the Sun and Clipper'; Washington 
the Repul)·lican and Chroniele, and thc 
Congres&'Ïonal Record, whioh, as the Globe 
used to do, reports on the parliamentary 
debates; Richmond the Enquirer and Whig; 
Charleston the MerCl.lIJ"; New Orleans, the 
True Delta and the Picayune; Louisville 
the Journal; St@Louis the Democrat and 
Republican; Chicago the Tribu:ne and the 
Times'; Milwaukee the Sentinel; Cincinnati 
the Commercial; San Francisco the Alta 
California and Chroniolc@ Among the high
circu1ation papers. should be mentioned 
weeklies and monthlies sueh as the "New
York Ledger" (belletrist 1',eekly; 400,000) 
and "Harperls Weekly" with over 250,000,,-

from "De Courant" by Willem Haversmit, 
publ .. A .. Wo Si jthof'f , Leiden, Hollarld, 1885" 
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Volgend op onze jubileum~lijst in het Ebersberger Zeitung, Paul Heyse Stro2~, 
vorige :mmnner volgt onderstaand nog D-8000 Munchen-2 (1-8) 
een aanvullende lijst met Duitse Hamburger Abendblatt, Postfach 304630, 
kranten~jubilea van dit jaar» een bij- D-2000 Hamburg-36 (14-10) 
drage van onZe correspondent in Duit:s- Hilpoltsteiner Kurier, P08tfach 340, 
land, de Heer HoDach te Berli,jn,,- D-8070 Hilpoltstein (1-12) 
Further to our list of' newspaper3 that Deutsche Tagespast (RoKo), Juliuspro-
oo'lebrate a jubilee tbis year, we now memade 64, D-8700 Wurzburg (28-8) 
publish a supplementary list of' German Beueler Nach:d.,chten, Neue Strasse 8, 
newspaper jubilees; a contribution from D-5300 Bonn-Beuel (""" @ .. ) 

our German correspondent, Herr HoDach Der Nordberliner, Oraniendamm 48, 
from Berlino- D-1000 Berlin-28 (2-11) 
245 jaar (7-1-174.3) Werdener Nachrichteni' Postfach 16l~530, 
Bremer Nachrichten, Martini Str" 43, D-4300 Essen-16 (8-10) 

D-2800 Bremen 1 Werra Rundschau, VOl' dem Ber~e 2$l 
~~~ (6-9-17~3) D-344,Q Eschwege (1-1) 

Merk:u:r, Luitpold Stro 28, WAZ - Westdeutsche Allgemeine Zeitung$l 
D-6660 Zweibrucken Friedrichstrasse 34, D-4300 Essen-1 (3~) 

Hersf'elder Zeitl.,mg, Kl.ausstr .. 31, Welt am Sonntag, Postfach 304630, 
D-6430 Bad Hersfeld (20-3) D-2000 Hamburg-36 (1-8) 

!:WO ,jaar (1-7-1788) Heim und Welt, Am Jungfernplan 3, 
Haller Tagblatt, In den Herrenackern 5)) D-3000 Hannover-1 (31-10) 

D-7170 Schvvabisch Hall (N"B,,: Wij wi,jzen U erop dat de meeste" 
(., .. u-1838) maar niet alle bovengenoemde titels 

lh~.r~'~~ Bote (edoSchwabische Zeitung) dagbladen zijn®- Please note that most 
Rudolf Roth Str .. 18, D-7970 Leutkirah but not all of the above are dailieso) 
Hohenloher Ta.gbla tt)) Blaufe ldenerstr .. 44 "'IIIIN~AIi!lllGEIIIIIKIII!'OME~III!'N~NIE~UWIlllillllllS~_IIIIiIIIIIIlIS~TIi!lllOP--rnEI!IililIIiliIllliSIllliS------

D-7182 Gerabronn (",,0<>-1838) 
JlUaar (1-11-1863) Op initiatir,f van de voonnaIige Bonds-
Kehler Zeitung, Hauptstrasse ,58-A, kanselier He1mllt Schmidt bekijken 10 

D-7640 Kehl 'Europese dagbladen of zij een Olp de USA 
12:0 jaar geriohte weekkrant zullen uitbrengen: 
Norderneyer Barlezeitung, La~estr" 6, "Helsingin Sanomat" ll "DagcrL'!'\ Nyheter" $I 

D-2:982 Norderney (1-6-1868) "The Guardian" lP "NRC-f-Ianél,elsblad"" "Die 
Frankisches Volksblatt, Juliuspromenade Zeit" 11 "Frélnkf'urter Allgemcine tt 

1# "Le 
64, D-8700 WUl."'zburg (13-6-1868) 'Monde lt

, "Neue Zurcher Zeitu:ng" lP l'El Pais", 
Flss1inger Zeitung, Zeppelinstrasse 116~ en "Il MesS'agt~rott .. - These 10 newspapers 

D-7300 Esslingen (25-l.~-1868) are currently considering to start a 
100 jaar weekly paper aimed at well-educatcd US 
Brunsbutteler Zeitung, Koog Str" 9" citize.:ns; aD. initiative from former 

D-2212 Brunsbuttel (00. -1888) German Federal Chancellor Helmut Schmidt .. 
