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CLUB NIEUWS 

VKTV-EVENEMENTEN 

Op ZATERDAG 4 NOVEMBER a.s. zal de 
jaarlijkse VKTV-RUILBEURS worden 
gehouden in Café Van den Heuvel, 
Nieuwe Markt 23 te Barneveld. Net 
als vorig jaar zal deze beurs 
worden belegd in samenwerking met 
de Documentatiegroep '40-'45. 

Van beide kanten is vastgesteld 
dat de beurs van vorig jaar, toen 
er voor het eerst een dergelijk 
gezamenlijk evenement werd belegd, 
redelijk succesvol is geweest. 
Voor ons was dit reden om positief 
te reageren op de uitnodiging van 
de Documentatiegroep om ook deze 
keer weer mee te gaan doen. 

De beurs begint om 9.30 uur, en 
zal naar verwachting om circa 
13.00 zijn afgelopen. Per traditie 
zal na afloop onze jaarlijkse 
ledenvergadering plaatsvinden. 

Barneveld ligt vrij c~ntraal, en 
is uitstekend bereikbaar over de 
weg en per spoor (stoptrein van 
Amersfoort naar Ede-Wageningen, 
halte Barneveld-Centrum). Er is 
voldoende parkeerruimte in de 
onmiddellijke omgeving. Café Van 
den Heuvel bevindt zich op loop
afstand van het NS-station. Een 
plattegrond van Barneveld vindt 
U als bijlage bij dit nummer. 

Tafelruimte (max. 3 meter per lid) 
kunt U schriftelijk reserveren 
tussen 1 en 21 oktober a.s. bij de 
Heer H.Beekhuizen, Postbus 80013, 
1005 BA AMSTERDAM. Net als vorig 
jaar bedraagt de tafelhuur HFL 6.= 
per strekkende meter, en de entrée 
HFL 2.50 per persoon. 

Probeert U vooral vroeg aanwezig 
te zijn; de ervaring leert d~t dan 
de beurs op zijn levendigst ~s! En 
uiteraard rekenen wij op een even 
behoorlijke opkomst als vorig jaar 
bij de ledenvergadering. 
Alvast tot ziens! 

Au Courant september 1989 

U houdt opengevouwen de voorlaatste Au 
Courant van de vierde jaargang in 
handen. Wij zijn met de publikatie en 
verzending ietsje achter op het tijdschema. 
Daarvoor is eigenlijk niet veel nodig: een wat 
langere vakantie van de coördinator, beperkte 
en dus tijdsgebonden mogelijkheden voor een 
goedkope mailing, een laattijdig doorges
tuurde bijdrage en daar gaat onze streefdatum 
van 15 september. 

Liever ietsje te laat met een goed gestoffeerd 
nummer dan met een minder goed, zo 
dachten wij. Wij hopen dat er voor elck wat 
wils is in dit nummer. Onze laatste 
Au Courant van 1989 (1990 wordt ons 
jubileumjaar!) is meteen nog wat méér 
dichterbij gekomen. Daarbij zal traditie
getrouw de ledenlijst horen. Deze lijst geven 
wij maar één keer per jaar prijs. Men zal het 
ons niet kwalijk nemen dat onze sekretaris 
daar zorgvuldig mee omspringt, nu 
beveiliging van adressenbestanden in het 
bedrijfsleven aan de orde is. Een andere 

reden is, dat één ledenlijst per jaar tevens 
kostenbesparend is. 

Ons ledenaantal stijgt lichtjes (met dank aan 
de heer Kreuzen!), hoewel VKTV de middelen 
niet heeft voor een professionele PR-gerichte 
aanpak. De reden van die stijging moet ook 
gezocht worden in onze nummers van 
Au Courant, die waardevol blijken te zijn en 
hét bindmiddel zijn met de vereniging. Wij 
beginnen nu in deze herfsttijd meteen aan ons 
eindejaarsnummer. Uw bijdragen, uw sug
gesties en uw hulp zijn welkom. 

Uw voorzitter. 

P.S. Lees elders over onze samenkomsten nog 
dit najaar in Barneveld (november) en in 
Amsterdam (december). Wij mogen u daar 
toch verwachten? 



Het laatste nummer van de 
zegelbelastingvrije 

Zierickzeesche 
Nieuwsbode 

De 'Zierikzeesche Nieuwsbode' begon als 
zogenaamde lilliputter op 19 augustus 1844. Een 
lilliputter was een krant van het formaat 10 x 18 cm 
dat dus net iets kleiner was dan de afmetingen 
waarvoor zegelbelasting was verschuldigd. 
Het streekarchivaat van Zierikzee bezit een volle
dige ingebonden reeks van dit nieuwsblaadje, dat 
meer lijkt op een notitieboekje dan op een jaargang 
kranten, die meestal heel wat robuuster zijn. 
Zelf bezit ik het allereerste nummer in mijn kollek
tie, maar het allerlaatste exemplaar in het boekje 
van Zierikzee is minstens zo waardevol. Dit merk
waardige kleinood ( nr. 215 van 31 december 1845) 
vertoont in de kop een doodshoofd, met als 
hoofdartikel op de voorpagina Lijkrede van den 
stervenden Nieuwsbode. 
.Hiermee werd niet bedoeld dat de krant zou 
ophouden te bestaan, maar dat ze niet langer vrij 
van belasting op de nieuwspapieren kon ver
schijnen en dat dus ook het zozeer gehate zegel 
moest worden aangebracht op elk nummer, waar
door echter wel het formaat van de krant weer met 
normale afmetingen kon verschijnen. 
De redactie van de Zierikzeesche Nieuwsbode 
schrijft over het vooruitzigt vermoord te worden en 
noemt in het hoofdartikel ook zijn broeders die als 
lilliputters in hetzelfde geval verkeerden zoals die 
van Meppel, Deventer, Zwartsluis en Arnhem, 
maar de redacteur vergat niet ook te vermelden dat 
ze uit het graf zal verrijzen heerlijker dan ooit, 
heerlijker zelfs dan de zoo schoone, 
onschuldige maagdelijke Zierikzeesche Courant, een 
konkurrent die overigens in 1889 door de Zierick
zeesche Nieuwsbode werd overgenomen. 
Wist u overigens dat de beruchte Eylert Meeter 
(Tolk der Vrijheid) in 1851 de Zierikzeesche 
Nieuwsbode heeft geredigeerd vooraleer hij in 
datzelfde jaar naar Engeland vluchtte? 

