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"AU COURANT" 
is het verenigingsblad van de VKTV en 
verschijnt eens per drie maanden. 
De Vereniging van Kranten- en 
Tijdschriften Verzamelaars stelt zich ten doel de 
band tussen haar leden te verstevigen, het 
uitwisselen van ruilmateriaal te bevorderen en ter 
zake dienende informatie door te geven. 
Als middel daartoe dienen "AU COURANT" en 
de door de VKTV periodiek te organiseren beur
zen en excursies. 

CORRESPONDENTIE-ADRES: 
VKTV, POSTBUS 199 

2650 AD 
BERKEL en RODENRIJS 

NEDERLAND 

BESTUUR: 
-Drs. Klaas Kornaat (voorzitter), Voorstraat 41, 

3 13 5 HW Vlaardingen, tel: 010-4352041 
-Harold Makaske, (secretaris), Van Naeldwijcklaan 95 

2651 GM Berkel en Rodenrijs 
-D.J. Oostra, postbus 137,8300 AC Emmeloord, 

tel. 05270-98032 
-Mw. A. Oostra-Boelens (penningmees ter), 

op hetzelfde adres 
-W. Löwenhardt, Amsterdam, (oud-voorzitter) 
-U. Nimmegeers, Brasschaat, België 

( oud-voorzitter) 
-O.M.A. Spronk, Rosmalen 

REDAKTIE: "AU COURANT" 
-R. Grooten, Dr. Govaertsplantsoen 17, B-2387 

Bam'le-Hertog, BELGIE, tel: 00-3214699545. 
-U. Nimmegeers, Brasschaat, België 
-DJ. Oostra, Emmeloord 
-Drs. K. Salverda, Den Haag 

KOSTEN VAN LIDMAATSCHAP: 
inel. abonnement op "AU COURANT" NLG 40,
per jaar te storten op Postbank rekening nr. 
3853388 tnv. VKTV te Emmeloord; 
internationale betalingen in kontanten, per 
Eurocheque of internationale postwissel. 

ADVERTENTIES in "AU COURANT": 
ieder lid is gerechtigd in ieder nummer van AC 
gratis een kleine advertentie te doen plaatsen over 
een kolom, met maximaal tien regels. Niet-leden 
betalen voor een dergelijke advertentie NLG 10,-. 
Tarieven voor grotere advertenties worden op 
aanvraag verstrekt. 

INLEVERING VAN KOPIJ 
voor "AU COURANT" a.U.b. zo ruim mogelijk 
voor de respektievelijke deadlines van de opeen
volgende nummers, t. w. 15 februari, 15 mei, 15 
augustus en 15 november, bij de heer Grooten op 
bovengenoemd adres. Artikelen, maar ook inge
zonden brieven, graag uitgetikt op dezelfde 
kolombreedte als die van deze service-pagina, in 
een zo duidelijk mogelijk lettertype (liefst geen 
versleten typelint) en als het zo te pas komt erg 
graag met een of meer illustraties. 

KRANTEND lENST: 
Een dienstverlening van de VKTV aan haar 
leden, waarmee wordt beoogd verzamelbare 
objekten zoals kranten en tijdschriften, welke 
door leden of door derden belangeloos aan de 
VKTV ter beschikking worden gesteld, aan 
andere leden ten goede te doen komen. De 
Krantendienst is er niet om grote partijen op te 
ruimen noch om commerciële verplichtingen aan 
te gaan. Aangeboden goederen zullen worden 
geïnventariseerd op kavellijsten, welke in AC 
zullen worden gepubliceerd onder vermelding 
van kavelnummer en het nettogewicht in gram
men per kavel. Geïnteresseerden gelieve kontakt 
op te nemen met de coördinator van de 
Krantendienst: Dhr. J.A. de Wit, Dode 
Nieuwstraat 20,'5211 EK 's -Hertogenbosch, 
tel. 073-142393, bij wie zij hun bod kunnen 
uitbrengen. Dit bod dient maximaal 
kostendekkend te zijn V.w.b. porti- en 
verpakkingskosten; zie de posttarieven van de 
PTT hieronder. 
NB.: houdt u rekening met 15% extra gewicht 
voor verpakkingsmateriaal, en met NLG 1.50 per 
zending aan verpakkingskosten. Dam'enboven 
zou het bestuur het zeer op prijs stellen indien 
bieders een vrijwillige bijdrage voor de clubkas 
in hun bod zouden willen opnemen; vergeet u 
niet dat de heer De Wit en wellicht anderen hier 
een deel van hun vrije tijd voor opofferen! De 
termijn waarbinnen U een bod kunt uitbrengen 
sluit op vier weken na publikatie van de kavellijst 
in kwestie. Ingeval meerdere personen op een 
kavel bieden heeft de hoogste bieder onder hen 
het eerste recht van koop. 
De PTT-pakketposttarieven (drukwerk in open 
enveloppe, binnenland) zijn als volgt: 

0-20 gram NLG 0.70 
50-100 gram NLG 2. 10 
250-500 gram NLG 5.00 
1000-3000 gram NLG 7.50 
Idem, buitenlanu binnen Europa: 
0-20 gram NLG 0.90 
50-100 gram NLG 2.30 
250-500 gram NLG 7.00 

20-50 gram NLG 1040 
100-250 gram NLG 2.80 
500-1000 gram NLG 6.00 
3000-10000 gram NLG 10.00 

20-50 gram 

100-250 gram 
500- 1000 gram 

NLG 1.60 
NLG 3.75 
NLG 9.50 
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CLUBNIEUWS 

OPROEP 

DE REDACTIE ZOEKT ARTIKELEN 
VOOR HET JUBILEUMNUMMER! 

Heeft u een bijzondere ervaring met 
de VKTV of met het verzamelen van 
oud-papier in het algemeen? 
Zet het op papier en stuur het in. 

De redactie kijkt met belangstelling 
uit naar de ingezonden stukken. 

PERS DER LAGE LANDEN 
De bestelde exemplaren van Deel 
VIII (Noord-Brabant en Limburg) 
zijn inmiddels verzonden. Deel IX 
zal zijn getiteld uLandelijke Dag
bladen van Nederland·, en omvat de 
dagbladen van algemene strekking. 
De vakdagbladen volgen in een later 
deel. Wie hiervan een exemplaar in 
zijn bezit wil hebben gelieve een 
bedrag van NLG 4.50 over te maken 
op Postbankrekening no. 3853388 
t.n.v. de VKTV te Emmeloord, onder 
vermelding van "NL-Iandelijk m

• 

Bestellingen die vóór 31 juli 
binnen zijn zullen tegen die prijs 
worden afgerekend; na die datum zal 
de prijs NLG 6.50 bedragen. 

NIEUWE LEDEN: 

Streekarchivaris Doesburg en de 
Liemers 
T.a.v. I.W. van Petel'sen 
Postbus 100 
6980 AC DOESBURG 
tel. 08334 81319 
Interesse: kranten uitgegeven in 
Doesburg en Zevenaar. 

M.R. Matzken 
Engelenburgerlaan 18 
6971 BW BRUMMEN 
Interesse: EO- Visie 

In totaal komt de vereniging nu op 145 leden. 

.. 

VKTV - enthousiast verzamelen staat 
centraal 

Maakten we in het vorige nummer melding van 
de beurs in Delft, nu kunnen we al weer spreken 
van een geslaagd evenement. In het 
museumweekend kwamen velen naar de 
"papiermarkt"en konden geïnteresseerde 
bezoekers kennis nemen van het bestaan van de 
VKTV en de verschillende aspecten van onze 
verzamelwoede. In bestuur en redaktie wordt 
inmiddels al druk gebrainstormd over de invulling 
van onze jubileumaktiviteiten in het najaar. We 
zijn allen van mening dat we eens flink moeten 
uitpakken, zonder overigens onze penningmeester 
tot wanhoop te brengen. 
De voorzitter excuseert zich voor het feit dat een 
uitgebreid verslag van de enquete pas in het 
volgende nummer kan verschijnen. Drukke 
werkzaamheden dwongen hem de VKTV
perikelen even naar het tweede plan te schuiven. 
De meningen van ieder van u zullen nu een plaats 
vinden in onze jubileum-uitgave en misschien 
horen ze daar ook wel het meest in thuis. 
Overigens worden veel van de geventileerde 
opmerkingen en suggesties verwerkt in onze 
plannen voor de viering van ons tien-jarig bestaan. 
Het bestuur wenst u allen prettige zomermaanden toe! 

ADRESWIJZIGINGEN: 
• Het telefoonnummer van de heer 

Moleveld staat onjuist in de ledenlijst 
het correcte nummer is: 01715 - 9990 

11 Mevrouw E. van Hal-Bull 
nieuw adres: 
Puccinistraat 269 
5049 GH TILBURG 
tel. 013 556891 

11 De heer M. Raadgeep 
nieuw adres: 
Paulus Buysstraat 13 
2613 HL DELFT 
tel. 015 159040 (ongewijzigd) 

11 De heer A. Tigay 
nieuw adres: 
6050 Boulevard East/2F 
West New York NI 07093 
tel. 201-662-9480 

11 Het adres van de heer Oskam staat 
onjuist op de ledenlijst. Hij woont niet 
in Amsterdam, maar in Amstelveen. 
Tel. 020 6402575. 
Hij is geïnteresseerd in: Ned. lucht
vaart, Ned. illustrators en de Mei-dagen 
van 1940. 
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Zaterdag 22 april 1995. Voor museumliefhebbers een 
dag om vroeg op te staan. De deuren van alle Neder
landse musea stonden wijd open om elke vorm van 
tentoongestelde kunst te laten bewonderen. 
In het toch al kunstzinnige en historische Delft stond 
het Legermuseum in het teken van de krant. 'Onze 
krant' wel te verstaan. Want alhoewel ook het Leger
museum niet over belangstelling te klagen had, was 
het ditmaal onze vereniging die met haar beurs de 
aandacht trok. 

Secretaris Harold Makaske en voorzitter Klaas Kornaat 

De zaal waar de VKTV de dag doorbracht, was eigen
lijk te klein voor al het materiaal. Door enkele leden 
waren meters tafels gehuurd die meestal tot op de 
laatste centimeter 'behangen' waren met waardevol 
papier. Ze~fs de ruimten onder en naast de tafels wer
den veelvuldig gebruikt om alles te tonen. Zowel de 
heren Kreuzen als Nierinck, toch al bekend om hun 
oneindig aanbod, spanden wat mij betreft de kroon qua 
hoeveelheid, variatie en de wijze van presentatie. Maar 
ook de bestuursleden Makaske en Sprank 

hadden specialismen op tafel liggen die de nodige 
aandacht kregen. 
De meeste bezoekers waren toevallige passanten. 
Veelal verwonderd dat er dagbladen van tientallen 
jaren terug ter tafel lagen, terwijl thuis een krant na 

twee of drie dagen zon niet meer te lezen valt. De 
opkomst van de VKTV-Ieden viel mij tegen. Vreemd, ik 
dacht dat een verzamelaar wil verzamelen. Ik heb 
mijzelf nooit goed verdiept in alle specialismen van 
onze leden, maar ik voelde op mijn veredelde klompen 
aan dat er enorm veel aanbod was voor bijna al onze 
leden. En waar je meestal diep in de buidel moet tas
ten om de collectie uit te breiden, mocht m.i. deze 
beurs geprijsd worden om de bescheiden prijzen. Gelet 
op de frequentie, zouden dit soort bijeenkomsten voor 
de echte verzamelaar heilig moeten zijn. Behalve dat 
er (misschien wel te) veel aanbod was, was het nog 
gezellig ook. Misschien iets voor u ? 

's-Hertogenbosch, Jan de Wit 
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door Klaas Salverda 
Af'levering 17 

fbb 0 nneme> nt 
Meende ik toch echt dat de 
Haagsche Courant iets nieuws op 
de markt had gebracht met de 
introductie van een zaterdag
abonnement_ Mooi niet dus! Een 
VKTV-lid maakte mij attent op de 
Courant het Nieuws van den Dag 
die als ik het goed heb gelezen 
in 1937 voor een kennelijk even 
interessante maandagse sportkrant 
adverteerde_ Ik weet trouwens 
niet of' die mogelijkheid nog 
bestaat_ In elk geval zeker niet 
voor die prijs! 

liET 
VAN 

DE@UI\ANT 

Nieuws van den 
1'""""---- BRENGT U -----, 

liET 1LA..JI.'JrS'JrE ~IEun's IE~ DIE 
'H)ILILEDIGIE SI'OIllT,'EIllSIL.JI.GIIl:\' 
DIEIll WIEDSTlIlnJlDll~ Ol' ZOXIUG 

Eiken Maandagochtend kunt U dit blad in Uw 
brievenbus aantreffen, indien U zich abonneert 
tegen den prijs van f 0.65 PER 3 MAANDEN. 

ABONNEMENTEN ALL EEN VOOR AMSTERDAM. 

DE COURANT-HET NIEUWS VAN DEN DAG 
N. Z. Voorburgwal 345 Tel. 49211. 

INTEEKENBILjET. 
Ondergeteekende .......... , .... ' ............••...•.••.• , , 

\vonende ......•.••.•..•.........••••..•..•. ~ . • .. verzoekt 

een abonnement op het MAANDAGOCHTEND BLAD 
ingaande MAANDAG a.s. 

Haaglandsche Courant 
Zo heette de speciale, eenmalige 
uitgave die de redactie van de 
Haagsche Courant op zaterdag 8 
april in het gebied van het 
stadsgewest Haaglanden huis aan 
huis liet verspreiden. Een item! 

Ontslagbrie~: ~ 135.000»== 
Ook voor de volgende twee 
berichten blijven we nog even bij 
de Haagsche Courant. Daarin lazen 
we ten eerste dat een klad versie 
van de ontslagbrief' van president 
Richard Nixon op een veiling in 
de staat New Vork 82_500 dollar 
heef't opgebracht_ De koper was 
een handelaar in zeldzame boeken 
en geschrif'ten. De aan de 
minister van buitenlandse zaken. 
Henry Kissinger gerichte brief'. 
gedateeerd 8 augustus 1874. 
luidt: 

>.Beste heer minister: Ik. 
Richard Mllhous Nixon. doe 
hierbij ~stand van het ambt van 
president van de Verenigde 
Staten" _ 
Richard Milhous Nixon is in de 
brief' doorgekrast_ In de 
uiteindelijke ontslagbrief' zou de 
naam hebben ontbroken. 

Fanmail en vulles 
Zanger Peter Tetterooo (Tee Set. 
die vijf' Jaar voor Nixons 
af'treden zelf's in de Amerikaanse 
Top Tien doordrong met de hit 'Ma 
belle amie') heef't onlangs 
minstens tien vuilniszakken met 
post van f'ans de deur uit gedaan_ 
In het blad XL van het COC 
vertelt de zanger uit Delf't: •• Ik 
kreeg in die tijd tussen de 50 en 
250 brieven per dag_ Minimaal. Ik 
heb ze allemaal weggef'l ikker-d. 
D'r zaten brieven bij dat Je 
dacht: Dat ze dat durven 
schrijven! En niet alleen van 
meisjes hoor. ook van Jongens_ 
Als Je toch zag wat voor rotzooi 
Je opgestuurd kreeg: f'oto's van 
honden en katten en muizen. Ik 
weet het allemaal niet meer" __ . 

Kleerekoper 
Wie kent nog A_B. Kleerekoper? 
Volgens uitgeverij Tuindorp in 
Haarlem was hij de eerste 
columnist in Nederland_ Dagelijks 
schreef' hij een "Oproerige 
Krabbel" in Het Volk_ Het woord 
column werd. beweert de uitgever 
die kortgeleden de verzamelde 
Oproerige Krabbels uitgaf'. 
destijds nog niet gebruikt_ Men 
noemde ze 'hoekstukjes'. 

VERENIGING VOOR KRANTEN- EN TIJDSCHRJFTENVERZAMELAARS CD 



Tussen 1813 en 10 mei 1840 
verschenen de Oproerige Krabbels 
dagelijks in hun vaste hoekje, 
slechts onderbroken tijdens 
vakanties en periodes van ziekte. 
Kleerekoper was propagandist pur 
sang van de vooroorlogse sociaal
democratie. Zijn bijbelkennis en 
joodse gein maakten hem tot een 
vaardig en gevreesd debater. In 
zijn beste ogenblikken was 
Kleerekoper een geleerde jood die 
de vervulling van zijn geloof zag 
in het socialisme. 
Kleerekoper stierf in 1843 in 
Amsterdam. Tijdens de bezetting 
werd aan zijn overlijden geen 
ruchtbaarheid gegeven. Merkwaar
digerwijs is hij ook na de 
bevrijding nooit herdacht. Daar 
is nu dus officieel verandering 
in gekomen. 

