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THE VKTV-EVENT AT ARNHEM 

I cordially invite all our members 
to come to Arnhem on Novermber 5th~ 
where our VKTV-Fair will be held in 
co-operation with the Documentatie
Groep 1940-'45. Following this fair 
our annu~lplenary meeting will be 
held in fhe same building. This 
meeting may be of decisive import
ance for the VKTV's future, since it 
will be for our members to say 
whether or not "Au Courant" is to 
co-operate with a general collect
ors' magazine with larger circulat
ion and greater frequency, and if so 
for how long and on what terms. If 
not, a decision will have to be made 
on how else to proceed with our 
journal. There are a number of good 
alternatives, but we, i.e. the mem
bers, do have to make a decision in 
any case. Af ter all, we wish to be 
'able to pursue the object of our 
VKTV with undiminished force. 

A number of persons have made it 
known what they think, which in turn 
has induced most of us, myself as 
much as anyone, to ponder the quest
ion of how best to carry on. The 
board-members have, needless to say, 
discussed the matter at length. 

The whole thing boils down to the 
following three issues: 
a) the Money: advertisement revenues 

which have ceased and have not 
been replaced by other regular forms 
of income, the NDP's generous gift 
being strictly once only. 
b) the stagnating growth of our mem-

bership roll, a problem that in 
part overlaps the one above: with a 
significant increase of members the 
money problem would be solved, too. 
c) the sharing of work within the 

editorial team of "Au Courant" and 
the VKTV-Board: the secretary hàs 
announced to be giving up his 
editorial work as from January 1st. 
This question is bound to be solved 
easily enough given some willingness 
and common sense. 

To begin with the latter, I hope for 
fresh cand±dates for all functions 
in the board and on the editorial 

team to come forward at Arnhem. At 
any rate I hope that most of our 
members, including those who are in 
the habit of silently devouring the 
contents of our journal, are going 
to be there. Those members who have 
attended VKTV events in the past are 
aware of the pleasant and friendly 
way in which they are invariably 
conducted. Speaking for myself,it is 
because of the events rather than 
for any other reason that I wouldn't 
want to miss VKTV. 

A more efficiently PR-orientated 
policy might produce better results 
in terms of more members. I wonder 
what could be the reason why so few 
newspaper journalists appear to be 
interested in an organisation such 
as ours, which af ter all glorifies 
the press and much of what comes off 
it. The answer may be that the jour
nalist is engaged upon one paper 
only i.e. tomorrow's. Today's, never 
mind yesterday's, hold little fasci
nation for him. 

And the money? Af ter the latest 
board-meeting the situation does not 
look quite so bleak. Indeed, we may 
be heading towards an enviable sit
uation, in that an opportunity to 
drastically reduce the cost of prod
ucing "Au Courant" (the heaviest 
burden by far) may soon present it
self. If we can in fact achieve that 
the money problem will in practical 
terms cease to exist. 

Hope to see you in Arnhem! 
Your president. 

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

THE ARNHEM FAIR WILL TAKE PLACE ON 
SATURDAY NOVEMBER 5th 1988, AND 
BEGIN AT 09.00 hrs. WE EXPECT THE 
FAIR AS SUCH TO BE OVER BY LUNCH
TIME, AFTER WHICH THE ANNUAL PLENARY 
MEETING WILL BE HELD. 

THE PLACE WILL BE THE K.A.B.-BUILD
ING, ROZENDAALSESTRAAT 27, ARNHEM. 
THIS IS IN THE IMMEDIATE VICINITY OF q 

THE ARNHEM-VELPERPOORT RAILWAY STAT
ION. A CAR PARK IS NEARBY. 

1 
_L\~ __________________________ ~ 
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DE VKTV-SEURS TE ARNHEM 

Van harte nodig ik U allen uit op 5 
november a.s. naar Arnhem te komen. 
Naast de beurs (samen met de Docu
mentatitegroep '40-'45), waar W1] 
veel van verwachten, zal 's-middags 
de jaarlijkse algemene ledenvergade
ring plaatsvinden. Deze vergadering 
kan beslissend zijn voor de toekomst 
van onze kleine, maar fijne VKTV. 
Immers, het is aan U om te beslissen 
of ons blad "Au Courant" wel of niet 
zal gaan samenwerken met een ander: 
(algemeen) verzamelblad dat frekwen
ter en in grotere oplage verschijnt, 
en zo ja voor hoe lang en op welke 
voorwaarden. Zo niet, dan zal een 
besluit moeten worden genomen over 
hoe we verder moeten met ons blad. 
Er zijn gelukkig goede alternatieven 
voorhanden, maar er moet wél worden 
gekozen, opdat wij de doelstellingen 
van de VKTV met kracht zullen kunnen 
nastreven. 

Er zijn in de laatste "Au Courant"
nummers enkele knuppels in het hoen
derhok gegooid. Of stenen in een 
kikkerpoel, zo U wilt. Deze "hoe
moet-het-nu-verder"-uitlatingen heb
ben mijzelf en ook U niet onberoerd 
gelaten. Het bestuur heeft hierover 
uitgebreid overlegd en vegaderd. 

Samengevat komt de kwestie neer op 
drie kern-problemen: 
a) de centen (verloren advertentie-

inkomsten die niet door andere 
permanente baten worden gecompen
seerd) (de schenking van de NOP is 
éénmalig) 
b) de stagnerende ledenaanwas, een 

probleem dat met het voorgaande 
samenhangt: immers, met een behoor
lijk aantal betalende leden méér zou 
ook dat opgelost zijn. 
c) de werkverdeling in de redaktie 

van "Au Cou rant" en in het b-e ..... ~' 
stuur van de vereniging: de secreta
ris heeft met ingang van 1-1-89 als 
redakteur bedankt. Dit is kwestie 
die met gezond verstand en bereid
willigheid wel zal worden opgelost. 

Om met het laatste ~an te vangen, ik 
hoop op verse bestuurskandidaten 
(voor alle funkties!) in Arnhem. Ook 

nieuwe redakteurs voor "Au Courant" 
zijn zeer welkom. Hoe dan ook hoop 
ik dat onze achtbare leden die ons 
blad stilzwijgend plegen te verslin
den zich ook eens vertonen. Wie ooit 
op onze samenkomsten is geweest weet 
hoe gezellig het er aan toe gaat, en 
hoe zeer de afwezigen ongelijk heb
ben. Wat mij betreft zou ik, alleen 
al vanwege onze beurzen, de VKTV 
niet willen missen. 

Wat de ledenwerving betreft zouden 
wij wellicht door meer PR-gericht te 
werken betere resultaten boeken. 
Waarom, heb ik mij afgevraagd, heb
ben b.v. de kranten en mijn ex
collega's journalisten zo weinig in
teresse voor een vereniging die uit
eindelijk toch hun geestesprodukten 
valoriseert? Het antwoord daarop is 
misschien eenvoudig: de journalist 
is met één krant bezig, namelijk die 
van morgen. De krant van vandaag is 
voor hem niet meer echt waardevol, 
laat staan die van gisteren. En dat 
is juist waarmee onze VKTV-ers zich 
onledig houden! 

En de centen? Na de jongste be
stuursvergadering ziet de toestand 
er bepaald niet zo dramatisch uit. 
Integendeel, er is sprake van een 
gezond perspektief. Er zijn namelijk 
reële mogelijkheden om de zwaarste 
kostenpost, te weten de produktie 
van "Au Courant", zeer aanzienlijk 
te drukken. Indien ons dit slaagt 
zullen wij voorshands zonder veel 
problemen de eindjes aan elkaar kun
nen knopen. U ziet, hoop doet leven. 

Tot ziens in Arnhem! 
Uw voorzitter. 

************************************ 
D&BEURS TE ARNHEM ZAL WORDEN GE

HOUDEN OP ZATERDAG 5 NOVEMBER A.S. 
VANAF 09.00 UUR. NAAR VERWACHTING 
ZAL DE BEURS TOT HET MIDDAGUUR 
VOORTDUREN, WAARNA IN HETZELFDE GE
BOUW DE LEDENVERGADERING ZAL WORDEN 
GEHOUDEN. DE PLAATS: K.A.B.-GEBOUW, 
ROZENDAALSESTRAAT 27, ARNHEM. DIT IS 
VLAKBIJ HET VELPERPOORTSTATION; ER 
IS VOLDÖ~~DE PARKEERGELEGENHEID. 

_/\~--------------------------~~ 3 



CLUB NEWS 

REGULATIONS 
At the time of writing a notary 
public is working on a concept of a 
set of regulations for VKTV. This is 
nothing of momentous importance 
really: most notaries have_".~~ph 

regulations available more or less 
"off-the-shelf", to the extent that 
only a few variabIe details such as 
the club's purpose and a few names 
and addresses remain to be filled 
in. Of course other deviations from 
the standard pattern may be included 
as weIl. By the time this issue will 
reach our members the notary public 
may weIl have affixed his stamp and 
signature to the whole thing. 
The purpose served by the above is 
to give VKTV an officially recog
nised status as a club, which has 
not been the case so far. A set of 
regulations approved in the said 
manner, and inclusion of VKTV into 
the Register of Societies at the 
Chamber of Commerce (at Lelystad in 
our case) will provide such status. 
The reason why we have left it until 
the present moment is one of money: 
an excercise such as this will cost 
something like 400-500 guilders. The 
NDP's recent donation has helped to 
enable us to invest that sumo 
The fact that VKTV is now an offic
ially recognised corporate body also 
carries the advantage that the club 
can now enter into official agree
ments and contracts as such, without 
board members being personally 
liable for its deficits. This aspect 
may help candidates for board funct
ions to make up their minds! 

VKTV-FAIR 
Various contributions in the present 
issue draw your attention to the 
forthcoming Fair at Arnhem, organ
ised in conjunction with Documenta
tiegroep '40-'45. The back page will 
contain full information on how to 
get there, time of opening, etc. We 
have asked the Documentatiegroep to 
honour all applications from VKTV
members for table space, if at all 
possible. The building itself is not 

~ 

v 

likely topose any restriction~ as 
far as its size is concerned. You 
may book table space (in writing, if 
you please) with mr. H.Beekhuizen, 
P.O. Box 80013, 1005 BA AMSTERDAM, 
Holland, at the cost of 6 guilders 
per running metre, to be paid at the 
event itself. If you wish. to make a 
reservation we would advise you to 
do so as soon as possible. 

THE PRESENT ISSUE 
We should like to thank all who have 
contributed in any way to this num
ber of "Au Courant"; some, such as 
Mr. Frank D'Agostino, unwittingly. A 
special word of thanks therefore to 
him!-
The next issue will have THE BRITISH 
PRESS as its central theme. Anyone 
wishing to contribute in any way is 
requested to let us have such art
ic les and/or illustrations by Novem
ber 30th at the latest. Many thanks! 

NEW MEMBERS 
Since the publication of the pre
vious issue various new members have 
joined VKTV. Apart from those ment
ioned on the previous page, they in
clude: 

138 A.C.van Haastrecht, Burg.De Kat
laan 26, 2182 GJ HILLEGOM 
(titels van dag-, nieuws- en 
advertentiebladen wereldwijd; 
mastheads of daily & weekly &c. 
newspapers worldwide) 

AGENDA 
Op de agende in Arnhem zullen staan 
o.m. de volgende punten: 

"Au Courant": hoe verder? 
- verkiezingen bestuurs-

en redaktie-leden 
financiële'"k:oITsekwenties 

- algemene punten 
On the agenda at Arnhem will be a.o. 
the following points: 

the future of "Au Courant" 
election of board members and of 
editors to "Au Courant" 

- financialconsequences 
- general issues Sekr. 

~A~ _____________________ ~ 
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CLUB NIEUWS 

LEDENBESTAND 
De volgende nieuwe leden hebben zich 
sinds het verschijnen van het vorige 
nummer van "Au Courant" bij de VKTV 
gemeld: 

132 J.A.de·Wit, Klokkenlaan 118, 
5231 BB 's-HERTOGENBOSCH 
(dagbladen met groot nieuws -
daily papers conto salient news) 

133 Mw.Drs.Mariëtte Wolf namens Het 
Nederlands Persmuseum, Oude 
Hoogstraat 24, 1012 CE AMSTERDAM 

tlf 020-5253991 
134 G.Kerssemakers, Corridor 53, 

5554 HV VALKENSWAARD, tlf. 
04902-40027 (Nederlandse dag-, 
nieuws- en advertentiebladen) 

135 C.J.P.M.Luten, "De Verzamel
krant", Postbus 112, 9500 AC 
STADSKANAAL 

136 M.Deblanc, 44 rue de la Colline 
B-4120 IVOZ-RAMET, Belgiquel 
België (ons eerste Waalse lid!
notre 1er membre en Wallonie!) 

137 M. François Mans, 6 route de 
St.Trivier, 69580 SATHONAV
VILLAGE, France (dagbladen 
wereldwijd - daily newspapers 
world-wide) 

zie ook volgende pagina 
STATUTEN 

Op het ogenblik van samenstelling 
van deze rubriek is een notaris druk 
bezig met concept-statuten voor de 
VKTV. Hiervan moet U zich geen al te 
gewichtige voorstelling maken: dit 
soort statuten voor verenigingen 
ligt bij iedere notaris min of meer 
panklaar in de kast, zodanig dat 
alleen het doel van de vereniging, 
de plaats van vestiging etc. nog 
moeten worden ingevuld, en men kan 
laten wijzigen wat men dan nog nodig 
acht. Op het moment dat U dit leest 
zijn de statuten waarschijnlijk al 
"gepasseerd". 
Tot nu toe was de VKTV eigenlijk nog 
helemaal geen officiële vereniging. 
Met het officiëel door de notaris 
passeren van statuten en inschrij
ving in het Verenigingsregister bij 
de Kamer van Koophandel (Lelystad in 
ons geval) zijn we dat wel. De VKTV 

bestaat nu dus ook officiëel. In 
verband met de daaraan verbonden on
kosten hebben we deze stap pas nu 
genomen: de gift .van de NOP heeft 
ons hiertoe in de gelegenheid· ge
steld. Een bedrag van 400 à 500 gul
den is er namelijk wel mee gemoeid. 
Naast het feit dat derden ons nu ook 
in officiële registers kunnen terug
vinden zit hier n6g een voordeel aan 
vast, namelijk dat de VKTV nu zelf 
de status van rechtspersoon bezit, 
en dus als zodanig naar buiten toe 
overeenkomsten kan afsluiten, om 
maar iets te noemen. Ook zijn de be
stuursleden nu niet langer persoon
lijk aansprakelijk, hetgeen voor 
sommigen wellicht de weg effent naar 
een kandidatuur voor een bestuurs
funktie! 

BEURS 
Op enkele plaatsen in dit nummer 
wordt nogmaals Uw aandacht gevestigd 
op de komende beurs te Arnhem, samen 
met de Documentatiegroep '40-'45. De 
achterpagina bevat volledige infor
matie over hoe U er kunt komen, hoe 
laat het begint, enz. Voor wie nog 
tafelruimte wil reserveren: wij 
hebben de Documentatiegroep gevraagd 
alle aanvragen van VKTV-zijde te 
willen honoreren indien ook maar 
enigszins mogelijk. Aan de ruimte in 
het gebouw zelf zal het waarschijn
lijk niet liggen. Het boekingsadres 
voor tafelruimte (alleen schrifte
lijk!) luidt: H.Beekhuizen, Postbus 
80013, 1005 BA AMSTERDAM. De huur 
bedraagt 6 gulden per strekkende 
meter, ter plaatse (in Arnhem dus) 
te voldoen. Reserveringen graag wel 
zo spoedig mogelijk; het is 5 novem
ber voor je het weet. 

BIJ DIT NUMMER 
Vanaf deze plaats willen wij 
allen die hun tijd en arbeid 
totstandkoming van dit nummer 
gestoken van harte bedanken. 

graag 
in de 

hebben 

Het volgende nummer zal zijn gewijd 
aan de BRITSE PERS. Wie over dit on
derwerp een bijdrage wenst te leve
ren, al of niet zelf geschreven,· is 
van harte welkom. De sluitdatum zal 
zijn op 30 november a.s. Sekr. 

_/\~--------------------------~~ 
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INGEZONDEN 

LETTERS Ta THE EDITOR 

Mijne Heren, 
Nadat mijn adres in "Au Courant" is 
afgedrukt kreeg ik enige brieven van 
verzamelaars in Nederland die kran
ten met mij wilden ruilen of van mij 
kopen. Ik ben verzamelaar, geen han
-dë:l:-aar. Vanwege gebrek aan tij d is 
het mij niet mogelijk alle brief
schrijvers te antwoorden. Aangezien 
ik een zeer goed kaartsysteem heb 
aangelegd bezit ik geen ruilmateri
aal. Waarschijnlijk zal het enkele 
verzamelaars interesseren hoe ik 
mijn kaartsysteem heb opgebouwd om 
dubbele aankopen te vermijden. 
Om te beginnen heb ik een chrono
logische lijst vanaf 1600 tot heden 
voor Duitstalige kranten. Synchroon 
daarmee heb ik een tweede lijst voor 
kranten in vreemde talen. Voor alle 
jaren waarvan ik nog geen krant 
bezit heb ik een regel opengelaten. 
Voorts heb ik een alfabetisch kaart
systeem met daarin de landen (A van 
Australië tot Z van Zimbabwe), per 
land onderverdeeld in steden waar de 
kranten werden gedrukt, en dan pas 
de naam van de krant. Een alfabe
tisch kaartsysteem alleen op de naam 
van de krant is onoverzichtelijk: 
bij historische Duitse kranten b.v. 
komt de titel "Intelligentblatt" erg 
vaak voor, zoals tegenwoordig "All
gemeine Zeitung" of "Kreiszeitung N

• 

W.Below, Engelsbrand, BR Duitsland 

(U gaat inderdaad zeer systematisch 
te werk. Het bewaren van ruilmate
riaal brengt overigens wel het voor
deel mee dat in principe zonder in
vestering de verzameling kan worden 
uitgebreid. Tenzij dat ruilmateriaal 
duur betaald moet worden natuurlijk. 
Persoonlijk vinden wij het aanhouden 
van ruilkontakten één van de aardig
ste aspekten van het verzamelen, 
maar daar kan iedereen anders over 
denken.- Red.) 