L.M.C. Nierynck 

184~. 

ZIERIKZRESCHE NIEUWSBODE. 
lf/oensdars . 31 December. 

LIJKREDE Arnbemsche, Zwart-Sluizcr Nieuws, 
v .. :t DEN S -r e A VEN D Eli Doden, gij allen en ook ik, wordt 

NIEUWSBODE. morgen met denzelfden slag geoood, 

AI het ondermannsche neemt - gedoo,l om nooit weder als 
~enmaal een einde, eu aoo is dall kleine Nieuwsboden op te staan; 
ook thans het laalste uur van mij - 0 I laat ons thans jammeren 
en al mijne kleine broeders aan- en weeklagen, dat sleenen harten 
gebrollen ; geen einde door ziekte 1 zouden vermurwen, - neen laat 
neeul jeugdig en krachtvol bloeiden OIJS stil 'lijn, het gevoelige hart 
OIJ groeideu wij, kinderen van de van Z. E. den minister VAN fuLL 

Nederlandsch<; vrije drukpers, ou- :zal zich, kau zich door OllS gejam
der de schaduw der grootere druk· mer niet tot me,lelijden laten op
pers-voortlJrengselen; menig groot wekken, want ziet, hij beeft alles 
IJlad was krank en uitgeput, dat tot ons best geschikt, - hij dacht: 

is •. n1."!L.lY.iW-,,- h}t n ie.~ leze_n_; _va_,: 0 I gij /c.:rbeminde kl"in" courant
lOeIlig groot blad werden de krach- la: gij pèrdien't ;;00::'e8r' om {{root 

• teu met mclalen borstkoekj~s ui t Ie worden, gij' ;;&'1 ::00 bel<lngrijk, 
de staats-apotl.eeJ< iu wezen gehou- gij zijt ;00 liberaal, en Ol ik bUIl/'n 

; den, a Is: /I"t _dponáblaJ, Joltmal de libera!;le,', :;oo:;e"" en ik .::al u 
1" I" H<ly" cu'/.. enz., ouder au- I"gen lViI en dank go"d doen, ik 
derCD zelfs een Belgisch blad j maar ::al u allen graal ma/.-en, do n hebl 
voor eeu'ycrvll van krachten helpt gij mar luimw in 'wvc kolommen 
n:els, zij stierVCIl Wcg, en niemnlld om v~ij te sprden over alld ver' 
spreekt meer van heil; _ hunDe ~-cerde dad.m pan het les/uur, en 
ouders en voogrlell intusschen, na- ik :;01 den roem dragen van hct 
ijverig op den bloei van ons, klein aanlal liberale dagbladm'" hdben 
geslacht, laten thans oas aller le- .érmeerddrd. - Ziet, 'lOO t!ocht 
venslicht uitblllssehen, niet door ZUne Excellentie, en hU lllalk - ~ 
'LÏckte ; Il1!m!- door cm .moord! le .. ~aartoc de bekende verandellDg II 

QIi Is ~hef . ,:"ne trcürl:}'-: tä~l;: téül,:' l in . ,if~ - ZC3cl Het; -- en ~ ""',ti, 'Wij ~j; 

I
lijkrCJe op eeaeu ov'erlcdeaen voor-I stamelen ,~ter\'ende ouzen dank' 
treiTelijken vrieu,d te houden, hoe aall u, o! VA~ HALL; want morgen, • 
veel treuriger is het niet;"015 men morgen reeds, 'Zal ik weeler ui t 
dit op zicbzelien doen 'inóet, in mijn graf verrijzen, heerlijker dali 
het vooruitzigt weldra pcrmonrJ te ooit I beerlijker d,IU al mijne uroe

zullen worden I en dit i1e Dil, he- ders en zusters, heerlijker zelfs dan 

j1a~sl met ons het geval; a~e uroc, de .~oo :c.ho~ue, onsch,ul,li~e, maag
j de~s! arme, Devenler I ~eppelcr, deh;",: Zlenkzccsche Cvurulit. :. 

~b H _*+ ti WP"EeeW'iA!mE5iiWt.': 

# 
# 
# 
# 
# 
# 

gQ # 
# 
# 

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. 

Au Courant september 1989 ############################; 



Au Courant is het verenigingsblad 
van de VI<TV en verschijnt eens per 
drie maanden. 

De Vereniging voor Kranten- en 
Tijdschriftenverzamelaars stelt 
zich ten doel de band tussen 
kranten- / tijdschriftenverzamelaars 
in Nederland en in andere landen te 
verstevigen, het uitwisselen van 
ruilmateriaal 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. 

(i -----------, Korrespondentie-adres: , 
I UKTU, Postbus 137 I 
\ Nl - 8300 AC Emmeloord ) 
,----------_/ 

Bestuur : 
u. Ni mmegeers (voorzitter) , 

Potvl ietlaan 10/86, B - 2600 Antwer
pen, tel. 32 3 235 21 04 

D.J . Oost ra (sekretaris), De 
Bosporus 6, NL - 8303 WB Emmeloord 
tel . 31 5270 98032 

A. Oostra-Boe 1 ens (penn i ng
meester), Emmeloord 

W. Löwenhardt (oud-voorzi tter), 
Amsterdam 

O.M.A. Spronk; Den Haag 

Redak tl e Au Courant: 
D.J. Oost ra, U. Ni mmegeers, R. 

Grooten, drs. K. Salverda 

Lidmaatschap: Hfl. 35, - per jaar 
(jaarabonnement op Au Courant in
clusief). Giro 3853388 t.n.v. VKTV 
Emmeloord. Eurocheque, International 
Money Order. 