Bladenmaken 
Voor de liefhebber van 
tijdschriften moet de kiosk, zo 
citeren we het ANP, het paradijs 
zijn. Steeds voller raakt het 
schap, al voorspellen sommigen 
het einde van de papieren 
informatie. Bij Walburg Pers 
verscheen kortgeleden het boek 
"Bladenmakers en Makers van 
Bladen". Daarin vertellen vijftig 
hoofdredacteuren over hun blad. 
Rode draad is de passie voor het 
bladenmaken, dat velen als een 
vak zien. 
Het aantal tijdschrifttitels is 
de laatste 25 jaar verdubbeld. 
Dat heeft alles te maken met de 
groei van de welvaart en het 
hogere opleidingsniveau van de 
lezer, dat nieuwe, meer 
uitgebreide en specifieke 
behoefte aan informatie doet 
ontstaan. Ook televisie creëert 
nieuwe interesses, die de kijkers 
nieuwsgierig maken naar meer. Het 
walgelijke blad "De Kampioen", 
dat we zes keer hebben terug
gestuurd en nu ook niet meer 
krijgen, is met een oplage van 
2.884.886 door de strot geduwde 
nummers het grootste. Het maand
blad "Voorlopig", met diepzinnige 
comm€,ntaren op kerk en samen
leving, zou met een maandelijkse 
oplage van 1.225 het kleinste 
zijn. Althans van de NOTU-bladen, 

veronderstellen we. Rob van Vuure 
(van Libelle, Margriet, Viva, 
Avenue en inmiddels Panorama) 
zegt: "Bladenmaken is een vak. 
Daarvan ben ik overtuigd. Het is 
meer dan hoofdredacteur zijn en 
het is mooi als die twee dingen 
samengaan. Dat worden dan ook 
meestal goede bladen. Het stempel 
van de maker is enorm. Daar kan 
een titel mee staan of vallen. 
Geen wonder dat het soms nodig is 
dat het elftal het maar eens met 
een nieuwe trainer moet 
proberen". 

Hendrik Jan Schoo van Elsevier 
voelt zich in de eerste plaats 
journalist. "Ik heb het niet zo 
op de term bladenmaker", zegt 
hij. "Het is natuurlijk een 
typisch VNU-woord. Binnen dat 
concern weet iedereen wat er mee 
bedoeld wordt. Maar de buiten
wereld ziet het veelal als een 
kruising van journalistiek en 
commercie. Er zit ook de gedachte 
achter dat voor bladen maken een 
bepaalde receptuur bestaat. De 
ervaring leert dat dat vaak niet 
zo blijkt te zijn". 

Party! 
Zo heet het nieuwe weekblad dat 
in een "wereld van inhoudsloze 
praat" voor de groep klanten van 
de Privé. Story en Weekend op de 
markt is gebracht. De makers 
ervan. Ton de Wit en Ton van Es 
(met zo'n voornaam beland je 
volgens mij automatisch in dat 
'vak'). willen hun Party 
overigens zeker niet het vierde 
roddelblad noemen. Het moet iets 
meer gaan in de richting van 
Margriet en Libelle. Ze spreken 
zelfs van degelijkheid en 
ernstige vraaggesprekken over 
meer dan twee pagina's (!!!). 
Jammer genoeg kon ik het eerste 
nummer niet meer met goed fatsoen 
aan mijn verzameling toevoegen. 
Mijn dochtertje, die de pen ook 
al graag ter hand neemt, heeft 
het kale hoofd van Sugar Lee -
"Ik zou Andrea nooit onverzorgd 
achterlaten" - Hooper helemaal 
weggekrast. Party mikt voorlopig 
op een oplage van 150.000 
exemplaren. 
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Managementondersteuner 
Het twaalF jaar oude Secretaresse 
Magazine heeFt een opvolger 
gekregen. Het heet nu "Management 
Support Magazine" en wil een 
vaktijdschriFt zijn voor secreta
ressen (niet te verwarren met 
secretarissen) dat geheel beant
woordt aan de wensen en eisen van 
de managementondersteuner anno 
1885. Management Support Magazine 
verschijnt 10 keer per jaar en 
heeFt een oplage van bijna 10.000 
exemplaren. Ik las kortgeleden 
trouwens ergens dat je nu ook een 
cursus zelF-management kunt 
volgen. Wat een wereld! 

Limburg 
De redacties van het Dagblad De 
Limburger in Maastricht en van 
het Dagblad voor Noord-Limburg in 
Venlo hebben deFinitieF ingestemd 
met een Fusie van beide kranten. 
Rond het eind van het jaar brengt 
de geFuseerde krant. vermoedelijk 
onder de naam Dagblad De 
Limburger het eerste gezamenlijke 
nuruner uit. De krant gaat 
verschijnen in twee hooFdedities: 
een voor Zuid-Limburg en een voor 
Midden- en Noord-Limburg. Met 
ruim 180.000 abonnees is het de 
grootste regionale krant van 
Nederland. Toch vroeg de 
vertegenwoordiger van de 
redactieraad van het Dagblad voor 
Noord-Limburg. Twan Mientjes, 
zich in Trouw wel aF oF de nieuwe 
krant erin zal slagen het regio
verschil te overbruggen. "De Fout 
van VNU (de uitgever, ks) is dat 
men denkt dat Limburg één geheel 
is en dat er in de provincie dus 
ook maar één dagblad hoeFt te 
verschijnen. Maar Noord- en Zuid
Limburg zijn niet te vergelijken. 
Ze hebben zelFs heel weinig met 
elkaar te maken". zei hij. 

Televisies op straat gesmeten 
Wandelaars in de Indiase stad 
Bombay lopen Flink gevaar te 
worden getroFFen door vallende 
televisietoestellen, zo bericht 
Jos van Noord van de TelegraaF. 
Teleurgesteld en woedend over de 
belabberde kwaliteit van de 
programma's gooien steeds meer 
inwoners van Bombay hun tv-

toestel uit het raam. De politie 
spreekt van een gevaarlijke rage. 
Er zijn al honderden tv's uit 
Flatgebouwen gegooid. waarbij de 
levensgevaarlijke projectielen op 
straat uiteenspatten. vooral in 
de wat beter gesitueerde wijken. 
De meeste tv-vernielers zijn 
aanhangers van Maulana 
Abdul-Rachman Korakiwala. een 
islamitische leider die televisie 
"satanisch gereedschap" heeFt 
genoemd. De kinderen zouden er 
door worden verziekt. "Zij wi lden 
niet meer studeren en in plaats 
van te bidden. zaten ze almaar 
naar hindoe-Films op de buis te 
staren". aldus een islamitisch 
gezinshooFd die korte metten 
maakte met het toestel. 

Het daadwerkelijk vernielen van 
de televisie zou een grotere 
voldoening geven dan het apparaat 
uit te zetten oF op een ander 
kanaal over te schakelen. "We 
hebben ons gezamenlijk van de 
kwel buis ontdaan. Zo 
verschrikkelijk zat waren we die 
Amerikaanse soap-series". aldus 
een andere buishater. "Met het 
hele gezin hebben we de tv over 
de balkonrand geduwd en na enkele 
seconden hoorden we een daverende 
klap. We hebben verder niet 
gekeken. de balkondeuren gesloten 
en zijn naar bed gegaan". 

Krant brengt rust 
"Waarom zou de krant uitontwik
keld zijn? Omdat er elektronisch 
iets wordt verzonnen? Nee toch", 
zegt de oud-hooFdredacteur Harry 
LockeFeer in Elevier. "Het einde 
van de krant is al zo vaak voor
speld. Maar wat zien we vandaag? 
De krant is springlevend. 
Kwaliteit loont, we hebben er 
zelFs mooie rendementen op. 
Televisie creëert een enorme 
kennisbehoeFte in de kakaFonie 
van inFormatie. Het belangrijkste 
principe van de krant is ordening 
van inFormatie. Daar heeFt de 
televisie niet van terug. De 
krant brengt de wer"eld in alle 
rust en kalmte naar de abonnees". 

BlijF vooral insturen! 
Klaas Sal verda 

VERENIGING VOOR KRANTEN- EN TIJDSCHRIFTENVERZAMELAARS - (j) 



:::1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW 

I DE DAGBLADPERS VAN HONGAR~E» I 
~ OOSTENRLJK7 TSJECHIË EN SLOWAIKLJE ~ 
§IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~ 

HONGARIJE 
Nadat in 1988 de censuur aanmerkelijk was versoepeld en in 1989 
particuliere uitgeverijen werden toegestaan, waren aan het eind 
van 1990 de meeste dagbladen, die tot op dat moment door over
heden, partijen, vakbonden en allerlei andere maatschappelijke 
organisaties waren uitgegeven, in particuliere handen geraakt. 
De meeste dagbladen waren toen al voor een belangrijk deel (ca. 
40% maximaal) in handen van buitenlandse ondernemingen. Veruit 
de grootste oplage heeft nog steeds DNépszabadság D (= Volksvrij
heid), voorheen uitgegeven door de Hongaarse Socialistische 
Arbeiderspartij, maar nu ook in particulier bezit. De meest in 
aanzien staande kwaliteitskrant is MMagyar Nemzet D

• 

Békés Megyei Népujság Békéscsaba 49.000 
Daily News (Engelstalig) Boedapest 1967 10.000 
Déli Hirlap Miskolc 20.000 
Délmagyarország Szeged 55.000 
Délvilág Szeged 20.000 
Esti Hirlap Boedapest 1962 70.000 
Eszak-Magyarország Miskolc 79.000 
Fejér Megyej Hirlap Székesfehérvár 52.000 
Hajdu-Bihari Napló Oebrecen 71.000 
Heves Megyei Hirlap Eger 33,000 
A Hirlap Dunaujváros .. ti .... Ol ,. 

Kelet-Magyarország Nyiregyháza 80.000 
Kisalföld Györ 95.000 
Kurir Boedapest 1965 Ol Ol ........ 

Magyar Hirlap Boedapest 1968 75.000 
Magyar Nemzet Boedapest 70.000 
Mai Nap Boedapest 1988 104.000 
Napi Gazdaság (fin.-econ.) Boedapest 15.000 
Napló Veszprém 58.000 

Nemzeti Sport (sport) Boedapest 250.000 
Népszabadság Boedapest 1956 316.000 
Népszava (vakbond) Boedapest 1873 135.000 

24 Ora Tatabanya 43.000 

Pest Megyei Hirlap Boedapest 43.000 

Petöfi Népe Kecskemét 59.000 

Reggeli Pesti Hirlap Boedapest 45.000 

Somogyi Hirlap Kaposvár 59.000 

Tolna Megyej Népujság Szekszard 32.000 

Uj Dunántuli Napló Pécs 84.000 

Uj Néplap Szolnok 46.000 

Uj Nógrád Salgótarján 23.000 

Uzlet (econ.) Boedapest ...... Ol .. Et 

Vas Népe Szombathely 65.000 

Vasvármegye Szombathely a .......... 

Zalai Hirlap Zalaegerszeg 71.000 

Dél = zuid· Déli = middag; Esti = avond; Eszak = noord; Hirlap = , . . 
blad· Kelet = oost; Magyar = Hongaars; Magyarország = Hongar1]e; , . 
Megyej = provinciaal; Napló = agenda; Nemzet = nat1onaal; Nep = 
volk(s); Népujság = nieuws; Reggeli= ochtend; Uj = nieuw. 
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OOSTENRIJK 
De NWiener Zeitung m is één van de oudste dagbladen ter wereld, 
zo niet het oudste. De Oostenrijkse persgeschiedenis begint in 
1605, toen de eerste krant in het land werd uitgegeven. Artikel 
13 van de toenmalige Oostenrijks-Hongaarse grondwet van 1867 
legde het recht op vrije meningsuiting voor alle burgers vast, 
en verbood censuur op de pers. In het huidige Oostenrijk is dit 
artikel nog steeds van kracht. De in 1961 opgerichte Presserat, 
be~aande uit vertegenwoordigers van uitgevers en journalisten, 
voert toezicht uit op de persvrijheden en behandelt klachten van 
burgers. Zoals in veel kleinere landen is de Oostenrijkse pers 
voornamelijk geconcentreerd in de hoofdstad; de provinciale pers 
is relatief van minder belang. 

Kärntner Tageszeitung 
Kleine Zeitung (ed. Graz) 
Kleine Zeitung (ed. Klagenfurt) 
Kurier 
Neue Kronen Zeitung 
Neues Volksblatt (Oost.Volkspart.) 
Neue Vorarlberger Tageszeitung 
Neue Zeit 
Oberösterreichische Nachrichten 

Klagenfurt 
Graz 
Klagenfurt 
Wenen 
Wenen 
Linz 
Bregenz 
Graz 
Linz 

Die Presse 
Salzburger Nachrichten 
Salzburger Volkszeitung 
Der Standard 

Wenen 
Salzburg 

(O.Volksp.) Salzburg 
Wenen 

Täglich Alles 
Tiroler Tageszeitung 
Vorarlberger Nachrichten 

er Zeitu ering) 

TSJECHIö 
Brn~nsky Ve~ernik 
Öeskoslovensky Sport 
x I I vesky Den1k 
Denlk Jiho~eské Pravda 
Hospodá~ské Noviny (fin.-econ.) 
Hradecké Noviny - Denik Pochoden 
Karlovárské Noviny 
Lidová Demokracie 
Lidové Noviny (heropgericht 1990) 
List Obcanu Moravy a Slezska 

Svoboda 
Mladá Fronta DNES 
Moravskoslezsky Den 

I 'i , 
Moravskoslezsky Vecern1k 
Moravsky Demokraticky Denlk 

(v/h "Rovnost D
) 

Pardubi~ké Noviny-Zar 

Wenen 
Innsbruck 
Bregenz 
Wenen 

Brno 
Praag 
Praag 

Ceské Bud~jovice 
Praag 
Hradec Králové 
Karlovy Vary 
Praag 
Praag 
Ostrava 

Praag 
Ostrava 
Ostrava 
Brno 

Pardubice 
v , Plzensky Den1k (v/h ·Pravda w 1919) Plzen 

Práce (vakbond) 
Prostor 
Rudé Prévo 
Severo~esky Regionalni Denlk 
Svobodné Slovo 
Ve~ernlk Praha 

(v/h mVe~ernl Praha w 1955) 

Praag 
Praag 
Praag 
Ust1.-nad-Labem 
Praag 
Praag 

1946 
1904 
1904 
1954 
1900 
1869 
1972 
1945 
1865 
1848 
1945 

1988 
1992 

1703 

1968 
1953 

1991 
1957 

1991 
1925 
1893 
1991 

1990 
1991 

1885 

1991 
1991 
1945 
1992 
1920 
1920 
1945 
1991 

54.200 
268.300 
97.800 

391.200 
577.200 

29.400 
28.500 
75.400 

108.800 
70.800 
84.600 
12.700 
95.000 

97.300 
76.000 
26.900 

16.000 
150.000 
60.000 
53.000 

156.000 
30.000 
15.000 

100.000 
80.000 

108.000 

391.000 
130.000 

20.000 
62.000 

15.000 
50.000 

220.000 
30.000 

370.000 
95.000 

230.000 
130.000 
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SLOWAKIJE 
Hlas ~udu 
Kosicky Ve~er 
Luc 
Národná Obroda , 
Novy Cas 
Novy Slovák 
Práca (vakbond) 
Pravda (links) 
Presovsky Vecernik 
Rolnfcké Noviny (agrar.) 
Slovensky Denn!k 
Slovensky Vychod 
Smena (jongeren) 
Smena Kasdy Den 
Smer Dnes 
Sport 

Bratislava 
Kosice 
Kosice 
Bratislava 
Bratislava 
Bratislava 
Bratislava 
Bratislava 
Presov 
Bratislava 
Bratislava 
Kosice 
Bratislava 
Bratislava 

1949 
1990 

1990 
1991 

1946 
1920 
1990 
1946 
1990 

1947 

Banská Bystrica 1948 
Bratislava 

Szabad Ujság (Hongaarstalig) 
I 

Bratislava 
Bratislava 
Bratislava 

1991 
1948 
1956 

Uj Szó (Hongaarstalig) 
Ve~ern!k 

DUXISLAND 

ADVERTENTIE 

HEEFT U AL EEN VKTV KLOK ??? 

28.800 
22.400 
15.000 
80.000 

230.000 
18.000 

135.000 
250.000 

13.000 
27.000 
27.000 
56.000 
80.000 
70.000 
45.000 
60.000 
10.000 
56.000 
42.000 

Ter gelegenheid van het tweede lustrum van de VKTV zijn enkele 
VKTV~klokken gemaakt. De klokken zijn een copy op ware grootte van 
de titelkop van de Au Courant krant argo 1 nr. 2). 

