


CLUB NEWS 

T~:E PRESENT ISSUE 
First of all we apologise for the 
fact that this issue is a few weeks 
overdue: it should have appeared at 
the end of June. We have, however, 
been unable to get anything done 
during that month, because of our 
holiday arrangements. All the same, 
we trust the contents will be to 
your satisfaction. As you wilJ. have 
observed, we have been making some 
progress on the graphic aspect of 
our journal. 
A large part of this issue has been 
devoted to the German Press. We 
regret to have been unable to 
secure a few more articles in this 
context: we would have welcomed a 
brief history of the German Press 
in general, and, for instance, an 
article on the subject of a person 
like Mr. Axel Springer, the German 
press tycoon. 

VKTV-FAIR 
A little while ago we approached 
the "Dokumentatiegroep 1940-'45", a 
Dutch club of collectors of WW-II 
related objects, with the idea of 
organising a combined 6Jent, some 
time within the months to come. Our 
own fairs do not really draw large 
crowds, and nor, we had been told, 
do the O.G. 's "printed paper"fairs. 
So it was merely a question of put
ting two and two together. The O.G. 
also organises fairly frequent mil
itaria fairs (uniforms, badges, 
arms etc.), but the ones we are now 
discussing are about things like 
newspapers, propaganda leaflets, 
posters, ration coupons e~c. from 
that period. 
Our suggestion found a willinG ear 
with the O.G. 's Board, in the sense 
that they were willing to give it a 
try. This is what we ~re going to 
do, on Saturday November 5th 1988, 
in Arnhem. With the proviso that we 
have only been told over the tele
phone; we have no confirmation in 
writing as yet. But do make a note 
of the date; more details will 
follow soonest. 
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MR. VOORTMAN's JUBILEE 
We should like to congratulate mr. 
Dick Voortman of Amsterdam, one of 
our founder-members, with his 
recent 25th service anniversary in 
the employ of NRC-Handelsblad. A 
recept ion to mark the occasion 
took place in the NDU- Building at 
Rotterdam last May. 

MEMBERSHIP LIST 
Five new members have joined VKTV 
in the past few months; please find 
their names printed on the next 
page. Mr. Brockhoven has cancelled 
his membership, and there are seven 
members who have lost theirs as a 
result of their not having paid 
their 1988 membership dues. Of all 
methods to cancel a membership we 
find this the least attractive. 
Mr. Tuyl has changed his address as 
stated. 

The secretary. 
*********************************** 

VERZOEK AAN ALLE LEDEN 
Het FRANS HALS MUSEUM te Haarlem 
viert dit jaar zijn 75-jarig jubi
leum. Men is van plan een tentoon
stelling te organiseren over het 
jaar van oprichting 1913. Alles is 
welkom: kopieën van kranten en 
tijdschriften, klein drukwerk, 
affiches, enz. enz., kortom, als 
het maar gedateerd is in 1913. De 
bedoeling is dat er ook een boek 
over verschijnt. 
Uw reakties graag z.s.m. aan het 
sekretariaat. 

REQUEST TO ALL OUR MEMBERS 
The renowned FRANS HALS MUSEUM, 
Haarlem, is celebrating its 75th 
anniversary this year. To mark the 
occasion an exhibition will be held 
on the theme of its year of founda
tion 1913. Anything is welcome: 
newspapers, magazines (or copies), 
posters, other ephemera; as long as 
it's dated 1913. We are told there 
will be book published about it as 
weIl. 
Pleasesend your reaction to the 
Secretary as soon as possible. 

(W. L. ) 

~A~ __________________ ~~ 



CLUB NIEUWS 

BI.J DIT NUMMER 
In de eerste plaats moeten wij U 
onze verontschuldigingen aanbieden 
vanwege het feit dat we met dit 2e 
nummer een paar weken te laat zijn; 
eigenlijk had het eind juni moeten 
verschijnen. De hele maand juni is 
er echter niet aan gewerkt kunnen 
worden i.v.m. vakantie. Niettemin 
hopen wij dat de inhoud ervan U 
vermag te boeien. Zoals U ziet is 
er ook in grafisch opzicht weer een 
zekere vooruitgang geboekt. 
Dit nummer is dus voor een groot 
deel gewijd aan de Duitse pers. Tot 
onze spijt hebben we niet de hanJ 
kunnen leggen op nog wat meer arti
kelen in dit verband; met name een 
algemeen overzicht van de Duitse 
persgeschiedenis en een artikel met 
als onderwerp iemand als b.v. Axel 
Springer hadden we graag erbij wil-
len hebben. 

VKTV-BEURS 
Enige tijd geleden hebben wij de 
"Dokumentatiegroep '40-'45" bena
derd met het voorstel om, liefst 
binnen afzienbare tijd, eens geza
menlijk een beurs te organiseren. 
Aangezien onze VKTV-beurzen nooit 
zulke massale aangelegenheden zijn 
en ons ter ore was gekomen dat 
zulks met de papierbeurzen van de 
D.G. ,evenmin het geval is, leek ons 
dit een voor de hand liggend idee. 
Voor de goede orde: de D.G. belegt 
ook regelmatig beurzen voor verza
melaars van uniformen, umblemen, 
vuurwapens e.d., maar we hebben het 
hier uitsluitend over een beurs 
voor liefhebbers van bedrukt WO-II 
papier: kranten en tijdschriften, 
affiches, vlugschriften, bonboekjes 
en wat dies meer zij. 
Ons voorstel bleek bij het bestuur 
van de D.G. aan te slaan, in die 
zin dat men het wel eens wil probe
ren. Dat gaan we dus nu doen, en 
wel op zaterdag 5 november a.s. te 
Arnhem. E.e.a. onder enig voorbe
houd aangezien we nog geen schrif
telijke bevestiging hebben. Nadere 
gegevens krijgt U z.s.m. te horen. 
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.JUBILEUM DHR. VOORTMAN ' 
Ook langs deze weg willen we de 
Heer Dick Voortman, vanaf de op
richting lid van de VKTV, nogmaals 
gelukwensen met Zl]n 25-jarig 
dienstverband bij het NRC-Handels
blad. Dit jubileum werd onlangs met 
een receptie in het NDU-gebouw te 
Rotterdam gevierd. 

LEDENBESTAND 
De volgende nieuwe leden hebben 
zich de laatste tijd aangemeld: 
127 H.Schut, Amstelstraat 58, 

9725 KX GRONINGEN 
128 Mw. H.Goudappel, Herman Gorter

plaats 199, 2902 TE CAPELLE 
ad IJSSEL tlf 010-506816 
(Nederlandse kranten vóór 1900; 
boeken over persgeschiedenis) 
(Dutch newspapers before 1900; 
books about press-history) 

129 Herr Wolfgang Below, Siedlung
strasse 9, D-7543 ENGELSBRAND, 
BR Deutschland (Kranten wereld
wijd vanaf 1600; Newspapers 
world-wide from 1600) 

130 Mr. Eric Caren, The Caren 
Archive, P.O. Box 303, Nanuet, 
NV 10954, USA. (kranten, tijd
schriften, pamfletten 16e-1ge 
eeuw) (newspapers, magazines, 
pamphlets 16th-19th cent.) 

131 A.F.C.Dubbeldam, v. Mathenesse
straat 21, 2361 KA WARMOND 
tI f. 01711-10958 

Zijn lidmaatschap opgezegd heeft: 
090 C.Brockhoven, Maarssen 
Helaas zijn er een aantal leden die 
ook na aanmaning hun lidmaat
schapsbijdrage voor 1988 nog niet 
hebben voldaan. We gaan er dus van 
uit dat zij geen lid wensen te 
blijven. Overigens is dit wel de 
minst elegante manier om een lid
maatschap op te zeggen. Het betreft 
de volgende leden: 
111 Chr.Beerten, Balen, België 
045 J.ten Bosch, Schalk haar 
081 Barry Evans, Exeter, England 
089 J.W.Koster, Diemen 
049 M.J.Meijaard, Middelburg 
103 Dhr.Mursito, Zoetermeer 
100 Ph.Proost, Deinze, België 

Verhuisd: 120 C.Tuyl, Schuwacht 
74, 2941 EG LEKKERKERK 

_A~ ______________________ ~~~ 
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LETTERS TO THE EDITOR 

Geachte VKTV, 
Nog maar pas komen kijken, en nu al 
denken over fusie met de "Verzamel
krant"? Onbegrijpelijk en ongeloof
lijk. Van circa 40 pagina's per nr. 
inruilen voor 2 tot 4 pag. in de 
"Verzamelkrant"? Ik mag er niet aan 
denken, al werkt het wel in mijn 
voordeel, daar wij nl. al geabon
neerd zijn op de "Verzamelkrant" , 
en dus geen twee "Verzamelkranten" 
wensen te ontvangen of te betalen, 
als U begrijpt wat ik bedoel. 
Bovendien heeft "Au Courant" voor 
m1J meer waarde dan het VKTV lid
maatschap. 
Als U toch wilt fuseren, fuseer dan 
met de "Boek en Stripwijzer" (al 
vind ik de titel niet om over naar 
huis te schrijven) te Apeldoorn. 
Dan zijn boeken, kranten en tijd
schriften onder één dak. Genoemd 
blad komt ook 10x per jaar, en de 
titel zal nog wel wat aan gedaan 
kunnen worden, bijv. "waarin opge
nomen de VKTV-"Au Courant"". 

Z.van Dijk, VKTV, IJsselmuiden. 

(Dear Sir, 
Only just joined the editorial team 
(this refers to mr.Salverda - ed.) 
and now he already proposes to 
amalgamate with "De Verzamelkrant". 
It doesn't make much sense to me. 
It would mean going back from 40 
pages per issue to 2-4 pages in "De 
Verzamelk rant" . It doesn' t bear 
thinking about, though we already 
subscribe to "De Verzamelkrant", of 
which we don't need two copies 
every time. In addition, I value 
"Au Courant" more than my VKTV
membership. 
If you insist on an amalgamation I 
would suggest "Boek & Stripwijzer" 
(a Dutch magazine for collectors of 
books and comics- ed.); this way 
books, newspapers and magazines 
would be covered by one periodical. 
This journal is also published 10x 
per year, and I suppose its name, 
which I'm not keen on, might be 
amended somewhat. 

Z.van Dijk, VKTV, IJsselmuiden.) 

Bedankt voor Uw reaktie; met name 
ook voor Uw suggestie ten aanzien 
van de "Boek- & Stripwijzer". De 
discussiebijdrage van de Heer 
Salverda was ingegeven door een 
aantal omstandigheden, waarvan de 
stagnerende ledenaanwas niet de 
minst belangrijke is, die het op 
termijn lastig kunnen maken om ons 
blad in haar huidige vorm voort te 
zetten. De uiteindelijke beslissing 
of er ja dan nee op het punt van 
ons blad zal worden samengewerkt, 
voor hoe lang, met wie, en op welke 
voorwaarden, is aan het bestuur en 
de ledenvergadering.- Red. 

(Thank you for your reaction, and 
especially for your suggestion re 
"Boek- & Stripwijzer". Mr.Salverda' 
s proposal was made as a result of 
a number of adverse circumstances, 
not the least of which is the 
stagnating growth of our member
ship, which, eventually, may make 
it difficult for us to continue our 
journal in its present shape. 
Whether we will co-operate in this 
respect, with whom, for how long, 
and under what terms and con
ditions, is for the Board and for 
the plenary members' meeting to 
decide.- Ed.) 

N.B.: De Heer Bosman uit Dordrecht 
heeft ons een lange brief geschre
ven over hetzelfde onderwerp. Deze 
brief was te lang voor publicatie; 
ook de heer Bosman zag in een even
tuele samenwerking met een ander 
verzamelblad weinig heil. Hij heeft 
inmiddels een persoonlijk antwoord 
gehad van de Heer Salverda.- Ed. 

(N.B.: Mr.Bosman from Dordrecht 
wrote us a long letter (too long 
for publication) oh the same topic. 
He was not in favour of any form of 
co-operation with another collect
ors' journal, eith~r. Mr.Bosman has 
meanwhile received a personal reply 
from Mr.Salverda.- Ed.) 

Zie ook volgende pagina. 

~LA~ ____________________ ~--~ 



Dear Sir, 
A few days ago I received my issue 
of "Au Courant" containing the 
story about the Manhattan Newsboys 
which you translated. Congratula
tions on a job weIl done! Have been 
collecting newsboys items for over 
twenty years. My wife thinks that 
I'm crazy and sometimes I think she 
is right. Have invested thousands 
of dollars and countless time accu
mulating 19th Century Newsboy Memo
rabilia. The collection is moving 
me out of my home! Now the big 
question is: What do I do with it? 
There are a few (!) museums who. 
would be happy to receive the c~l-i 
lection as a gift, but I would 11kej 
to receive a little money for thel 
family. In my opinion there is only: 
one location where the collection. 
would be meaningful, and that is in 
New Vork City, in Printing House. 
Square, home of US journalis~. But 
there is no interest there. H1story 
does not play a major role in the 
lives of most people. 
Mr.Salverda's idea that VKTV join 
forces with "De Verzamelkrant" 
sounds very interesting. It is 
better to be a big fish in a little 
pond than a little fish in a big 
pond. By the way, where is "De Ver
zamelkrant" published? 

Peter Eckel, Plainfield NJ, USA 

(Mijne Heren: Onlangs ontving ik 
mijn exemplaar van "Au Courant" met 
het Manhattan Newsboys verhaal dat 
U heeft vertaald. Goed werk! Ik 
verzamel al 20 jaar dingen die met 
krantenjongens in de 1ge eeuw te 
maken hebben. Mijn vroUw zegt dat 
ik niet goed wijs ben, en soms denk 
ik wel eens dat ze gelijk heeft. Ik 
heb duizenden dollars en eindeloos 
veel tijd in mijn verzameling geïn
vesteerd. Ik heb in mijn huis haast 
geen plaats meer over om te wonen! 
Langzamerhand wordt de grote vraag 
wat ermee te doen. Een paar (!) 
musea willen de spullen wel gratis 
hebben, maar ik zou er toch graag 
wat geld voor krijgen voor mijn 
gezin. Naar mijn mening is ~r maar 
één plek waar mijn verzame11ng tot 
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haar recht zou komen, en dat is in 
Printing House Square, in New Vork 
City, waar de Amerikaanse Pers haar 
wortels heeft. Maar niemand daar 
geeft blijk van enige belangstel
ling. De geschiedenis speelt bij de 
meeste mensen in hun dagelijks 
leven geen rol. 
Het voorstel van Klaas Salverda om 
met "De Verzamelkrant" samen te 
gaan werken klinkt interessant. Het 
is beter om een grote vis te zijn 
in een klein vijvertje dan een 
klein visje in een grote vijver. A 
propos, waar wordt "De Verzamel-
krant" uitgegeven? 

Peter Eekel, Plainfield NJ, USA) 

We sincerely hope that your Newsboy 
Collection will remain intact in 
its entirety, and that you will 
eventually succeed in finding a 
suitable place where it will remain 
for the benefit of posterity. Have 
you approached the NCSA for advice 
in this respect? - "De Verzamel
krant" is a monthly general col
lectors' journal published in Dutch 
in Stadskanaal, Holland.- Ed. 

(Wij hopen van harte dat Uw ver
zameling van Newsboy-voorwerpen in 
haar geheel t.z.t. ergens een ge
schikte plek zal vinden, waar Z1] 
voor het nageslacht bewaard zal 
blijven. Heeft U in dit verband de 
NCSA alom advies gevraagd? - "De 
Verzamelkrant" is een algemeen ver
zamelaarsmaandblad, dat in de Ne
derlandse taal wordt uitgegeven te 
Stadskanaal, Nederland.- Red.) 

*********************************** 
PANORAMA 

Ons lid de Heer Turkenburg maakte 
ons attent op het recente 75-
jarige jubileum van het weekblad 
Panorama. In de nummers 27 en 28 
werd aan dit jubileum aandacht be
steed, o.m. met 6 pagina's voor
platen van 1913 tot nu: 42 op elke 
pagina! Enkele van de b~~oemde 
apenplaten zijn daar ~atuu~11]k ook 
bij. (Please note jub11ee 1ssues.27 
and 28 of the Dutch weekly magaz1ne 
Panorama).-

LA~ ______________________ ~_~ 
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"VAN DE 

VASTHC>UDEN 

Ik ben een aartsverzamelaéH', 
Het bewaren van bijzondere 
nummers van kranten en 
tijdschriften is niet het enige 
waardoor ik mij gedreven weet. 
Het is allemaal nog veel erger. 
Dat realiseerde ik me eigenlijk 
pas echt toen ik twee weken 
geleden de laatste restanten 
van onze verhuizing van vorig 
jaar augustus doorliep. Je 
stopt wat in je ladenkast, 
gooit eindelijk weg waar je 
altijd al zo'n hekel aan had en 
al bladerend lees je hier en 
daar wat. 
Maar eigenlijk ben je op zoek. 
Naar een antwoord op vragen die 
je je ooit zelf hebt gesteld. 
Of naar dingen die ooit 
belangrijk voor je waren. Dat 
sinterklaasgedichtje van je 
vader waarin hij nota bene net 
het woordje "verkeerd" met een 
t schreef. Die rouwadvertentie 
uit Trouw waarin Marjolein 
iedereen opriep één rode roos 
naar de begrafenis van de 38 
J aar' oude Jan mee te nemen. 
Maar ook die prachtige envelop 
van het CBR met zoveel 
gewichtige stempels erop. Vier 
keer afrijden en dan toch nog 
dat felbegeerde roze papiertje! 
Of dat knipseltje uit NRC 
Handelsblad (16-4-82) waarin 
staat dat christelijke, 
liberale en conservatieve 
politici uit West-Europa, 
waaronder Nederland, een 
instituut hebben opgericht dat 
zich ten doel stelt de Europese 
vredesbeweging te bestrijden. 
En die column van Hans Kok in 
dezelfde krant van 13 Juli, 
waarin hij zijn pijprokende 
vriend opvoert, die zei: "Het 
punt is dat sociaal-democraten 
niet met de economische kant 
van het bestaan, hoe menselijk 
die ook is, kunnen omgaan. Ze 
willen er gewoonweg geen 
verstand van hebben. Je kunt de 
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PERS" 

economie niet missen, maar als 
sociaal-democraat kijk je er 
naar als een ouderwetse 
gymnasiast naar een automotor: 
zo'n ding is handig maar 
verwerpelijk". Het eerste 
stukje stoorde me zes Jaar 
geleden hartgrondig. Nu kan ik 
het met mededogen lezen. Waarom 
ik het tweede heb bewaard weet 
ik nog steeds niet, maar ik ben 
het er wel mee eens, ook al 
schuiven de panelen de goede 
kant op. 
Vormt al dat bewaren een 
kapstok voor omzien in 
nostalgie of een moeilijk te 
onderdrukken behoefte (is het 
lust?) tot registreren? 
In het reclamevakblad Nieuws 
Tribune worden creatieven 
uitgenodigd een halve pagina 
vol te schrijven met 
opeengestapelde herinneringen. 
Karel van Doodewaard (27-5-88) 
begon met de gebreide wollen 
borstrokken die tante Jo uit 
Velp in bruin pakpapier 
opstuurde - en tientallen 
herinneringen verder eindigde 
hij met de hartekreet " ach, 
vergeet het maar!" 
Waarom zou je je ook laten 
hinderen door de ballast van de 
geschiedenis? Van wat al 
geweest is? Het is toch 
heerlijk om er elke dag weer 
met een blanko kaart tegenaan 
te gaan? 
Toch vind ik dat misschien wel 
het mooiste van het verzamelen 
en vastleggen van geschreven en 
gedrukte stukken. Je ziet 
repeterende mechanismen, in het 
beste geval zelfs 
ontwikkelingen, en soms brengt 
dat Je de evenzeer 
geruststellende als ietwat 
beklemmende gedachte bij dat 
wat je doet, en wat er om je 
heen gebeurt, niet allemaal zo 
vreselijk nieuw is. 

