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Nederland • In oorlog met Dui tschland 
Belgiê. dat ook door Duitschland is aangevallen. en ons 
land hebben een beroep gedaan op de Geallieerden. die 
hebben toegezegd alle mogelijke hulp te zullen verleenen 

BRUGGEN OVER MAAS 
EN IJSSEL, ZIJN 

OPGEBLAZEN 

Vannad,t drie uur overschreden 
Duitsche troepen onze grenzen. ruim 
cen uur laler bombardeerde de Ouil
sche luchlmachl Ncderlandsche'vlieg
velden en Ic zes uur bood de Ouilsche 
Ue7.3nl le' 'r.-CrÖlvenh:u.te een v(>.rkl;\~ 

PROCLAMATIE 
VAN H. M. DE KONINGIN 

Mijn Volk. 

Nadal ons land met angstvallige 
nauwgezelheid al deze maanden een 
sliple neulralileit had in achl geno
men en lerwijl hel geen ander voor
nemen had dan deze houding slrenll 
~n c~nseqllenl vol Ic houden. is in 

« 

In dit nummer en in de 
volledige Jaargang '89: 

De geschiedenis van de 
Tweede wereldoorlog 
in voorpagina's 

En verder in dit nummer: 

* Het Nederlands Persmuseum 
verhuist in april 

* Media-nieuws 
* Krantencuriosa van L. Nierynck 
* Scryption, een museum voor 

kantoorwaren 
* Een nieuwscafé in Düsseldorf 

H.K.H. prinses Margriet en haar echtgenoot, mr. P. van 
Vollenhoven openden in oktober '88 een tentoonstelling 
van Hollandse posters 1890-1940 in New York. Onze oud
voorzitter Werner Löwenhardt, organisator van deze 
tentoonstelling, biedt een Juliana-poster uit 1937 aan. 



I 
Ik ben u zeer dankbaar voor het nummer 
van Au Courant dat over de Britse pers 
handelde. Ik feliciteer al diegenen 
die ertoe hebben bijgedragen. Mijn bij
drage heeft u mooi afgedrukt. Ik citeer
de "Evening News" daar waar ik "Evening 
Standard" had moeten schrijven (paragraaf 
3, lijn 2). Mijn fout, zoveel is zeker. 
Volgende adressen moeten als volgt worden 
verbeterd: 
Daily Telegraph (The), Peterborough Court 
At South Quay, 181 Marsh wall, London E14 
9SR 
Today (editorial offices etc) 70 Vauxhall 
Bridge Road, London SW1V 2RP 
Observer (The), Chelsea Bridge House, 
Queenstown Road, London SW8 4NN 
Sunday Telegraph (The), zoals Daily 
Telegraph 
Erbij voegen: Evening Standard (The), 
Northcliffe House, 2 Derry Street, 
Kensington, London W8 SEE 
Weglaten: London Daily News, London Post, 
London Standard. 

G.D.H. Linton 
Sevenoaks, Kent, GB 

Uw "Special British Au Courant" vind ik 
een groot sukses. Ik ben blij dat u 
gebruik kon maken van de zaken die ik 
toestuurde. Eén opmerking echter: de 
lijst van EQgelse kranten is onvolledig. 
Ik bezit tamelijk wat titels die niet 
vermeld werden, vooral vroege kranten. 
Mijn verzameling gaat slechts tot 1800, 
van 1665, met een redelijk aantal vanaf 
1710. Als u daar belangstelling voor hebt, 
zal ik u de lijst overmaken. 
Het betekent voor mij een ontgoocheling 
dat 'Au Courant'voortaan ééntalig zal 
zijn. Maar ik begrijp uw stellingname met 
zo weinig engelstalige leden. 

L. Smollan 
Christchurch, GB 

Ik las met veel plezier de nieuwe plannen. 
Jammer voor de (weinige) buitenlandse 
leden, maar ik geloof dat u er goed aan 
doet van 'Au Courant' een nederlandstalig 
blad te maken. Leuk van de advertenties 
die gaan komen. Het blad mag best wat 
dunner, nu al het Engels wegvalt. Het 

v 

laatste nummer zag er prima uit met de 
tekstverwerker. Ik heb ondertussen het 
lidgeld overgemaakt. 

R. Steenhoff-Schoonbeeck 
Alsemberg, België 

Kommentaar van onze sekretaris bij de 
brief van de h. Smollan: 
* Ik moet een klein misverstand recht
zetten: de lijst van Britse kranten die 
achteraan 'Au Courant' was gepubliceerd, 
betreft enkel hedendaagse kranten of 
toch ongeveer. Het was niet bedoeling in 
deze lijst alle dagbladen die door de 
eeuwen verschenen en verdwenen zijn, op 
te nemen. Dat was overigens ook het geval 
met alle lijsten van kranten uit andere 
landen. 

Kommentaar van onze voorzitter bij de 
brief van mevr. Steenhoff-Schoonbeeck: 
* Het is niet omdat het Engels wegvalt, 
dat wij van plan zijn ons tijdschrift 
dunner te maken ... 
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CONTRIBUTIES VOOR 1989 
We hebben nu ongeveer twee-derde 
van de lidmaatschaps-bijdragen 
voor 1989 binnen. Willen degenen 
die nog niet hebben betaald hier 
zo spoedig mogelijk toe overgaan? 