Dit exclusieve verzamelobject is leverbaar in 3 kleuren (zwart, blauwen roestrood) en 
kost slechts f 30,- ( excl. porto). Te bestellen bij de penningmeester. Wie het eerst komt .... 
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KRANTENCURIOSA uit de verzameling van 

Louis Nierijnck (deel 22) 

Over de eerste nederlandse krant voor 
vrijmetselaars, een mysterieuze krant 
bedrukt op pakpapier en De Morgen met 
'een kogel in mijn steak'! 

In aansluiting op het sumiere 
stuk in de vorige krantencuriosa over de 
scldatenkrant 'Kurznachrichten' is nog ver
meldenswaard dat dit blad begon als "BLICK 
IN DIE WELT" op 8 september 1944 .. Het 1Ierd 
uitgegeven door de kommandant der Verteidi
gungsbereich Vlissingen Obert Reinhardt. 
Reeds vanaf het derde nummer veranderde de 
tital in 'Kurznachrichten einer infanterie 
Di vision" " " 

Een andere Duitse soldatenl~ant 
in Z~eland gedurende de bezetting was de 
ZEELÄNDER WACHTPOSTEN, een blaadje van vier 
pagina's met artikelen over Zeeland (o.a. 
door Martien Beversluis en Dignate Robertz), 
enkele bijdragen van soldaten, wat poëzie, 
maar in het geheel geen politiek- of oorlogs
nieuws"Het exemplaar uit de verzameling is 
nr .. 5 van 12 december 1942. 

12, UUlml:m 19U 

w·" cl I. ol '" 'j, H "'lI"lrl'>.~d"lI. nhltll ... N ~Id, ",jI ~!" ... ,,, 
1·11 ,,"W' :",-)1""" ,I" 1",11"1,, tol ... , ,11 ... f:rn. 1->1, ~I., "" 
,H. ",d.'w. 1.,<1' r"'~1 f."". ~ I', ,I 1.,,,,lrk-.. ~l~, u",t 
V."I"·I.,,I., •• ,I-d,1 el I, ,hl 7" I·I~II"'·I\ ft h~r~ I •• ~".. 
\',' .. 11 ""I ,,1'11 01",,11 d,- 'N""", rt! ... 1rt"""1 "H,I III.-t 
.. ,I .. ""'I" ,,"1 ,,,,,,11',, rl., ,,,"'I "d." 

I 't" ", 1.,.-, ,"~ 11" It "",I I'" " ""lid" l(lIn~" ,~,,,,,I',, 
r"I,,,,1o 11'11" ,1,10,., W,,, l·i"II"~,,, dl" 1",,-, 1"'11-1 
W " , I .. "" 111'·" 11",.,1\-' p ~1~t.1 "~'rhll;-I..-,,, ,,,,,,I 
,1,< - " 11 ""," I'" ,I rl,' "'.-/, h'",IHrn lil.,....., IIntJ clo.~ l.ow! 
I-I W"H""·,.I,, 7 ........ 1'1,,' 

In latere nummers wordt de da
tum niet meer op de voorpagina gedrukt maar 
aan het einde van het laatste blad. 

Naar het schijnt is dit blad 
zeer gezocht I 

SABMELAS (De Lap), een krant 
uit Lapland, gesticht in 1934 door een ver
eniging die.de Lapse kultuur wil promoten. 

OLGGOSÄDIIlIJUVVOM SAM' (;UVGF.TUSSEiiIlVVI.I.\ SA Mil LIIITU TOA'MMAST 

T"fllfllmflldi!I.';I~ .Inhun Nlurf{nm. F.rHi 11!"nIm, 

"uln IthmûlnjrJ, Kali" Nidwl JA li!ftkhi PrJftdflr 

Kllltttnkonimmoilloltflfi ji\I :~ikcMrdi 

17, 12. J~~Q 

,,'J'ldjllllli leä OdfH.' reiistl rlpgnllnmu. 

lI~kltl 111111, j:'1 lil Mddaltl'hlt'1 IWHllljll\'\"fll! 
MlllllulIl ""ldItIlIH'iii\Nkuvlla wlltpalf'll1'ilji ,~il

I!ii 1IIII111/IIIil1 1111)\" Ihlllil lidllal!l"Ruk 'I'ilk ullj
.,l\lIIi~'. :-':ulI \'lIllldllliill"'I" ... IIII"III,~liH j:) mllllni 
tWlliai 1"'111 IIlIlIhi'1l Ittth"itÎ jii I,,'II-;kii: 

,ratll lillIIlIlIl iiddnn IHlllllurlllji .• 

lid U IlI'lIt IlIlIiltÏll jIj mahrl'l'lIl (Imorin., Run 
(i1'1!idiL 

~l1ij,f I'UIII IIIIÎniltlii? - Mil ullllllo~ jHl.hldp 
,1:'lnn!llid llÎI!f!IH1'j.1Hhlii, m:lk ",11!jiillii tl'1hl'l'k. 
Ft fi')!V'Hfil~.1I1illii, wtlk f'ji! RWI\'II, Mllhlim pril-J!o 
I!"I-; Illiill IIIÎ1'IURI Iph lilt hulhlwiI-nr\'lIJlII.1.111k, 
[tilt!' 1:"11-; ,'Hi 111111\'11 milljiiltii, l1luhlo tnuhtitniillilu 
I'iiwillii IIlIill Y"I,IIIlRflf\uillli. 

Het blad werd in de viJftiger ja
ren in Fir~and gereeigeerd door de Lap Johan 
Nuorgam en een professor Itkonen hield toe
zicht op de te gebruiken Lapse taal@ 

Sabmelas verscheen oorspronkelijk 
slechts viermaal per jaar maar~rd later een 
maandblad. 

Het exemplaar in de collectie i~ 
van 17 december 1959. 

Het eerste nummer van het VRIJMET
SELAARS-~LAD van 19 januari 1852 uit de 
verzameling is de eerste krant voor vrijmet
selaars in Nederland. 

Met nr@14 van 5 april werd de 
dekoratieve titel al verandert in MAÇONNIEK 
WEEKBLAD"Ul'.roAAF VOOR BROEDERS, omdat men 
het blad 'broederlijk wilde houden' en daarom 
'onder eenen eenigzins gewijzigden titel, " 
alleen voor de Leden, ingewijden dezer Orde, 
zou voortzetten'. 
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Een leuke vondst voor de collectie 
onlangs tijdens de boekenmarkt in het Turf
schip te Breda! 

Het FRIESCH DAGBLAD bestond reeds 
$edert 1903 maar hield noodgedwongen op te 
Terschijnen op 19 mei 1941. 

Op een rommelmarkt kreeg ik van 
dit blad een nOm 1 van 16 april. 1945 te pakken. 
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VOORLOOPIGE UITGAVE 

!Eii!i!!i:_il!:Il!a!~D!il:llll:lll1'iD?JHil1$Elt'il~Ei!3::!i'!ilEil!1:lll!i!!i;Ji~E!::ä1:!Î!3; 

LEVE· DE KONINGIN. 

Nu de viaggren waaien en je ~loed V:ln Or:lille ons 'Jver:d !edenS!1":l3lt, ~3:ln 'Jnz.e I Red3chten ... 01 ~erbied en :ietde uit :13af liaar, die in Jp.ze zware j:uen mo~di~ ~n 
11 VUtber:aden Haar laaK heen vervuld. 

SB ~enill.maal hebben wij Haar stem "'Qor Je radio ~ehoord en we werden ,-erK IVI kr = door Hilar WQrm mee,:tevoel. maar boven::!1 ~eslerkt door Haar ner ven rouwen. Zij 
Ij bUjit Jan de 'pil!! ,i:lan van hel ~eàedand3cne vOlk, en H:lur bele1d Verdr:l3~1 zic'h 
ifi nie, me' hoil,iochtigheid. 

lil Oranje io Rel hart en niemands knechl. 

li Love de Koningin ~ Leve he, Prin,.iijk HU1S~ezin! li , 
li t 
~S~~~~t'ill!t'il!i!l:lIl~3~~~!i!3~~!i!i~!it'il!i~~l!i!~!il!i!~l:lIl~~~ 

We'co ... e, tM .. nd .. l'i'om Canada, 
welcomo In 'Friesland'! 

Yam cowary i, a.a llU'ge iU E~J>('. 3 land Wlth aD im· 

po511HJ !Cenery, e:nalesJ praineJ.cqrt,U nv~ and mtghtv 
IIWUDtaJ..Il.1. Our home IS ,.mail and !lat_ !t nu lts OWQ 

~ury of Lnuma.cy. J.Dd :he: "JI1dt space: of a.u: and wall!.t, 

A.n lX:eruJ. Ha ~ your countrY and oun. But jwt 

Wolkam. frjeonen ,i, Canada. 
wolkom yn Fryslàn 

Jim :J.n is like great as Ieropa, 10 IAn met ll1aChllge: nL 

(fu: unliea%e: gêr3flakte:n. greate nVleren en :IeweJdlc 

berqen. Us tants1t~ is lyu en SiiucAt. lt hat syn ~lgC 

ynhkke 'skit..Otme e.n de swtde romte Een ioh :n 'wette 

TWlllk..e.n jim JAn en lUe3 lelt ia Oseacn. Mar :yk ~ 

as ,:,ou, W1! have UI our hew:u the unquenchable ilame ji.m.me. drage wy yn Û3 herten de net :0 dwesten :ós 

of Ilbe:ny. You llave c.ome aJ voJunteer3 to bdp to set fen'~ fnlheil As fnjwilligen bin )imme kommen. om . 

us free. an.d ~he emhlem ot ou.r !!..but'( ~ow flie:s from Us blfnjing ~o heipen, t"D it tohn fen o! fmheH f!juc; 

~ie :0 !~'Pje ac.t'033 our contry and me t1ags of il- nou oer '.1.S l.à..o. fen de Je.ne toer net de oare. en de ::,J, 
httty;Ut re..fle(ted. in the CJeM water ai We rn.5140 takes. gen ten 'e fnihe.u 'rregelje h,ar yu lt blanKe 'Vetter :en 

We a.re OlIe IJl tbe 5Cruggle [OT Ü~. Over u"f: '3ra.ve.s Fry~ke :llAtreu. [en bin.ne wy yn 't stmd [ot fnlol:!: 

ol yOUX '!Il€ll. ';Vho Ilave faUen io our cOUDlrY. an.d over Oet de gmeu 1en limme DlaIlllen, dv't :oeien '.'1\ '.!s :d' 

:.he gf'ilvea oi we ::ne:n ol aur hmne :'t3l.Jtance. ?Je 'jraso en ailvlua ou de qreven ien de iiue fen It vn1insK :C' 

eaCll ~t1lf,!!f'" ~a.ncil. J.S a wt..icome, .u an u:otl!$lve 'Jl CUt set, 3te.kic.e 'lr'! :nexoar de hà.o :3 • .J.!I 'l/oi;çomsgrci!!. 

gfatlUde • .u a symhoi cf. our !rie.nci.swo, l.S a prornue uten.D9!en :.an.kbel'e.n!l . .u sJ.IO.boai fen :neons,,"lo 

foz '....!le E-:lrure.. tinwlit for de ~komst, 

De ondertitel luidt 'voorloopige uitgave'. 
Naast het "leve de Koningin" 

op de voorpagina 9 worden de Canadezen ver'ltTel
komd in Friesland, zowel in het Engels als 
in het Fries! 

Tot 1941 verscheen het blad in 
Leeuwarden vijfmaal per week, doch van 10 
april dat jaar werd het een dagblad. 

Wie kan mij inlichten over een 
kennelijk in de Maleise taal gestelde krant 
uit mijn collectie WIWARA TAMA van 11 april 
1949. Ondertitel luidt 'Karesidenan Banjoe
mas l en ook in de kop in het nederlands: 
'Dienst voorlichting Banjoemas'. Het blad 
vermeldt ook nog 'oplaag 4500 exempt. 

Het bijzondere aan deze krant 
is dat ze gedrukt is op bruin pakpa,pie:r( en 
daardoor helaas geen afdruk mogelijk is). 

Afwijkende papiersoort werd in 
het verleden wel meer gebruikt wegens pa
perschaarste b.v.bij de belegering van een 
stad (zoals men in de Amerikaanse burger
oorlog daarvoor behangpapier gebruikte). 
''''at zou het geheim zijn achter deze uitgave? 
Een mysterieus krantje in de collectie 

In de Belgische MORGEN van 28 
februari jl.verscheen een advertentie over 
een gehele pagina naar aanleiding van de 
begrafenis van de ver~oorde inspecteur va~ 
volksgezondheid die vee onderzocht op het 
toedienen van hormonen. 

',J". 10" .. , I, Of' I ", I I, ' , !' 10." ,,,' ,., " ',I, .))! 'I ," I~. "".1., r1 10"" ')"'1" , "I , ti 

I" ".~ "", ,I " ,I I'"'' '" .. ,,, I"J 

'I,,, I, ,1'''1,,,,,·,,,1,,, ,." ' '.1 .,,, '"'' lp 1,1.,,, 10, "I"!I~" "'" 

I,., I,,,,,,,,,. I, .. ",,, ''''1I,,,,,,,,,,,.J'r''I,,,,,I,.I.,, 

'I I"'IIIPI' I 1., ... II"'t"",I, .. ,, 

10,1',01 '''' I' I.'d"·",\ 11·,"1 

De lezer werd aangespoord om uit 
protest die dag geen vlees te eten. 

Ter begeleiding van de acht woor~ 
den op bovenstaande pagina de volgende zinnen 
"Misschien is Karel wel de eerste hormonen
jager ter wereld die voor zijn vak vermoord 
is. Maar de sluipmoord op onze gezondheid, 
die is al jaren aan de gang. Toxicologen 
zeggen üat sommige hormonen schadelijk zijn, 
zelfs kankerverwekkend. 

Als dat waar is,woekert hun slui~ 
pand vergif al jaren in ons lijf. Als dat 
waar is,hebben hormonen geen sluipschutters 
nodig om te doden;als dat 'tiaar is, i3 :{;:.:::"~l 

lang niet hun eerste dode. Vandaag, dag 
zonder vlees." 

lrders of 
Cerman 

the 

the Commandant 
Farces in Occupation 
BaHiwick of Jersey .. 

th 

__ u.. !UIl Jm; 01 JubJ, 194a 

---~---
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rirect na de bezetting van 
het ~~[else eiland Jersey verschenen op 9 
juli 1940 op de voorpagina van de plaatse
lijke EVENING POST in grote opmaak de bevelen 
van de Commandant van de Duitse strijd
J:.rachten. 

Een unieke gebeurtenis in 
een Engels dagblad en in de Engelse taal! 

Een van de bijzonderste stuk 
ken uit de verzameling is NOODIG BERICHT aan 
het vrijheid en vaderlandminnend publiek, 
door Harmanus Koning, Diemer- of Watergraaf
meersche Courantier. 
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Het blad met hetzelfde vignet 
als de "Diemer- of Watergraafmeersche Courant" 
dateert van 1 november 1782@ Het bestaat uit 
3 bladzijden en een blanka achterkantm 

De drie bladzijden bevatten 
één massa tekst vol met uitleg, verontschul
digingen, tegenspraak, beschuldigingen, enz 
van de uitgever. 

Hij verhaalt ook welke moei
lij~leden hij heeft ondervonden bij de op
richting van zijn "Noord-Hollandsche Courant" 
in 1777, die te Amstelveen, Amsterdam en 
Buiksloot door de overheid werd verbodene Pas 
in Diemer- of Watergraafs-Meer kon hij de 
krant met die naam starten in '778. Met de 
volgende woorden ontkent hij ooit steekpen
ningen te hebben aangenomen "Nimmer hebbe ik 
eenig geld getrokken@ Nimmer heeft mi j eenig 
Regent aangezogt om dit of geene stuk in 
voordeel te plaat&en. Ik sommeere een iegelyk 
een schaduw van redelyk bewys hiervan te 
berde te brengen, en in 't byzonder myne 
teraars om hunne lasterklap, zo zy in staat 
zyn,gestand te doen om my te beschaamen en 
met schande te overloopen". 

Harmanus Koning besluit het 
epistel met "Zie daar myne waarde mede-burger~ 
en landgenooten, u kortelyk medegedeeld,al 
wat my in myn Beroep tot heeden hoofdzakelyk 
wedervaaren is, tevens met myne grondbegin-

zelen en manier van denken doorweeven. Oor
deelt nu tUBschen my en myne heethoofdigen 
?artyen"@ 

Het NOODIG BERICHT i lil een aardig 
stuk persgeschiedenis.l 

Tijdens de langdurige krantenstaking 
in ~ew York in het begin van de zestiger 
jaren verscheen de New York Post met een 
"Late Parody edition"" 

Slechts één letter uit de oorspron
kelijke titel werd veranderd en zo ontstond 
tijdens het kerst week-end van 1962 de 
NEW YORK PEST als vol.' nOe ,@ 

Op de voorpagina werd het doel en 
het resultaat van de staking voorgelegd aan 
de lezers. 