Dear Sir, 
I received a number of letters from 
Dutch collectors upon my address 
having been mentioned in Au Courant. 
They wished : to exchange newspapers 
with . me, or to buy them. I am a 
collector; not a dealer. Lack of 

time prevents me from answering all 
correspondents individually. Since I 
have made myself a very good card 
index system I have no spare items 
available for swapping. It may 
interest some collectors how I have 
set up this system in order to avoi.ä~·"'-·~ 
buying anything twice. 
To start with, I have made a chrono
logical list for German language pa
pers from 1600 until the present. I 
keep a similar list for foreign 
language newspapers. On these lists 
I leave a line open for each year of 
which I possess no paper. 
Then I keep a card index with each 
country arranged alphabetically: A 
for Australia up to Z for Zimbabwe. 
Each country is subdivided into 
towns where papers have been print
ed. Only then do I come to the names 
of the newspapers themselves. An in
dex with names of newspapers only 
tends to be confusing. For example, 
in pre-1800 German papers the name 
" Intelligentblatt" occurs frequently 
and so do names like "Kreiszeitung" 
and "Allgemeine Zeitung" in our own 
day and age.-

W.Below, Engelsbrand, FR Germany 

(You certainly have adopted a most 
systematical approach. By retaining 
spare items, however, one does 
create the opportunity to extend 
one's collection without needing to 
pay, provided of course such spare 
items can be obtained free or very 
cheap. Personally, we feel that 
swapping contacts are one of the 
attractive aspects of collecting, 
though it goes without saying that 
anyone is entitled to hold a 
different opinion on this.- Ed.) 

Mij ne Heren', 
In mijn gepensioneerde tijd ben ik 
tweemaal opgetreden als administra
tieve hulp van een vereniging. Zo 
was ik drie jaar administrateur van 
een hockeyclub met zo'n 220 leden. 
Omdat ik niet veel van hockey wist 
wilde ik geen beleidsbepalende 
funktie hebben; een "penningmeester" 
woonde de bestuursvergaderingen bij, 
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de pecunia vielen onder mijn N.B.: De Heer Bouvy te Weesp heeft 
verantwoording en administratie. een soortgelijk aanbod gedaan; ook 
Later was ik, ook 3 jaar, penning- zlJn werk vindt U in dit nummer. 
meester van een club van amateur- Hetzelfde geldt voor DHr. Hettinga; 
schilders met 80 leden. Van die zijn werk komt in het volgende no. 
funktie ben ik tenslotte afgekomen N.B.: Mr.Bouvy from Weesp made a 
door duidelijk te stellen: op die similar offer; his work, too, has 
datum ga ik weg, ook als· er geen -op ...... = .. -been printed in this number. The 
volger is. Dat werkte: op de gestel- same goes for mr.Hettinga, whose 
de datum wás er een opvolger. work will be in the next issue.) 
Mijn aanbod: mocht het verlichting 
geven als er wat administratief werk 
voor de VKTV uit handen wordt geno
men, dan ben ik bereid medewerking 
te verlenen. Ik solliciteer niet 
naar een bestuursfunktie (zie hockey 
club). Bezwaren: ik ben 77 en niet 
bereid veel naar "afgelegen oorden" 
te reizen.- M.J.Bos, Driebergen 

(Een zeer vriendelijk en reëel aan
bod, waarvoor hartelijk dank. Het 
resultaat is elders in dit nummer 
afgedrukt!- Red.) 

Dear Sir, 
Since I retired I have offered my 
assistance to corporate life on two 
occasions. I served a hockey-club as 
administrator for th ree years. I did 
not know anything about the game, 
which is why I didn't want to serve 
in any policy-making function. A 
"treasurer M attended the meetings of 
the board, whereas I kept the books. 
At a later stage I was treasurer of 
an amateur painters' club, also for 
three years. I resigned from that 
job by declaring in advance that I 
would leave on a specified date, re
ardless of whether there would be 
someone to succeed me or not. It 
worked: on the appointed day there 
was indeed someone to succeed me. 
My offer is this: if it would bring 
relief, I am prepared to do lend an 
administrative hand~ I do not aspire 
to a board function (as I didn't for 
the hockey-club). Problems: I am 77 
and not prepared to travel much.-

M.J.Bos, Driebergen 

(A most generous and sensible offer; 
thank you very much. The first 
result of your efforts have been 
printed elsewhere in this issue- Ed) 

Mijne Heren, 
Zoals U wellicht bekend is, heeft 
het Nederlands Persmuseum dit jaar 
voor het eerst een subsidie van het 
Ministerie van WVC toegekend gekre
gen. Deze subsidie moet het Museum 
in staat stellen in de toekomst een 
dynamischer in- en extern beleid te 
voeren. 
Het bestuur van de Stichting Het Ne
derlands Persmuseum heeft onlangs 
besloten tot een lidmaatschap van Uw 
vereniging. Bij deze zou ik mij dan 
ook namens het Bestuur willen opge
ven als instellingslid. Wij hopen 
dat hierdoor een vruchtbare samen
werking tussen museum en vereniging 
mogelijk zal worden. Gezien de doel
stellingen van de beide instellingen 
lijkt een uitwisseling van ideeën en 
informatie zeker gewenst. Wij zullen 
u dan ook nauwkeurig op de hoogte 
houden van wijzigingen in onze col
lecties en van eventuele verwervin
gen van nieuwe verzamelingen. 
Tenslotte zou ik gaarne van U de 
laatste nummers van Uw verenigings
orgaan Au Courant willen ontvangen. 
In de hoop dat. onze beide instellin
gen elkaar in de toekomst tot weder
zijds voordeel kunnen dienen, ver
blijf ik, 

Mariëtte Wolf, museumassistente 

(Het heeft ons bijzonder veel genoe
gen gedaan de inhoud van Uw brief 
ter kennis te neme~~-,,)~el fsprekend 
is ieder nieuw lid van harte welkom, 
maar in Uw persoon begroeten wij te
vens het Nederlands Persmuseum, met 
welks wel en wee iedere rechtgeaarde 
mediaverzamelaar zich betrokken 
voelt. En dat niet alleen omdat onze 
************************************ 
(vervolg zie blz_ 34) 
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LI~SABON BRANDT! 

Als er plotseling iets belang
rijks gebeurt in een land. zo
als een moord op de president. 
een natuurramp. o:f een gr.andioze 
overwinning van het nationale 
el:ftal, dan hangt het nieuws 
als het ware de hele dag in de 
lucht. Het zindert ervan: als 
de eerst nog gebrekkige 
in:formatiestroom op gang komt. 
wanneer vervolgens steeds meer 
:feiten worden aangedragen - en 
die prikkelende spanning tussen 
bron, medium en publiek duurt 
in elk geval voort totdat de 
eerste verklaringen van de 
autoriteiten (of zij die 
daarvoor doorgaan) loskomen. 
Iets dergelijks maakten we 
afgelopen zomer mee tijdens 
onze vakantie in Portugal. We 
zouden net die dag Lissabon 
verlaten om rustiger oorden op 
te zoeken, maar een bloedner
veuze taxichau:f:feur alsmede 
dikke rookwolken maakten ons 
duidelijk dat de oude stadskern 
in brand stond. Ambulances 
reden a:f en aan, helikopters 
scheerden laag over de daken en 
overal waar je een glimp tussen 
leger en rode kruis kon 
opvangen was vuur, rook en 
water. Opgewonden reporters 
vertelden via de honderden 
transistor-radiootjes die door 
de duizenden toeschouwers in 
allerijl waren meegetorst welke 
panden er nu weer aan moesten 
geloven. De communicatiestroom 
hield eveneens een mensenstroom 
in beweging. Het 'thuis:front' 
wachtte ·in angstige spanning de 
eerste extra nieuwsuitzendingen 
ar (het grote Journaal 
besteedde 's avonds alleen al 
meer dan 50 minuten aan de 
brand). Terwijl de camera's 
snorden belden vele tientallen 
verslaggevers vanuit hun wagen 
(veelal een Renault 4 met een 
grote sticker aan de zijkant) 
hun eerste impressies en 
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interviews door naar de 
avondkranten. Die stonden 
natuurlijk bol van het nieuws 
dat iedereen ter plaatse en 
daarbuiten ("Woonde tante Jo 
daar ook niet in de buurt?") 
aanging. Het grootst pakte de 
'Correio da Manha' uit. Die 
bracht de ochtend na de ramp 
een krant uit waarvan de kop 
van de voorpagina reeds 
achterop begon: 

Door het veelvuldig verkleinen 
is het op de copie zo goed te 
zien. maar niet alleen de kop 
liep door over de twee 
omslagpagina's, maar ook twee
derde van het :fotomateriaal. In 
de krant zel:f zestien pagina's 
nieuws en zeker viJ:ftig :foto's 
die tezamen in beeld moesten 
brengen wat nog geen 24 uur 
geleden was geschied. 
Zel:f kreeg ik natuurlijk ook 
onmiddellijk de kriebels. De 
wetenschap dat de 
internationale persbureau's 
alom aanwezig waren en er ook 
meerdere buitenlandcorres
pondenten in Portugal wonen 
werkte echter relativerend. 
Bovendien: het was nu toch 
vakantie? Ze hebben hun werk 
trouwens prima gedaan: het 
nieuws haalde alle voorpagina's 
van de Nederlandse dagbladen, 
er waren eigen reportages en 
interviews en in NRC 
Handelsblad blikte luttele 
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dagen later de schrijver Komrij 
terug op het nieuws over de 
ramp. In het Portugese dorp, 
waar hij woont, kwamen de 
kinderen op hem af, alsof het 
de aardbeving betrof. die in de 
i8de eeuw half--Lissabon 
verwoestte: "Meneer, meneer. 
Lissabon brandt!" 

OONNE:RWE:TTE:R 

Ramp- en voorspoed (men denke 
bij dat laatste vooral aan een 
geboorte in de Britse 
koninklijke familie) kunnen het 
toch veelal sterk georganiseer
de produktieproces van een 
krant danig beïnvloeden. Welke 
Portugese verslaggever had 
's morgens kunnen bevroeden wat 
voor onvoorstelbare chaos hij 
die dag voor zijn krant mocht 
coveren? Maar ook elders was 
het de augustusmaand raak. 
Hagel en storm verhinderden 
maandag 15 augustus dat het 
Zwitserse kwaliteitsblad de 
Neue Zürcher Zeitung die dag 
verscheen. De drukpersen waar 
de statige krant elke dag vanaf 
rolt, stonden namelijk onder 
water na zware regenval, aldus 
berichtte Reuter. NRC Handels
blad, dat er voor Nederlandse 
begrippen hetzelfde predikaat 
als de NZZ op nahoudt, nam het 
berichtje mee. Volgens 
weerkundigen was het de 
zwaarste zomerstorm sinds 
tientallen Jaren. 

Erger was het gesteld met het 
bulletin van de Belgische 
j ournal istenverenigi ng. "Dit is 
mijn laatste nummer van Journa
list", schreeuwde voorzitter 
Marcel Bauwens de leden toe, 
nadat hij er ditmaal zijn 
hemelvaartweekend aan had 
opgeofferd om het blad weer vol 
te kr ijgen. "Mij ne heren, 
bekijkt u het maar", had er ook 
kunnen staan. Niet bekend is of 
Bauwens inmiddels voldoende 

"talentvolle collega's" bereid 
heeft gevonden om mee te doen, 
waardoor het voortbestaan van 
het blad wederom is verzekerd. 
Maar spontaan is het wel van 
een voorzitter van een 
journalistenvereniging. 

E::><TRA E:OJ:TJ:E:~ 

In eigen land was het de 
afgelopen maanden minder stil 
dan vakantievierende 
Journalisten elkaar gedurende 
de zomermaanden weleens willen 
doen geloven. 
Hoofdmoot hierin vormde 
natuurlijk de uitslag van het 
EK-voetbal waarmee in München 
geschiedenis werd geschreven. 
Menige regionale en 
semi-landelijke krant <Parool, 
Het Vrije Volk) schroomde niet 
met extra edities uit te komen. 
Parool-redacteuren liepen de 
Amsterdamse café's ditmaal af 
om hun extra editie aan het 
publiek te slijten. Veel oranJe 
natuurlijk op de voorpagina's, 
een juichende Van Basten met 
bobo-Gullit en verschrikkelijk 
veel goed nieuws. Moesten we 
vaker doen. 

Een collector's item werd ook 
uitgebracht door de Delftsche 
Courant. zij het hier om een 
heel andere reden. Daar greep 
Justitie naar het zware middel 
van gijzeling nadat De-journa
listen Rob van Es en Joke 
RienmeiJer geweigerd hadden te 
vertellen wie een geheim 
rapport had doorgespeeld. De 
extra krant had overigens meer 
weg van een pamflet. Collega's 
van de betrokken verslaggevers 
beschreven wie er allemaal ter 
redactie geschokt waren, gaven 
het nieuwtje door dat de 
burgemeester uiteindelijk de 
bron noemde, en meldden dat 
deze eeuw nog maar twee keer 

_/\~------------------------~~ 
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eerder een journalist is 
gegijzeld, terwijl de rest van 
de in totaal twee pagina's (dus 
één vel) werd gevuld met een 
advertentie voor vrije nieuws
garing door de bladen van 
Sijthoff Pers. Van de kwestie 
is na de vrijlating van Rob van 
Es en behoudens enige discussie 
op de opiniepagina's en in het 
vakblad niets meer vernomen. 
Totdat justitie natuurli'jk weer 
tot het dwangmiddel grijpt. 

Een tweede kwestie die het hart 
van de vrije nieuwsgaring en de 
eigen verantwoordelijkheid van 
journalisten raakte, begon nog 
geen week later te spelen toen 
de Tilburgse politie, naar 
aanleiding van een klacht van 
het Landelijke Bureau 
Slachtofferhulp, besloot geen 
gegevens meer te verstrekken 
van slachtoffers. Gezegd moet 
worden dat de Nederlandse pers 
vergeleken met Belgische 
kranten, Britse bladen, Duitse 
pulpbladen en bijna alle 
Italiaanse en Spaanse 
periodieken, over het algemeen 
zeer zorgvuldig met de belangen 
van slachtoffers omgaat. Maar 
nu de initialenkwestie eenmaal 
weer op de agenda staat, wordt 
die op een aantal plaatsen in 
en buiten de journalistieke 
beroepskring ook weer serieus 
besproken. De uitslag van de 
discussie staat nog allerminst 
vast. Pikant detail in de 
'Tilburgse zaak' was het 
gegeven dat de korpsleiding het 
besluit tot terughoudendheid 
genomen had op het moment dat 
burgemeester Brokx.met vakantie 
was. Deze ex-staatssecretaris 
floot eenmaal weergekeerd het 
de korpsleiding terug om de 
kwestie eerst maar eens in het 
driehoeksoverleg met justitie 
te bespreken. En laten we wel 
\-lezen: "Ergens in Tilburg is 
iemand vermoord" is in elk 
geval geen nieuws. 

SAMEN STERK 

De herschikking in de 
uitgeverijsector zet 
onmiskenbaar voort. De 
directies van uitgevers
maatschappij Van der Loeff 
(o.m. dagblad Tubantia), het 
Kluwer's Courantenbedrijf (o.m. 
Deventer Dagblad) en de 
Drukkerij Twentsche Courant BV 
(gelijknamige krant) bestuderen 
de mogelijkheid van de vorming 
van een oostelijke krantencom
binatie. De voordelen van 
samenwerking worden in eerste 
instantie verwacht op het 
gebied van de marketing, de 
acquisitie, de automatisering, 
de administratie en de 
<technische) produktie. De 
identiteit van de kranten en de 
werkgelegenheid worden in elk 
geval voor een termijn van vijf 
jaar gegarandeerd - maar wat is 
vijf jaar in een krantebestaan 
en hoe sterk zullen de 'inten
ties' blijken als de druk op 
een nog efficiëntere bedrijfs
voering toeneemt? 
Buiten de regio noteerden we de 
overeenstemming die Elsevier en 
het Engelse Pearson hebben 
bereikt over een behoorlijke 
wederzijdse deelneming in 
elkaars aandelenkapitaal. Zoals 
bekend heeft Elsevier vorig 
jaar nog geprobeerd Kluwer op 
te kopen. Kluwer heeft deze 
vijandige overname toen weten 
af te houden door een fusie met 
Wolters-Samsom aan te gaan. 
Beide bedrijven, Elsevier en 
Pearson, die onder meer de 
gezaghebbende Financial Times 
uitgeeft, voerden reeds geruime 
tijd besprekingen. Zij streven 
een nauwe samenwerking in de 
toekomst na. Dat kan nog 
interessant worden als over 
een paar jaar de grenzen 
opengaan en de Europese markt 
één wordt. Een Europese krant 
met kopbladen in de afzonder
lijke landen, bij voorbeeld? 

_L\~ ___________________________ ~ 
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KA.MF" IOEN 

"Dit is hem dan. De Kampioen 
nieuwe stiJl". Amper viJF Jaar 
nadat het al een compleet 
nieuwe vormgeving had gekregen 
is het ANWB-blad De Kampitên' 
wederom in een nieuw Jasje 
gestoken. Om de leden nog beter 
van dienst te zijn, zo heet 
het. De hele Familie krijgt 
daarom nog meer kleur 
voorgeschoteld. Mij deed het 
vooral zeer aan de ogen. De 
hoeveelheid kadertjes, 
tekstjes, leuke verhalen en de 
hele rimram meer heeft dit lid 
van die Fijne ANWB-Familie 
althans geen stap verder 
gebracht naar wat Je normaliter 
van een dergelijk blad zou 
mogen verwachten, namelijk een 
overzichtelijke presentatie van 
wat die club werkelijk aan 
service te bieden heeft. De 
moed om daar kennis van te 
nemen wordt Je geheel ontnomen. 
Ik vind dat ANWB-leden moeten 
kunnen kiezen: ofwel een 
nieuws- en informatiebrief. 
oFwel dat gezellige familie
magazine. En ik kies voor het 
eerste. omdat ik alleen maar 
vlot en goed geholpen wil 
worden wanneer ik met pech aan 
de kant van de weg sta. Dat 
laatste kan nu ook aan huis. 
maar om daarachter te komen 
moet je eerst 50 pagina's 
ongevraagde nieuwe stijl
informatie hebbèn doorge
worsteld. Om gek van te worden. 