SPECIAAL VOOR BELGISCHE LEDEN 
WilYen onze leden in België, voor 
zover ze hunlidmaatschapsbijdrage 
nog niet hebben voldaan een bedrag 
van Bfr 650 overmaken op bankrek. 
no. (KB) 402-6108021-25 t.n.v. 
onze voorzitter, de Heer 
Nimmegeers te Berchem/Antwerpen? 
Onze dank. 
A nos membres belges qui n'ont pas 
encore payé leur contribution pour 
1989: veuillez remettre un montant 
de FB 650 au compte bancaire no. 
402-6108021-25 au nom de Monsieur 
Nimmegeers à Berchem/Anvers. 
Merci. 

~~~--------------------~--~ 2 



f 
it is het eerste nummer van Au Courant in 1989, het vierde jaar 
van ons bestaan. De Vereniging van Kranten- en Tijdschriften
verzamelaars zal dus in 1990 zijn eerste lustrum kunnen 
vieren. Het bestuur twijfelt daar niet aan, want de VKTV is 

springlevend, dank zij de inzet én het samen-denken en samen-werken van 
velen en dank zij een financieel gezond beleid. 

v 

Nog even herinneren aan de "Akkoorden van Arnhem": de VKTV blijft 
bestaan als een afzonderlijke vereniging; wij gaan met een gedrukte folder 
een meer PR-gericht beleid voeren; wij hoeven het lidgeld niet te verhogen 
(tenminste als iedereen lid blijft!) omdat wij middelen hebben gevonden om 
ons tijdschrift goedkoper te produceren en te verzenden; wij verschijnen nu 
ééntalig - wat niet belet dat wij de beste kontakten kunnen behouden met 
onze Amerikaanse en Franse zusterverenigingen. 

Bij een goed glas wijn hebben wij in januari ten huize van de hr. en 
mevr. Oostra in de Noordoostpolder geklonken op het sukses van VKTV in 
1989. Wij, dat waren ook Klaas Salverda, onze Au Courant-redakteur, onze 
oud-voorzitter de hr. Löwenhardt en de hr. van Beets, die dit jaar zal 
meewerken aan de historische tema's in Au Courant. Het is immers 50 jaar 
ge18den dat W.O. II uitbrak en 70 jaar geleden dat W.O. I eindigde. Het is 
ook 20 jaar geleden dat de mens (Neil Armstrong) voor het eerst op de maan 
wandelde. 

Het nummer dat u in handen heeft, is niet meer uitgetikt en gelay-out 
door de heer Oostra. Wat niet belet dat het in Emmeloord niet meer zal 
gonzen van bedrijvigheid: Doeke Oostra blijft sekretaris en Ali Oostra 
penningmeester. Het is niet meer dan passend dat wij voor de hr. Oostra hier 
onze grootste waardering uitspreken. Een vereniging kan niet bestaan zonder 
leden, maar ook niet zonder aktieve mensen. Hij was en is nog altijd de 
duivel-doet-al van de VKTV. 

Wij begrijpen dat met het vervaardigden van Au Courant voor hem 'de lol er 
een beetje af was' zoals hij het uitdrukte. De volledige tweede en derde 
jaargangen van Au Courant én het derde nummer van onze eerste jaargang (onze 
eerste twee uitgaven waren van de hand van de hr. Löwenhardt) werden 
door de hr. Oostra vervaardigd: 9 nummers in totaal. Het werd tijd voor 
een VUT-regeling. Maar hij blijft ook aktief in het redaktiekomitee. 

OVer onze aktiviteiten in 1989 (dat worden er meer dan in het afgelopen 
jaar!) leest u elders in deze Au Courant. Veel leesgenot en ... 
tot ziens! 

Uw voorzitter 
Ulrik Nimmegeers 
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~a~ öfterrei~i f ~e iijr 0 11 , 0 Ig er~aarerlllorbet. 

5erajewo (Bosnien),' 28. Juni 1914. (privattelegramm bel' Grei3er 3eitung.) Als bel' 
'Cnronfolger von Oejterreieb er3ner30g 3ran3 3erOinanO mit jeiner Gemanlin, bel' 5er30gin von 
50nenberg,"am neutigen Vormittag 3um empfange ins Ratnous jicb begab, wurbe gegen Oas 
Automobil eine Bombe gefcbleuOert, bie bel' er3ner309 mit jeinem Arm 3urüchjtieÏ3'. Die 
Bombe e;<plobierte, nacbbem bas er3ner30gliebe Automobil bie 5telle palliert natte. Die in bem 
naebfolgenben Automobil befinblieben bei Oen Benen Oes Gefolges wurOen letcbt verle1,3t. 
Vom publil~um wurben leebs perlonen verwunbet. Der Attentöter war Oer BucbOrucRer 
Cabrenovic aU6 'Crebinje. er wurbe lofort feitgenommen. 

nacb bern ernpfang irn Ratnau6 jet.3te bel' 'Cnronfolgei mit jein er Gemanlin bie RunMahrt 
fort. ein Gvmnafiaft bei acbten Rlaiie namens princip aus Giahovo feuede aus einer 
pijtole mebrere 5cbüHe auf ben 'Cnronfolger unb leine Gemablin ob. Der 'Cbronrolger wurOe 
ins Geflcbt, Oie Ber30gin in Oen Unterlelb getroffen. Beiblè wurben jo~ot"t naeb bem 
Ronal~ überführt, wo jie inren Verlet.3ungen balb erlagen. Der Att(;ntäter wurbe \'erhaftet. Die 
erbitterte ffienge Ivncbte nape3u beibe ffiorbbuben. 

5erajewo, 29. Juni. Attentöter princip, bel' 19. Janre alt ijt, gab bei bem Verhör 
on, er nabe jcbon lange bie Abjiebt gehabt, irgenbeine hohe perjon auE; ferbifcb-nationalem 
motive 3U töten. er habe einen Augenblich ge3ögert, ba j'ieb aucb Ne 5er30gin im Autornobil 
befanb, bonn ober rafcb gefeuert. er leugnet,'Rornpli3en 3u naben. Der 21 jährige BucbOrucRer 
Cabrenovic 3eigte bei bern Vernör ein jehr 3vnijebes Wejen, Aucb er erRlärte, Reine Rompli3en 
3U naben. Cabreno\lic war nacb bern Attentat in ben ~luÏ3' gelpfungen, unb wurbe von naebjpringenben 

. Waebtleuten unb perjonen aus bem publiRum vernaftet. Wenige Scbritte von bem Scbauplat.; 
bes ,: 3weiten Attentats wurbe eine unwirRjam geworbene Bombe aufgefunben. Sie bürfte von 
einem Oritten Attentöter weggeworfeIl worben jein, nacbbem er gejehen hotte, baÏ3' bel' Anjcblag 
gelungen war. princip er~lörte, er nabe längere 3eit in Belgrob jtubiert. Cabrenovic erRlörte, er 
babe bie Bombe van einem Anarcbijten in Belgrac erbalten, cellen namen er nicbt Renne. 

############################################################ 
Volgens de Heer Van Beets (Bob van Beets' Krantenkabinet) 
uit Z~ndvoort, die deze afdruk ter beschikking stelde, gaat 
het h1er om een heuse krant: kennelijk een speciale editie. 
Zelden was er méér aanleiding voor .... In de Times Atlas 
zijn twee plaatsen te vinden met de naam Rybnik, beide vrij 
klein: de ene ligt in het zuiden van Bohemen, dicht tegen de 
huidige Oostenrijkse grens aan; de andere bij Katowice in 
Polen. De kans dat deze krant uit een andere plaats dan één 
van deze twee komt lijkt vrij klein. Beide plaatsen hoorden 
in 1914 bij de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie zodat . . , 
we 1n 1eder geval te maken hebben met een krant uit het land 
waar de aanslag plaats vond! 
############################################################ 
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MADRID GEEFT ZICH OVER AAN FRANCO. 

Na een beleg van twee en een half jaar het militair onneembare Madrid zich overgegeven aan 
Generaal Franco, die Spanje's hoofd stad met zijn troepen vreedzaam bezet heeft. Het einde van de 
burgeroorlog is thans spoedig te ver wachten; de verschrikkingen, waardoor Spanje zoo lang is geteisterd. 
zullen weldra voorbij zijn en het is te hopen, dat het land een betere toekomst tegemoet gaat. Hierboven generaal Franco. 

met op de achtergrond een negental foto's uit de dagen van de felle strijd om het bezit van Madrid. 
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De Italiaanschc aanval op Albanië, met cen geweldige overmacht op Goede Vrijdag ingezet, heeft de spanning in Europa 
onrustbarend doen stijgen; hij leidde indirect o .a. tot belangrijke grensverdedigingsmaatregelen onzer regeering. Hie ..... 
boven I e rij : bersaglieri op het strand van Durazzo, direct na de landing; 2e rij: de aanvoer van materiaal en het binnent 
rukken der tanks; 3e rij: de intocht in Tirana en de leider der expeditie, generaal Guzzoni, in gesprek met graaf Cianq. 
Twee dagen schijnen de Albaneezen onder leiding van hun koning verwoede tegenstand te hebben geboden; thans is hUil 

land geheel in Italiaansche handen. De kaart van Europa is weer een. bliksemsnel gewijzigd! 
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Kalendarium 1 
2 jan 1939 
In Duitsland wordt Rijkscentrale 
opgericht voor emigratie en 
verbanning van ~oden. 
13 jan 1939 
Hongarije treedt toe tot anti
Kominternpakt. 
18 jan 1939 
Von Ribbentrop dient de Duitse 
eisen in betreffende Danzig en het 
Memelgebied. 
26 jan 1939 
De fascistische rebellen van 
Franco nemen Barcelona in. 
30 jan 1939 
De Duitse Rijksdag verlengt de 
diktatoriale volmachten van HitIer 
tot 1941. 
6 feb 1939 
De Spaanse republikeinse regering 
vlucht naar Frankrijk. 
9 feb 1939 
De Belgische regering Spaak komt 
ten val. (kwestie Martens) 
10 feb 1939 
Paus Pius XI overlijdt. 
11 feb 1939 
De Spaanse republikeinse regering 
vestigt zich in het door Franco 
belegerde Madrid. 
22 feb 1939 
De Nederlandse regering erkent het 
Franco-regime. 
27 feb 1939 
De Franse regering doet hetzelfde. 
8 feb 1939 
De Britse regering volgt. 
1 mar 1939 
NSB-kamerleden Rost van Tonningen 
en Woudenberg tijdens behandeling 
van de kwestie Oss met geweld uit 
de vergaderzaal verwijderd. 
2 mar 1939 
Eugenio Pacelli verkozen tot paus; 
zijn naam wordt Pius XII. 
15-16 mar 1939 
Rest van Tsjecho-Slowakije wordt 
opgedeeld. Delen ervan worden 
bezet door Duitsers en Hongaren. 
21 mar 1939 
Duitsland eist van Pole~ dat het 
afstand doet van Danzig, en wil 
exterritoriale verbindingen over 
Pools gebied met Oost-Pruisen. 
Voorts stelt het politieke eisen. 
?olen zoekt steun in het Westen. 

v . - .. 
JU.nl 

ti • 

JanuarI --
22 mar 1939 
Litouwen staat het Memelgebied af. 
27 mar 1939 
De regering van Franco treedt toe 
tot het Anti-Kominternpakt. 
28 mar 1939 
Franco houdt zijn intocht in 
Madrid. Einde van de burgeroorlog_ 

.1 apr 1939 
De nieuwe paus Pius XII stuurt 
Franco zijn gelukwensen. 
2 apr 1939 
Verkiezingen in België: liberalen 
aan de winnende hand. 
3 apr 1939 
De Ver. Staten erkennen Franco. 
5 apr 1939 
In Duitsland wordt lidmaatschap 
van de Hitlerjugend verplicht 
gesteld voor jongens 10-18 jaar.) 

7 april 1939 
Italiaanse inval in Albanië. 
10 apr 1939 
Besluit genomen tot de bouw van 
vluchtelingenkamp te Westerbork. 
12 apr 1939 
Tegenstand van Albanië gebroken. 
13 apr 1939 
Frankrijk en Engeland geven 
Roemenië en Griekenland garanties 
tegen agressie van As-mogendheden. 
14 apr 1939 
Nieuwe regering gevormd in België. 
19 apr 1939 
Bij de Statenverkiezingen lijdt de 
NSB aanzienlijk stemmenverlies. 
28 apr. 1939 
HitIer zegt het vlootverdrag met 
de Britten op, alsmede het non
agressiepact met Polen. 
4 mei 1939 
Molotov vervangt Litvinov als 
Russisch min. van buitenl. zaken. 
12 mei 1939 
De Britten sluiten met Turkije 
een verdrag van wederz. bijstand. 
22 mei 1939 
Duitsland en Italië sluiten het 
zgn. Staalpakt, een politiek en 
militair bijstandsverdrag. 
23 jun 1939 
Brits-Franse militaire bespre
kingen te Parijs. Frankrijk en 
Turkije sluiten bijstandsverdrag. 

29 jun 1939 
Val van 4e Kabinet Colijn. 
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WAT ~R GEBEURDE Bericht voor de lezers 
Men kent de omstand,ighe- Ingaande 18 September j.1. was 

den, waaronder het ook vo'or, het ons niet meer mogelijk de 
de "Dordrechtsche Courant 
niet meer mogelijk was de Dordrechtsche. Courant te laten 
courant te laten bezorgen. Op verschijnen in verband met on
Maa!1da~ 18 .~ept. \~as com- overkomelijke expedltiemoeilijk-
mUillcatle vrlJwel uitgesloten ..' 
en sindsdien is het zoo geble- heden. Vandaag zIJn we er In 
ven, zelfs het vervoer per fiets ó;eslaagd onze lezers een zeer be
is niet mogelijk ~ebleken. :>erkte u,itgave te doen t<lekomen 

Een kort. overzicht van het- . . . ' 
geen er in de wereld gebeurde iVelke naast 'het distl'ibutiel1leuws 
moge in deze kleine uitgave 1'001' de e.v. periode een aantal 
eenigszins het gemis vergoë- berichten bevat uit het tijdvak 
den van uw courant. Op 17 . 
September werd Nederland waarm geen courant kon worden 
een. belangrijk oor1ogsoperati~- geleverd. ;Het spreekt vanzelf, dat 
g~bled. De Engelschen en Ame' wiJ' alles In het werk zullen stel
rlkanen landden met sterke 
luchtstrijdkrachten in de omge- len om de Dordrechtsche Cou-
ving van Arnhem, Nijmegen rant, zoodra· de omstandigheden 
en Ein?hoven. En weldra ging dat t<Jestaan weel' regelmatig bij 
het Bntsche 2e leger tot het .' 
offensief over, vanuit een brug- onze abonne's te laten bezorgen. 
genhoofd aan het Maas-Schelde- DIRECTIE. 
kanaal om contact met die 
luchtlandingstroepen te verkrij- INVOERING WINTERTIJD 
,c;en. Het stootte door naar 
Eindhoven. dat werd bezet en 
den daarop volgenden dag met 
tanks en pantserwagens naar 
Nijmegen. In den' loop van de 
gevechten is het den Engel
schen en Amerikanen gelukt 'n 
brug bij Nijmegen in bezit te 
nemen en daar een bruggen
hoofd te maken van waar in de 
richting Arnhem werd gerukt. 
Het contact met de luchtlan
dingstroepen in Brabant en in 
het Nijmeegsche gebied kon 
worden tot stand gebracht. dat 
met de Noordelijk van den Riin 
bi,i Arnhem vechtende Ie Brit

Het; Rljkscommissariaat deelt 
mede:' 

Op 2 October 1944, des nachts 
om 3 uur, eindigt de thans gel
dende zomertijd. Op dat tijdstip 
worden de openbare klokken 
een uur. d.w.z. van 3 uur op 2 
uur, achteruitgezet. Van het op 
2 October 1944 dubbel verschij
nende uur van 2 uur tot 3 uur 
des nachts, wordt het eerste uur 
betiteld als 2 A, 2 A 1 minuut tot 
2 A .59 minuten en het tweede uur 
als 2 B, 2 B 1 minuut tot 2 B . 59 
minuten. 

ONZE ELECTRICITEIT 
sche luchtlandingsdivisie kon De secretaris-generaal van het 
niet in die mate worden ver- departement van Handel. Nijver-

k .. d t h t heid en Scheepvaart maakt be-
ze erU;' a e de moeilijke kend, dat het verboden Is bulten 
positie van deze troepen, welke de uren, waarop officieel ver
van alle kanten door in allerijl dulsterd moet worden, electricl
bijeengebrachte Duitsche troe- telt voor verlichting te gebrul
pen werden aangevallen, kon ken. Indien afwijking van cfit 
verbeteren en Dinsdag j.I. moes- voorschrift wordt geconstateerd. 
ten de resten Vlm deze divi~ie zal zonder meer tot afsluiting 
h worden overgegaan. 

et opgeven. Het Duitsche Voorts Is bepaald, dat eveneene 
legerbericht van Woensdag gaf met onmiddell\ljken Ingang cfe 
oP. dat er 6450 gevangenen ,va- toegewezen electrlclteitsrantsoe
ren gemaakt bij de operatif'~ nen tot de helft Zijn verminderd. 
tegen deze divisie en dat de 
Britten voorts ef'l1ige duizf'nden Scheurt uw bonnen zelf af! 
dnoden hAdden. Het Amerikaan-
~che persburf'au Ass. Pr".~ deel- De noodkaarten zijn niet ge
de mede. dat de overhlijfselen perfor.eerd. O.,? den .. winkeli~r 
van df'ze divisie Ma~nd3rt"vol1d ter Wille te zIJn en tlJdsverspll-
0""1' den RUn naHr den Zuide- ling ~e v?orkomen, ~even wij het 
liikf'n oever waren terugge- pubhek m overwegmg de te be
tr<,t,-ken steden bonnen zelf thuis af te 

Till van luchtlandingen ziin scheuren. 
in de afgeloopen dagen vermf'ld. -------------_ 
tal van pogingen om de ge~l1i
eerde tOegpnl'swel'en naar Nii
mE'gen en l:1"noorden rlie starl af 
tf' sniid"n De tn".tanrl i~ nl1 wo. 
dat de Brittf'n ~t~e,.J~ bf'zil1 7;; n 
den corrid0r Eindhov(>n-Nii
me!ten te versterkf'ri om dal'lr 
voldoende operatie-ruimte te 
ver.kriigen. Het verdere \Veste
Hike front heeft niet veel groote 
wiizi.!tinlien onden:wan. de moge
lijkhpid op ~ti\bilisatie van dit 
front is grooter geworden. 

In het Oosten hppft e"n sterk 
SO\.·~et-Rll~sisch offensiE'f in Let
lanrl en Estland de aandacht ge
trnl(ken. 

De Duitschers hebben zich uit 

N. Estland teruggetrokken, de te
genstanders zijn in Reval (Tal
lien) en andere kustplaatsen. 

In Italië worden voortdurend 
hevige gevechten geleverd tE'n 
Noorden van Florence in de 
richting Boulogna, terwijl in den 
Adriatischen kustsector Rimini, 
een havenplaats in geallieerde 
handen viel. 

In den Stillen Oceaan zijn 
Amerikaansche aanvallen op de 
Palau-eilandengroep en Halma
heira (MorotaD in de Molukken 
losgekomen. landingen werden 
verricht. De gevechten zijn 
hevig. 

DE DISTRIBUTIEBONNEN 
va R D RDRECHT 

De levensmiddelenkaarten voor de 11e en 12e periode 
zullen tot nader bericht niet in gebruik worden genomoo., 
doch moeten zuinig worden bewaard. Thans worden in ge.. 
bruik genomen de aan U uit&ereikte noodkaarten. Dil rant-
soenbonnen blijven geldig. . 

ZELFVERZORGERS. 

Deze mo'gen de a~ngewezen bonnen voor die artikel~m 
waarvoor zij zelfverzorgers zijn niet gebruiken en moeten deze 
bij den Distributieddenst inleveren. Indien hieraan niet wordt 
voldaan zal geen volgende levensmiddelenkaart worden ver· 
strekt. 

Ooooel'S'ta.amde OOImen zijn geldug voor het tijd'V\8.k Ván 
t.m 14 Ootober. 

1-22 Urn 1-25. 2-22 t/m 2-25 
3-22 t/m 3-25 en 4-22 en 4-24 1 KG. Aardappelen 
1-29. 2-29. 3-29 en 4·29 •••.•. 25Ó gram' peulvruchten of 

erwtenbloem 
1-10 tlrn 1-18: 2-10 t/rn 2-18 
3-10 t/m 3-18 en 4-10. tlm 4-12 4 rantsoenen brood 
4;13 t/m 4-16 •••••••••••••••• 250 gram voedingssuiker of 

kindermeel of 3 rantsoenen 
bloem, brood 

10/11 ..................... ". 1 rantsoen brood of bloem 
12 ............................ 250 gram roggevlokken of ha-

vermout e.d. of gort e.d. 
13 ............................ 100 gram vermicelli 
14 ............................. , 250 gram margarine ot boter 
15 .. '.......................... 100 gram kaas 
1~20/l-Zl; 2-20/2-21: 3-20/3-21 1 * liter taptemelk 
4-17 tlrn 4-19 ................ 3% liter melk 
16 ............................ 2% rantsoen vlee~ch 
17 ............. .... .. .. • ..... •• 250 gram suiker 
18 ............................ 250 gram jam 
20 .••••••••.••••••••••••••••••• 250 gram koffiesurrogaat 
4-20 • • • • • •• •• • • • • •• •••• • • • • • •• 300 gram kinderdrankpoeder 
4-21 .......................... 150 gram versnaperingen 
21 ............................ 1 rantsoen eenheidszeep 
22 ............................ 1 rantiloen' zeepvervangende 

waschmiddelen 
Kaart KC 410 Reserve C 78 150 gram versnaperingen 
Kaar! KC 410 Reserve C SO 300 g.ram kinderdrankpoedcr 

Op dere bom,nnen mag reeds op 29 September 1944 van des 
lUIid,dags 12 uu!!' af worden gekocht, u.itgezonderd V'leesch, melk 
en taptemelk . 

De bonaanwijzing voor Tabak wordt nadE\f bekend gemaald, 
alsook de bonnen voor waschpoeder en toiletzeep voor kind~rei'k 

In Dordrecht zijl'! alleen de bonnen geldig, gemerkt met 
305. Andere mogen niet door de winkeliers worden aangenome~. 

Bonnenlijst voor Zwijndrecht, Dubbeldam 
en H.-I.-Ámbacht. 

1-14 October 1944. 
Deze bonmen zijn van de Nood>kaarten l,~ serie. Het koopen 

op bon.nen va'" de nood,kaarten mag uHslui,tend gesohieden 
bij' detaiHisten in den Dist.riibutiekri'llg, aHe bonnèn dT'3>g'en 
het nummer 425 van dezen kring, omvattoende de gern~nten 
Zwij'l1d~'CCht~Dubbeldam en H.-I.-Ambacht. 

De LevensmJddelenkaarten K-411-412 moeten zor,gvuld,ig 
worden be~aaTd. 

Zie bonnenlijst voor Dordrecht, met uitzondering 'fllf 
aardappelen. Voor doezen kring zijn voor aa'rdoappelen g€tres.en. 
veerd de bonnen 122-125, 222-225, 322-325 en 422-424. Hier. 
voor volg« nadere a.a·'wijzing, teven", voor t"bak en voor d", 
kind'Crk~eT<ten voor kinderdTank en vel\9l1arperingen, ~ 
waschpoect.er en tO'iJetzeep. 
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JAPAN I~ OORLOG MET AMERIKA EN ENGELAND 

NAAR RADIO TOKIO MELDT, HEEFT HET lAPANSCHE MILITAIRE 
HOOFDKWARTIER BEKEND GEMAAKT, DAT VAN M A A N DAG. 
MORGEN 06 UUR DE STAAT VAN OORLOG TUSSCHEN lAPAN 
EN DE ENGELSCHE EN AMERIKAlINSCHE STRIlDKRACHTEN INDEN Amerihanu:h ,chip 

STILLEN OCEAAN D~STAAT 

De secretaris van het Wille Huls, Stephen 