~A~ ________________________ ~~ 



BL.A.ADJES 

Blaadjes komen op, kunnen lange 
tijd trots staan en 
uiteindelijk ook weer 
verdwijnen- als de boom het 
wil. Bij de stukjes die ik na 
mijn verhuizing tegenkwam zat 
ook een over de opheffing van 
De Nieuwe Linie. Het blad had 
in 1882 nog 3000 abonnees en 
1000 exemplaren in de losse 
verkoop. "Gebrek aan geld en 
gunstige perspectieven zijn de 
redenen waarom redactie en 
uitgever van de BV Res dit 
besluit hebben genomen", zo 
liet NRC Handelsblad (16-6-82) 
weten en daarmee was ook deze 
taaie boom geveld. 
Andere periodieken komen zelfs 
niet eens tot ontwikkeling. 
Zoals het prachtige blad Kern, 
"Weekblad voor nieuwsgierige 
mensen". VNU's uitgeverij 
Spaarnestad testte het 
nulnummer vorige maand (juni 
'88) uitgebreid uit, maar de 
doelgroep van families die 
geïnteresseerd zijn in 
populair-wetenschappelijk 
nieuws was te gering. Of, zoals 
directeur Peter Middeldorp het 
uitdrukte, het risico dat VNU 
er uiteindelijk geld op toe zou 
moeten leggen was te groot. 
Kern, dat een oplage moest 
krijgen die zou kunnen 
wedijveren met Van Dijk's 
Panorama of Sauer's Nieuwe 
Revu, 
dood. 

stierf daarmee een vroege 
Een prachtig 

collectorsitem, dat wel, maar 
je zult er maar redacteur zijn. 
Vandaar wellicht dat VNU 
tegenwoordig zoveel 
'projectleiders' in dienst 
heeFt? 

HONDERDJ.A.AR 

Het afgelopen kwartaal vormde 
een rijke periode voor degenen 
onder ons die Jubileumnummers 
of bijzondere hranten 
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verzamelen. De inwoners van 
Delft werden in mei verrast met 
een liefst 116 pagina's 
tellende Delftse Post. De 
Thuiskrant vierde haar 
honderdste verjaardag. In de 
begintijd werd elk nummer van 
wat toen nog het Delftsch 
Advertentieblad heette op eigen 
aanplakborden in de 
verschillende stadsgedeelten 
geplaatst. In het 
Jubileumnummer is de 
geschiedenis van de aan het 
blad verbonden drukkerij Van 
der Drift weergegeven. Een 
fraai staaltje van Hollandse 
handelsgeest met een toch 
Journalistieke redactie. Ook 
toen Van der Drift de merknaam 
Randstad-Edities ging voeren en 
in 1870 onderdeel van SijthoFf 
Pers werd. 
Iets minder commercieel maar 
toch ook leuk is het 
zomernummer van De Vrije, het 
anarchistisch maandblad waar je 
in het coloFon slechts de 
voornamen van de betrokken 
redacteuren André, Gertjan, Jan 
en Piet tegenkomt. De Vrije 
bestond vorige maand negentig 
jaar. Toch al een hele leeftijd 
voor een dergelijk blad, 
waarvan het redactiecollectieF 
zelf ook niet zonder trots 
vaststelt dat "geen enkel 
anarchistisch, socialistisch, 
communistisch blad het in 
Nederland zo lang heeft 
volgehouden" . 
Van een maandblad naar een 
weekblad, want in Assen begon 
Schuttevaer op 1 Juni aan de 
honderdste Jaargang. Het is het 
oudste vakblad voor de 
Nederlandse binnenvaart en 
temidden van de waterkanonnen 
op Granaria voor schippers en 
asfaltrockende ministers een 
rots in de branding. De 
redactie is net zo levendig als 
de thematiek waar het 
hoofdbestuur van Schuttevaer 
voor staat. Op 28 mei wisten 

~A~ __________________ ~_~ 7 



Johan Salverda c.s. (het 
antwoord op de eerste vraag 
weet ik niet, maar hij is de 
opvolger van de legendarische 
Hylke Speerstra die twee Jaar 
geleden naar het nieuwe 
Agrarisch Dagblad overstapte) 
al het belangrijke vaknieuws 
uit een eeuw in 64 pagina's 
weer te geven. De betekenis van 
de kop boven het hoofdartikel 
op de voorpagina is mij 
Jammerlijk ontgaan: "EV moet 
keihard overeind blijven". De 
ASV en de ONS houden er evenwel 
onverkort aan vast. 

KINDERGELUK 

In ons goede buurland België 
bestond de grootste krant van 
Vlaanderen, Het Laatste Nieuws, 
op 7 Juni jl. honderd Jaar. 
Volgens sommigen het 
merkwaardigste produkt dat de 
Belgische pershistorie ooit 
heeft voortgebracht. Een 
Belgische correspondent meldde 
dat een ingezonden brief 
welwillender behandeld wordt 
als een briefje van 50 frank 
wordt bijgesloten 'voor 
Kindergeluk'. Uit de 
rechtbankverslagen spuit 
daarentegen het bloed dwars 
door het papier heen. Een 
cultuurredactie bestaat naar 
verluidt nog amper, maar de 
redactie Stad en Streek is al 
Jaren groter dan die voor 
binnenland en politiek. Een 
Knack-redacteur hierover: "Op 
het hoogtepunt van de 
koningskwestie, op een dag dat 
het hele land te vuur en te 
zwaard stond, pakte Het Laatste 
Nieuws uit met een hoofdartikel 
over de problemen van de 
veeteelt in Ruanda-Burundi". De 
Brusselse krant, spreekbuis van 
de Vlaamse liberalen, heeft een 
oplage van meer van 300.000 
stuks. Goede, maar arme Morgen! 
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NOG MEER 

Nog is het rijtje van de zeer 
sterken niet uitgeput. Want in 
Groningen vierde het Nieuwsblad 
van het Noorden zijn eeuwfeest. 
Wederom een prachtig 
Jubileumnummer (72 pagina's), 
waarin behalve veel historie 
ook een futuristisch getinte 
vooruitblik op de krant in het 
elektronische tijdperk. Seth 
Gaaikema hield een zorgvuldig 
voorbereide eeuwconference in 
een bomvolle Martinihal die 
niet alleen met veel gasten 
maar ook met veel (meer) parate 
kennis gevuld was, en alleen om 
die reden al was de hese 
domineeszoon toch niet echt 
leuk. Voor de lezers heeft 
Trudy Kramer een fraaie en 
kleurrijke aquarel gemaakt. De 
poster is voor slechts één 
gulden bij de NvhN-kantoren 
verkrijgbaar. En voor kenners 
en geïnteresseerden in de 
noordelijke pershistorie heeft 
de Groninger journalist Bart 
Tammeling een prachtig, rijk 
geïllustreerd boek geschreven. 

ERE3IJ EN ERAF 

Het tijdschriftenbestel kreeg 
er de afgelopen drie maanden 
tenminste een mooi blad bij en 
deed een forse aderlating in de 
sector der opiniebladen. Frits 
de Wi nter, bekend van Compres, 
het blad voor het grafisch 
management, stootte Pers, een 
technisch tijdschrift voor de 
grafische vakmensen op de 
werkvloer, door. Er zit een 
addertje onder het gras en dat 
is dat het meer dan 50.000 ex. 
tellende blad gratis wordt 
toegezonden aan leden van 
vakbonden - en wie is dat niet 
in de grafische sector? Het 
voordeol voor de uitgever van 
Pers, Compres vof in Leiden, 
ligt dan ook vooral op het 
gebied van de advertenties. 

LA~ ________________ ------~~~ 



GraFicus van Tijl zal in elk 
geval hete adem in de nek gaan 
voelen. 
Eind mei verscheen het laatste 
zelFstandige nummer van 
Elseviers Weekblad. Na meer dan 
44 jaar wordt het blad, oF wat 
daarvan over is, vanaF heden 
wekelijks meegeniet met het 
Magazine. Een bizarre 
constructie want met de 
uitdunning van het weekblad is 
er geen hond meer die 
principieel het verschil kan 
aanwijzen tussen EW- en EM
artikelen. Wedden dat volgend 
jaar dus ook dat laatste 
onderscheid met die 
binnencover tot het verleden 
behoort? 

DUO ROOD 

Zoals ik vorige keer al bij de 
aFsluiting van deze rubriek 
meldde stond het Rotterdamse 
Vrije Volk .voor een ingrijpende 
operatie. De naam is weliswaar 
niet veranderd, maar 
verzamelaars van koppen en 
kleuren moeten nog maar even 
naar de havenstad bellen. Het 
oude rood is weggekapt en 
vervangen door het jonge groen. 
Omdat de meeste opzeggingen van 
nabestaanden aFkomstig zijn, 
wil de krant jonger en vrijer 
worden. Daarom hebben de 
pagina's een vlotter uiterlijk 
gekregen, wil de krant zich 
nagenoeg volledig gaan 
toeleggen op Rotterdamse 
berichtgeving en zijn er nieuwe 
rubrieken gestart, w.o. de 
rubriek Goed Leven. Een van de 
eerste aFleveringen daarvan 
ging overigens op een ernstige 
vorm van kanker in. Door de 
demontage van de Bellebom moest 
het kranteFeestje. beperkt 
blijven, maar per: slot van 
rekening gaat het ook niet om 
dat eerste unieke exemplaar 
maar om de krant van de dag 
erna en van de dag daarna. 

E3AH~MANN 

Vaak krijg ik van collega's 
kranten toegestuurd. "Voor de 
verzameling" staat er dan in 
haast bijgeschreven. Oudere 
journalisten nemen soms wat 
meer tijd voor enige 
toelichting. Zoals dat brieFje 
van die gepensioneerde maar nog 
steeds schrijvende 
NRC-journalist, die mij de 
Limburger Koerier van 14 
augustus 1831 deed toekomen. 
"Als je je erop abonneerde was 
je verzekerd", wist hij nog. 
Uit zijn herinnering kon hij 
ook nog putten dat Jacques P. 
van den Term die bij De Tijd in 
Amsterdam had gewerkt, toen 
hooFdredacteur was. 
Over hem vertelde deze 
oud-journalist de volgende 
anecdote: in een raadsverslag 
had hij (Van den Term, ks) het 
tweede ennetje vergeten in de 
naam van het r.k. raadslid 
Bahlmann. Volgende dag een 
kleine correctie. Maar toen 
kwam er te staan Balmann. Weer 
geprobeerd en de proeF tijdig 
opgevraagd. Een vette proeF. 
Akkoord. Maar in de krant kwam 
te staan: Bah!mann. Toen heeFt 
hij het maar opgegeven". 

PAF"IERSTICHTING 
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HeeFt iemand van u ooit gehoord 
van de Stichting Papier
geschiedenis? Die schijnt in 
het Apeldoorns Gemeente ArchieF 
druk bezig te zijn een 
internationaal studiecentrum 
voor papiergeschiedenis tot 
stand te brengen. Er schijnt 
zelFs een Internationale 
Vereniging van Papierhistorici 
te bestaan! Mocht u er meer van 
weten klim dan eens in de pen 
en vertel er eens wat van. Dat 
kan ook voor onze vereniging 
interessant zijn! 

Klaas Salverda.-

~6~ ___________________ ~~ 



SUMMARY OF PAGES 7-9 
Klaas Salverda beg ins his column on 
a philosophical note, by analysing 
the deeper motives of collecting, 
or rather being unable to throw 
away, press clippings (or the whole 
papers) that have for one reason or 
another caught his attention. Is it 
a craving for nos talg ia or an 
irrepressible need to register? 
What is wrong with making a fresh 
start every day, without bothering 
about history? All the same, having 
retained selected scraps of the 
past has enabled him to perceive 
repeating mechanisms, sometimes 
even whole developments. It has led 
him to the thought, comforting and 
daunting at the same time, that 
little of what goes on in the world 
is really new. 

* 
Leaves unfold, stand proudly for a 
while, but will vanis~ in the end.
when the tree wants 1t t~. Such lS 

the case with magazines. Last month 
VNU (large Dutch publishing house) 
tested one called "Kern", but its 
target group of families interested 
in popular science proved too small 
to sustain it. In other words: the 
risk that it was ultimately going 
to cost money rather make money was 
too great, and "Kern" died a pre
mature death, leaving keen collect
ors with a glorious item. 

* 
The past few months collectors of 
anniversary or other special edit
ions have been able to reap rich 
harvests. The "Delftse Post", nowa 
free weekly paper in the city of 
Delft, celebrated its centenary by 
issuing a 116-page special edition. 
Successive mergers have now made it 
part of the Sijthoff Pers group. 
Less commercial, but still good fun 
is the Summer edition of "De Vrije" 
which, unknowh to many, was ninety 
years old last month. The colo~hon 
of this anarchist monthly ment10ns 
the editors' Christian names only. 
No other anarchist, socialist or 
communist journal in Holland has. 
kept it up for so long. 
Also 100 years old now, the weekly 
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"Schuttevaer" is the country's old
est trade journal for those engaged 
in river- and canal-navigation. 

* 
The largest daily newspaper in 
Flanders, Belgium, is "Het Laatste 
Nieuws". On June 7th of this year 
it was 100 years old. Some describe 
it as Belgium's most unusual paper. 
Local and regional editorial staff 
far outnumber political editors, 
and it is said that letters to the 
editor are more willingly treated 
with a 50 franc note "for charity" 
folded inside. 

* 
"Nieuwsblad van het Noorden" at 
Groningen celebrated its centenary 
with a glorious edition, containing 
much history and many futuristic 
speculations. Local journalist Bart 
Tammeling produced a weIl written 
and richly illustrated book on 100 
years NvhN. 

* 
A new (free!) trade magazine for 
the printing trade called "Pers" is 
now distributed in 50,000 copies 
each month. "Elseviers Weekblad" is 
being integrated in "Elseviers Ma
gazine", prior, no doubt, to its 
disappearance for good. 

* 
Rotterdam-based socialist daily 

"He+ Vr~J·e Volk" has newspaper L ~ 

traded its red colour in for fresh 
green. Red stood for the old (soci
alist) guard, now nearing the end 
of the road; green, obviously, for 
the new environment-conscious gene
rations. Old columns have made way 
for new ones, and its general 
aspect is more up to date. In its 
own words, the paper has become 
"younger and freer". 

* 
In the Town Archives of Apeldoorn a 
Foundation for the History of Paper 
appears to be working on the found
ation of an international cent re 
where all aspects of the paper ind
ustry are to be studied. There even 
seems to be an International Soc
iety of Paper Historians!. Is there 
someone among our readers who knows 
more about this?- KS 

10 
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HET OUDSTE NOG BESTAANDE 
DAGBLAD VAN DE BONDSREPUBLIEK 

Een korte samenvatting van de 
geschiedenis van de Hildesheimer 
Allgemeine, één der meest eerwaarde 
dagbladen van onze Oosterburen, en 
tevens het lijfblad van ons lid H. 
Braem die ter plaatse woonachtig is 
en zo vriendelijk was e.e.a. voor 
ons op papier te zetten, mag in dit 
nummer natuurlijk niet ontbreken. 

1. DE EERSTE KRANT TER PLAATSE 
Reeds in 1609 verschenen als waar
schijnlijk de eerste regelmatige 
(dwz wekelijkse) nieuwsuitgaven ter 
wereld de "Relation" te Straatsburg 
en de "Aviso" te Wolfenbüttel. 
Slechts acht jaar later volgde men 
in de Hanzestad Hildesheim, enkele 
tientallen kilometers ZO van Hanno
ver, dit voorbeeld met de uitgave 
van de Hildesheimer Relation; af
beelding 1 toont een titelblad uit 
1620. Deze weekkrant werd gedrukt 
door Joachim Gössel, die ook de 
Aviso van Wolfenbüttel had uitgaf, 
en in 1617 naar Hildesheim kwam om 
daar ook zoiets tot stand te bren
gen. Aangezien er maar weinige 
exemplaren en nauwelijke enige ver
dere informatie bewaard is gebleven 
is het niet bekend tot wanneer deze 
krant werd uitgegeven, maar men 
vermoedt dat zij omstreeks 1632 ten 
gevolgde van de Dertigjarige Oorlog 
is verdwenen. 

2. DE VOORLOPER VAN DE HAZ 
Pas in 1705 ver~cheen er in de stad 
weer een krant. Toen namelijk ves
tigde er zich Henrich Ohristian 
Hermitz, die voordien als kranten
correspondent werkzaam was geweest 
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te Hamburg. Naar het voorbeeld van 
de Hamburger Relations-Oourier 
richtte hij de Hildesheimer Relati
ons-Oourier op, die op het 
oktaaf-formaat (zo groot als een 
notitieboekje) tweemaal per week 
werd uitgegeven; zie afb.2. Als 
protestantse publikatie stond deze 
krant op gespannen voet met de 
bisschop van Hildesheim; reden 
waarom Z1] in 1707 door het stads
bestuur werd geprivilegieerd (zeg 
maar: officiëel erkend) teneinde 
haar voortbestaan zeker te stellen. 
Na Hermitz' dood ging dit privilege 
in 1751 over op Z1]n schoonzoon 
Ohristian Levin Lüdemann. In die 
tijd verscheen de krant al driemaal 
per week, en stonden er ook al par
tikuliere advertenties en bekend
makingen in. Lüdemann stierf in 
1763; zijn zoon nam de krant en het 
privilege over, en herdoopte in 
1775 de krant in "Privilegirte Hil
desheimer Zeitung" (zie afb.3). 

Aan het einde van de 18e eeuw kreeg 
de krant concurrentie van andere 
plaatselijke uitgevers, waardoor de 
oplage en de kwaliteit van de in
houd achteruit gingen. In 1802 kwam 
Hildesheim onder Pruisisch bestuur, 
en volgde een nieuwe naamsverande
ring: Königlich-Preussische aller
gnädigst privilegirte Hildesheimi~ 
sche Zeitung (zie afb.4). Weliswaar 
werd Z1] 4x per week uitgegeve~ 

maar er waren in 1804 t.g.v. verre~ 

gaande nonchalance nog maar 44 
abonnees over op een inwonertal van 
10,000. In dat jaar was het dan ook 
gedaan met de KPAPHZ. 

LA~ ________________________ ,~ 
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3. GERSTENBERG BEGINT OPNIEUW 
Op 28 juni 1807 verwierf de boek
handelaar Johann Daniel Gersten
berg het krantenprivilege van de 
familie Lüdemann, en richtte Z1Jn 
"Stadt-Hildesheimische privilegirte 
Zeitung und Anzeigen für alle 
Stände" op; zie afb.5. Deze krant 
verscheen driemaal per week in een 
oplage van 300 stuks. Hoewel zij in 
1812 al gedeeltelijk fungeerde als 
publikatieblad voor openbare mede
delingen werd tijdens de Franse be
zettingstijd (1806-'13) de krant 
van de katholieke concurrent voor
getrokken. Na Napoleon's neder
laag kwam Hildesheim te behoren tot 
het Koninkrijk Hannover, en werd de 
naam opnieuw veranderd, nu in "All
gemeine Zeitung und Anzeigen"; zie 
afb. 6. Deze naam bleef voorlopig 
ongewijzigd, maar zaken als opmaak, 
lettertypen en formaat werden meer
malen veranderd. Zo ging de krant 
in 1838 over van quarto op folio
formaat, waarbij evenwel de opper
vlakte bedrukt papier in totaal 
gelijk bleef. 

In 1848 verscheen de krant zesmaal 
per week in een oplage van circa 
1200 stuks. Aan de naam werd in 
1854 het woord "Hildesheimer-" toe
gevoegd. 

Nadat in 1874 de censuur door de 
nieuwe wet op de vrijheid van be-
roepsuitoefening ("Preussisches 
Pressgesetz für das Deutsche 
Reieh") grotendeels werd opgeheven, 
en de rechtspositie van uitgevers 
aanmerkelijk werd verbeterd, kon 
meer aandacht worden besteed aan de 
redaktiewerkzaamheden. Nieuwe ru
brieken (b.v. feuilletons) deden 
hun intrede. 

In 1889 verscheen de krant in het 
z.g. Berlijnse formaat (31.5 x 47 
cm), en vanaf 1902 werd voor het 
eerst de ondertitel "Gerstenberg
sche Zeitung" gebezigd. Tevens werd 
vanaf dat jaar een minimum van acht 
pagina's aangehouden, en werd een 
nieuwe rotatiepers in gebruik geno
men. Twee jaar later kwam de krant 
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iedere dag uit, ook op zondag, in 
een oplage van ongeveer 10.000 
stuks. Het inwonertal van de stad 
bedroeg toen zo'n 50.000. 