Het editorial begon met de volgende 
zin "The Pest is not slone in expressing i tE> 
horror at the unwarranted abuse of the free 
word implicit in this morning's alleged 
'parodies'of our sometimes colleaguese 

WEATHER 

Men at Arm! 

LATE 
PARODY 

EDITION 

~1~m!..mo~Wfl'rrA~~taMafm.~~ ~_1l!lI1:_f~IJl"41U1~flflWll"UI, 
tlft~Tbwn'~ru:>~ " ~~_tapili'WdllfiIN, 

" Th!' SfJ(Inish jlpel WitS on1v a .tew thousnn<% 
miles awnll. 0)' n few mi/eB n1Onll. nccm'a· 

hl(J In tlw )JaT>P" 1/011 loolè." 

Uit LIFE 
New York 

Dec '5, 
'898 
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HET NIEUWS SAMENGEPAKT 

Ons lid Prof. J oan Hemels heeft samen 
met Tim Baldeer een boekje geschreven 
ter gelegenheid van de samenvoeging van 
de Gemeenschappelijke Persdienst en de 
Pers Unie. 

In 'Het nieuws samengepakt' wordt de 
historie van beide organisaties belicht. 
Het 96 pagina's tellend werk geeft een 
goed overzicht van alle redactionele 
combinaties, met de aangesloten 
dagbladen, van de afgelopen jaren. 
Daarnaast komen ook de internationale 
(redactionele) verbanden aan de orde en 
worden cijfers over de oplagen vermeld. 
Eén en ander is voorzien van een groot 
aantal foto' s en spotprenten. 

In de bibliotheek van de ware liefhebber 
van Nederlandse pershistorie mag 'Het 
nieuws samengepakt' zeker niet 
ontbreken. De leden van de VKTV 
kunnen het boekje, voor minder dan de 
helft van de prijs, verlaijgen door 
f 20, - over te maken op girorekening 
1220575 (t.n.v. J.M.H.J. Hemels te 
Malden). Het boekje wordt direct na 
ontvangst van dit bedrag franco 
toegezonden. 

LEES J.-IfT 

VnSfL ',{kE 
(VÎ[vwS / 

KORT NIEUWS KORT NIEUWS KORT 

* We Feliciteren de Verzamelkrant 
die eind mei het honderdste 
nummer uitbracht. Een knappe 
prestatie van hooFdredacteur 
Cas par Wechgelaer en Kees Luten, 
die de eindverantwoording voor 
zijn rekening neemt. De Verzamel
krant wordt uitgegeven door LuCom 
Produkties te Veendam. 

* Onlangs lazen we in de 
Verzamelkrant dat de bodem van de 
doos met brieven van lezers weer 
in zicht is. De redactie is bijna 
door haar voorraad heen. "Lijkt 
het u leuk om eens met uw 
verzameling in de Verzamelkrant 
te komen? SchrijF ons dan een 
brieF waarin u zoveel mogelijk 
over u en uw verzameling vertelt. 
Een stuk oF wat duidelijke Foto's 
horen er natuurlijk ook bij. Het 
onderwerp maakt niets uit, zolang 
het maar om een verzameling gaat. 
Aarzel niet, maar klim eens in de 
pen. Want wat is er nou leuker 
dan met je eigen collectie in de 
Verzamelkrant te staan?!" 

In "Au Courant", zouden wij 
denken. Maar misschien zijn er 
VKTV-Ieden die ook een keer in de 
(met overigens alle respect) 
bonte Verzamelkrant willen staan. 
Zo kunnen wij ook naar buiten 
treden. De redactie van de 
Verzamelkrant is te bereiken 
onder postbus 385, 8640 AJ 
Veendam. TeleFoon: 05887-12203. 

* In dezelFde krant verscheen een 
oproep van de heer A. Altink, 
Haver 57, 6581 RB Malden, die 
dataverzamelaar is. Hij verzamelt 
gegevens. "Niets meer en niet 
minder", aldus de Verzamelkrant. 
Hij is onder meer geboeid door 
mensen die uit hun hooFd einde
loze stromen Feiten over voet
ballen, wielrennen en andere 
sporten kunnen debiteren. Ook 
kende hij ooit iemand die van elk 
nummerbord dat je noemde de 
eigenaar wist. Lezers met een 
FotograFisch geheugen die denken 
hem van dienst te kunnen zijn, 
worden vriendelijk gevraagd in de 
pen te kl immen. 
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VROEGER EN NU 

Het publiceren van gruwelfoto's ~ 
zoals op 3 en 5 januari in "De 
Dordtenaar" en het "Algemeen Dag
blad" ~ van verbrande militairen 
bij de strijd om Grozny in Tsje~ 
tsjenie, zou kunnen wijzen op een 
verharding van de nieuwsvoorzie~ 
ning. Ook de televisie laat ste~ 
eds meer vermoorde mensen in 
beeld zien. 
De vraag is of dit alles wijst op 
een verandering van normen en 
waarden in onze maatschappij, wat 
betreft het afbeelden van en het 
schrijven over moord en doodslag. 
Hoewel: zijn er eigenlijk nog 
ergere beelden denkbaar dan die 
welke gemaakt zijn aan het einde 
van de Tweede Wereldoorlog in de 
concentratiekampen? 
Maar was het vroeger echter wel 
zoveel anders dan nu? 
Wat te denken van het blad Gei~ 
llustreerd Zondagsblad voor de 
Familiebode van september 1904, 
waar in nr 39 een (foto)verslag 
voorkomt van een grote brand in 
een Petroleum~opslag te Hoboken 
bij Antwerpen. 
Volgens het verslag was " ... on~ 
der de twaalf vermisten of onher~ 
kenbaar~verkoold~teruggevondenen 

ook een vrouw, die met haar kind
je haren man het eten kwam bren~ 
gen ... en die door het vuur ver
rast en verslonden werd! ... " 
En zie in het volgende nummer van 

'{n. :JfJ. II .c;EI'TE:\IJlJo,U 1!11I4 

deze "Familiebode" komt een foto 
voor onde de kop "Een verschrik
kelijke foto van den brand van 
Antwerpen": " ... het verkoolde 
lijk van een werkman, die blijk 
baar heeft gepoogd, de buizen 
waardoor de petroleum uit de 
schepen naar de tanks vloeit, te 
sluiten, doch bij deze plichtsbe
trachting den dood vond ... " 
Ook toen al was het brengen van 
nieuw - zelf in een Familiebode -
het brengen van macabere en hui
veringwekkende foto's. 
De mens wil nu eenmaal graag 
griezelen, nietwaar! 
Zelfs een blad als de "Katholieke 
Illustratie" - waarvan men dat 
misschien niet zou verwachten -
bracht in 1924 een hele pagina 
met acht foto's over een dubbele 
moord te Wychen, waarbij ook een 
foto van het gebruikte moordwa
pen: een hamer. 
De "Panorama" en "Revu" van te
genwoordig kunnen dus al terug
zien op een lange traditie wat 
betreft het brengen van sensatie
nieuws. 
Berucht en beroemd voor de oorlog 
in dit soort berichtgeving was 
ook het blad "Het Leven". 
Vroeger en nu: is er eigenlijk 
wel zoveel veranderd? 

H J.C. Bosman 

DERTIENDE JAARGA,{G. 
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Hierondelt· een overzicht van de dagbladpelt·sen 

die momenteel in Nedelt'land staan. Opmell·keHjk 
is dat ll'IAN en KBA de malt·ld heheersen en dat het 
dagbladpersen-hestand in mits land nog hehoekkelijk 
jong is. 

NOORDELIJKE 
DAGBLADCOMBINATIE 
De Noordelijke Dagbladcombinatie 

(NOC) heeft op drie plaatsen drukpersen 

staan, alle drie 11'1-\,;";'. De pers in 

Groningen is spiksplinternieuw. Behalve 

de middagkrant het Nieuwsblad van het 

Noorden zullen vanaf medio 1995 ook de 

ochtendbladen van de nieuwe dochter 

DGP op deze 11'lc\J'i-persen worden ge

drukt. De (MA:'I-}pers in Winschoten 

wordt stilgelegd. Ook de pers in 

Leeuwarden is nieuw en van gelijke confi

guratie als de pers in Groningen. Naar 

verwachting zal per 1 september 1995 
naast de eigen Leeuwarder Courant ook 

het Friesch Dagblad op deze MAN pers ge

drukt gaan worden. De nog niet eens zo 

oude MAN van het Friesch Dagblad kan 

dan worden stilgelegd. De conclusie is ge

rechtvaardigd, dat door de NOC de eerste 

tien jaar geen nieuwe persen worden aan

geschaft. 

Alle persen die de laatste tien jaar binnen 

het Wegener-concern' zijn aangeschaft 

zijn van fabrikant KBA. De begin dit jaar 

in gebruik genomen persen in Enschede 

zijn de laatste aankoop in bedrijf. Ook de 

persen in Apeldoorn en de recente uit

breiding aldaar komen uit Würzburg. De 

Harris-pers in Zwolle wordt binnenkort 

stilgelegd. De pers in Utrecht, waarop 

naast het Utrechts Nieuwsblad ook een 

deel van de oplage van Trouwen de 

Volkskrant wordt gedrukt, is ook van 

Koenig & Bauer maar al wel enigszins op 

leeftijd. Zo rond de eeuwwisseling zal in 

Utrecht vervanging moeten plaatsvinden. 

De persen van Wegener's nieuwste aan

koop Sijthoff in Rijswijk dateren van het 

einde van de jaren zeventig en zijn van het 

fabrikaat Goss. De vervanging zal rond de 

eeuwwisseling moeten zijn voltooid. 

Wegener zal tegen de eeuwwisseling naar 

verwachting ook alle aandelen van de 

PZC in V1issingen hebben, waar ook een 

Goss-pers staat. Ook die moet rond de 

eeuwwisseling worden vervangen; dan 

wel zal het drukken in Rijswijk plaatsvin

den. 

DAGBLADUNIE 
Dagbladunie is bezig aan een ingrijpende 

vernieuwing van het persenpark. De be

staande Wifag-persen aan de Waalhaven 

worden samengevoegd met nieuwe druk

werken op de lokatie Charlois in 

Rotterdam, een operatie die eind dit jaar 

moet zijn voltooid. Bij dochter Brabants 

Nieuwblad staat een oude pers die niet 

meel' vervangen wordt. Deze drukorder 

verhuist naar verwachting in 1996 naar 

Charlois. Ook DagbladUlûe zal de eerst

komende tien jaar dus geen nieuwe per

sen bestellen, tenzij de bestaande contrac

ten voor uitbesteding van een deel van de 

oplage van NRC Handelsblad bij 

Wegen er, de Telegraaf en bij Rotobest 

(VNU) geheel ,of gedeeltelijk komen te 

vervallen. Erg waarschijnlijk is dat niet, 

aangezien deze uitbesteding voortvloeit 

uit overwegingen van actualiteit (gelijktij

dig op meer plaatsen tegelijk drukken) en 

niet op basis van perscapaciteit. Op de 

persen van Dagbladunie wordt als dru

korder ook het FinancieeIe Dagblad ge

drukt. 

DE TELEGRAAF 
De persen van de Telegraaf zijn recent van 

voldoende kleur voorzien en uitgebreid 

Een bijzonderheid daarbij is de speciale 

constructie van de persen van deze groot

ste krant van Nederland. Als enige in 

Nederland (en ver daarbuiten) staan de 

rollensterren en de drukwerken haaks op 

de lengte-as yan de pel's op hetzelfde ni

veau, zodat de bediening van de pel's en 

van de rollensterren op dezelfde werk

vloer geschiedt. Vanwege dit unieke con

cept van deze ~IA~-pe,'sen dragen de per

sen de naam TeldIA:\. Als voorbeeld bij 

de verkoop elders, heeft dit bijzondere 

concept yoor de Telegraaf OIerigens niet 

geleid. Ook niet bij dochter H De. 

In Alkmaar is de nog nieuwe 'IA\-peI'5 in 

1993 uitgebreid om ook het Haarlems 

Dagblad en het LeidselI Dagblad lP kun

nen drukken, dus daal' zit ook :,:cell nit'u-
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we pers aan te komen. Alleen de kleine 

Wifag-pers in Hool'l1 bij Drukkerij Noord 

Holland, waal' veel huis aan huis-bladen 

worden gedrukt, zal rond het jaar 2000 

wel op zijn laatste benen lopen. Of die 

pel's dan ook vervangen wordt is met de 

grote beschikbare drukcapaciteit binnen 

het Teleg,'aaf-concern lang niet zeker. De 

persen van Telegraaf-dochter Limburgs 

Dagblad zijn van het fabrikaat Harris en 

zullen binnenkort wOI'den yervangen. 

Behalve deze bescheiden investering zijn 

bij de Telegraaf de eel'stkomende tien jaar 

gt'l'1I schokkende ,eryangingen te ver

lIachten, 

VNU DAGBLADEN 
VNV is net als Wegener een echte KBA 

adept. De persen in Maastricht (merk: 

MAN en vrij recent geplaatst) en bij de 

Stem (merk: Wifag - in 2000 aan vervan

ging toe) lijken daarbij een uitzondering, 

maar deze persen zijn nog gekocht in de 

tijd dat de VNV geen eigenaar was van de

ze voormalige Audet-bedrijven. Zowel in 

Nijmegen als in Best staan nieuwe KBA

persen. Alleen de persen van de Stem in 

Breda moeten op korte termijn worden 

vervangen, maar het is nog lang niet zeker 

of dat in Breda gebeurt of in combinatie 

met andere pers vervangingen elders in de 

regio, binnen of buiten VNV-vel·band. 

PERSCOMBINATIE 
Perscombinatie wil in 1999 een nieuwe 

drukfabriek operationeel hebben op het 

voormalige 'Campina-terrein' in Duiven

drecht. Nog niet zeker is of el' een geheel 

nieuwe pers wordt geplaatst of dat de hui

dige MA;'IJ-persen volgens het model van 

Dagblad-unie worden samengevoegd met 

nieuwe drukwerken. Maar hoogst waar

schijnlijk wordt een compleet nieuwe pers 

aangeschaft. Ook de vraag van hele of ge

deeltelijke voortzetting van de dagelijkse 

uitbesteding in Houten (en in de vrijdag

nacht op nog twee andere lokaties) is nog 

open. Zeker is dat er nieuwe perscapaci

teit wordt gekocht, maar de omvang daar

van is nog onduidelijk. 

OVERIGE DAGBLADEN 
Van de overige dagbladpersen kunnen 

nog genoemd worden de Barneveldse 

Drukkerij en Uitgeyerij (BOU), de Gooi

en Eemlandel' en Boom Pers in Meppel. 

De BOV in Barneveld drukt op haar vrij 

nieuwe MAt 'i-pers onder meer drie dag-

'bladen: de Barnevelder Courant, het 

ReformatorÏch Dagblad en het Neder

lands Dagblad. Hier zijn op korte termijn 

geen nieuwe persen te verwachten. 

De Gooi- en Eemlander drukt nog in 

hoogdruk (een oude KoeBau) en worstelt 

al vele jaren met dezelfde vraag: zelf een 

nieuwe pers kopen of uitbesteden? Vanuit 

het oogpunt van perscapaciteit bezien, 

ligt het erg voor de hand om op de nieuwe 

persen van Perscombinatie te gaan druk

ken. Dat bespaart de Gooi- en Eemlander 

een grote investering en Perscombinatie 

kan de nieuwe eigen pers beter benutten, 

wat weer ten koste kan gaan van de mate 

van uitbesteding bij Wegen er. 

Bij Boom Pers staat een vrij nieuwe KBA 

aniloxpers. Daar leven geen plannen om 

op korte termijn een nieuwe pers aan te 

schaffen. (11 

15 m,.;lr! '();') vH,t'k Ilur I1 
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DAGBLAD IN FOCUS 

READ ALL ABOUT IT 

IN FOCUS: De Britse pers eind 
jaren '50 begin jaren 'SO 

Een overzicht van de dagbladpers 
van Engeland dient aan te vangen 
met de MTimeso, opgericht in 1785 
en al tientallen jaren het meest 
invloedrijke dagblad van Engeland. 
Met een hoge oplage heeft dat niets 
te maken; integendeel. De krant 
wordt alleen gelezen door mensen 
die goed op de hoogte willen zijn 
van de actualiteit, en mensen die 
zelf invloed hebben op zaken van 
staat. Aangezien de krant bedoeld 
is voor een goed opgeleide en zich 
van zijn verantwoordelijkheid be
wuste laag van de bevolking is het 
begrip MsensatieM volslagen vreemd 
aan het redactionele beleid. Accu
rate, volledige en gedetailleerde 
verslaggeving staat hoog in het 
vaandel, vandaar dat de "Times· in 
de hele Engelssprekende wereld zo 
goed staat aangeschreven. Recht
zaken en parlementaire debatten 
worden veel uitvoeriger en veel on
partijdiger weergegeven dan in de 
andere dagbladen. De meningen die 
in de redactionele commentaren naar 
voren komen zijn altijd zorgvuldig 
overwogen, maar worden soms wel een 
beetje te plechtstatig naar voren 
gebracht. 