Early, heef! ten overstaan van persverfegen~ 
woardigers een korte verklaring van Roose· 
velt voorgelezen. dat een Japansche lucht· 
aan",,1 zou ziJn op Pearl Harbour (Hawall) 
benevens op marine· en mllit. Installaties 
op 't eiland Oahoe Kort daarop verklaarde 
Early, dat eveneens Japansche luchtaanval
len zouden ziJn gedaan op leger- en vloot-

steunpunten te Manilla 

De correspondent Van Assocl.ted Pre .. In 
Honoloeloe, meldt, dat valschermtroepen 

aldaar zijn gesignaleerd, 
Assoclaled Press meldt I dat ter hoogte van 
Honoloeloe een zeegevecht Is gehouden. 
ren minste één Japansch vliegtuigmoeder
schip I. In gevecht met de versterkingen 

van Paarl Harbour waargenomen 

t 

In hetzelfde jaar dat in Parijs de 
Bastille werd bestormd (14 juli 1789, 
~aarmee de Franse revolutie begon), werd 
1n Dordrecht op g december een krant 
opgericht onder de naam Dordrechtsche 
Courant. Deze krant zou blijven bestaan 
tot 1945 en dat betekent 157 jaargangen. 

Over de geschiedenis van de Dordrechtsche 
Courant wil ik het niet hebben; alleen kan 
nog vermeld worden dat, zoals blijkt uit 
een adverte~tie van 1922, deze krant de 
enige was die op het eiland van Dordrecht 
geredigeerd en gedrukt werd. De kantoren 
en de drukkerij waren gevestigd in een 
pand staande in de schaduw van de toren 
van de Grote Kerk van Dordrecht: Grote 
Kerkplein 5. 
Later werd het kantoor verplaatst naar de 
Groenmarkt 41 en het drukken van de krant 
gebeurde in Rotterdam. Het gebouwen de 
drukkerij bestaan nog steeds, nu onder de 
naam Dordrechtse Drukkerij en Uitgevers
maatschappij. Bij het uitbreken van de 
TWeede Wereldoorlog had de krant een 
formaat van 45 x 60 cm en vele 

bekende Dordtenaren werkten eraan mee. 
Zoals vele kranten in de oorlog was ook 
de D.C. genoodzaakt het formaat aan het 
papiertekort aan te passen. Op zaterdag 
16 september 1944 was het formaat 
ingekrompen tot een velletje van 29,5 op 
45 cm. Tussen haakjes, deze datum 
betekende de laatste verschijning van de 
Arnhemse Courant tijdens de oorlog. 
Op zondag 17 september 1944 (in Engeland 
werd de 'Battle of Britain' van vier jaar 
daarvoor herdacht met speciale kerk
diensten), begon de grootste lucht
landingsoperatie van de hele oorlog, de 
Operatie Market Garden. Meer dan 200 
transport- en zweefvliegtuigen vlogen 
over Nederland. Diezelfde dag, 's avonds 
om kwart over zes, werd door A. den 
Doolaard voor de BBC een proklamatie 
voorgelezen van de Nederlandse regering 
waarin het 30.000 man tellende spoorweg
personeel werd opgeroepen om in staking 
te gaan, nu de bevrijding van Nederland 
voor de deur stond. 

Helaas was op 26 september de hele 
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operatie afgelopen en zou de bevrijding 
van Nederland nog eerst voorafgegaan 
worden door de beruchte hongerwinter. 

Door de onophoudelijke luchtaanvallen 
- ook op treinen - al voor de 17de 
september, gevolgd door de operatie 
Market Garden en de daarop volgende 
spoorwegstaking, stagneerde de 
verspreiding van de dagbladen. 

De Dordrechtsche Courant, die dus 
inmiddels in Rotterdam werd gedrukt, zag 
geen kans meer om de kranten op het eiland 
van Dordrecht te krijgen. 'Zelfs het 
vervoer per fiets is niet mogelijk 
gebleken,' zoals de krant later schrijft. 
Zodoende werd nummer 218 van zaterdag 16 
september pas op vrijdag 29 september 
gevolgd door nummer 219. En dit nummer 
met formaat 22 x 29,5 cm bevatte enkel het 
hoogstnodige, zoals de distributiebonnen 
voor Dordrecht. Pas op maandag 2 oktober 
verschijnt de krant weer met het 'normale' 
oorlogsformaat. Het merkwaardigste in de 
nooduitgave van 29 september is het feit 
dat onder de kop "Wat er gebeurde" wél 
over de luchtlandingen van de Engelse 
en Amerikaanse troepen werd gerept en over 
de verliezen, maar met geen woord over de 
spoorwegstaking. Echter op pagina 2 
staat een bekendmaking van Rauter, de 
ss- Obergruppenführer en General der 
Polizei, waarin ondermeer het betreden van 
spoorlijnen inclusief een strook grond van 
15 meter aan beide kanten voor de burgers 
verboden werd. Op personen die dit voor
schrift zouden overtreden, wordt na een 
waarschuwing geschoten. 

De Dordrechtsche Courant krijgt na de 
oorlog een verschijningsverbod evenals het 
Dordrechtsch Nieuwsblad en zal niet meer 
verschijnen; het Dordrechts Nieuwsblad 
later wél. Het gaat ten slotte op in het 
Rotterdams Nieuwsblad. De plaats van de 
Dordrechtsche Courant wordt ingenomen door 
de uit de illegaliteit voortkomende 
Vrije Pers die in 1946 zal opgaan in het 
dagblad "De Dordtenaar". 

H.J .C. Bosman 

~ 
Ons medelid en medewerker stond 
zelf eens in zijn bloedeigen krant, 
de Dortenaar... '-

ANNO 1922 HONDERD VIER-EN· DERTIGSTE JAARGANG 

DE DORDRECIITSCIII'; COURA:-IT. OPGEIUCIIT 
8 DECf;~!RER 1789. IS 11101' '''::-I'GF: GEIlEEI, 

TF: DORDRI':CIIT Gf:REDIGF:EHDE E:-I 
GJ<;DlllJ l<'I'Jo: DAG rH.A f),A nv I':R TT'::'\TII':S 

IN nl~ZI': COUnAN'I' (il':PL,\<ATST 
GE:'illèTEN IN DOHDRECIIT E:'i 

OMGEVING DI'; GltoOTSTI·; 
PUULICIT"IT DAAH ZIJ 

IIAAR LF:ZERS IN 
ALLESTANDEN 

EN RICII· 
TINGEN 

TELT 

'V 

ANNO 1922 

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

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

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

Historische aanwinsten voor 
krantenverzamelaar Bosman 

Oordlena&f tU.c. Bosmen 
heeft zijn kr.ntenvenamellng in 
ruim een woek tijd 6lnk kunnen 
uitbreiden. Dit dankziJ een artikel 
over de verzarndaar, \'Uf1g8 week 
woensdag In 0. Dordtenur. 

"Nadat het V1IrtlaaJ In de krant 
had !)eSlaAn ben Ik vaat geWld 
door menMtl die ma ktt. Ia ble
den hadden. Ook mijn grootste 
wens, In bGIll komen van kranten 
ovt\( de •• teranoodramp van 
lP53. Is Uitgekomen". zegt 80 .. 
man, die Vof trotl .ziJn nleuwo 
allllVrlnsten op taJu ktgt. 

Juliana 
Hlflfblj ond&fm.eet een exr.tm

plaat van Oe Dordtenaar van 31 
augustus 19-48. Op daze dag is 
de voorpagina van dit d8Qblsd 
(toen nog op kleInet formaal) bij
na geheel in beslag genomen 
door da IroonS\VIuo/tng. WilhelD 
miMI d&ad op deze dag Immers 
alstand ten gunste van Juliana. 
BijZonder trBAI lijn OOk hel Dord
rechts Nleuwabllid van 5 augus· 
luS 1939 (gebaane prin&&s 1rGno) 
en von 7 mei 1940 (oortog!KIrsl
ging). 

"Ook ben Ik In hel bezit geko
moo van het t>evrlJdlngsnummer 
van Vrij ~nd (17 meN5) 
en van hot JoegoSlaviSChe dsg
blad o.lo Bodenj. van 10 mei 
1980, da dag dal men In dlilend 
roUWde om do dood VIUl TUo". 

Poep 
fklsman kreeg de meeste aa.o

winsten gratis. Voor één VOlle 
doos mat kranten en woekbladen 
moest hij 0Ch1« 25 guldoo beta
len. "Dal was het m&ef" dan 
waatd, want In de doos bevon
den Dch prBChtlge nummers van 
MI weekblad Oe 8~1. Ook In 

de dOM hel nieuwe pronkstuk 
van mlln venam&llng: een 120 
paglne's tellend Jubileumnummer 
ViIIl nel AJgemeêO H.RMI.bled 
uit 1928 OVftI hOnderd Jaat 
t:.\aJIsIHtk .• ,,9ewoonweg prach-

TOl alOl laaI 80man nog een 

nummer Ven van Oe OOrdtenllDl 
uit 1951, HlOOn wordt ultgeDreJd 
geschreven over hondepof!p op 
straat. "En wil maar dftflken dal 
dal een typisch probleem YiIIl de
:ro tijd Is", condudeert Boam8ll, 
dIe alle gulle {1iMIfa fHDn bloeme
tla stuurt. 
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~-----~V 
~ DE TWEEDE WERELDOORLOG IN 

KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN 

IN ONZE NIEUWE HERDENKINGSRUBRIEK WORDT - ZIE DEZE EN 
VOLGENDE PAGINA'S- AANDACHT GESCHONKEN AAN DE EERSTE ZES 

MAANDEN VAN HET EERSTE OORLOGSJAAR: 1939 

No .. 17368. 1939 

HAAGSCHE COURANT. 
•• fRU!! nr .. n:1 CIIURUITI I 'hU ~ .. r .. 1 " .... "IRI ._J,lijL ...... hlu ., z.. .. u , .... 014.1.' .... 1 FRlIl DEI .!.nnRTE1iTlr.lh 
1'"", '...oru.cb~ bI) .""",,It,.~ ~" ... O>d. _I "IUhtlkl", "Dol tllo'll'll'o1,.o BURXAUX: WAGENSTRAAT 35--31. Vu 1-4 !Tull , • ...,. l.-du. r.~~1 ..... , t.oi 10 r'~'!' "" d, d .. ",. I.d.r~ 
M""~", "Xol» ....... 8')M ...... " ,,1 .. 1I"'Ib.r,dl~ B'I~""·'I1.-. rr, p..,.... m",> TCllolooD 118300 (uTIIa UltUID). (Jlro No, 11500, .. ~.I ..... , M do. - 11"<""._. jIQ .... ,. .. ~ • .l _ O" .. ij"""'''' ... I et., Ir. ,.. 

:....t:!';i!!..l,;I:rr":'~~.~~~.(J!. ~;!:o~.: l~;::'::t":'"i:::: ;~:=' .~:::r;::.~~:::~~otn!.",:,ItJ. -:=i. ~~ ~"":!~~~IWiid""d·A·.,::,~~b""':'t..: .. dt ri:!",-:~W~k;!~';~' t~ 
ht ... LtpI<h~cd,.-I\.. .b.,. ...... _Ah. liS ............ , fr .... pooi "'" ~ I';,~ .. ~..:...:.~~~ ,-:;. '=~~~:llIm~ - .,.,,...rl.otoÜk .. ....m .............. "Brio," .... ~ "r, J. ol bl .... " JO *" "'",. 

lIt_kmllIitYlJ"IMM H 
.. EERSTE BLAD. et Russische 

De eerste aflevering van onze in 
het vorige nummer aangekondigde 
rubriek ter herdenking van Wereld
oorlog 11 is gerealiseerd: hier
bij onze selektie uit de kranten 
en tijdschriften van de eerste 6 
maanden van 1939, door de VKTV
leden bijeengebracht. 

Aangezien het in de bedoeling ligt 
om in elk nummer de drie daarop
volgende maanden van 1939 te be
lichten (in het volgende nummer, 
dat in juni zal verschijnen, dus 
de maanden juli tlm september '39) 
en de maanden januari-maart '39 in 
het december-nummer niet aan de 
orde zijn geweest, nemen we in dit 
nummer de beide eerste kwartalen 
van 1939 ineens. 
################################## 

Steeds meer merosen raken er in 
Jeze periode van doordrongen dat 
aan een konfrontatie op grote 
schaal waarschijnlijk niet meer 
valt te ontkomen. Dat Duitsland 
in ijltempo bezig is zich daarvoor 

uit te rusten is duidelijk: de b0 

wapeningsindustrie draait op voll, 
toeren. Het zware slagschip "Bis
marck" is al klaar; haar ZUST~. 
schip "Tirpitz" is nog in aanbou 
Beide schepen, evenals de' ~ 
onderzeeboten die de Duitse werv 
bezig zijn af te leveren, vorman 
een schending van het Brits-Duitse 
vlootverdrag, dat door HitIer in 
een toespraak tot de Rijksdag op 
28 april eenzijdig wordt opgezegd. 

Italië, al eerder begonnen haar 
strijdkrachten op grote sch~al te 
voorzien van modern wapentuig. is, 
na zich een paar jaar tevoren '~.' 

Ethiopië (toen: Abessinië) mee~ L 

te hebben gemaakt, zich al wat ~ 

het "losmaken" voor de strijd, en 
valt op 7 april het kleine Albanië 
binnen. Ondanks felle tegenstand, 
vooral in de havenstad Dürres, is 
de bezetting binnen een week een 
feit: op 12 april roept de Itali
aanse koning Victor Emanuel zich
zelf uit tot koning van Albaniê 
Het armoedige landje za~ la~er de 
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Zondag 22 Juni 1941 
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s JE SL 
Front van de Ijszee totl 

de Zwarf'e Zee 
Duitsers, Finnen en 
Roemenen z.ij aan zij 

Oerlijn, - Zondeg. 

Rljksmlniot.r dr. GÖbb.l. h •• ft h.denochtend 
vroeg te 5.30 uur een oproep van den Führef aan 
h.t Duihe volk voorgel .. en. 

drllJkhtld l.r!ICtnovtr hl"t Dultu volle 
.. n vnor Jl.llr. 11\ de hoop, un alotU! 
t.och It' komtn lilt ctn dllllrume 
onup4nn/nr en milschltn dl! \'lIn 011.1 
Itrrbtt otlt .... \.och Ie kunucn vcr· 
minderen. 

Oorlog tussen 
Italië en 

Rusland 
Rome, - Zondag. 

(Stefani,1 Oe Italiaanse fe~ 

gerin9 Heeft den Sowjet.am
I:)au&deur medegedeeld, dat 

lij' tich van 5.30 uur af in 
stut van oorloq met de Sow .. 
jet.Unle beschouwt. 

Duits weermachtsbericht 
Hierin ot.ld. de Führ.r h.1 Duih. volk op d. 
hoogte van do Sowjet .. Ruuischo machinatiol togen 
h.1 rijk, in .amenwerking mei Engeland. 
Hij kondiglln zijn oproep aan, dat •• n fronl i. op
gerichl Ven d. Noorqelijk.IJ".e lol de Zw.rl. Z •• , 
le,emen m.t het Fin ••• n h.t Roemeen •• Iegor, lor 
bueherming van Europa. 

Tl"twl)l nu DullAlllnd In Mou-ou 
pll'1"hllr "'~n:('kl'rdt', dJ\t dr \}el rok· 
kl"n Krbl«icn, behalve LltRllcn, bul· 
I~n fik polJII"k brlln,tnnhl,d VAn 
DnllAlllnd I"jfrn, .. ,nI nOl!" rrn 1I1>e· 
tlllit O'lrrl'rnltoms\ IIflroftrn IT,or !Irt 
ltu .. I, dAt h.t Enlc/lnd UlII lukkrn 
Voltn wtrkellJk: tt,ln Duitsland In 
de oorl~ tI! hltun. Doch OOk hll't 
',ud etn lI"",nll (ultld VMr d~ DIlUM 
IIInlprllktn, wflke nl't m vrrhoudtnj{ 
810nd tol dl! prntlltln un de Dullh 
wlljlfn.a. 

Na"on~.t-Mol"I.llIlltn. d,. Itl"vo!jftn v~n 
drrp door mll,.,lr Itr.f'n..~tf' rn In het br. 
lan. ",n htt Dulu!! ~olll ,,!'lotrn ~rr. 
drurn, Wlrfn, In h~l blttofldcr voor de 
In dt iftrorten I.nden IUf'ntlf' Duturn 
utr n·ur, Vul meer dlln trn hall mil. 
lIot'n OUU.!t \'oll!&«fnotrn, allrn k/~Jne 
bof~n, hand"nkers tn atbtldl'J"ll., werden 
bIJnA op st~andll Vlltl Ittdwon!frn hun 
vtoejj'tr udtrlllnd tl' vulaun, l('nelndr 
l'rn nlru"," rr!fl,m te ontlopen, dat hcn 
om t~ brItInnen met ,rtnUnIQT., rlJfnde 
ht'drtl.u.lt rn ..... >(jIj or lut IJched mu Uit
rorkn, T,'rh IIln n"fl dlll,...ndrn DUIl.o.era 

Url Iwrlrht, dlll Dullll!and mft Fmland 
rtl !tot'mrlllc! In ooriolt \$ Ijrkumrn md dr 
8owJrt.-Urll,. 1& VlImt:hU!nd te arht uur 
door IIl1t It"Ul\llnrol.' undrn \·l'nprrJt1 rn 
hrrfl ol·rr~1 dlelX' Indruk: gl'maakl. Or 
"f()tl~mlllll' \'1111 lilt/rl' ril dr nol..l \· .... 1 
VOfl IUbhtnlrnlt hrbbm T,rr tol dl' "fth· 
4al1f.r bPflllkln~ !;'·'prfJltrn, ~ont.1 ~rRrnll 
hl"l IWrnlrlj1f'lltl,J"""'J\ VRIt IIrt "\Rlfhll~' 
Uilt ~rrrl/ld, Uilt !luI.Ialld hrrJt IItplfrlro1 
Icn lIIil~lrn \·~n I.ljn ~crpllchUr\ll(n l""1ttn.~ 
Dull.!itand, Halt" l\ het gther' trl\!l mrt 
dt hOft moHr\'tn, die "IUtf ~oor dil 
nlclI"'( ootloc hf"l'ft I/Innvnc-rd, 

Te 13 uur nuldde dt ltallilH\H omrOl'p, 
daL ook HaIJe In SLaIl~ I'ln oorlOl mr~ 
dt SOwJc(..Unle Is. Dit brrlchl ,.,.erd OVfr. 
al met de grDOUI~ lt<:1:lltdrllL nntuu,rn. 
Hl't (a.~ .... ti..'>Ch(' JlnUr, dM altijd Jn d~ 
vooutr rlJcn hrtft t:rllh("drn om dr fom' 
mun~lw:lle Inl,'l:U, In Eutupa k- onder. 
drukk:rl1, 1.1 ft Imll' np, dat het lhan..~ 
/lall cll' zlJdt ,·nn 01<: uul1-5t, 1'Inu rn ftoto
IIIl't"h.,e 1.1IJ1lrndrr., cic altijd hen"! !!!Rfn 
SOwJet-Rusllnd, d.l het In 8pllnJ~ htelt 
\"rr~l.3lfrn, 

Russische luchtaanval 
op Oost-Pruisen 

TendoMe deelt dr. Göhbels mode, dGt de Führer 
beololon hoeft"'''el lol en d. 10.kom.1 van ".1 
Duihf!ll rij~ ft" h"t Duihe volk wederom in hand," 
ven de .oldelen Ie leg9'on. 

krachtïg afgeslagen 
:~~dt;~~e'(-o' ":rt v~~ h~:~t vt~:S~~~I~It~ri: 
rntdrk/!:tn. Ondn h~n bt'lndM zien 
JIIHel'n rron. Inter d.tl 16.1 lO","uen nn 
Dul"" nathmlllt.f:U., 

IZlt rt:rdtr ft.vna!U 

O , 'rn "l"nl'l'1Il) Wood In trn eomml.u.lt vin pro e p van ~~~ Ad~~rg!I~~\).r\~~t~v~n m~~t~lA .. ~:! Roemenen trekken 
over de Proeth 

Gevechten aan 
Russische 

grens den F ü h re r ~fdA~~~~~i~]~:]~~~n:~~ti~ 
Oe ruhrrr huil dl! n.l,to ... opo 

'~fp 'n' hrt nllu,,, ,,,lil ,rrlrhl: 
nul.. ",.tk, n"Ullnul·l"I"tIUdrn. 

1111,,' .. nrt Int,to,(fdrukl,ltllm"an. 
d,nlln( U.IJ"n "dotmd, I~ Ihlnl 
lIrl ...... nhllk (~komfn, .. ur,,~ Ik tin. 
d,lIJk ol'rnliJIt ""n ~"r'''tn. 

Tt>rn hrt DUlt4t riJk <tf' 3 IÖtr1rm' 
bu Itl' dr [n(rbf' Mr!nKnnkhrlo, 
ontyln" ",rcl dl! nrt .. e porin ... !f'dtr 
!>frirt Uit un fon~oUdr't", rft dlllr. 
mtd, M'n "",,,,n, \'In r.ump., d""r 
ol •• lriJd Itrrn dt .lrr"'If' muM un ti,. , .. nllnl'''1 I" Hrljdtl,n, h,r
huhl, 1", IUI'It f:nrr/lnd ftl" tn ,rt~ 
.,...,In"o RII.tlJ, " .. rnndt nrlrhl. 1 ... 
,nnrl, lul din Mrl"rrn Ir.rn 11 .. 1. 
bnd,.(1 m-'lfnd hrt mtl I">rhulll \~n 
,rhftl f;ur<Jp. I.'" ft."lnkrljk "n I" 
....... " hd, OfJlItrrfk~ d, eru .... IUf. 
IInr, md dt om.ln,rlln" U" brl 
bu!t\, ril" ("n bot,,," In '914 dt 
• trddoo,lo" 

fill'-thl, donr 11!n ruun Innull/kl' on_ 
tNllhlld hr~H DuJt!-'ud In 1918 ttrJnrrn 
[)oo 'ien.I!I~n warrn I·N~l'hrIJtkcHJk N~dat 
mfn ~r'l h1llr.hrli\l'htlll' h~d 'lrrklaard. 
all4'<'n ttvtn rlrn krlJtf (n "lItO rrlflf'm «~ 
Mrl'dtll tt htb~n. &lfon mtn nll hrt 
nurll!C~tn du "~rcnl' dM, hrt Cujt ...... 
ll'll"tr, mrt het .~tpl.!f,matlg trmlctlllt'n 
un hel DUILV! tIJk 

Trtwljl IJr.h d~ pmtr-t"., vlln .. rn !'"rM\.' 
Mul .. m~n rl~t IfJ n'HI.~I.,nd l"'lnlr Inll" 
Ilo'n m'",""n 11' vrtl ~ ... r"n rn d'l'lr hon_ 
• n 1lrkt .. 'Ir rmllllatir Illi de "'rjf I'. 
rUlmd m""f'lrn IIoN'kn ~rhltnhd"l· Irt. 
Icr/ljk In \crl·lIlltn. Iln., bt"l:'tO dl' n,1. 
llonul+ol;lahMI"dl' br'\CZln. mrt hMr 
hrrrnl.tn~!wrrk ondrr hrt DIIII.I.e toJll;, 
uannl'd~ hpl hfl"l'trl vlln het DultM 
liJk ""trd In~rlud 

DfU ophtlhl1l1' van ('n~ 'IOlk mt noY'; 
,r. fllrntlr rn .\mQ,I.!I";" ml<krnlHtI'I' 
IfJ"Ind In hrt , .. krn ~1I1l ~rn ,"l~rr II."~I" 
lijk, \r.rf/rUfh'~'llr In tip ~rl,<lr ,.1111::. 
..... ,d hlt"rrl.,.,r nlrl Y.nrrlolml rrtrof!"11 uI 
Mil. maAt brdrrtRd D(""ulnlc!t("mln OeMo:"! 
.... nmlddell/k 01. .. nlfll''''. vnn hllM vrr_ 
v·lld~ rm.<IOi/:rllnlt.'Jl<lIJHrk tf'llrn Dujl~_ 
land. Van blnnrn rn \an bUllrn k"':llm 
hrt!.ot dt OM hrkrndr c"mp/o""'fJ IH.u;rn 
J''ldfn rn drm<lf"Tatrn. hoIAJr", .• trn rn 
r~.dloon~/trn. "rlkr IItlrrn trn d"l'l hAd. 
dro. hrt npflrhlrn \lIn ti .. Olrll .. " I)ml~ ... 
.. olk.Mlpftl Ir ~rrhlllo1rlrn. IIrt rlJilt uil
IWIIW UI onmarht cn ellenrlc Ir ~lorlrn 
Drhalvr "N. to" dl' hMt \~n dl! Inl"r· 
natl,.,n~lr ~"rrlrlrompl,.,t dir mlkrn. wrIk .. 
t 11'·lfrn~ dmr hel "rlll\( ovrr h~1 hoofd 
,nl"'n "'.lll'n fll ~rd ... onc,·n ",Hfn In 
hud~ ~Irlld {lm hfl hN.tn~n hrt d,1.~rlt!k~ 
brood tI' Vflrllfnrn V ...... r ~Ilrn IlIl'rd 
I'lllr tn Japan htl 1I~lIdrpl In cI~ Rrn-dr. 
Trn Mvr wrrrld rvrntJ"l hratrrden. j~ 
l"lh vtrbodtn. al~ O,lIl1ol.nd. 

Daad van zolfbelcherming 
Hrt UI1M"nf'!lIltrll I'lIn do.,. t~nrlrn "'"tA 

d'"fhlh, ~I/'("hll rtn dud 'l~n lf'lfbr~hrr' 
",tnl( I.f'Rrnd<'hrnhl"drrolf"ndr. 'I(Ol'l\· 
uhr wfU!drnAlttl' ~ftn ttll(rlom ro mArh'. 

Rtrda In 19Ja h~lt Churfhlll RrUl(d, 
VQlil'fl"UI dl' ~trklftrll1l \In drn Amtnknan· 

rOl ulhrcbrrldr !111UllIl{tUnp:~poIUI~1I tfl!:~n 
DUltall<n.!Ij" bulunen, 

!Irt I\Htrrm vlln dl' 10\ dit doel bN:nn. 
nrn Icu~c:nl"ampagut' ~$tnnd hlnln, 
Andff'l" rolkeI] foor \).fdrrh;d t.t 'ltrkl.rrn, 
rr ffut In tI' palmen dMf Enlttu" br. 
IMten VIIII /{uanUe tn bl).o..tllnd f'n dan, 
r\run"- \"'00'1' de Wcreldoorw~, .tC1rrn 
DllItl'llIno1 te tllt.m oprukken. 1.0 .'lukt./' 
hrt Em:elllud \'~n Mpl kit AUli(tUli" 1919 
rlr hrll"erUllt dl"! wtre-Id In lp ~Iurrn, o1at 
Lltllurn, F"~tlllnd, Lt-lland, F'lIIland. Be~ 
~"llIblt, III.woIl de Orkr.\ne ~oor DULI&< 
l;lnrl onmlddelUJk bfdrf'llid ~trdf'n. Etn 
rlrrl drur ~tltt.tn IIrt ,.Ieh hlcn:l()(>f ftr. 
kiden, dl' ml't dMie b('Wf'nngrn :J.llnl;tb,.,.. 
dril !lllrlln1Ll'bdoJll<! tt alnvlludtn rn 

Bolgrad in Bessarabië 
reeds bezet 

BErlijn, _ lonhr. 

11"1 IIppl'r~nl un dt "«"",,"bi 
muk\ btkfnd: 
Aan de bo.Jtlrllutuhe (ftnl b hl!l 
tlM.a, Ilnrl. dt .. dlleni!uuo !.ol 
(' .. ffhhh;\ndtllnllrn "kom"n, F:rn 
po .. ln .. va" df'n ~1J.and 11'" nur (klit. 
I'rulun tr ,U',rn .erd mei •• are 
,rrllru.n dr,d.'tn, Uu(be J .... en 
IIthllttn talrIJke N>de ,U"«:hlnll'l' 
tul,!n nur, 

:11~1:<:II~I~!r:~~ I~~~~ ~u~:r~I1~~NI"·t om· Bookaresf, - Zondag. 
hl'?I1~~;r ~~~ ~~~7~~I~~rd;~r"e~~te It~~ Vanochtend tiin de RoomeenlO troepon ovor do Proeth getrokken, 

~:';!~~~!r~~~, h~~~ui~d:~.lko~e t!'1~:n:t~ I Dit werd officieel fe lilvon uur medegedeeld, 
~~~~nli':;~i~e~!~;,~~r~t ~~,:!:~rc~.,~~~ Gomechanileerde Roemeense troepen hebben de· stad ~olgrad in 
=~noo;.:;~~tnh~~ ·~IJ~~td~le~~n ~:~ Bellar,biii belet. In de omgevÎn9 van Gallh werden vanmorqen 
I1lrctulge verklarIn, IIW.1.U tt alellen ten drie Sowl','-vliegtuigen neergeschoten I 