Na de machtsovername door de Nazis 
in 1933 werd de tot dan toe 
liberaal gezinde krant gelijkge
schakeld, d.w.z. dat zij zich moest 
richten naar de Reichsschrifttums
kammer. Van vrije meningsuitingen 
was toen natuurlijk geen sprake 
meer. In 1943 werd de krant onder 
dwang gefuseerd met de "Hildesheim
er Beobachter" tot de "Hildesheimer 
Zeitung" , waarvan de laatste editie 
verscheen op 31 maart 1943 (afb.8). 

Op 1 oktober 1949, nadat de gealli
eerde bezettingsmacht het Lizenz
oftewel vergunningenstelsel voor 
kranten had opgeheven, kon de krant 
weer op nieuw verschijnen. Nog 
steeds is de "Hildesheimer Allge
meine Zeitung" eigendom van de 
familie Gerstenberg; al 181 jaar 
lang dus. Twee kortstondige onder
brekingen en diverse veranderingen 
in naam en gedaante daargelaten, is 
zij de oudste nog bestaande krant 
in de Bondsrepubliek.-

H.Braem, VKTV, Hildesheim, BRD. 

*********************************** 
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Drahtberkht HnltUS Korr~spondmun 

kb llltlali01l. 31. 9Jlm. <ll5 mat feln llufall, 
~<lb 6t<ltln,g.rabt am 16. !Jtoocmóet bi. 9Jl<lllen 
bet !/tot.n !drmee au ber moloa augrelfcn lièÓ: 
,dri XaRe ootbet Illart" bie :<llnglänbe, uub' 
'l.tb<lmerlfauet i" !Jtorbafrlla ,~elanbel. 3\11le 
"ruuucn lie(aHeu I"'iue 6p,a,!)fitóter fü~ fTau. 
lmdJ. itallcnlld'l. nriedli(dJ Ullb (panild'l. uub (Ie 
:n,en nadJ \JlaublIliitbigcn lleuQen (db(1 feit 
~Don nÓe,!euot. b<l!l fI. ,b<l5 .. melónodJI5fe(I, in 
'"dlu lei.m" IIlU,b.n. 
3m !llet!ta'ueu auf ba, lllttlo~e' 
'11 !Jt.o(eDell.: ba{J not!) Im mInIer l>tl 
nn,1ff DO" 91otbnfri!a auf <"uToPa bffi.nucn 
OTbtn ~Ule. (ebte 6ta!in. 1Il1. bie !JteuQot!et 

~~~di~tlirit!t~~:"4 WNU\~~·.I!e~~n~e!~e'mai~ 
"ndJtioeu 6d1äbuuoeu ,loUeu bie 601Illehl im 
,rlauf btt mluter!amoailne 1 Y; 9JliUioneu 
olbalen oed~n balicn. !De, 9Jlitntóeiter beo 
onboner .. !JteIIl5 (l;btonicle". (l;ummingg. !lebt 
~ nodi meiter. (l;ummhtRg. l>tl im aUgt. 

-,tillen (olne' 3ufo,mationen' bite!!, nus bet 
"olIlld601ldi<lft In llonbou be!ieht. ldirelbt: bie 
ofl!en Don 9Jl.dau liefau"toeoeóenen llledult· 
dlern rt(t11lmteu aug btm !!l1\lluft 1942 IInb be· 
Itfo" lidi auf ij lIJlHlionen. :vie(e 5 9JlUlloueu 
'<lten nndJ (l;ummluo5 bte lieltftalnlerlttl unb 
dtaugoetUltele" !tnoppen bet !Jtote" !!ltm ... 

,'lam btm !l(ullllft bäHen bi. '601Ilidg Mun o.t 
3fa(l"gtab unb <lm !Done! III1IlelIlöónlidJ !)ob. 
'lcrlulte ReQaót.' , 

<llg Itl' el" (dnnètet 3ttlum. !U ~Iauben b<lll 
,je !/teleroen ber 6om!ct. uueridióp((lt!) relcu: 
n (tnglonb gijl'en Urn ""m Idlr .Ide \>I<ler J)<

,iH,,!t<ll<n tln"llon !>lil. Xolliid'l!tcl. ober !ua re 
:~e 1!aRe bet 9 ol,n ~Irm .. Im lJlllblld aul bie 
:Re(eroen nldJl (0. lIlie ble~e lIJlelll"'en •• nlaur,.. 
ten. ' 

9!N{eW~'ua3~;n&ffètn~~ ft~~~t:': ~;;rl~t~ ~~~ 
t.W.III/.ntmoubtttt, In bcr tt'iJan!H?,euobtcr. 

f~mS~,;:I~Ng~b~~~'f~~' ulR,tll~!~ht;;n~:;~: 
IUb"t tlUOO st til U'. (omie on ben hewor. 
tanenb bemöhtlen ~oobillellet D&crlc!bluebd 
0119 6 dJ u I b. flllln~'"RlüIHer In elnMu 3000.
~tld)luàb". lertler ou Storu,lI,u/apitiiu ftat! 
'Ie i ~ 0 I. ftnvIHinl,utnan! ffiilntller 6 c I ó id •. 
ftQPlldnlcutuant Ult. )3 0 Ir. t s unb ftovl(ön' 
Lcutnant flnmlb ffi e lb. U 5. 

ffic!baus ift 1015 ql5 60hll eincs 6tuhicrrooi5 
1 (Jiötli~cn g,boren. er hal als ftommanbnn! 
'no- 11, oot .. bl.ber 16 l<inolim, 6<bilf, mI! 
'<:1';0 OH ..,.. __ f~!,J. v-h. l"l~. c::,t..:u ...... _ nr, ....... 

, .... ,'.,.:, .. '.: 
•• ' 'f 
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Aber ,nicht" starre Tradition, 'aflein', hat das <ksicht' unserer Zeitung 
bestimmt. Wir.haben uns immer bemilht,'.elne, Helmatzeitung Im besten Sinne 
des Wortes zu sein. Der Widerhall" den dieses Streben in der Bevölkerung 
von Stadt und Land Hildeshelm gerunden" hat, heweist utis, daB .wi~ damit\ 
eine Pilicht 'der vielfältigen Geschléhte, uud der kulturellen Bedeutung unserer 
Sta?t gegenilber ermllt haben. , .-

In dieser StUnde des' Abséhièds ;gedenken wir 'vor allem, derer, die bei 
uns und mit, uns in, d~' Hildèshelmei', Al1g~ei",en Zeitung· geschafft haben, 
irn;beilimdere der Träger des Namens, 'der.nun schon in der filntten Crimeration 
niit unserer Zeitting so eng ,verbullden !st, daB, unter ihrein Namen das Blatt 
weit ilber die _ Grenzen urulerer Heimat ,hlnal1S 'ein, BegrIff geworden, ist. 
Wir,gedenken ,welter der Mitarbelter 1m.',Betriebe, die , mit ,urn; stets bestrebt 
waren, 'urisere Zeitung,so,zu gCSÛ\1teni daB'sienléhtuur ihre;; Alters wegen 

. siéh eine wohlgeachtete Stelle, innerhalb': der ',deutschen Presse erwerben 
koruite. Nicht, zuletzt gedenken wU' , .. ueh der Stellen, die uns versiändnisvoll 
unterstUtzt' haben, und erst' ,recht danken wir, den yi,elen, Mitarbeltern 
unserer Zeltung, in Stadt und Land: Hildeshelm, ,die durch .ihre Artikel nnd 
Berichte ihr Teil dazu beigetragen haben" der Gerstenbergschen 'Zeitung, 
ihren so 'lng', mit dem Heimatbode~ vérwurzelten 'Charakter zu geben. ' 

Wir danken In dieser Abschledsstunde nber ~or al1~m unBeren Lesern, 
deten Treue es uns erst ermöglicht hat, unsere Arbeit so erfolgrelch 'zu gestalten. 
Immer und immer wieder haben wir, Bewelse: so treuer Anhängllchkeit an 
unsere Zeitung 'erhalten, daB uns schon darum die Zeitungsarbeit eine innere' 
Befriedigung, gegeben hat. ' _ . ' 

Wir scheiden von unseren F:réunden in de;:" ,Bewulltsein,. unsere Pflicht, 
die in unserer valerländischen Aufgabe lag, jederzeit nach bestem Gewissen 
edUllt zu haben. Der fesle Glaube 'an die Zukunft des naltonalsozialistischen 
Deutschlands, der uns ermUt, mög.,' ~ dies, solI, unser letztes Abschicdsworl 
sein - weiter den Blick unserer'Leser au! 'das grolle Ganze der weltgeschicht
lichen Aufgabe unseres deutschen Volkes und Valerlandes richtenl ,,, Der V èrleger 
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THE OLDEST EXISTING DAILV NEWS
PAPER IN THE FEDERAL REPUBLIC 

A brief survey of the history of 
the "Hildesheimer AIIgemeine Zeit
ung", (ne of Germany·s most vener
abIe new~papers, should not fail in 
the present issue. Our member 
HaraId Braem lives in the city of 
Hildesheim, a few dozen miles SE of 
Hanover, and has been kind enough 
to write this article for us. 

1. THE FIRST HIlDESHEIM NEWSPAPER 
The first regular newspapers ever 
were, probably, the "Relation" from 
Strasbourg and the "Aviso" from 
Wolfenbüttel, weeklies both, and 
founded in 1609. Not more than 
eight years later the Hanseatic 
city of Hildesheim followed suit 
with the publication of the "Hil
desheimer Relation"; picture no.1 
shows a title-page of 1620. It was 
printed by Joachim Gössel, who had 
started the Aviso from nearby Wolf
enbüttel as weIl, and came to Hil
desheim in 1617 to do the same 
thing there. Sin ce few copies and 
hardly any information have been 
retained it is not known up to when 
the Hildesheimer Relation existed; 
an educated guess has itthat it 
disappeared in about 1632, during 
the Thirty Vears· War. 

2. THE "HAZ"·s PREDECESSOR 
It was not until 1705 that another 
newspaper was published in the 
city. In that year Henrich Christ
ian Hermitz, who had previously 
worked as a correspondent in Ham
burg, came to live there, and 
founded the "Hildesheimer Relati
ons-Courier", af ter the example of 
the "Hamburger Relations-Courier". 
It was published twice weekly, and 
printed in Octave-format, which is 
about the size of a pocket diary; 
see picture no.2. Being a prot
stant paper, its relations with the 
Bishop 'f Hildesheim were strained, 
which i, why in 1707 it was grant
ed an official charter (privilege) 
by the city government, in order to 

ensure its continued existence. 
Af ter Hermitz· death in 1751 the 
charter was passed to his son-in
law Christian levin lüdemann. By 
that time the paper was published 
three times each week, and alreacy 
contained private announcements and 
advertisements. lüdemann died in 
1763· his son took over both the , 
charter and the paper, and renamed 
it "Privilegirte Hildesheimer Zeit
ung"- see picture 3. 

Towards the end of the 18th century 
competing papers appeared on the 
local market, which caused circul
at ion figures as weIl as the quali
ty of the contents to suffer. In 
1802 Hildesheim became part of the 
Kingdom of Prussia, and the paper·s 
name changed again: "Königlich
Preussische allergnädigst privileg
irte Hildesheimische Zeitung" 
(Royal Prussian Gracefully Charter
ed Hildesheim Tidings"; picture 4.) 
By 1804 it was being published four 
times a week. Through bad manage
ment, however, the number of sub
scribers had been allowed to fall 
to only 44 out of alocal popul
ation of 10,000. This is why the 
KPAPHZ went out of business that 
year. 

3. GERSTENBERG STARTS AFRESH 
On June 28th 1807 alocal booksell
er by the name of Johann Daniel 
Gerstenberg acquired the charter 
from the lüdemann family, and 
founded his "Stadt-Hildesheimische 
privilegirte Zeitung und Anzeigen 
für alle Stände" (City of Hildes
heim Chartered Tidings and Advert
iser for all Ranks); see picture 5. 
It was issued 3 times per week and 
had a circulation of 300 copies. 
Although by 1812 the paper was al
ready used by the authorities for 
official announcements, the other 
Hildesheim paper, which was owned 
by a Roman Catholic competitor, was 
of ten favoured during the years of 
the French occupation (1806-·13). 

LA~ _________________________ ~ Ir 



Af ter Napoleon's defeat the city 
was made part of the Kingdom of 
Hanover, and the paper re-ramed 
once again: "AIIgemeine Zeitung und 
Anzeigen" (General Tidings and Ad
vertiser); see picture no. 6. This 
name stuck for a few decades, 
though size, lay-out, types etc. 
were altered many times. In 1838 
the size was changed from quarto to 
folio; the total number of square 
inches printed remained the same. 
From 1848 the paper was published 6 
times per week; its circulation was 
1200 copies then. In 1854 the pre
fix "Hildesheimer" was added to the 
name. 

Sin ce censorship had been largely 
abolished in 1874 by the introduct
ion of the Freedom of Excercise of 
Profession Act, and the legal pos
ition of publishers had been great
ly improved, more attention could 
be devoted to editing. Many new 
columns, such as serial stories, 
were introduced. 

In 1889 the paper appeared in the 
so-called "Berlin-format" of 31.5 x 
47 cm); from 1902 the sub-title 
"Gerstenbergsche Zeitung" was used 
for the first time. A minimum of 8 
pages was maintained, and a new 
rotation press was put into use. 
Two years later the paper was 
issued each day, including Sundays, 
in about 10,000 copies. The city 
had about 50,000 inhabitants by 
that time. 

When the Nazis took over the 
country in 1933 the hitherto liber
al paper was standardised to suit 
their pattern; it had to conform to 
instructions from Berlin. There was 
to be no more free expression of 
opinion for several years. In 1943 
a forced merger took place with the 
"Hi~desheimer Beobachter" , the res
uIt of which was the "Hildesheimer 
Zeitung". The latter's final edit
ion appeared on March 31st 1943; 
see picture no.8. 
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Af ter the Allied occupation forces 
abolished the Lizenz-system (a 
system of press permits) the paper 
was free to be published again. 
This was the case on October 1st 
1949. The "Hildesheim~r AIIgemeine 
Zeitung" is still owned by the 
Gerstenberg family, an ownership 
which has now lasted for 181 years. 
Except for two brief interruptions, 
and notwithstanding many changes in 
name and otherwise, the paper is 
the oldest one still in existence 
in the Federal Republic.-

H.Braem, VKTV, Hildesheim, FRG. 
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GEVRAAGD: BELGI 
SCHE VERKIEZINGS
PROPAGANDA alsook 

OMROEPBLADEN uit 
jaren 60 en ouder 

S.S.Brouwer, 
Mounleane 31A, 
9247 CZ URETERP 
(Fr.) 05125-2189. 

GEVRAAGD: Alles 
over IJSLAND in 
kranten en tijd
schriften. 
Anything about 

ICELAND in news
papers & mags. V. 
Vilhjálmsson, 
Hvassaleiti 137, 
103 REYKJAVIK, 
Island. 

GEVRAAGD: 
gebonden 

oude 
jaar

de gangen van 
tijdschriften 

EIGEN ERF, DE 
HUMORIST, GEILL. 
STUIVERBLAD, 
FLIEGENDE BLäTTER 
DIE GARTENLAUBE, 
e.a. Z.van Dijk, 

Dorpsweg 78, 8271 
BP IJSSELMUIDEN 
tlf 05202-15680 

,,; , 
ct 

v 
"1' '. 

", ' .Nro. I. 

be~6 t.im i fd) e 
'{egirte t," 

~lbfid)t: Snf)Qft, urif.:m:ct)iri:éurigm "i)IcfermYatter. 
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~ir (!rfdjeiltultg bicler~(áttcr wiim(egt m/t dlfeiri~aT~ tlae i;~ 'Pubfif~m tlc~&t'citctc @erii'u,t .' 
(iltce'af(crlJód)[tclt [leróote tlcrfdóclt. <5!c{itio Itid)t~,nie\)r lIttb tticf)tèlUc'ttigcr ;afd'bie ?JOt'tl 
fel;lUtt9 bcr fdjott fdt 6e~ttql)c' .!IN~ ~ah,rl)uitbcr~qt~Jf:l)c~tbCttUl)1tbClit ll.lOf)(I.)blid)~~'.U?(l9iflrE! 
lIttf~rcr 6tabtdttfartg"-t)etan\!lgtcl1ïttlö,gtl:rïiröfitil~,,)f«a)ticr aber Pi'(tll{C\3t't'téit.J? I r6TI':I)Ua ' •. :-;, 
mîfd)ctt <5tabt ódtuttg. mad)bem {icJçit bCl)l1álJc dncm g',li13CtI'3al)r~iitlbertc (uom ~U' 
{fue f70S bie @ttbe ~Uttillè 1804) alèbaèpri\.iilcgirtc @igentl)um- citte~.'J,111tilie uttutltcrbro. 
djctt erfd)idiCn war,'mu~te {ie, th,ci(è o.u'è'.U?attgt(' dttinltmr \!cbcttMraft, tljei(è lucil {ie itt 
i~rcriJorm tlcraHert war, bic ma11 3u tleràl1tlet'n 11id)~'.U?utlj gettug lJatt~, CÎI1\1ll.leile11 gall.! auf~ 

.3cgcbcn werben. 'ilJlc~rC\'c 11ml1àllbc h,abctt {idj t)(1'cinigt, ilJr iCf>t wiebcr neuce ~ebcu hU gC1 
belt, uttb fit failt1llnb wirb, weun uaG ttid)taUcè,trilgt, ,Md) iljrc1' jc~igclt @inridJturi'g fcljt' 
rattge Dcf(chett; ol)I1C'al1OC1'll b~riiljmtCl1 uttb utt6erû~mtcI13citung{$fdjrciócrrr llur irgcnb in ben 
~cg treten Óu \uoUcn, ba fic cincm luafjrc'tt, (ang,1 fd)ott gCfUI)ItCt1 'ilJebl'trfni(fe Uttfcrer spro, 
uinÁ ab~lI!)dfcll fdJriitt. 'Die 'lBa!)n, bk ~ir betreten; erójfnet itl1~eitt'ltlcite6' frud)tbarc{$ 
tferb, llt wdd)cè mattd)c6 fd)óltc <5amettforn gcl1reut illcrbettfattlt,'baè3ummu~ unb 'J1'olW 
mcn ber ~(fer mandje idjóttc @\'I)bte ~ojfen (àgt •.. ' . . 

,~C\' 3illed' biefer ~ra(ter il1,,® e m ei tt 11 U ~ i g fel t; bi~ ,~orbçrU"gCt1~, bie baè l})u6{itum 
(1\1 Utt6 bit mad)en ~at, {il1b Uttterh,a!tuttg unb ~del)rung. - ' 

.:Die áfle :?:fbtlJeiluttg bcrfclbcttlfl,fitr bicillid)tigt'tt '~rdg~iffc'uttferer 3eit 
6eflinllttt. St'ri'eg6tlorf-\Ut, ~ricbcttèfd)({I(ft'~ Q3ittnblii(f~, 6taateri'tletanberuttgett unO aUe <5tMhl, 

. , tlorfhUf, 

'Eine etwas "verklei!1ert~ ~edeqFtie __ d.er erst~!1 }\usgá~e, der GerstenbergsChen Zeitung. 

GEZOCHT: Kranten en weekbladen 
met artikelen over de Nederlandse 
militaire MUZIEKKORPSEN -
G.Woittiez, Bestervaerstraat 6, 
4501 KL OOSTBURG. tlf 01170-50~d. 

TE KOOP EN/OF IN RUIL GEVR:AAGD: 
Oude Couranten 1600-1835 

WANTED FOR SALE OR IN EXCHANGE: 
Early Newspapers 1600-1835 
L.Nierynck, Verdilaan 85, 4384 LD 
VLISSINGEN - Holland - 01184-70172 GEVRAAGD: Belangstelling voor 

alles over VOETBAL, zoals oude 
kranten, tijdschriften~ foto's, 
enz. H.Bazuin, Anne do Vries laan 
33, 7741 DC COEVORDEN. 05240-13041 

GEVRAAGD: DAGBLADEN wereldwij d .. 
R.Grooten, Molenstraat 86, 8-2338' 
BAARLE-HERTOG, België. 014-699545 

WANTED: NEW YORK CITY Foreign 
Language newspapers published in 
the 1800's. Peter Eckel, 1335 Grant 
Avenue, SOUTH PLAINFIELD, NJ 07080, 
USA. 

GEZOCHT: zeer veel geboden voor 
een expl. van DIE FREIE PRESSE , 
Duitstalig emigrantenblad Amsterdam 
1933-'39. J.F.Liefting, Fennenplein 
80, 8918 CS LEEUWARDEN 058-660500 

GEZOCHT: Adressen van FEATURES 
SYNDICATES in binnen- en buiten

land. Features Syndicates houden 
zich bezig met de verkoop van o.a. 
strips, cartoons, foto's, nieuws, 
etc. Klaas Vanderspoel, Henri 
Dunantiaan 81, 9728 HC GRONINGEN NL 

_A __________________ ~--~ '7 



OREN T~ MLJ~ELJM 

In het Drents Museum aan de 
Brink in Assen is gedurende het 
gehe1e zomerseizoen een 
tentoonste1ling te zien over 
kranten. In het bijzonder komt 
daar de Drentse en Asser 
Courant aan bod. 

Deze krant behoort tot de 
oudste nog bestaande kranten in 
het Noorden en werd op 1 april 
van dit jaar 165 jaar. Op de 
tweede plaats wordt de 
tentoonstelling gehouden omdat 
het hoordkantoor van de Drents
Groningse Pers deze maand van 
Emmen naar Assen verhuist. Het 
pand aan de Torenlaan waar de 
krant bijna anderhalve eeuw 
werd gemaakt, wordt dan 
verlaten. 
De tentoonstelling is verdeeld 
in drie delen. In een ervan 
wordt duidelijk gemaakt hoe een 
krantenbericht tot stand komt. 
Vanar de eerste teleronische or 
mondelinge tip die op de 
redactie binnenkomt tot en met 
het drukken van de krant op een 
van de modernste orr-set-persen 
i n West-Europa. 
In een tweede deel van de 
tentoonstelling wordt de 
165-jarige geschiedenis van de 