Gerestyled is verder het FNV 
Magazine, dat sinds 16 
september eveneens op .meer 
kleur (en een betere 
papiersoort) is overgegaan. 
maar waarvan de omvang 
aanvaardbaar is gebleven. De 
slogan zegt dat je het "niet 
links kunt laten liggen" -
hetgeen natuurlijk vooral op de 
tot dusver .uitgebleven 
adverteerders betrekking heert. 

Voorts zijn er nog minstens 
twee jubilea te melden: het 
Katholiek Nieuwsblad viert een 
dezer dagen zijn eerste lustrum 
en dat levert natuurlijk altijd 
een bijzonder nummer op. 
Daarnaast is het Feest bij het 
vrouwenweekblad Margriet. dat 
haar vijftigjarig bestaan 
viert. De Feestcommissie is 
onder meer van plan te 
onderzoeken wat de vijF 
lekkerste soepen zijn. 
Inmiddels lijdt weekblad De 
Tijd van dezelFde uitgeverij 
onder de Forse teruggang van de 
advertentie-omzet (er moeten 
vijf redacteuren uit). 
positioneert de Haagse Post 
zich steeds sterker als het 
clubblad voor clublozen (ook 
een doelgroep), gaat het 
Algemeen Dagblad de lezersmarkt 
agressiever benaderen (een 
campagne gebaseerd op het harde 
nieuws, omdat de bestaande 
abonnees het AD reeds lazen) en 
begint onze plaatselijke 
drukkerij Idema van de 
Medemblikker Courant ook een 
aardig deuntje mee te blazen: 

Klaas Salverda.-

_A~ _______________________ ~ 11 
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SUMMARV 
of the previous four pages 

Our columnist Klaas Salverda, with 
the inimitable knack that journal
ists have to be on the right spot at 
the right time, and which some would 
qualify as mere luck, had barely 
arrived at Lisbon airport for his 
holiday when the his"torü{>c"G-entre of 
that city went up in flames last 
August. Radio and TV were in the air 
almost full-time to cover the con
flagration, which in turn generated 
gigantic streams of traffic. Report
ers of the printed media were in 
direct contact with their editors, 
phoning from their little Renault 4 
vans. The Correio da Manha, a Lisbon 
based morning paper, ran its head
line across both the front and the 
rear pages, with the front page 
photograph going on to take up part 
of the rear page as weIl. Sixteen of 
the inner pages with a total of at 
least 50 photographs had been allo
cated to the fire. Naturally it made 
headlines in other countries, too: 
the Lisbon fire was on the front 
pages of all the Dutch dailies. 

The Neue Zürcher Zeitung, the Swiss 
quality daily, had to skip a day of 
publication on August 15th due to an 
emergency of a different sort: heavy 
rains had flooded the printing works 
and there was no way a paper could 
be produced that day. 

An ordinary row terminated the life
span of De Journalist, the Flemish 
Journalists Union's magazine. The 
Union's president M.Bauwens had be
come fed up with having to fill it 
all by himself! 

While the European Soccer Champion
ships, in which the Dutch national 
side came up first, did much to keep 
the journalists in this country busy 
(Van Basten and Gullit being on the 
lips of all and sundry), the judici
ary at Delft were doing their bit to 
liven up the gooseberry season. A 
secret report had leaked to the 
local Delftsche Courant and report~ 

ers had declined to name their 
source. Rightly or wrongly, the two 
journalists were imprisoned in order 
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to force them to spill the beans. 
Their colleagues, in sympathy, prod
uced a special edition of the paper, 
which in fa ct looked more like a 
political pamphlet. In it they said 
that the mayor of Delft had decided 
to mention the source, and that the 
judiciary in Holland had taken this 
unusual step only twice in this 
century. 

The city of Tilburg's police has de
cided to refuse from now on to pro
vide details of crime victims to the 
press, following a complaint from 
the National Office for Aid to Vict
ims. The Dutch press is, generally 
speaking, reasonably circumspect in 
this regard: as a rule initials only 
are being printed. Which is fine, of 
course. But what about a headline 
like "Somewhere in Tilburg someone 
has been murdered"? 

The concentration of the press goes 
on and on. Now it's Van der Loeff at 
Enschede (Dagblad Tubantia, Dagblad 
van het Oosten, Hengelo's Dagblad), 
Kluwer at Deventer (Deventer Dag
blad, Zutphens Dagblad, Sallands 
Dagblad, Gelders-Overijsselse Cou
rant) and Twentsche Courant BV (with 
Overijssels Dagblad) that are dis
cussing a merger. The respective 
papers' identities and employment 
are said to be guaranteed for five 
years at least, but what about the 
years af ter that? 

The Dutch Elsevier publishing group 
has concluded a deal of mutual part
icipation with Pearson PLC, publish
ers of The Financial Times. Not so 
many months ago Elsevier tried to 
take over Kluwer of Deventer, pub
lishers not only of 4 daily papers 
but also of countles-s-,-<"r,!3_f~rence 

books and scientific publications. 
Kluwer was able to escape from th is 
merger, which they found contrary to 
their interests, only by teaming up 
with Wolters-Samsom, who are also in 
the business of scientific and re
ference publishing. We are bound to 
see some interesting things yet be
fore 1992 will be upon us! KS 

_A~ ____________________ ~ 
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M~LPALEN VAN DE GEDRUKTE MEDIA 
IN VERZAMELING BIJEEN TE BERCHEM 

EEN BlJDRAGE VAN ONZE VLAAMSE CORRESPONDENT 

De afgelopen maanden heb ik een aan
tal jubileumnummers kunnen verwerven 
die ik sindsdien met toenemende 
liefde koester en doorblader. Zo 
geeft het septembernummer van 
de National Geographic Magazine alle 
covers die sinds 1959 van het met 
"trademark yellow" omrande tijd
schrift zijn verschenen. In oktober 
komt de wereldbevolking aan de orde; 
in het novembernummer zal de nieuw
ste kaart van de Everest en de Hima
laya erin steken; in het december
nummer wordt door middel van holo
grafie een nieuwe projektie toege
past op een wereldkaart. De laatste 
4 nummers van 1988 staan immers in 
het teken van het 100-jarig bestaan 
van dit onvolprezen tijdschrift. 

* * * 
Nog net op tijd kon ik het 2000ste 
nummer van LIFE kopen, na een lange 
speurtocht langs de Antwerpse kios
ken. Ook daar staan alle ooit ver
schenen covers in afgedrukt: wat een 
prachtig overzicht van 'de nieuwste 
geschiedenis. De Heer Bruna stopte 
mij "Our Century Our World" toe, 
n.a.v. 100 jaar International Herald 
Tribune. In Groningen kocht ik op de 
stand van het ~unior Antiquariaat 
het even schitterende magazine dat 
200 jaar The Times commemoreert. In 
het Waalse boekendorp Redu vond ik 
het 2000ste nummer van de Belgische 
editie van Paris Match, het Franse 
equivalent van Life, en onlangs nog 
door onze Franse correspondent, de 
Heer Gelin, besproken. 

* * * 
In de drie laatstgenoemde jubileum
nummers is een Btop-tien D samenge
steld van de grootste evenementen, 
de meest frappante nieuwsfeiten door 
de jaren heen. Kortom, het "front 
~pagB news" dat de massa het meest 
heeft beroerd. Uiteraard is de 
nieuwswaarde van een gebeurtenis erg 
verschillend van land tot land en 
van mens tot mens. Bij de top-tien 
van de I.H.T. «door de Amerikanen 
wordt deze wereldwijde krant, de in 
de vliegtuigen de meest gelezen, 
de "Trib" genoemd; door de Parijze
naars "Le Hérald"» is het opmerke
lijk dat het ontslag van Nixon b.v. 

er niet bij staat. Elke Amerikaan 
vermeldde dit nieuwsfeit tijdens de 
voorafgaande enquête, terwijl het 
nauwelijks voorkwam op het lijstje 
bij de niet-Amerikanen. 

Hier volgt het: 
-TOP 20TH CENTURY STORIES· (IHT) 

a) EENMALIGE GEBEURTENISSEN: 
1. de moord op President Kennedy 
2. de bolsjewistische revolutie 
3. de landing op de maan 
4. atoombom op Hiroshima 
5. HitIer begint de 2e Wereldoorlog 
6. beurskrach in Wall Street 
7. anti-conceptie pil uitgevonden 
8. aanval op Pearl Harbour 
9. India onafhankelijk 
10. Lindbergh's oversteek 
b) LANGDURIGE GEBEURTENISSEN: 
1. het communisme 
2. ruimtevaart 
3. decolonisatie 
4. nucleaire risiko's 
5. mensenrechten 
6. industrialisatie 
7. Tweede Wereldoorlog 
8. Massamoord op de ~oden 
9. elektriciteit 
10. de Vietnamese oorlog 

Het ontstaan van de staat Israël is 
ook zo'n onderwerp dat weinig mensen 
beroert buiten de ~oodse en Arabi
sche invloedssferen. 

* * * 
Als wij echter het lijstje van de 
I.H.T. vergelijken met een ander van 
de New York Times, blijkt hoezeer 
er een wereldwijd referentiekader is 
ontstaan, vooral voor diegenen die 
het Engels als voornaamste taal ge
bruiken. Iedereen weet nog waar hij 
zich bevond toen hij de moord op 
President Kennedy vernam; iedereen 
herinnert zich die nacht van ,~d.~. 
eerste stappen op de maan. De vraag 
is of op het einde van de eeuw deze 
top-tien sterk dan wel lichtjes door 
elkaar zal zijn geschud. 

De top-tien van de NV-Times, in 
volgorde van jaartal: 
1. de eerste vlucht van de mens in 
een machine zwaarder dan lucht: 1903 
2. Eerste Wereldoorlog begint: 1914 

_A~ __ ~ _____________________ ~ /3 
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3. Bolsjewieken aan de macht: 1917 
4. Lindbergh over de Oceaan: 1927 
5. HitIer wordt Rijkskanselier: 1933 
6. Roosevelt wordt President: 1933 
7. De eerste atoomsplitsing: 1939 
8. Opnieuw oorlog in Europa: 1939 
9. Aanval op Pearl Harbour: 1941 
10. Mensen op de maan: 1969 

* * * 
Sedert 1949 verschijnt er een Belgi
sche editie van PARIS MATCH. Daarom 
hierbij ook de top-tien van de Bel
gische evenementen, tenminste voor 
mijn franstalige landgenoten: 

1. Boudewijn Koning der Belgen: 1951 
2. Kasavubu 1e Kongolese Pres.: 1960 
3. Mijnramp te Marcinelle: 1956 
4. Vrouwen stemmen 1e keer: 1949 
5. Huwelijk Boudewijn-Fabiola: 1960 
6. Wereldtentoonstelling Brussel '58 
7. Eddy Merckx wint zijn 1e Tour '69 
8. Dood van Jacques BreI: 1978 
9. Rode Duivels 4e in Mexico: 1986 
10. Dood van Hergé, vader van de 
stripheld Kuifje (1983) 

Ik vraag mij af of het nummer van 
Paris Match (Blg.ed.) dat verscheen 
in de week na 20 juli 1969 niet het 
meest verkochte is geweest. Want op 
die dag won Eddy Merckx de eerste 
van zijn vijf Rondes van Frankrijk, 
en enkele uren nadien, in de vroege 
ochtend van maandag 21 juli, zou 
Neil Armstrong op de maan wandelen. 
De eerste mens op de maan was toen 
een even belangrijk, maar niet be
langrijker bericht dan de eerste na
oorlogse Belg die de Tour won. En in 
de lijvige jubileumeditie van 200 
jaar The Times vind ik dan weer de 
extra-uitgave van de krant welke die 
bewuste 21ste juli 1969 vanaf 5 uur 
in de ochtend in de Londense straten 
te koop was. Over Eddy Merckx en 
zijn latere roemrijke carrière heb 
ik in die krant zoals kon worden 
verwacht niets gevonden .... 

* * * 
Mijn jubileumnummers betekenen uren 
leesgenot en ik vergelijk ze gaarne 
met elkaar, zoals bijgaande klasse
ringen van "headlines" ook Uw be
langstelling zullen wekken. 

Ulrik Nimmegeers 

THE TIMES 
Man takcs first stcps on thc moon 

P.S.: Op de Antwerpse vogelt jes
markt kon ik vandaag beslag leggen 
op het zilveren jubileumnummer van 
25 jaar ... PLAYBOY (1979). "Collect
ors' Edition" stond erop. Er zl.Jn 
zoveel mannen die Playboy kopen voor 
de boeiende bijdragen, zo zeggen zij 
toch, waarom zou ik mijn verzame
ling niet met een wat ongewoon exem
plaar mogen verrijken, zo dacht ik. 
Hoewel. Toen ik thuiskwam ontdekte 
ik dat de middelste vouwpagina's 
ontbraken. Een onvolledig nummer 
dus. Overigens: van geen enkel van 
boven vermelde jubileumnummers bezit 
ik helaas een dubbel exemplaar. Ook 
die Playboy wil ik niet missen! UN 
************************************ 

GEVRAAGD: Jubileum-edities van Ame
rikaanse tijdschriften en kranten 
in ruil voor licht beduimelde maar 
authentieke binnenpagina's (centre
folds) uit Penthouse en Playboy. 
Reakties svp onder no. 1 bureau A.C. 

GEVRAAGD: exemplaren van "De Vrije 
Alkmaarder", "De Graafschapper" 
(Aalten), "De Avondster" (Bergen op 
Zoom) , "Stad en Lande" (Bussum) , 
"Gazet van Limburg" (Maastricht) en 
andere inmiddels verdwenen dagbladen 
D.J.Oostra, De Bosporus 6, 8303 WB 
Emmeloord, 05270-98032. 

'4 
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FRIESCH DAGBLAD 
NIEUWE PERS IN 

NEEMT EEN 
GEBRUIK 

Zaterdag 1 oktober j.l. ging de vlag 
in top bij het Friesch Dagblad te 
Leeuwarden. Na een periode van 
proefdraaien werd op deze dag de on
langs aangeschafte offset-rotatie 
pers officiëel in gebruik genomen. 
Speciaal voor deze gelegenheid had 
men ZKH Prins Bernhard uitgenodigd 
de opening te verrichten van de ro
tatiehal, waarin de pers is onderge
bracht. 

De totale invest~ring bedraagt onge
veer 7 miljoen gulden, voor het 
grootste deel uit eigen middelen ge
financierd. Uit overheidssubsidies 
werd een bedrag van ca. 2 miljoen 
verkregen. 

Nadat deskundigen uit het bedrijf 
zich tevoren uitvoerig hadden ge
oriënteerd is de keuze uiteindelijk 
gevallen op een Westduitse pers van 
het bedrijf MAN-Roland, dat in Augs
burg is gevestigd. Deze snelle pers, 
een "Uniman 4/2 SM, is in staat om 
maar liefst 60.000 kranten per uur 
te drukken in dubbele produktie, dus 
twee tegelijk. De Uniman is een 48-
zijdige pers, hetgeen wil zeggen dat 
hij in een keer een krant Van 48 
pagina's kan drukken. De pers is 
zeer geavanceerd: de modernste tech
nieken, zoals afstandsbediening, 
zijn erin toegepast. Ook kan een 
papierrol worden verwisseld terwijl 
de pers op hoge snelheid blijft 
draaien. Aan de Uniman 4/2 S is een 
expeditiesysteem van Zwitserse make
lij verbonden, dat geheel geautoma
tiseerd het tellen, stapelen, ver
pakken en omsnoeren van de kranten
pakketten verzorgt. 

De grotere omvang van de nieuwe pers 
ten opzichte van de oude (48 
pagina's tegen 28) en de hogere pro
duktiesnelheid zorgen voor een 
flinke toeneming van de capaciteit 
in de rotatiedrukkerij. Bij het 
Friesch Dagblad worden ongeveer 20 
nieuws-, huis-aan-huis- en kerkbla-

den geproduceerd, afgezien van het 
Friesch Dagblad zelf. 

Om de nieuwe pers te kunnen plaatsen 
was het nodig om achter het bestaan
de gebouw een nieuwe hal neer te 
zetten. 

GESCHIEDENIS IN VOGELVLUCHT 
Friesland is met het Friesch Dagblad 
de enige provincie die een eigen on
afhankelijke christelijke krant be
zit. Het aantal abonnees ligt momen
teel rond de 25.000. 

Het eerste nummer van de krant, die 
aanvankelijk in Sneek gevestigd was, 
zag in 1903 het levenslicht. Tijdens 
de Duitse bezetting verdween de 
krant, omdat de toenmalige hoofd re
dakteur H.Algra pertinent weigerde 
om het door de Duitsers bepaalde 
,ieuws in zijn blad op te nemen. Op 
17 mei 1941 verscheen het laatste 
nummer. Bijna vier jaar later, op 15 
april 1945, kwam het Friesch Dagblad 
opnieuw uit: een "voorlopig nummer", 
in Leeuwarden gedrukt op een pers 
die met handkracht moest worden be
diend, omdat er nog geen elektrici
teit was. 

HUISVESTING 
Vooral om praktische redenen koos 
men er voor om zich in de toekomst 
in de provinciehoofdstad te vesti
gen. Vandaar dat men daar op zoek 
ging naar een drukkerij. Uiteinde
lijk slaagden deze pogingen in 1953, 
precies het jaar waarin de krant 
haar gouden jubileum vierde. Na 
langdurige onderhandelingen kwam men 
terecht in het pand van het voorma
lige "Leeuwarder Nieuwsblad" aan de 
Galileër Kerkstraat. 