General Anzeiger ,l Postfach 1180 IP DB' t ..... (Fi' 1 T' ) e r~:se ,C8.TSOn groep· nnnC~8 .:l1ues 

D-2953 Rhauderfehn ( ...... -' 88) heeft het Franse fin" -econ .. daglllad "Les 
Talpost, Hauptstrasse 97, Echos" ovcrgenomeno- The French fin/econ 

D-6734 Lambrecht (@O .... -1888) daily lII.oe~ Echos!' has been taken over by 
15 jaar (u ...... -1913) thc ?earson Group (FinoTimes) hom U"K@ 
Hofheimer Zeitung, Postfach 1230, 

D-6238 Hofheim De Canadese IIFinancial Post" (Toronto) 
4.0 jaa,!. (1948) met hul]1 VB.n F:i.nancial Times" van 
Abendpost Nachtausgabe, Frankenallee 71 weekblad dagb12.d geworden" - Toronto-

D-6000 Frankf'urtjM-1 (1-10) based tlFimnc:h'l 1'ost ll Yfeekly h~1.s been 
Abeml. Zeitung, Postfach 200104.)) turnl">d into A dailY$ wUh R.ssistrmce from 

() thc Financial Times" 
D-8000 Munchen-2 " 0 8 @ 

Altmuhlbote" Kirchenplatz. 3, Drie uieuwe dRgblRden / 3 new dailies: 
D-8820 Gunz.enhausen (2-9) 1Il,e ,Journ.'J..l de Toulom;e" (9-3-88) en 

Deutsche Allgemeine Sonntagszei tung" IICourrier-Sud", beide/both Toulouse, Fra,,; 
Mittelweg 111, D-2000 Hamburg-13 (1-2) tl2L~ Ora" te Athene, Griekenland (Athens"GR) 
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In het weekblad "Morgenrood", onder 
redaktie van o~m .. de bekende 
Ferdinand Domela Nieuwenèruis, stond in 
het nummer van 'J .runi '1918 (nou 19) het 
onderstaande stukje dat vanwege zijn 
betrokkenheid met onze kranten- en 
tijdschriftenverzamelinteresse waard 
is om onder Uw aandacht te worden 
gebracht 0 

11 In onzen ti jd van gewone en draad-
loze het wel eens afu'dig 
te vernemen hoeveel de belEl11grijk-
steberic:hten vToeger noodig hadden om 
verspreid te 
Den 12 '15 'j9 stierf te Wels bij 

(Oostenrijk) Keizer MFuoroiliaan I 
van Duitschlarulo Bi. alle landen van 
J~urop'a stonden met hem in contac'l:; en 
dus ,"'as van veel betekenis een spoedige 

vall het bericht van zijn 

Ge'Vroonlijk had een van Linz :naar 
Augsburg 2'; dag noodig:; voordat hi j 
aan zijn adres mIlar omdat het i.n 
die januarimaand koud en slecht weer 
was$ had de bri.ef vier dagen noodig om 
daar te komen, zoodat eerst 16 Januari 

Raad den dood van zijn Heer te 
weten kwaIlo ('bedoeld worcftt waarschijn-

de Ri van het DtLttse 
DJO) 

Op Ilen~lf(a:en datum kwam het beri.cht 
te rrriëst, den 18en te Ofen (lrlermee 
wordt bedoeld Boeda-pest DJO) en te 

en den 1gen ris·1; men te 
Vene-tie den dood van Mrudmilia.ano 
Den 23en werd het beriaht uit Frankfbrt 
aan den Main naar Wetzlar overgebracht 
en op dendelfden dag vernam Ma't'garetha 
van Oostenrijk den dood. haars vaders en 
de troonbestijging Tan Karel Vo 

Neurenberg kreeg de tijding i;oen een 
.eek oud was en Terbreidde ze verder 
naar Noordelijk Duitschland$ 
T'e Rome kwarn de doodstijdi.ng den 23en$l 
te den 25en en te Madrid den 
28en Januari" 
En dat alles met "spoed" 
die op geen kosten te zien hadden om 
maar snelt hun reisdoel te bereiken! 11 

HoJ$C@Bosman$ VKTV$ Dordrecht 

IN ENGLISH: 

Issue llOo19 o~ June 1st 1918 o~ the 
weekly IiMor~enrood" (::: IIAurora"$ red 
lliIOrning sky) edi ted by, among others $I 

the well-known socialist leader 
J!lerdinand Domela Nieuwenèruis, contained 
an article which is bound to be of' some 
interest to newspaper- and magazi.ne
collectors, and is therefore printed, 
in English translati.on, belowo 
"In our days when comnrunication by 
teleg:raph, rlred or rlreless II has become 
custorll8_r.y few: people are aware of' how 
much time eTen tb,e most iraportant mms 
took to be made known@ 
On Januar.y 12th 1519 the German 
Maximilian I died at Wels, near 

Aust::da As' good as all the 
states, of Europe had maintained contact 
with whi.ch is the news of ms 
deathllfas important, and should be 
broadcast with the utmost speed o 
It usually took 2'; d~s ~or a letter to 
be taken from Linl; to an addressee in 
Augsburg$) Bavaria, but ·{;he cold and 
the snows of that Janua:ry caused such 
delay that it took four days instead, 
50 that the Counci.l did nat heax' of 
Us MasterDs\ death until Janua:ry 16th" 
(what is meant is probably the Imperial 
Court Councill of the German Empire
DJO) 
That same day the news arrived in 
Tri~st; on the 18th in O~en (the old 
'reutoni.c name foF' Budapest- DJO) and at 
Brescia (Lombard;)7)~ and on the 19th 
peorple in Venice heardi o~ Maximilian' s 
death" On the 23rd the Illessage was taken 
from Frankfort on the Ri. ver Ma.in to 
Wetzlar, and on the same day Margaret of' 
Austria heard of her father' s death rold 
o~ Charles V's accession to the tbrone 
Nuremberg receiyed the :ne'lfS when it was 
already a week old, and passed it on to 
Northern GermalJlTo 
'rhe message arrived in Rome on the 23rd, 
in Pari:.:!' on the 25th, and in Maclrid on 
the 28th of Jruu~® 
And all that through the efforts· of 
speci,al couriers who were to disregard, 