In de 8lriJd I~cn de Brlt&e ~lIandfn 
h"hhpn In dr ~Igtloptn nacht _terkl! lor
IOlItiU OUltll1' ~tl'ech!.n1ltll:1Ulren de 
hH·enlWitJl.lIl1.UM vlln 6omhAmrllon "'" 
bomt>~rdC"o'"rd. Ulla"rl'trellte brllndtn ont, 
stnndcrI In doklrutlUIJltI, pAkhull~n en 

Turkse president 
met vacantie 

1\II1111rn \'an de ,n'Mtn un, (nut be- • 

1ar;:ael~'"lO!!II_Mdllll&t"n. Ge heb~ het 0. duhleid.r van Roemenië, goner~al Anlonescu, is !ot opperbevel. 
t!ll"n 1O"rl alltn jtrvnf'ld, dat d"." M.p hebber der weermacht benoemd. Mlchael An'onescu IS benoemd tot 

~:ram~~7t\~frD~:~:rt v:~ ~7:::n"fIT: minisfet.prelidenf ad·inlerim. 
~nlken V.n RualAnd ~IJ.'lndelijke levO('. 
lens grkO('.1lerd. AlJcrn. ...roNt meer dan 
lwmtll( Jaar. hed! crn J~bo..bJtwlt

!lAche d!q\lt "'n maehlhfbhéra ul\ MM' 
rou IfrlrllrM nlft allern DUI~land. dnch 
IlrhN"1 E'Ir,ll'" In hund ti' IIlrktn. Nlrt 
OU1~I.nrl h~rt I .... n II'flrllrht tljn nl' 
lIona~I·a.>elall&ttuht WHtldbf"u:boutilln, 
nut Rusland ~ brf"nil'tn, doeh dt Joo.u. 
b"~Jrwl:!'\Mhp. ml\chlhthbull til Mo....:ou 
hfbbfon attelb werr !ffpooed ons en Inde· 
te Ellr~PI'U vulkcn hun htUM:happlJ op 
Ie ICCi{rn rn dl'. niet allftn lllnjfa .te.sl~ 
h/ke Wtlt. d.>eh op dt) f't'nllt plu.la door 
m'ddrl van dt militaire mftrht, Ot IIcvol. 
~rn \·iln hrt fJnlrrrlrn .... n rlll If'<1Ilem 
"atrn In IIlIc l:lndm ~/fcht.s chaM. rIJen· 
dc rn honl(cr~nnod. 

Overleg met Moseau 
Ik hrbdflilrrnlrj(rnr.rdrtl tllilnllR lur 

~,·.~I,,~'ld, mrl fl'n minimum VAn InUlj' 
Iwn 1'0 ,nnorr rnl!;t t"r~tl"lrtnll 'lIIn onH' 
IHorlll~II ... Ir kom",., Int rrn nl"lI"r ~rn"I~_ 
k<tI~h" otrlr In DIIII~lilnrl. ":nH,Ioor nlrt 
nllrrn rl,· "·rrk/omhl'ld lilt de .... ·flt "·ordt 
''''lIlmd. dnrh ""k dl' wln,t VAn dl' IIr· 
onrl in 1Irrd~ j{rolrr nmv~nf d .. n ,,·rf. 
kl'ndr" mrn~ trn f!".,..dl' knmt Hrl ~!i~
rr.'! v~n dnr Il<llltl.f'k VAn rrnntlml .... hr 
rn.·rK"Ii!lrmrll .... rordfnlnfVftnOn.'lI'Dlk 
"I'I~I' ~~rl~lmililti: hrl lil! dl' "'·tti: rulmtn 
I,'n dr Ir~"n·trlt!n'fn \Jl.n ~I~.'<...,. tn 
~tand. nt~ ..... rrkrllJk dfW'1 vftn '~n "'/\fl' 
\"ol~·~ltrU1rr1l.'rll~!1 na~ln'fft, u In dt Rt· 
hr/~ Ilondd on~rkl'nd. 

nrt ";t~ rlnhalv<! nlOr mIJ In 
AII~II.i!IIL~ 1939 rrn l"lIft Hllp miln 
mll\t~l/'r n"~r M .... '~Oll It undfn Dm 
dftltr tt 11(I(rn d" Rrl!N' omslnlttl!n~a· 
lI'trkrn. Ik hrh dit .1N:hl~ ,Mun In 
pol!lIrk If!'fn Olllll</Iln(f trll:rn 1.1' 
11!!:!4. ~ItI.L!IlIJn vmn miJn verant"oor. 

Oproep van 
Ántonescu 

II~tn:f7·~~!t;:;::truif'~~~H,:;=blï:fr;:.r. 
" ... rln 0.". ""rdl Hrkl .. rd: 

.. SlIld.tfn,lkhtbulw!not4dtlrhlnd· 
,tt/!: .11 bet 100"" du velb uil tr .. 1,"",11 
tn ." ~thldu .. "rf HrllfdrrJn, un uw 
'lI"rh"",r ... rl tt ntmtn, H,d .. n I~ h,l 
IIU, un dr hrU1(, ~Irlj<l (rlJbmrn, d" 
~trlJd v""r de un oir '''frfn ,n,ldl\ 
r"rht""'ndrrtth!'Od',krrh.""trtjd 
Tt'''r 111" hulA ,n hurd fn dr "u .... tlt 
ltonnnnW! .Uuro • 

ROlld~lrli Ik o."",r\ lt. Irrkt dr PII",th 
mrr ril vflpl,Urr ,kil ~lIand m he'. nn.'· 
Ir,., rn ht'~ nl>'lrdrn Brvr'lrl~ u ... 111'
Icn .. chll' brotdro \·1\11 hrl ,,!<Ir jllk v~n 
hN JlnI\Jrllol~m". V"'Rt hr' "lid.· lnud 
,Irr nr"auhwrl- ril 011· w .. udru Inu de 
U-twkl\'o\IIIH. 11'" ftkkt·u ril .... rldrll. " .. der 
bIl h .. ~ IQUd 

8<ilrlllltn, Ril 7U1l 'Ch,,"dtr HIIIl ~("houdrr 
rn hUI nu.'1 hart .• lrllden 10ft hrt Alnk
"~ t<lf'mrl.l' .... t" I~~fr drr "·H"Id. ZIJ 
~tnldrn in hf! IH lid \"n rlr Moldllu l'OOlr 
onu UtllLcn fn \·oor ~rrrchtlll"htid (1\.1 de 
'o\ucld. 

Toont u dl' rrr v'-;I.Mdlll, dIr dr Re3.Chlr. 
denl~. hel II'~rr 1·l\n hcL Jl"rn'r OUIv.r rlllt 
rn fiJn Ullltlt~ f'lIhrff. A!toH HJllrT. \1 
hrbrn-n br .... rrtn 51tlJdt om uw vrrnrrl~· 
rln~ rn hrt OI\S I>Crnkkrndt onrrtht tc 
wtrkrn 

On., I·olk. dl' koning tn uw RNlffMI. 
I·rr/an~~n dl! I~n 11 

N~dllt Ir m!rlrlrrn~rh' 01" 1I.!l:tmtnr m .... 
blllUUt "'All btvflltn krtr~n de Rotmten· 

I'e tro~pcn In de atgrloP<'n natht bfovel 
tm dt {lpmarll o~tr tf lI'un O1t bI!~,,1 

rl:ltl'r:!e~~~'t!"s~:;~~r~:~ ~(~I~r~;;'i'd 
"l\rhllrn "In hun hrr ... drn<, dIr ondrr 
finIlo"J,·t·Htl'.'L'il:he ovcrhecrHlIiI' levrn, lt) 
be~TlJdcli 

Het Ilo"IU nOft volkomcn d"nkfr. 
Intn de oHlclrro:n hncl Ill\.Vfn nv~r 
cl" I'mrlh tI' tr~kkel\ om de 5QlIIJ~{.o 
ftu~.M.~he ~ldJlIlII~n aan de IIndrre 
zIJ,Ir. ~nn d~ rlvl .. r Aan tI! I·alkn. Ot! 
Rnrmrrl"\.'" Irorpt'n ~hlrn hcJdhar· 
lIJf In dr trr~tt' onrl~~IIL~ rn ~laall"' 

d," crin hlfn OIIdi"JlchICIl ~oUedJIt ten 
nJtnll'r 11' h'>:lIrn Op drlc punten 
\~Il !1rI>ul ~tll\t('lIlkh belal1" lrnllkm 
ZIJ uIer dc riVIer, 

Slaal van beleg duurt 
in Turkije voorl 

Ank.r •• _ Z.lndll,. 

IfH.l'llInl) Prnldcot I,.,runoe 1.\ nlu 
bt"nhorl Vlrlrllkktll, \VUt hiJ In dl' pre
lIidrn!Ii'lt VUZl rJorya cen tlld nunlll! 
UIl houden. 

Naar radlj)oAnkara meld~ hult de rrotl! 
Nllllona/t V<'rRlI.dHlng VrlJdalt Ine~ AI!fe
mene ~ttmmtn op voor~td \'an d'tn mI
nl.$lrr·prf~ldent de 'l ... rl~l\ltInlf YIn de 
~taftt un hr1t, meL ,r~ munden un. 

f:,~~~t ~Kf(>!'r~lftr:Wlt~~~lnf:g~ln~I:: 
I .. ell. De I'tIIM .I·ftn bdr~ werd ar.~kon
dlj[d op ~3 NQvrmtN:r UtO. 

IIH arde, verantwoordelijke 
strijd om Europa" 

De Führer en opperste bevelhebber der weermacht heeft 0" 
22 Juni een dagorder tot de soldaten van het oodeliik front ge. 
richt, waarin hij de 'eiten constateert, WaArvan hij ook in djn 
oproep alln het Duitse volk melding maakto, 
De d490rder bOlluit met de volgende woorden: "Duitse lold.,
ten, hiormede a4nvt1ardt gij een harde en verantwoordelijke 

5ttijd. Want het 10' van Europal de loekomd van het Duitse ri ik, 
het beltun VAn onl volk Hggen thans .,lIeen in uw hand, Moge 
God ons allen in delo ,triid biisf.un," 

b-edrl)vm ,.oor dil' ,roed~hoomth1n •. 
Andere lueh.l.ll.ln ... Um "arcn lIIerleht o~ 
'lIIH;Vl!ldtn In Hnord""eh.o\l&nd In In dl 
Mldlanda. Ttn noorlkn u.n 8undcrl"nd 
wl'rd een IlOle nachlboo\ .".u bCPo 
uhlldlgd, 

tw~~J ~~~~'~/'ooorenE:~l::lln:t~r~:I~ 
Brlt6e anelbolfn. die na Vtrllchdden ltd. 
J~n ah.enktm 

OI5Unnldd/i' ,1<",11' trn Itfine allllt.&1 
DrtlM ,"eehL8'lUerWI,en ondl'r ~rlr. 
eaoortl! nn J.1I"tl"l nurde P'r'1l.'Ie k.n.lIl. 
Inat, In htYllJe luehLII:evechttn lIChot.en 
DU\IM Jllua la BrJtM ,.Utetulren neef, 
LuchtdCR/' tn mllrlne-In.lIlerle huldtn 
noll tWft' lnellcllm oml..... Lul\-t;1lnt-
kolonel Oalland behuJde In der;e it'ecl\. 
ten dnr lucltt.'ltl'twlnn/llJI"rn. 

Di! vl)t.nd hftlt In dl' dlelOVfn n/lcM 
mtl IIlIKkkl' Att/Jdkt.rh!en bn.aa.nt. tn 
hrandbommen op cn~t'le plul!.cn in 
\Vr"<t,Dult,,L~nd IAlen uilen Mndtr noe
mCN1If"rdure 6Chlde un te rlehteo.. 

Diplomaten bij 
von Ribbentrop 

IkrllJn, - Zcndac. 

.- lO.N,",1 Ter ,tler~nhtla fan de ,..,,.. 
lulol du n_'- .. n hel mlnl.,erte ..... 
ftalltnlarube Z .. k(n _.n .h: 8_Je' • 
rrnrtn, huil dt ndnlMrr un !lullen
l.ndDe z..,kl'n mcilrudeeM. dal hl) d(ft 
S_Iri-arnba",.dfu. Dtk .... _.. !bvdl 
onl .. n~n. 

1II1 btrU hem ~r,edHI4, d.4 d. 
DultH rtl,rlnr. mrt het 0<1, 0' dl! 
\"l.p.ndllt l"IllIkli dtr 50.Jtt·r",n1nr tI) 
df: be4rd,In, ou llut\.t.e ,unun d\XIr 
dt ",uM.fhtln fooffnlr.U,.. un ht'I""," 
Iflu; ca"1 In, .. I"I, fan hf.fn lol mllUa..\r" 
""fIT«mta.a'ff, .. lmbeurJr,a.,. • 

D.! mtnuur YIn Bu/l<!n1andM ~ktn 
Von Rlbbrntrop. hutt VIloO<l~.httnd ~ 
de (hds der dlploffilloUekl' mlMlu YIn de 
mtt Dulalilnd !ftlllletrde tn brvrltnde 
landtn on~lIInlen .onl hen te ~fT"Jtll~fn 
YIn de bedlulttn du Dul\M> I ..... erln.rc to~ 
verwtrr t~len dt' drf'lgcndc I(fVlHfn v~n 
ten Rlw~ht unvRJ, 

Ot 'l<:"I·gtndl' rhc'lI vlln mlulu I'Itrdrn 
!k.<or den mmJ..o;ln ontvllnRrn: Ot' Ha. 
U.aruc:hlllmb!l.."I\.dl"ur Alflrrt. dl! J!lpl\nNl 
ur,blUo.Udrur O~Jlml\. d~ Turk"" alnl;!u. 
AAdtur Oetf'Jt. de SPJ\l!i1Ut IImbftjO.!lIdtur 
E!!plnl\.\a dt Mi"lnlpro~ de lIor4flftrr-t R'" 
IIInl El.lrll~y. de Z"'·fCrltt rn_n! R!rhnt, 
de Ullllturu lfe~tJnt Drl\1{l\no .... de :Sla' 
\\Il.~"f !leunt ~rnll.~. dl' f'm.<ro:: ~~Ulnt 
Klvlnal'kl, de Rnrmt'rn.", R{':!Jl.nl DOoMI, en 
de Kroo.lIsch~ I(7J!,nt DcJUlJn, 

Handelsverdrag 

Duitsland - Turkije 
Ank~r ... - ZondIlIl", 

IU.I' l Vlln bevOI'ltdr Turk.'t l!ldr ~·~r. 
luidt., dAt rrn nlruw. IlJlfrbrrld h.ndü'lo 
'·",drll!,! tuMfn DUlt.slll.nd en Turkijl Hl 
~""Tbrr<:ldln • ., Ot \·()()rbrrCldrndr Wrtl! ... 
l ... mh~dt'n mln Ir IJtrllJn ~n Ank~ro\ 
rrt'rlA U,I dr jl"lInll rn bInnenkort ,al prn 
Olllt,o.(O hllhdelxlelc~\l.t1e l!tt Ankara un
koml'l 
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Italianen dienen als uitvalsbasls 
voor c;e aanval o}) Griekenland. De 
Grieken ontvangen al op 13 april 
Britse en Fransa garAnties van 
bij stand in geval het ei o(.;;~ de as
mogendheden wordt aanf: e vallen. Op 
12 mei. volgt een TurKs-Brits ver
drag van wederzijdse bijstand, en 
op 23 mei eentje tussen Turkije en 
Frankrijk. Het spreekt vanzelf dat 
de Britten en Fransen bij het 
sluiten van deze verdragen ook hun 
eigen belangen in het Nabije 
Oosten (Suezkanaal!) in het oog 
houden. 

[Een weinig bekend detail is dat 
de Fransen bij deze gelegenheid 
een deel van het toen tot hun 
imperium behorende Syrië met de 
steden Alexandrette (= lskenderun) 
en Antiochië (= Antakya) aan 
Turkije afstonden. Nog heden ten 
nage wordt op Syrische kaarten dit 
gebied bij Syrië ingetekend.] 

Du~tsland is intussen bezig door 
middel van chantagepolitiek haar 
grenzen oostwaarts te verleggen: 
op 18 januari formuleert minister 
van buitenlandse zaken Von Ribben
trop de Duitse eisen ten aanzien 
van Danzig en het Memel-gebied. Op 
15 maart wordt wat er nog over was 
van Tsjecho-Slowakije opgedeeld in 
het Duitse protektoraat Bohemen en 
Moravië, de z.g. onafhankelijke 
staat Slowakije, en de republiek 
Karpato-Oekraïne. Duitse troepen 
rukken hun protektoraat binnen, en 
reeds de volgende dag wordt de 
nieuwe Roetheense republiek van de 
Karpato-Oekraïne door de Duitse 
bondgenoot Hongarije geannexeerd. 
Kort daarna eist Duitsland Danzig 
onomwonden op van Polen, waarna de 
Polen steun zoeken in het Westen. 
Op 22 maart geeft Litouwen zonder 
slag of stoot het Memelgebied aan 
Duitsland prijs. 