Advertent i es i n Au Courant: 
Grat i sin 1 assi ng voor I eden (1 per 

nummer), max. 10 regels. Niet-leden: 
Hfl. 10,-. Tarieven voor grotere 

ruimtes op aanvraag. 
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TE KOOP &/ OF IN RUIL GEVRAAGD: 
WANTED FOR SALE OR IN EXCHANGE: 

Oude Couranten 1600- 1835; Early 
Newspape rs 1600-1 835 . L .M.C.Nierynck 
Ve rdil a a n 8 5 , 4384 LD VLISSINGE N 
Telefoon 01184 - 70172 

GEZOCHT: z eer veel geboden voor een 
exemplaa r van DIE FREIE PRESSE, een 
Duitstalig emigrantenblad te Amster
dam 1933-'39. J.F.Li e f ting, Fennen
plein 80, 8 9 18 CS LEEUWARDEN tlf.: 
058-660500 

GEZOCHT: Vooroo r logse tijd
schriften zoals AVIA, HET VLIEG
VELD, etc. en alles wat daarme e te 
maken heeft zoals foto's, 
brochures, boeken en ansichten ; 

AANGEBODEN : Maandsch rift ·WERELD 
SPIEGEL- - overzicht v.d. wereld
pers jaargang 1 t/m 4, begint met 
okt 1946 t/m sept 48, komp l eet 
i ngebonden in 4 banden, samen 30 
gulden. - W.Oskam, Amsterdamsewe g 
187, 1182 GV AMSTELVEEN, tlf. (n a 
18.00 uur) 020-434365 
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De rampdag in Frisco, toen drie 
kranten samen verschenen ... 
op 18 april 1906, 's ochtends om 5.12 uur, werd San 
Francisco getroffen door een aardbeving met 8,3 op 
de schaal van Richter. 
De brand die door de aardbeving ontstond, duurde 
drie dagen en nachten en verwoestte een groot 
gedeelte van de stad. Ook diverse krantendrukke
rijen werden verwoest zoals deze van The CaB en de 
San Francisco Chronicle, waar ondermeer twintig 
Linotype zetmachines verloren gingen. 
De San Francisco Chronicle, gestart op 16 januari 
1865 door de gebroeders Charles en Michael de Young 
onder de naam The Daily Dramatic Chronicle, 
maakte drie maanden na zijn oprichting naam door 
het verhaal over de moord op president Lincoln, 
gepleegd aan de andere zijde van het kontinent. Dit 
was mogelijk door de telegraaflijn die vanaf de 
oostkust dwars door Amerika in 1861 tot in San 
Francisco was aangelegd. De Chronicle werd dank 
zij dit verslag een der meest toonaangevende 
dagbladen van de stad en de oplage ging met spron
gen omhoog. Drie jaar na de oprichting werd de 
naam veranderd in Daily Morning Chronicle en 
nadien nog in San Francisco Chronicle. 

• M~~~ (t.-iÎ.--;;~I':-;:X"i.L i;"i'(~-I~'''.I,.o(.l\ 
-~- -~----~~----

Première page du I er numéro du " Dramatic Chronicle -. 
Eerste bladzijde van het Iste nummer van de" Dramatic Chronicle» 
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BIJ DIT NUMMER 
Graag willen wij onze dank zeggen 
aan allen die op welke wijze dan 
ook hebben bijgedragen aan de tot
standkoming van Jaargang 4 no.3. 
Speciaal verwelkomen wij Ronny 
Grooten die de redaktie is komen 
versterken. Zijn expertise en 
energie zijn zeer welkom!- DJO 

In 1880 werd Charles de Young door tegenstanders 
van zijn krant vermoord. Een van de vele moorden op 
journalisten en uitgevers in die tijd waarin 
meningsverschillen nogal eens met pistool of mes 
werden uitgevochten. De krant werd na die moord 
nog45 jaar lang geleid door de jongere broer Michael. 
En dan gebeurt die grote ramp in 1906 waarbij een 
aantal krantenbedrijven werden verwoest. Een dag 
na de ramp komen drie dagbladen met één gezamen
lijke krant uit onder de kop: The Call, Chronicle, 
Examiner. 
Waarschijnlijk was de drukkerij van de Daily Exam
iner niet verwoest, zodat deze noodkrant daar nog 
kon gedrukt worden. Zo'n samenwerking tussen 
dagbladen mag toch wel als iets unieks worden be
stempeld. (Gegevens ui t een artikel van het Belgische 
blad Graphica, december 1960). 

H.I.C. Bosman 

Au Courant september 1989 



In de rubriek MDagblad in Focus· 
beogen wij een dagblad te 
belichten dat op één of andere 
manier opvalt, en de moeite waard 
om eens wat nader te belichten. 

Aan dit criterium voldoet zonder 
enige twijfel het dagblad MLá-, 
het enige dat in de Ierse taal 
verschijnt in Béal Feirste, ofwel 
Belfast, de hoofdstad van het 
onder Brits bestuur staande Noord 
Ierland. Zoals maar al te zeer 
bekend is Noord Ierland al jaren 
het toneel van (deels geweld
dadige) strijd tussen een wat 
beter gesitueerde protestantse 
meerderheid die blijvende aan
sluiting bij Groot-Brittannië 
voorstaat, en een minder bevoor
rechte katholieke minderheid, maar 
wel een aanzienlijke, die één 
ongedeelde Ierse republiek wil. 