expense in order to spread the news 
q't:dckly! H .. J .. C $BoSlnan, VKTV $I Dordrecht 



IN HET NEDERI,ANDS: 

Tiet februari~:rrummer van "Collectibl~ 
Newspapers" kwam met een exclusief' 
bericht over' een nieuw prooede ~ in de 
VeroStaten 11itgevonden~ dat de aan~ 
tasting van houtpulp-papier door de 
zuren die in dat materiaal aanwezig 

alsmede door ZlJren van huitenaf, 
tot staan brengt" Niet sleohb:! dat, 
het herstelt ook krantenpapier dat 
al is aangetast en broll'i ill'i 
geworden .. 

Te behandelen voorwerpen (kranten, 
dokumenten" el12L,,) worden in 

luchtdicht<:: :cuimte berwndeld met 
een gas genaamd " Dit gas 

geen Ill~ t $; met zich 
mee te Het is kleurloos II on-
zjclhtbaar, en onoplosbaar in de meeste 
chemische stoften" Het \'/urdt in het 

en laat d.aarop 
dun maar zeer sterk 

achter$ dat alleen onder een 
"bepaalde lichtinval zioht-
baar wordt" 

Het product komt van Nova Tran, een 
onderc1t"lel van Union Carbideo In de 
wool'den van een van de wetenscrwppers 
van dit is papier in feite een 
spons van oellulose" Het parylene 
wordt door die spons opgenom~n, en 
sluit iedere vezel afzonderlijk in een 

waarbi,j het sterke bruggen 
vorrnt daar vmar de vezels elkaar rakeno 
DH maakt het papier een stuk 
en schermt het tevens af voor invloe
den van "buiternaf 0 

Iiclewel het procede al een paar jaar 
getest is, bevindt het zich nog steeds 
in een experimenteel stadium" Op het 
ogenl'JliJc wordt het beproefd bij een 
aantal instellingen in Amerika .. Het 
"behandele'fn VB.n een krant kost op dit 
moment dan ook nog Zlo'n 50 gulden" 
Het valt echter te verwachten dat, 
2lOdra blijkt dat het in de praktijk 
goed vold.oet, en dat er een niet on
aanz,ienlijke markt voor is, het op 
grotere schaal zal worden toegepast, 
en dat de prijs dan ook een stuk 
vriendelijker zal worden" 

Er gloor~ dus enige hoop voor diegenen 
die vrezen voor verzuring van hun 
kostbare verzamelin~~ 

"Collectible Nevmpapers" (USA) last 
month brought the news of a wholly new 
process, invented in the U .. S .. , which 

. is designed to ·put a stop to the 
deterioration of' newsprint by the acids 
inherent in the materialo Not only that, 
it will also shield treated 
from the effects of acids in the 
and will even reinf'orce material tM."1:i 
is in a pOOl' condition, to the point of 
nearly falling aparto 

The ob.jects earmarked for treatment 
(newspapers, books, documents, etc,,) are 
placed in a sealed cab in, into which a 
gas. named P<'trylene is then injected fo:r 
a specif"led period" This gas is said to 
be envirorunentally compatible and safe" 
It is colou:rless, invisible and insohl.
bIe in most chernicalso The newspl'int 
ab soros tb.e gas, which lea ve s upon i t a 
minute layer which 21 nevertheless, is 
extl'emely strong", It is only visible 
under an angle, and even then only if 
yeu look very cal'efUlly" 

Parylene is being produced by Nova TI'an$' 
11 di vision of Union Carbideo One of 
their seientists describes' paper as a 
cellulose sponge composed of thousands 
of f'iberso Parylene is absorbed by that 
sponge JI and encapsulate{ each indi vidual 

fOlming bridges at the n1llner'ous 
fiber--to~fiber contact points" The 
result is a significant strengthening 
of the paper" Furthermol'e the paper 
will he protected from chemical react
ions wi. th the environment 0 

Although -l:ihe plf'OceSS has been undergoing 
tests, fol' a number of years it still 
considered experimentalo At the moment 
it is being trled by a number of U"S" 
institutions 0 Treatment of a single 
newspaper vmuld cost about USDlr 250=9 
at this momento It is to be expected, 
however, that as soon as Parylene bas 
proved to be successfUl in pl'actice, 
and there appears to be a not inconsider
able market for it, introduction on a 
significant scale will follow" This 
will eventually mean that the 
will came down" 

In other wol'ds: there is hope f'or thwB'e 
among us who have been fearing for the 
condition of valuable collectiansl 

35 



I beoa.me interested in the story of 
the New York newsboys when I li-ved in 
Tott<!mrllle, Staten Island .. I used to 
spend many Sunda,y afternoons st rolling 
with my oh11dren around the grounds of 
Mount Loretto, one of the largest child 
care institutions in the USA .. Mo~tnt 
Loretto waS founded in 1883 by Father 
John Drumgoole as a shelter for home
lesB ohildren from Manhattan, most of 
whom supported themselves by selling 
newspaperso 
I beoame fascinated Vlhen I discovered 
that in the late 18005 there were over 
40,000 of these deserted ch11drem living 
in the streets of lower Manhattan .. These 
deplorable conditions remained i'or over 
50 years . ., I felt it was' real1y strange 
tha t this story had never 'been told and 
the: ' utter existence was all 
but forgotten .. 