Dit alles, en wat er in de jaren 
1937- 1 38 al is gebeurd, mist ook 
op de Sovjet-Unie haar uitwerking 
niet. Het verdrag van München, 
waarbij Tsjecho-Slowakije werd op-

v 

gegeven, lijkt te bewijzen dat de 
Britse en Franse regeringen de 
Duitsers in Oost-Europa hun gang 
willen laten gaan. Dit betekent 
een rechtstreekse bedreiging van 
de Sovjet-staat. Het opzeggen door 
Duitsland van het Duits-Poolse 
vredesverdrag op 28 april maakt 
het alleen maar erger. Het is dus 
niet zo vreemd dat Stalin, die 
betwijfelt of zijn land tegen de 
Duitse legers stand zou kunnen 
houden, op een afzonderlijke rege
ling met HitIer aanstuurt. Voor
waarde hiervoor is dat de man die 
tot nu toe het gezicht van de 
Sovjet-diplomatie heeft bepaald, 
aan de kant wordt geschoven. Deze 
man heet Maxim Litvinov, volks
commissaris voor buitenlandse 
zaken, verantwoordelijk voor het 
verbreken van Ruslands politieke 
isolement van na de Revolutie, en 
een Jood. Op 4 mei wordt hij ver
vangen door Vjatcheslav Molotov. 

De expansiedrang van de asmogend
heden zet ook andere landen aan 
het denken: op 12 januari vraagt 
President Roosevelt het Congres om 
525 miljoen dollar extra {I} uit 
te mogen trekken voor leger en 
vloot, en op 23 juni brengt 
koning George VI als eerste rege
rend vorst van Groot-Brittannië 
een staatsbezoek aan de Verenigde 
Staten, bij welke gelegenheid de 
banden tussen beide landen worden 
aangehaald. 

Op 23 juni vinden de eerste Brits
Franse militaire besprekingen 
plaats in Parijs. De Belgen, die 
ook zijn uitgenodigd gezien de 
waarschijnlijke aanvalsroute van 
de Duitse legers, slaan die 
uitnodiging af uit vrees dat de 
Duitsers aan een dergelijke niet
neutrale daad aanstoot nemen. 

In het Verre Oosten rommelt het al 
enige tijd: Japan is in oorlog met 
China, en de Chinezen hebben zwaar 
te lijden. Op 14 juni blokkeren de 
Japanners de Britse en Franse con-
cessies te Tientsin.- (DJO) 
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10 ~AAR (opgericht 1979) 
Aj, Kanpur, India 
Al Bayan, Dubai, Ver.Arab.Emiraten 
Diario de Macau, Macau 
Gana Kantha, Dhaka, Bangladesh 
El Mundo, Medellin, Colombia 
Pelita, Jakarta, Indonesië 
Sunday Times, Suva, Fiji 

25 ~AAR (opgericht 1964) 
Cebu Advocate, Cebu, Philippijnen 
Chintamani, Colombo, Sri Lanka 
Dainik Banga, Dhaka, Bangladesh 
Dainik Desh, Dhaka, Bangladesh 
Fraternité Matin, Abidjan, Ivoorkust 
Gunaydin, Istanbul, Turkije 
Korea Economic Daily News, Seoul 
Sha'ar, Tel Aviv, Israël 

50 ~AAR (opgericht 1939) 
Eco del Mante, Ciudad Mante, Mexico 
The Pioneer, Kumasi, Ghana 
Pudhara, Kolhapur, India 

75 ~AAR (opgericht 1914) 
Daily Newsl Gold Coaster, 

Murwillumbah, NSW, Australië 

100 ~AAR (opgericht 1889) 
A Republica, Natal RN, Brazilië 

125 ~AAR (opgericht 1864) 
Warwick Daily News, Warwick, aId., 
Australië 

VKTV? 

GBlA 
j BiLE 

V 
/989 

175 ~AAR (opgericht 1814) 
Staatscourant, Den Haag 
(Wij vernemen dat al vanaf dec 1988 
exemplaren van het jubileum-nummer 
van de Staatscourant kunnen worden 
aangevraagd bij het Staatsdrukkerij 
en Uitgeverijbedrijf, C.Plantijnstr. 
2, 2515 TZ 's-GRAVENHAGE, tlf 070-
789911)-

(Voor Duitse jubilea, zie verder 
in dit nummer) 

Eell 1'011 de VK7V-aklivileilell 

/lil hel q/,~(,/opclI jaar: 

I//cl Pasel/ '88 11'0rel/ l1'/j 

presel/I il/ de Morlil/il/(/I 

Ic Grol/illgclI 11001' aOl/leidillg 

\'(11/ de ruil vel/I'S \'(/11 

De Vazwllefkralll, HiC/' 

Magda Nil/lIllegeers, ee/ilgel/ole 

1'01/ ollze I'oorzillcr I/aus/ 

II/i CII Doeke Oosl/'a, rcsp, 

Ol/ZC pCl/l/illgll/cesla Cl/ 0111.( 

sekre/aris, op de JlK7V-

s/(/I/d, II
'
C7(//'({(I// ook de lil', 

LÖlI'cl/hard/ zijll IIWdCII'C/'kill,!i 
\!a/cel/de, 
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De dagbladen van Denemarken 

Silkeborg • 

Skll.gen 

De eerste Deense krant verscheen al in 1666, kort nadat 
andere Europese landen waren voorgegaan. De krantenoplage 
per hoofd van de bevolking is in Denemarken iin der hoogste 
ter wereld. Alle vormen van censuur zijn bij de Grondwet 
verboden . Redakteuren zijn verantwoordelijk voor de inhoud 
van de krant, met uitzondering van ondertekende bijdragen. 
De belangrijkste uitgeverij-concerns Zl]n de Berlingske 
Tidende groep, waarin verder o.m. Zl]n opgenomen B.T. en 
Jydske Tidende, en in de tweede plaats Politiken AIS, met 
o.m. Politiken, Ekstra Bladet en Dagbladet te Ringsted en 
Roskilde . Ongeveer de helft van de totale Deense dagblad
oplage wordt ingenomen door de in de hoofdstad Kopenhagen 
gevestigde kranten . -

v 
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Volgend op de naam van het dagbla~ z1Jn achtereenvolgens 
vermeld het oprichtingsjaar en de meest recente oplage
cijfers, beide voor zover beschikbaar, en de plaats van 
vestiging. Voor zover bekend is tevens aangegeven of het 
gaat om een ochtend- (0) dan wel om een avondblad (A), en 
is nog enige aanvullende informatie vermeld. Niet alleen 
voor aanvullingen maar ook voor correcties houden wij ons 
van harte aanbevolen!-

Aktuelt, Det Fri- (1872; 59.000) (soc.-dem.; 0) 
Berlingske Tidende (1749; 132.000) (onafh.cons.; 0) 
B0rsen (1896; 39.000) (fin.-econ.; 0) 
B.T. (1916; 218.000) (onafh. populair; 0) 
Ekstra Bladet (1904; 248.000) (lib. populair; A) 
Erhvervs-Bladet (98.000) (zakenkrant) 
Information (1943; 34.000) (onafh.; 0) 
Kristeligt Dagblad (1896; 18.100) (onafh. prot.; 0) 
Licitationen (bouwvak-krant) 
Land og Folk (1911; 9.500) (comm.; 0) 
Politiken (1884; 152.000) (lib.; 0) 
Statstidende (1903) (staatscourant) 
Alle bovengenoemde bladen verschijnen te KOPENHAGEN. 

Aalborg Stiftstidende (1767; 72.000) (lib.; A) Alborg 
Aarhuus Stiftstidende (1794; 69.000) (cons.; A) Arhus 
Amts Avisen (1810; 35.000) (onafh.; A) Randers 

(incl. de kopbladen: "Djursland" te R0nde en "Amts Avisen 
Hobro-Mariager-Hadsund) 

Bornholmeren (soc.-dem.; A) 
Bornholms Tidende (lib.; A) 
Dagbladet Holstebro-Struer-Herning (15.300) 
Dagbladet Ringsted (30.000) (lib.; A) 

(excl. kopblad "Roskilde Tidende M
) 

R0nne, Bornholm 
R0nne, Bornholm 
,(lib.onafh.; A) 

Ringsted 

Djursland (zie Amts Avisen) . R0nde 
Fjerritslev Avis (onafh.; A) Fjerritslev 
Folkebladet Vejen 

(misschien een kopblad van "Kolding Folkeblad?U) 
Fredericia Dagblad (12.600) (lib.; A) Fredericia 
Frederiksborg Amts Avis (1874; 38.500)(lib; 0) Hiller0d 
Frederikshavns Avis (onafh.; A) Frederikshavn 
Fyens Stiftstidende (1772; 71.000) (onafh.; A) Odense 
(incl. kopblad "Middelfart Venstreblad M

) 

(w.i. opgenomen Fyns Tidende) 
Fyns Amts Avis (1863; 27.000) (lib.; A) Svendborg 

(w.i. opgenomen o.m. ~r0 Avis, ~r0 Folkeblad, ~r0 Venstre
blad, Faaborg Avis en Langeland Avis) 

Grindsted Dagblad 
(misschien een kopblad van "Vestkysten"?) 

Grindsted 

Helsing0r Dagblad (onafh.; A) Helsing0r 
Herning Folkeblad (lib.; A) Herning 
Holbrek Amts Venstreblad (1905; 22.000) (rad.lib.jA) Holbrek 
Horsens Folkeblad (1866; 23.500) (lib.; A) Horsens 
Jydske Tidende (1849; 40.000) (onafh.; 0) Kolding 

(w.i. opgenomen Dannevirke-Hejmdal) 
Jyllands-Posten Morgenavisen (1871; 113.000) 

(cons.; 0) 
Arhus/Viby 

~A~----------------~l 
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# # 
12 nrs 1959 & 1 nr 1969; NThe # GEEF TI~DIG UW # 
Maple Leaf" (Can.) 3-8-45; "Com- # # 
mentaar" (Mil.Gezag) no.1 16-1-45; # G RAT I S # 

"Vrij Nederland" 23...,.6-45; "Neue # # 
# KLEINE # 

Zeit" (DDR) 30-7-80; "Het Schouw- # # 

venster" Kerstnr. 1934; "Waarschu- # ADVERTENTIE OP # 
wingslij st" (wanbetalerskrant ) mar # # 
-apr 1967; "Voorlichtingsblad "apr # (Ieder VKTV-l.id mag in el.k # 
1970 (voorloper Ref.Dagblad); In # nummer van "Au Courant" één # 

# kl.eine advertentie pl.aatsen) # 
één koop Hfl. 27.50. Z.van Dijk, # # 

Dorpsweg 78, 8271 BP IJSSELMUIDEN ################################# 

onze Duitse 
korrespondent, 
de heer H. Dach 
uit Berlijn, 
bezorgde ons beide 
kranten van dezelfde 
dag (29 april 1939). 
Zie in dat verband 
ook ons kalendarium 
van de eerste 
jaarhelft 1939. 

De koppen: 
- Hitlers taal 
houdt de hele 
wereld in de 
hoogste spanning. 
- Hilter heeft 
de vlootverdragen 
met Engeland 
opgezegd én het 
niet-aanvalspakt 
met Polen. 

Jalg5pr\~ 

"yskianci 
~\) Pi:,: E 
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1 ;~M •• rl1i i\"dllll 

\151.2C;:~ 
a<""""'.\iiI(\l r 'j-î.(:,-~',~ I, I~n ) ~';'tt~" I:'~.:.'; 

Hitiers Tale, som hele Verden 
ventede i den h0jeste Spîending 
Tyskland opsiger Flaade~Overenskomsten med England, lkke-Angrebs~ 

Pagtan merl Polen og fastholder Krayet om Dailzig og Korridoren 
R ;;,~'i;;;:~:;~;;;;:,,:;:,::e';~:;~,~:;.i\;~ ::,;;~:~: Berlin venter 
i)>; ~om l'l \'ldt IIm:attcnd ... Q'HWfficnt for tySK t:denng:s. 
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1'111' l\'"ldllw; /Hl il'ir. 
1Iff'/I(/~'r lil (/f iud/I'III' 

;-;nmr.n 111 

Hitier har' opsagt Flaade .. Overens~o;msten,: 
med England og Traktaten med Polen 

I
Hal/ J,:r:;ever D(III::;i~' som tysk Fris/wl, en 

\',~, Vej geil/wil!. I(o/'/'iclorell og [(olollier 

Verdens Modtagelse af 
-- - .. --

'T\'s!danri er para! !il al afdutte gensidigo Garanii-Pag!er med lande, 
som ijllsker dei - al'lieer ikke Ruslnings·5egr:Ensning 

\:'rr1ill~:iJ\l' ;!ïl)~11)t: i' 1\ 11~, ... t~,\;\~J.t~t llill('~ frt'lI1h(r,,'~I,'. i .in .:I':rl' :":{' i 
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Kalundborg Folkeblad (1917; 11.200) (lib.; A) Kalundborg 
(w.i. opgenomen Sams0 Folketidende en Jyderup Folkeblad) 
(kopblad van Sjrellands Tidende) 

Kjerteminde Avis (cons.; A) 
Kolding Folkeblad (1871; 21.000) (lib.; A) 
Lemvig Folkeblad 

(kopblad van Ringkj0bing Amts Dagblad) 
L0gst0r Avis (onafh.; A) 
Lolland-Falsters Folketidende (1873; 22.700) 
(lib.; A) 

Middelfart Venstreblad 
(kopblad van Fyens Stiftstidende) 

Kerteminde 
Kolding 
Lemvig 

Ll2Igstör 
Nyk0bing/F. 

Middelfart 

Midtjyllands Avis (1857; 23.800) (lib.; A) Silkeborg 
(w.i. opgenomen: Silkeborg Avis, Kjellerup Avis, Hammel 
Avis, Hammerum Herreds Avis, Skanderborg Avis en Aarhus 
Amtsavis) 

M0ns Tidende (kopblad van Nrestved Tidende) 
Mors0 Folkeblad (lib.; A) 
Nrestved Tidende (1866; 27.800) (lib.; A) 
(incl. vier kopbladen) 

Nordschleswiger, Der- (Duitstalig) 
Ny Dag (12.900) (soc.-dem.; A) 

Stege 
Nykl2lbing/M. 
Nrestved 

AbenrA 
Nakskov 

0stsjrellands Tidende (kopbl. v. Nrestved Tidende) Fakse 
Prrest0 Avis (kopblad van Nrestved Tidende) 
Ringkj0bing Amts Dagblad (16.000) (lib.; A) 

(incl. 2 kopbladen) 
Roskilde Tidende (23.800) (lib.; A) 

(kopblad van Dagbladet Ringsted) 
Sjrellands Tidende (1815; 24.400) (lib.; A) 

(excl. kopblad Kalundborg Folkeblad) 

Prrestl2l 
Ringkl2lbing 

Roskilde 

Slagelse 

Skagens Avis (onafh.; A) Skagen 
Skive Folkeblad (13.800) (soc.-dem.; A) Skive 
Skjern Dagblad (kopbl. v. Ringkj0bing A.D.) Skjern 
Thisted Dagblad (12.000) (onafh.lib.; A) Thisted 
Vejle Amts Folkeblad (1865; 27.500) (lib.; A) Vejle 
Vendsyssel Tidende (1872; 26.700) (lib.; A) Hj0rring 
Vestkysten (1917; 57.900) (lib.; A) Esbjerg 
ViborgStifts Folkeblad (1877; 14.100) (lib.; A) Viborg 
Vordingborg Dagblad (kopbl. v. Nrestved Tidende) Vordingborg 

o = Ochtendblad I Morning Paper 
A = Avondblad I Evening Paper 
N. B. : 
a) M0ns Tidende, 0stsjmellands Tidende, Prmst~ Avis & Vor
dingborg Dagblad zijn kopbladen van I are differently 
named editions of Nmstved Tidende. 
b) Kalundborg Folkeblad: kopblad van I differently named 
edit ion of Sjmllands Tidende 
c) Roskilde Tidende: kopblad van I differently named edition 

of Dagbladet Ringsted. 
d) Middelfart Venstreblad: kopblad van I differently named 
edition of Fyens Stiftstidende. 
e)Lemvig Folkeblad & Stru~r Dagblad: kopbladen van I diff

erently named editions of Ringkj~bing Amts Dagblad. 
f) Fyns Amts Avis heeft aparte edities voor I has separate 

editions for Svendborg, ~r~ (~r~ Avis, -Folkeblad, 
-Venstreblad), Fäborg (Faaborg Avis) & Langeland (L. Avis) 
g) In Midtjyllands Avis zijn opgenomen I have been incorpor-
ated Silkeborg AVis, Kjellerup Avis,' Hammel Avis, Hammerum 

Herreds Avis, Skanderborg Avis & Aarhus Amtsavis 
h) Dannevirke-Hejmdal is opgenomen in I has been incorpor
ated in Jydske Tidende. 
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Kolofon 

'Au Courant' is het verenigingsblad van 
de VKTV, Vereniging voor Kranlen- en 
Tijdschr(ften Verzamelaars, en 
verschijnt eens per drie maanden. 

De VKTV stelt zich ten doel de band 
tussell kranten- en tijdschriften
verzamelaars in Nederland en in andere 
Europese landen te verstevigen, het 
uitwisselelI van rui/materiaal te 
bevorderen en ter zake dienende 
materiaal aan de leden door te geven. 
Als middel daartoe dient behalve 
'Au Courant' een aantal periodiek te 
organiseren beurzen en excursies. 
De VKTV telt meer dan 100 leden. 

Bestuur: 
U. Nimmegeers, Potvlietlaan /0/86 
B - 2600 Antwerpen 32 + 3 235 2/ 04 
(voorzitter); D.J. Oostra, De Bosporus 
6, 8303 WB Emmeloord (sekretaris); Mw. 
A. Oos/ra-Boelens, De Bosporus 6, 8303 
WB Eml1leloord (penningmeesteres); W. 
Löwenhardt, Amsterdam, oud-voorziller, 
en O.M.A. Spronk, Den Haag, leden. 

Redaklie 'Au CouranI': D.J. Oostra, 
U. Nimmegeers, drs. K. Salverda. 

Korrespondenien: 
B: U. Nimmegeers (zie adres boven) 
BRD/DDR/CH/A: H. Dach, Eiseifelder Ring 
D - /000 Berli/1 20. 
F: B. Gelill, 79 Avenue Barthélémy 
Buyer, 69005 Lyon. 
GB: L. Smollan, // Glengarry Way, 
Friars ClijJ, Christclwrch, Dorset BH23 
4EJ. 