In het begin van de jaren '70 moes
ten er opnieuw tamelijk ingrijpende 
beslissingen worden genomen. Om het 
voortbestaan van het Friesch Uagblad 
te kunnen garanderen, concludeerde 
men dat nieuwbouw buiten het oude 
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~tadscentrum, alsmede vervanging van 
de oude pers, de juiste oplossing 
zou zlJn. Het oog viel 'op een stuk 
industrieterrein aan de Voltastraat. 
Maar dit vergde een behoorlijke in
vestering. Een bepaald bedrag kon 
worden gefinancierd, maar voor het 
restant, dat een miljoen gulden be
liep, werd besloten een beroep te 
doen op de lezers van de krant. Een 
gewaagd plan, dat evenwel binnen 
enkele maanden tot het gewenste re
sultaat leidde. Eens te meer werd 
duidelijk welke hechte band er be
stond (en nog steeds bestaat) tussen 
het Friesch Dagblad en zijn lezers. 
Op 14 maart 1972 werd het nieuwe 
gebouw geopend en de pers in gebruik 
gesteld. 

v 

Ook gedurende de laatste jacen heeft 
het Friesch Dagblad nog flinke be
dragen geïnvesteerd met als doel het 
produkt te verbeteren. Zo werd bij
voorbeeld een tekstverwerkingssy
steem aangeschaft, waardoor de 
redaktie veel aktueler kan werken. 

En nu dus opnieuw een mijlpaal in de 
geschiedenis van de krant: de aan
schaf van de hypermoderne offset
rotatiepers, die hierboven is be
schreven. Uit al deze vernieuwingen 
blijkt wel dat het Friesch Dagblad 
de toekomst met vertrouwen tegemoet 
ziet.-

S.S.Brouwer, VKTV, Houtigehage 

De nieuwe ·Uniman 4/2 8 offset-rotatiepers van het Friesch 
Dagblad te Leeuwarden: het nieuwste van het nieuwste. 
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FRIESGH 
PAPER 

DAGBLAD: A SMALL DAIL V 
~TH A HUGE NEW PRESS 

Saturday October 1st 1988 was a day 
of celebration for Friesch Dagblad, 
a relatively small but completely 
independent daily newspaper in the 
province of Friesland, in the North 
of the Netherlands. Af ter a trial 
period its newly purchased offset 
rotation press, in a hall especially 
erected for that purpose, was offic
ially put into use. HRH Prince 
Bernhard had been invited to perform 
the opening ceremony. 

The total investment involved was 
around 7 million guilders, most of 
which has been financed from the 
company's own means. Government sub
sidies provided about 2 million. 

Following a scrupulous investigation 
a press of German manufacture was 
selected: a "Uniman 4/2 S" manufact
ured by the MAN-Roland company at 
Augsburg. This high-speed press is 
capable of printing 60,000 papers 
per hour in a double run, meaning 
that two papers are printed simul
taneously. It can print a 48-page 
newspaper in one go. The Uniman is a 
very advanced piece of machinery, 
into which the very latest technique 
has been incorporated. One of these 
is remote control; another is a 
facility for reloading the paper 
supply with a new reel while the 
press continues printing without any 
interruption whatsoever. 

A Swiss-made system of automated ex
pedition has been coupled at the end 
of the Uniman: counting, stacking, 
wrapping and tying the parcels of 
newspapers requires no manual 
labour any more. 

TheUniman's increased size (48 page 
newspapers as opposed to 28) and 
speed of production is resulting in 
a greatly increased productive capa
city. Apart from their own daily 
newspaper, Friesch Dagblad has 
printing contracts for about twenty 
general weekly newspapers (some paid 
for, others free) ·and church-papers. 

A large new hall had to be erected 

at the back of the existing building 
in order to provide adequate accom
odation for the new press. 

BRIEF HISTORY 
Friesland is the only Dutch province 
with an independent Christian daily 
newspaper of its own: the current 
number of subscribers is about 
25,000. 

The first edition of the paper, with 
its headquarters then in the town of 
Sneek, appeared in 1903. It ceased 
publication during the German occup
ation, since editor-in-chief H.Algra 
categorically refused to print the 
Germans' pre-cooked news. The last 
wartime issue was published on May 
17th 1941. Just short of four years 
later, on April 15th 1945, the paper 
re-appeared in Leeuwarden, just 
liberated that day by the Royal 
Canadian Dragoons. The liberation 
edition had to be printed on a 
muscle-powered press: there was no 
electricity at all that day. 

Practical arguments made Friesch 
Dagblad decide to choose for the 
provincial capitalof Leeuwarden as 
its cent re of operations. Efforts to 
find suitable accomodation remained 
unsuccessful until 1953, the year of 
the paper's golden jubilee. Lengthy 
negotiations had finally resulted in 
a place of its own: in the old town 
cent re the premises of a dis con
tinued local paper were made avail
ab Ie to Friesch Dagblad. 

The beginning of the 'seventies was 
a time of far-reaching decisions in 
order to safeguard the paper's con
tinued existence. A ~ew building was 
needed on a site away from the 
cramped conditions of the historic 
cent re of Leeuwarden. This however 
was going to require a huge invest
ment. Part of the amount that was 
needed could be covered by convent
ional methods, but there remained a 
gap of one million. An unusual and 
somewhat daring appeal among the 

-paper's readers, however, produced a 
loan of the required size within a 

(continued on page 26) 
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tRY IN DUITSE LEESZALEN WORDEN DE 

KRANTEN IN HOUDERS GEKLEMD 

MOTTO: LAAT OE MENSEN MET RUST MAAR HOU DE BOEL NETJES 

Zoals verzamelaars van postzegels 
soms ook belangstelling aan de dag 
leggen voor de enveloppe waarop hun 
verzamelobjekt zijn bestaansrecht 
demonstreert, met name indien er 
sprake is van een zgn. eerstedags
enveloppe, zo b1:{Jk<-e<er in de Duitse 
Bondsrepubliek een perswetenschapper 
rond te lopen die zijn zinnen heeft 
gezet niet zozeer op de gedrukte 
media zelf, maar op krantenhouders. 
Om iemand die met het bestaan ervan 
niet op de hoogte is uit te leggen 
wat een krantenhouder is, is meer 
ruimte aan gedrukte tekst nodig dan 
wordt ingenomen door een eenvoudige 
illustratie. Wij mogen daarom wel
licht volstaan met U uit te nodigen 
tot het raadplegen der afbeeldingen. 

De perswetenschapper in kwestie is 
Dr.Franz R.Stuke, verbonden aan de 
Universiteit van Münster. Dr.Stuke 
heeft ons toestemming gegeven aan de 
hand van een aantal hoofdzakelijk 
door hem zelf geschreven teksten die 
recentelijk in ons bezit kwamen (be
dankt OMA!) een artikel voor "Au 
Courant" samen te stellen. Wie graag 
de beschikking over alle teksten wil 
hebben: 44 pagina's (in het Duits) à 
een kwartje per fotokopie plus 3 
gulden porto, 14 gulden samen, op de 
girorekening van de VKTV, en het 
wordt geregeld. Geen onaardige lek
tuur overigens, en veel illustratie
materiaal. 

Het onderwerp leent zich uitstekend 
voor een voordracht, al of niet ver
gezeld van lichtbeelden, en met een 
badinerende ondertoon. In deze stijl 
zijn de originele teksten dan ook 
geschreven. Maar het is natuurlijk 
niet te doen om 44 pagina's lang 
(minus illustraties) te badineren 
zonder enige konkre"te informatie 
over het onderwerp prijs te geven. 

Het blijkt dat het fenomeen kranten
c.q. tijdschriftenhouder in hoofd
zaak beperkt is gebleven tot de 
Duitssprekende landen in Europa. De 
Angelsaksen en de Latijnse volkeren 
plegen hun lektuu,r-~gewoon met de 
hand vast te houden of plat op tafel 
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uit te spreiden. De achterliggende 
filosofie van de krantenhouder is 
evenwel niet zozeer gemak bij het 
lezen als wel het netjes bij elkaar 
kunnen houden van een krant, die 
immers in de regel bestaat uit on
verlijmde c.q. ongeniete vrij grote 
vellen papier. In een houder zijn ze 
voor de beheerder van een openbare 
leesgelegenheid eenvoudig op te 
ruimen, waardoor het lokaal de nette 
aanblik biedt waar ook het publiek 
prijs op stelt. Daarenboven, en dat 
maakt een krantenhouder tot een ver
zamelobjekt, kan het materiaal van 
de houder worden voorzien van een 
reklametekst. In de meeste gevallen 
heeft zo'n tekst natuurlijk betrek
king op een krant of een weekblad, 
die dan ook te allen tijde in die 
houder hoort te worden gestoken. 

De vraag "hoe kom je eraan", die ook 
talrijke VKTV-leden bekend in de 
oren zal klinken, heeft Dr.Stuke in 
zijn verhandeling van een duidelijk 
antwoord voorzien. Nadat adverten
ties, bezoeken aan stamtafels, kap
pers (jazeker!) en wachtkamers van 
medici, noch brieven aan leeszalen 
van kuuroorden enig bevredigend re
sultaat hadden opgeleverd, is hij 
begonnen zich rechtstreeks tot de 
uitgevers van kranten en tijdschrif
ten te wenden. Deze uitgevers waren 
het immers die in verreweg de meeste 
gevallen opdracht tot de vervaardi
ging hadden verstrekt. Dit leidde 
tot enig resultaat. Toen Dr.Stuke 
tenslotte via de uitgevers bij de 
fabrikanten zelf terecht kwam, en 
daarmee dus direkt aan de bron ge
raakte, had hij zich verzekerd van 
een min of meer regelmatige aan
voer van de begeerde objekten. Want 
wie dacht dat het verschij ns-el iet-s 
uit het verleden is vergist zich 
deerlijk: nog steeds wordt er alleen 
in de Bondsrepubliek jaarlijks een 
aantal van 200.000 stuks kranten
houders nieuw vervaardigd. En dat 
voor een gebruiksartikel. Het Rein
heitsgebot bij het brouwen van ,bier 
is dus duidelijk niet de enige 
traditie waar onze oosterburen aan 
blijven hechten!- DJO 

f> 



Zeitungshalter der publizistischen 
Einheiten in der Bundesrepublik 
Deutschland 

Nordrhein-Westfalen 
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PART OF HERR DR.STUKE's COLLECTION 

EEN DEEL VAN DE VERZAMELING VAN DR.FRANZ STUKE 

~L\~ ______________________ ~ __ ~ 



~o 

TWO PAGES FROM THE CATALOGUE OF MESSRS. POLSTER's, 
MANUFACTURERS OF ZEITUNGSHALTER AT WORMS, GERMANY (1925) 
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UIT DE CATALOGUS 
KRANTENHOUDERS 

TWEE BLADZIJDEN 
WORMS, FABRIEK VAN 

VAN DE FA.POLSTER 
(1925 ) 
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Lieieruog;îristen werde. gewisseDb.ft ollllubalteD versuebt. ;iod jedoeh lIoverbiodlich. Die Zurückoahrue <00 Bestellungeo auf besoodere 
Ausiührtlogeu, wozu aueh Halter mit BOgeln gebören, ist unler allen Umstaoden uOlulàssig, Lieferung eioes :}{ehr oder We niger, bis zu 10 Prol., 
in solchen Fäilen Voraussetzung. , . 

Besond.re Ausführuogs-, VersaDd- uod Yerpackuogsvonchriheo köouen Dur dano berüeksiehtigt werden, weoo sie bei jeder ~inzelneo Be· 
steilung "iederholt "erden. :}{angels genauer Vorsehrift erfol~t Versand naeh bestem Enne"eD. ' 

Y erpackung fllr Postpakete wird mit miadesteas .It 0.20 lOr das :;tück: berechnet. YerpaekoDg nicht zurückgenorumea. 
EiuzelDe :\luster an unbekanote Besteller our gegen :s'aehDahme oder Torberige Eiosenduog des Betrag .. lUzûgiieh Porto und Yerpacl.:ungs

kosten. Gtlieferte Ware hleibt his zur "ollständige~ l:Iezablnng Eigentum des Lieferers. 
ErfUlluugsort filr Lieieruog und Zaloluog Ist Wohnort des Lieferers. 

Sàmtliebe Hnlter werdeo aus beslge[lfleglem la. gedämptlem Rotbucueu, die :llattieruog mil :}{aterialieo b.ster Güte uAch Iaogjahrig er· 
proiJtem \Ceriabreu hergestellt.' ._~ui Wunsen kÓDoen d.ie )lonopol·Halter Aueh in Birnbaum, die Perfekt·Halter etc. in Ahorn gegen entsprecneodeo 
:llehrpreis gelidert "'trdeo, soieru es sieh' dabei um belaogreiebe Posten handelt. 
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:}(it dem rechten Daurnen unu Zeigetinger wiru die Oberleiste .m untereo Eode an 
der 3usgehöblten Stelle scbril!!, :l.uf"drlS nach hinten boehgezogen: ein Druek mit dem 
D .. llutn gegeo .ias Ulller. Ende der Oberlei~te ,chliesst deo Halter selbsttätig. - ln
folge seiner lelehteu und beqttemen HnDdbabun(, verbunden mit sicherem Festhalten 
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mit Selbst,"erHhlo~9. daher nur <om EigentOmer zu M·n';o. 
){jl Ilem jedtrn Haiter belgeliigteo SchlUssel ",ird die :}(eehsnik., hernoler,e. 

Jrllckl unu der :3perriegel über den ::Ocblilssel g'lcloobeo Die Ztltuogco könoen 
d1Dn so knapp eingespaont ",erdeo, \\'ie bei keinem audereo Syslem 

S(Ît laogen Jahre, auf das HeHorragendste l'."áhrt, "iederaolt mit "'«1\ 
Preiseu .us~ezeichnet. 
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Hebel wird naeh oben gehooeD. daDo seillleb niedergedniekl nnd 
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be:Jcbiidi;en. Hur~ncnieooar tt'Sl. 

E::'IIl: .... ,...eU·)IH(.nI1teJr'~ ca. ~3 <D'" l're:<. 

Gróm );0, ~~' 1I:!:~ ~ ~i~:~ I,rus;e ~o. 1::!0' I~I I~! 1:!3 l:!l I 1:!5 I:!ij 
-------- --, -- -- -- --------

Fiir Zr;'It:.lOgeo lli5 Cal :3Q :3.") -Iû:';;) j 0 .),) dl1 0.) -- --,. -_._--- -- --- -- Ft"lr Zdttlll'!~u bij l'm 3ü :35 ~ ~_ ~~~ ~ ~ 
IH)!) -'J.!)I) : l).ll.~ : 11,:" LU.) I.,)~, 1,1:1 l.:!:; l.Uii : l.05 1 i:l 1.13. I.:!O I l.::!O I.:!S 1.4:1 

1..':1 :!1:..:.l::U oreit. luit I..;rirt' wit';lf'J ucl'~nHt'ul~th.ir;':J F!ug,:"l.ib!:,:"r; ,"-, bi1li~ ... r. 

Liste Nr. 37. Bltte \/Venden ! 

_/\~---------------------------~ 21 



~---------"""\7 
GERMAN READING ROOMS CLASP 

NEWSPAPERS INTO HOLDERS 
OR HOW TO LET PEOPLE BE AND STILL KEEP THE ,PbACE TIDY 

There are collectors of postage 
stamps who, occasionally, show a 
sudden interest in the bit of folded 
paper on which their colourful 
collectibles perform the function 

'for which they were cal led into 
existence. First Day Covers are the 
best known case in point. By the 
same token, a German press scientist 
has turned out to concentrate his 
collecting instincts not so much on 
the printed newsmedia themselves, as 
on what, for want of an English 
word, must be called by its German 
name: the Zeitungshalter. It would 
require more space in printed text 
to define this word to one unfam
iliar with the phenomenon than is 
taken up by a picture; we would 
therefore invite our readers to 
consult the illustrations on the 
previous pages. 

The scientist in question is Herr 
Dr.Franz R.Stuke of Münster Univers
i ty . Or. Stuke 9 raciously gave us 
permis sion to produce an article on 
the subject, based on a series of 
treatises, some written by himself, 
which has come into our possession. 
Anyone who should like to read all 
about it: 44 pages in German photo
copied at 25 cents each plus postage 
at 4.75 (Europe; total NLG 15.75) or 
9.80 (overseas; total NLG 20.80) to 
be paid to VKTV will see to it. It's 
quite good reading actually, and 
there are lots of pictures, too. 

The subject matter is highly suit
able for a whimsical lecture with 
the aid of a magic lantern. It it in 
fa ct in a whimsical tone that the 44 
pages (less illustrations) have been 
written. Not, however, without dis
closing a fair amount of information 
on Zeitungshalter, as would have 
been expected. 

The use of Zeitungshalter has never 
really found acceptance outside the 
German speaking countries. Anglo
saxons and Latins alike have always 
been satisfied to hold their papers 
up in their hands while reading, or 
spread them on the table in front of 

them. The philosophy behind the id~a 
of using Zeitungshalter, however, is 
not so much the reader's convenience 
but rather the tidiness of it all. 
The pages of newspapers especially 
are not, as a rule, glued or stapled 
together; unrestrained by Zeitungs
halter they are apt to disintegrate 
into tang led bundIes of newsprint 
af ter only one or two readings. A 
few Zeitungshalter will enable the 
custodian of a public reading room 
to maintain the orderly and digni
fied appearance that the public is 
known to appreciate. A further bene
ficial side-effect, which moreover 
turns the Zeitungshalter into a 
collectible item, is derived from 
advertisements printed on the mater
ial. These are usually in praise of 
newspapers or magazines. It stands 
to reason that each paper is to be 
fixed into the Zeitungshalter with 
its own name on it. 

One of the main themes of Or.Stuke's 
story is how he obtained the items 
in his collection. Visits to cafés, 
hairdressers, physicians' wai ting 
rooms nor letters to public reading 
rooms proved to be of much use. In 
the end he contacted the newspaper 
publishers directly, since they were 
usually the ones to order them to be 
made. These contacts turned out to 
be more useful, especially when they 
eventually brought Dr.Stuke in touch 
with the manufacturers themselves. 
It was thus that he finally succeed
ed to ensure a steady increase of 
his collection, a process that con
tinues to this day. For whoever may 
have received the impression that 
Zeitungshalter are a thing of the 
past must stand corrected: as many 
as 200,000 of them are being manu
factured each year in the Federal 
Republic alone. We have not been 
ab Ie to ascertain whether this is in 
compensation of those earmarked for 
Herr Or.Stuke's collection. Anyway 
if, when in Germany, you observe a 
specimen or tW? hanging about, you 
now know what they are for.- DJO 
************~***************~******* 

Herr Dr.Stuke: besten Oank!- Red 

[> 
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~ HET NOORDHOLLANDS DAGBLAD 

In 1980 kwam door fusie een einde 
aan de concurrentiestrijd tussen 
twee ondernemingen die zich bezig
hielden met het uitgeven van dagbla
den voor het Noordhollandse gebied 
benoorden het IJ. De B.V. Drukkerij 
Noordholland te Hoorn en de Verenig
de Noordhollandse Dagbladen BV te 
Alkmaar besloten, na vanaf 1963 te 
hebben onderhandeld, samen te gaan 
en één dagblad te gaan uitgeven met 
de naam "Noordhollands Dagblad". 