This was also the Golden Age of the 
Amerioan Press which witnessedthe 
establishment of New 0 s great news
papers: "The Herald", "The World", 1I'I'he 
Tribune" and "The Timee:"., Soan there 
were 47 newsp~pera published in Ne. York 
City, creating fierce' oompetition among 
the dailies to get their papers ·to the 
readers:" This was the beginning of an 
American institution: the newsboy, born 
frODI. the hordes. of homeless ch11dren 
who tried to keep themselves alive by 
selling ., 
One of the few bene factors of these 
forgotten and girls was John Co 
D:rumgoole, janitor of a church on Grand 
St:reet, Ma.nhattan", In order to better 
ser-ve his a:r:rny of homeless children he 
entered the priesthood aftel' 21 years' 
working as a janitor .. He was ordained 
at the age of 53, when many people are 
beginning to thi:ok: about retirementOl 
But he saw the problem and got himself 
involved.. I am not what you "ould call 
a religieus person but I was touched by 
the simplicity anel goodness of this most 
urrusual man" 
During the past 10 yea:rs I have collect
ed over 300 photographs which graphically 
dramatise the life of DruIl'lJll:oole a.nd his 
homelees newboys" 'llhese were the subject 
of an exm.bit titled "Drumgoole v IS Worldil 

which journeye<il to 3 very significant 
looalities which played a major rale in 
the life of Father John" 

The first exhibit took place on the 
lower East Side at the Henry Street 
SettIement, in the neighbourhood where 
he li ved as a child and young man" The 
SettIement is les,s than a block :rrom 
stoMary*s Church, Grand Street, where 
he worked as a janitor .. The s.econd 
location was Staten Island where in 
1883 he fbunded the Mount Loretto 
Institute" The exhibit was displayed 
last in 1977 at the US Customhouse in 
the World Trade Centre', a short distance 
from where Father John founded his first 
home, St"Vincent Newsboy Home, Warren 
Street, in 18710 
While accunrula t,ing !IQ' materiaIon Drum
goole, I learned tha t he had presente!! 
Pope Leo XIII with an album of photo
graphs of his work wi th the homeless'. 
youngsters ... In 1888 Father Drumgoole 
was invited to Rome to celebrate the 
Pope's Golden Jubilee .. He considered his 
work more important anel declineel the 

insteael he sent the Pope a 
photo album: "a substitutlft" as he called 
it 0 The album contained man;r views of 
Mount Loretto and the newsboys" 
Af ter hearing about the album 1 ~~st had 
to locate ito I made numerous phone calla 
and sent letters to Cardinals, the 
Vatican Library SI the Archdiocese of New 
York, and many other people .. I had about 
given up hcope of ever locating the alb.u:m .. 
1 was laughed at on a few occasions for 
even thinking that the album was still 
in exisJcence and a't times I was trea ted 
like some kind of a nuto 
An 82~ear old retired priest told me 
that the only way to find the album was 
a pers011al visit to Rome .. He told me a 
friend of his was going for a vi si t to 
the Vatican, and he would ask his friend 
to inquire ab out it .. Six months·. later I 
received copy negatives of the complete 
album! They are now an important part of 
my collection and of the exhibi t., 
My collection also includes photographs 
by Jim Maloney, one of the boys who was 
given a camera in 1893 when he was 10 .. 
He stayed on as a workman at the mission 
until his death in 1969" His hundreds 
negatives were in a basement for rnany 
years, and I could only save them by 
ohance, and in the nick of time g I a150 
have many other newsboy-iteIIlS,II old books, 
newspapers, , statues, etc,,-

Peter Eekel, South Plainfield, N.,J@, USA 

(the above was published in "The Paper & Advertising Collecto\r''', March 1980, and 
is reproduced here kind permission from the author) 



Mijn belangstelling voor de geschiede
nis van de krantenjongens vam New. York 
werd gewekt toen ik in To.ttenville op 
Staten Island woonde" v s-Zondagsmiddags 
wandelde ik vaak met mijn kinderen in 
de tuinen van Mount Loretto, een van de 
groots.te kindertehui2'.en in de Verenigde 
Staten", Mount Loretto! werd in 1883 door 
pater JoOn Drumgoole opgericht als te
huis TOor daklo2'.e kinderen 'uit Manhattan 
van wie de me es ten aan de kos t kwamen 
door kranten te verkopen .. 