Het Keltische Iers ofwel Gaelic is 
één van de twee officiële talen 
van Eire, van de Republiek Ierland 
dus. Alle officiële stukken daar 
worden in het Gaelic en in het 
Engels gepubliceerd. De Ierse 
staatsomroep zendt in beide talen 
uit, en het Gaelic is een ver
plicht vak op de scholen. De 
feiten van het dagelijks gebruik 
van het Gaelic in de Republiek 
zijn evenwel anders: slechts 4% 
van de ruim 3 miljoen Ieren zegt 
die taal veelvuldig in de dage
lijkse omgang te gebruiken, ter
wijl meer dan 25% het Iers aktief 
beheerst. In de Ierse Republiek 
loopt de interesse voor het Gaelic 
gaandeweg terug: ambtenaren hoeven 
tegenwoordig de taal niet langer 
vloeiend te kunnen spreken, en 
bijna alle zakelijke handelingen 
worden in het Engels afgewikkeld. 
Ook in het onderwijs is de 
belangstelling tanende. 
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In de Noordierse conflictsituatie 
wordt, door katholieken uiter
aard, de waarde van het oude 
Gaelic anders ervaren. Voordat in 
1981 een aantal I.R.A.-voormannen , 
waaronder Bobby Sands, in Britse 
gevangenschap in hongerstaking 
gingen om de status van politieke 
gevangenen af te dwingen, en daar 
tenslotte aan overleden, hadden 
zij in de gevangenis Gaelic ge
studeerd. Een al in 1969 in een 
katholieke wijk in Belfast opge
richte organisatie, met (sinds 
1971) een eigen basisschool waar 
in het Gaelic onderwijs werd 
gegeven, kreeg vanaf dat moment in 
1981 de wind in de zeilen. De 
school was in 1971 met zeven leer
lingen begonnen; nu zijn het er 
zo'n 400. Er is een tweede school 
gekomen, en acht kleuterscholen. 
Bovendien zijn er nu 60 klassen 
waarin aan volwassenen onderwijs 
in het Iers wordt gegeven. 
Naast de scholen kwam er een 
lokale radio-omroep (Radio Fáilte) 
in het Gaelic, en begon een 
groepje journalisten in West 
Belfast een eigen dagblad in die 
taal. Gekozen werd voor de naam 
"Lá M hetgeen betekent -Dag 8

• 

Gezien de uiteraard geringe oplage 
en de bescheiden financiële 
middelen waarmee moet worden 
gewerkt is de kwaliteit in 
grafisch opzicht niet helemaal wat 
Wl) (en ook de Noordieren) zijn 
gewend: de koppen bijvoorbeeld 
zijn vervaardigd met een type
machine en vervolgens sterk ver
groot. Daarentegen is het papier 
van een ongewoon goede kwaliteit. 
De krant speelt volgens redakteur 
Gearoid O'Caireallain een belang
rijke rol in de opleving van de 
Ierse taal in het Noorden. Nog 
belangrijker zijn de kleuter- en 
basisscholen, die ervoor moeten 
zorgen dat dit proces nog vele 
tientallen jaren doorgaat, vooral 
nu ook de Britse overheid steun 
verleent.- DJO 
################################## 

De gegevens voor dit artikel zijn 
ontleend aan de New Vork Times van 
29-12-1988, ons toegezonden, met 
het afgebeelde exemplaar van Lá, 
door ons lid A.Tigay, Montclair, 
New Jersey, USA. 
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Kalendarium vierde l<wartaal 1939 

.2 okt 1939 
Militaire veiligheidszone voor het 
Amerikaanse continent ingesteld 
door de Panameri'can Conference. 
6 okt 1939 
HitIer stelt vrede voor op basis 
van de status quo van dit moment. 
10 okt 1939 
De Sovjet Unie en Litouwen sluiten 
een verdrag van wederzijdse bij
stand: er worden 20.000 Sovjet
militairen in Litouwen gelegerd, 
en het tot voor kort Poolse gebied 
van Vilnius wordt Litouws.- De 
Kwomintang-regering in China neemt 
stelling tegen z.g. autonome 
regeringen op Chinees grondgebied. 
15 okt 1939 
Duitsland regelt met Estland en 
Letland de repatriëring van 
Duitsers uit die beide landen. 
17 okt 1939 
De deportatie van Boheemse en 
Moravische Joden naar het kamp 
Nisko bij Lublin begint. 
19 okt 1939 
Ondertekening van een Brits
Frans-Turks vriendschapsverdrag 
vindt plaats te Ankara.- De Duitse 
generale staf is klaar met de 
eerste versie van BFall Gelb": de 
aanval op België, Frankrijk, 
Luxemburg en Nederland. 
24 okt 1939 
Opschorting van Fins-Russische 
besprekingen te Moskou.- In de 
Poolse stad Wloclawek stelt de 
Duitse bezetter voor het eerst het 
dragen van de Davidsster door 
Joden verplicht. 
26 okt 1939 
De Duitsers stellen een z.g. 
Generaal-Gouvernement Polen in: 
een bestuurlijke eenheid die o.m. 
Warschau, Kraków en Lublin omvat. 
De rest wordt ingelijfd bij het 
Duitse Rijk c.q. de Sovjet-Unie en 
(vwb Vilnius) Litouwen. 
30 okt 1939 
HitIer beveelt de deportatie van 
alle Joden uit het v.m. Polen naar 
het Generaal-Gouvernement. 
31 okt 1939 
Een Vlaams aktiecomité met o.m. 
Prof.Daels publiceert het manifest 
·Vrede door Neutraliteit-. 
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2 nov 1939 I 

De door de Sovjets bezette Poolse 
gebieden (behalve Vilnius) worden 
na een ·plebisciet- ingelijfd bij 
de Sovjet-republieken Oekra1ne en 
Wit-Rusland. 
4 nov 1939 
Het Congres keurt een wl]ziging in 
de Amerikaanse neutraliteitswet 
goed, waarbij het wapenembargo 
tegen Britten en Fransen wordt 
opgeheven. 
7 nov 1939 
Koning Leopold 111 en Koningin 
Wilhelmina herhalen hun aanbod tot 
bemiddeling; reakties zijn lauw. 
8 nov 1939 
Aanslag op Hitler in de Bürger
bräukeller te München mislukt. Er 
vallen 6 doden en vele gewonden. 
Een verdachte genaamd Georg EIser 
wordt gearresteerd. 
9 nov 1939 
N.a.v. geruchten afkomstig uit 
Berlijn over een Duitse aanval op 
de 12e worden in Nederland alle 
verloven ingetrokken en inundaties 
uitgevoerd bij de Grebbelinie, 
waarvoor 2000 mensen worden ge
ëvacueerd. Er vindt een incident 
plaats aan de Duitse grens bij 
Venlo) waarbij de Gestapo, Duitse 
verzetslieden en Britse agenten 
zijn betrokken. 
12 nov 1939 
Britten en Fransen wijzen bemidde
ling door België & Nederland af. 
14 nov 1939 
Hitler doet insgelijks. 
17 nov 1939 
De Kriegsmarine begint onbeperkte 
duikbootoorlog tegen alle Britse 
en Franse schepen. 
28 nov 1939 
De Sovjet-Unie zegt haar niet
aanvalsverdrag met Finland op. 
29 nov 1939 
Diplomatieke betrekkingen tussen 
Moskou en Helsinki verbroken. 
3~_o_~93~ 
De Sovjet-Unie valt Finland aan: 
de z.g. Winteroorlog begint, 
volgens de Finnen zonder oorlogs
verklaring. Luchtbombardement op 
Helsinki.- Franse regering krijgt 
volmachten van het parlement. 
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Kalendarium 
vierde kwartaal 1939 