LEADER PAGE 
De MIeader page M van °The Times· is 
wellicht het meest belangrijke stuk 
lectuur in de Britse journalistiek. 
Deze pagina bevat, naast een twee
tal hoofdartikelen, een bijdrage 
over een onderwerp van het grootste 
belang voor het land of voor het 
Gemenebest. Deze bijdrage kan door 
geen enkele Brit die het beste met 
zijn land voorheeft genegeerd wor
den: zo'n artikel is altijd door 
een expert geschreven, de feiten 
zlJn altijd betrouwbaar, en de me
ningen worden zonder passie maar 
met gezag gepresenteerd. 
Verder bevat de MIeader page" de 
voornaamste van de correspondentie
rubrieken: in de regel één lange en 

een paar korte ingezonden brieven. 
Die lange brief is gewoonlijk van 
de hand van een vooraanstaand lid 
van de samenleving, en heeft tot 
doel de aandacht te vestigen op een 
bepaald aspect van het regerings
beleid, de noodzaak van meer (of 
minder) sportvelden, meer (of juist 
minder) aandacht voor de klassieken 
in het onderwijs, of de visie van 
een bekend politicus, kerkelijk 
leider, militair of geleerde. Niet 
zelden vormt zo'n ingezonden brief 
het begin van een campagne tot 
behoud van een cricketveld, of van 
een langdurige polemiek op lande
lijk niveau. 

GEGOEDE KRINGEN 
"The Times· is, voor wat betreft 
haar stijl, een overblijfsel van 
een ouder Engeland, een Engeland 
waar mensen meer tijd hadden, en 
waar het openbare leven beheerst 
werd door een relatief kleine groep 
mensen die hun opleiding hadden 
genoten aan de beste Mpublic 
schoolsM en te Oxford of Cambridge. 
Binnen deze kringen kende iedereen 
bijna iedereen, op zijn minst bij 
naam en reputatie. Ook had iedereen 
genoeg tijd om elke dag de ·Times· 
te lezen met de grondigheid die de 
krant verdient. Vandaar. ook dat de 
voorpagina voor een deel in beslag 
wordt genomen door aankondigingen 
van geboorten, huwelijken en sterf
gevallen binnen deze gegoede krin
gen. Ook de ·Court Circular" staat 
op deze pagina: in deze rubriek 
wordt in het kort, en in stijlvolle 
termen, verslag gedaan van de ge
beurtenissen aan het Hof de dag 
tevoren. Ook society-berichten vin
den hier een plaats; zo wordt o.m. 
bericht dat Sylvia, Countess of 
Tumbledown. haar woning in de stad 
heeft verlaten en haar intrek heeft 
genomen in haar landhuis. Voorts 
lijsten van gasten bij officiële 
diners of bij belangrijke trouw
partijen; benoemingen aan de voor
naamste universiteiten; en korte 
berichten ter nagedachtenis aan 
overleden oud-ambassadeurs en der
gelijken, wier deugden worden 
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geprezen en wier tekortkomingen op 
subtiele wijze worden aangestipt. 

SPORT 
De sport krijgt natuurlijk de aan
dacht die zij verdient, ook in mThe 
Times". Alleen al door het lezen 
van de sportrubriek in dit dagblad 
krijgt de lezer een indruk van hoe 
serieus de Britten met sport omgaan 
en met welke aandacht een paar uur 
cricket worden geanalyseerd. Dat 
aan sport zo'n aandacht geschonken 
wordt is een uitvloeisel van de 
stelregel dat alles wat van belang 
is in de samenleving, belangrijk 
genoeg is om er in mThe Times w aan
dacht aan te besteden. De terughou
dendheid waarmee de krant stelling 
neemt in de landelijke politiek, 
ook in een verkiezingsperiode, is 
bewonderenswaardig. Vandaag de 
appelleert de journalistiek maar al 
te vaak aan de emoties, aan de sen
satiezucht bij de mensen, maar mThe 
Times· heeft zich daar vrij van 
weten te houden. Haar beloning is 
een wereldwijde reputatie van een 
waarlijk groot dagblad. 

GUARDIAN en POST 
Er zijn twee invloedrijke provinci
ale dagbladen in Engeland, t.w. de 
"Manchester Guardian°O en de wYork
shire postm, laatstgenoemde uit de 
stad leeds afkomstig. De Guardian, 
zoals de krant heet sinds 1961, 
toen ze een landelijke editie ging 
publiceren vanuit londen, volgt de 
eertijds grote liberale traditie 
van oprechte en waarheidsgetrouwe 
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journalistiek. De Yorkshire Post, 
de spreekbuis van het stijfkoppige 
conservatisme van het noorden, is 
het waard om daarmee op één lijn te 
worden gesteld. 

TElEGRAPH 
Daarnaast is er nog slechts één 
dagblad die de Wgrote stijlm na
streeft. En dat is de "Daily Tele
graph", een conservatieve krant die 
veel wordt gelezen door voorstede
lijke forensen die vaak niet genoeg 
tijd hebben om mThe Times m helemaal 
te lezen, maar zich te goed voelen 
voor de meer opwindende populaire 
pers. De Telegraph heeft in verhou
ding een vrij geringe oplage. 

HARMSWORTH 
De pOP41aire pers bestaat in Enge
land uit een drietal gewone en twee 
geïllustreerde dagbladen, alle in 
londen uitgegeven. De meeste mensen 
lezen één van de drie grootste: de 
Daily Express, de Daily Mail of de 
Daily HeraId. Het was de oprichter 
van de Daily Mail, Alfred Harms
worth, de latere lord Northcliffe, 
die in de jaren 1890 de populaire 
pers in Engeland van de grond 
tilde. Zijn doel was de generatie 
te bedienen die als eerste had ge
profiteerd van de leerplicht: de 
Education Act van 1870. In het al
gemeen hadden deze mensen wél leren 
lezen, maar nog niet geleerd om na 
te denken over h een ze lazen. 
Bovendien hadden ze daar weinig 
tijd voor: ze moesten doorgaans 
lange dagen werken. De kranten die 
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Harmsworth en zijn navolgers in het 
leven riepen concentreerden zich op 
kopregels, stunts, sensatie; op het 
opwindende veeleer dan op de ernst 
van de dagelijkse politiek. Zijn 
zeggenschap over de Daily Mail en 
haar iets oudere metgezel Evening 
News, en de geïllustreerde Daily 
Mirror, leidde tot de oprichting 
van een grote en ingewikkelde orga
nisatie die ook talrijke dagbladen 
in de provincie uitgaf, alsmede de 
nodige tij dschri ften. Financiële 
macht leidde tot een zucht naar ook 
politieke macht. Northcliffe speel
de een belangrijke rol, zowel per
soonlijk als door middel van Zl]n 
kranten, bij de benoeming van Lloyd 
George tot premier tijdens de 
Eerste Wereldoorlog. In de tweede 
helft van die oorlog was hij ver
antwoordelijk voor de Britse pro
paganda tegen Duitsland. 

AlTKEN 
De Daily Mail was het eerste Britse 
dagblad dat een oplage haalde van 
meer dan een miljoen. Maar deze 
prestatie werd verbeterd in de 
jaren '30 door de Daily Express, 
die in die tijd werd geleid door 
een in Canada geboren zakenman met 
de naam Max Aitken, beter bekend 
onder zijn latere naam Lord Beaver
brook. In 1945 had de Express een 
oplage van 3.5 miljoen; vandaag de 
dag (1962) meer dan 4 miljoen. Lord 
Beaverbrook speelde een bijna even 
saillante rol in de Tweede Wereld
oorlog als Northcliffe had gespeeld 
in de Eerste. Als minister van 
vliegtuigproduktie was hij uiterst 
succesvol, en had eenzelfde soort 
relatie tot Winston Churchill als 
Northcliffe tot Lloyd George. Mis
schien dat Beaverbrook een wat 
kleuriger persoon was: Northcliffe 
was een enigszins napoleontisch man 
terwijl Beaverbrook meer weg had 
van een deugniet; volgens zijn vele 
vijanden zelfs een booswicht. 

ANTI-LABOUR 
De Daily Mail en de Daily Express 
vertegenwoordigen allebei ongeveer 
dezelfde politieke kleur, en rich
ten zich op dezelfde sector van de 
bevolking: de lagere middenklasse, 
en dat gedeelte van de arbeiders
klasse dat zich niet tot de Labour
beweging rekent. Vandaar dat de op
lagestrijd tussen deze twee' dag
bladen zo fel is geweest. Het is 
een beetje misleidend om ze als 

conservatieve kranten af te schil
deren, want ze hebben alle twee op 
gezette tijden een beleid voorge
staan dat nogal afweek van dat van 
de Conservatieve Partij. Het was 
zelfs zo dat Stanley Baldwin, toen 
hij premier was in de jaren '30, in 
het openbaar deze twee kranten aan
viel in woorden die niets aan dui
lijkheid te wensen overlieten. En 
dat voor een politicus die bij 
voorkeur niets zei, en dat in de 
meest omzicht e termen. Het enige 
dat met zekerheid van de Mail en de 
Express gezegd kan worden is dat ze 
de Labour Partij niet gunstig ge
zind zijn. Tussen de verkiezingen 
door gebruiken ze een groot deel 
van hun redaktionele ruimte met het 
aanvallen van de regering, die 
wordt beschuldigd van bureaucratie, 
verkwisting, de neiging om de boel 
te vertragen, en zich nodeloos veel 
en vaak te bemoeien met het zaken
leven. 

HUMAN INTEREST 
De Mail en de Express houden zich 
het liefst bezig met wat zij "human 
interest" noemen. Neem nu bij voor
beeld het geval van een professor 
of een voormalige hoge ambtenaar, 
die op verzoek van de regering een 
gedetailleerd rapport heeft opge
steld over huisvesting of over de 
toekomst van de buitenlandse handel 
of zoiets. In zo'n geval hebben de 
Mail en de Express meer belang
stelling voor hoe die man met zijn 
hond omgaat, of met zijn bejaarde 
moeder, dan voor het rapport zelf. 

DAU. Y HERALD 
De Daily HeraId wordt namens de 
Labour Partij uitgegeven door een 
grote uitgeverij. De HeraId (die nu 
voortleeft als "The Sun"- DJO) is 
het enige dagblad dat het Labour
standpunt vertegenwoordigt. Toen in 
de jaren '30 de HeraId zich mengde 
in de oplagestrijd tussen de Mail 
en de Express, leidde dat tot een 
serie commerciële stunts met als 
inzet de gunst van de lezer. Wie 
zich voor een aantal weken op een 
bepaalde krant abonneerde kreeg een 
een fraai ingebonden boek cadeau, 
en dat kon een encyclopedie zijn of 
een boek over kinderverzorging, het 
verrichten van klusj es in huis, -het 
kweken van tomaten; of soms ook de 
verzamelde werken van Charles Dick
ens of van George Bernard Shaw. De 
Daily HeraId zag kans zich in die 
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tijd op te werken van een "party 
rag" (een "rag" is een uitgave die 
wordt beschouwd als minderwaardig, 
van weinig betekenis) tot een lan
delijk dagblad met een oplage van 
meer dan 2 miljoen (1.4 miljoen in 
1962) . 

NEWS CHRONICLE 
To-t voor kort was er" ook de libe
rale "News Chronicle M

, waar Charles 
Dickens ooit de eerste redakteur 
van was. Deze krant vertegenwoor
digde de wat vage maar niet te ver
onachtzamen politieke minderheid 
die zich links van het midden be
vindt, maar van de socialisten niet 
veel moet hebben. De oplage van de 
News Chronicle (zo'n half miljoen) 
was niet genoeg voor een landelijk 
dagblad, en in 1960 werd de krant 
overgenomen door de Daily Mail. 

--~~ 
COllrlesy of Ihe Dally h.xpress 

Tlle 'Daily Express' olJice, Fleet Street, London 

DE GEILLUSTREERDE DAGBLADEN 
Londen -telt tegenwoordig nog maar 
een tweetal "picture papers·, 
geïllustreerde bladen, te weten 
de "Daily Mirror u en de "Daily 
Sketch M • De Mirror is destij ds, 
onder Harmsworth, begonnen als een 
krant voor vrouwen. De laatste tien 
jaren heeft de krant zich, onder 
een onafhankelijke directie, weten 

te ontwikkelen tot welLicht het 
meest besproken dagblad in het hele 
land. De kopregels van de Mirror 
Zl]n de meest sensationele in de 
Britse pers. Als enige Britse krant 
heeft de Mirror een hele pagina 
"comics" (strips) in de Amerikaanse 
stijl; de heldin van één van die 
strips, een zekere ~ane, is bijna 
een nationale beroemdheid, vooral 
vanwege het feit dat ze haar avon
turen pleegt te ondergaan in een 
verregaande staat van ontkleding. 
Afgezien van een voortdurende be
langstelling voor de betrekkingen 
tussen mannen en vrouwen, richt de 
Mirror zich op dat gedeelte van de 
lagere klassen die in onvrede leven 
met de gevestigde orde, maar niet 
bereid Zl]n om er al te gestructu
reerd over na te denken. Het resul
taat is een levendig en leesbaar 
dagblad; Zl] die er kritiek op 
hebben zullen de krant niet gauw 
kopen, maar wel geneigd zlJn te 
lezen als ze de kans krijgen. 
De Daily Sketch was tot voor kort 
nogal wat conventioneler in stijl. 
Deze krant stelde zich ten doel het 
conservatieve standpunt op een 
populaire, rustige en gezellige 
manier naar voren te brengen. De 
laatste tijd heeft de Sketch zijn 
pagina's verluchtigd met strips en 
cartoons, en gaat de krant zich aan 
luidruchtige kopregels te buiten, 
om met de Mirror te wedijveren. 

DAILY \'!IORKER 
Het enige andere landelijke dagblad 
is de "Daily Worker", een uitgave 
van de Communistische Partij. De 
oplage van deze krant is (1961) ca. 
50.000 stuks. Er is moeilijk aan te 
komen, want er Zl]n maar weinig 
newsagents die het blad op voorraad 
willen nemen. Het wordt geheel door 
de partij en haar sympathisanten 
bekostigd. 

AVONDKRANTEN 
Tot 1960 waren er drie avondkranten 
in Londen, waarvan de titels, zoals 
ze door de krantenverkopers (allen 
mannen) op straat werden rondge
bruld, klonken als "Starnoozerstan
ner!", Het ging om de ·Star", het 
avondblad van de News Chronicle; de 
"Evening News" (mNooz") waarin de 
meningen die eerder die dag in de 
Daily Mail waren opgedist opnieuw 
onder de aandacht werden gebracht; 
en de "Evening Standard" (Stanner) 
die datzelfde deed voor de Daily 
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Express. Toen de News Chronicle 
door de Daily Mail werd opgeslokt, 
ging de Star op in de Evening News. 
De beide overgebleven avondkranten 
verschijnen in meerdere edities, te 
beginnen met een middageditie. Deze 
worden bijna geheel in beslag geno
men door de landelijke passie voor 
allerlei vormen van gokwerk, in 
relatie tot paardenrennen en wind
hondenraces. Hoewel de latere uit
gaven iets meer op echte kranten 
lijken steunen ook die voor een be
langrijk deel op sportuitslagen. 

ZONDAGSKRANTEN 
De gewone Engelse dagbladen ver
schijnen niet op zondag. Dat heeft 
geleid tot het ontstaan van een af
zonderlijke reeks zondagsbladen. En 
die zijn er vrij veel, ten dele ook 
omdat er nog steeds mensen Zl]n in 
de lagere inkomensgroepen die zich 
wél een zondagskrant kunnen veroor
loven maar niet elke dag van de 
week een dagblad. Zondagskranten 
zlJn omvangrijker dan dagbladen, 
hoewel niet zo omvangrijk als de 
Amerikaanse zondagskranten, en kos
ten vijf of zes pence. 
De aristocraten onder de zondags
kranten zijn de ·Sunday Times·, de 
11 Observer· , en (sinds 1961 ) de 
11 Sunday Telegraph· . Deze drie 
vallen op door gezaghebbende arti
kelen over politieke en culturele 
zaken. Heel veel mensen kopen of 

lenen alleen boeken die in de lite
raire rubrieken van één van deze 3 
zondagskranten positief beoordeeld 
zijn. Van een totaal ander type is 
de "News of the World" , waarin alle 
sensationele recht zak en van de af
gelopen week in breed uitgemeten 
detail worden uiteengezet, tot ver
maak van de werkende man en Zl]n 
echtgenote op hun wekelijkse rust
dag. De Daily Telegraph, de Daily 
Express en de Daily Mirror komen op 
hun zondags uit onder de respectie
velijke titels Sunday Telegraph, 
Sunday Express en Sunday Pictorial. 
De linkervleugel wordt door slechts 
één uitgave vertegenwoordigd, t.w. 
"Reynold's News·, een blad dat het 
eigendom is van de Co-operative 
Wholesale Society, de coöperatieve 
beweging, die sterke banden heeft 
met de Labour Partij. 