Toen ik er achter kwam dat er eind 
v<1lrige eeuW' meer dan 40 .. 000 van die 
achtergelaten kinderen door de straten 
van Manhattan Z1l1eTYen moest ik er meer 
van weteno Meer dan 50 jaar hield deze 
schandalige si tua·tie stam'i" Ik vond hert 
vreemd dat dit feit nauwelijks bekend 
was~ en dat de krantenjongens zo goed 
als waren vergeten" 
Deze periode samen met de Gouden 
Eeuw YanJ de Amerikaanse waarin 

New-Yorks~ dagbladen tot 
bloei kwamErfn: "Hera::td", "World lt 

[$ '''l'1mes'' 
en "Tribune" <> Op ~ker moment waren er 
47 dagb1laden in de stad~ en ze waren in 
een ~w.are concurrentiestrijd verwikkeld .. 
Ziedaar de oorsprong van een typisch 
An:l.erikaans verschijnsel: krantenjongena , 
in feite thuislose kinderen waarvan 
velen zich: in leven trachtten te houden 
door de van kranten op straat" 
Een van degenen die zich het lot van 
dese jongens (en meiSjes) aantrokken 
Was John O .. Drumgoole, koster van een 

in Grand Street, Manhattan" Om hen 
nog beter te kunnen helpen liet hij zich 
na een 21-jarige loopbaan als koster tot 
priester wijden .. Hij wal!' toen 53 jaar .. 
Maar hij zag het onrecht, en zette zich 
in om het lee<fl te versachten .. Ik ben 
geen gods.dienstig man, maar de eenvoud 
en de goedheid van deze bijzondere man 
deed mij wel wat", 
De afgelopen 10 jaar heb ik een verzame
ling opgebouwd van meer dan 300 ·foto,' g' 

betreffende Drumgoole en zijn thuisloze 
krantenjongens." Deze foto W s zijn ten
toongesteld op drie plaatsen in de stad 
die in dit verbam historisch genoemd 
kunnen worden, de tentoonstelling heette 
"Drumgoole 9 s. World" '" 

De eerste van deze drie plaatsen was 
Henry Street SettIement, Lower East Side, 
in de buurt waar hij opgroeide, en op 
korte afstand van StoMary's Ohurah, 
Grand Street, waar hij jaren koster is 
geweest .. De tweede was op Staten Island, 
waar hij in 1883 het Mount Loretto tehu:Ls' 
oprichttee Tenslotte, in 1977, werden de 
foto's tentoongesteld in het US Custom
house in het Wereldhandelscentrum, vlakbij 
Warren Street, waar hij in 1871 zijn 
eerste tehuis (St .. Vincent Newsboy Home-) 
Oprichtte" 
Al verzamelende kwam mij ter ore dat 
Paus Leo XIII een fotoalbum van DrumgoolErf 
had gekregen met foto's van wat hij had 
gedaan voor de daklose kinderen" In 1888 
had hij een uitnodiging gekregen om in 
Rome het gouden jubileum van de Paus mee 
te vieren .. Drumgoole vond zijn werk echter 
belangrijker, en bleef thuis .. Ter 
ging", zoals hij het noemde, stuurde hij 
een album met fotoDs, de meeste van Mour~ 
Loretto en de krantenjongens,,, 
TOen ik dit wist voelde ik me genoodzaakt 
het album te achterhalen" Talloze brieven 
en telefoongesprekken volgden, met kardi
nalen, met het Aartsbisdom New :lork, met 
de Bibliotheek van het Vaticaan, en vele 
andereno Het leek hopeloos .. Soms werd ik 
uitgelachen omdat ik dacht dat het album 
nog bestond, en een enkele keer werd ik 
behandeld alsof ik niet goed snik was" 
Een 82-jaar oude pastoor, allang met emeri
taat, vertelde me tenslotte dat de enige 
methode was om zelf naar Rome te gaan .. 
Een vriend van hem zou binnenkort naar het 
Vaticaan afreizen, en hij wilde proberen 
bij hem iets te regelen .. Een half jaar 
later kreeg ik copie-negatieven van het 
volledige album! De afdrukken vormen nu 
een belangrijk deel van mijn verzameling" 
Daarnaast heb ik nog veel foto's die zijn 
genomen door Jim Maloney, een van de 
krantenjongens, die op 10-jarige leeftijd 
in 1893 een camera kreeg .. Hij bleef als 
werkman verbonden aan het tehuis tot zijn 
dood in 1969 .. Zijn honderden negatieven 
stonden daarna jaren ergens' in een kelder, 
en ik kon ze met veel geluk en juist op 
tijd bemachtigen! Verder heb ik een groot 
aantal oude boeken, kranten, beeldjes, en 
andere zaken betreffende de krantenjongens" 
Peter Eckel, South Plainfield, NJ, VeroSt .. 