1 dec 1939 
In Finland wordt een regering van 
nationale eenheid gevormd onder 
Risto Ryti.- Himmler laat de 
deportaties van Joden naar Polen 
beginnen. 
2 dec 1939 

• 
I • 
I • 
I • 
I • 
I 
• 
I • 
I 

Molotov wijst Amerikaanse beschuI-.-
digingen mbt bomberdementen op • 
Finse burgerdoelen van de hand. I 
Finland doet een beroep op de • 
Volkenbond. I -4 dec 1939 I 
In Parijs wordt een akkoord onder-_ 
tekend tussen Britten en Fransen I 
over militaire en ekonomische 
samenwerking. 
9 dec 1939 

-• • 
I 

De Volkenbondsraad komt te Genève i 
in spoedzitting bijeen. _ 
11 dec 1939 I 
Quisling informeert HitIer over lil 

een mogelijke Britse invasie in ! 
Noorwegen. I 
13 dec 1939 • . 
Op de rede van Montevideo vindt 
een zeeslag plaats tussen het 
Duitse vestzakslagschip Admiral 
Graf Spee en de Britse kruisers 
Exeter, Ajax en Achilles onder 
admiraal Harwood. Alle schepen 
rakenbeschadigd; de Exeter moet 
het gevecht staken. De Graf Spee 
loopt 's-nachts de haven van 
Montevideo binnen. 
14 dec 1939 
De kruiser Cumberland neemt de 
plaats van de Exeter in. Andere 
Britse oorlogsschepen zijn 
onderweg.- De Sovjet-Unie wordt 
uit de Volkenbond gestoten. 
17 dec 1939 
Na overleg met Berlijn licht de 
Graf Spee het anker. Even later 
wordt het schip door de eigen 
bemanning opgeblazen. 
21 dec 1939 
Eichmann benoemd tot leider van 
het Judenreferat van het Reichs-
sicherheitsamt. 
22 dec 1939 
Finland opent een tegenoffensief 
bij Petsamo. 
23 dec 1939 
De eerste Canadese troepen komen 
aan in Frankrijk. 
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BOEKEN &.. BLADEN 

Misschien komt het omdat ik bij 
het vakblad voor Journalisten, 
De Journalist, vandaan ben 
gegaan. Of door de zomer, want 
ik heb de indruk dat er de 
laatste maanden aanmerkelijk 
minder nieuwe bladen zijn 
verschenen. 
Wat er verschijnt lijkt in elk 
geval te zijn ingegeven door 
een hang naar het verleden. 
Deze zomer verscheen nummer 1 
van Come Back, dat 'niet 
verder' in de tijd terugduikt 
dan vijftig jaar. Come Back 
brengt het verleden weer tot 
leven met geschiedenissen die 
we ooit belangrijk, ontroerend 
of schandelijk, lachwekkend of 
gewoon gek vonden. Oud 
VN-redacteur Gerard Mulder is 
hoofdredacteur. Hij maakte een 
leuk eerste nummer, dat vast 
nog wel te bestellen is op tel. 
nr. 01615 - 7450 (tst. 412). 
Come Back is een uitgave van 
uitgeverij Trend Magazines. 
Deze maand (september) 
verschijnt bij uitgeverij 
Kontekst de titel Sentiment. 
Een tweemaandeli.jks blad dat 
nieuwe actualiteit wil geven 
aan hoogtepunten uit politiek, 
sport, film, show, theater en 
het nieuws van toen. De losse 
verkoopprijs bedraagt eveneens 
f 4,85. 
Het zal mij benieuwen welk blad 
het 't langste volhoudt, want 
ik heb het idee dat ze elkaar 
nogal bijten. Ze verschijnen 
beide in een oplage van rond de 
100.000, waarmee de markt toch 
aardig verzadigd moet zijn. 
Journalistiek kan het best 
interessant zijn. Per slot van 
rekening naderen we de eeuw
wisseling en dan worden mensen 
altijd een beetje nostalgisch. 
Ik zou zeggen: eerst maar tot 
over drie maanden! 

Kîaas Salverda.-
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"Onder sombere 
omstandigheden" 

Wat vervaagd Was tot herinnering !lan 
ce~ bsnge periode, ls opnieuw werkelijk
heId geworden. Wederom zijn de "u:er 
buitengewone omstandigheden" Ingetre
den, waarvan H. M. 25 jaar geledt:n, even
Hm bij de opening van de gewone zlltlng 
;\'an de Staten-Generaal, gewugde. Weder
om wOC!dt in ons wcrelddC'el de oorlog en 
wordt een onnoemelijk EToot leed over de 
"cl en gebracht, wier lijden" Vorstin en 
,Volk met deernis vervult. 

Wederom echter welt dankbaarheid In 
ons hart op, cl"t "ons land den vrede bewa
ren mocht", De \7ede, die ondanks de 
pogingen, aangewend door onze Koninsin. 
den Koning der Belgen en de hooiden der 
andere Oslo-~taten, anderer deel niet is 
,;ebleven. Wij leven thans zoo ,nel, dat het 
goed Is, deze door den oorlog ovenpoelde 
vredespogingen nog e('ru: uitdrukkelijk in 
ëe herinnering te hooren terugr~pen, Als 
[!etuigenis van den \'lI.sten wil der kleine 
dalen, alleen op vreedzame wijze hun 
nationale leven tot ontplooIIng te brengen, 
tullen deze pogingen in een opnieuw tot 
!:;eweld vervallen wereld voor de merueh .. 
held een lIchlfmd \'oorbeeld blijven. 