Lidmaalschap: HJl. 35,- per jaar. 
Inclusief jaarabonneme11l 'Au Courant '. 
Giro 3853388 t./1. v. VKTV, EI1l/lleloord. 
Eurocheque, International Money Order. 

Advertenlies 
Gratis inlassing voor IedelI (/ per 
nummer, max. /0 regels). Niet-Iede1l: 
Hj7./0,- . Tarieven voor grotere 
advertenties op aallvraag. 

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

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

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

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

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

GEVRAAGD: Tijdschrift WENDINGEN 
1919-1932; goede nummers, goede 
prijzen. Tevens Couranten en Tijd
schriften met bijzondere adverten
ties, speciale ~ummers over Reklame, 
en reklame-affiches 1900-'40. 
W.Löwenhardt, De Lairessestraat 40/1 
1071 PB AMSTERDAM tlf 020-620089. 

GEVRAAGD: Alles over persfotografie 
ook perskaarten e.d. O.M.A. Spronk, 
Hoog Buurlostr.52, 2573 JA DEN HAAG 

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

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

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

GEZOCHT: NUDISTENBLADEN zoals Sun -
Sunseeker - Jung und Frei - Nudist 
Angels - Kinder der Sonne - Bambina 
- Sonnenfreunde - enz. Klaas Vander
spoel, Henri Dunantiaan 81, 9728 HC 
GRONINGEN, tlf 050-255791. 

v 

DRINGEND GEVRAAGD: een NEDERLANDSE 
KRANT van de datum 21 april 1921. 
MW.Van der Wegen, Poot laan 76, 
4707 JE ROOSENDAAL - 01650-50914 
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van de pers 
FUSIE OF GEEN werk van tv-J ournalist 

FUSIE Willibrord Frequin. die onder 

Stel Je nou toch eens voor dat 
de cao-onderhandelingen tussen 
de grafici en de werkgevers 
twee weken eerder zonder 
resultaat waren gebleven. Dan 
had het Algemeen Dagblad (AD) 
vrijdag de 17e mooi niet kunnen 
verschijnen. En was ons die dag 
de primeur onthouden volgens 
welke de fusie tussen de 
Nederlandse Dagbladunie (NDU). 
waar het AD een volle dochter 
van is. en Perscombinatie niet 
doorgaat. 

Wat Joeg die Abram zijn 
collega's aan de Amsterdamse 
Wibautstraat die 17e februari 
toch even schrik aan . Hoewel 
zelfs zijn eigen directie 
glashard het afketsen van de 
mammoetfusie ontkende. brak 
overal even de pleuris uit. 
Scoop of canard van het Jaar? 
De meeste concurrenten 
ontzenuwden het bericht bij 
monde van hun directie. 
Hoofdredacteur Abram brieste 
"voor 300 procent" zeker te 
zijn van zijn verhaal. maar 
PC-directeur Max de Jong noemde 
het resultaat van de "twee 
volle dagen" research aan de 
Rotterdamse West blaak 
"kwaJ ongensJ ournal ist iek". 

Toch blijft het een merkwaardig 
verschijnsel. zo'n gedurfde 
opener. Terwijl alle fusie
kranten tot voor kort als 
kemphanen over elkaar heen 
rolden om het laatste ei te 
leggen over de voortgang van 
het fusieproces. haalt nu de 
grootste Nederlandse kranten
fusie achter de schermen een 
papieren oorlog van Juristen en 
economen is geworden. niemand 
meer naar de ander uit . Wel 
stortte heel Journalistiek 
Nederland zich gretig op het 

het goedkeurend oog van de 
KRO-leiding en gevoed door een 
eerdere reportage over 
XTC-pillen een hoofdenhandel 
aan het licht bracht. waarvan 
de omvang bij nader inzien 
nogal meeviel. De fout die het 
altijd zo zorgvuldig ogende 
Brandpuntteam had begaan werd 
hen met peper en vooral met 
zout ingewreven. 

Verlind was plotseling weer 
een katholieke draaikont. 
Frequin gaat - aldus het ooit 
katholieke dagblad De Tijd -
binnenkort een schaaltje losse 
homohersenen interviewen en 
schijnt in Suriname ook al 
naast zijn eigen schoenen te 
hebben gelopen. Hij had 
eigenlijk de paus nooit een 
hand mogen geven of Van Agt 
mogen laten vertellen dat die 
geen zin in Den Uyl had. 

Karaktermoord. Brandpunt was 
weer even terug bij Brandhout. 
goedenavond. Maar er is er niet 
een die de die tijdens het 
hakken van de koppen ook maar 
een poging doet de zaak wat 
milder te beschouwen. Door vast 
te stellen dat het verdwijnen 
van een enkel mensenhoofd. of 
zelfs maar de helft daarvan. 
een smet werpt op de integri
teit van al degenen die een 
codicil bij zich dragen. Of dat 
Brandpunt ingebakken zit in een 
systeem dat scoren en cijfers 
tot het hoogste goed is gaan 
beschouwen. Zoals bij het AD 
bij voorbeeld. Een bedriJfs
ongeval? Waarom moet een 
staking van grafici trouwens 
altijd uitgerekend bij Pers
combinatie beginnen. terwijl 
bij het AD hoogstens enige 
vertraging bij de produktie 
optreedt en De Telegraaf blijft 
verschijnen alsof het daar 
nooit anders is geweest? 
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van de pers 
DE KRANT 

In Limburg studeren het Dagblad 
voor Noord-Limburg en De Lim
burger op nauwere samenwerking. 
In Brabant doen hun VNU-zusjes 
Brabants Dagblad en Het Nieuws
blad hetzelFde. In Haarlem 
voegt Damiate de hooFdredactie 
van het Haarlems Dagblad en de 
Typhoon/Nieuwe Noordhollandse 
Courant samen. En in het oosten 
van het land heeFt een studie 
van enkele maanden tot resul
taat gehad dat de krantenpoot 
van Wolters-Kluwer in Deventer, 
de Enschedese zelFstandige 
uitgeversmaatschappij Van der 
LoeFF en de eveneens zelFstan
dige Twentsche Courant uit 
Hengelo samen met de huis
drukker van Kluwer de krachten 
bundelen en een nieuwe holding 
oprichten . 

Natuurlijk mokken redactie- en 
ondernemingsraden even in meer 
oF mindere mate, maar zij 
koesteren zich weldra bij de 
directionele toezegging dat "de 
identiteit" van de kranten 
gehandhaaFd zal blijven. AlsoF 
een verkoopapparaat, de 
klachtenaFdeling, het 
produktietechnisch personeel 
geen identiteit heeFt en niet 
doortrokken hoeFt te zijn van 
Twentsche drukinkt, Enschedese 
huisvlijt oF Deventer koek bij 
de koFFie. 

Maar wat zeur ik eigenlijk over 
verscheidenheid in uitgevers
land? Klare nostalgie! Laten we 
een voorbeeld nemen aan de 
Süddeutsche Klassenlotterie die 
DE KRANT het bewijs laat 
leveren dat, hoe dik oF dun de 
portemonnee ook is, het geluk 
elke week weer voor het oprapen 
ligt? Uw kans op miljoenen! 

We hoeven alleen de titels nog 
maar aan te passen ... 

(Uit: Die Süddeutsche Klas
senlotterie) 

IN KLEUR 

Nee, neem dan ons buurland, op 
Friesland na het mooiste land 
ter ierde. Daar presenteerde de 
Gazet van Antwerpen enige tijd 
geleden een vernieuwde krant 
die de NV De Vlijt en haar meer 
dan 600 personeelsleden "vast
beraden en vol vertrouwen de 
toekomst in, de 21ste eeuw 
tegemoet" doet stappen. Het 
ontbrak de krant op dat moment 
alleen even aan vastberadenheid 
en valse bescheidenheid, zeg 
maar de instelling waar wij met 
onze "beter!!! dikker!!! 
meer! ! ! -houding" iets teveel 
van hebben. De directieraad 
putte zich bij de presentatie 
van de eerste kleurenkrant, die 
van "groot dynamisme, gezonde 
ambitie en moderne aanpak" 
moest getuigen, kolommenlang 
uit in oprechte excuses aan de 
lezers en de adverteerders voor 
de opgelopen vertraging, de 
technologische kuren die 
daaraan ten grondslag lagen en 
alle andere handicaps van de 
tegenslag. Zij vroeg de lezers 
begrip "voor de wijze waarop 
wij daarop inspelen" en stelde 
onverschrokken dat ingenieurs 
en technici beslist de oorzaak 
zouden vinden. Het is toch 
prachtig: excuses voor het Feit 
dat de krant op twee nieuwe 
rotatiepersen wordt gedrukt, en 
dat er voortaan elke dag 
vierkleurenillustraties kunnen 
worden aFgedrukt. Dat zouden we 
in Nederland een bedrijFsonge
val noemen. 

Klaas Sal verda 
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Als je ooit in Düsseldorf komt, dan 
kom je onvermijdelijk op de kraaknette en 
indrukwekkende Königsallee. Je moet dan 
beslist eens binnenlopen in het café onder 
het grote gebouw van de WDZ (Westdeutsche 
Zeitung). Café? Het is een te oneerbiedige 
omschrijving voor een luxueuze gelegenheid 
gelegen aan één van de mooiste Europese 
boulevards. De naam van de instelling? NT. 
Nachrichten-Treff. De naam zegt het al, 
het is eerder een kornrnunikatieklub 
- sfeer Engelse pub - waar blijkbaar veel 
journalisten en reklamejongens elkaar 
ontmoeten, maar waar ook het aktuele 
wereldnieuws kan worden gevolgd via telex, 
televisie, radio, dia's en lichtbakken met 
loopschrift. Op de eerste verdieping is 

v 

er een persbibliotheek. Uiteraard 
ontbreken de leesstokken niet aan de 
tafels: de WDZ (Westdeutsche Zeitung) en 
het populaire Express worden er verslonden 
bij een kop tee of een hartige hap. 

Meestal heb je "dode" musea, met veel 
drempelvrees, je hebt "levendige" musea 
zoals dat van de h. Blornrnaert in Antwerpen 
waar je ook een borrel kunt krijgen en je 
hebt blijkbaar instellingen die zo 
levendig zijn dat er in niets nog sprake 
is van een ... museum. Of is het N.T. 
"an der Kö" nr. 27 in Düsseldorf een 
unicum? De idee spelen wij in elk geval 
door aan onze Franse zustervereniging die 
aan een genre persmuseum denkt. 

U.N. 
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verzameling 
ierynck 

Elke verzameling heeft zo haar bijzondere stukken. 
Niet altijd omdat ze erg waardevol zijn en zeldzaam maar doordat ze afwijken 
van de normale voorwerpen uit de collectie. 

Dat geldt zeker voor een krantenverzamelaar op welk 
gebied hij of zij zich ook specialiseert! 

Zo heeft de gelnteresseerde in documentatie van de 
2e wereldoorlog o.a. legale en illegale kranten in zijn verzameling, maar er 
zijn ook legale kranten die éenmalig illegaal zijn verschenen. In mijn collectie 
een drietal exemplaren uit die periode en voor zover ik weet hebben er geen 
andere op die manier in Nederland het licht gezien. Het betreft hier de 
SCHOONHOVENSCHE COURANT van 14 april 1944, DE GIL van 1 mei 1944 en de OPRECHTE 
HAARLEMSCHE COURANT van 5 juni 1944 (1 dag v~~r D-Day, welke laatste overigens 
nog altijd de tweede oudste krant ter wereld is die nog steeds verschijnt, al 
is het onder een andere titel (HAARLEMS DAGBLAD). 

De illegale LE SOIR uit Brussel van 9 november 1943 is 
al even zeldzaam. Deze krant is in België beter bekend als de "valse Soir". 

Een andere cU8iositeit is de illegale krant uit Ned. 
Indië ONS RIJK van april 1945. Vermeldenswaard is ook het laatste gedrukte nummer 
van VOLK EN V4DERLAND, het nationaal-socialistisch weekblad, van4 mei 1945 dat 
op de voorpagina in rouwrand de 'heldendood' meldt van Adolf Hitler. Het 
'blaadje' meet dan nog maar 13,5 x 21 cml 

DIE TRANSVALER (16 april 1957) uit Zuid-Afrika is in 
feite een luguber exemplaar;deze krant heeft een "radio-aktiewe koerantbladsy" 
(Heeltemaal skadeloosl). De radio-aktieve gele drukinkt geeft blijkbaar na 
meting met een geigerteller een positieve uitslagl 

Eén van de kleinste kanaaleilanden Herm heeft een weekblad 
voor de 25 bewoners;het gestencilde blaadje is de HERM ISLANDER en kan wellicht 
ook aangemerkt worden als houdende het record van de kleinste oplage. Mijn 
exemplaren dateren uit 1960. 

Overigens had het eiland Tristan da Cunha ook een gesten
cilde krant THE TRISTAN TIMES voor het beperkte aantal bewoners aldaar;het 
weekblad was te koop voor 4 aardappels of 3 cigaretten. In mijn collectie 
een viertal nummers uit 1943. Het nummer van 12 juni geeft het volgende bericht: 

"HOLLAND: There has been a general strike in Holland as a 
protest against the deportation of Dutchmen for forced 
labour in Germany. The strike has been brok en by the 
Nazis who killed hundreds of Dutchmen in the process." 
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Kranten gedrukt op allerlei materialen z~Jn een hoofdstuk 

apart. Zo heeft het ALGEMEEN HANDELSBLAD in de jaren '60 een plastiek krant uit
gegeven en later in 1963 lanceerden de Staatsmijnen in Heerlen een aantal product
gerichte plastiek kranten. Enkele titels hiervan: PLASTIC PAPER, PLASTTRADING 
PALETTE en voor enkele speciale gelegenheden VPV BEURSOOURANT en KOINOONIA 
(studentenvereniging). 11an verzorgde zelfs een Russisch exemplaarl 

In 1831 verscheen in Londen UNION gedrukt op linnen 
en in datzelfde jaar BERTHOLD'S POLITICAL HANDKERCHIEF, een heel merkwaardige 
politieke zakdoek. Uit Barcelona heb ik een Ano I Num 7 van de op linnen 
gedrukte TELA CORTADA van 14 december 1895. Dit exemplaar is bovendien druk 

> ... 

ge~llustreerd. 
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De Zuid afrikaanse Die Transvaler vers~heen 
met een flauw radia·aktiewe kaerantbladsy. 

Een NEUE ZEITUNG uit Troisdorf in Duitsland lanceerde op 
1 januari 1968 een krant gedrukt op silverporan, een zeer zachte maar heel sterke 
zilverkleurig materiaal, het lijkt wel 0& die krant warmte uitstraalt •••• 

Het is al moeilijk een krant uit het 1ge eeuwse India te 
pakken te krijgen omdat die daar door de droge atmos~eer al gauw verbrokkelen 
en uiteenvallen, maar ik kreeg in Londen enkele maanden geleden de Indiaanse 
krant BOMBAY GAZETTE van 26 april 1841 in handen,gedrukt op zijde! Een onge
lofelijk gaaf stuk! 

In de collectie ook aanwezig ATUAGAGDLIUTIT-GRONLANDPOSTEN 
een krant uit 1957 van Groenland en SABMELAS de krant voor de bewoners van 
Lapland in de eigen unieke taal. 

De scheepskranten vormen een andere merkwaardigaaid;ze worden 
immers aan boord gedrukt gedurende de oceaanreizen. In de verzameling THE 
EMPRESS NEWS (ms Empress of Canada), OCEAN TIMES (ma Queen Elizabeth)beide uit 
1961 en een LLOYD POST (ss Berlin)uit 1937. Hèèl bijzonder is de gestencilde 
WALVISCOURANT van 1 april 1950 gedrukt a/b van de walvisvaarder Willem 
Barendsz. 

En wie had gedacht dat de special edition van de MEMPHIS 
PRESS-SCIMITAR uit Amerika met de kop "A lonely Life Ends on Elvis Presley 
Boulevardtl, gedateerd 17-8-1977, nog eens een waardevol exemplaar zou wDoden? 

wOrdt vervolgd 

~A~ ________________________ ~~ 



* Het projekt van Robert Maxwell voor 
zijn pan-Europese krant 'The European' 
loopt niet van een leien dakje. De 
lancering is uitgesteld tot na de 
zomer. In december had hij op Rhodos 
ter gelegenheid van EG-topkonferentie 
zijn projekt aangekondigd. Het nul
nummer is reeds verschenen. 'The 
European' is een 4 kleurenkrant met 
een oplage van 650.000 ex. en met een 
Britse en een kontinentale editie. 
Hij wierf 21 Britse en 4 Franse 
journalisten aan. Normaal moest 
'The European' op 9 mei verschijnen. 
De lancering van het introduktie
nummer (kosten 1 miljoen pond) is 
nu wellicht verloren moeite geweest. 
Maxwell zegt nog steeds dat het 
omwille van 'stijlverschillen' is dat 
het projekt uitgesteld wordt, maar 
er wordt ook gewezen op de financiële 
problemen die Maxwell bezighouden 
bij de uitverkoop van zijn 
Macmillan-activa. In het najaar kocht 
Maxwell immers de Amerikaanse 
uitgeverij Macmillan voor 2,7 miljard 
en om deze aankoop te financieren 
moet hij volgens The Wall street 
Journal 2 miljard aan activa verkopen. 

EVENEMENTEN 
We zijn uitgenodigd om op zaterdag 
4 november 1989 weer deel te nemen 
aan de papierbeurs van de Documen~ 
tatiegroep '40-'45. Noteert U dus 
deze datum alvast! De beurs zal 
plaatsvinden in Barneveld (dus 
niet weer in Arnhem). Nadere ge
gevens volgen te zijner tijd. 
Dit voorjaar gaan we ook nog iets 
organiseren, n.l. op 22 april: een 
excursie naar het Grafisch Museum 
Drenthe te Meppel en het ~unior 
Antiquariaat (een boerderij vol 
kranten en tijdschriften!) van de 
Heer Groenhof te Nieuw-Buinen. Een 
bijsluiter met gegevens vindt U 
bij dit nummer gevoegd. Laat U ons 
zo spoedig mogelijk weten of U 
hieraan wenst deel te nemen? 
Verder zijn er plannen om in de 
tweede helft van dit jaar nog een 
bijeenkomst te beleggen in het 
nieuwe onderkomen van het Neder
lands Persmuseum te Amsterdam. 
Deze plannen moeten nog vaste vorm 
aannemen. Uiteraard zullen we U 
hiervan tijdig op de hoogte 
stellen.- D~O 
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BIJ DIT NUMMER 
Onze dank gaat uit naar allen die 
hebben meegewerkt aan de totstand
koming van dit nummer van -Au Cou
rant": onze adverteerders, Mw. 
Wolf voor haar bijdrage over het 
Persmuseum (de bedoeling is dat 
dit een vaste rubriek wordt), de 
leden die materiaal ter beschik
king hebben gesteld voor onze 
WO-II herdenking, en anderen. 