(Het bovenstaande artikel werd in rnaart 1980 gepubliceerd in "The Paper & Ad:yert
ising OoIlector" , en wordt nu in onze bladzijden afgedrukt met toestemming van 
de SChrijver .. ) 
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Magazine collecting has not received a 
great deal o~ attention in these pages 
so far; in ~act we had a few complaints 
on that score 0 Part of w:hy we feil 
short is the fact that we, in the edit
orial team, know so little ab out ito 
This has been rectified to some extent 
by an article in "Paper & Advertising 
OoIlector" of January '88, by Mike 
Schneidero What ~ollows is an abridged 
and adapted version of that article0 

Yesteryear's styles. in ads and pictures 
is what 010. magazines are abom: each 
o~ them poss~sses a charming, nostalgio 
quality@ For m~y of us they are part 
of when we were young .. Oompared to 
books and newspapers, magazines are a 
recent innovationo 1~e first of any 
consequence:l "The Speotator" ~ was 
printed in England in the early 1700 ' s .. 
It taak another 150 years for the 
trend to catch on elsewhere; same, in 
the 19th cent~, were put out by book
publishers .. "Harper's WeeklJrll is an 
example o~ this" 
Tod~, more and more people realise 
the pleasures of collecting backdated 
magazineso In view of the variety o~ 
'publioa tions on offer» however:l i t is 
usually ~ound necess'ary to specialise" 
Most magazine oollections come into 
either o~ the follovdng catego:des.: 

- The Title Oollection, oontaining 
issues o~ only one specific magazine .. 
"Li~e", "Paris-Match" lP "Stern", "The 
Illustrated London News ll are popular 
specialties~ So are more recent ones, 
such as "Playboy" and other glamour 
magazines .. 

- The Personality Oollection .. Some o~ 
these oover long periods: Winston 
Ohurohill was a world-news figu:re :ror 
OVer 60 yearso A Churchill fan is in
terested in any magazine (and probablY 
books and other things as weIl) that 
carries an artiele by or about himo 
Persons may become the object o~ a 
colleotion ou1t as a result of other 
exploits than political ones, witness 
pop-, movie- or sportsstars, or people 
suoh as Anne Frank, Lindbergh or Jean
Pa:u1 Sartre" The lIla.l'\Y royalty oolleot
ions oame in point of fact in this 
category aS wello 

- The Event Collection@ Again, length 
o~ time varies$ President Kenneqy's 
assassination dominated magazines for 
3 years; World War II for ab out six" 

- The Contributor Oollection, conoern
ed with the writings of speoifio auth
ors, of ten unavailable elsewhere@ 
- The Advertising Oollection, either 
general or speoific: oars, tra vel, &00 

- The Artist Colleotion. Norman Rock
weIl paintings on the covers o~ the 
"Saturday Evening Post" are the best 
known .. There were many others, such as 
James Montgomery Flagg and Jawson Wood@ 
The expert on this field wi thin VKTV 
is ffir@Willebrandts t~om Rotterdam .. 
Normally, the first issue o~ a maga
zine is the most valuabIe .. The December 
1953 issue o~ "Playboy" is listed for 
USDlr .. 100 .. =; the May 1954 issue for 
just USDlr .. 55 .. = .. Oondition affeots 
magazine values; thos'e in mint oondi t 
ion fetoh the best priceso SeverelY 
damaged copies are worthless" 
Some people who save magazines bind 
them, usuallY those of 1 year in one 
volume .. Don't do itl Binding lessens 
their value .. One other don't: don't 
tape torn pages or oovers" 
'l'hat 'IS the extent o~ the general TUles" 
other factors: popularity, age, rarity, 
etc" are tricky" and sometimes appear 
arbitrary" Consider "National Geographic" 
widely popular all over the world ~or 
excellent photograp~ printed on high
quality gloss,y paperg as opposed to, 
say II "Radio Times ti 0 People would be 
inclined to think that N .. G" should s'ell 
for more, but that is not the oMe; 
supposing of cou.rse they are in e qually 
good condition and of the same periodo 
Even people who don 't oollect magazines 
of ten save the beautiful oopies of' N .. G .. 
~or years,I while "Radio Times" finds 
its way to the ref'u.se bin as soon as 
itUs no longer ourrent" So old copies 
of NoG .. are plentifUl, whereas those of 
"Radio Times" are saarce and there~ore 
more expensi ve .. 
Magazine collecting is gaining momentum; 

you want to start oollecting, now is 
the moment to do it, for tomorrow they 
will certainlJr be more expensive .. 



Te wellug is er tot nu toe in ,ons blad 
gepUbliceerd over tijdschri~tenJ het
geen al enkele keren tot opmerkingen 
hee~t geleid@ Welnu, het gebrek aan 
~eitenkennis bij de redaktie, dat hier 
ten dele de oorzaak van was:, is, nu 
enigszins goedgemaakt door een artikel 
van Mike Schneider in de "Paper & Ad
vertising Collector" van januari jol" 
Het lijkt ons zinvol om dit artikel in 
wat verkorte en bewerkte vorm aan onze 
lezers over te brengen .. 
De charme van oude tijdschriften zit 
hoo~dzakelijk in het nog voor velen van 
ons herkenbaar zijn van wat er wordt 
beschreven en af~ebeeld: nostalgie dus@ 
Vergeleken met boeken en kranten zijn 
tijdschri~ten eeil betrekkelijk recent 
verschijnsel: he c ouds·te tijdschrift 
van enig be lang was "The Speeta tor" in 
Engeland, in het begin van de 18e eeuwo 

Echter pas in het midden van de vorige 
eeuw begonnen er op grotere schaal 
tijdschri~ten te verschijneng waarvan 
sommige door boekenuitgevers op de 
markt werden gebracht, zoals "Harper's 
Weekly' in de VeroStaten. 