TENSLOTTE 
Er zijn een paar aspecten van de 
dagbladpers in Engeland, en van de 
zondagsbladen, die benadrukt moeten 
worden. De meeste Zl]n duidelijk 
partijgebonden in hun standpunten 
en in de wijze waarop ze verslag 
doen van gebeurtenissen. Maar ze 
vergeten nooit dat ze gehouden zijn 
om al het nieuws te vermelden, ook 
dat wat hen niet goed uitkomt. Ze 
vermelden dan ook consequent wat de 
politieke tegenstanders te zeggen 
hebben; het staat misschien ergens 

'Now how about you and me lighting a little tiny fire in our 
waiting room' 

A cartoon from the 'Sunday Express', 4 Jan. 1948, (British 
Railways were nationalised Oll 1 Jan. 1948) 
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in een onopvallend hoekje, maar het 
staat er wél. Ze schrikken ook niet 
terug voor bijdragen waaruit talent 
of een hoge mate van intelligentie 
blijkt, zelfs als die niet in over
eenstemming zijn met het beleid van 
de directie. Zo drukt de Evening 
Standard, die de conservati~ve kant 
het naast is, bijna elke avond een 
cartoon af van David Low. Low, een 
Nieuwzeelander, wordt algemeen be
schouwd als de meest briljante car
toonist in Engeland, maar zijn werk 
tendeert meestal tegenstrijdig aan 
de standpunten die in de redactio
nele commentaren van de krant naar 
voren komen. 
Ook kan het geen kwaad om aan te 
geven dat er duidelijke grenzen 
Z1]n aan het vermogen van journa
listen om de openbare mening te be
invloeden. Net zoals in de Verenig
de Staten Franklin Roosevelt vier 
maal achtereen de presidentsverkie
zingen won in weerwil van de tegen
stand van een aanzienlijk deel van 
de Amerikaanse pers, kwam in Enge
land Labour aan de macht in 1945 
met de steun van slechts één lande
lijk dagblad. En dat was haar eigen 
Daily HeraId. Het zou dus best eens 
kunnen zijn dat de populaire pers, 
die zo zeer haar best doet het volk 
te vermaken, een stadium bereikt 

heeft waarin ze door de mensen in 
belangrijke mate wordt genegeerd, 
ook wanneer ze voor de verandering 
eens probeert serieus te zijn. 
Tot slot, in een tijd waarin de 
pers in zoveel andere landen haar 
best doet leugens te verkopen, en 
kranten zichzelf verkopen aan de 
hoogstbiedende in weerwil van de 
belangen van het volk, is de Britse 
pers er in geslaagd een opmerkelij
ke mate van eerlijkheid vast te 
houden. De Engelse pers heeft veel 
tekortkomingen, en er wordt v~el 

kritiek over uitgestort, maar in 
Engeland is de journalistiek nog 
steeds een eerzaam vak. Nog nooit 
heeft een Engelse krant zich ver
laagd tot het niveau van regerings
spreekbuis. Er zijn geen regerings
kranten in Engeland. In de begin
jaren van de Tweede Wereldoorlog, 
toen vele kranten op het vasteland 
op grote schaal verraad pleegden, 
was er in Engeland niet één krant 
die tegenover het fascisme een an
dere benadering voorstond dan mee
dogenloos verzet. 
################################## 

Uit: "Pattern of England D deel 11, 
door C.E.Eckersley, MA en L.C.B. 
Seaman, M.A., uitgA Longmans Londen 
1962. Volgende keer: tijdschriften! 

In Nederland zijn vorig jaar meer kranten verkocht dan in 1993. De betaalde 
oplage ging met ruim 23.000 vooruit en bedraagt nu 4.715.547 exemplaren
een record in de geschiedenis van de dagbladpers. 

door Rob Beemster 

Uit het jaarverslag van de ver
eniging Nederlandse Dagblad
pers (NDP) blijkt bovendien dat 
het totale advertentievolume -
na drie jaar achteruitgang - weer 
groeide met 1,8 procent. Het 
gemiddeld aantal advertentiepa
gina's nam toe tot 9,73 per dag 
(0,3 procent meer dan in 1993). 
Het gemiddeld aantal redactio
nele pagina's vertoont eveneens 
een opgaande lijn. In 1994 was 
er een verhoging van 3,8 pro
cent tot gemiddeld 18,88 
pagina's per dag. De totale 
omvang van de dagbladen 
groeide zo met 2,6 procent tot 
gemiddeld 29,67 pagina's. 
Eén van de pijlers onder de 
goede resultaten van het afgelo
pen jaar was de lage papierprijs. 
Voor dit jaar moeten de uitge-

vers echter rekening houden 
met een forse stijging van de 
papierprijzen. Alleen al voor het 
eerste halfjaar van 1995 werden 
de uitgevers geconfronteerd met 
een prijsstijging van 20 tot 25 
procent. Dit kan nog hoger uit
vallen omdat halverwege het 
jaar opnieuw moet worden 
onderhandeld over de prijzen. 
Aan de kostenkant valt verder 
op dat de uitgaven voor bezor
gen en distributie veruit het 
snelst stijgen. In de afgelopen 
vijf jaar gingen deze posten 
omhoog met respectievelijk 33 
en 27 procent. 
De NDP noemt het gemiddelde 
rendement in de bedrijfstak 
(circa 9,4 procent vóór belas
ting) bevredigend. De grote 
titels doen het aanzienlijk beter 
dan de kleine. Kranten met 
oplagen hoger dan 100.000 

exemplaren komen uit op een 
rendement van ongeveer 9,8 
procent. Onder de 40.000 exem
plaren betaalde oplage is er een 
gemiddeld verlies van 3,1 pro
cent. Uit de bedrijfstak-enquête 
van de NDP blijkt dat over 1994 
rekening wordt gehouden met 
acht verlieslijdende en margi
'nale dagbladen. Nederland heeft 
39 zelfstandige dagbladen met 
een eigen hoofdredactie. 
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HET GEÏLLUSTREERDE TIJDSCHRIFT IN NEDERLAND 
Wie helpt om deze bibliografie completer te maken? 

In november 1995 verschijnt het tweede deel van een Bibliografie van het 
Geïllustreerde Tijdschrift in Nederland, samengesteld door Prof. Dr. loan Hemels 
en Drs. Renee Vegt. In dit boek worden de bibliografische gegevens opgenomen 
van Nederlandse publiekstijdschriften die tussen 1945 en 1995 zijn verschenen. De 
bibliografie is bedoeld als hulpmiddel voor onderzoekers en andere 
geïnteresseerden en biedl informatie over uitgever, hoofdredactie, oplage, prijs, 
uiterlijke verschijningsvorm, redactionele formule, inhoud en de plaatsen waar 
het tijdschrift bewaard wordl. liet Geïllustreerde Tijdschrift in Nederland wordt 
uitgegeven onder auspiciën vau de Stichting Lucas Ooms Fonds (LOF) en de 
Nederlandse Organisatie van TijdschrifHJitgevers (NOTU) te 's-Graveland. 

Om de opgenomen titels zo compleet mogelijk te kunnen behandelen, vragen wij 
uw medewerking. Eenieder die meer informatie heeft over onderstaande 
tijdschriften (met name over: periode van verschijnen; uitgever/plaats van 
uitgave; een korte typering van het blad en vindplaatsen) wordt vriendelijk 
verzocht contact op te nemen met: Mevr. Drs. Renée Vegt, Emille Knapperthof 7, 
2312 MZ, Leiden. (tel. U71 - 12 GS 03). Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 

J\'dam (1983-7, mannenblad) 

Ahoi (1954-1057; hobbyblad; opgenomen in Na vijven) 

Allebei (19707; Uitgeversmaatschappij Classics NV: glossy: liresl)'lc) 

i\lpha (7; familieblad van de Evangdische Omroep) 

Amusante weekblad, lIel/'t Amusant je (1922-1941: 1')4(,1-1 9·Ji\1) 

Arend. Jeugdblad met gezonde spanning en avontuur (I ().'i5-1 ()(,(" 
jeugdblad) 

Aroca (7. Uiig. Aroca, Amsterdam, erolisch ontspanningsblac1) 

Astra. Geïll ustreerd maandschrift (1923-1941; ?-I) 

Auto toerist (jaren 'sm: autoblad) 

Bella (19491, vrouwenblad van NV Uiig. ~lij. Necrlandia, Ulrechl) 

Bloesem (verdwenen in 1966; jeugdblad) 

Iluilengaats (verdwenen in 19701: jeugdblad) 

Bulterfly (l9457-?, familieblad) 

Christelijk vrouwenleven (na de oorlog nog verschenen'?) 

Cocktail magazine (jaren '60, erotisch ontspanningsblad) 

Conr;. Maandblad voor de moderne vrouw (verdwenen in 1072: 
vrouwenblad) 

Confidenties (I ')4()7-7, CV Wereldkroniek, ware verhalen) 

Dameswereld (1; Doetinchem; vroulVenbl,ld) 

Dance updale (1992 - I; muziekblad) 

Darling (jaren '507, erotisch onlspanningsblad) 

Date (7: relatieblad) 

Def time (1988 - 7: hiphopmuziekblad) 

Designblad, liet (19817; woonblad) 

Entre"cte (1: muzieklijdschrirt) 

Fix en Fox (jeugdblad, verdwenen in 19(7) 

Flits (19441-7, ontspauningsblad) 

Get it (1')74 - 7: muziekblad) 

Gezinsgids, De (?; christelijk periodiek) 

Gig (1 ()i\5; muziekblad) 

Goal (1; voetbal blad: opgegaan in Voetbal international) 

Handig (verdwenen in 1980; VNU) 

lIeavy metal explosion (1991 - I; muziekblad) 

I1igh sociely (okt.l987-feb 1988; nov 1985 - '!: erotisch/lifestyle mannenblad ) 

lIype (1 994?; jongensblad) 

lets (1966 - 7; muziekblad) 

Iris. Tijdschrift voor de vrouwen haar levenskunst (1947-?) 

Kick (verdwenen in '74/'757: sportblad) 

Klassiek (7; muziekblad) 

Knal (7, erotisch ontspanningstijdschrift) 

Kompas, lIet (19497, familie blad) 

Memo (verdwenen in jaren '60: populair-wetenschappelijk blad) 

Mens & melodie ('1: muziektijdschrift) 

Music maker (1977 - 7: muziekblad) 

Na vijven (verdwenen in 1978, hobbyblad) 

Neus (SPN)/Link (1985 - 7: muziekblad) 

New Look (1948-?, Uitg. ATB, Rotterdam, erotisch onlspanningsblad) 

Nicole (verdwenen in 1985; vrouwenblad?) 

Okido (1938-19571, ontspanningstijdschriflj 

Ons Gezin (19497, familieblad?) 

Out soon ( 1094; muziekblad) 

Pan (19567-7, erotisch onlspanningsblad) 

Piccadilly (19551-7, erotisch onlspanningsblad) 

Piccolo (jaren '60: erotiek?) 

Plateau (verdwenen in 1970; muziekblad) 

PM Maandblad voor mannen (verdwenen in 1966: gezin?) 

PopBiz (7; popmuziek blad) 

Popparade (1979 - 7: popmuziekblad) 

Popshop (7: popmuzickblad) 

Popsong (1989 - 7; popmuziekblad) 

Post, De 7, familieblad) 

I'l'l' (196 7 - 7; muziekblad) 

Punk (1977 - 7: muziekblad) 

Pure style (verdwenen in 1989; glossy magazine) 

Reflex (194<)-7, De Spaarnestad, ontspanningstijdschrifn 

J(egina Mode (verdwenen in 1969; vrouwenblad) 
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Revival (1982 - 7; muziekblad) 

Rockscene (I; muziekblad) 

Run magazine (verdwenen in 196G; gezinsblau!l 

San ( 19ï7 - !; soulmuziekbladJ 

Schakel, De !; christelijk periouiek) 

Sex (l 9501-7. Uitg. 1\'1'11. Rotterdam. erotisch ontspanningsblau) 

Show (7, erotisch ontspanningsblad) 

Sorry (1 949!-1. erotisch ontspanningsblau) 

SUc (1 'lSO - 7; muziekblad) 

Syminfo (1979 - 7; muziekblad) 

Terdege (I. christelijk familieblad?) 

Timeless (verdwenen in 1989; glossy magazine) 

Tip-Top (voortzelling van De Troef. 19507-1. ontspanningstijuschrirt) 

Top Pops (19G8 - 7; muziekblad) 

Trix (J 950-7, ontsp<lnningstijdschrift) 

Verzamelhobby (1988 - 7) 

Video uit & thuis (7) 

Voetbal magazine (1 988!) 

Vonk, De (I; kinderblad) 

Voor iedereen (7; De Spaarnestad) 

Vrij en blij (7; kinderblad) 

Vrouw (1980-7, vrouwenblad van De Spaarnestad) 

Vrouwke (verdwenen in 1968; vrouwenblad?) 

Vuistje. Onafhankelijk stripblad voor kinderen (1975 - J 97G) 

Weekblad de vrouw (1947 - l; Antwerpen) 

Wereld (verdwenen in 1966; populair-wetenschappelijk maandblad) 

Wereldmuziek/Wereldmuziek update (1989 - 'I; muziekblad) 

Woonsignatuur (1978; Uitgeverij De Spaarnestad IlV) 

Zo (verdwenen in 1%97; jeugdblad) 

ADVERTENTIES 

GEZOCHT: 
BoleromMascoUe en Smile 
en diverse andere binnen- en 
buitenlandse humoristische bladen. 

Klaas Vanderspoel 
Henri Dunantiaan 71 
9728 HC GRONINGEN 
050 255791 (na 17.00 uur) 

TE KOOP / TE RUIL GEVRAAGD: 

"De Hogelandster" en 
"Het Nieuwsblad van het Noorden" 

ruilmateriaal aanwezig. 
S.W. Mollema 
Hoofdstraat 15 
9965 PA Leens 
05957-1529 

De onweerstaanbare opmars 
van de andere krant. 

1 lij is altiju op tiju want hij is cr altiju. Hij heeft steeds hetlaatstc 
nieuws. I lij geeft niel ar. I lij neem vrijwel geen mimte in en is dus 
eenvouuig te he\varcn. Knippen en plakken is gecn prohleem. Hij 
is (nog) gratis. Hij komt met evenveel gemak uit Peking, 
Reykjavik, Rotteruam of New York. Maar hij pIon niet op de mat. 
Rara wat is Jat? 

Hel is, u had hel al bcgrepen, de elektronische krant. Dc 
elektronische krant die via het Intcmet (zelfs mijn hond blaft 
erover) worut aangehoden aan iedereen uie een computer, een 
modem, een Intcll1etaansluiling en ue juiste software heeft. Met 
deze technologie gewapend kunnen wc een stuk verdcr kijken dan 
de sehappen van de sigarcnboer op de hoek. Op hct beeldschen11 
vcrschijnen de Ne/.avisimaia Gazetate uit Moskou, de Singapore 
Business Times, The Sydney M0ll1ing Heraid of de Hoy uit Quito, 
Ecuador. 

Overal ler wereld komen elke dag uuizenden kranten en 
tijuschrilkn uit. Nog maar een fractie daarvan is beschikbaar in 
elektronisehe vorm op het Intemct. Toch is het làseinerenu om te 
zien hoe groot het aanbod nu al is. I {et aantal elektronische 
kranten zal snel toenemcn, vooral omdat de kostcn 0111 op deze 
manier nieuws aan te bicden en nieuws te lezen nog steeds dalen. 
Bovendien wordt de bediening van de software die nodig is om 
elektronisch de krant te kunnen lezen steeds eenvoudiger. 

Ecn andcr aspect van de elcktronische krant is dat lezers, meer 
dan bij de traditionele kranten, worden uitgenodigd om te 
reageren. "The reader talks back. .. " schreef Time in een 
(papieren) bijlage die geheel gewijd was aan eyherspace. Dit 
heeft ongetwijfeld te maken met de e-mail eultuur. De toon van c
mail is veel intèJl111eler en directer dan in het traditionele 
briefverkcer gebruikelijk is. De elektronische krant is geen 
meneer. 