VERENIGINGSREGISTER 
De VKTV is opgenomen in het ver
enigingsregister bij de Kamer van 
Koophandel voor Flevoland te 
Lelystad onder nummer V-656071. 

POSTBUS 
Sinds kort heeft de VKTV een 
postbusadres. Wilt U daarom alle 
post voor het s~kretariaat 
richten aan: V.K. T.V. 

Postbus 137 
8300 AC EMMELOORD 

PERSMUSEUM 
De V.K.T.V. is toegetreden tot de 
rangen der Donateurs van de Stich
ting Het Nederlands Persmuseum, 
waarmee de betrekkingen op een 
basis van wederkerigheid zijn ge
bracht. Overigens willen wij nog
maals individuele VKTV-leden ertoe 
aanmoedigen hetzelfde te doen. 
Het exemplaar van het boek "De 
Nederlandse Krant 1618-1978" dat 
ons als nieuwe donateurs werd 
toegezonden willen we graag onder 
belangstellende leden verloten. 
Wie hiervoor in aanmerking wil 
komen moet het maar even melden. 

MUTATIES LEDENLIJST 
De volgende nieuwe leden hebben 
zich het afgelopen kwartaal bij 
ons aangesloten: 
140 P.Merry, 54 Main Street, 

Queniborough, Leics LE7 8DA, 
England. 

141 R.van Breukelen, VNU Histo
risch Archief, Postbus 4028, 
2003 EA HAARLEM 

142 H.J.Jennissen, Rennemigstraat 
9, 6413 BR HEERLEN 

(Geen specialismen bekend) 

Zijn lidmaatschap heeft beêindigd: 
077 G.C.Willebrandts, Rotterdam 

DUITSE DAGBLAD-JUBILEA IN 1989 

10 JAAR (opgericht 1979) 
17-4 Die Tageszeitung, Berlin 

100 JAAR (opgericht 1889) 
1-12 General Azeiger, Bonn 
5-8 Göttinger Tageblatt, 

Göttingen 
2-1 Schaumburg-Lippische 

Landeszeitung, Bückeburg 
26-10 Remscheider General

Anzeige~, Remscheid 
1-12 Wermelskirchner General

Anzeiger, Remscheid 
1-12 Zevener Zeitung, Zeven 

125 
1-10 
1-12 
1-4 

JAAR (opgericht 1864) 
Böhme Zeitung, Soltau 
KieIer Nachrichten, Kiel 
Markgräfler Tageblatt, 
Lörrach 

26-1 Ostfriesische Nachrichten, 
Aurich 

1-12 Schlei Bote, alsmede de 
Schleswig-Holsteinische 
Landeszeitung, Rendsburg 

150 JAAR (opgericht 1839) 
1-12 Hinterländer Anzeiger, 

Wetzlar 
1-12 Waiblinger Kreiszeitung, 

Waiblingen 

Voorts beschikken we over een 
lijst met Duitse dagbladen die dit 
jaar hun 40-jarig bestaan vieren. 
Voor adressen kunt U terecht bij . 
de sekretaris.-
(gegeven~: Herr H.Dach, Berlijn) 

TER VERKOOP AANGEBODEN 

1e, 2e en 3e jaargang 'GEM. STEM' Den Haag, 1851-1853 
à Hfl. 25.= per stuk 

'PROVINCIEBLAD NOORD-HOLLAND', ingebonden jaargangen 
1935-'36-'37-'39 à Hfl. 25.= p~r stuk 

Z E L 0 Z A A M: 'STAATSBLAD KONINGKRIJK DER 
NEDERLANDEN', eerste jaar 1814 no.1 tot 1822 no.26, 
ingebonden, Hfl. 40.= per stuk. Nog vele andere 
nummers à Hfl. 25.= per stuk. 

Boeken over de ZUIDERZEEWERKEN 1920-'26, 1935-'36-'37, 
met veel Zuiderzee-kaarten, Hfl. 20.= - Hfl. 30.= p.st. 

D· KREUZEN-BADHOEVEDORP 
Leeuwerikstraat 44, 1171 TZ B'dorp, tlf. 02968-95138 

IEDERE ZATERDAG IN DE GROENOORDHAL TE LEIDEN 

~A~ ______________________ ~~~ 



ederlands 
verhuist 411 

In 

~.* ••••••••••••••••••• * •••••• * •••••••••• *.* ••••••••••••••••• \ 
: : 
t v( L M. C. Nierynck ! 
* --r::: Verdilaan 85 :;: 
: I IE 00 P 43484 LD VLISSINGEN : 
: The Netherlands ! * (PoRTO jhT~A) ;; : ... 
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:) NEW YORK HERALD TRIBUNE-European Ed. 75th : 
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* ... 
~ •••• ** ••••• * ••••••••• ***.*****.************************* ••• t 

Persmuseum 
april 

v 

Enige tijd geleden stelde de heer Oostra mij voor om een vaste Au 
Couiant-rubriek in het leven te roepen met nieuws over het 
Nederlands Persmuseum. Omdat er op het moment zoveel verande
ringen plaatsvinden in en om het Persmuseum, en een rubriek mij 
een goed medium lijkt om alle VKTV-leden op de hoogte te houden 
van de jongste ontwikkelingen, stemde ik gaarne in met dit 
voorstel. 
Hoewel het Persmuseum waarschijnlijk geen introductie meer 
behoeft, denk ik dat het toch zinvol is in deze 'oud nieuws 
primeur' iets meer te vertellen over de geschiedenis en de 
doelstellingen van het museum en over de collecties die in de 
loop der jaren zijn opgebouwd. 

De oprichting 
Grondlegger van het Persmuseum is de heer D.A. Waalwijk. In 1902 
besloot deze toenmalige directeur van het Nieuwsblad van Neder
land, tot de oprichting van een 'Nederlandsch Persmuseum', om 
zijn 'gestaag groeiende verzameling kranten en tijdschriften meer 
gestalte te kunnen geven. In de daarop volgende jaren werd zijn 
museum verrijkt met collecties van onder meer de Amsterdamse 
verzamelaar Hartkamp, de Universiteitsbibliotheek en de 
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Vereniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels. Vanaf 
1914 kent het museum een stichtingsvorm. 

De collecties 
Overeenkomstig de doelstellingen van Waalwijk heeft het verzame
len van prospecti, proef- en eerste nummers, extra-edities, 
jubileum- en laatste nummers en andere uitgaven die de ontwikke
ling van een blad illustreren, zoals redactiewisselingen en 
veranderingen in de opmaak, altijd prioriteit gehad. Op deze 
manier is een basiscollectie van ruim 16.000 dossiers tot stand 
gekomen, die inzicht geeft in de geschiedenis van de periodieken. 
Uiteraard is regelmatig van de doelstelling om slechts bijzondere 
nummers te verzamelen, afgeweken. Zo zijn in de loop der jaren 
tal van schenkingen aan het museum gedaan, waarop deze criteria 
niet van toepassing zijn. 

Naast losse kranten hebben ook complete jaargangen van markante, 
zeldzame en bijzondere periodieken altijd tot het verzamelgebied 
van het museum behoord. In de loop der jaren is zo een indruk
wekkende collectie van 17e en 18e eeuwse kranten en tijdschrif
ten opgebouwd. Maar ook kranten en publiekstijdschriften uit 
later tijd zijn goed vertegenwoordigd. 

Het acquisitiebeleid van het museum was oorspronkelijk slechts 
afgestemd op in Nederland of de Nederlandse taal uitgegeven 
bladen. Toch is regelmatig van deze stelregel afgeweken. Vooral 
met de liquidatie van het Internationaal Persmuseum in De~Haag 
in 1978, is het Persmuseum een grote hoeveelheid internationale 
periodieken rijker geworden. In de toekomst zal de Nederlandse 
pers voorop blijven staan en zullen buitenlandse bladen slechts 
dan worden verworven, wanneer zij een beter licht werpen op de 
Nederlandse situatie. 

De collectie van het Nederlands Persmuseum beperkt zich niet tot 
periodieken, maar omvat tevens bonte verzamelingen va'n archieven 
en knipselmappen, foto's, affiches, prenten, politieke teke
ningen, schilderijen en curiosa. De kroon op de collectie wordt 
gevormd door de verzameling originele tekeningen van vader en 
zoon Hahn. 

De jongste ontwikkelingen 
~et de toekenning van ·een subsidie door het Ministerie van WVC in 
het voorjaar van 1988, is er voor het Persmuseum veel veranderd. 
Zo zijn naast een conservator inmiddels ook een archiviste en een 
catalografe in dienst getreden. Een hele vooruitgang wanneer je 
bedenkt dat in voorgaande jaren het museum slechts voor een 
tiental uren per week door een medewerkster van de Universiteit 
werd beheerd. 

Omdat het museum lange tijd noodlijdend is geweest, zijn er 
nogal wat zaken in de verdrukking gekomen. Tal van collecties 
zijn bijvoorbeeld nooit geinventariseerd en verkeren in een 
vervallen tot erbarmelijke staat. De zaken die op het moment de 
meeste aandacht verdienen, zijn het terugdringen van de enorme 
achterstand in de inventarisatie van de collectie, het vergroten 
van de toegankelijkheid, het formuleren van een goed gefundeerd 
acquisitiebeleid en het restaureren dan wel conserveren van 
aangetaste verzamelingen kranten, foto's en tekeningen. De 
restauratie van de collectie Albert Hahn sr. is onlangs ter hand 
genomen. 
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Ook is dit jaar een begin gemaakt met de automatisering van de 
periodiekenbeschrijvingen. Een inmens karwei omdat per titel 
soms wel 50 cataloguskaartjes zijn aangelegd. De eigenlijke 
invoer van alle gegevens wordt dan ook uitbesteed aan een bedrijf 
dat gespecialiseerd is in dit soort automatiseringsprojecten en 
de invoer binnen een maand kan verwezenlijken. De automatisering 
zal belangrijke gevolgen hebben voor de toegankelijkheid van de 
collectie krantendossiers. Zo kan de bezoeker binnenkort met één 
druk op de knop zoeken op titel, ondertitel of plaats van uit
gave van een bepaalde periodiek. 

Het expositiebeleid van het Persmuseum heeft zich in het 
afgelopen jaar eveneens geintensiveerd. In 1988 zagen twee ten
toonstellingen het licht, te weten Recepten en Rolpatronen, 
vrouwenpagina in een mannenkrant en Lex Metz, een vrij tekenaar. 
Naar alle waarschijnlijkheid zal dit jaar een grote overzichts
tentoonstell~ng over de geschiedenis van de Nederlandse pers 
worden georganiseerd. Daarnaast bestaan er vergevorderde plannen 
voor wat kleinere thematentoonstellingen. 

De nieuwe huisvesting 
De ongetwijfeld meest ingrijpende gebeurtenis van dit jaar is de 
verhuizing van het Persmuseum naar het nieuwe gebouw van het 
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, in het 
Oostelijk Havengebied. Huisvesting aldaar maakt het mogelijk een 
dynamischer in- en extern museumbeleid te voeren. Het nieuwe 
gebouw voorziet in een expositieruimte, en biedt uitgebreide 
reproductie-, publicatie- en restauratiefaciliteiten. Daarnaast 
schept de samenwerking met het IISG tal van mogelijkheden voor de 
ontplooiing van het museum. 

De verhuizing vindt plaats in de tweede week van april. 
Vanaf 1 mei bent U welkom op de 

Cruquiusweg 31 
1019 AT Amsterdam 
Telefoon: 020 - 6685866 

op weekdagen van 9.30 tot 17.00 uur 
op zaterdag van 9.30 tot 13.00 uur. 

Op donderdag 25 mei houden wij een open dag. Vanzelfsprekend zijn 
alle VKTV-Ieden van harte welkom. Noteert U de datum dus alvast 
in yw agenda. Bovendien zal naar alle waarschijnlijkheid in het 
najaar van 1989 een VKTV-dag worden georganiseerd in het 
vernieuwde museum. 

Een verzoek aan de leden 
Een aantal VKTV-Ieden heeft mij gevraagd of het Persmuseum 
bereid is kranten te ruilen. Ik hoop dat U er begrip voor heeft 
dat in de huidige situatie nog niet tot het uitwisselen van 
periodieken kan worden overgegaan. Wanneer de inventarisatie van 
de collectie is afgerond en wij meer inzicht hebben verkregen in 
de leemtes en de doublettes in de collectie van het Persmuseum, 
zullen wij echter graag onze medewerking verlenen aan dergelijke 
ruilprojecten. 

Mariëtte Wolf, 
conservator van het Nederlands Persmuseum. 
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Dl3cu~lu uycr die t,e~II.l.>lnG: zlln cY~n nUl· 
ltlOOl als 1111betrachUnl{en over de aeht 

maanden mullUlullt fI1 de ,ljC d.I.gen oor· 

kJa:. die achter on~ IInen. 
De \Veentand. dJ~n de Ntdtrllll\dbChe 1IIEi!r_ 

InIlCht leIen hel o,'um,lehll(::e Dul\.so:.he le
Itf heelt p;:tbodtn, 1.>, zoo vuklllllrl de Op_ 
pcrbevtlhl-b~r. gebroken, WIJ tertn mtl 

dJeptn terbied Cf. oll\er~~nkehlke nr· 
Imochtheld del;cllcu - "Ij IHltn Illlg ultt 

~Vtlen - dit hel oller van hun leven 
brbli<n p;:tbraeh\ HlIJt hun cn Of U V,ldflland 

tn om "'1'. mB hunne n;\bc'tuandcn, ..... Ij 

.. Utn tullen rouwen. Ome r.tdaeht\·n ~u.n 

ntnKIU mtlllmarlthjke declnamt "ur de 
!IUd Rotterdam. die ,oor 0ll.I allcn den 
u,pleUfrt'nden Ja..t vall den .. lot.len oor· 
1Drf" hHfI moden dNlJen, 

DI! oppubnelhebber heelt UI\ trouwe 
WOlf" en liappere lOld"len hel plcchLl"e 
R'JW.lgenl5 I'Itlt,evtll, dal ~II it\l:h nll!U lAl 
«~I\en hc\i\J>l:" 1'11 dat al\""1\ hd hudc 
Itll fcnu \tdmhtht ovtrmuh\ Iltlll liJn 
""'~luI\ hc .. ll ",1~t~\ln"l';tn. l,.;o.;\\ dil on' 
.Utn ten trool\ liJn In den liJd. dit nu 
voor onl nnbrnk!. den liJd eener neem

dot bfz.!!lUnl{ un OUt l3.nd 
Wij dulen ons lot mtt vtr&ChtlMne .. n· 

ck:n: ,olken 111 hel tultdtn tnO_ti .Is In 

bet hedrr., WJI moel;11 het dr.Jen. Wij 
moettn ook onder de beleUlnl'. die nu beo 

;Inl. onU:1\ &[e~t a~rk en OUle har1rn 
.urn houd.:n. wil nI~t('n NtdertaudcrlI 

blIJven. t.oOall llenu;:1.l1 Wln.ktlmlln nd 

nx:\ «n tnkel woord heelt I:eu\td. 
Wat on! de plichten van onun n~lI· 

_no liwuell ~t.ul "·,,,;udl; cn nau",-gu.::\ 

'I'!J'vull(ni [;lIl ons de eer zulvft houdrl\ 

tn de tlrlde 1.01 CO~ I.lnrt 'efdlercn tö\ 

een rem yuur, Lamlrn en Vt:Illt~n 111:111'11 

In OIJW. hand. ohu "trder u.1 I\lC~ 81,,· 

fICb. al 11)11 "IJ nu ,~utroold, 

De Opperbevelhebber van Land· en Zeemacht, Generaal H. G. Winkelman, 
heefl DiolS<l"ga\'ond voor den Ncdedand schen omroep de volgende toespraak tot 

het Nederlandsche volk gehouden: 

Nederlanders, 

Ik heb er prijs op gesteld, u pct'SOonlijk ccn toelichting te geven bij het hoogst 

ernstige hesluit, dat u reeds hedenavond he bt gehoord door de Nederlandsche radio. 

Wij hebben de wapens moeten neerle ggen omdat het niet anders kon. Allen wa· 

ren vastbesloten ons vaderland te verdedig en tot het uiterste. Welnu, ik, die als Opper. 

bevelhebber van Land. en Zeemacht alle berichten ontving, i k wist met volstrekte 

zekerheid, dat dit uiterste vandaag was bereikt. Onze soldaten hebben gestreden met 

een moed, die onvergetelijk zal blijven. Maar de strijd was te ongelijk. Onze troepen 

stond~n tegenover technische middelen, waartegen de grootste mcnschelijkc mocd 

niet is opgewasscn. Bij duizenden zijn zij gevallen voor de vrijheid van Nederland. 

De luchtstrijdkrachten waarover wij thans nog beschikken zijn zoo minimaal, 
dat zij onze troepen Ce land nagenoeg niet meer bij de operatiën konden steunen. 

Tegenover de Duitsch. ovemtacht in de lucht hadden ook onze andere afweer· 
, middele~, 200al5 de luchtdoelartillerie, slee hts ecn bCI~rktc uitwerking, hoe dapper en 

bekwaam de luchtdoclbatlcrijcn haar tank ook vervulden. Zoo stonden onze troepen 

bloot aan de \'cl"niclÎgcfldc bombnrdcmcl1 tcn van het Duitschc luchtwapen. 

En niet alleen zij. Onder de burg.rbc volking, onder vrouwen en kinderen, maak· 

te de luchtmacht tallooze slachtoffers. In ons dichtbevolkte land, met zijn vele ste· 

den, kan bij luchtbombardementen moei! ijk wOl'den onderscheiden tusschen litil~ 
taire en niet-militaire objecten. Rotterdam, dat vandaag door d~ Dllilsche luchllnacht 

wird gebombardeerd, heeft het droevig lot van den lotalen oorlog ondergaan. Utrecht 

en andere groote bevolkingscenlra zouden binnen zeel" kOlien tijd dit lot met Rotter· 

dam moeten deel en. 
Vrijwel geheel aangewezen op eigen kracht, waren wij niet in staat 011S land, 

onze burgerhevolking, voor dit geweld te behoeden. Het waren deze harde feiten, die 

mij noopten mijn hoogst entstig besluit te nemen: Wij hebben den strijd gestaakt. 