Steeds meer mensen krijgen aardigheid 
aan het verzamelen van oude tijdschri~
ten, maar zien zich daarbij door het 
grote aanbod al snel genoodzaakt zich 
te specialiseren. De meeste verzamelin
gen vallen in één der volgende 
categorleé!n: 

Verzameling op Titel: nummers van 
slechts é~n tijdschri~t. Voorbeelden 
zijn er te over: "National Geographic"» 
"Panorama", "Paris~tch", "Stern", 
"Li~e", "De Lach", noem ze maar opo 
Ook recente uitgaven worden gretig 
verzameld, zoals "Playboy" en andere 
erotische lektuur, en allerlei hobby
tijdschri~teno 

Verzameling m.b .. t .. een bepaalde 
persoon: hierbij is de bewonderde per
soon het centrale thema, en worden 
naast tijdschriften ook boeken en andere 
objekten met het diezel~de persoon als 
onderwerp meestal niet versmaad .. Men 
kan denken niet alleen aan ~ilm- en 
popsterren, maar ook aan grote staats
lieden zoals Winston Churchill, o~ aan 
mensen die op andere wijze legendarisch 
zijn geworden: Anne Frank, Lindbergh, 
Jean-Paul Sartre" Ook koningshui::werza
melingen vallen hier eigenlijk ondero 

Verzameling m"tl, .. t@ een gebeurtenis', 
van korte o~ langere duur: de moord op 
President Ke nne dy , de maanlandingen" 
de Tweede Wereldoorlog, de Zeeuwse 
stormramp, enzovoort. 
- Ver2iameling naar auteur, waarbij het 
gaat om bijdragen van specifieke jour
nalisten o~ (~euilleton-)schrijvers@ 

- Verzameling op advertentie-thema's, 
zoals autois~ model/ reizen enz$ 
- Verzameling van illustratie-werk in 
tijdschriften@ Het beroemdste voorbeeld 
hiervan is natuurlijk Norman Rockwell 
met zijn voorpagina's van de "Saturday 
Evening Post", maar er zijn talrijke 
andere geweest, zoals, Kurt Ard en Jawson 
Wood@ De VKTV-autoriteit op dit gebied 
is de Heer Willebrandts uit Rotterdamo 

Het eerste nummer van een tijdschrift 
is uiteraard erg waardevol" Zo kost een 
goed 1e nummer van Playboy (Dec@1953) 
al gauw 200 gulden; eentje van een paar 
maand later nauwelijks de helft" De 
staat waarin een tijdschri~t zich be
vindt is natuurlijk van groot belang& 
zwaar beschadigde exemplaren zijn zo 
goed als' waardeloos .. 
In tegenstelling tot wat soms gedacht 
wordt vermindert inbinden de waarde van 
een tijdschrift .. Niet doen dus! Ook he"!:; 
met plastic kleefband repareren van een 
tijdschrift tast de waarde aano 

Andere regels zijn eigenlijk nauwelijks 
te geveno De waarde van oude tijdschri~
ten te bepalen is een lastige zaak" 
Vel(ffi, ook in Nederland, bewaren bevo 
het Amerikaanse maandblad "National Geo
graphic", vanwege de schitterende ~otoijs 
en het zware papier, ook al hebben de 
teksten vaak minder om het lijf .. Mensen 
zijn vaak geneigd te denken dat, exem
plaren van dit blad zoveel waard zijn 
omdat het er llro goed uit ziet, maar ZO 

is het meestal nieto Juist omdat het 
blad er zo goed uitziet wordt het veel 
bewaard, en is er dus een ~link aanbod 
van oude nummers o Dat drukt de prijzen, 
en dus zal normaal gesproken een oude 
N .. Go nooit ZiO duur zijn; een "Avro-bode" 
van dezelfde leeftijd is als regel zeld
zamer, omdat dat soort bladen meesta1 
wordt weggegooid als ze niet meer aktueel 
zijn, en kan dus heel goed duurder zijn" 
Ook voor tijdschriften geldt dat wat U 
vandaag bewaart morgen wellicht waardevol iso 
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naam/name: 
Aaj 
Amrita Bazar Patrika 
Ananda Bazar Patrika 
Andhra Prabha 
Aryavarta 
Bombay Samachar 
Daily Thanthi 
Deccan HeraId 
Desh' 
Dinakaran 
Dinamani 
Eenadu 

taal/language: 
Hindi 
Engels 
Bengali 
Telugu 
Hindi 
Gujarati 
Tamil 
Engels 
Bengali 
'l'amil 
Tamil 

!'\tad/tmm: 
Varanasi (:::: Benares) 
Calcutta 
Calcutta 
Viyayawada, Bangalore 
Pat na 
Bombay 
Madras 
:Bangalore 
Calcutta 
Madras, 
Madurai 
Hyderabad, Visakhapatnam 
Ahmadabad 

opl .. /circo: 
120,000 
133»000 
422,000 
126,000 
104,000 
140,000 
314,000 
140$000 
114,000 
139,000 
192$)000 
302,000 
245,000 Gujarat Samachar 

Hindu, The-