Drentse en Asser Courant uit de 
doeken gedaan. Ook de 
allereerste pagina van de 
Drentse en Asser Courant (van 1 
april 1823) is er te zien. 
Verder onder meer aandacht voor 
reiten als het begin van de 
Eerste Wereldoorlog, Koninklijk 
bezoek in Assen, de eerste TT
races en het nieuws over de 
Duitse inval. Maar ook wordt 
aandacht besteed aan een 
relatier nieuw medium als de 
kabelkrant. 
Een derde deel van de 
tentoonstelling is gewij~ aan 
de vormgeving van kranten en 
daarbij wordt ver over de grens 
gekeken. De dagbladen van de 

Ie 
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Drents-Groningse Pers hebben in 
het argelopen jaar een nieuw 
uiterlijk gekregen waardoor de 
kranten makkelijker 
toegankelijk zijn geworden voor 
de lezer. Voor dat nieuwe 
gezicht bestaat nationaal en 
internationaal grote 
waardering. De DGP heert vooral 
gereageerd op het gegeven dat 
lezers onder invloed van radio 
en tv vooral kijkers zijn 
geworden. 

De tentoonstelling is 
samengesteld in samenwerking 
met de Drents-Groningse Pers, 
Wegener Nieuwsdruk Winschoten 
en het publiciteitsbureau In 
Ontwerp in Assen. Het museum is 
tijdens de schoolvakanties ook 
op maandag geopend. De 
openingstijden zijn door de 
week van 8.30 - 17 uur, in het 
weekend van 13 - 17 uur. 

CEN~OR~HIP 

Bijzondere nummers zien 
natuur1iJk niet a11een het 
dag1icht bij de gratie van het 
feit dat een b1ad a1 honderd 
Jaar wordt uitgegeven. Ze1fs 
een honderdste editie kan al 
aanleiding zijn een bijzondere 
af1everillg uit te geven. 

Dat laatste was twee maanden 
geleden (mei '88) het geval met 
Index on censorship, een 
uitgave het niet op winst 
gerichte Britse bedrijr Writers 
& Scholars International Ltd 
(38c Highbury Place, London N5 
10P, tel. (08) 13580161). 

In reite gaat achter het bijna 
100 pagina's tellende jubileum
nummer een triest jubileum 
schuil. Want al honderd nummers 
lang wordt maandelijks een 
eindeloze opsomming gegeven van 
alle aantastingen van de 
vrijheid van inrormatie en 
expressie, van de persvrijheid 
kort gezegd. 

~A~ ________________________ ~~ 



~EigenliJk zou Index on 
censhorship liever niet worden 
uitgegeven. Maar zolang de 
persvrijheid nog geweld wordt 
aangedaan zal de behoefte aan 
een dergelijk informatie
orgaan ook wel blijven bestaan. 
Het aardige van het blad is dat 
het niet alleen over situaties 
in verre landen vertelt, maar 
ook de vinger in de eigen, 
Europese buik prikt. Zo wordt 
in het jubileumnummer niet 
alleen ingegaan op de positieve 
ontwikkelingen rond 'glasnost' 
in de Sovjet-Unie, maar ook op 
de snel slechter wordende 
situatie in Zuid-Afrika, waar 
veel kranten onder een banning
order te lijden hebben, en op 
de pijnlijke affaire rond Peter 
Wright's Spycatcher in Groot
Brittanië dit voorjaar. 

Het jubileumnummer gaat, zoals 
te doen gebruikelijk, niet 
alleen over de aantasting van 
de (Journalistieke) 
persvrijheid, maar ook over het 
stilzwijgen dat schrijvers en 
dichters zich dikwijls moeten 
opleggen. 

v 

Een van de mooiste ervaringen 
die de idealistische uitgevers 
van dit eenvoudig opgemaakte 
maar inhoudelijk zeer sterke 
maandblad kortelings opdeden, 
was de 'vrijheidsprijs' die het 
blad van de twee grootste 
Scandinavische kranten, Dagens 
Nyheter van Stockholm en 
Politiken van Copenhagen, ten 
deel viel. Maar het zal nog wel 
even duren voordat het magazine 
overal vrijelijk in de kiosken 
te koop zal liggen. 

De honderdste Index on 
censorship, die - pikant detail 
- o.m. door onze Nederlandse 
Volkskrant werd gesponsored, is 
een must voor elke 
krantenverzamelaar. die niet 
alleen kijkt naar wat er zoal 
uitgegeven wordt, maar ook oog 
heeft voor de omstandigheden 
waaronder Journalisten, 
schrijvers en dichters hun 
geestelijk produkt aan de man 
proberen te brengen. Van harte 
aanbevolen! 

WANTEO: GERMAN NEWSPAPERS and 
foreign dailies in the German lang
uage before 1945; also early 17th & 
18th issues (any language). Haraid 
Braem, Immelmannstrasse 46, 0-3200 
HILOESP:IM, Bundesrep. Oeutschland. 

GEVRAA .0: 
MATERL\ÄL 

Klein antiek GRAFISCH 
b.v. loden &/of houten 

letters~orten, evt diverse korpsen, 
zethaal zetlood, els, galei, cor
rigeert~ng, matrijzen, dresseer
plankje houten hamer, alsook klein 
reclamenateriaal, interne (oude) 
paperassen en lektuur van en over 
"couran+an". Svp. vrijblijvende 
offerte~. aan Oick R. Voortman , Alb. 
Neuhuys~traat 26-III, 1058 SC 
AMSTERO, M - tlf. 020-150880. 

WANTEO: Newspapers before 1660; 
any from America with tax stamp or 
before 1766; any from STRANGE OR 
REMOTE AREAS OF THE WORLO PAST OR 
PRESENT; any from US territories or 
Southern states (CSA) 1861-'65; any 
with cancelled stamps affrixed from 
any country; papers owned by famous 
people. George Marcheles, Minneort
erstr. 1, 2854 WIEMSOORF, B.R.O. 

~A~ ________________ ~ __ ~ 



ABRAHAM VERHOEVEN HOUSE AT 
ANTWERP EXTENDED TOFORM 

MUSEUM OF DAILV NEWSPAPERS 

v 

FLEMISH VKTV-MEMBER GEORGES BLOMMAERT's EFFORT PAID OFF 

As we already know the ancient city 
of Antwerp, second largest city of 
Belgium and the country's main sea
port, has more to offer than the 
painter Rubens' house, the Museum 
Plant in Moretus (a 16th century 
printing works with living quarters 
above, all in original state), and 
the river Scheldt. The city was the 
home of another 16th century 
printer by the name of Abraham Ver
hoeven. He was the one who in 1605 
printed and published the world's 
very first newssheet. What few of 
us realise is that he used his na
tive Flemish language, where his 

fellow-printer Plantin, in his 
large works almost within hailing 
distance of Verhoeven's, worked in 
French only. Even th en French was 
the language of the well-educated 
upper classes. 

It was Georges Blommaert, local 
entrepreneur and VKTV-member, who 
recently purchased Abraham Ver
hoeven's house, which was in a 
desolate state. He restored it on 
his own initiative, and opened it 
as "the world's smallest museum". 

Mr.Blommaert has had to drop this 
claim now that his museum was ex
tended to include a building round 
the corner, with which the former 

"6 

is in connection. The result has 
been the creation of Blommaert's 
"Dagbladmuseum" (Museum of the 
Daily Press), which was opened in 
June. The opening reception was 
attended by members of Antwerp's 
Moroccan community, who provided a 

**********************~************ 

The front of the Dagbladmuseum, in 
Antwerp's Kammenstraat. Georges 
Blommaert is in the front row, 
holding a folded newspaper. 

number of exotic additions to mr. 
Blommaert's unique collection of 
50,000 newspapers, 1,000 postage 
stamps with press-related subjects 
on them, and a few miniature 
printing presses. 

THE SMALLEST NEWSPAPER 
Among the Dagbladmuseum's collect
ion is Holland's smallest news
paper ever: a copy of "Utrechts 
Nieuws- en Advertentieblad" of 
1845. As in many countries news
)apers were taxed according te 
their size. In protest, some new~ 
publishers issued extremely small 
papers on which a tax of one cent 
was due; the amount for a normal-
s~ze paper was four cents.- UN 

~ 
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ANTWERPS INITIATIEF: ABRAHAM 

VERHOEVEN HUIS UITGEBREID TOT 
WAARACHTIG DAGBLADMUSEUM 

VLAAMS VKTV-LID GEORGES BLOMMAERT TIMMERT AAN DE WEG 

U weet al dat Antwerpen, dankzij 
ons lid Georges Blommaert, méér te 
bieden heeft dan het Rubenshuis, 
het Museum Plantijn Moretus en de 
Schelde: het Abraham Verhoevenhuis 
werd door hem gekocht en gerestau
reerd. Abraham Verhoeven was degene 
die het eerste nieuwsblad ter 
wereld drukte en uitgaf. De onvol
prezen initiatiefnemer Georges 
Blommaert mocht meteen prat gaan op 
wat hijzelf het "kleinste museum 
ter wereld" heette. 

Dat kan nu niet meer 
gezegd worden, want 
vorige maand kreeg 
dat musec·1ll een forse ~~ 
groeischeut . Met de r ; 
aankoop en inrichting I 

van een pand "achter 
de hoek" werd in Ant
werpen het Dagblad-~ 
museum werkelijkheid. 

men, zodat het laagste zegelrecht 
van 1 cent kon worden betaald. Voor 
een gewone krant was dat 4 cent. 

UN 

*********************************** 

Het geboortehuis van Abraham 
Verhoeven in de Lombardenvest te 
Antwerpen. Aldus maakt partikulier 
initiatief mogelijk wat van 
overheidswege niet meer kan. 

De Marokkaanse ge
meenschap van Antwer

~""'~'->-"""''''''"''''~'~''':I'':''"'--Y-''-'''''''~--... ,..,...........~~ .... _...........-.,~~ 

pen zorgde voor de 
openingsreceptie; te
vens een gelegenheid 
om de toch wel unieke 
verzameling van Blom
maert (50.000 kranten 
en 1 .000 postzegels 
over de pers'en mini
atuur drukpersen) met 
enkele Noordafrikaans • 

~ aandoende exemplaren 
te verrijken. 

DE KLEI"STE COURANT 
In het Dagbladmuseum 
prijkt ook de klein- , 
ste krant van Neder
land: het Utrechts 
Nieuws
tieblad 

en Adverten
uit 1845. Er 

was toen een wet op 
de courantenzegel van 
kracht. Uit ontevre
denheid met die maat
regel van de regering 
werden miniatuur- of 
lillip~tter-couranten 

gemaakt die niet gro
ter waren dan vijf
tien Nederlandse Pal-

-,-.-. -.- . -_ .. _--------~-~--~- .. -~~--,...--_ .... - - ---~-~ 

'.' 
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DRENTS MUSEUM 
All through the summer season the 
Drents Museum, Assen, features an 
exhibition on the subject of news
papers. It has been set up in three 
parts, the first one dealing with 
the technique of producing a daily 
newspaper in our day and age. Part 
2 features the local daily "Drentse 
en Asser Courant" past and present, 
and the third section is devoted to 
newspaper styling in this country 
and abroad. Opening times are from 
09.30 to 17.00, weekends from 13.00 
to 17.00 hrs. 

CENSORSHIP 
Special editions appear not just to 
mark a centenary, but mayalso be 
issued to celebrate edition number 
100. The latter was the case in May 
of this year with the "Index On 
Censorship" , published by a non
profit organisation called Writers 
& Scholars International Ltd., in 
the United Kingdom. Their full add
ress is 39-C Highbury Place, London 
N5 1QP, phone (01) 3590161, nearest 
tube: Highbury & Islington. 

The 100-page 100th edition of this 
journal does not call for much re
joicing. Each one of the 99 edit
ions that preceded it lists a 
seemingly infinite number of viol
ations of the basic human right to 
freedom of information and express
ion. In other words: the freedom of 
the press. 

Obviously the people behind "Index 
on Censorship" would much rather be 
doing something else. But as long 
as the freedom of the press is 
being trodden upon there will con
tinue to be a demand for informat
ion of this kind. 

.One of the captivating qualities of 
this journal is that it will not 
only scrutinise situations in dist
ant and backward countries, but is 
;as ready to point the accusipg 
'finger at the wrongs committed here 

12. 
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in Europe. Number 100 for i~stance 
considers the developments 1n con
nection with mr.Gorbachev's policy 
of "glasnost", features. an.article 
on the worsening situat10n 1n South 
Africa where many papers have. run 
into a banning-order, and prov1des 
inside information on the Spyc~t~h
er affair that shook the Br1t1sh 
media earlier this year. 

As usual, number 100 does not limit 
itself to violations of the freedom 
of the newspaper press: the fate of 
creative writers and poets under 
restrictive legislation receives as 
much attention. 

The idealistic publishers of this 
plain but powerful monthly recently 
had a moment of glory when they 
were awarded the Freedom Prize. The 
latter is an initiative by the two 
largest Scandinavian dailies, 
"Dagens Nyheter" (Stockholm) and 
"Politiken" (Copenhagen). It will 
be a little while, though, before 
it will be available from news
stands around the globe. 

The 100th "Index on Censorship" 
which is sponsored by, among 
others, "De Volksk rant" from Am
sterdam is a must for collectors , . 
who are interested in the C1rcum-
stances in which journalists, poets 
and writers are compelled to do 
their work in many countries, and 
is strongly recommended to all.- KS 

*********************************** 

DE VERZAMELKRANT te Stadskanaal 
organiseert: 

een VERZAMELMARKT in de Veilinghal 
te Eelde op zondag 4 september a.s. 
(10.00 tot 16.30 uur) 

en: 

een INTERNATIONALE VERZAMELMARKT in 
het Evenementencomplex "'t VEN" te 
Venlo op zaterdag en zondag 1-2 
oktober a.s. (beide dagen 10.00 tot 
17.00 uur) 

~A~ ______________________ ~ __ ~ 
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Evenals alle staatkundige on kerkelijke partüen haar vertogen'\)oor- IV 
digers in de pers heLben I' .zoo ook alle nationaliteiten, die de bevolking· 

j' 

der Vereenigde Staten uitmaken. 

De zoogenaamdo nnegorpers" - dagbladen van negers - krijgt er 

al meer en meer uitbroiding. Zoo verschijnt te San Francisco de 

El.evator, onder red actio van een kleurling, in 2300 exemplaren. Ook 

de Pacific appeal is een neger· courant. De NelG-ÛrleiUls Tribune, dag

en weekblad, heeft bet met een zwart Jl9dactie-personeel tot een oplage 

van 10,000 exemplaren voor beide edities (dag- en week-uitgifte) ge

bracht. De Truc Commissi01wr is een negerblad te Ba.ltirnore I tenvijl 

de Lions Slanclm'd en de 1Veekly Reriew te New-Yûrk met alleen ge

schreven, maar ook gozet en gedrukt worden door negers. De Christian 
Recorder te Philadelphi::t, insgelijks een negerhlad, heeft een oplaag 

yan 5000 exemplaren. ::\og yde andere bladen worden uilsluitend door 

de zwarte burgers yoor do zwarte medeburgers uitgegeyen. 

Het grootste gedeelte der ('üuranten wordt natuurlUJ; in de Engel

sche taal geschreyc:,n. Daarop "ol gen in aantal de DUltsche couranten; 

m 1874 telde me'Jl niH minder dan 310 Duitsche connmten en pel'io

,lieken, \Vaaro~der G8 daf!81ijksche. Hel meest gezocht zijn de Xe 11.:-

1·(/(k,('1' :)t(((lt:::;Zeit/(Ji~/. de f>J,i/(ul(lpltiq D,.'mokra(, de IlliJloÎ8 Staatszci

t Imqf Je n~tstliç,,(' 1'(i.-.;1 en dè _·111zl.:iger de.'; nrfsttliS te St.-Louis, de 

Cincimzatier rull:8(rt/(ild. _ de BolUmoï(:J' nrecker .. de DC/ltsclle Zeitulig 

te ;\ew-Orlea~-Js: Cafitorflia Jj':/lwlLrut en SCOI-F,'WICÎSCtJ Abelldpost te 

San-Francisco. De meerderheid der Duitsche couranten behoort tot de 

republikeinsC'he part U. 
Ook de ::\ederlcmd:;clw dagbladpers is in de Yereenigde Staten, 

'-·joral iIl :\Ilc1Jigiil1 l"t".:·d" jan:tl Ll.ng yertegen"oordigd. Daar Ycrschijnen 

~ ..... Holland: IJ.. lJO//lliltip!- I:sedert 1S51): De Hope (sedert 1867) en 

Dt Grond/ert.: te (;ranJ~-Hnpid::;: De 1\ r aclder (sedert 1868), De n·u
!i,id,,-Blli,i'J !;:;c"j\'l', l>I;~'j, "Ii J)~ StU(/(]OU,.J i.::;edert 18-:-:>.1. In den staat 

j(,wa \\'Nden uiw,-'ge\'(':1 :,- l'ell:\: Pel/a'.,; 1,r-:-:klJllld (sedert 1862) en 

:e Oranje Cit~\: li·. Volksuriend ISt:dert lö~5). Deze bladen zijn allen in 

rnindere of meerdere maté onhodox-godsdienstig gekleurd. Te Chicago: 

IJ,:: Sull:r!allda en te I\\t('r~'-'IJ in .:\e\Y-Jersey: De TI}/t'gt'(w(. Te ::\e,,

y ('rk yersrh ijnt seJ0rt 1 ~>j één ;\(:derlandsche .Yielw;ij- til HWI Jtls

courant, die ("lp ilinke \Yijze \'oortgezet \yordt en in de verschenen 

nummers artikéiE-n geleyenl heeft belangrijk voor :Kederland en de 

:!1 de ::\ieu\YE' 'Yereld ~-:-\-E'stiQde :!\ederl!mders. 

BuitendiE-n "'OrdC-IJ er in de Yereenigde Staten nog couranten uitge

ge\'en jn de 'Yèlsl'llt' I-n, Fran~éhe (~Sl: Italiaansche (:2'1, Spaansche (~G), 

Scandin;wÏ:-;('he n gl. Hol!eell1::iC'lH.' (:)). Poolsche (:2), Portugeesche :(1): 

Chineescll~ (1) el! Cllc·ruk0C.'3cll\..' (11 ti1al. Ook de Mormonen, ja zelfs 

.~ __ ~ _______ é_le __ s_·p_i_rl_·t_is_t_ê_~_._U_I_'_r_IT_Ü_::i_Y_0_c_h_te_J_·~~e_n_z_._l_le_r_)t_)e_n __ h_u_n __ o_r_g_a_n_e_n_' __ ~t>~:S 
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THE AMERICAN IPRESS IN -tSS5 
(continued) 

All political and religious groups 
in the USA have their own papers, 
and so have the various nationali
ties that make up its population. 

The so-called "negro press" is ex
panding continuously. Thus "The 
Elevator", edited by a black man~ 
is published at San Francisco Li 
2300 copies each day. The "Pacific 
Appeal" is also a negro newspaper. 
The "New-Orleans Tribune", with 
daily and weekly editions, entirely 
produced by black editors, has 
reached a circulation of 10,000 for 
both. The "True Commissioner" is a 
negro paper at Baltimore, and the 
"Lions Standard" and "Weekly Re
view" in New Vork are not only 
edi ted but also typeset and pr ~ nted 
by negroes . The "Christian Re ord
er" at Philadelphia, another negro 
paper, has a circulation of 5,000. 