Naast elektronisehe versies van papiercn kranten en tijdschriften 
zijn er ook E-Zines (eleetronic magazines). Dezc uitgaven zijn 
alleen in elektronische V01111 verkrijgbaar. I let aardige hiervan is 
dat elke gcbruiker van het Intemet tegen relatief lage kosten een 
eigen magazine kan uitbrengen. Onderwerpen bestrijken een 
hrced tencin, getuige titels als Your MoM, The TelTorist Profile 
Weekly en Pelc and l:3ell1ie's Philosophical Steakhouse. 

De praktijk ... 
Waar te begitmen als nieuwe lezer van de elcktronische krant? 
Ranu11el om te begümen even met het spaarvarken \vanneer u nog 
niet in hel bezit bent van een computer, een modem, software en 
cen Internet aansluiting. Haal cr vervolgens zo'n f3 .000 uit, laat u 
door cen goede kemlis adviscren en stap naar de winkel. Word 
niet depressief als het met de installatie van hct geheel tegen zit, 
hou vol en na enige tijd werkt het. 

Om een indruk te krijgen welke kranten cr op dit moment op het 
Internet te vinden zijn kunt u naar de volgende plaats gaan: 

http://marketplace.comfe-papers.list.www/e
papers.home.page.html 

Vanaf deze pagina kan een lijst worden opgehaald van kranten die 
op dit moment in elektronische V0I111 heschikbaar zijn. Als bijlage 
volgt ecn lijstje van elektronische uitgaven van buiten de 
Verenigde Staten. De lijst is niet compleet en verandert 
voortdurenu. 
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(Teïnteresseerd~n in J ~-/jlles (;:ie de bijgevoegde lijst van titds) 
dienen onverwIJld k vertrekken naar: 

http://www.meer.nct/~johnl/c-ZÏnc-listlzincs/Alpha.html 

Voor de verzamdaar schept de elektronische krant overigens een 
aantal prohlemen. Kan de home page van een krant een 
verLa~lc1objecl z~in? Bestaan cr straks nog zeldzame of moeilijk 
verkrIJgbare kranten? Bewaren we de elektronische krant inclusief 
lay-out (als plaatje) of als tekstbestand? En wat te denken van het 
heeld van de verzamelaar die /.ijn kennissen trots "vijst op een 
dOOSJe dIskettes: "". en dit is mijn verzameling elektronische 
kranten"? 

Reinm'd Mam'levc1d 
reinmd@xs4all.nl 

Een greep uit de overzichtslijst 
van electronische kranten. 

Elektronische uitgaven van kranten builen ue VS 

:\ftonblauel (Stockholm, Swcden) 
NAMI:i: ,\rtonbluuet 
ADDRIiSS: http://wwjlllk.su.se ,\rt(lnhladet.Kultur honll',htllli 
CO"TA<:T: ~[arkC:olllerrmd +-f{181h 1933 111<u·kQl.Jmk.,u.se 
f'RICE: Free 
LA L :-: Cl lED 
DESCIZlVrION: This S\\'euish nationalnell'spaper is no\\' online, 

Artenposten (Oslo, ~olway) 
"A" rE: Unline 1\I'tenposlen 
.\DDRESS: httlT I\W\\',oslonett.no honK' hent 
CO:--'l'A(~I': aftenposlenc?toslonett,no 
PRICE: I;ree 
1><-\l'~(:JIED: 1')45 
DESCRWrIU:\: This ~()rwcgian dalil is 11011' on til<' \\'mld Wide \\'eb, 
(Sile ma)' he inacti\(~; 395) , 

The Age (:.. lelbourne, Auslralia) 
~.\:"IE The .\ge 
ADDRliSS: hUp: w\\'\\·.\'ienet.net.all licnet theu n e.htl1l 
C:()~T,V:T, SibylIe ~urus snomslll theagl'.colll~IU 
rrZlCE Free 
L\ l~(:) !lil ) Earl)' 1995 
J)l,S('I~WI'I()0:: Still-l'Xl'eri111el1l,i1 \\'eh page. includillg:" kiholll'llc IOllri"1 inro, 
klUS' page, Clllliputer page. The Age is Ol1e or Australia', n](\st respected aml 
o"ll'st hruausheets (circ. 300,0(0) 

. \genela bstauo (BrasII) 
\:.'\:" [E ,\gencia ,"stado on WorluI\'e\\'s ()nLine 
,\DDRESS: hllp: IVorlune\\'s.net 
CCl~T.\C:T: ,1ohn Vall I:wieten j\z(r! cIark.net 
Roherlo \.Îarciu 30 1-986-IOêl7 'sailor(~ cIark.net 
"I-(ICI; 
lh \ \ -;-':(:t IJ Tl' I ;ehrllan 1')95 
DESCRWrI()~: lext l;r this Rrasiliwl newspaper is ~lluilahle (In the \I'orluNews 
()~ll ,I lil' netl\ork Dil lhe \.Ia)' or publication. The paper 111<1)' he accl'sseu \'ia unl' 
\\ orld \\ lul' \\ l'I, ellent that ,upports user authenticati\.ln. 

· \nal j'tiea :.. loseow (kussia) 
\:A\ IE Weekh' Pres,; Re\'ie\\' 
( :C)~'L\CT: hirzin "lirlllotahari rarl.11l ('r 1IIlixg.ubc.e~1 
PI~I( :rè: S 100 yl'ar inui\'idual; S275 ye,lr institlltion.' (wcckl)' hricrs) 
L\I:\CHED 199-+ 
DI;SCkIPTIO:\: "'cws I~ussia al mlahle through electro111c Illall. OITers 1110re than 
30 I<usslan ne\\'spapers and maga/.ines rc\'il'\\'l'd anu summaril.ed eH'I)' week 
Puhlieations induue: "2-+"; Dirzhel'il'e Veuo111osli (Ollicial bulletin or lhe 

Bronnoysunds A vis (Bronno\,sunu, NOJ'\\'ay) 
;--iA\ IE: Bronno\,sunus A \'i, ' 
,\DDRESS: http':nic,nordnctt.no -ha 
CUNTACT: bu_uesk@nordnett.no 
I'Rl CE: Free 
I ,A l S( 'lIED: 1995 
~ESCRlPTIO!'-:: Web site 1'01' newspaper in slllalicity or Bronnoysunu, miu-wal' 11(; 
:\orwegl(Hl coast. 

Caretas (Lillla, Peru) 
N,\~ [E: Caretas 
ADDRl,SS: http: \\'\\'\\'.rcp.net.pe CARETAS 
COl'-.'TACT: \\'\\·w<!!carctas.com.pe 
PIZICE: Fret 
L\L:NCIfED: 1<)95 
DESCRIPTI()~: ,[,his Perm'ian weeki)' is on the web, in Spanish, 

China Business ,1ournal (China) 
NA}"lE: China Business '!ournal 
ADDRESS: hllp:: isilkroute.convsilkroutenc\\'slcbj, cbj.html 
(this Web page orrers subscriplion inrormalion oilll')' 
CONTACT Wei Shvu Fax: 212-227-8605 
PRICE: 530 (LTS.) 6cr Illonth 
DESCRIPTlON: China Business '!ournal (CRl) is an online uaily news published 
7 uays a week. The slIbscribeI' can get thc CBJ daily ncws by E-mailed on the 
Internet, Ameriean Online, Prodigy etc., net\\'ork serl'ice. cru is trying to 
orrer llpuateu economie ne\\'s rrom China lo let our reauers llil\'e on-time 
inrormaLlon in hanu to hanule business with China. 

Corrierc uella Sera (},'lilano, !taly) 
NA"-IE: 
ADDRESS: hUp: slln.eomm200().it res 
CU;-';TNT 
PRICh Free 
J .. \ l '.\-JO-lED: 1 <)95 
DliSCRIFllON: Ihis site is under eonstrllction. (595) 

Dagblauet (Oslo, Norway) 
NA.\lE: Dagblauet :pa nette( 
ADDRESS: hltp:' www.lclepost.noJagbl@.:uet.noWeieome.html 
COl'--.'TACT Tel. (-+7-2) 310600 
PRleE: Free 
LAt:NCHED: 1945 
DESCRIlYflON: Oslo', largest newspaper nO\\' has a World Wide Web site. 

Der Slandard (Vienna, Auslria) 
NA1\,IE: Der Stanuaru Online 
,\I)DRESS: http: '\\'\\'I\'.derstandaru.eo.at'DerStandaru 
CONTACT: +-+3-1-53170-277 uocllmenlationc?t"stanuard,eo,at 
lORI CE: Free 
I ,A l '>JCHED: February 1<)95 
DESCRWnON: This Allslrian daily Pllblishes parts or the paper (main roreign 
anu national news, as \\'ell as opinion pagc) on thc Worlu Wiue \Veb . 

Drammens Tiuenue - Buskenlus I3lau (Drammen, NOlway) 
NA\ [E: Drammens Tiuende - Bu,kerllus Blad 
Aj)DRI~SS: http: \\'ww.drammcnsnetLno,utbb, 
CONTACT: Knut \I"'som Anuresen l1le!som@utbb.no 
PR[CE: Free 
LAL'NUU;D: 1995 
DESCRIPTIO;--';: 'fhis -+5,000 eirClIlation uaily wil! put some or its loeal 
stories on the Web. You will also be able to order aus (can be translateu 
into NOlwcgian). Experilllental nO\\', 

Eindhol'cns Dagblad (Eindhoven, The Netherlanus) 
!,-:A",,!E: Einuhol'ens Dagblau 
ADDRESS: http: 'use.iaeh\·,nl kiosk cu 
CO:--;1' A CT: 
PRlCE: Free 
LA L i~Cj lED: 19<)5 
DESCRIPT!ON: This soulhern Duteh paper operates an experimental Wmlu Wiue 
Web site, orrering text or seleeteu stories. 

Slock :"[arket); l3usinl'ss :.. [0: (\ ItlSC~)\\ :\eIYs), llusine" \\'urlu; (:ol11fl1ersant 
(weekly); Comrncrsant Daily; Eculass; Ekonol1lika i /.hizn; l'ïnansOl'iye EI Diario Ul' \Ionterrcy (" [onlerrc)', \lexieo) 
I~, esll)'a (supplemenl to [zl'cslla); Incsllya; Komsofl1olskaya Prallla; "'Ai\ IE: EI lJiario ue \lonterrey 
I\.rasnaya ZI'ezua; Kuranty; Lesnaya C,azcta (ncwspaper or the l.ul1lber inuustr\,); ADDRliSS: hUp: '\\'\VII'.pixel.eol1l.l1lx uiariolllly inuex.hll1ll 
Llteraturnaya CTazela; \ [egapolis I,xpress (wcekly) " \ [ironl\'a Ekonollllka; , CUNTACT' 
\[osco\\, ~e\\'s (\'lLl~kOl'skie I\'olllSti); \:l'/.a\lsi ma)',1 (;a/.d:l; \:ol'<l)'a Yezheune\ll<I)' PRI( :E: Frel' 
e ,al.eta; Ohschaya (,azeta; I'ollllcheskol' Oho/,remt.' (supplement to LAl :Nel lED: 1995 
Yezheunc\'llaya (Îazeta); Pnllua; Promyshlennaya (;aZl'ta (supplement to DFiSCRWrr01': This 75,000 circulation uaily is putting some or ils stmies on 
R,lSsllskle Vesll); I~ossllskaya (,a~eta; [.(o"iiskie \'csti; l-("ssi\"j (wel'kil) the Web, 
Segounia; Stolit;a (\\'eekl))'. Truu: Vek (lleekil)'. anu /.~lItra'(rorlller": c'allcu 
Dcn'). " 

Anli (Ilarcelona, Spuin) 
~A:--IE 01.\ ui 
ADDRESS: http: m ui ,scsi net.lIl'c ,es 
CO~~r.-\CT: +(3-1) 1 - 2h5-(,()OO Il'eblml,ter<IX lIIui.,csinl't.lIpc,es 
I'RICE: hel' 
LA l 'I\'(:I lED: I l)95 
DESCRIPTI()~: This Catalan newsp"per hus l'stahlrshl'u a Web ,en ice, 

EI Economista (~lcxico Citv, l\lexieo) 
NAl\ IE: EI Economista ' 
ADDRl~SS: http:"condor.ugsea.unam.mx:2500'c1_eeonomisla,econo.html 
CONTACT: euuran@sen'idor.unam.lllx 
DATE I ,i\ l 'NCHED: 1995 
DESCRfPTI01': This Web site ofrers an archire or articles, in Spanish. 

(vervolg in Au Courant 3-95) 
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"Gek, hoe alles op den duur in een 
verzameling ontaardt,A verzuchtte 
Herman van Veen jaren geleden al 
één van zijn liedjes. En daar is 
wel iets van waar natuurlijk, al 
zullen weinigen van ons de onthech
ting kunnen opbrengen om het aldus 
verwoo~de gevoelen geheel en al te 
onderschrijven. Want met verzamelen 
is alleen iets mis als het gaat ten 
koste van andere, meer waardevolle 
zaken. Wanneer het meer wegneemt 
dan toevoegt, in een iets ruimer 
verband dan het eng persoonlijke. 
In de ledenlijst sta ik te boek als 
verzamelaar van dagbladtitels, en 
die verzameling is er nog steeds, 
al staat het verzamelen als zodanig 
momenteel op een wat lager pitje. 
Waarom? Och, een tijdje erg druk 
gehad, andere dingen die aandacht 
vroegen, een paar kontakten vielen 
weg, en ja, je raakt er misschien 
ook wel een beetje op uitgekeken. 
Die verzameling is dan ook niet uit 
een specifieke voorliefde voor de 
pers voortgekomen. Veel meer dan 
een pers-verzameling is het een 
topografische verzameling: titels 
van dag- en nieuwsbladen uit zoveel""" 
mogelijk plaatsen her en der ver
spreid binnen een bepaald land, en 
dan natuurlijk van alle mogelijke 
landen. Maar voor sommige landen 
moet je wel wat extra moei'te doen. 

Ik heb altijd al wat gehad met 
topografie. Op school ook. Weinig 
dingen spraken en spreken zo tot 
mijn verbeelding als atlassen en 
kaarten. Allerlei soorten kaarten: 
stadsplattegronden, hoogtekaarten, 
grondsoortenkaarten, gewone wegen
kaarten. Toen ik als jongetje voor 
het eerst een fiets kreeg en daar 
wat mee in de buurt mocht rond
karren (maar: aan deze kant van de 
straatweg, hoor! Denk erom!) begon 
ik zelf al gauw plattegrondjes te 
tekenen van de straten en stegen om 
ons heen. Uit eigen waarneming dus. 
Later begon ik al fietsende de 
wereld elders in de stad en buiten 
de stad te verkennen. En daar hoor
de natuurlijk een goede kaart of 
plattegrond bij. 

Hieruit is welhaast onvermijdelijk 
een collectie kaarten en platte
gronden voortgekomen, die nog 
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steeds af en toe wordt uitgebreid. 
Ook is er nog steeds de drang om 
aan de hand van die kaarten te gaan 
kijken hoe het er ter plaatse in 
werkelijkheid uitziet; een drang 
waar we met gepaste frekwentie aan 
plegen toe te geven. 

Wat er óók uit is voortgekomen is 
een verzameling in het abstrakte. 
Dat het een verzameling wás werd ik 
me pas later bewust. Waar het om 
gaat is plaatsen (steden, dorpen) 
waar ik heb geslapen. De nacht heb 
doorgebracht. En binnen welke ad
ministratieve grenzen die plaatsen 
liggen. Zo heb ik in de loop der 
jaren in alle Nederlandse provin
cies al minstens één keer, maar 
niet zelden veel vaker, en soms 
vaker dan mij lief was, de nacht 
doorgebracht. Een administratie 
houd ik er niet van bij; het ligt 
alleen vast in mijn herinnering. 
Maar ik kan het à la minute repro
duceren. Ten bewijze: 

In Groningen heb ik een jaar op 
kamers gewoond toen ik aan de RU 
een MO-cursus volgde. Die ik niet 
heb afgemaakt, overigens. Een wat 
vreemde tijd. Ook heb ik eens in 
Ter Apel in een hotel geslapen. 
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In Friesland ben ik geboren en lIeo" 

getogen, gelogeerd bij familie, en ~ 
na mijn jeugd nog vele jaren ge
woond, later samen met mij n vrouw. "kun 

hod, 
In Drenthe wonen mijn schoonouders; 
bij hen thuis - en in hun zomer- ~~ 
huisje bij Norg - heb ik meermalen 
overnacht. Het lijkt vreemder dan . , 
het is, maar Drenthe is de laatste 
provincie die ik als "veroverd" ,~::,/ 
mocht beschouwen !"y?/ 
Overij ssel: een meerdaagse mili tai- ~',"~' 
re oefening in de bossen bij Ommen, ) .. " 
een hotel in Hengelo, vrienden van ~ 
mijn ouders in Deventer, andere 0" 

.~. 
l} 

hotels in Zwolle en Kampen. 
Gelderland: ruim een jaar bij de 
parate troepen in de Legerplaats 
Ermelo, die juist toen werd omge
doopt tot Generaal Spoorkazerne. 
Daarnaast hotels in Doetinchem, ~Geè' 

Meddo en Tiel. En een kleine week ~~~ 
in Nij megen tij dens de Vierdaagse, '~ 
ook in militaire dienst. .,.M,' 
In Utrecht heb ik eens een nacht inI~ 
een pension geslapen op rij kskosten ~"U"" 
en ook eens een nacht in een klein ~~ 
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E,:l~ " h:'J1 militair kamp onder Amers foort. 
.. '( ( Noord-Holland ligt weer wat moei

\ :.,'~ , 
,lijker, immers dichter bij Mhuis A • 

,',~nó~) Maar we hadden een oom vroeger die 
""""~"7 in Hilversum woonde, en waar ik wel 

"\ een keer of twee of drie gelogeerd 
~,"<r" heb. Een andere gelegenheid kan ik 

\ f "I' me niet herinneren. 
\ In Zuid-Holland diverse hotels, 

',,,,, waaronder het inmiddels verdwenen 
... ~ Hotel Friesland, tegenover het ook ;T. N 
"'''H niet meer onder die naam bestaande 
~ station Staatsspoor in Den Haag. 