Telugu 
Gujarati 
Engels Madras; Bangalore, Coimbatore, 

Hindustan 
Hindustan TimeS$) The
Indian Express 

Hindi 
Engels 
Engels 

Hyderabad, Madurai 
Delhi 
Delhi 
Ahmadabad, Bangalore, Bombay, 
Chandigarh, Cochin, Delhi, 
Madras, Madurai, Viyayawada 

Jugantar Bengali Calcutta 
Kerala Kaumundi Malayalam Trivandrum 
Lokasatta Marathi Bombay 
Maharashtra Times Marathi Bombay 
Malayala Manorama Malayalam Kottayam 
Ma thru1::mmi Malayalam Calicut 
Nava Bharat Hindi Nagpur 
Navbharat Times Hindi Bombay" Delhi 
Nai Dunia Hindi Indore 
Prajavani Kannada Bar~alore 
Punjab Kesar! Hindi Jullundur 
Rajasthan Patrika Hindi Jaipur 
Rashtradoot Hindi Bikanel', Jaipur, Kota 
Sakal Marathi Poona 
Sandesh Gujarati Armmdabad 
StatesmanJj The- Engels Calcutta" Delhi 
Tarun Bharat Marathi Nagpur, Poona 
'l"in1es of India, The- Engels Ahmadabad, Bombay" Delhi 
Tribt:tneJj The- Engels/PunjabijHindi Chand:Lgarh 

Aantal dagbladl.e'n per taal (1982) / Nurnber of daily newspapers' per language 

Hindi 409 Tamil 99 Punjabi 22 overige/other 
Urdu 128 Kannada 77 Oriya 10 tweetalig,jbilingual 

402,000 
181,000 
260,000 

433,000 
334,000 
123JjOOO 
255,000 
187,000 
614,000 
q.26,OOO 
153.,000 
400,000 
141,000 
189,000 
292,000 
195,000 
133,000 
111JjOOO 
172,000 
220,000 
104,000 
504,000 
244,000 

(1982 ) 

Marathi 120 Bengali 41 Sindhi 4. meertalig/multilingual 
Eng,els;Eng,lish 105 Gujarati 39 Assamees 3 
Malayalam 101 Telug,u 31 Sanskriet 2 totaal / total: 1,261.1-
Gegevens: Ambassade van India" Parijs" 1982; Details: Indian Embassy" Paris, 1982 

Aantal dagbladen per sta~ / Nurober of (1982) 

Uttar Pradesh 178 Rajasthan 87 Punjab 34 OriS8a 11 
Maharashtra 166 Andhra Pradesh 62 Mrurlpur 30 Chandigarh 11 
Karnataka 105 West Bengalen 57 Kashmir & Jaromu 25 Goa" Damao & Diu 8 
Tamil Nadu 104 Delhi 48 Mizoram 17 Assam 6 
Kerala 103 Bihar 43 Tripura 13 Andaman & Nicobar 4 
Madhya Pradesh 102 Gujarat 36 Haryana 12 Meghalaya 1 
Gegevens: Ambassade van India" Parijs, 1982; Details: Indian Embas~" Paris, 1982 

De bovenvermelde gegevens werden ons toegezonden door de heer F.Mans te Sathonay
Village, Frankrijk; bedankt! - The above details were sent to us by ror" F"Mans, 
Sathonay-Village, Franoe; man)" thanks! 
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ME'~ MEGHALA4À 
MI- ,...,f';::ORAM 
T - TRIPUp,A 

~e 9foot5te ~ l 
~a9bLtloen .~ : 
van inbia 

De eerste krant in India was de Bengal Gazette (1780) .. "The Times of' India" dateert 
van 18,38, en bes-,taat dus dit jaar 150 jaar .. Laatstgenoemde krant, sinds 1850 een 
dagblad, is nog steeds een der meest invloedrijke in het land, samen met "The States
man" (1875), en "The Hindu" (1878), alle drie Engelstalig .. Temidden van de vele grote 
Indiase talen vervult het Engels- de funktie van passepartout, met name voor de steeds 
breder wordende ontwikkelde bovenlaag van de bevolking .. - India's first newspaper was 
the Bengal Gazette (1780) .. Nowadays the three most inf'luential papers are "The Times 
of' India" (18,38; 150 years old this yearO ,l "The Statesman" (1875) and "The Hindu" 
(1878), all published in English .. Among several great languages on the suboontinent~ 
English is universally used among the increasingly numerous educated social strata .. 
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SVP Sijthoff is een compleet informatiecentrum dat ant~ 
woorden geeft op al uw vragen. Zodat u op basis van ge~ 
degen feitenkennis uw werk kunt doen, 
SVP Sijthoff heeft toegang tot honderden documentatie~ 
centra en databanken in binnen· en buitenland; en de 
specialisten om snel door te dringen tot deze informatie. 
Vindt voor u feiten, statistieken, markt~, produkt~ en 
concurrentiegegevens, krante~ en tijdschriftartikelen, 
namen en adressen. Op elk gebied. Wereldwijd. Snel, 
discreet en op maat gesneden. Het enige wat u nodig 
hebt is de telefoon. Meer weten? Bel 070~ 190575. 1,. 