Voor deze krant zou het woord "veel
koppig" een gepaste aanduiding zijn, 
waarbij men dan wel moet afzien van 
de ongunstige klank van dit woord, 
ontstaan door de associatie met mon
sters en draken. Het NOORDHOLLANDS 
DAGBLAD verschijnt namelijk in de 
vorm van zeven regionale edities, 
elk met een eigen redaktie en elk 
met nieuws uit de eigen regio; het 
algemene nieuws wordt verzorgd door 
de hoofdredaktie. Elk van de zeven 
bladen vermeldt in de kop de eigen 
naam in forse letters, met daarboven 
op bescheidener formaat de woorden 
NOORDHOLLANDS DAGBLAD. 

Daar de zeven edities geen identieke 
inhoud hebben, komt zeven maal per 
etmaal het moment dat de rotatiepers 
- een 80-zijdige Ampress Colormatic 
met twee verdiepingen - gaat draai
en. Is-Nachts voor De Zaanlander, de 
Schager Courant, Dagblad Kennemer
land en de Helderse Courant; overdag 
voor de Enkhuizer Courant, Dagblad 
voor West-Friesland en Alkmaarsche 
Courant. Een eigenaardige konsekwen
tie van deze werkwijze is dat de 
krant niet is gepagineerd: zo leest 
men onder een stukje dat niet vol
ledig op een pagina is geplaatst 
niet de verwijzing "zie verder pag. 
x kolom y" maar aanw1]zingen als 
"zie verder Binnen- of Buitenland" 
of "vervolg op de volgende tekstpa-

,""---o,-gina", en zo meer. 

Het oudste van de zeven genoemde 
bladen is de ALKMAARSCHE COURANT die 
trots de ch in haar naam handhaaft. 
Het eerste nummer is van 7 januari 
1799, tijdens de periode van de Ba
taafse Republiek dus. In de kop 
stond dan ook netjes het motto "Ge
lijkheid, Vrijheid, Broederschap". 
In dit blaadje, ter grootte van een 
half vel briefpapier (4 bladzijden) 

werd ook geschreven over gebeurte
oissenin' het buitenland, eTI'''''het had 
al in het begin streeknieuws dat in
ternationaal de aandacht trok: de 
inval van de Engelsen en Russen in 
Noord-Holland door de Frans-Bataafse 
troepen onder Daendels tot staan ge
bracht! 

De SCHAGE~eOOAANT startte op 1 ok
tober 1857 als "Algemeen Nieuws- en 
Advertentieblad" en "Landbouwblad". 
Een aardige bijzonderheid is dat de 
oprichter, P.J.G.Diderich, bij de 
gemeente Schagen een subsidie aan
vroeg. De gemeente schonk een bedrag 
van 50 gulden, maar Diderich zette 
bij nader inzien zijn onafhankelijk
heid toch liever niet op het spel, 
en stortte de som terug in de ge
meentekas. 

De ENKHUIZER COURANT begon, na een 
proefnummer op woensdag 8 juni 1870, 
regelmatig te verschijnen op donder
dag 7 juli van dat jaar, met in de 
kop nog de informatie: "Dit blad 
verschijnt elke week des woensdags". 
In het tweede nummer was die fout 
hersteld. Op de eerste pagina van 
het eerste nummer een bericht dat nu 
nog interessant blij kt: H Londen, 16 
juni. Het lijk van Charles Dickens .. 
.. is eergisteren zonder eenige 
staatsie in de Westminsterkerk bij
gezet .... daar Is-mans testament 
niets omtrent de plaats der begra
ving bevatte maar alle lijkplechtig
heden verbood." 

De enige van de zeven kranten die 
als advertentieblad begon is DE 
ZAANLANDER (Wormerveer), met adver
tenties als "Dameslaarsjes voor fl. 
5.75 bij ..... " of "Twee paar tricot 
handschoenen voor fl. 1.00 bij 
Pas later kreeg het blad oog voor de 
waarde van het Nieuws. 

Zij -het bovenstaande genoe.gJ.,Qtn""e,nig 
licht te werpen op de historie van 
het Noordhollands Dagblad, nu een 
modern dagbladbedrijf met up-to-date 
outillage. Elke zaterdag is er een 
weekendbijlage onder redaktie van 
een feature-redakteur. Af en toe 
verschijnen speciale nummers bij ge
denkwa"ardige g.e.beurten:Lssen, zoals 
op 28 juni 1988 toen Den Helder "200 
jaar Havenstad" herdacht, of zoals 
bij het 100-jarig bestaan van De 

~/\~---------------------------~ 13 



~--------------------------~v 
Zaanlander in 1986, ter gelegenheid 
waarvan een speciale jubileumeditie 
(prachtig staaltje van kleurendruk!) 
het licht zag. 

De naam NOORDHOLLANDS DAGBLAD ver
dient nog enige toelichting. Het 
samenwerkingsverband van de zeven 
dat in 1946 tot stand kwam in de 
Verenigde Noordhollandse Dagbladen 
ondervond concurrentie van het dag
blad van Drukkerij Noordholland te 
Hoorn. Dit dagblad, begonnen als ad
vertentieblad met de naam "Onze Cou
rant" in 1905, werd in 1923 dagblad, 
en nam na overname van het door de 
Spaarnestad uitgegeven Noordhollands 
Dagblad de naam "Nieuw Noordhollands 
Dagblad" aan. Het bijvoeglijk naam
woord Nieuw verdween al weer snel. 
Het blad verscheen met edities voor 
Hoorn, Alkmaar, Schagen en Den Hel
der. Na de in de aanvang vermelde 
fusie tussen VNO te Alkmaar en DNH 
te Hoorn lag het voor de hand dat de 
naam NOORDHOLLANDS DAGBLAD werd ge
kozen als verzamelnaam voor de zeven 
edities van V.N.D. 

.-
:J ·,.A···~I 

'··· .. i;·~ ': :k'-j:} 

Eén en ander verklaart het eigene 
van het Noordhollands Dagblad: ener
zijds een zo veelzijdig mogelijk 
pakket binnen- en buitenlands nieuws 
inclusief commentaren, verder ont
spanning e.d., en anderzijds ruime 
berichtgeving betreffende de regio's 
waarbij de eigen kenmerken van die 

2lj/\ 

regio's in acht worden genomen. Zo 
vindt men in het nummer van 30 ~ug. 
j.l. in alle edities een verslag van 
het beraad over verlaging van ven
nootschapsbelasting, maar over de 
verwerping van een motie van. 0'66 in 
de raad van Wormer bericht slechts 
De Zaanlander, terwijl alleen in de 
Enkhuizer Courant het aanstaande 
~charensliepersconcours in die stad 
wordt aangekondigd. 

Sedert 1980 is de onderneming als 
volgt georganiseerd. 
De Houdstermij. Ver. Noordhollandse 
Dagbladen B.V. heeft onder haar pa
rasol de werkmaatschappijen: 

Verenigde Noordhollandse Dagbladen 
B.V. te Alkmaar, uitgeefster van 
het Noordhollands Dagblad (7 ed.); 
De Folderije BV te Alkmaar, ver
spreiding van h.a.h.-drukwerk, 
w.o. de eigen h.a.h.-bladen; 
B.V. Noorderpers ~~ Hoorn, ~l~
geefster van h.a.h.-bladen; 
B.V. Drukkerij Noordholland te 
Hoorn, drukker van de door Noor
derpers uitgegeven bladen; 
Drukkerij Van Ketel BV te Schagen, 
o.m. uitgeefster van h.a.h.-bladen 

De aandelen van de houdstermaat
schappij bevinden zich voor 43.5% in 
handen van de Holdingmaatschappij De 
Telegraaf. Kleinere pakketten Zl)n 
in handen van een vijftal Noord
hollandse ondernemingen. 

Tot slot het volgende: signatuur en 
beleid van de krant zijn vastgelegd 
in een door aandeelhouders, direktie 
hoofd redaktie en redaktie overeenge
komen statuut. Vóór alles is het 
blad onafhankelijk, niet gebonden 
aan enige politieke, maatschappe
lijke, culturele of godsdienstige 
groepering. Op deze basis komt, 
onder de gemeenschappelijke noemer 
V.N.D. I Noordhollands Dagblad, elke 
dag een zevenkoppig wondert je ter 
wereld.-

************************************ 
Geschreven door de Heer M.J.Bos 
(VKTV) te Driebergen, aan de hand 
van materiaal dat ons ter beschik 
king werd gesteld door de afdeling 
PoR. van de V.N.D. te Alkmaar. 
Zowel de Heer Bos als de V.N.D.: van 
harte bedankt! 
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• NOORDHOLLANDS DAGBLAD-: 
A SEVEN~N-ONE NEWSPAPER 

In 1980 a merger terminated a period 
of competition between two newspaper 
publishers in the province of North 
Holland (the area to the North of 
Amsterdam): V.N.D.("United N.H. Dai
lies") at Alkmaar and BV Drukkerij 
Noordholland ("NH Printing Works") 
at Hoorn. Seventeen years af ter the 
negotiations began, the objective of 
one daily paper, named NOORDHOLLANDS 
DAGBLAD, had been achieved. 

"Many-headed" would be a fitting way 
to describe this paper, since it is 
being published in the form of seven 
regional editions, each with editors 
of its own, and each covering the 
news of its own region, while news 
on general, national or world topics 
is being dealt with by the editor
in-chief. Each of these seven papers 
(for that's what they are) carries 
its own name in bold type below the 
words "Noordhollands Dagblad" in 
rather more modest lettering. 

Since the contents of these seven 
papers are not identical the great 
rotation press (Ampress COlormatic) 
has to be re-started seven times a 
day. SCHAGER COURANT, HELDERSE COU
RANT, DE ZAANLANDER and DAGBLAD KEN
NEMERLAND are printed at night; the 
others: ENKHUIZER COURANT, DAGBLAD 
VOOR WEST-FRIESLAND and ALKMAARSCHE 
COURANT during the day. An odd con
sequence of this arrangement is that 
the pages bear no numbers; thus, in 
case an article cannot be entirely 
accomodated on one page, the reader 
may be advised in this way: "please 
see Home News Column for remainder 
of this article" rather than "please 
see page x column y". 

The oldest of the seven papers is 
DALKMAARSCHE COURANT-, of which the 

first edition appeared on January 7, 
1799 during the French occupation. 
This'is why the Dutch translation of 
the revolutionary motto "Liberté, 
Egalité, Fraternité" featured p~om
inently along the top of the f1rst 
page. The_ paper, which was ve~y 

modest ih slze, didn't have to wa1t 
long for world news from only a few 

miles away: the invasion of British 
and Russian troops in North-Holland 
was halted by French and Batavian 
forces under general Daendels later 
in the same year. 

The ·SCHAGER COURANT- started on 
October 1st 1857 as an advertising 
paper; a municipal subsidy of fifty 
guilders was refunded by proprietor 
Diderichs lest he should loose his 
editorial independence. 

On page 1 of the first edition of 
the BENKHUIZER COURANT- (Jul 7 1870) 
the readers were informed that "the 
body of Charles Dickens was entombed 
in the Church of Westminster yester
day without any ceremony whatsoever, 
since the gentleman's will contained 
no instruction as to the place where 
he wanted his remains to lie, but 
forbade all forms of pomp and cere
mony."(London, June 16th) 

The above may suffice by way of 
historical background. Nowadays the 
Noordhollands Dagblad papers are as 
well equipped as any, and supply 
their 100,000+ readers with all the 
news of the day. A feature editor 
supplies a sizeable weekend supple
ment, and special editions are being 
issued to celebrate special events, 
such as Den Helder's bicentennial as 
a seaport, or DE ZAANLANDER's 100th 
year of publication in 1986. 

The name "NOORDHOLLANDS DAGBLAD" re
quires some further explanat~on. T~e 
seven daily papers were un1ted 1n 
1946 to form the V.N.D.-Group; their 
main competitor in the district was, 
as has been mentioned above, Drukke
rij Noordholland. The latter's p~per 
was founded in 1905 as an advert1se
ment paper called "Onze Courant". In 
1923 this paper became a daily, and 
was re-named "Nieuw Noordhollands 
Dagblad", following the takeover of 
yet another paper in the same year. 
The latter had been published by "De 
Spaarnestad" and went by,the na~e of 
"Noordhollands Dagblad".'The adJect
ive "Nieuw· was soon dropped. There 
were editions for Hoorn, Den Helder, 
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Alkmaar and Schagen. The choice of 
the name of NOORDHOLLANDS DAGBLAD as 
a collective denominator for the VND 
papers following the 1980 merger was 
an obvious one. 

With one thing and another, the re
sult is a combination of newspapers 
with a character entirely of its own 
and with a st rong connection to the 
province and to the various regions 
that it serves within that province. 
For example, all of the 7 papers 
will carry political news from The 
Hague, whereas only "Enkhuizer Cou
rant" will publish an article about 
the forthcoming knife-grinders' con
test in that ancient borough. 

The V.N.D. 's Holding Company, itself 
owned by "De Telegraaf" (43.5%) and 
by a number of interests in the pro
vince, owns the shares of not only 
the V.N.D. newspaper publishing com
pany, but also of two publishers of 
free distribution papers, one print
ing works, and a company specialis
ing in door-to-door distribution of 
papers and other printed matter. 

The editorial and other policies of 
the VND-papers are guided by stat ut
ory rules which shareholders, board 
of directors and editors have agreed 
upon. More than anything else the 
paper is independent, politically, 
socially culturally and religiously. 
This is how, day af ter day, a seven
headed little miracle is being pro
duced under the unifying title of 
NOORDHOLLANDS DAGBLAD. 

************************************ 
Written by mr. M.J.Bos (VKTV), from 
Driebergen, based on material made 
available by VND's P.R. Department 
at Alkmaar. Many thanks to all! 

GEVRAAGD: . exemplaren van NIEUWE 
POST en OCHTENDPOST. Liefst hele 
jaargangen. Graag kontakt met verza
melaars van kranten 1945-1952. 
A.H.Bouvy, W.de Merodestraat 84, 
1382 TE WEESP. 

GEVRAAGD: NEDERLANDSE KRANTEN UIT 
DE TIJD VAN DE FRANSE OVERHEERSING 
IN ONS LAND. Rick Bosman, Hogendijk 
78, 1506 AJ ZAANDAM. tlf 075-353994. 
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(continued from page 17) 

matter of months. This may help to 
illustrate the solid bond that 
existed (and still does) between 
Friesch Dagblad and its readers. The 
new building and the new press were 
inaugurated on March 15th 1972. 

Friesch Dagblad never stopped in
vesting in the fut~re: an electronic 
word processing system for instance 
has made life a great deal easier 
for the editors, who can now get 
their stories through much faster. 

The recent purchase of the latest 
type of offset rotation press sets 
another milestone in the paper's 
history. It proves, among other 
things, that Friesch Dagblad is 
facing the future with confidence. 

S.S.Brouwer, VKTV, Houtigehage. 

TE KOOP &/OF IN RUIL GEVRAAGD: 
WANTED FOR SALE OR IN EXCHANGE: 

Oude Couranten 1600-1835; Early 
Newspapers 1600-1835. L.M.C.Nierynck 
Verdilaan 85, 4384 LD VLISSINGEN 
Telefoon 01184-70172 

GEZOCHT: zeer veel geboden voor een 
exemplaar van DIE FREIE PRESSE, een 
Duitstalig emigrantenblad te Amster
dam 1933-'39. J.F.Liefting, Fennen
plein 80, 8918 CS LEEUWARDEN tlf.: 
058-660500 

GEZOCHT: HUMORISTISCHE TIJDSCHRIF
TEN uit binnen- en buitenland zoals 
Okido - Het Amusante Weekblad - ABC 
- Bolero - Maskotte - Pan - Titbits 
- Flits - Good Humor - Carnival-
Blighty - Parade - Slick - 'Nuffsed 
- You've Had It - This Is It - Laugh 
Magazine Das Witzheft Humor 
Variety; ook binnen- en buitenlandse 
moppetHl1.fndels. Klaas Vanderspoel , H. 
Dunantiaan 81, 9728 HC Groningen. 

GEVRAAGD: Tijdschrift WENDINGEN 
1919-1932; goede nummers, goede 
prijzen. Tevens Couranten en Tijd
schriften met bijzondere adverten
ties, speciale nummers over Reklame, 
en reklame-affiches 1~Op~'40. 
W. Löwenhardt, De Lai-ressestraat 40/ I 
1071 PB AMSTERDAM tlf 020-620089. 
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WA·AROM VERZ:AMEL~_-=rK BROCHURES? 

Moge het tegenwoordig zo zijn dat 
onze brievenbussen haast bezwijken 
onder de prijskranten, brochures, 
folders en ander ongevraagd druk
werk, vroeger lag dit wel anders! De 
brochures waar mlJn bel~ngstel~ing 

naar uitgaat zijn echter van niet
commerciële aard, en werden geschre
ven omdat men "iets op zijn lever 
had" . 

Eigenlijk is het erg jammer dat deze 
vorm van redetwisten bijna niet meer 
bestaat. Vooral de jaren dertig zlJn 
gouden jaren voor de brochureschrij
vers geweest. Tegenwoordig vormt men 
een aktiegroep, toen schreef men een 
brochure! Het aardige is dat het me
rendeel van ons hedendaagse aktie
groepenwezen over 20 jaar door een 
ieder vergeten zal zijn, terwijl de 
brochureschrijvers kunnen rekenen op 
steeds weer nieuwe belangstellenden 
die deze vorm van communiceren be
schouwen als een onuitputtelijke 
bron voor geschiedenisonderzoek, die 
dan ook zeker die aandacht verdient. 