Md dezelfde vastberadenheid als 25 
'a.sr geleden h~ft ons land besloten, zoo" 
w~lln Europa als overzee, metterdaad ecn 
pc>sitle van volstrekte onzijdigheid te hand
haven. Het is \'erheufend, \'oor de weer
macht zelf en voor geheel ons volk, uit 
KoninklIJken mond te mogen vernemen, 
dat de mobilisatie en de concentratie der 
troc·pen zich "op voorbeeldige wijze" heb~ 
ben voltrokken. Bij da "crrnclding van de 
),moeilijke en fioms gevaarvolle taak", 
w~B:e aan belde deelen van de weermacht 
opnieuw Is toege\'allen. verwijlen onze 
gedachten bij de ramp, welke de Marine 
hog zoo kort geleden heelt getroHen. 

' .. 
Niet alleen de uiterlijke en Innerlijke 

ov~reenslemrning 1115schen den tegenwoor
digen lijd en 1914 doen de gedachl.en een 
kwart eeuw terugcaan. Deze Troonrede 
noopt daartoe ook door haar \'orm, In 
opzet en zelfs hier en daar in woord
keus heeft het Kabinet klaarblijkelijk 
nanslultlng (;czocht bij het litaatsstuk. dat 
op 15 Septemb€r 1914 aan· de Staten
Generaal werd ,'oorgelezen. Onder den 
o\'erweldigenden indruk ,'an de geb€urte~ 
nissen bepaalde het Kabinet-Cort \'an der 
Linden zich tot het geven, ~'an een beeld 

~,--~---~--~--~---' ----- ' 

DE TROONREDE • ,I; , 

De Koningin· heeh vandoog de gewone 
zitting von de Stoten-Generaol geopend met de 
volgende rede: 

Leden der Stolen-Generaal, 

Onder sombere omstandigheden kom IK 
heden In Uw midden.' Andermaal wordt ons 
werelddeel geteisterd door de verschrikkingen 
Yan een oorlog, 

Dankbaar, dot ons land den vrede bewaren 
mocht, vervult Mij nochtans deernis met de 
velen, die elders onder het oorlogsleed gebukt 
gaan, 

Het verheugt Mij, dot Onze vriendschap .. 
pelijke betrekkingen met alle Mogendheden 
onverzwakt voortduren. 

In het bijzonder geldt dit ook Onze verhou_ 
ding tot die neutrale londen, met welk~ reeds in 
een vroeger tijdperk nauwere aanraking Was 
verkregen, ' 

De gezamenlijke vredesoproep, kortgeleden 
door Zijne Majesteit den· Koning der Belgen 
mede namens zes andere Staatshoofden gedaan, 
heeft aan dien zin tot samengaan opnieuw 
uiting gegeven. 

Dat deze oproep, evenals het aanbod van 
goede diensten van Zijne Majesteit en Mij, in 
breeden kring instemming heeft gevonden, 
bevestigt Mij in de overtuiging, dot, ondanks 
ondervonden teleurstelling, velen de hoop blijven 
koesteren, dat door vreedzaam overleg betere 
internationale verhoudingen kunnen worden in 
het leyen geroepen. 

Ter handhaving van de volstrekte onzijdig
heId, waartOe ons land geroepen is en waaraan 
het zich met inzet van olie krochten wijdt, heb 
Ik Mij genoopt gezien bevel te geven tot de 
Mr-.I--n:,,..·i,,, "r"' .... -rf""' ... ~ ,_ , 

ontrustende mate voorgekomen, terwijl, waar 
noodig, van rettel/jke bepalingen met goed 
gevolg gebruik wordt gemaakt. Ten behoeve van 
de regelmatide voedselvoorziening zijn reeds 
maanden geléden zoodanige voorbereidingen 
getroffen, dat:er voorlaopig geen enkele reden 
tat ongerusthei.d behoeft te bestaan, Maatrege
len voor bodemproductie, voorroadvorming en 
distributie vor0~n hier een aaneensluitend ge .. 
heel. Voorts zÎi'1 voor de industrieele productie 
Rijksbureaux Ingesteld, waarin het bedrijfsleven 
met de Overhei:d samenwerkt biJ de regelmatige 
verdeeting van ·die artikelen, waaraan een tekort 
kan ontstaan, ; 

Het beleid der Regeerlng zal er op gericht 
blijven de opkomende nooden der bevolking noor 
vermogen te lenigen en in het bijzonder een 
tekort aan de J)oodzokelijke levensmiddelen te 
voorkomen. Distributie von verbruiksartikelen 
zol niet op .het bestaan van zulk een tekort 
behoeven te wijzen, doch zol reeds plaats heb .. 
ben, wanneer een rechtvaardige verdeeling gea 
voor zou kunnen loopen. 

Daarnaast zal de Regeering alles Jn het werk 
stellen om het normale verloop van het bedrijfs
leven te bevorderen. 

De Regeering hoopt hierdoor tevens zooveel 
doenlijk te voorkomen, dat de werkloosheid, 
waarvan zij ook overigens de bestrijding krach .. 
tig en onverdroten wil voortzetten, uit den inge
treden oorlogstoestand nieuw voedsel ontvonge. 

Ook in Nederlondsch-Indië, Suriname en 
Curaçao heeft de internationale toestond het 
treffen van een aantal bijzondere maatregelen 
noodzakelijk gemaakt. 