Many more papers are being produced 
exclusively by negroes for the 
black community. 

The largest proportion by far of 
all the newspapers in America is, 
of course, in the English language. 
Second to these in number are th8 
German language papers: in 1874 
there were no fewer than 310 German 
language papers and periodicals, of 
which 68 were dailies. The most 
popular are the "New-Vorker Staats
zeitung", the "Philadelphia Demo
krat",the "Illinois Staatszeitune" , 
the "Westliche Post" and "Anzeiger 
des Westens" at St.Louis, the "Cin
cinnatier Volksfreund" , the "Balti
morer Wecker", "Deutsche Zeitung" 
at New Orleans, and "California 
Demokrat" and "San-Francisco Abend
post" at San Francisco. Most of the 
German language papers adhere to 
the Republican party. 

The Dutch daily press has also i Jen 
represented in the United St tes 
for many years, especially in th& 
state of Michigan. At the town of 
Holland are published "De Holland
er" (since 1851), "De Hope" (since 

1867), and "De Grondwet" (= The 
Constitution); at Grand Rapids "De 
Wachter" (= The Guardian, since 
1868), "De Vrijheids-Banier" (= The 
Banner of Freedom, since 1869), and 
"De Standaard" (since 1875). In the 
state of Iowa we find at Pella 
"Pella's Weekblad" (Pella's Weekly, 
since 1862) and at Orange City "De 
Volksvriend" (since 1875). All of 
these papers are more or less 
inclined to orthodox protestant 
philosophies. In Chicago we find 
"De Nederlander", and at Paterson 
in New Jersey "De Telegraaf". Since 
1883 the "Nieuws- en Handels
courant" in New Vork has contri
buted significantly to the 
interests of the Netherlands and 
those of Dutchmen resident in the 
New World. 

In additiJn we can find in the USA 
newspapers in Welsh (4), French 
(28), Italian (2), Spanish (16), 
Scandinavian (19), Bohemian (5), 
Polish (2), Portuguese (1), Chinese 
(1 ) and Cherokee (1 ) . Even the 
Mormons, the spiritists, the 
prize-fighters, etc., all have 
newspapers of their own.-

(this was the final instalment of 
this series, from "De Courant" by 
W.Haversmit, published by 
A.W.Sijthoff, Leyden, 1885.) 

GEVRAAGD: SPONSORS voor de VKTV. 
Wij noemen onszelf nog steeds een 
Europese vereniging, en zo zullen 
er niet veel zijn. Wie weet of er 
een Europees fonds bestaat waaruit 
verenigingen als de onze mogelijk 
enige subsidie kunnen krijgen? Het 
sekretariaat wacht Uw reakties af. 

WANTEO: Anything from/about WAR 
CORRESPONDENTS AND -PHOTOGRAPHERS 
throughout the times. Also press-

cards, ~adges, identity cards, etc. 
O.M.A.Spronk, Hoog Buurlostraat 52

1 

2573 JA THE HAGUE, Holland. 

l~LAL-________________ --------~ 



GEVRAAGD: Tijdschrift WENDINGEN 
'919-1932: goede nummers goede 
prl]Zen. Tevens Couranten en Tijd
schriften met bijzondere adverten
ties, of speciale nummers over re
klame, en reklame-affiches 1900-'40 
W.Löwenhardt, De Lairossestr. 
40/1,1071 PB AMSTERDAM 020-620089. 

GEVRAAGD: EERSTE EN LAATSTE 
NUMMERS van dag- en nieuwsbladen 
en tijdschriften. K.Salverda, Oude 
Haven 133, 1671 AX MEDEMBLIK. tlf.: 
02274-3807. 

COLOFON - COL.OIPHON 

"Au Courant" is het verenigingsblad van de V.K.T.V., 
Vereniging voor Y.ranten- en Tijdschrif'ten Verzamelaars. 
en versohijnt eens per drie maanden. 
"Au Courant" is the journ.a.l of V.K.T.V., Tbc European 
Ne'lfflJlaper Colleotors' Olub / Der EuroplIische Zeitungs
BaD!!D.ler Verein / Ie Club E~en des Colleotionneurs 
de Journaux. 
De VKTV stelt zich ten doel de band tussen kranten-
en tijdsohrif'tenverzamelaars in Nederland en in andere 
landen Vllll Europa te verstevigen, het uitwisselen van 
ruilmateriaal te bevorderen, en ter zake dienende in
fOIm9.tie aan onze leden door te geven. Als middel daar
toe dient behalve "Au Courant" een aantal periodiek te 
organiseren beurzen en excursies. 
Dur objective is to unite collectors of newspapers and 
magazin"s in the Nether1ands and in ether countries of 
Nu:rope, to foster the exchange of spare items, and to 
make relevant infonnation available to our members. In 
purmrl.ng these objectives VJITV also organises fairs and 
other events. 
De VKTV telt momenteel oa.110 leden; VKTV has at the 
DlOment approximately 110 members. 
Bestuursleden - Board Members: 
U.Nimmegeers, Potvlietlaan 10;86, Il-2600 BERCHE1!/Ant ..... 
België/Belgiuml tlf/phone 03-2352104; voon./president 
D.J .Oostra, De Bosporus 6, 8303 WIl EMMELOORD, Holland, 
tlf/phone 05270-'38032; sekretaris/seoretary 
M ..... A.Oostra-Boelens, De Bospar1lS 6, 8303 WIl KMMELOORD 
Holland, wnd.pe~esteresse/acting treasurer 
S.S.Bromrer, Houtigehage, ass.penningm/ass.treasurer 
W.W....enhardt, Amsterd=, lld/member 
OoM.A.Spronk, Den HaagfThe Hague, lid/memoor 
Red.;Éd. "Au Courant": U.Nimmegeers, D.J.Oostra, 
Drs.K.Salverda. 
Correspondenten/Correspondents: 
Illg/[wc: U.NiIIJm,geers, adres zie boven/addreSs above 
I!RD;DDR/CH/A: H.Daeh, Eiserfelder Ring 8, 
D-1000 Berlin 20, Deutsohland. 
France: B.Gelin, 79 Avenue Barthél.émy Buyer,69005 lJyon 
Ilritish Isles: L.Srnollan, 11 Glengarr,y Way, FriSTs 
OliN', ChristcJ:rurch. Dorset IlH23 I$J. 
LidmaatS<lhapskosten incl. abonnement Hfl. 35.= p.jaar. 
giro 3853388 t.n.v. VlG'V, Jmmeloord 
YemoorshiJl dues incl. !l\lbsoription 35 Dutoh Guilders 
per year. payable by E=ooheque. International Money 
Order, = in cash; Pastal Giro alo 3853388. Plell5e 
'frTite you pa!tS no. on the TeYerlle of your Eurooheque. 
Kleine advertenties: 
Per lid per mnmner 1 gratis advertentie. max 10 regels. 
Extra advertenties, alsmede adv. voor niet-leden: 
Hfl. 10.= (max 10 regels). 
MenibeTl'l are entitled to one free ad per issue, max 10 
lines. Extra ads, e.lso all ads for non-members at 10 
guilders eaah (max. 10 linea). 
Tarieven voor grote advertenties op aanvraag. 
Rates for ·large adverlisements on request. 
KoJlij voor het volgende =r graag uiterlijk 15 mei 
a.s. bij het sekretariaat. . 
Deadline for items to be published in the next issue: 
May 15t.h rith th<- se=etary please. 
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DEU1SCIIE lEllUNGEN 

J. A![H!) IEI1UiG (Dresden I 1823 FL. 5.00 
2. N..lGElf:IM: IEI1UiG (A<!gsburql 1832 FL. 1.50 
3. NJlJOORliER V<IlKSIIlATT IIW FL. 8.00 
\. IUONAISOf:R t'ERClffiIUS (Altllflal sehr schon' FL. 15.00 
5. IIIBTS-IIlATT DER KC«I!l..lOO Rf6IEfAA«; lU HII>Il€~ 1930 FL. b.OO 
b. 1IIB1S-IIlATT OCR KC«I!l..lCIO RfGIEfAA«; lU P(lT5lJl>l1 I8IB FL. b.50 
1. 1IIB1S-IIlATT DER Kl6.RfGIEiMjG lU P(lTSIlN1 UHD DER STADl OCIIUN 1851 FL. 5.00 
B. IIIBTS-IIlATT DEII PRruiISCItèIl IlEGIEiMjG IN HII«lI- I~o FL. 3.50 
9. A\S.AIID (Ein T"9blattJ - 6eoqrafle - !1un[h"" lIlJ'1 FL. 1.50 

10. BAMOBlIIlATT F\JIl DIE 6ROSIHIOGLICltèN SlADl BADEN IBI1 FL. 9.00 
I J. OCRGEOOlflR !\OTE I lID FL. 1.50 
12. OCRUHISCItè NACHRICHTEN 18\0 FL. 1.50 
13. BOlIISSIHISClt: NACHtliCHTEN IB2\ FL. 10.00 
1\. DEVlW!: IEI1UiG IN DEN HIEDtilLNIDEN (Aost ... óaal 19.\0119\2 FL. b.OO 
15. (I(JRMIERISCItèS I1!TillIll:NlIllATT IIID Ft. b.50 
lb. CIfJRPFILIBAIERISClB I1!TillIGfJllIllATT 11117 FL. 9.50 
11. FLIEGENOC IIlAffiR (tIJN(!EN1 Karikaturen [a. 1850 FL. 7.50 
IB. FURSTLICH UPl'IS(fE!' ItffELLIGfJlIIllATT 1S\1 FL. 0.00 
19. FURSTLICH LlPPISCItèS RE6IEIMI6S- UHD A/(IEIEi:-IIlATT 1S\3 FL. 0.00 
20. GIIZETTE IJU IWIWJRG 17'1'/ FL. 15.00 
21. !l..EAlER (Haloburgl - In English FL. 9.00 
'l1. 6NNl1G5T PRIV. lIlPIlll:Il INffilI6ElUIIlATl 171" FL. 12.50 
23. IWIBURGISCItè NlORESS-CO!1TOIR NACHtlICHTEN (Hando'szeitungl 1002 FL. 20.00 
2\. ItèRIO!l..ICH: Sl\ClHJHOWRG SANJUDISCItè REG.UJIo ItIT.-IIlATl 100'/ FL. 0.00 
2'>. J(I()RNI\l DES HIEDER- VHD nITTEL-HlEII(; (Á.l[heIll 1815 FL. 10.00 
U. Selbe aller ai t JOUItI\L IJU 1\AS-lIHIH ET IJU RHIN-flOYEN IBlb Ft. 10.00 
27. KlAllDERNlATSCH lBe<hnl lBb7 FL. 1.50 
29. KC«IILlCH BAIERISOt:S REGIEHUHG5BlJITT (!tm[heIl. 1800 Ft. 0.50 
2'1. KONI!l..WI BAI'ERISCItèS ItffELLlGfJlllllATT RE~REIS 1815 Ft. 8.50 
JU. KC«IGUCH DMISCItèR A/(!EIll:R A/(!EIEl] (Altonal 1813 FL. 10.00 
31. KC«IGUCH WRTTEIIBERGISCItèS STMTS- UHD REG.-IIlATT (Stutg. I 1913 Ft. b.50 
32. KORRESPOtIDEN1 VON UHD FUR DEIJTS01lN«J 1815 (oH lei tungsoarke I FL. 12.50 
33. KRITlSCItè IIlAffiR DER MR!BHW.lE (HaIobur<J1 lB32 FL. 5.00 
3\. llIP1I6I:R IEI~ 1798 FL. 12.50 
TI. llP?ISCItèS IWJ\IIN FUR VA1EIUHllISCIE (lUUR UtID 1Et:1HWct. 1S\2 FL. b.OO 
30. I'A6DEB(IRliER ERINliR 1S\1 FL. 1.50 
JI. I'AGDEBURGISCItèR l1!TillI6ElU-Zrna 171ri FL. Ib.OO 
38. HlffiRNACKTIIlATl RJR GEI\ILDETE STAHDE 18213 FL. 5.00 
3'1. ~IN'R lliTlllEGfJlllllATT 1700 FL. B.50 
\0. H!\CHRICHTEN FUR DIE TR\JPPE (RAf FlU<jblatt I 19\.\ FL. 25.00 
\1. teI WOCffJiTLICH: RQSTOCI\5CItè HACHRICHTEN 18\8 FL. 5.00 
\2. OFFlClELE KRlEG5-t4M:HRIOfTEII (60thal 1Il7U FL. 1.50 
\3. ORAHIEfH\l6SAUISHt:S N..llEt:llfOS ~UND lNTELL.-IlATl IBI' FL. 9.50 
4.\. RE61ER\.!l6SIIlATl fuR DlE CffJRf'FILI-BAIERISCH: FURSTOO. FR/>.l<SEN llID Ft. b.50 
\5. RE6lER\.!l6SIIlATT F\JIl DAS KC«16REICH WRT1UIIlER6 (Stutqart I 1~9 FL. 5.00 
\1>. RYllNlKER lEI1UiG 191\/1915 Ft. 7.50 
\1. STMTS- VHD 6ELEHRTE lflTWG DES IwmuRGlSCJtN COR~ l7ba FL 2'>.00 
W. STMTS- VHD 6ELEHRTE IEITWG DESIWIBURG.~T.CORRE5ro4J8(1. Im Ft. 20.00 
\9. sm<TPf.1EtmURGISCItèS IW«LSIEI1UiG lB2b (Ruslandl FL. 10.00 
50. IWlR!f:ITS!\OTE FUR STADT UHD lAIIl IN N+l'LT 1S\9 ft. 8.50 
51. ~IElERISCItèS DIAR\R1 (Ostreichl l7b5 - seIlr selten! FL. 25.00 
5L. \Kl{fEKIlATT DER GRAfSCfW! OClffit::IH l!rn FL. 12.00 
Sj. WOOflfTUCItè IWiOCWRGISCItè FRMr UHD A/(IEl~CHtlJ(1!ID 17b2 FL. 25.00 
5\. \Kl{JtNTUCItè RQSTOCI\5CItè HACHRICHTEN 17118 Ft. 11.00 

Verdilaan 85 
4384.LD VLISSINGEN 

lhe Netherlands 

GEVRAAGD: exemplaren OCHTENDPOST 
en NIEUWE POST - liefst hele jaar
gangen. Graag kontakt mot verzame
laars van kranten 1945-1952. A.H. 
Bouvy, ... 1. de Merodestraa-t 84, 1382 
TE WEESP 

GEVRAAGD: NEDERLANDSE KRANTEN 
UIT DE TIJD VAN DE FHANSE OVER
HEERSING in ons land. ~ick Bosman, 
Hogendijk 78, 1506 AJ ZAANDAM, 
tlf. 075-353994. 

GEVRAAGD: PIN-UP-, FILM- EN 
DETECTIVETIJDSCHRIFTEN uit (bij 
voorkeur) de jaren 1940 en '50. 
Bert Meppelink, Bankastraat 46, 
7942 VN MEPPEL - tlf 05220-58289 

WANTED: NEWSPAPER PROMOTION 
Lay-Out, Journalism, Jubilee Edit
ions. Ulrik Nimmegeers, Potvliet
laan 10-86, B-2600 BERCHEM/AntN., 
Belgium. phone 03-2352104. 

~A~ __________________ ~_~ 
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HET NEDERLANDSE PERSMUSEUM 

Ons lid Klaas Salverda, tevens re
dakteur van dit blad, schreef kort 
geleden voor het tijdschrift "De 
Journalist" een uitvoerig artikel 
over het Persmuseum te Amsterdam, 
aan de hand van vraaggesprekken met 
een aantal bestuursleden van de 
Stichting Het Nederlands Pers
seum. Aanleiding hiertoe was de 
overdracht van het museum uit het 
Oostindisch Huis van de Universi
teit van Amsterdam naar het Inter
nationaal Instituut voor Sociale 
Geschiedenis (IISG). Dit Instituut 
heeft nieuwbouwplannen aan de Cru
quiuskade (niet ver van het Muider
poortstation) waar ook het Pers
museum, nog kort geleden met op
heffing bedreigd, gehuisvest zal 
worden. Met toestemming van de 
schrijver nemen wij hier enkele 
fragmenten uit het artikel in "De 
Journalist" over. Voor het gehele 
artikel ontbreekt ons de ruimte. 

Het aantal dossiers die de unieke 
collectie van het Persmuseum vormen 
is de 16,000 overschreden. Niet 
alleen complete produkten van de 
Nederlandse periodieke pers maken 
er deel van uit; ook, om maar iets 
te noemen, verzamelingen politleke 
prenten van tekenaars als Albert 
Hahn, Eppo Doeve en lex Metz. Ook 
andere verzamelaars en bedrijven 
hebben collecties overgedaan aan 
het Persmuseum, b.V. tijdschrift
uitgeverij Misset en Volkskrant
redakteur A.Overeem. De ontwikkel
ing van de gehele Nederlandse 
nieuwsvoorziening vanaf het prille 
begin tot in onze dagen vindt in de 
collectie van het Persmuseum haar 
weerslag. 

Het bestuur van de Stichting Het 
Nederlands Persmuseum telt in zijn 
normale doen 12 leden; momenteel is 
he~ er één minder. De vakature, 
ontstaan door het overlijden van 
Prof.Mr.Dr.M.Rooij in 1986, die de 
Stichting Instituut voor Persweten
schap vertegenwoordigde, hoopt men 

binnen afzienbare tijd op te vul
len. De huidige bestuursleden zijn: 
D.H.Couvée, voorzitter; 
Dr.M.Schneider, de bekende perspu
blicist, vice-voorzitter; 
E.Z.R.Cohen, sekretaris; 
J.H.Bartman, penningmeester; 
H.Gabriëls en drs.H.Verploeg namens 
de Ned.Ver.van Journalisten; ons 
lid Prof.dr.J.M.H.J.Hemels, hoog
leraar aan de Universiteit van Am
sterdam; A.G.Hieselaar van de VNU 
namens de Verenigings ter Bevorde
ring van de Belangen des Boekhan
dels; W.G.Klinkenberg; drs.C.G.G. 
Spaan namens de Vereniging De Ne
derlandse Dagbladpers; en Dr.W. 
Vroom namens het Genootschap 
Amstelodamum. 

De beide personeelsleden (alle twee 
part-time) van het Museum mogen we 
nu ook wel even noemen: de dames 
J.C.E.Huizinga, bibliothecaresse, 
en H.Schuijtvlot, documentaliste. 

De verhuizing waar in de aanhef 
sprake van was zal bepaald niet de 
eerste zijn in het bestaan van het 
Persmuseum. Het Museum bestaat nu 
bijna 75 jaar, en is begonnen in 
het oude Telegraaf-gebouw aan de NZ 
Voorburgwal waar later ook De 
Volkskrant onderdak heeft gevonden. 
Via de bibliotheek van lettergiete
rij Tetterode kwam het Persmuseum 
terecht in het Korenmetershuisje, 
ook aan de Nieuwe Zijds. Daar van
daan verhuisde het achtereenvolgens 
naar de zolder van het pand Kei
zersgracht 604, de Agnietenkapel, 
en het adres Oude Turfmarkt 151, om 
uiteindelijk te belanden in het 
Oostindisch Huis aan de Oude Hoog
straat; dat nu dus binnen afzien
bare tijd wordt verruild voor het 
nieuwe IISG-complex in Amsterdam
Oost . :Ui teraard waren niet alle 
onderkomens geschikt voor het ver
antwoord bewaren van historisch 
drukwerk; met name aan de K~izers
gracht kwamen er dikwijls emmers 
aan te pas vanwege de lekkages! 



Helaas is het niet alleen met de 
behuizing van het Persmuseum vanaf 
het begin schipperen geweest; ook 
het beheer en de catalogisering van 
de groeiende collectie kwamen vaak 
tussen de wal en het schip terecht. 
De hoop dat dit ten goede zou ver
anderen toen de samenwerking met de 
Universiteit van Amsterdam, in casu 
het Persinstituut, tot stand kwam, 
is niet bewaarheid geworden. De 
Universiteit stelde het gebouw be
schikbaar en leende een medewerker 
op part-time basis uit. Naast Mw. 
Schuijtvlot, die in dienst van het 
Museumbestuur is, was deze ene 
medewerker echter onvoldoende om de 
groei van de collectie behoorlijk 
op te vangen. Aan de haat-liefde 
verhouding met de Universiteit komt 
per januari a.s. een einde, waarmee 
dus naar verwachting Mw.Huizinga 
weer geheel in Universiteitsdienst 
zal terugtreden. 

Het probleem van het Pers museum is 
als van ouds: gebrek aan inkomsten. 
Hierdoor kunnen niet regelmatig 
aankopen worden gedaan, en geen 
tentoonstellingen worden opgezet. 
Een deel van de collectie verkeert 
in slechte staat, en een behoor
lijke catalogus ontbreekt. Nieuwe 
aanwinsten worden in dank aanvaard 
en komen op een plank terecht, waar 
er vervolgens niets mee gebeurt. 
Voorzitter Couvée geeft ruiterlijk 
toe dat er op dit punt een enorme 
achterstand is. Het bezoekersaantal 
bedraagt zelden meer dan 5 per 
week; er is dan ook niets tentoon
gesteld. 

Toen echter vorig jaar ook het 
laatste restje subsidie dreigde weg 
te vallen was het Bestuur het zat. 
Er werd een actiecomité gevormd dat 
tot taak kreeg te trachten de vi
cieuze cirkel te doorbreken en al
dus het voortbestaan van Museum en 
collectie veilig te stellen. Mocht 
dat niet lukken dan zou het Bestuur 
de verkoop van de collectie over
wegen. Een loos gebaar (een groot 
deel is, in bruikleen!) maar het gaf 
wel de ernst van de situatie aan. 

v 

De vier grote frak ties in de T 1e 
Kamer werden bewerkt, hetgeen .s 
inmiddels bekend resulteerde in een 
aanvullende subsidie van h't Mini
sterie van WVC. Toen ook werden 
besprekingen gevoerd me..: Ildt IISG, 
met het oog op samenwerking. Voorts 
werd de financiële steun van het 
bedrijfsleven ingeroepen. Al deze 
aktie om vijf voor twaalf is niet 
vergeefs geweest: los van de reeds 
genoemde overheidssubsidie kwam er 
nog wel een redelijk bedrag binnen 
aan giften. Zo gaven de Perscombi
natie, Audet en VND samen 10.000.= 
gulden. 

De contractuele bevestiging van de 
samenwerking met het IISG heeft in
middels plaatsgevonden. De verhui
zing vindt volgend voorjaar plaats; 
het Persmuseum blijft eigenaar van 
de collectie (voorzover dus niet in 
bruikleen van derden), maar staat 
die in permanente bruikleen af aan 
het 11SG. Volgens 1ISG-direkteur 
Kloosterman krijgt het Persmuseum 
straks de beschikking over een 
expositieruimte, een portier, een 
studiezaaldienst, een magazijn
dienst, conserveringsafdelingen, 