QUERULANTEN 
Brochures zijn de tastbare nalaten
schappen van querulanten, politici, 
uitvinders, ex-krijgsgevangenen en 
zomaar mensen die meenden een bood
schap voor de wereld te hebben of 
ergens het hunne over te moeten 
zeggen. "LIEVER HOTTENTOT DAN EDEL
GERMAAN" is een voorbeeld van zo 
iemand die op zijn manier de gebeur
tenissen van de jaren '40-'45 op een 
rijtje heeft gezet, met als resul
taat een 70 pagina's dikke brochure, 
uitgegeven in mei 1945 door A.Rut
gers te Doesburg. 

ti En wie zou b.v. in gekuischte taal voldoende zijn ergernis kun
nen uiten over die liederlijke Hollandsche "meisjes", die afgrij
selijke sletten, die met terzijdestelling van elk gevoel van fier
heiid en zelfrespect, in stad en land zich aan den vijand prostitu
eerden, evenals zijn verontwaardiging over zooveel lamlendige 
lafheig, bij z.g. "goede Nederlanders" om nu maar van de be
roepsverraders heelemaal te zwijgen ?" 

Onbekommerd en ni!;L' gehinderd door 
hoofd redakteur (ex~uses, Hr.B.- DJO) 
of uitgever scheldt de a~teur, 

Vivian Baron Brandtsen, er 70 blad
zijden lang op los. NSB-ers, Duit
sers, kat-uit-de-boom-kijkers, mee-

waaiers. de baron zegt er het 
zlJne van, en verontschuldigt zich 
daarbij voor zijn niet altijd even 
subtiele taalgebruik: "Mocht deze of 
gene lezer mij willen verwijten, dat 
mijn taal hierbij vaak allesbehalve 
"gekuischt" is, ik stem het hem on
omwonden toe, maar hij bedenke, dat 
er nu eenmaal geen woorden bestaan, 
en zeker geen "gekuischte", om den 
afschuw en de walging over zoveel 
onmenschelijke wreedheid te schilde
ren als die welke het Nederlandsche 
volk van zijn eigen "redders en be
schermers" heeft ondervonden!". 

OVERGEPLAKTE PASSAGE 
Het bijzondere, en voor wat mij be
treft intrigerende van deze brochure 
is echter dat één van de vele door 
de baron aan de kaak gestelde auto
riteiten erin geslaagd is om een be
paalde passage onleesbaar te maken 
door deze te doen overplakken met 
een strook kunststof. En dat niet 
alleen bij mlJn exemplaar, maar 
waarschijnlijk bij de gehele oplage. 

De lezer begrijpt het misschien al: 
ik had geen rust voordat ik erin was 
geslaagd om zonder het papier te be
schadigen het strookje kunststof te 
verwijderen, zodat de "verboden re
gels" zichtbaar zouden worden. Die 
regels zijn hier afgedrukt. 

:.licht, en nu (kan het anders?) een aanwinst voor de N.S.B. 
werd; van jagermeesters als Jhr. A. J. E. E. C. v. d. Heyden, 
reserv~ eerste luitenant der Cavalerie, die waarschij,nlijk jacht
maniak, alle bezwaren die anders elk fatsoenlijk Nederlander, 
tegen relaties met de huurlingen van den vijand zou gehad heb
ben, opzij zettende, daI}kbaar en blijmoedig uit handen der land
verraders de "waardigheid" van jagermeester in' Noord-Brabarit 
omhelsde, den eed eerunaal als officier aan de koningin afgelegd, 
aan hazen, fazanten en konijnen offerende, al heeft hij dan ook 
later door onderduiking zich althans eenigszin absolutie ver
schaft voor zijn misstap en zijn relaties met den N.S.B.'er Kraan
dijk *) uit EIst, ik zou, zeg ik, hiermede nog lang door kunnen 

--~~:!'fia'tl:l'het Militair Gezag, i.c. de papierschaarschte remt ..... 

Deze meneer V.d.Heyden zal wel nooit 
vermoed hebben dat hij juist door 
het laten overplakken van zijn naam 
ruim 40 jaar later nog eens extra in 
het zonnetje gezet zou worden. 

De ware brochureverzamelaar echter 
wil nog veel meer weten: b.V. of 
Brandtsen op de hoogte was, of er 

_A~ _______________________ ~ ry 
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een gerechtelijk vonnis aan vooraf 
is gegaan, en hoe het verder afliep 
met de heren Brandtsen & V.d.Heyden. 

Overigens is deze overgeplakte pas
sage slechts een gedeelte van een 
zin, die totaal 26 regels lang is! 
Waar vind je die nog, zinnen van een 
dergelijke lengte die nog leesbaar 
zijn ook. 

De Baron is (of was) een ouderwetse 
edelman, die er duidelijk van hield 
om het beestje bij de naam te noemen 
en dit dan vooral voor wat betreft 
zijn mede-edelen! Een soort Ridder 
van Rappard, die we eigenlijk best 
eens wat beter zouden willen leren 
kennen. 

ANDERE BROCHURES 
Wij zijn al bijna aan het eind van 
mijn verhaal, en ik heb nog zoveel 
meer brochures waarvan er beslist 
geen 13 in een dozijn gaah! "RUMOER 
OM P.DE BOER" bijvoorbeeld, uitgege
ven in 1953 te Drachten, en volgens 
de omslag aangrijpend, sensationeel, 
en spannend. Of "DE MANNHEIMER
AFFAIRE" uit 1935! 

Met de komst van de televisie was 
het zoln beetje afgelopen met deze 
vorm van communicatie, al kon ik het 
zelf een paar jaar geleden niet la
ten om ook mijn dagelijkse ergernis
sen in de vorm van een brochure aan 
de buitenwereld te presenteren. Wie 
weet is er over 50 jaar iemand die 
zich bij lezing van "Haalt de Ver
zorgingsstaat het jaar 2000?" gaat 
afvragen: "Die Bouvy, wat was dat 
eigenlijk voor een vent?" 

Dat er inmiddels meer brochureverza
melaars zijn merkte ik' onlangs bij 
een bezoek aan één van mijn adresjes 
waar voor een door mij begeerd exem-
plaar maar eventjes 35 gulden moest 
worden betaald. 11 Vind je nergens 11 , 

sprak de verkoper bemoedigend. "Nee, 
zeker niet voor die prijs", gaf ik 
hem ten antwoord, terwijl ik het be
drag uittelde, want hij had wél 
gelijk. Dezelfde dag had ik op een 
ander adresje echter weer alle geluk 
van de wereld, toen er voor een nog 
veel<zeldzäffiër exemplaar slechts 2 
gulden betaald moest worden! 

(continued from page 29) 

whole thing had been preceded by a 
judicial verdict, and what else may 
have transpired between messrs 
Brandtsen and Van der Heyden. 

The Baron is (or was) an old-style 
nobleman who liked to call a spade a 
spade, and made a point of not spar
ing his fellow-noblemen. One might 
wish to have known more about him. 

OTHER BROCHURES 
We are nearing the end of the story, 
and I have so many more fascinating 
brochures! Another is "Uproar around 
P.de Boer" (transI.) published at 
Drachten in 1953, and recommended as 
thrilling, sensational and exciting. 
Or "The Mannheimer Affair" (1935). 

The appearance of TV made an end to 
this form of communication, though a 
few years a'go I couldn I t resist the 
temptation to have one published my
self. Who knows, in 50 years or so 
some collector, upon reading "Will 
the Welfare State last until the 
year 2000?" , may wonder what sort of 
a fellow this chap Bouvy was. 

More people have begun to collect 
brochures, which is already leading 
to higher prices. Once in a while I 
still strike lucky though. Sometime 
later I may teIl you how I got mixed 
up with newspapers.
**********************************. 
A.H.Bouvy (VKTV), Weesp, Holland. 

Eigenlijk zou het dus maar beter 
Zl]n om er maar niets meer over te 
zeggen, en in stilte en voor zo wei
nig mogelijk gèld de verzameling uit 
te breiden. Maar ja, ook dit berouw 
komt na de zonde. En hoe ik via de 
brochures in de kranten verzeild ben 
geraakt, daar vertel ik misschien 
een andere keer iets over.-

************************************ 
A.B.Bouvy (VKTV), De Merodestraat 84 
1382 TE WEESP (02940-19458) 
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WHV I COLLECT 

Mailboxes in many countries nowadays 
tend to overflow with commercial 
brochures and other notices uncalled 
for, but things were not always sos 
The brochures that I collect, how
ever, are of a different sort: they 
were printed because people feIt an 
urge to express themselves. 

Writing brochures is a lost art now. 
People in our day and age, when they 
have a grievance, will form pressure 
groups. In the 'thirties, indeed be
fore the television era, one would 
write a brochure and have it printed 
at onels own expense. The question 
is how many pressure groups will be 
remembered 20 years from now; broch
ures will continue to catch some re
searcher's attention until the end 
of time. 

GRUMBLERS 
Brochures have been left to us by 
grumblers, politicians, inventors, 
former POWs; in fa ct anyone who 
couldn't resist the urge to have his 
say in public. One of such brochures 
entitled (transi.) "Rather Hottentot 
than Noble Teuton" was written by a 
man who, in his own particular way, 
summed up what happened in Holland 
during 1940- 1 45. The result numbered 
70 pages, and was published in May 
1945 by A.Rutgers at Doesburg. 

A quote: " ... and who would be ab Ie 
to express in decent language his 
anger towards these wretched Dutch 
"girls", the miserabie sluts who, 
forgetting all sense of pride and 
self-esteem, prostituted themselves 
to the enemy in town and country, 
as weIl as his indignation about so 
much spiritless cowardice among so
called "good" Dutchmen, to say no
thing of full-blooded traitors ..... " 

Unconcerned and free from restraint 
imposed by editors or publishers the 
author, Vivian Baron Brandtsen, went 
on to fill all of his 70 pages with 
abuse. National-socialists, Germans, 
hangers-on, those who played for 

---safety: the Baron had an u~ind word 
for all of them, and apologised to 

BROCHURES 

his readers for his language, which 
did not excell in subtlety: "Should 
any one reader reproach me for my 
blunt language, I will agree without 
hesitation. He should, however, bear 
in mind that there are no words, and 
certainly no polite words, that will 
adequately describe the abhorrence 
of such inhuman cruelty as the Dutch 
people have undergone at the hands 
of their "saviours and protectors"!" 

COVER-UP 
What made th is brochure special to 
me was the fact that one among the 
high-ranking persons denounced by 
the Baron managed to have a passage 
obscured by means of a strip of 
plastic material stuck across it. 
Not only has this been done in my 
copy, but apparently in every one 
that was printed. Yo~ have probably 
guessed it: I had no rest before the 
plastic strip had been removed and 
the text underneath it been revealed 
to me. That text runs as follows: 

Quote: " ... of masters of the hunt 
such as Jr.A.J.E.E.C.van der Heyden 
(Jhr.= Jonkheer, a title comparable 
to Bart.), an officer in the Cavalry 
Reserve and probable maniacal hunts
man, who, setting aside all object
ions any decent Dutchman would have 
to dealings with the enemyls hire
lings, gratefully and cheerfully 
accepted from the traitors the "Off
ice" of master of the hunt in the 
province of Noord-Brabant, thereby 
sacrificing to the hares, pheasants 
and rabbits his officerls oath of 
loyalty to the Queen, even though he 
later atoned somewhat for his faux 
pas by going into hiding, and I 
could continue th is lament were it 
not for the paper shortage .... "etc. 
End of quote. 

This mr. Van der Heyden will scarcely 
have suspected that his very cover
up excercise would cause his name to 
be drawn some extra attent ion to 42 
years af ter the event. This however, 
is not the end of the story: what I 
would like to know is whether-jhe 
author was in on it, whether the 

(continued on page 28) 
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BIJ HOTALING' S "KRANTENKIOSK" IN 
NEW VORK KUNT U KIEZEN UIT 250 

VERSCHILLENDE DAGBLADEN 

Heeft U ooit een belangrijk nieuws
bericht gehoord op de radio, of op 
het TV-journaal gezien, om dan ver
volgens achter het net te vissen bij 
Uw pogingen een krant uit de plaats 
van herkomst van dat bericht te be
machtigen? Dan moet U zich eens in
denken hoe het is om bedrijfsleider 
te zijn in de grootste kranten- en 
tijdschriftenzaak in New Vork City, 
waar meer dan 250 verschillende dag
bladen, alle afkomstig uit andere 
steden, te koop zijn. Een paradijs 
voor krantenverzamelaars nietwaar? 

Voor eigenaar Art Hotaling en zijn 
staf van medewerkers bij "Hotaling's 
News Agency" op Times Square is het 
een misschien in sommige opzichten 
unieke brOOdwinning, maar toch in de 
eerste plaats een broodwinning. Voor 
verslaafden aan de gedrukte media is 
het in veel gevallen het adres waar 
veel naarstig speurwerk een succes
vol einde vindt. Het is niet Art 
Hotaling's zaak die de voorpagina's 
haalt: het zijn de voorpagina's die 
zijn zaak hebben gemaakt. 

In de rekken vindt U dagbladen uit 
42 van de Amerikaanse staten, voorts 
9 uit Canada en talloze uit andere 
landen. Iedere morgen om half acht 
staan de krantenverzamelaars in de 
rij te wachten tot de deuren open 
gaan. Ze kunnen dan kiezen uit een 
stuk of 15 ochtendbladen uit Boston, 
Washington, Philadelphia en andere 
steden in het Noordoosten. Kranten 
van de Westkust komen per vliegtuig 
aan, en zijn in de regel een dag na 
dato leverbaar; zondagsedities vaak 
al de zondagsmiddags. Kranten worden 
twee weken op voorraad gehouden, of 
korter als ze eerder zijn uitver
kocht. Volgens medewerkster Susan 
Carey zijn kranten met slecht nieuws 
zoals de ramp met de Space Shuttle 
goed voor verhoogde omzetten, even 
afgezien van sport en politiek. Wan
neer veel vraag wordt verwacht wor
den extra exemplaren besteld. 

Jo 

In de regel worden de zondagsedities 
beter verkocht dan de doordeweekse, 
maar de verkoopcijfers hangen toch 
vooral af van het nieuws van de dag. 

Sommige klanten selecteren op basis 
van de koppen op de voorpagina's, 
terwijl anderen een aantal exempla
ren van dezelfde krant kopen, als er 
familieleden van hen instaan. 

Van Hotaling's omzet bestaat 99% uit 
plaatselijke edities, van waar dan 
ook afkomstig. Speciale edities voor 
lezers buiten het eigen versprei
dingsgebied, zoals de grootste dag
bladen die hebben, verkoopt men niet 
aangezien het de verzamelaars om de 
plaatselij ke uitgaven te doen is. -

De best vertegenwoordigde staat bij 
Hotaling's is Pennsylvania met 23 
dagbladen, meer nog dan de staat New 
Vork zelf met 29, van de "Albany 
Times-Union" tot de "Vonkers Herald
Statesman". Dagbladen uit New Vork 
City zelf verkoopt men niet, m.u.v. 
oude zondagsedities van de "New Vork 
Times". Eén der weinige kranten die 
tegen de door de uitgever bepaalde 
losse-nummer-prijs worden verkocht 
is de "USA Today". Gewoonlijk komt 
er een bedrag overheen ter dekking 
van vervoers- en andere kosten, en 
een zekere winstmarge. "Hotaling's" 
bestaat al 83 jaar. Alhoewel sommige 
kranten per bus worden aangevoerd is 
de nabijheid van het busstation op 
8th Avenue toeval; "Hotalings" was 
er veel eerder! 

Ofschoon de medewerkers van het be
drijf als zeer behulpzaam te boek 
staan worden er geen kranten per 
post verzonden.Het adres luidt a.v.: 
142 West 42nd Street, New Vork, NV 
10036, USA.
************************************ 
Dit artikel werd geschreven door Mr. 
Frank D'Agostino, en is overgeno~en 
uit "Collectible Newspapers" (NCSA) 
van augustus 1988. _c_~. Vert. DJO 
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Have you ever woken up to hear ~ 
major news report on the radio or TV 
only to sneer as you know you're un
able to get ~our hands on even one 
single copy of the local daily from 
the story's city of origin? 

Now picture yourself as President of 
the largest-selling out-of-town 
newspaper stand in thfi~N~w Vork City 
area handling over 250 different 
titles daily. Sounds like a newspa
per collector's paradise? For Pres
ident Mr. Art Hotaling and his staff 
at Hotaling's News Agency in Times 
Square, this may be considered simp
ly a unique but proud business. To 
any print journalism "junkie" it 
could be the answer to prayers on 
locating hard-to-find newspapers. 
Art Hotaling's business doesn't make 
the headlines; the headlines make 
the business. 

The bustling '42nd Street shop cur
rently carries newspapers from 42 
states coast-to-coast, as weIl as 9 
Canadian and countless foreign jour
nals. As the sun rises each morning 
New Vork area collectors and other 
buyers begin lining up before the 
store opens at 7.30 am; for break
fast they will choose from over a 
dozen morning editions delivered 
from Connecticut to Washington DC or 
from Boston to Philadelphia. West 
Coast papers are flown in and are 
usually on sale the morning af ter 
publication; Sunday editions are 
usually available Sunday afternoon. 
These include the San Francisco 
Chronicle and the Los Angeles Times. 
Titles are kept in stock for up to 2 
weeks or until they are sold within 
that period, according to Ms. Susan 
Carey of Hotaling's. A sad fact, Ms. 
Carey admits, is that outside sports 
and politics "bad news sells newspa
pers". Major events of historical 
significance such as the Space 
Shuttle disaster have been known to 
increase sales. 

"While the World Series may not re
ceive as high TV-ratings as does the 
Super Bowl, the Annual Fall Classic 
does sell more papers here than its 
football counterpart It" -- Ms . Carey 
noted. "The Series can take up to a 
week to complete, whereas the Super 

. Bow! is a one-day event." Hotaling's 
does have the option to order extra 
copies of papers be forehand when a 
high demand is anticipated. 

Sunday paper sales generally exceed 
daily volume, but once again it de
pends on the news of the day. Some 
customers look at headlines before 
purchasing. Otherswill of ten buy 
bundies of one paper when their name 
or a family member's name or photo 
appears on the inside. 