Op maritie~ en militair gebied zijn voorzie .. 
ningen getr\!ffl'".n ~m, wanneer zulks noodig 

WARSCHAU BLIJFT ZICH VERDEDIGEN 
Reeds een grool deel van Oosl· 
Polen door de Russen bezel 

D. bUfl1ltntUhr Tin WluehlU huil 
MundlilTond in -.en ualolouptllk 
'Vtrklutd. dlt a. 'I la .Ieh tlltt rou 01'1,. 
iU"'. dcx:h IIth lol hH blJln. IInd. 1011 
nrd.dlg.n. 

Het Russische legerbericht 
Htt RU.Hische legerbericht van 1lI Sept. 

luidt: "Op 18 S~plember hebben de lr<:>epen 
i "An he! roode leger de IIldeelln,en V~n 

het Poobche leier \'~rder terugge .... ·Orpen. 
'I A\'ond, naddtn :.ij in Wit RUJland de 
.Ied~n Swlendanr, Nowo Grudek, Or1la Iln 
de Nje-men, Slonim. Wolko\75k, het lpoOI. 

vagkrulo-punt Llda en he! 6t.atlon J&fI"lewlctl 
IUin den !poorv .. eg Minsk· Bres! Litowlk Wut ",. 
trI in de We.$\elijke cnkralne het 5poor;>.·e(_ 
kruispunt Sarn,. en de sleden Lul!.k, SWinl.!. 
lawo"l'o'. HIJJ~h. Krune en Buczact beul. De 
yoorhc>ede Van het roode leger nadert Ltm. 
bug en WJlna, 

De BerllJruche corres.pondent van Berl\nJke 
TJdende meldt, lilt WorolJlklw de opperbt\·tl_ 
hebber dt>r So\\1et-Rurslsche Itrljdkrachten, 
ul! dt! Ruullche troepen Jn Polen 8IInv~rt 
en dat r~ vele Russl.sc:he ,oldah:n door 
Kalinln .lijn gederoreerd Voor In Polen be
toonden moed. 

De Duitsche vorderingen 
Hel opperbevel van de DuJl!che Wef;r. 

m&cbt moakt btkend: 
De onlblnding en capllulaUe I'an de uiteen_ 

Eell!:;t:en of Ingeslo'cn deelen \'ao het Pool. 
lche leger gaat 5ncl voon.. De dag nn dt 
Blura 15 ten einde. ~ 

Tot nu toe werden 60,000 gevangenen 
gemaakt en ((on niet te overziene bull Hel 
reEUltaal Is nog niet bij benadering Ie bep~len 
Een lamelIjk kleine vljandt>]ljke strljdgr~p 
werd ten Noord·welten van ~mberg Ver_ 
nleUgd. Er ..... erden daarbij )0,000 ge\,fjngenen 
gemaakt. ~mb.er, it 10\ o\'erga\'e ge-
lommeerd. 

Voor Warsthau iJ na het ul!blljven "an 
den Poohchen onderhandelaar de Y.rIJgl
bedrIJ\'jghdd hen" .. t. De d.ad wordt door 
de Polen .londer rekening te houden mtl 
de bevolking welke meer don een mllllo.en 
menschen bedrugt, verdedIgd. Het lucht
.....apen hee!! gl!leren nog aleehu d, 

'zonderlijke um·ahvluehlen ondernomen. 
O"erlgt>OI ..... at hel nltt me-er noodig. 
vliegtuigen aan het oo~t~lIJk front aan 
den strijd te doen dednet:nen. 

De vlucht naar Roemenië 

Rusland .... 'aaNchljnlljk P<'>gen zou In' 
Noorden m~r ruimte te krih'cn. Men 
zich volgens dl! blad bOk, afvragen oi 
Duit!ch·Ru!slsche verdrag tnls~cbien i r 
m~r l1eJ.eime dauful!:!l bfln't dan dIe, beo 
trellende de verde('ling \'11n Polen, ui 
Dullschland Rwll1nd de rol van beschtrm~r 
der Baltische ,loten en Finland heeft kUnnEn 
welgeren, waarop Rwhnd 100 besteld ~' 
dat de onderhand~lingen m~t de Wcsl! 
mogendheden mlslu}:ten. ' 

Hoewel men natuurlijk hier ('\'enmi! 
elders weet, v:at Rusland In %.Ijn schlld , , 
en lommige bladen nog willen gcl00\'eti _~ t 
het Rushmd !llJeen maar om ecn bezeltl'lg 
vlln de \'roegere Russische dE*len \'lIn Polen 
Ie doen ..... l1s. opdat Dullschlan,i die nIet oc,k 
zou nemen, zlJn de mf'eüe b);jden loch Vhn 
meenlng, dat het gevaar '·oor de Noordl 
h,nden Vergroot b, omdat belde 00 

voerende par1ljen nldt rullen 0111alen om· 
macht en In\'IDecl uit Ie breiden. War 
het Inderdud ecn strijd op ,le\'en en I 
wordt luuchen hel door RusJ:,nd gefleunrl~ 
nationaal·~odal!.stbche Dl.1llJchlllnd en dl: 
i'roole denlocrallt>€n van Wcst-l:uropa, 

A! .... 'ljkend van de mee!\e b!aden Is de 
commt>nlaar \"lIn Goeteborg hanJel:; og .• 
laerlstJdnlng, die en'an overtuigd h, d! 
Ruulsche Jm'al in Polen een !~rC('p doe 
Dull~che plànnen ha!»!.. Duideli.iJ.:er ~e 
dat Dul1fchland zijn plannen ku aDnzien 
cle Oehri"lml' nirt \'cn'·ucr.1P).:cn cn c'~, 

AD V ER TENTI EN 
~.rJ:~,~'(e~I'd~:~t~!~id, IU r3r:;11.·1I.'f!n·.~ 
Wfl<.'n'hn IC~CU(U~~ b<!U I nl,l luid 
\o'",I( ! lil<> U C', ~ rUt! N.ft.Cliu 
IJ "'''''rdt'' , 1..Yl t,~ "'CHlrd mur 10 rt. NIEU E ROTTERO'A' SCHE COURANT WEeRBERICHT \ 