geklimatiseerde magazijnen, foto
reproapparatuur, een binderij, enz. 
Al deze zaken zijn bij het 1ISG 
toch al voorhanden, en wel met een 
zodanige overcapaciteit dat het 
Persmuseum er nog wel bij kan. 

Het IISG zelf bezit al een kranten
collectie van 60,000 titels, die 
slechts incidenteel overlapt met de 
Persmuseum-verzameling; men wil er 
graag wat voor uitgeven om beide in 
goede staat te bewaren en toeganke
lijk te maken. Volgens bestuurslid 
Hieselaar zal het Persmuseum een 
luis in de pels van het miljoenen
projekt van het 11SG worden, maar 
dan wel een kleurige: "Wij kunnen 
met hele leuke stukken aan de weg 
timmeren. Dat is ook de reden, denk 
ik, dat het IISG ons er graag bij 
wil hebben." Er is dus reden om aan 
te nemen dat het Persmuseum een 
betere toekomst tegemoet gaat dan 
wij nog kort geleden durfden hopen. 

~A~-----------------~~7 



THE DUTCH 

PRESS MUSEUM 

Our member Klaas Salverda, who also 
serves on "Au Courant's" editorial 
team, recently wrote a concise art
iele on the Dutch Press Museum at 
Amsterdam for "De Journalist", the 
journalof the Dutch Union of Jour
nalists. The recent decision to 
transfer the Museum from the Uni
versity of Amsterdam to IISG, the 
International Institute for Social 
History, also at Amsterdam, was 
what induced th is artiele to be 
written. The Institute is having a 
new building erected on the fringe 
of the city centre, in which the 
Press Museum, only a few months 
af ter we all thought it might soon 
be gone forever, will be accomo
dated as weIl. With the author's 
consent we reproduce a few frag
ments from his artiele in "De Jour
list"; we lack the space to reprint 
the whole thing. 

The number of files in the Press 
Museum's unique collection recently 
exceeded the figure 16,000. It does 
not only consist of complete prod
ucts of this country's periodical 
press; the political cartoons by 
well-known Dutch artists like Eppo 
Doeve, Albert Hahn and Lex Metz are 
also part of it. Companies as weIl 
as private collectors have passed 
on valuable collections to the 
Museum: the Misset magazine publ
ishing house and Mr.Overeem, editor 
of "De Volkskrant", are among them. 
The entire development of printed 
news supply in this country from 
its very earliest beginnings is 
reflected in the Press Museum's 
collection. 

The Board of Governors of the 
Foundation "Het Nederlands Pers
museum" normally consists of 12 
members. There are only 11 at this 
moment; a vacancy caused by the 
death of Prof.Mr.Dr.M.Rooij in 1986 
has not yet been filled. He repre
sented the Institute for Press Re
lated Sciences. The other members: 

la 
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D.H.Couvée, President; 
Dr.M.Schneider, the well-known 
publicist on matters of the Press, 
Vice President; 
E.Z.R.Cohen, Secretary; 
J.H.Bartman, Treasurer; 
H.Gabriëls and drs.H.Verploeg on 
behalf of the Dutch Union of Jour
nalists; Prof.Dr.J.M.H.J.Hemels, 
Professor at the University of Am
sterdam (and member of VKTV); A.G. 
Hieselaar for the Bookdealers' 
Society; W.G.Klinkenberg; dps.C.G. 
G.Spaan for the Daily Ne~spaper 

Publishers ' Society; and Dr. \'1. Vroom 
for the Genootschap Amstelodamum. 

There are two staff members, both 
part-time, working for the Museum: 
Ms.J.C.E.Huizinga, librarian, and 
Ms.H.Schuijtvlot, documentalist. 

It will not be the Press Museum's 
first change of premises. It was 
founded nearly 75 years ago, when 
the old "Telegraaf" building in NZ 
Voorburgwal was made its first 
address. Since then the Museum had 
to be shifted no fewer than six 
times, always within the Amsterdam 
city centre, excluding the one now 
at hand. Some of the buildings 
occupied over the years were highly 
unsuitable for the purpose: the 
Museum was for some time housed on 
the top floor of a historie build
ing along one of the canals. In 
rainy weather buckets had to be 
positioned all over the place! 

Accomodation was not the sole worry 
of the Museum's governor: having 
the museum run, and having the 
collection catalogued were among 
the others. When the present co
operation with the University came 
about it was hoped that these prob
lems would soon be overcome, but it 
was not to be. The University did 
supply the accomodation, and one of 
the part-time staff-members. The 
other is employed directly by the 
Foundation. This arrangement was, 
however, insufficient to deal with 
the flow of new additions to the 
collection that kept coming in. 

_A ______________________ ~ 



All these problems boil down to one 
thing: money. A chronic lack of 
funds puts a brake on ~verything, 
from setting up exhibitions to ac
quiring important items. Part of 
the collection is in a deplorable 
state. A proper catalogue should be 
there, but isn't. Newacquisitions 
are gratefully deposited on a shelf 
and nothing else happens to thema 
Mr.Couvée, President of the Board, 
admits that the Museum is rather 
behind schedule in this respect. 
The number of visitors rarely 
exceeds five per week; there is 
absolutely nothing on display. 

When the last small trickle of 
government subsidy appeared to be 
drying up a year or so ago, the 
Board of Governors got fed up with 
it. A special committee was set up, 
under the motto "survive or bust": 
if the vicious circle could not be 
broken, and the Museum's continued 
existence secured, the Board would 
seriously consider to sell the 
collection. This threat could not 
quite convince certain insiders, 
who were aware that a large part of 
it is on loan from others, but it 
did indicate that the Board meant 
business. 

Members of Parliament were ap
proached successfully: so far from 
having their subsidy cut, the Board 
managed to acquire an additional 
grant. Even more far reaching, ne
gotiations with IISG were started, 
with some form of co-operation in 
minde Financial assistance from the 
printing- and publishing trade was 
called in, and not in vain: three 
of the largest enterprises donated 
10,000 guilders between thema 

The Press Museum's co-operation 
with IISG has meanwhile been sealed 
by contràct. The actual move will 
take place early next year. The 
Foundation will remain in possess
ion of the collection, inasfar as 
it is not on loan from others of 
course, but will place it perma
nently on loan to IISG. According 

to Mr.Kloosterman, director of 
IISG, the Press Museum will not 
only have space for exhibitions in 
the new building, but also con
ditioned storage space, a reading 
room, facilities for preservation 
and binding, reprographic equip
ment, a janitor, etc., all of which 
are available from IISG to such an 
extent and capacity that the Press 
Museum's modest requirement can be 
covered without any difficulty. 

IISG itself has a collection of 
newspapers running to approximately 
60,000 titles, overlapping hardly 
at all with that of the Press 
Museum. This is why IISG is happy 
to provide funds and facilities to
wards preserving the latter for 
posterity, and making it more 
accessible. To a certain extent the 
Press Museum will play the part of 
the poor relative in the newly 
founded family - poor but colour
ful. In the words of Board Member 
Hieselaar: "We have a lot of very 
interesting pieces on stock, which 
I believe is one of the reasons why 
IISG is only too glad to have us." 

There is every reason to expect 
that the Press Museum is moving 
into a future more secure and full 
of promise than ever which is 
more than we were banking for a few 
months ago! 

*********************************** 
GEZOCHT: Alles van en over het 

Amerikaanse weekblad (nu maandblad) 
THE SATURDAY EVENING POST en 

natuurlijk alles van en over de Am. 
illustrator NORMAN ROCKWELL die de 
Sat.Evng.Post tientallen jaren als 
tekenmap heeft gebruikt. Verder 
z1Jn alle getekende tijdschrift
covers in de stijl van Rockweil (of 
Kurt Ard) welkom, uit welk land dan 
ook. Ger Willebrandts, Rochussenstr 
213, 3021 NS Rotterdam: 010-4254342 

GEVRAAGD : complete dagbladen uit 
het voormalige NEDERLANDSCH OOST

INDIë. D.J.Oostra, De Bosporus 6, 
8303 WB EMMELOORD - 05270-98032. 
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DE PERS IN DE D-D-R-

In tegenstelling tot hetgeen in de 
Bond~pepubliek gebruikelijk is wor
den in de DDR de meeste kranten 
door abonnementen aan de man ge
bracht. Slechts een klein deel van 
de oplage wordt via kiosken ver
kocht. Fluktuaties in de oplagen 
zijn een onbekend verschijnsel, 
aangezien iedere krant en ieder 
tijdschrift een vastgesteld papier
rantsoen krijgt toebedeeld: op is 
op, en tekort is jammer. Dagbladen 
zijn vaak in het begin van de mid
dag al uitverkocht. 

v 

dan die van andere dagbladen. Aan
gezien NO de kollektieve wijsheid 
van de partij wordt geacht te ver
kondigen behoort zij tot de ver
plichtige lektuur van iedereen die 
een verantwoordelij~e positie be
kleedt of wenst te bekleden. 

In de DDR bestaan er nog vier poli
tieke partijen naast, maar tevens 
onder leiding van de S.E.D. Alle 
vier geven een dagblad uit, uiter
aard met name bestemd voor hun 
eigen leden. Inhoudelij k is er 
nauwelijks sprake van enig verschil 

IS~!j OI)S~Sll" DOR r !>o .. ~ ..... "dli~~~",g.. 

l~ ns 10"",,,,19111 
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Van de dagbladen is circa 
65% geliëerd aan de S.E.D. 
(de staatspartij), 10% aan 
de z.g. blokpartijen, die 
overigens niet gewend zijn 
de S.E.D. het leven zuur 
te maken, en 25% aan massa 
organisaties zoals de vak
beweging, de jeugdorgani
satie e.d. 

M",""Ig·~.~'J:1 
De S.E.D.-kranten krijgen 
hun instrukties m.b.t. de 
inhoud van de krant iedere 
dag van het propaganda
sekretariaat van het cen
trale comité van de partij. 
De andere kranten worden 
voorgelicht door het pers
bureau van de regering. In 
het Westen zijn kranten 
uit de DDR niet in kiosken 
maar uitsluitend bij abon
nement verkrijgbaar. 

Het vlaggeschip van de DDR 
pers is "das EnDe" oftewel 
"Neues Deutschland": het 
best geïnformeerde en het 
meest aktuele dagblad van 
het land; oplage 1.1 milj. 
Op de tweede bladzijde 
rechtsboven verschijnen af 
en toe kommentaren die 
rechtstr~eks uit het Polit
bureau afkomstig zijn. Het 
meest aktueel is NO omdat 
de redaktie later sluit 

lo 

1~ationtlHltitung Das Blaft 
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aangezien ze net als NO een groot 
aantal berichten rechtstreeks over
nemen van het persbureau ADN (AII
gemeine Deutsche Nachrichtendienst) 
en gehouden zijn hun politieke 
argumentatie te kon formeren aan de 
instrukties van de propaganda-afde
ling van het centrale comité Van de 
S.E.D. 

"Der Morgen" is het dagblad van de 
LDPD (Liberal-Demokratische Partei 
Deutschlands), en bevat naast be
richten over artij-evenementen ook 
veel tips voor doehetzelvers. 

De NDPD (National-Demokratische 
Partei Deutschlands) geeft de "Na
tional-Zeitung" uit. De voornaamste 
doelgroep is die van de ambachts
lieden en de kleine partikuliere 
ondernemers. De overeenkomst met de 
"National-Zeitung" uit de Bonds
republiek zit alleen in de naam. 

Een zeer volkse krant is de "Bauern 
Echo", dagblad van de Demokratische 
Bauernpartei DBD. Het staat vol van 
praktische wenken voor volkstuin
liefhebbers, jag~rs, en konijnen
en geitenfokkers. 

Als enige van de landelijke DDR
dagbladen kost de "Neue Zeit" van 
de CDU (Christlich-Demokratische 
Union) 20 pfennig; de andere maar 
15. Uiteraard is dit de krant met 
het kerkelijk nieuws, maar boven
dien is er een veelgelezen adver
tentierubriek. 

Het grootste landelijke dagblad van 
de DDR is, verrassenderwijs, "Junge 
Welt", met een oplage die die van 
NO nog overtreft. Het is de krant 
van de FDJ (Freie Deutsche Jugend), 
de jeugdorganisatie van het land. 
De krant doet haar best een vlotte 
schrijfstijl te hanteren en bondig 
te formuleren. Naast de politieke 
opvoeding van het jonge volkje 
komen ook onderwerpen als hobby's
voor jongens en meisjes, amusement, 
relatiekwesties en problemen van 
het volwassenworden aan de orde. 

v 

"TribUne" tenslotte, met zo'n 
400,000 oplage niet de kleinste van 
de landelijke kranten, is het dag
blad van de FDGB: Freie Deutsche 
Gewerkschafts Bund. De vakbond dus. 

De twee Berlijnse dagbladen "Ber
liner Zeit ng" en "BZ am Abend" 
hangen hun band met de plaatselijke 
afdeling van de SED niet zo erg aan 
de grote klok. De "BZ" is bijna net 
zo aktueel als NO, maar richt zich 
qua stijl en inhoud op wat bredere 
lagen van de bevolking. Berlijns 
nieuws krijgt volop aandacht, en op 
donderdagen is er een rubriek met 
kennismakings-advertenties. "BZ am 
Abend" is een soort boulevardkrant 
op klein formaat (goed te hanteren 
in trein en bus) met veel sport-, 
film-, theater- en TV-nieuws, een 
wekelijkse kinderrubriek, en op de 
vrijdag een advertentie-bijlage. 

In de provincie hebben niet alleen 
de SED maar ook de andere partijen 
eigen dagbladen, hoewel die van de 
SED zowel getals- als oplagematig 
in de meerderheid zijn. Zo heeft 
Dresden vier dagbladen; Leipzig, 
Halle, Rostock en Weirnar elk drie. 
Het enige niet-Duitstalige dagblad 
van het land verschijnt te Bautzen: 
"Nowa Doba", in het Sorbisch, een 
Slavische taal, die in die streek 
door een flink aantal mensen wordt 
gesproken. 

Van de DDR-tijdschriften noemen we 
"Wochenpost", een weekkrant met een 
hoge oplage. Dit blad heeft een 
relatief grote "amusementswaarde", 
en bericht uitvoerig over verre 
landen. Veel gelezen worden ook de 
verslagen uit de rechtzaal, en de 
ruim bemeten advertentierubriek, 
met veel huwelijksadvertenties van 
vrouwen. "Sonntag" is de kulturele 
weekkrant. "Eulenspiegel" spree~t 
door zijn satirische benadering 
van misstanden een breed publiek 
aan, en is dan ook snel uitve~
kocht, evenals "Das Magazin", een 
blad dat doorgaat voor open, tole
rant en weinig konventioneel.-
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THE PRESS IN THE 
G·D·R· 

Contrary to common practice in the 
Federa1 Repub1ic newspapers in the 
German Democratic Repub1ic GDR are 
usua11y so1d by subscription. On1y 
a sma11 proportion is distributed 
through newsstands. F1uctuations in 
the circu1ation figures are unknown 
since every paper and every other 
periodica1 pub1ication receives a 
fixed rat ion of paper: many dai1ies 
se11 out every day, where no doubt 
others have paper to spare. 

About 65% of the dai1ies 
are affi1iated to the SED 
which is short for Social 
Unity Party of Germany; 
10% to other parties that 
are not in the habit of 
making 1ife difficult for 
the SED; and 25% to other 
mass organisations. 

SED newspapers receive 
their dai1y instructions 
as to their contents from 
the centra1 committee's 
propaganda secretariat. 
Other newspapers receive 
theirs from the govern
ment's press agency ADN. 
In Western Europe papers 
from the GDR can on1y be 
obtained by subscription; 
never through retail out
lets such as kiosks. 

The f1agship of the GDR's 
dai1y press is "das EnDe" 
or: 11 Neues Deutschland 11 • 

It is the best informed 
and most up-to-date daily 
in the country, and has a 
1.1 million circu1ation. 
In the upper right-hand 
corner of page 2 comments 
straight from the Polit
bureau may sometimes be 
found. lts up-to-dateness 
is due to a 1ater editor
ia1 dead1ine than that of 
other daily newspapers. 

31. 
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Since "Neues Deutsch1and" (= "New 
Germany") is supposed to embody the 
co11ective wisdom of the party it 
is indispensab1e, nay compu1sory 
reading for a11 who ho1d, or wish 
to ho1d, responsib1e positions. 

There are four political parties in 
the country apart from the SED, 
though they have to subject them
selves to the latter's guidance. 
All of them have daily newspapers 
of their own, mainly intended for 
their own membership. Contentswise 
there are hard1y any differences at 
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all, since they all obtain their 
news from the ADN (General German 
News Service) press agency, and are 
expected to conform their political 
commentaries and arguments to the 
instructions from the propaganda 
department of the SED party central 
committee. 

"Der Morgen" (The Morning) is the 
LDPD (Liberal Democratic Party of 
Germany) paper, and contains many 
hints for DIY and similar handiwork 
apart from news on party events. 

The NDPD (National Democratic Party 
of Germany) publishes the "National 
Zeitung", mainly aimed at skilied 
workers and small private entre
preneurs. Similarity with the Nati
onal Zeitung from the Federal Re
public exists in name only. 

"Bauern Echo" (Farmers' Echo), the 
DBD (Democratic Farmers' Party of 
Germany) paper, very much "of the 