Ninety-nine percent of all papers 
sold at Hotaling's are local edit
ions, rather than national runs that 
are published specifically for out
of-town readers. Collectors who are 
looking to focus in on the locality 
of certain stories prefer local 
editions, which on Sundayss can com
pete with local inserts, classified 
ads and comic strips. 

Broken down by states, Pennsylvania 
boasts the most out-of-state papers 
available at Hotaling's with 23; 
second to native NV whose 29 offer
ings range from the Albany Times
Union to the Vonkers Herald-States
man. Although the 3 NV City dailies 
are not sold here due primarily to 
local competition, back issues of 
the Sunday edition of the NV Times 
are available on Mondays. The Sunday 
Staten Island Advance is inventoried 
as weIl as Long Island's Newsday. 
USA Today is one of the few papers 
sold here at original cover price. 
Price markups cover transit and 
other costs, as well as profit. 

Hotaling's has been operating in the 
Times Square area for 83 years. Al
though some papers arrive by bus, 
the proximity of the Bus Terminal on 
8th Avenue is pure coincidence: Ho
taling's were there much earlier! 

Although the store's staff are quite 
helpful, Hotaling's doesn't offer 
mail-order services. The address is 
142 West 42nd Street, New Vork, NV 
10036, USA; phone (212) 840-1868. 
************************************ 

From."Collect~ble Newspapers" (NCSA) 
vol.5 no.4, August 1988. Written by 
NCSA-member Frank D'Agostino. 
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A CONTRIBUTION FROM OUR BELGIAN CORRESPONDENT 

The past few months I have been able 
to obtain a number of jubilee edit
ions that are of great value to me. 
The September issue of National Geo
graphic Magazine for instance con
tains alL the"trademark yellow"
covers issued since 1959. In October 
the world population will be discus
sed, and the November number will 
contain the most recent map of Mount 
Everest and the Himalayas. The Dec
ember issue is to be accompanied by 
a world map produced with a new 
projection technique based on holo
graphy. The last four 1988 numbers 
are all centenary issues of this ex
cellent magazine. 

I was only just in time to purchase 
a copy of LIFE's no. 2000; I had to 
visit several Antwerp newsagents to 
find one. It contains all the covers 
ever printed: what a grand review of 
contemporary history. Mr.Bruna sent 
me a copy of "Our Century Our World" 
published to commemorate Internat
ional Herald Tribune's centenary. 
At the Junior Antiquariate's stand 
in Groningen I bought a copy of The 
Times' magnificent bicentennial mag
azine. A recent search in the book
shop village of Redu in the Belgian 
Ardennes yielded a copy of no.2000 
of Paris Match's Belgian edition. 
M.Gelin, our French correspondent, 
discussed this magazine only recent
ly in our pages. 

The latter three jubilee editions 
contain lists of the top-ten events 
covered through the years: the front 
page news that stirred people most. 
It stands to reason that the compar
ative value of news items differs 
widely from person to person and 
from country to country. The I.H.T. 
«the most widely read in-flight 
daily paper, called "The Trib" by 
Americans and "Le Hérald" by Paris
ians», for instance, does not ment
ion President Nixon's impeachment 
and removal from office. Every Amer
ican asked during the preceding 
opinion-poll did mention this fact, 
whereas har"dly anyoneof non-US 
nationality did. 

Here are the I.H.T. 's top-ten: 

-TOP 20th CENTURY STORIEsm: 
a) SINGLE EVENTS: 
1. Kennedy assassination 
2. Bolshevik revolution 
3. Moon landing 
4. Hiroshima atomie bomb 
5. Hitier launches WW-II 
6. Wall Street crash 
7. Birth control pill 
8. Pearl Harbour 
9. Independenee of India 
10. Lindbergh's flight 
b) LONG EVENTS: 
1. Communism 
2. Space 
3. Decolonisation 
4. Nuclear risks 
5. Human rights 
6. Industrialisation 
7. World War 11 
8. Holocaust 
9. Electricity 
10. Vietnam War 

Another item of interest to only a 
limited number of people, in this 
case the Jewish and Arab commun
ities, is the foundation of the 
State of Israel. 

If we compare I.H.T.'s top-ten ~o 

that of the New York Times we are 
bound to conclude that a world-wide 
context of reference has emerged, 
especially for native speakers of 
the English language. Everyone will 
remember where he was when he was 
told of President Kennedy's assass
ination; everyone recalls the even
ing when the first man set foot on 
the moon. The question is whether 
this list of top-10 events will, by 
the end of the century, be upset to 
any extent, if at all. 

The NY Times' top-ten are listed in 
the sequence in which they taak 
place: 
1. first flight of man in a heavier
than-air machine (1903) 
2. Outbreak of First World War(1914) 
3. Bolsheviks take power (1917) 
4. Lindbergh's flight (1927) 
5. Hitier appointed Chancellor(1933) 

32. 
~/\~--------------------------~ 
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6. Roosevelt inaugurated as Presi
dent (1933) 
7. the first atoms split (1939) 
8. Another European War (1939) 
9. Pearl Harbour attacked (1941) 
-10. Man on the Moon (1969) 

There has been a Belgian edition of 
the French magazine PARIS MATCH all 
since 1949. It may be interesting to 
relate the top-ten news events from 
the perspective of my compatriots, 
at any rate those among them who 
speak French: 

1. Baudouin King of the Belgians:"51 
2. Kasavubu 1st Congolese Pres.: "60 
3. Marcinelle Coalmine Disaster: "56 
4. Women vote for first time: 1949 
5. Royal wedding Baudouin-Fabiola in 
1960 
6. Brussels World Exhibition: 1958 
7. Eddy Merckx wins his first Tour
de-France (Cycle Race of France): "69 
8. Death of ~acques BreI (the great 
Belgian-born song-writer and singer) 
in 1978 
9. Belgian soccer team ends fourth 
in World Championships, Mexico: 1986 
10. Death of Hergé (Belgian author 
of comic strip books) 1983 

I expect the Paris Match edition is
sued in the week following ~uly 20th 
1969 was sold in greater number than 
any before or since. It was that day 
that Eddy Merckx won the first of 
the five Tours-de-France that he was 
destined to win (the greatest event 
in cycling- Ed.) and a few hours 
af ter that Neil Armstrong took his 
first steps on the surface of the 
Moon. The moon walk was as important 
as Merckx" victory (which was the 
first post-war victory of a Belgian 
cycle-racer), but not more so. In 
The Times I bicentennial magazine I 
found a reproduction of the extra 
Moon-Landing edition circulated from 
London on the morning of ~uly 21st; 
not a word about Merckx' remarkable 
achievement ..... 

My jubilee ed~tions provide many 
Ihours of pleasant reading, and I en

joy comparing them with one another, 

as I trust the above classification 
of headlines will interest you. 

Ulrik Nimmegeers 

P.S.: On the day I wrote this I was 
able to obtain on the Antwerp Bird 
Market (which is also a flea market
Ed.) a copy of PLAYBOY's silver jub
ilee edition. It was marked ·Coll
ectors' Edition M

• There are so many 
men who buy Playboy, allegedly for 
the fascinating articles, so I 
thought why shouldn't I extend my 
collection with an unusual specimen. 
However, upon my return home I found 
that the centrefold pages were miss
ing. Well, bad luck I suppose. One 
thing more: I have no spare copies 
of any of the above jubilee editions 
and nor do I want to part with the 
copy of Playboy described!- UN 
************************************ 

WANTED: ~ubilee editions of us 
newspapers and magazines in exchange 
for slightly soiled but authentic 
centrefolds from Penthouse and Play
boy magazines. Box 1 RA.C.". 

WANTED: NEWSPAPER PROMOTION, Lay
Out, ~ournalism, ~ubilee editions. 
Ulrik Nimmegeers, Potvlietlaan 10-86 
B-2600BERCHEM/Antwerp, Belgium. 
Phone 03-2352104. 

WANTED: Anything from/about WAR 
CORRESPONOENTS and -PHOTOGRAPHERS 
throughout the times. Also press
cards, identity-badges, etc. Please 
contact O.M.A.Spronk, Hoog Buurlostr 
52, 2573 ~A THE HAGUE, Netherlands. 
phone 070-461016 

WANTED: GERMAN NEWSPAPERS and 
foreign dailies in the German lang
uage before 1945; also early 11th & 
18th century issues (any language). 
Harald Braem, Immelmannstrasse 46, 
0-3200 Hildesheim, BR Oeutschland. 

WANTED: NEW YORK CITY foreign lang
uage newspapers published in the 
1800's. Please contact Peter Eekel, 
1335 Grant Avenue, SOUTH !=>LAINFIELD, 
N~ 07080, USA. 

J3 
_A~ __________________ ~~~ 
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oprichtingsvergadering in het Oost
Indisch Huis plaatsvond. Van deze 
betrokkenheid moge het artikel over 
het Nederlands Persmuseum dat in het 
laatstverschenen nummer van "Au Cou
rant" werd afgedrukt enige blijk 
geven. 
De door U uitgesproken hoop op een 
vruchtbare samenwerking tussen Pers
museum en VKTV delen wij van harte. 
Welke vorm daaraan kan worden gege
ven is iets dat wellicht beter mon
deling kan worden besproken; onge
twijfeld zullen wij binnen afzienba
re tijd persoonlijk met elkaar ken
nismaken. De beurs welke wij op 5-11 
a.s. te Arnhem zullen organiseren 
samen met de Documentatiegroep '40-
'45 biedt daarvoor alvast een moge
lijkheid, maar misschien zal zich al 
eerder een passende gelegenheid aan
dienen. 
Teneinde tegenover Uw gebaar een 
gelijkwaardige geste te stellen zou
den W1J als vereniging ons graag 
aanmelden als donateur van het Ne
derlands Persmuseum, c.q. lid van 
een vereniging van Vrienden van het 
Persmuseum, waarvan wij het bestaan 
vermoeden zonder over de juiste ge
gevens te beschikken. Misschien wilt 
U ons deze doen toekomen? 
Wij danken U het het Bestuur van de 
Stichting Het Nederlands Persmuseum 
voor Uw brief c.q. voor haar initia
tief. Exemplaren van de beide laatst 
verschenen nummers van "Au Courant" 
zijn inmiddels in Uw bezit.-

Het VKTV Bestuur (sekr.) Red.) 

Dear Sir, 
As you know the Dutch Press Museum 
has this year received a Government 
grant for the first time. This grant 
should enable the Museum to pursue a 
more dynamic policy in the future. 
The Board of Governors of the Found
ation "Het Nederlands Persmuseum" 
has recently decided to join your 
club. 1 have pleasure in requesting 
herewith to be admitted as a VKTV 
member on behalf of the Museum. We 
hope that this willopen the way to 
a successful co-operation between 
Museum and VKTV. In view. of our 
mutual objectives such co-operation 

v 

appears desirable. We shall keep you 
informed of mutations in our col
lections and of new acquisitions if 
any.- I would appreciate to receive 
copies of the previous issues of the 
current volume of "Au Courant", and 
remain, hop~~óY-óf a mutually bene
ficial relationship in the future. 

Mariëtte Wolf, Museum Assistant. 

(The contents of your letter have 
been noted with pleasure. We natur
ally welcome any new member, but in 
yourself we welcome the Dutch Press 
Museum, the weal and woe of which is 
acutely felt by all serious collect
ors of printed newsmedia. And not 
just because VKTV was founded on 
your premises. You may find some of 
this involvement reflected in the 
article on the Press Museum in the 
latest issue of "Au Courant". 
We wholeheartedly share your hope of 
a mutually beneficial co-operation 
between the Press Museum and VKTV. A 
verbal discussion may be more suited 
for deciding what form such co-oper
ation would best be given. No doubt 
we shall be making one another's 
acquaintance before long; the event 
we are organising on November 5th at 
Arnhem, together with Documentatie
groep '40-'45, may provide a fitting 
opportunity to meet. 
In order to balance your gesture by 
an appropriate one of our own, we 
should like to take this opportunity 
to ask you to enter VKTV on your 
list of supporters or donors, or 
members of a society of Friends of 
the Press Museum. The latter we sus
pect to exist somewhere, but we 
have no details. Perhaps you would 
be kind enough to supply these. 
Copies of the latest issues of "Au 
Courant" are meanwhile in your poss
ession. We thank you and the Board 
of Governors of the Foundation "Het 
Nederlands Persmuseum" for your 
letter and for their initiative.-

The VKTV Board, DJO.- Ed.) 

************************************ 
Bovenstaande briefwisseling leek ons 
belangriJk -genoeg om hier in zij n 
geheel te worden aangehaald! Red. 

[> 
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GEZOCHT: Alles van en over het Am. 
tijdschrift THE SATURDAY EVENING 
POST en illustrator NORMAN ROCKWELL 
WANTED: Everything about US magaz. 

THE SATURDAY EVENING POST and about 
artist NORMAN ROCKWELL - G.C.Wille
brandts, Rochussenstr. 213, 3021 NS 
ROTTERDAM - tlf 010-4254342. 

Eric Caren, NCSA President, seeks to 
buy collections or superior single 
rare NEWSPAPERS from 16th century to 
1900. Top prices paid for early Eng
lish language papers. Especially 
seeking NEW ZEITUNGEN from the 1500s 
and ENGLISH CIVIL WAR newsbooks. The 
Caren Archive, P.O. Box 303, NANUET, 
NY 10954, USA. 

GEVRAAGD: GRONINGER COURANTEN a.d. 
1600-1700; tevens ruilen tegen inge
bonden Panorama 1916-1917, met sier
kaft Leeuw (A.W.Sijthoff, Leiden). 
H.Schut, Amstelstraat 58, 9725 KX 
GRONINGEN. 

FOR SALE: BERLINER ILLUSTRIERTE 
ZEITUNG, various issues 1927-1933; 
please ask for list. HaraId Braem, 
Immelmannstrasse 46, 0-3200 
HILDESHEIM, BR Deutschland. 

#################################### 
N.B.: Gratis advertenties welke door 
onze leden tijdig worden opgegeven 
worden in het volgende nummer afge
drukt. Blijft er nog ruimte over, 
dan worden deze aangevuld met reeds 
voor eerdere nummers opgegeven ad
vertenties. De volgorde daarbij is 
strikt willekeurig: de Uwe kan er in 
zo'n geval evengoed niet dan wel bij 
zijn.- Red. 
# # # # # # # # # # # # # ## # # # 
N.B.: Members' free ads reaching us 
before the deadline of each issue 
will be printed as usual. In case 
there is any space left over, this 
will be used for ads sent in for 
earlier is- sues. The sequence in 
this is purely arbitrary; yours may 
or may not be there. -Ed. 
#################################### 

GEZOCHT: Exemplaren van geïllustr. 
bibliografisch tijdschrift DE 
BOEKERIJ verschenen in 1934, alsmede 
exemplaren van DE BOEKENSCHOUW, ver
schenen in de periode 1940-1945. 
Gerard Groeneveld, Borgesiusstraat 
7b, 3038 TA ROTTERDAM - 010-4658635 

CO"LOFON - C:OLO'PHON 

"Au Courant" is het verenigingsblad van de V.K. T. V., 
Vereniging yoor f.ranten- en Tijdschriften Verzamelae.r:s. 
en verschijnt eens per drie nnlUlden. 
"Au Courant" is the jou:rnaJ. of V.K.T.V., The European 
Ne""P"per Colleotors' Club / Der EuroplIische Zeitung,,
~er Verei.n / Le Chili "Et1ropéen des Collectionneurs 
de Jaurnaux. 
De "f,TV ..-telt zich ton doel de band tuss<:n kranten-
en tijdsch->"'i1'tenverzamel.aars in Nederland en in anäere 
hnden van Europa te verst<:vigen, h:lt nitrisselen van 
ruilmat<:riaaJ. te oovordere:n, en ter zake ài<:n<:nàe in
fOn:>B.ti<: aan onze l<:den door te geven. Als middel daar
toe dient behalve "Au C:mrarrt" een aantal periodiek te 
organiseren oour~n en excursies. 
Dur objective is to unite collectors or newspapers and 
maga.zin'!:E in tb" Netherlanà:s and in other countries of 
Europe. to foster the exchange of 6pare items. and to 
ma.ke relevant information available to OUT memhers. In 
pur:rui.ng these objectives VliTV also organi6e3 fairs and 
other events. 
De VNTV telt momenteel ca.110 leden; ~ hal> at the 
IOOment approximately 110 members. 
llestuursleden - Board l.I.e.c1bers: 
U.Nimnegeera, Potvlietlaan 10/66, B-2600 BERCHE1VAntw. 
llelgië/BelgiUDl; til/phone O}-23521Q4j voors../president 
D.J .Oostra, De Bos-porus 6, 8303 WE EMMELOORD, Holland, 
til/phon:: 05270-980,32; sek:retaris/secretary 
Mw.A.Oostra-Boelens, De Bosporus 6, 8303 WB :J!:Y.l!EUXJRD 
Holland, wna..penningmeesteresBe/acting treasurer 
S.S.'Bromrer. Houtigehage, as!> .penningm/a6s. treasurer 
W~nhardt, Amsterà=, l.id/=mber 
OoM.A.Spronk:, Den Haag/The Hague. lid/=mber 
Red.;I5:a. "Au Courant": U.Ninmege<rrs, D.J.Oost=. 
Drs.K.Sal'\"eràa. 
Corres-pondenten/Corresponàents: 
BJ.g/.Lux: U.N:imnegeers, adres zie boven/address above 
BRD;tmR/CHIAI H.Da.ch, Eiserfclder Ring 8, 
D-1000 llerlin 20, DeutschlA:cd 
Fr-..noe: B.Gelin, 79 AveI1l.le Ilarthél..énw Buyer.69005 Lyon 
!lrltish lales: L.Smoll2.n, 11 Glengan:y Way, Friars 
Clif:f, Chrlsta.'rurch, Dorset Bll23 l;EJ. 
Liè:maatschapskosten i=l. aboIlIlOll'!nt Hn. 35.= p. jaar, 
gj:ro 3853388 t.n....... VlITV, :Emneloord 
Yembership ilues incl • ..u.bscription 35 Dutch GW.lOers 
per yee.:r, pa,yab1e by Euroch:,que, International lloney 
Order, ar kt cash; Pastel Giro a/c 3853388. PleIU'te 
write you plUIS no. on the reTen" of your Euroch:,que. 
Kleine advertenties: 
Per lid per lll1JlIJ)e'I' 1 gratis advertentie, = 10 regea. 
Extra advertenties, alsmede adv. voor niet-leden: 
Hn. 10.= (max 10 regels). 
Members sre entitl.ed. to ODe free ad. per issue, max 10 
line5. Extra ads, e.l.so all ads for non-members at 10 
guilders each (max_ 10 linea). 
Tarieyen voor grote advertenties op 8.2.llvra.a.g. 
Rates for large advertise.n:eDts on request. 
Kopij voor het voll;ende num:ner graag uiterlijk 30 nov. 
a.;. bij het sekretariaat. 
Dee.à1ine for i te= to be published in the =xt is 5\lf:: 
May 15th rith the sec:retlUj please. 