Verder het Rijnhotel in Rotterdam, 
r en andere hotels in Brielle, Hoek 

" van Holland en Gouda. En bij mensen 
"Id,o.' ' thuis (B&B) in Woerden. 
:REN Zeeland: een hotel in Middelburg 
"~\,\ aan het kanaal, een B&B-boerderij 

Î bij Ellemeet, een hotel in Axel. 
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In Noord-Brabant heb ik de eerste 
vier maanden van de militaire 
dienst mogen doorbrengen: na twee 
maanden afknijpen op de Legerplaats 
Ossendrecht - militaire treinen had 
je toen nog, ik moet nog ergens een 
paar bordjes hebben die uit zo'n 
coupé zijn geschroefd - ook nog 
twee maanden Kon.Willem 11 Kazerne 

I Hof 

;(AJ in Tilburg voor de chauffeursoplei-
~:;:rr:: ding. Daarnaast herinner ik me een 
lI .. efk.,~ hotel in Den Dungen , en één in 
'. ':\ 

E' Heusden. 
,~ In Limburg heb ik maar twee keer 
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IFjd"rg(,.'.~l . , , 
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geslapen, in één en hetzelfde hotel 
in Maastricht, maar bij twee ver
schillende gelegenheden . 
Tenslotte: Emmeloord ligt in Flevo
land, en daar wonen we. 

;~, ~ nOR een lange weR te 
l.n,eA gaan: van de 13 oude Welse graaf-
,D. schappen heb ik pas in 6 de nacht 
'i-- doorgebracht. In Schotland ziet het'n 
~ . ~ 
~,~ er lets beter uit: van de 33 oude I'~ ("Kro "Ril graafsehappen (tegenwoordig hebben X 
~, ze er "regions") heb ik al meer dan 
)~ I 
t, de helft (18) "beslapen". 
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De regel is dat we niet bewust 
ergens naar toe gaan om er een 
nachtje te slapen. Niet dat het 
alleen om zakenreizen en dat soort 
dingen gaat; vakantie is een goed 
excuus om ergens te zijn, maar we 
zullen geen einden omrijden om aan 
het eind van de dag b.v. in Hert
fordshire te zijn en daar een hotel 
te zoeken. 

Inmiddels heb ik ontdekt dat ik 
niet de enige ben. In een oud 
nummer van "The Countryman" las ik 
eens een artikeltje van een Schot 
genaamd Bruce Campbell die precies 
hetzelfde deed, al vóór de oorlog, 

uu, I 

.::.1, 
en met inachtneming van dezelfde 
regels. Voor de gelegenheid heb ik 
dat stukje weer eens opgezocht, en 

i ja, wat moet ik zeggen; het is toch :11 

wel frappant. Deze Campbell maakt ~ 
(11 

melding van de vele uithoeken van 
Schotland en Engeland, waar je niet 
zomaar toevallig verzeild raakt. En 
die problemen opleveren, zeker als 

'.e: i~,i 

"."nI;!· M 

r~J Ook in Engeland en Schotland, waar ; ,I 

we vrij vaak komen, hou ik het bij, ~ 
ten aanzien van de graafschappen. i . 

je voor je beroep niet al te veel 
reist. Nu was deze man lange jaren 
secretaris van de Britse Vogelwacht 
zoals wij he't zouden noemen, en uit W,l 

dien hoofde kwam hij nog wel eens 
ergens. Voor hem was het dus nog 
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wel te doen. 

m I De complicatie is daar dat in het ,~ Evengoed heeft het zlJn uitvallen: 
begin van de jaren '70 de grenzen N~ we komen niet vreselijk veel in I~ 
hier en daar zijn gewijzigd, een ~ Duitsland, maar ook de Bundesländ 0'" ~ 
aantal graafschappen zij n verdwenen C\' houd ik bij. De nieuwe deelstaten (~:' 
en nieuwe zijn gecreäerd. Voor het 'in het oosten zijn nog maagdelijk , 
gemak hou ik de oude grenzen maar onbeslapen, stuk voor stuk, maar in 
aan. Het onderscheid tussen "admin- het westen heb ik ze allemaal gehad I' 

instrative counties" en "geograph- IL( in de loop der jaren. Op de drie uy" 

ical counties" laat ik ook voor wat ,in kleintj es na: Hamburg. Bremen en ·1 .. 11, 
:h. 11 ' 

het is. Zo is b. v. Sussex opgedeeld het Saarland. Vorig jaar, terug- A, 

in East en West Sussex , maar dan kerend van onze eer~ste vakantie in I.A" 

kun je wel aan de gang blijven: ~I Zuid Duitsland, staken we vanuit 
moet .je dan ex-County-Boroughs ook Inw Lörrach Elzas-Lotharingen over, 
voor vol rekenen? Nee dus. Voor wat Gil lekker binnendoor, met de bedoeling ~/",I 
Engeland zelf betreft kom ik een A in Saarland de laatste eta ~ 
heel eind: alleen Worcestershire en~~1 te maJ(en. Fr~ans geld hadden we niet ,M' 

Hertfordshire ontbreken nog. In V"' bij ons, alleen Duits. Het was Zon- :~I;'; 
'. ',I ' f' 
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\\ '/ 5' J"b"" , r:fF0I .// ~',' "f'f'i'4i:~, VI,mOlr" '" "~-I '0 \ 
~~,~ dag, en we moesten ook hoognodig 
J/r tanken. Enfin, een beetje in die 
"~, ~ hoek daar onder Trier rondgereden; 
"~nIÓJ' verkeer genoeg, maar tankstations 
'''"'':','ff homaar . Niet één, alleen een paar 

~/1 Heel veel mensen reizen te vaak en I 
:~ te lang, en dus is voor velen van 

\ plekken waar ooit één gewe~t was. 
'; Toen begon het langzaam te dagen. 

:""",,, En j awel hoor, we waren Luxemburg 
'"", nog niet in, of daar barstte het 
",).\,,1 

~ van de tankstations. Rijen Duitse 
, ,'", auto's, en mensen die met sloffen 

T. N rookwaar naar buiten kwamen. Kijk, 
s,,,,, dan gaan we niet weer terug naar 
~ Saarland om daar te overnachten. 
, Dan hebben we gewoon pech gehad. 
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W.B.Alexander, ook een ornitholoog, 
en een vriend van Campbell, had een 
andere hobby: naast het waarnemen 
van de levende dieren, die in elk 
afzonderlijk graafschap per soort 
werden genoteerd, hield hij - n.b. 
als geheelonthouder - bij welke 
pubs een uithangbord hadden waar 
iets van een vogel opstond. 

,l ons de lol er af. Wie begiftigd is 
'~' met een ruime dosis voorstellings
~B: vermogen houdt het nog het langst 
I~. vol. Wie dat niet heeft, en toch 
~, moet reizen, wordt onherroepeli]"k 
_J 
~I een maniak. Die kijkt alleen naar 
/'. 
!~ verkeerssituaties, en gaat zich 

ergeren. Vast en zeker ook aan ons. 
": Voor deze mensen zij n er linker-

1""cI banen a"angelegd en BMW I s op de 
{)Ve markt gebracht, maar dat heeft ook 

maar even geholpen. Inmiddels zijn 
er te weinig linkerbanen en teveel 
BMW's. Niets ten nadele van dat 

JClrlr, 

DIJf! 
merk overigens. 
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Maar het kan nóg uitzonderlijker: 
weer een andere Schot, een zekere 
James Fisher, verzamelde eilanden. 
Niet om er te slapen; zijn voet
zolen er neerplanten wat hem goed 
genoeg. Zij n grootste prestatie was I"" 

het betreden van Rockall, een thans 
onbewoonde rots, een paar honderd 
kilometer westelijk van Schotland; 

Persoonlijk vinden we het prachtig 
om, rustig rijdend, om ons heen te 
kijken en dingen waar te nemen. Aan 
de hand van een gedetailleerde 
kaart, teneinde te weten waar je 
naar kijkt. Dat doen we ook op 
plekken waar we min of meer regel
matig komen; vervelen doet het geen 
moment. Echt niet. Natuurlijk gaan 
we daarbij op een verantwoordelijke 
manier om met onze plichten als 
weggebruikers. Dat wil zeggen: niet 
té langzaam, maar in geen geval te 
snel. Maar weet U wat merkwaardig 
is? De maniakken zijn natuurlijk 
nooit te pruimen, en aan dat soort 
volk storen wij ons evenzeer als 
iedere andere welmenende weggebrui
ker. Maar wat mij nóg meer stoort, 
dat zijn mensen die écht langzaam 
rijden ... Komt niet zó vaak voor, 
gelukkig.- DJO 
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hij kon er alleen komen door er aan 
een touw neergelierd te worden van
uit een helicopter. 

Ook zijn er Britten die alle Wberg
pieken" van meer dan 3000 voet hoog 
op hun eilanden "verzamelen-. 
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Onze vereniging heeft een KRANTENDIENST. Zo nu en dan worden (bestuurs)leden van onze 
vereniging benaderd door derden (meestal particulieren), die allerlei gedrukte spullen aanbie
den. Ook leden kunnen materiaal aanbieden aan onze vereniging. Uitgangspunt van de KRAN
TENDIENST is dat het materiaal ter beschikking wordt gesteld aan de VKTV. De VKTV maakt 
zich vervolgens sterk voor opvang en distributie van dergelijk materiaal. Het kwartaalblad "Au 
Courant" houdt leden op de hoogte van de aangeboden spullen. Per kavel kan vervolgens een 
bod worden uitgebracht en de hoogste bieder mag het kavel overnemen. De opbrengst gaat 
naar de verenigingskas. Op dit moment hebben wij u de volgende kavels te bieden: 

DE KRANTENDIENST UIT DE VORIGE AU COURANT: 

Alhoewel we in de vorige krantendienst een flink aanbod hadden, bleek er weinig interesse te 
zijn. Slechts enkele kavels zijn overgegaan in andere handen: 
Kavel 1: 1 20,-
kavel 3: 1 20,-
kavel 4: 1 30,--
kavel 6: 1 500,-- (1 250,-- voor de vereniging), 
kavel 26: 1 15,--
kavel 27: 1 15,--

Onze secretaris, Harold Makaske, is de trotse, maar liever niet definitieve bezitter van een 
aantal kavels. Een overzicht: 

Kavel 1: 
L'ltalie Nouvelle/La Nuova Italia 
4 nummers van deze krant uit de Tweede Wereldoorlog (tweetalige krant met dubbele 
voorpaginal). Richtprijs 1 20,--

Kavel 2: 
Weekblad Panorama 
20 nummers tussen 1960-1963 (prachtige voorpagina's en advertenties!) 
Richtprijs 1 20,-

Kavel 3: 
Drie kranten tiidschriften WO 11: 
Signaal, Brüsseler Zeitung, The paper that explains the war. 
Richtprijs 1 10,-

Kavel 4: 
(Dikke) stapel kranten over geboorte prinses Beatrix 
Richtprijs 1 10,-

Kavel 5: 
(Dikke) stapel kranten Coup op Gorbatsjov (ook engelstalig) 
Richtprijs 1 10,-

Kavel 6: 
1 e nummers Krant op zondag en European 
Richtprijs 1 5,-
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Onze vereniging is de afgelopen maanden enkele malen gebeld door mensen die interessant 
materiaal aan te bieden hebben. Het materiaal is in bezit van de aanbieder. 
De aanbieders willen graag klinkende munt voor hun materiaal, maar de indruk bestaat dat er 
niet zoveel geld voor gevraagd wordt. Een overzicht: 

7 * De Vrije Socialist, 5-10-46 
8 * Handboek van den Vrijdenker (1~22), F. Domela Nieuwenhuis 
9 * Twee bijbels (ongeschonden), 1907 en 1930 

10 * De Spiegel, 300 exemplaren (1937 tot en met 1954 
11 * Vrij Nederland (eerste 2 jaargangen), gepubliceerd in Londen 
12 * Ons Wapen, 2 maandelijks tijdschrift, 35 jaargangen (!) 
13 * De Opregte Haarlemsche Courant, 13-07-1863 

Inmiddels in het bezit van de krantendienst: 

14 * Een stapeltje landelijke dagbladen over de kroning van Juliana (1948) 
15 * Open Monument, 1 e jaargang nr. 1 (Ver. Open Monument) 
16 * Speciale editie NRC (met bijbehorende wikkel), 1973 

1923- 1973; vergelijking 50 jaar 
17 * De Radiogids (VARA) , 10 exemplaren uit 1939 
18 * De Unie, 12 oktober 1940 
19 * Revue (voorlichting van het militair gezag) 

(1945: 30-6, 07-07, 14-07,21-07,08-09, 15-09) 
20 * Le Soir Illustre: 24-02-34 De Dood van koning Albert 
21 * De Gil, 20 juni 1944 

Tot slot, gedurende de wateroverlast, eind januari 1995, heeft een aantal gemeenten haar 
inwoners van verschillende correspondentie voorzien. De evacuatie heeft een interessant setje 
correspondentie opgeleverd tussen Gelderse gemeenten (Bommeierwaard) en haar bewoners, 
van die gemeenten naar het evacuatiecentrum Autotron in Rosmalen en natuurlijk 'welkom 
thuis'-brieven. Natuurlijk is het setje niet compleet, maar voor de liefhebbers geeft het een 
aardig beeld van die natte tijd. Informatie bij J. de Wit. 

PROCEDURE 

Een aangeboden kavel wordt overgedragen aan de hoogstbiedende. De inkomsten zijn voor 
onze vereniging. Wanneer u een bod doet, en u ontvangt geen bericht meer, betekent dit dat 
een ander lid een hoger bod heeft uitgebracht. In de eerstvolgende courant wordt het nummer 
van een kavel gemeld met het uiteindelijke bod. Zo voorkomen wij dat de telefoonkosten meer 
bedragen dan de uiteindelijke opbrengst van een kavel. 
Voor uw bod op één van de kavels of voor nadere informatie over de aangeboden dagbladen, 
kunt u telefonisch contact opnemen met: 

Jan de Wit 
Dode Nieuwstraat 20 
5211 EK 's-Hertogenbosch, 
tel.nummer 073-142393 (bereikbaar na werktijd). 

TlUNTENDIENST 
.tgekomen bericht-

9 Komplete jaargangen 
"PAROOL" 1986-1994 
aaneengesloten (= 5 meter opeengestapeld) te bevr. Jan de Wit 

- VERENIGING VOOR KRANTEN- EN TIJOSCHRIFTENVERZAMELAARS - @ 



D 1 f f e r e n t w o r 1 cl s 
, ...••.....................................................•...•.....•..... 

IK BEN NIEUWSGIERIG!! 
Ik wil lid worden van de VKTV. 
(lidmaatschap + 4x AU COURANTf40,- per jaar.) 

Naam ... ..... .... ... ..... .... .... .... ... ....... . ... ....... ........ .............. ... ... ... . .. . 

• 
Adres .......... .. ... .... .... .. ...... .... ..... .... .... ... .... ... .... ........... .. ....... ... . 

Postcode en Woonplaats: ...... .. . 

Telefoonnummer: 
Verzamelspecialiteit ...... ...... ....... .... ....... .. ....... ....... ..... ......... ....... ... . 

versturen naar: VK7l~ postbus 199, 2650 AD Berkel en Rodenrijs. 