people", contains many practical 
hints for allotment gardeners, 
hunters, and breeders of rabbits. 

Unique among GDR national dailies, 
"Neue Zeit" (New Times) is priced 
at 20 pfennigs where others only 
co st 15. This paper belongs to the 
CDU (Christian-Democratic Union), 
and contains church news as weIl as 
a popular advertisement column. 

The largest circulation daily in 
the country is "Junge Welt" (Young 
World) with 1.2 million. It belongs 
to the FDJ (Free German Youth) 
movement. The paper tries hard to 
practise a relaxed sort of journal
ism with concise formulations. 
Apart from political training for 
the benefit of the young, subjects 
like hobbies for boys and girls, 
entertainment, and the problems of 
growing up and of relationships are 
discussed frequently. 

"Tribüne", not the smallest of the 
nationals with its 400,000 circul
ation, is the FDGB's daily. These 

initials stand for 
Trade Union. 

v 

Free German 

The two Berlin dailies "Berliner 
Zeitung" and "BZ am Abend" (BZ in 
the Evening) do not noise their 
relationship with the local SED 
branch abroad. The former is nearly 
as up-to-date as ND, but its style 
and contents indicate that it is 
intended for a broader pub~ic. News 
about Berlin gets ample coverage, 
and there is a weekly column of 
matrimonial advertisements on the 
Thursday. "BZ am Abend" is sort of 
a pictorial paper, conveniently 
sized for being read in trains and 
buses, and contains a good deal of 
news on sports and entertainment. 
There are weekly children's and ad
vertisement columns. 

In the provinces the SED as weIl as 
the other parties have daily papers 
of their own, though the former are 
in the majority in number as weIl 
as in circulation. Thus Dresden has 
four, and Leipzig, Halle, Rostock 
and Weimar three daily newspapers. 
The only non-German-Ianguage daily 
is "Nowa Doba" , published in Sorb
ian (a Slavonic language) in the 
town of Bautzen. 

Among the GDR-weeklies we should 
mention "Wochenpost" (Weekly Post), 
which has a high circulation figure 
and a relatively high value of 
entertainment. It frequently publ
ishes reports about foreign count
ries and on crime and conviction. 
It has a large column of matrimon
ial advertisements, many of which 
from women. "Sonntag" (Sunday) is 
the country's main cultural paper. 
"Eulenspiegel" (Owlglass) appeals 
to large numbers of people because 
of its satirical approach to social 
abuses, and is quickly sold out, 
like "Das Magazin N

, a journal known 
as open, tolerant and un~onvention
al. 

(from/naar: "Alltagsgeschichten" , 
aangeleverd door / supplied by 
H.Dach, Berlin) 
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DE CURACAOSCHE 
COURANT ""175 JAAR 

Eind vorig jaar was het 175 jaar 
geleden dat op het Antilliaanse ei
land Curaçao de eerste krant van de 
pers rolde, een feit dat zelfs in 
Nederland weinig aandacht heeft ge
kregen. Dat de oprichter een Schot 
was en de taal waarin de krant werd 
gedrukt het Engels zal daar wel 
niets mee te maken hebben; Curaçao 
is gewoon te ver van ons bed. 

Op 26 maart 1812 vond er te Caracas 
in Venezuela een zware aardbeving 
plaats, waarbij 12,000 doden en 
naar schatting 100,000 gewonden 
vielen en de stad letterlijk in een 
puinhoop veranderde. Ergens onder 
die puinhoop bevonden zich de 
brokstukken van de drukpersen die 
tot op die datum toebehoorden aan 
William Lee, drukker en uitgever 
ter plaatse. Lee was geboortig uit 
Edinburgh, en rond de 25 jaar oud. 

Venezuela was in die tijd formeel 
nog Spaans gebied. Spanje echter 
zat echter onder het Napoleontische 
juk en kon weinig feitelijke macht 
uitoefenen. Toen in 1811 een Bona
parte de Spaanse troon besteeg was 
dat voor een aantal mensen in 
Venezuela aanleiding het land onaf
hankelijk te verklaren. Lee had 
laten blijken het hier eigenlijk 
wel mee eens te Zl]n, en toen in 
1812 de onafhankelijkheidsbeweging 
een nederlaag leed tegen de 
loyalisten (pas in 1821 lukte het 
aan Simon Bolivar de Spanjaarden 
definitief te verslaan) werd hij 
gedwongen het land te verlaten. 
Daarbij kon hij gelukkig zijn 
drukkerij-uitrusting die hij net 
nieuw uit Engeland had ontvangen, 
meenemen. In oktober van hetzelfde 
jaar scheepte hij zich in te La 
Guaira. Lee's reisdoel lag niet op 
grote afstand: het eiland Curaçao 
werd in die tijd, als uit
vloeisel van de Franse bezetting 
van Nederland, door de Britten be
stuurd. Vandaar dat Lee daar zeer 
vriendelijk werd ontvangen. 
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Spoedig na zijn aankomst werd Lee 
door gouverneur John Hodgson ont
vangen, die hem duidelijk maakte 
dat hij als geroepen kwam. Er was 
al lange tijd behoefte aan een 
drukkerij teneinde officiële mede
delingen en dek reten openbaar te 
kunnen maken. Met Lee's komst was 
dit probleem opgelost, en al op 11 
december 1812 verscheen het eerste 
nummer van The Curaçao Gazette and 
Commercial Advertiser. De onder
titel werd overigens al na een jaar 
geschrapt. 

Naast de Gazette, die wekelijks 
verscheen, produceerde Lee ook 
boeken in zijn drukkerij, die was -
en tot 1929 bleef - gevestigd aan 
de Heerenstraat no.20, in een pand 
waar nu mineraalwater wordt gebot
teld. Overigens liep de Gazette 
niet zo geweldig goed in het begin: 
het meeste nieuws werd aangeleverd 
door scheepskapiteins, en was al 
gemeengoed voordat Lee het had 
kunnen publiceren. Bovendien werd 
de krant gedrukt in het Engels, een 
taal die op Curaçao niet inheems 
was, en ging het in die tijd ook in 
algemeen economisch opzicht slecht 
op de Antillen. 

In 1816 kreeg Nederland de soeve
reiniteit over de eilanden terug 
van de Britten. Met de nieuwe 
gouverneur Albert Kikkert sloot Lee 
de overeenkomst die De Curaçao
sche Courant, zoals de krant inmid
dels was gaan heten, tot staatsblad 
van de Nederlandse Antillen maakte. 
Uiteraard werd vanaf dat moment de 
Nederlandse taal gebezigd, en brak 
er een tijdperk van een zekere wel
vaart aan. Koning Willem 1 liet, 
met het oog op een dwars door 
Nicaragua te graven kanaal tussen 
de beide oceanen, op Curaçao een 
paar forten bouwen, hetgeen ook de 
krant inkomsten opleverde. Met de 
Tiendaagse Veldtocht en de afschei
ding van België kwam daar een eind 
aan: het geld was op. De Nederland
se, en daarmee de Curaçaose, econo
mie zou tot omstreeks 1870 in vrij 
penibele omstandigheden verkeren. 
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William Lee had al bijna 10 jaar 
als vrijgezel op Curaçao gewoond 
toen hij begin 1822 trouwde met 
Margharita Wilhelmina Engelbron. Na 
een huwelijk van nauwelijks een 
jaar overleed Lee plotseling op 5 
augustus 1823 op 37-jarige leef
tijd. Zijn grafsteen, met opschrift 
in het Engels, is nog steeds te 
zien op de protestantse begraaf
plaats aan de Oranjestraat te 
Wille~stad. Zijn vrouw overleed nog 
geen Jaar later. 

De drukkerij werd voortgezet door 
twee personeelsleden, A.L. Statius 
Muller en J.F. Neuman. Tot Neuman's 
dood in 1868 dreven zij de krant 
gezamenlijk. Een telg uit Neuman's 
nageslacht, J.P.E.Neuman, deed in 
1908 het bedrijf over aan zijn 
zwager, notaris Cornelis Gorsira. 
Pieter Carel Gorsira, een kleinzoon 
van de notaris, was tot 1977 direk
teur-eigenaar; hij verkocht de zaak 
in dat jaar aan Jaap Koridon. In 
1983 nam het Deventer uitgevers
bedrijf Kluwer de krant over, om in 
1986 weer een belangrijk deel van 
de aandelen over te dragen aan de 
Curaçaose zakenman Jonckheer. 

Tot 1919 was De Curaçaosche Courant 
een nieuwsblad waarin de overheid 
haar aankondigingen publiceerde. 
Dichters en schrijvers van inge
zonden brieven konden er naar har
telust hun eieren in kwijt. In 1919 
echter werd de krant staatsblad en 
verder niets; het bedrijf werd in 
feite een staatsdrukkerij. In de 
jaren vijftig, toen de Shell zich 
op het eiland vestigde en de Ned. 
Antillen een zelfstandig deel van 
h~t Koninkrijk werden, brak een 
n1euwe periode van bloei aan. Veel 
overheidsdrukwerk, maar ook andere 
kranten, werden in het bedrijf ge
produceerd. 

Nu vandaag de dag de tijden weer 
wat minder Z1Jn heeft eigenaar 
Jonckheer besloten de oude traditie 
als nieuwsblad weer op te vatten, 
met de nadruk evenwel op financiëel 
en ekonomisch nieuws. -DJO-
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DE CURACAOSCHE 
COURANT 175 VEARS 

At the end of last year the Neth
erlands Antilies island of Curaçao 
celebrated the 175th anniversary of 
its oldest newspaper, a fa ct large
ly ignored even in the Netherlands. 
This was, presumably, not due to 
the founder having been a Scotsman 
nor to the fact that it was printed 
in English; the island is just too 
far away. 

On March 26th 1812 the city of 
Caracas in Venezuela was hit by a 
devastating earthquake which killed 
12,000 and injured another 100,000 
or so people. It also buried 
beneath piles of rubble what was 
left of the printing equipment of a 
young printer and publisher namec 
William Lee, who had been born ir 
Edinburgh a quarter of a century 
before. 

Venezuela at that time was still 
Spanish territory. Spain, however, 
was one of Napoleon's puppet states 
and unable to excercise much power. 
When in 1811 a Bonaparte was made 
King of Spain a number of Venezue
lans found cause to decIare the 
country independent. Lee, though a 
prudent man, had become known as a 
supporter of independence, and when 
the movement in 1812 suffered a 
setback (Simon Bolivar did not de
feat the Spanish forces decisively 
until 1821) he was forced to leave 
the country. Fortunately he was 
able to take his new printing 
equipment, recently arrived from 
England, with him. In October of 
the same year he embarked at the 
port of La Guaira, though not for 
somewhere far away: the island of 
Curaçao had been taken by the 
British not many years before, as a 
direct consequence of the Nether
lands having been made part of the 
French empire. This is why Lee 
expected to be met with a fr~endly 

reception on the islard. 
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He was in fact received with more 
than friendliness. Soon af ter his 
arrival Lee paid his respects to 
Governor John Hodgson, who pointed 
out that a printing works had been 
needed for a long time, in order to 
publish official announcements and 
decrees. Lee's arrival had solved 
this problem, and on December 11th 
1812 the first issue of The Curaçao 
Gazette and Commercial Advertiser 
was published. The subtitle was 
dropped within the year. 

Apart from the weekly Gazette, Lee 
also produced books in his printing 
establishment at no.20 Heerenstraat 
where it remained until 1929. The 
building is still there; nowadays 
it accomodates a bottling plant for 
mineral water. The Gazette, at 
first, was not much of a commercial 
success. Most of the news came from 
ships' captains, and was common 
knowledge before Lee could print 
it. AIso, the paper was printed in 
English which was foreign to the 
islanders, and the general economic 
situation was bleak at the time. 

In 1816, af ter Waterloo, sove
eignty over the AntilIes was re
stored to the Netherlands. The new 
Governor, Albert Kikkert, reached 
an agreement with Lee under the 
terms of which De Curaçaosche 
Courant became the official gazette 
for the Netherlands AntilIes. Name 
and language would of course be 
Dutch from then on. It was also the 
beginning of a period of prosperity 
since King William I, having heard 
of plans to build a canal through 
the isthmus of Nicaragua, had a few 
large fortresses built on Curaçao, 
which meant revenues for the paper. 
However, the Belgian Revolt in 1830 
and the subsequent foundation cf 
the Kingdom of Belgium put a stop 
to it: no more money was available. 
The Dutch economy, and tha~ of the 
Netherlands AntilIes with it, was 
to be in dire straits until about 
1870. 
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William Lee had been living on the 
island for nearly 10 years as a 
bachelor when, in early 1822, he 
married Margharita Wilhelmina 
Engelbron. Af ter barely a year's 
marriage Lee suddenly died, only 37 
years old, on August 5th 1823. His 
tombstone, inscribed in English, 
may still be seen in the protestant 
cemetary in Oranjestraat, Willem
stad. His wife died less than a 
year later. 

The printing works was taken over 
and continued by two staff members, 
A.L.Statius Muller and J.F.Neuman. 
Until the latter's death in 1868 
they ran the paper together. One of 
the latter's offspring, J.P.E.Neu
man, sold it to his brother-in-Iaw, 
Cornelis Gorsira, notary public. 
His grandson, Pieter Carel Gorsira, 
was owner-manager until 1977, when 
the paper was sold to Jaap Koridon. 
In 1983 the Kluwer publishing com
pany from Deventer, Holland, took 
over, but sold most of the shares 
to Curaçao businessman Jonckheer in 
1986. 

Until 1919 De Curaçaosche Courant 
had been a weekly newspaper in 
which the Government published her 
announcements. Private persons were 
welcome to send in poems and lett
ers for publication. From 1919 how
ever it was a Gazette only, issued 
by a comnpany operating as printing 
and publishing contractor to the 
state. Business boomed in the 'fif
ties, when Shell built a huge refi
nery on the island, and the Nether
lands AntilIes became an indepen
dent part of the Kingdom. Many off
icial publications but private 
newspapers as weIl were printed. 

The present decade is one of cuts 
in government spending, which is 
why mr.Jonckheer has decided to re
vive the paper's old tradition as a 
general weekly newspaper, with, 
however a st rong emphasis on fin 
ancial and ~conomic news.- -DJO-

~A~ ______________________ ~~~ 



DE DAGBLADEN VAN NOORDRLJNLAND
WESTFALEN 

THE DAILV NEWSPAPERS OF NORTH 
RHINELAND-WESTPHALIA 

Westdeutsche AIIgemeine 
Velberter Zeitung 

Express 
Düsseldorf Express 

Rheinische Post 

Zeitung 

Bergische Morgenpost 
Neuss-Grevenbroicher Zeitung 

Ruhr Nachrichten 
Der Patriot 
Essener Tageblatt 

Essen 
Velbert 
Köln 

646,300 
21,900 

316,600 
Düsseldorf 143,600 
Düsseldorf 332,500 

Remscheid 17,800 
Neuss 
Dortmund 
Lippstadt 
Essen 
Köln Kölner Stadtanzeiger 

Westdeutsche Zeitung Düsseldorf/Wuppertal 

47,400 
224,900 

26,600 
8,400 

259,700 
196,300 

31,800 
26,100 

212,900 

Solinger Tageblatt 
Remscheider General-Anzeiger 

Westfälische Rundschau 
Neue Westfälische 
HalIer Kreisblatt 
Lippische Landeszeitung 

Westfälische Nachrichten 
Allgemeine Zeitung 
Ahlener Volkszeitung 
Bocholt-Borkener Volksblatt 
Borkener Zeitung 
Emsdettener Volkszeitung 
Dülmener Zeitung 
Münsterländische Volkszeitung 
Tageblatt für den Kreis Steinfurt 

Die Welt 
Neue Ruhr Zeitung 
Kölnische Rundschau 
Westfalenpost 
Westfalen-Blatt 
Westfälisches Volksblatt 
Herforder Kreisblatt 

Aachener Volkszeitung 
Westfälischer Anzeiger 

Soester Anzeiger 
Mendener Zeitung 
Altenaer Kreisblatt 
Dortmunder Nord-West Zeitung 
Vlot hoer Anzeiger 

Solingen 
Remscheid 
Dortmund 
Bielefeld 
Halle 
Detmold 
Münster 
Coesfeld 
Ahlen 
Bocholt 
Barken 
Emsdetten 
Dülmen 
Rheine 
Ochtrup 
Bonn 
Essen 
Köln 

152,900 
12,000 
47,400 

103,800 
14,200 

9,000 
23,200 
14,200 

6,700 
8,400 

17,100 
3,800 

200,400 
177,500 
160,100 

Hagen 155,100 
Bielefeld 73,300 
Paderborn 50,800 
Herford 
Aachen 
Hamm 
Soest 
Menden 
Altena 
DO-Meng ede 
Vlotho 
Marl 

22,400 
105,800 

50,300 
26,700 
7,000 
5,600 
6,000 
5,000 

78,200 Recklinghäuser Zeitung 
Buerscher Zeitung 

Münstersche Zeitung 
Ibbenbürener Volkszeitung 
Münsterländer Tageszeitung 

General-Anzeiger 

Gelsenkirchen-Buer 16,200 

Die Glocke 
Siegener Zeitung 
Aachener Nachrichten 

Münster 
Ibbenbüren 

Cloppenburg 
Bonn 
Oelde 
Siegen 
Aachen 

46,700 
14,300 
17,000 
76,200 
63,600 
61 ,400 
60,400 

~/\~ _________ f/r7 
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Lüdenscheider Nachrichten 
AIIgemeiner Anzeiger 
Meinerzhagener Zeitung 
Süderländer Tageblatt 
Süderländer Volksfreund 

Mindener Tageblatt 
Unsere Zeit 
Hellweger Anzeiger 
Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung 
Honnefer Volkszeitung 

Lüdenscheid 21,100 
Halver 3,700 
Meinerzhagen 6,900 
Plettenberg 6,500 
Werdohl 3,500 
Minden 35,300 
Düsseldorf 35,000 
Unna 26,000 
Iserlohn 24,800 
Bad Honnef 3,000 

De bovengenoemde dagbladen z1Jn gerangschikt op volgorde van 
oplagecijfers per uitgever. De verschillende kopbladen zijn 
onder de voornaamste titel in willekeurige volgorde genoemd. 
Vermeld zij dat ook de beide dagbladen uit Aken (Aachen) 
meerdere kopbladen hebben, waarvan evenwel geen separate 
oplagecijfers bekend zijn. Hoewel ze door hetzelfde bedrijf 
worden uitgegeven zijn ze toch apart genoemd, aangezien de 