Ik kan mij ten volle indenken, dat dit besluit voor vele ~ederlanders schokkend 
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DE PllllS 0(1 AOVUaNlltN bed'U\lt lil ti p.' 
'.Q~~:.~!l:~en::n V~::~e8~~~! "~"c~ ~~."~~~!?Il 
&IJ CONIR"C' A"'NMER~W)kl RlOVCHl. Hot "ti" 1'11""'0", ,",,,'dl op un';Id[l1l <,;U""e dOOf 

• on .. Adminhllall' v./JI •• kt, 

VOOl DE PIUUN OU ROMIO{P(II.S" Z1' NA ..... 
r& 1I1.'I~W:: VU.WElEN 

Een mededeeling door het 
Duitsche Gezantschap 

"WAPENS WERDEN 
NEERGELEGD" 

In Zeeland wordt nog 
verder gestred«;!n 

!-ft:! Duilu:he RenniKhap te 
'.,G,avenhaRe hech hcl vO/Rende 
r.dlaberichl n.'" B ... ·ijn cuo .. -
denl 

,,/\ ... den li)luminl'ltr van Bul· 

Irnl .. "rhchOl l .. l..en Ic [ltll,jn, 
V .. ndult. d~n '''dcn M~1. Ie 19 

UUI Am.' .... J .. m ... he .. lijd, huh .io:.h 

bij mij .101 NOIduland.che ReMlui 
Schuurm.n venoeRd, l'n he' vol· 

Rende vcrkluldl 
"Ik heb UWOI Excellentie de mede. 

Waarom H. M. nie~ naar 

Z. Vlaanderen vertrok 

Ot ()pp('rbnelhtbbt'r un Land. en Z.u. 
nlBchl d~dl Jn opdr...:hl nn 11. M, de Ko
!llntln n\~M, dBt H...,f Ma)uttlt lIlI 
"<>Oi;'ild~r,..htr l!lOt!lfmcn., om nur 
lffU .. ·'C'h·Vlnndrrrn ~ ~un, ~ffn II'tmlll 
hf'1'fI ~rl(r\rn I~tl.«\nl'l\'t ~~n I'fn t~n~' 
d\.lrl'l\' "f'O"!h .... d te 11 .... 11. un l~oIt","d. 
.. ~",dOOf ti",.:' ~an .. 'tll~I>fJd aJdur In 
ruime mate ~~tnd .erd tn het II'I"llCIt ,t· 
nar onWond, d~t hd drn DlIIlM~t~ ~~. 

nl~lI.kclJi'Ht l<t\.l nUtn de KonJn.ln te vu,
dtn en ltoo~.,dr,...J", lAl bombflrdcoertn. 
Trt1'l1~ mI'Cnde d~ Konl".ln In hrt bullrn. 
lAnd nll'Cr fOOI' lIur 1 ... 11. te tunntll d~n, 

dulinll lé doen, Jat de Ntde'l.. .. & 

Kha ~eumacl,l. mtl uil.londerin. 

van t:..ar troepen in Zeeland, .00' 
de oprukkende D\.IitKhe Iroepen d. 
"'.1'cn. nUf, .. \tI". 

Ik he ... un dtle mededeelin. 
Je:te cenomen, 

In •• ",I\.1il;"11 du.,op ' .... :eh d. 
oppllfhevdhebh., de' Nedell.",d. 
IIChe wurma",ht door' hemh:ide'lil\ll 

.,." den Ou;IMhc~ JUd'lh· •• rta'/"a 

, .. hl, fwlo:n."'·."ne..r ... ,,,1 W~,..... .. 
hel opperl.ncl du wurm.eh. Ie 

Berlvn YUlo",hl. ICl!Volm&<;hliRd. 

vUU ... nwoordiMtlJ .Ir, Duit..:I""1 

Iloepen In Ncduland tu bup'" 
I';nl{ over m •• lre,c1en lol ... n" ..... • 
vin. yan ,u.I, vem.heid en 0,.1110 
Mar het hoo[dk ... &,tiu in Den 

Hu. Ie l .. nrten," 

w.g. KI.f Z .. eh. Duit5eh ruant. 

Regeering te Londen 
verwelkomd 

LONDEN. H Md Iflkuttn, _ IX' kldm n.lI 
de HfdtlJ.nd,~ht RA:renn, ... uden bij un
knnui lol!' t..,ndrn otdmmoutn nrwt!komil 
dfJOl' Sir John Mon~k .h tnltlfnll,..."nilnr 
nnLötd lf.llru ... nlt<'Wdt Itdrn'and.tlt· 
dtrbnd.~t>r 11'110111' 

~Unl.'lt' Onhranch \t,~IJUlrdt un df' jour_ 

I 

"'ll.!!fn, dAl de ~nHlt'rH:l'f'rlnl:. be'laude 
uil neftnllen ""'''''litn, In t'Cn t:n~tMh to:JI'\olp
!'Ch!p nur Entfl.nd .AA ""~II'/TIf". 

Fransch bericht ~ver 

;lt################################;?' 
Via de Heer Van Dijk uit 
muiden werden wij gew~ar 

IJssel-
dat e j' 

getiteld een boek is verschenen 
"Tijdingen uit Ver~cheyde Quartie

Samensteller is C.Troost; ren" . 
het voorwoord is geschreven door 
prof.dr.G.H.Kuypers. Uitgevers 
zlJn Bout en Bolier te Barneveld; 
het boek kost Hfl. 22.50 en is te 

* In '88 zijn in de wereld 39 jour
nalisten vermoord tijdens de 
uitoefening van hun beroep of nadat ZlJ 
waren opgepakt , zo blijkt uit gegevens 
van het , Observatoi re français de 
l'information'. Deze in Montpellier 
gevestigde organisatie meldt dat in 18 
landen journalisten werden vermoord. 

:)8stellen via antwoordnummer 826, 
8070 WD ELSPEET, of 
op no. 05779-1754. 

telefonisch 

~r.Van Dijk: bedankt voor de tip! 
~################################# 

Bovenaan de zwarte lijst staan 
Colombia en Afghanistan (elk zes 
moorden), gevolgd door India, Mexico, 
Peru, Brazilië en de Filippijnen. De 
organisatie nam een verbetering van de 
persvrijheid waar in landen als China, 
de Sovjet-unie, Hongarije, Taiwan en 
Zuid-Korea. 
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Wat is eraaan verloren wanneer 
oude auto's~ piano's, voorwe
reldlijke radio's of typemachi
nes vernietigd worden? Moet 
alles bewaard worden? Dat vroeg 
Rudy Kousbroek zich af bij de 
opening van het Scryption, een 
museum voor schrift- en kan
toortechniek in Tilburg. Hij 
schreef erover in NRC Handels
blad. Wij maakten er een bewer
king van. 

De oudste nog bestaande getypte 
teksten zijn zestien brieven. 
daterend uit 1808-1810. De 
machine waarop zij werden 
geschreven werd ontworpen door 
Pellegrine Turri uit Reggio 
Emilia in Italië, voor diens 
blinde vriendin gravin Carolina 
Fantoni. Hoe de machine er uit 
heeft gezien weet niemand.. want 
zij is niet bewaard gebleven. 

Films waarin een Traction (voor 
wie geen kenner is: dat is een 
prachtige oude auto) in een 
honderd meter diepe ravijn 
wordt gestort, bezorgen de 
schrijver complete nachtmer
ries. "Hoeveel onvervangbaars 
is er op die manier al van de 
aardbodem verdwenen? Wat is er 
tegen te beginnen? Moet alles 
bewaard worden?" 

De wereld draait toch wel door, 
zegt Kousbroek. 
grijpt het mij 

"Maar waarom 
dan aan? Waarop 

berust het gevoel dat zoiets 
bewaard moet blijven?" 

Dat kan in elk geval niet in de 
aankoopprijs hebben gelegen. 
"Twintig Jaar geleden kocht ik 
een antieke schrijfmachine voor 
de prijs van een nieuw lint". 
merkt Kousbroek op. Nee, het 
werkelijke probleem ligt die
per, want bij de vraag waarom 
Je iets moet bewaren komt 
vooral het ruimteprobleem om de 
hoek kijken. "De vraag waar Je 
30 schrijfmachines moet laten 
(dat is gemiddeld ruim 400 
kilo. twaalf strekkende meter 
of acht flinke schrijftafels 
vol als Je ze tegen elkaar aan 
zet met de toetsenborden om en 
om) ... " 

Een bijkomende complicatie. die 
bij sommige krantenverzamelaars 
een golf van herkenning teweeg 
zal brengen, was dat Kousbroek, 
die zelf ook nogal het een en 
ander aan oude schrijfmachines 
heert verzameld, nogal vaak 
moest verhuizen. "Doet meneer 
in oud ijzer?", vroeg de voor
man van de verhuizers hem eens 
sarcastisch. Het was Kousbroek 
kennelijk niet aan te zien dat 
hij net enkele tientallen zeld
zame en waardevolle machines 
van de ondergang had gered. 

En daarom stelt 
nogmaals de vraag: 

hij zich 
" ... welk be-

De geest in de schrijfmachine 
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EEN MUSEUM VOOR KANTOORWAREN 

lang heert dat nageslacht 
eigenlijk bij het bewaard blij
ven van zulke oude machines? 
Waarin schuilt hun waarde? Is 
het alleen maar hun zeld
zaamheid or zijn er in die oude 
techniek inzichten verborgen 
die anders verloren zouden 
gaan?" 

Hij bekent dat hij het antwoord 
op die vragen eigenlijk niet 
weet. "De waarde verbonden aan 
zeldzaamheid is sowieso al een 
twiJrelachtige zaak; zo worden 
er tegenwoordige rlessen zeld
zame oude wijn verhandeld voor 
prldzen die in geen enkele 
verhouding meer staan tot hun 
smaak, die vermoedelijk ook 
~iemand ooit zal proeven: die 
wijn is niet meer bestemd om 
gedronken te worden. het is 
alleen nog maar een beleg
gingsobJect". 

Maar zit er dan in oude machi
nes een or ander geheim verbor
gen dat met hun verdwijning 
verloren zou gaan, luidt 
schrijvers volgende vraag en 
hij gebruikt de Stradivarius or 
meer in het algemeen het 
muziekinstrument als model voor 
deze gedachte:" En het is 
waar: men kan op een antieke 
piano, mits naar behoren geres
taureerd, een andere klank 
beluisteren dan op een modern 
instrument (warmer. lierliJ
ker); er zit dus inderdaad iets 
onvervangbaars in verborgen: 
het geheim hoe de muziek die in 
die tijd werd gecomponeerd en 
gespeeld geklonken heert en 
bedoeld was te klinken, iets 
dat op geen andere manier kan 
worden achterhaald". 

Een schriJrmachine is mecha-
nisch nauw verwant aan een 
piano; beide Zldn een extensie 
van het menselijk brein, meent 
Kousbroek, "beide kunnen dienen 
om kunstzinnige opwellingen te 

vertolken; in iedere 
schriJrmachine zit het verza
meld werk van Shakespeare, van 
Dante en de hele verdere we
reldliteratuur, zoals in iedere 
piano alle klaviermuziek ". 

Het gaat niet. or 
om het uiterlijk 

niet alleen 
or het ont-

werp. al leert een conrrontatie 
met de eerste schriJrmachnines 
ons een behoorlijke les in be
scheidenheid, meent Kousbroek. 
Wist u bijvoorbeeld dat de 
beraamde "writing balI" van IBM 
al in 1873 door Edison werd 
uitgevonden? Nee, de aanblik 
van oude schriJrmachines (en 
schrirturen, haasten wij ons er 
als VKTV-ers aan toe te voe
gen). en de emotie die er aan 
verbonden is, leveren precies 
dezelrde vragen op als voor de 
kunst. En dezelrde antwoorden. 
meent Kousbroek. Want ook daar 
gaat het om criteria als 
oorspronkelijkheid en authenti
citeit: "Een antieke schriJr
machine kan niet onthullen hoe 
een oude tekst moet worden 
gelezen. Het is ook nodig dat 
het "werkt". En het zit er nog 
in, het is er in blijven wonen; 
dat zonderlinge mechanisme met 
al die stangen en herbomen is 
het huis van iets onsterre
liJks. iets dat. zoals alle 
kunst. gesitueerd is buiten de 
tijd". 

Mij dunkt, 
VKTV-lid 

Kousbroek moest maar 
worden. Redactie 
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~ FINANCIEEL OVERZICHT 19BB 

BATEN 
Batig saldo 1987 
Contributie-opbrengsten 109 x 35.= 
Schenkingen (w.o. N.D.P.) 
Advertentie-opbrengsten 
Verkoop oude nummers "Au Courant" 
Rente 

totaal 

LASTEN 
Drukkosten "Au Courant" 
Portokosten 
Bijlage in Verzamelkrant 
Kosten ivm statuten en verenigingsregister 
lidmaatschappen en donaties 
kantoorbenodigdheden 
zaalhuur beurs Houten 

totaal 

batig saldo 1988 

Hf!. 
Hf!. 
Hf!. 
Hf!. 
Hf!. 
Hf!. 

261 .49 
3,815.00 
1,265.00 

455.00 
50.00 
17.66 

Hf!. 5,864.15 
============= 
Hf!. 
Hf!. 
Hf!. 
Hf!. 
Hf!. 
Hf!. 
Hf!. 

2,540.00 
1,245.00 

397.50 
336.00 
80.00 
64.60 
37.00 

Hf!. 4,700.10 
============= 
Hf!. 1,164.05 
============= 

Waarbij onmiddellijk de kanttekening dat dit batig saldo het 
resultaat is van de éénmalige schenking van de N.D.P.; 
hadden we het hier zonder moeten doen dan hadden we met 
verlies gedraaid. De noodzaak van meer leden en minder 
kosten ("Au Courant") zij hiermee afdoende aangetoond. 

De penningmeester. 

Het bovenstaande is akkoord bevonden door de kascommissie, 
bestaande uit de Heren M.J.Bos en S.S.Brouwer. 

Administratie: Hattemse Beek 175. 7335 PD Apeldoorn. Telefoon 055·421767 

BOEK- EN STRIP(ver)WIJZER verschijnt 10 x per jaar, dwz 
maandelijks behalve in juni en ju1i. Wie zich voor de 
wereld van kranten en tijdschriften interesseert, heeft 
wellicht ook belang bij boeken. De abonneMentskosten 
bedragen 30 gu1den per jaar (Neder1and en Be1gië). 
VRAAGT EEN PROEFNUMMER - en is het blad naar Uw zin, 
dan zien wij Uw aanMelding als abonné graag tegeMOet! 

########################################################### 
# MEDEDELING # 

# . # 
#'Leden die één nieuw lid aanbrengen kunnen hun eigen 
# lidmaatschap verlengen voor 25 gulden in plaats van 
# voor de gebruikelijke 35 gulden: tien gulden korting 
# dus! Brengt U twee leden aan, dan levert U dit een 
# korting op van 20 gulden, en bij drie nieuwe leden 
# is Uw eigen lidmaatschap geheel gratis. Mocht U voor 
# nog meer nieuwe leden zorgen dan vinden we ook daar 
# wel een passende beloning voor. Deze aanbieding is 
# geldig voor de duur van het lopende verenigingsjaar. 
# De penningmeesteresse. 

# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 

# # 
########################################################### 
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*********************************************************** 
******* 22 AP RIL 1989 *************************** 
************************************************************ 
********************** V· K· T· V· - EXCU R SIE ****** 
************************************************************ 
***** NIEUW - BUINEN & MEPPEL ************ 
************************************************************ 

Op 22 april aanstaande belegt de VKTV géén beurs, maar een 
excursie naar de provincie Drenthe. Voor de meesten van ons 
niet naast de deur, maar alleszins de moeite waard. Want: 

's-Morgens om 10.00 uur gaan de deuren open van het JUNIOR 
ANTIQUARIAAT van ons lid H.Groenhof Jr. Voor vele VKTV-Ieden 
de kans waarop zij hadden gewacht, want zoveel keus aan 
historische tijdschriften en kranten vindt U praktisch 
nergens bij elkaar: een grote boerderij vol. En alles 
keurig gerangschikt. U kunt naar hartelust rondkijken: de 
familie Groenhof zal er zijn om Uw vragen te beantwoorden en 
Uw aankopen af te rekenen. We zullen ze vragen de koffie 
klaar te hebben! Aangezien we ervan uitgaan dat de meesten 
onzer zich niet willen haasten hebben we de rest van de 
ochtend, tot omstreeks het middaguur, hiervoor uitgetrokken. 

Om ongeveer 12 uur vertrekken we uit Nieuw-Buinen. Een korte 
rit door midden Drenthe voert ons naar Westerbork, waar we 
in de Museumboerderij BIN DE ARm de broodmaaltijd gebruiken. 
We worden daar om circa 12.30 uur verwacht. 

Om 2 uur 's-middags worden we verwacht bij het GRAFISCH 
MUSEUM DRENTHE in Meppel. Een brochure vindt U bijgaand. Een 
bijzonder boeiend museum, vooral voor diegenen die, zoals 
wij, uit hoofde van hun hobby in het onderwerp zlJn 
geïnteresseerd. Wat het vooral interessant maakt is dat de 
meeste van de opgestelde oude machines door mensen uit de 
grafische industrie worden gedemonstreerd. We kunnen er dan 
ook gemakkelijk een uurtje of twee zoekbrengen! 

Daarna? Vergeet U niet dat Meppel een gezellige winkelstad 
is, maar wie vóór een bepaalde tijd thuis wil zijn zit 
binnen de korste keren weer op de snelweg of in de trein. 

Voor alle duidelijkheid: alle kosten van deze dag zijn voor 
rekening van de deelnemers, en dienen ter plaatse te worden 
afgerekend. 

############################################################ 
Het Grafisch Museum zowel als de fam.Groenhof en uiteraard 
de restauranthouder willen graag tijdig weten op hoeveel 
mensen ze kunnen rekenen. Daarom: indien U erbij wilt zijn, 
wilt U zich uiterlijk 7 april a.s. aanmelden bij het 
sekretariaat? Een kaartje of een telefoontje is voldoende. 
############################################################ 

Verdere details (routes enz.) vindt U aan de ommezijde. 
We hopen op een flinke opkomst! 
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In het Grafisch Museum wordt de historie van het 
drukken, papier maken en binden getoond. 
Daarnaast vinden er demonstraties plaats aan oude 
apparatuur. Ook aan de moderne produktiemethoden 
in onze hedendaagse en toekomstige communicatie
industrie wordt ruim aandacht geschonken. 

Een educatieve 
expositie over 
het teken door 
de eeuwen heen 
van grot tot 
ruimtesonde 

Openingstijden: dinsdag tJm zaterdag van ·13.00 - 17.00 uur. 
's Morgens voor groepen op afspraak. 
Toegang volwassenen: f 3,50. I<inderen tot 12 jaar en 65 + f "1,50. 
Gezinskaart f 7,00. 
Voor nadere inlichtingen en groepsarrangementen kunt u bellen 
met het Grafisch Museum Drenthe, telefoon 05220-58259. 
De VVV is in hetzelfde gebouw gevestigd, telefoon 05220-52888. 

Kleine Oever 11 in het centrum 