MET SPOED GEVRAAGD: Nederlandse 
kranten van de volgende data: 28 
juli 1931, 29 november 1934, 22 ok
tobe-r~'1963, 13 april 1964 en 7 de
cember 1964 (kopie is ook goed maar 
liefst origineel). Jan de Wit, 
Klokkenlaan 118, 5231 BB DEN BOSCH -
tlf 073-412483 

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

GEVRAAGD: Bijdragen over het verza
melen van tijdschriften!- Redaktie. 

~A~ ____________________ ~ 



(Ingezonden) 
Ik bennr~wsgierig naar de manier 
waarop mede-verzamelaars hun ver
zamelingen opbergen, onderhouden en 
beschermen. Dus hoe het proces van 
verzuring en verkleuring zo lang mo
gelijk kan worden vertraagd tot een 
goedkope manier is gevonden om pa
pier te "wassen", want je kostbare 
verzamelins· sohroeit onder je ogen 
weg. Luchtdicht, vochtvrij, donker 
of koel? Wie geeft mij de juiste 
richtlijnen? Ik hoop op veel reak
ties in "Au Courant" zodat iedereen 
kan vergelijken en verbeteren. 

I should like to know about how fel
low collectors keep their collect
ions in good condition, in other 

\/ 

words how the process of decay is 
being retarded until a cheap method 
of "laundering" the newsprint will 
become available. Sealed o~f, dry, 
cool, dark, or what? Please respond 
so that our members may compare and 
improve their methods. 

G.C.Willebrandts, Rochussenstr.213 
3021 NS ROTTERDAM 010-4254342 

(Wij zullen de binnenkomende 
ties, aangevuld met de nodige 
matie onzerzijds, uiteraard 
graag publiceren.-

reak
infor
t.z.t. 

Red.) 

(We shall be pleased to publish our 
members' reactions to the above, as 
weIl as relevant information of our 
own.- Ed.) 

WANTED= NEWSPAPERS! 
===================================== 

# 
##### 

# 

ANY COUNTRY, ANY LANGUAGE, ANY BEFORE 1845 
ALSO BOUND VOLUMES PRE-1850, RARE SINGLE ISSUES, 

BOOKS AND MAGAZINES RELATING TO PRESS HISTORY 

PLEASE WRITE TO: HARALO BRABIl 
IMMELMANNSTRASSE 46 
0-3200 HILDESHEIM 
WEST GERMANY 

GEVRAAGD: EERSTE EN LAATSTE NUMMERS 
van dag- en nieuwsbladen en tijd

schriften. Tevens JUBILEUM-NUMMERS. 
K.Salverda, .Dude Haven 133, 1671 AX 
MEDEMBLIK. tlf: 02274-3807. 

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

36 
~A~ ____________________ ~ 
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DE GRIEKSE 
THE GREEK 

DA.GBLA.DPERS 
DAIL V PRESS 

De Griekse dagbladpers is uiterst dynaMisch: dagbladen ver
schijnen en verdwijnen in hoog teMpo. Volledigheid in dit 
opzicht is derhalve praktisch onhaalbaar. 

In Greece, newspapers COMe and go by the day_ Any aspira
tion to completeness is therefore bound to be futile! 

24 
Akropolis 
Apoyevmatini 
Athens Daily Post 
Athens News 
Athlitiki Icho 
Avgi 
Avriani 
Azator 

(?) 

? 1988 Athene 
o 1881 Athene 
M 1952 Athene 

Athene 
o 1952 Athene 
o 1945 Athene 
o 1952 Athene 
A 1980 Athene 
? Athene 

Dimoprasiaka Nea 0 Kosmos? Athene 
Eleftheri Gnomi ? Athene 

A 1981 Athene 
o 1969 Athene 

Eleftheri Ora 
Eleftheros Kosmos 
Eleftheros Typos 
Eleftherotypia 
Emporikon Vima 
Ephimeris Diakirixeon ? 
Ephimeris Dimoprasion 

o 
o 
? 

Athene 
1975 Athene 

Athene 
Athene 

Kai Pleistiriasmon 
Estia 
Ethnos 
Exormisi 
Express 
Filathlos 
Fos Ton Spor 
Geniki Dimoprasion 
Greeee Today 
Ieho Ton Dimoprasion 
Imerissia 
Imerission Deltion 
Kathimerini 
Kerdos 
Mesimvrini 
Naftemboriki 

? Athene 
M 1898 Athene 
A 1981 Athene 
? Athene 
o Athene 
? Athene 
? 1979 Athene 
? Athene 
? 1988 Athene 
? Athene 
o 1947 Athene 
? Athene 
o 1919 Athene 
? Athene 
A 1920 Athene 
o 1924 Athene 

Nea Imerissia Ephimeris Diakirixeon 
& Dimoprassion ? Athene 

Rizospastis 0 Athene 
Ta Nea A 1931 Athene 
Tharralea Foni 
To Vima 
Vradyni 

? Athene 
o 1922 Athene 
A 1924 Athene 

? 1986 Thessaloniki 

75.000 
44.000 

130.000 

10.000 
24.000 
7.500 

72.000 

19.350 
5.200 

5.990 
100.000 

8.000 
203.000 

onafh/eons 
onafh. 
Eng. 
Eng. 
sport 
eomm. 

Armeens 
eeon. 

eeon. 
eeon. 

eeon. 

35.000 fin/eeon. 
· . . . . .. sport 
· . . . . .. sport 

eeon. 
Eng. 

· . . . . .. eeon. 
11.000 fin./eeon. 

eeon. 
25.000 eons. 
12.000 eeon. 
25.000 

900 maritiem 

48.000 
140.000 

75.000 
35.000 
72.000 

eeon. 
eomm. 
lib. 

lib. 
eons. 

Dimokratikos Logos 
Ellinikos Vorras 
Makedonia 

o 1935 
o 1911 
? 1986 
A 1963 

Thessaloniki 15.000 
Thessaloniki 48.000 

I Proti 
Thessaloniki 

Thessaloniki 
Thessaloniki 36.000 

_A~ __________________ ~~ 
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Anatoli ............. Aghios Nikolaos 
Aetoloakarnaniki Icho ...... Agrinion 
Pan Aetoliki Agrinion 
Eleftheri Thraki Alexandroupolis 
Eparchiakos Typos Alexandroupolis 
Gnomi Alexandroupolis 
Panthrakiki Alexandroupolis 
Tharros Alexandroupolis 
Democratis .... ::: .............. Arta 
Icho Tis Artas Arta 
Mahiti Arta 
Paratiritis Tis Artas Arta 
Tachydromos Tisimeras Arta 
Agonas ....................... Chania 
Chaniotika Nea Chania 
Chaniotiki Eleftherotypia Chania 
Ethniki Foni Chania 
Kiryx Chania 
Chiakos Laos .................. Chios 
I Proodos Chios 
Eleftheria .................... Corfu 
Esperini Corfu 
Kerkyraiko Vima Corfu 
Simerini Corfu 
Tilegraphos Corfu 
Dramini ....................... Drama 
Proinos Typos Drama 
Tharros Drama 
Allaghi .................. Herakleion 
o Demokratis Herakleion 
Drasis Herakleion 
Megalonisos Herakleion 
Mesoghios Herakleion 
Pat ris Herakleion 
Eleftheron Vima ......... Igoumenitsa 
I Thesprotiki Igoumenitsa 
Eleftheria Grammi ........... Jannina 
Ipirotikos Agon Jannina 
Proina Nea Jannina 
Proinos Logos Jannina 
Eleftheria ................. Kalamata 
Mahi Kalamata 
Simaea Kalamata 
Thanos Kalamata 
Neoi Kairoi ................ Karditsa 
Neos Agon Karditsa 
Thessaliki Icho Karditsa 
Evdomi ....................... Kavala 
Kavala Kavala 
Proini Kavala 
Tachydromos Kavala 
Chronos ................... Komontini 
Elefthero Vima Komontini 
I Patrida Komontini 
Korinthiakos Typos ........ Korinthos 
Thanos ....................... Kozani 
To Fos ......... :" .............. Lamia 
Lamiakos Typos Lamia 

~ 

Eleftheria .... ~ ... " ........ , . Larissa 
Imerissios Kyris Larissa 
ThesalosLarissa 
Eleftheria .................. Lefkada 
Megarikos Typos .............. Megara 
Ethniki Icho ............ Messolonghi 
Democratis ................. Mytilene 
Lesviakos Kirys Mytilene 
Allagi ....................... Pat ras 
Imera Pat ras 
Imerissios Kyris Patras 
Peloponnesos Patras 

(opger./founded 1886, oplage/circa 
6.000 stuks, onafh./cons) 

Anagenissis ................. Piraeus 
Chrohographos Piraeus 
Demotis Piraeus 
Foni Tou Pireos Piraeus 
Kinoniki Piraeus 
Neoi Skopoi Piraeus 
Neos Logos Piraeus 
Piraiko Vima Piraeus 
Adesmeytos .................. Preveza 
Topiki Foni Preveza 
Pat ris ....................... Pyrgos 
Eleftheri Gnomi ............ Rethymno 
Kritiki Epitheorissis Rethymno 
Rethymniotika Nea Rethymno 
Vima Rethymno 
Dimokratiskis Rodou .......... Rhodos 
Mahi Rhodos 
Proodos 
Rhodiaki 

Rhodos 
Rhodos 

Khathimerinos Paratirikis .... Serres 
Proodos Serres 
Serraikon Thanos Serres 
Erevna ...................... Trikala 
Proinos Logos Trikala 
Trikalina Nea Trikala 
Imerisia ..................... Veroia 
Laos Veroia 
Enimerosi ..................... Volos 
Tachydromos Volos 
Thessalia Volos 
Adesmefti .................... Xanthi 
Agonas Xanthi 
Embros Xanthi 
Foni Tis Xanthis Xanthi 

o Ochtendblad / Morning Paper 
M Middagblad / Afternoon Paper 
A Avondblad / Evening Paper 
onafh. = independent 

Gegevens/Details: Benn's Media 
Directory 1987; m.François Mans, 
Sathonay-Village, France. Merci! 

_A~ ____________________ ~ 
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It appears to be extremely ·d:i-fficul.t 
to obtain copies of the smaller pro
vincial dailies in Gr-eece, even in 
the towns where they are supposed to 
be published! This is why statistics 
on this subject, if available at all 
(circulation figures and dates of 
foundation are only traceable for 
the larger ones) , can' tlard'i:-y· ...... -be 
called reliable.-

Jamrl.na 
• Trika.la 

Igoumenitsa • 

Art a • • Karditsa 

GRIEKENLAND 
GREECE 

Het schij nt uitermate 'fu-mge-ilij k te 
z1Jn om exemplaren van de kleinere 
Griekse dagbladen te pakken te krij
gen, zelfs in de plaatsen waar ze 
worden uitgegeven! Vandaar dus dat 
statistische gegevens, inzoverre ze 
voorhanden zijn (oplagecijfers en 
oprichtingsjaartallen zijn er alleen 
van de grotere kranten), niet zeer 
betrouwbaar genoemd kunnen worden.-

_A~ ________________________ ~ ~ 



AFSLAG 
ARNHEM 

Vanuit het NOORDEN: A-50 Zwolle
Apeldoorn, afslag Arnhem. 
Vanuit het WESTEN: E-36 via 
Utrecht, afslag Arnhem. 
Vanuit NOORDEN en WESTEN vervolgens: 

€<lf:t 
------=------=-=:-='===~ - - - -

Ap~ldoornse weg volgen, richting 
Nijmegen aanhouden, vóór ~USIS 
SACRUM linksaf de Steenstraat in, 
onder spoorwegviadukt direkt links 
en direkt weer rechts. 

~ AA 

un~eCl~r 

A '1n-tfflDII "1 
1?orre'RDAty 
"])eN H~Aq 

AtrrOwe6 AFJ'L.ACl 
ARNHél'1 

'-",rn?R "'~ EX 17' 

n " . 
~QN~l!€P<' . 

J ( ... ./ -

.. " ti .. 
, .. ... ( .. 
-oOALftAl!,.;,· .', ,- , 
meCWî ,. - , " 

~DA"" 
'1TER ().t\ "" 
~~trn 
t-
ARNHEV1 

Nle~ RjNRIUt<; 
NéW Rlil/Vé "RRII)GE 

Vanuit het OOSTEN: N48 en A48 via 
Zu't-feli"'i' -en Dieren; rotonde VELPER
BROEK rechtdoor, eerste afslag 
rechtsaf de wijk Presikhaaf in, 
straat heet Lange Water, overgaand 
in de Van Remagenlaan; op de RE~~ 
Velperweg (let op trolleybussen) LNW 
linksaf; vóór spoorwegviadukt 
rechtsaf en direkt weer rechts. 

!TATIOH 
'IEl .. PER Pi") 11. T' 
~l"'. STATIoN 

" .J ~-- ""&ffIS .rAC~tfl1" 
(TNE"ATRq) OPENBAAR VERVOER: 

Het KAB-Gebouw ligt op een steen
worp vanaf station Velperpoort. 
Intercity- en internationale 
treinen stoppen echter alleen op 
het Centraal Station; station 
Velperpoort is alleen voor 
stoptreinen. Vanaf Arnhem CS 
kunt U per trolleybus (richting 

Vanuit het ZUIDEN: A-50 via VELP, GEITENKAMP of PAASBERG) 
Den Bosch en Oss; knooppunt ~ naar Velperpoort. 

VALBURG a~slaan richting /~.~ PUBLIC TRANSPORT' 
Arnhem-Zu1d (A-15); A~ ft . . . . . . 
knooppunt RESSEN weer tt~ ~NB~q~ The ~B-Bu11d1ng 1S w1th1n a 
afslaan richting Arnhem(A-52); 'J ~~~O~ st~ne s thro~ from Velp~rpoort 
steeds htd d b ~ -- H Ra1lway Stat10n. Interc1ty and 
op d b r:ec ~or ?ve

b
,· r:. e hrugb' RU/Ne llA'btSé' international trains , however, 

e 1nnens1nge.L 1] sc ouw urg "TH#!!, _...... • • 
MUSIS SACRUM rechtsaf de Steenstraat '"~~,~_w111.stop at the Central Ra1lway 
in, onder het spoorwegviadukt door 
direkt linksaf en direkt weer rechtsaf. 

De beurs begint om 09.00 uur 
I s-ochtends en zal duren tot., aan. _'~'. 

de middagpauze. Daarna vindt de 
jaarlijkse algemene ledenvergadering 
plaats in hetzelfde gebouw. 

Stat10n only. To Velperpoort you 
may either take a local train or 
a trolleybus from Central Station 
(destination VELP, GEITENKAMP or 
PAASBERG) . 

Please note that the fair opens at 
09.00 hrs in the morning ,and will 
terminate by lunchtime. Af ter that 
there will be the VKTV's annual 
plenary meeting (same building). 



TO EAAHNIKO AA<l>ABHTO 
HET GRIEKSE ALFABET 

Het Griekse alfabet telt 24 letters: 7 klinkers en 17 mede
klinkers. Deze letters beantwoorden echter niet aan even 
zoveel klanken. 

Gedrukt Geschreven 

A a 
B P 
r y 

À ö 

E e 
Z ç 
H 11 
o e 

1 
K K 
i\ À 
M 1.1 
N v 
"" ç o 0 

n 11 

p P 
I: o. ç 

T T 
Y IJ 

<l> cp 
X X 
'I' Ijl 
Q Cl) 

"IK. 
.:; 
'fJ
V" 

~ 
~/rr 

I' 
{; ~(1) 

Z /7: 

Naam 

áÀcpa = alfa 
piiTa = vita 
yál.la = gama 

ÖÉÀTa = delta 

fljltJ..ov = epsilon 
ÇijTa = zita 
~Ta = ita 
eijta = thita 

Ylwta = iota 
Ká1la = kapa 
Àál.löa = lamda 
l.Ii = mi 
vi = ni 
ç! = ksi 
Öl.IlKpOV = omikron 
1Ii = pi 
pó = ro 
olYl.la = sigma 

TaG = taf 
UIjIIÀOV = ipsilon 
cp! = fi 
Xl = chi 
ljIi = psi 
cOl.léya = omega 

Klankwaarde 

a zoals kat 
v zoals veld 
1. stemhebbend zoals 

in wegen 
2. j voor t en E zoals 

ja. jij 
stemhebbend th zoals 
het Engelse that 
e zoals veld 
z zoals zaak 
ie zoals niet 
stemloos th zoals het 

,Engelse !hing 
ie zoals niet 
k zoals kap 
1 zoals lang 
m zoals man 
n zoals niet 
kso x zoals laks. box 
o zoals pot 
p zoals pot 
r zoals rood 
I. s zoals sla 
2. z vóór P. u. ö. À. l.I. 

v. p zoals asbak 
t zoals toen 
ie zoals niet 
f zoals fooi 
ch zoals lachen 
ps zoals psalm 
o zoals pot 

Uit: Nieuw Grieks - Nederlands 
Zakwoordenboek, K.lmbrechts 
Uitg.: Thieme Zutfen ' 

ERRATUM: in de advertentie van de Heer Braem is een zetfout je geslopen: 
het jaartal 1845" moet ziJn. 1945". Onze excuses. 

in Herr Braem' s advertisement- we have made a typing error: 
the year 1845" should be 1945". Dur apologies. 