één een ochtend- en de ander een avondblad is. Deze gegevens 
dateren uit 1983 en komen uit het boek "Media Perspektiven". 

The daily papers mentioned above have been arranged in order 
of total circulation per publishing house. The various 
titles of lesser importance have been specified underneath 
the leading title without attention to sequence. It should 
be noted that both the Aachen dailies have several editions 
with separate titles for surrounding towns; these remain un
specified since we have no circulation figures for them. The 
two Aachen dailies are published by the same enterprise, but 
have been kept apart since they are published at different 
hours of the day. These details have been taken from a book 
entitled "Media Perspektiven" and go back to 1983. (H.Dach) 

************************************************************ 

DRUKCENTRUM FRANKFURT aId MAIN 

DRUCK- UNO VERLAGSHAUS FRANKFURT AM MAIN: Bild Zeitung 
(1,000,000); Bild am Sonntag (~50,OOO W); Die Zeit (350,000 
W); Bild Frankfurt (258,000); Frankfurter Rundschau 
(226,000); Handelsblatt (145,000); Welt am Sonntag (140,000 
W); Frankfurter Rundschau am Abend (18,000). 

FRANKFURTER SOCIETÄTS-DRUCKEREI: Frankfurter AIIgemeine 
(412,000); Abendpost Nachtausgabe (187,000); Frankfurter 
Neue Presse (145,000); Financial Times (70,000); Blick durch 
die Wirtschaft {25,000). 

TER-DRUCKEREI GmbH: Die Neue Ärztliche (60,000); Tercüman 
(55,000); Sabah Yildizi (40,000 W); Cenolik (25,000 W); 
Sabah (24,000); Gazzetta dello Sport (18,000); Corriere 
della Sera (15,000); Asharq AI-Awsat (7,000); Asahi Shimbun. 
(5,000); Vjesnik (gepland). 

EGE TüRKISCHE ZEITUNGS- & DRUCKEREI GmbH: Hürriyet 
(110,000); Haf ta Sonu (50,000 W); Das Inserat (45,000 2xpW); 
Haftanin Sesi (20,000 W). 

TüRUL VERLAGS GmbH: Dreieich-Spiegel (105,000 2xpW); 
Milliyet (20,000); Milliyet Gazete (5,000); Akropolis 
(5,000) . 

_A~ ________________ ~ __ ~ 
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AutCOURA T 
VERENIGING VAN KRANTEN- EN TlJDSCHRIFTENVERZAMELAARS 

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

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

zugeschickt bekommen. "Au Courant" bietet Ilmen nicht nur einzigartige Auskunft mit Bezug aur die 
Zeitung im allgemeinem Sinne und dem Zeitungssammlen ganz besonders, sondern bringt lhnen auch 

in Kontakt mit Sammlerfreunden im In- und Ausland. Für weitere Auskunft, schreiben Sie bitte an 
Der Sekretär der V.K.T.V., De Bosporus 6, 8303 WB Emmeloord, Holland. 

\ 

\ 
I , 
, 

; 

I 

\ 
\ 



• • ' '.Ar. \ ~. "':'.... ....-..t ~ ...... ~~ ... 

De VKTV is een kleine, maal" fijne 
vereniging van mensen die 
belangstelling hebben voor alles 
wat met de geschreven pers te maken 
heeft. 

VKTV staat voor Vereniging van 
Kranten- en Tijdschriftenverzame
laars. Deze omschrijving houdt heel 
wat in, want de klub verenigt de 
meest uiteenlopende en gevarieerde 
verzamelingen (en verzamelaars). 

De vereniging is Nederlands -
gesticht in 1985 - maar telt ook 
vele buitenlandse leden, in België, 
Groot-Britannië, zelfs tot in 
Usland en Amerika. 

Het zeer gewaardeerd klubblad met 
de toepasselijke titel 'Au Courant' 
verschijnt viermaal per jaar. En 
tenminste tweemaal 's jaars is er 
een ruilbeurs of een gezellige dag, 
telkens in een andere stad, waarop 
de vereniging ruimere bekendheid 
zoekt én waarop de leden blij zijn 
elkaar terug te zien en te kunnen 
ruilen. 

Koken kost geld, maar met 
bescheiden middelen kan de VKTV 
toch een en ander waarmaken. Voor 

. de luttele jaarlijkse bijdrage van 
35 gulden of 675 BF krijg je heel 
wat in de plaats ... 



Kranten en tijdschriften zijn 
wegwerpprodukten. Soms worden zij 
met liefde en zorg gekoesterd door 
verzamelaars of dool' mensen die er 
levendig materiaal in vinden voor 
hun studie-object. Oudere kranten 
en tijdschriften kunnen waardevol 
zijn - het is niet aan te raden ze 
zomaar achteloos t.e gebruiken om 
er aardappelschillen mee te 
vergaren. 
In de Verenigde Staten en in 

Frankrijk bestaan verenigingen van 
krantenverzamelaars. In Nederland 
is er onze VKTV die gezien het 
behoorlijk aantal buitenlandse 
leden, werd omgedoopt tot The 
European Newspapers Collectors' 
Club. 
Iemand verzamelt titels van dag-, 

nieuws- en advertentiebladen 
wereldwijd, een andere heeft als 
specialisme de lay-outverschillen 
van de kranten, een derde heeft 
belangstelling voor vlugschriften 
die tijdens de oorlog uit 
vliegtuigen werden geworpen ... 
Een Amerikaans lid houdt alles bij 
over het fenomeen krantenjongens. 
De VKTV zelf is dus op zich een 

bonte verzameling van verzamelaars 
en verzamelingen. En het is 
precies deze verscheidenheid die 
het lidmaatschap van de vereniging 
zo boeiend maakt. Wie lid wordt, 
krijgt immers jaarlijks dl' lijst 
van alle leden en hun specialismen. 

Ook dat kan het voorwerp van een 
verzameling wezen: spots zijn 
prentjes die worden gebruikt om 
tl'kstpagina's te verluchten, o~ de 
wiUe spaties op te vullen. ZIJ 
hoeven geen relatie met de tekst 
te hebben. Beroemd zijn de spots 
van het grafisch merkwaardige 
tijdschrift The Ncw Yorker. 

VKTV-ADRESSEN 

* Nederland: 

DJ. Oostra 
De Bosporus 6 
~U03 VVB Emmeloord 
Tel. 05270-9X032 

* België: 

U. Nimll1egeers 
Potvlietlaan 10/86 
2600 Antwerpen 
Tel. 03-2352104 
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DE KNUPPEL IN HET HOENDEIRHOI< 

Toen mijn vrouwen ik een paar jaar 
geleden bij de oprichtingsvergade
ring van de VKTV aanwezig waren, 
bleek er sláchts een klein aantal 
mensen genegen om zitting te nemen 
in het bestuur. Zelf stond ik ook 
allerminst te dringen, maar heb mij 
te langen leste dan toch maar als 
gewoon bestuurslid beschikbaar ge
steld. In een later stadium ging ik 
het sekretariaat waarnemen, ook al 
bij gebrek aan andere kandidaten. 
Omdat er toch eens per kwartaal een 
clubblad moest komen, en (U raadt 
het al) de benodigde mankracht niet 
of nauwelijks beschikbaar bleek, 
ben ik daar ook van lieverlee in 
steeds sterkere mate bij betrokken 
geraakt. 

Nu moet U weten dat W1) kranten
titels verzamelen bij W1)Ze van 
ontspannjng. Het is een aardigheid
je, meer niet. En wij vinden eigen
lijk beide dat het een aardigheidje 
moet blijven. Van gedrevenheid is 
in het geheel geen sprake: wij zien 
wel enig maatschappelijk belang in 
het bewaren van historische perio
dieken, maar voelen ons niet geroe
pen ons daar met ons hele wezen 
voor in te zetten. 

Zoals U dus zult begrijpen hebben 
mijn Vrouwen ik er zo langzamer
hand een beetje tabak van dat ons 
aller VKTV, en "Au Courant' in het 
bijzonder, ons zoveel vrije tijd 
kost. Per slot van rekening is onze 
verzameling er ook nog, en zijn er 
nog wel verscheidene andere zaken 
die we graag willen doen, maar die 
er wegens tijdgebrek gewoon bij 
blijven. 

En' dat is helaas nog niet alles. 
Verenigingswerk waar men door om
standigheden, zelfs min of meer 
zijns 6ndanks, in torecht komt kan 
niettemin prettig zijn, moor de 
voorwaarde daarbij is dat er enig 
aantoonbaar succes is. Dat je in
spanningen onige vruchten afwerpen. 
Pogingen evenwel om meer loden te 

werven, met name in het buitenland, i 
alsook pogingon om de financiöle: 
positie van de VKTV te vorstevigen . 
door o.m. advertentiewerving, lopen 
bij voortduring op niets uit. Er is 
allerwegen een chronisch uitblijven 
van response, en dat werkt bepaald 
ontmoedigend. Het heeft er alle 
srhijn van dat de VKTV gedoemd zal 
zijn tot een ledental rond de 100, 
ell een navenant beperkte financiöle 
armslag. Zoals U ziet Z1)n we onze 
vaste adverteerders inmiddels alle 
kwijtgeraakt: we mogen al blij zijn 
dat we ze zo lang hebben gehouden. 

Op zich kan klein best aardig en 
gezellig zijn; het nadeel is alleen 
dat dan een breed draaEvlak ont-: 
breekt om leuke dingen te doen 
(beurzen, mooi clubblad, excursies) 
en vooral dat het lastig blijft om 
mensen te vinden die bereid en in 
staat zijn om hun deel van de nood
zakelijke werkzaamheden op zich te 
nemen. Met name het feit dat wij 
nauwelijks buitenlandse leden 
hebben weten aan te trekken ervaar 
ik als zeer teleurstellend. Ons 
tweetalige clubblad blijkt dus on
voldoende wervingskracht te hebben. 
Overigens ontbreken ons ook de 
middelen om in het buitenland flink 
op de trom te slaan: gratis publi
citeit is hier al moeilijk te ver
krijgen, laat staan buitenslands. 

De reakties op Klaas Salverda's 
suggestie tot samenwerking met een 
algemeen verzamelblad als b. v. 'De 
Verzamelkrant" uit Stadskanaal 
waren zeer gering in aantal. Zij 
die reageerden stonden er niet po
sitief tegenover, en wezen o.m. op· 
de eigen identiteit die met een 
dergelijke samenwerking verloren 
zou gaan. Ook werd gewezen op het 
feit dat alle verenigingen 'nu een
maal' mel kaderproblemen zitten. Ik 
mag mij misschien de opmerking ver
oorloven dat daar dan in dit geval 
wel wat gemakkelijk in wordt be
rust. 

Ondanks doze bezwaren, dio zoals 
gezegd gering in aantal waren, en 

-------------------~ 

wellicht tot sommiger ontsteltenis, 
ga ik nu over tot het werpen van 
eon hnuppol in een hoenderhok, door 
U bij dezen mee te delen dat ik de 
jaargang van "Au Courant' waar we 
thans mee bezig zijn, en waar onze 
loden voor hebben betaald, wil 
afmaken, om er daarna mee op te 
houden. Het sekretariaat wil ik 
voorlopig wel blijven, voeren als 
dat van mij wordt gevraagd. 

Ik realiseer mij ten volle dat 
hiermee het tweetalige aspekt van 
ons blad op de tocht komt te staan. 
Het zij zo. Het is triest om te 
zeggen, met name tegenover onze 
niet-Nederlandstalige leden, van 
wie ik sommigen goed ken, maar we 
moot en vaststellen dat het rende
ment van de tweetaligheid in termen 
van buitenlandse ledenaanwas te 
verwaarlozen is. 

zoveel potentiöle meritos dat het 
de moeite om het eens serieus te 
bekijken waard is. Indien we er dan 
daarnaast nog af on toe eens een 
één talige nieuwsbrief aan wagen, en 
onze beurzen blijven organiseren, 
waarmee de VKTV-vlag om zo te zeg
gen zou blijven wapperen, dan 
zouden we naar de toekomst toe nog 
alle mogelijkheden openhouden.-

DJO 

A D V ET< TEEl<. ])E7<J 
VOOR "Au CouRANr fi 

éN 

~E'DA KTElARS 
(IN TEA~Vë~~ANb) 

Of 'Au Courant' in 1989 als Neder
landstalig dan wel als tweetalig 
kwartaalblad zelfsta~dig zal voort
bestaan, dan wel zal samengaan met 
"De Ver1amelkrant' of een, soort
gelijke periodiek, is niet aan mij 
om te beslissen. Dat hoort tot de 
competentie van bestuur en leden
vergadering. Uiteraard zal een 
eventuele samenwerking ook terdege 
afhangen van de voorwaar;den waar
onder zulks zou gaan plaatsvinden. 
Mij dunkt dat de voordelen van een 
hoge verschijningsfrekwentie (ix p. 
maao.d), een hoge oplage (in de 5 
cijfors) en een professionele 
aanpak niet moeten worden onder
schat, en wellicht opwegen tegen 
een eigon clubblad zoals we dat nu 
kennen. Het zal in laatste 
instantie afhangen van wat onzo 
leden zelf willen.- D.J.Oostra 
*********************************** 

VooR HfT2.et'FbE 1?La1b 

pS: Bij welk samenwerkingsverband I 
dan ook blij ft het natuurlij k ,J """ I C IJ P I 

te allen tijde mogelijh om naast IlAqbT V\...c. " I.l tJ~. 
een rubriek in een ander verzamel- f'.... I 
tijdschrift zelfstandig af en toe ~ ~ 
een nieuwsbrief te doen rondgaan, (UL1 Cl.. * .t"DDLII. ~ t.ll\MlfT NbtT 
waarmee wij als VKTV-leden een ~ ~ ~~ ~LJ ~~ f I~ 
zeker onderling verband zouden 
blijven houden. Ook VKTV-beurzen I VIA N'- EL F "'-AT t"I-A 61..111'.. ) 
zouden als voorheen kunnen plaats- M , V ~ , "'v~ 
vindon. Samenwerking met een ander 

~~z_a_m_e_l_b_l_a_d ___ h_e_e_f_t __ ,_d __ u_n_k_t ___ m __ i_j_, __ w_e_l ____________________________ -lt> I' 



OP DE VALREEP 

5CHEN!\ tNG 
0(1 Vornniging 0') NI'l{hrlendso Oagbladpors, waorin de uit
gevors van dagblarl~!n In Nedorland zijn verenigd, hoeft 
Ban 10101n9 van een briof onzorzijds. bo~loten do VKTV osn 
é .... "I""!<ltige schenking te doon toekom(tn van 1200 gulden, ten
oindo de fifl3nciàlo positie van onze vereniging, aangotast 
dOOI' hllt wI1gvelJen van edvor-tofjl"ders, ten minsto voör het 
momf)~t vellig t~ $tellen. Wij hobben de NOP ton zeer$to donk· 
g6~.qqd vaor dflze royale gos te, en ultdruJ.!.king gegoven san 
onlo b";tdoellnl;J Om tonminste eon deel ven dit bedrag te 
bestedor) ./IBn ledonwol·vingz,akt1es. Ean pO.'l\tinf bo,'icht dus, 
dat wij 11 niet wildon onthouden. 

BEURS TE ARHHEH 
Do OocUiTlontatingroep '40-'45 heeft thans ook :5ohriftelijk' 
bf)vn~tigd dot op zatllrdeg 5 november 8.S. een gozamelijke l 

beurs met d"J VKTV zal worden belegd. 00 beur:!. 201 worden ge
houdfln in hot KAB-Gobouw, Ro-zendoel.sestrBat 27 te Arnhom, : 
nnbij hot NS-Station Volperpoort. Aanvangstijdstip is 09.30 
uur. Er 1'3 niot al ta veol tahlruimte beschikbaar holaas, ~ 
du!'! wje oorst komt tJorst maalt. Do tafelhuur bedraagt 6' 
9uldon r:~r .';trokkondo fI'Iotor; reserveringen roohtstreeks per i 

brio(koi!:-ot bij de Hoor '''Soekhuizen, Postbus 80013, 1005 BA: 
Amstnrdnm. Entroeprijzen bedragen Hfl. 2.50 per lid (aange-: 
zioo dn orgnnisatio "iot in handen is 'Ion do VKTV is hot I 

bot"r Uw lidmantschapskaart mee te nemen), Hfl. 3.50 voor 
huisgonoton van leden, en Hf!. 12.50 voor gelntroducoerd: 
niot-lid. Dit zijn dezelfde voorwaardon die gold on voor' 
18don van do Oocumentatiogroap. 00 prakt.ijk is dat vanaf 
hot middaguur hot bezoekersoantol wat afneemt. 

NIEUW KRANTENMUSEUM IN DUITSLAND 
Wil vernomen dot er plannen zijn om 1n hot Zu1dduitso stadje. 
Moersburg lIon hot Bodonmeer oen krantonmuseum op te richten. 
Duzo plannen zijn al in eon vergovordord stadium. 00 man die 
or nchtor staat 1s Dr.Hartin Welke, voorheon vnn het Duitso 
Institut fOr Prossoforschun9, dio norder /'not oon reizende 
ton toons t 011i09 in bankgebouwen a. d. do 8andnoh t trok. Do 
s tod Meor~burg hoe ft hem oen permanonte accomodatie aange
bodon, al!l.mode oen flinko aonkoopsubsidio, tenoindo or eGn 
bozooker:sattrnktie voor de stad bij to krijgan. Wij hebbon 
Dr.WelklJ inmidd,ols schriftelijk van hot bestaan vnn do VKTV 
op do hoogte gebracht. 

ARN/fêl '1 
CENTRA/.. 

'l<JlILlYrlj S-ïl\TIVN 
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LAST-MINUTE NEWS 

DONATION 
The Voreniging Do Noderland~1!!' Oagbladpor:s NOP t of which tho 
publlshnrs of dnily new:sp"pors jn tho Noth9rlnnd~ 
bars, has dooided to donato an omount of 1200 gulldor~ to 
tha VKTV, fol~owin9 8 lotter that we wroto rocontly. lhl.s 
amount will, at any rata tompororily, roliova thl"l fjn(Hl,~ial 
strain caused by the 1033 of support from ad1/o,-ti,jors. Wo 
have ropliod to th", NOPI~ letter; thnf'king th>1m for thoir" 
genorósity, ond informing thetrl that WH intond to spolId ft 

substantiel part of the amount on efforts to incrORSO our 
momhorship. A bit of vary good news, which we thought wo 
should toll you obout straight awoy. 

VKTV-FAIR AT ARNHEM 
Wo havo now reoeivod confirmation in writing from tho Oor.u
mentatiogroftp 140_'45 to the effoct that a combinod fnir is 
g01ng to ba hold on Saturday Novombor Slh 1988. Tha O~!]ct 
plaee will bQ the KAB-Building, RozendBo1sostr~Rt 27, ot 
Arnhem, Holland. This building 1s within wolldng di.stanco 
from tho Volporpoort railway station. Th::! foir will commnnco 
ot 09.3'0 hrs. Thore iso'1: 8; groot daal of spacn IIl,1oilllbl",, 
so if you wi:sh to re30rva some it wil! bo a que!!.tion or 
first oome first sorved. The priee will be Hfl. 6.= por run
ning metroj bookings 3hould be ~ado by m~il, dirflctly to Mr. 
H. Beekhui~ en, P. O. Box 80013, 1005 BA AMS TERDAM , Holland, 
Entrnnoo foos are Hfl. 2.50 for membors (plolue bring your 
membership oard olongl), Hfl. 3.50 por pers on for thair 
family, and Hfl. 12.50 por porson for othors. Thoso aro tho 
somo oonditions 805 are valid for mombors of the DG '40-'45. 
Wo ftre boion told thot, in practico, the numbor of vi.sitors 
ta thoso 6vents tends to docl~no otter lunchtimo. 

ANOTHER NEWSPAPER MUSEUM IN GERHAHY 
Wo havo be on informod thnt thoro arn advftncod plons for 0 

nnwspapor musoum to be founded in tho littlo Gorll1on town of 
Moorsburg on tho shares of lake Oonstoncn (80donsoo). Tho 
person bohind it is Or. Martin Wolko, farmorly ot tho Oormnn 
lnstituto for Pre,s Rosoarch (Institut rOr Presseforsohung) I 

who is known to havo organised Q travo11ing nowspapor oxhib
ition. Tho lottor has of ton boen on display in bonk promisos 
ond tha like. Tho town of Heersburg hos offerod Or.Welke 0 

permanont accomodetion I and a gonorous sub:sidy wi th whioh to I 
purohaso furthor itoms, with the idoo of obtaining 0 tourist 
attraetion for the region. Wo havo moonwhilo writton to Dr. 
Wolke in ordor to lot him knowaf our oxistonoe. 
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