1". h. Kon. Ne&. Meteor. hut. In Oe BU, 

VtJ\WACHTINCh tI'\ol,t:.i:t ~I kradltii'e 
lijdelijk ,to-rmlrnU(e Westelijke t 
Zumv.~eti)k.e· .... 'ind, r,t,'J..tr bewo~1 • 
betr., tiJde-1tjk mtn. latt! Ie-'.JI kou'!. 
n01\M'EINtHI on\v. 30 Nov; 1J. v 
,\tlmlUln 1 do L r,orm·ult Zuid.wut 
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AVONDBLADA 

Arm Finland, 

Wat de ontwikkeling VIUl zaken de 
lutste dagen "reeds deed vreezen Is van
daag .... 'erkelijkheid geworden: Finland 
is het slachtoffer ,eworden "an een 
Ru!sbchen aanval. Zonder ,,"eht te slaan 
op de finsche vertoogen, welke aller
mimt Van ,cherpslijperij getuigden, hedt 
de Sowjetunie gisteravond de diploma
tieke betrekkingen met Finland ver-

. broken. hetgeen thans blijkt de Inleldln·g 
gewe-elt te zijn van een militaire actie, 
waarmede Ru!land de zelfzuchtige doel
einden zal trachten te bereiken, welke de 
Finnen, met het oog op hun positie van 
onafhankelijkheid, meenden niet goed-
Ichikl te kunncn toeslaan. , . 

In dezen trie1ten iang van %.aken zUn de 
"grensincidenten" niet meer dan een dek
mantel voor dit anrelsleve optreden", 
dOOf, de scheuren waarvan de Imperialis
tische' en wer ... Jd-revolutionalre plannen 
maar" al te zlcntbaar zijn. Want zelfl de 
verzekering van de de ten s I e "an de 
S'O ..... je tun Ie, wa,1Tvoor, blijkens De Toe-
6ta.nd van gisleravond, het orgaan Van de 
Roode VI01lt zoo onomwonden pleit, heelt 
gei!n ander doel dan Rusland de voor
deeligste positie te verzekeren, wanneer 
het mei het Westen in conflict zou komen, 
~n conflict, dat alleen kan worden uit
selokt door een Russische imperialistische 
en ievolutlonaire expansie, aangezien de 
Weslersche r,loJicndheden van hun kant 
StuIk ee-n strijd niet Jicht zullen loeken, 
loolang zij zich door de Sowjetunie niet 
bedreigd zullen gevoelen. 

Zoo valt thans wederom een kleine 
natie aan aggressie ten oHer. Onze ver· 
ontwaardiglng keert zich tegen den bruten 
aaM'.lIer. Onze warme Iympalhlé gaat uit 
naar het Flnsche volk. dat In de kort
IItondJgheid van zijn z.eltstandi, but.aan 
reeds blijk heeft gegeVen van een groei 
en e-en activiteit., welke het de bewonde
ring van de wereld hebben verzekerd, Het 
11 wel een treffend bewijs, hoeZeer het 
%ich cultureel fI~(·ds he-elt weten te onder-
6chelden, dal jubl In dit jaar de Nobel
prv! \'oM de Htli-ratuur aan een Finschen 
fchrij\'N len deel is g~vallen, He\ land 
had ook gewenschl de wereld te loon en, 
wat het op org~nJsltlotisch gebJed \'I)rmag, 
Inlmeu, Finland had zich réeds opgemaakt 
(Jm in )9-10 gHtnvheld Ie \'erleenen aan 
dtelnemer~ en bezoekers \'an de Olym-
pi;,che Spelen, ..... ~Ike echter met hun 
t"~r·r,cl <.:"; 1'·\-""" \.~ ..... f'ch:·o....-l"r;nc rl,,~ \",1· 

'ht. JAARGANG %fo. J.H 
UIIglV" NI.iI. ..... R~Utrd.mHb. COU!~ N,V, ,. Rol/nel.!Il.. 

DE RUSSISCHE AANVAL OP F)NLAND IS 

VANOCHTEND 

BEGONNEN 

Artilleriegevechten op 

verschillende punten 

van de grens 

Bommen op het vliegveld van 

Helllniki en Wlb.rg 

E .... ;u,cht ~ H.1Jlnlrl, d. 
fl"lch. hool&III&, ""lIrba~.n 
~lnlT\or;." d • .. rst. Ic""I.I· 
'fh~uID.,...'ftIl~h.n.n ';;n., 

V.nmlddag .m •• n uur 15 plaatl.lijk, tijd heeft hal radi.
station van Hehlnkl bekend gemaakt, dat Finland het voorwerp 
is geworden van een Dggreuie van den kant von hot lowjetleger. 

. Reut.r meldde vanmo'gen uit Helsinki: 
Vonmorgen om elf uur vlogen vier lowjetvliegtuigen bov .. en 

d. hoven en werden beschoten uit kanonnen van de kustver
dediging, Zij wierpen geen bommen, 

Vomelsuu, op de Karelische landengte, il van zee uit, waar .. 
Ichijnlijk van Kro~ltadt, gebombardeerd. 

Uit Klvin.bb (Karelië) w.rdt .en .rllll.ri.duol gemold, 
Bij Suojoervi hebben de RUilen een kleine strook Finsch 

grondgebied beut. 
Op Molm, het vliegveld van Helsinki, en in het oostelijke ge

deeelte von Wiborg, lijn brandbommen geworpen. In Wiborg 
lijn talrijke bron den uitgebroken. 

Bonn Sveabarg, de vesting van Helsinki, xljn tien lowjetvlieg
tuigen verschenen. 

Volgenl andere berichten uit due!fde bron moken lowjet-, 
troepen sich gereed om afdeelingen aan land te setten op Seiskari, 
" .. ,1'1 "il..",,-I i" ,.l,. f'inv'h~ o",!f ",/"":1,;; t(t"n\t,,"~ 

is men, hOtwel men e1 
WiJ, d.t de Fwch-Rw· 

I dMr de OPltillnf v.n hel 
nlet.ainvalaverdrag ln een beslissend .tadlum 
itkomen ..... u. hooi5! .marltlijk \ur .. t door 
hft feit, dat Ru!bnd, alle Flrucht teiernoel
kornendMld ten Ipijt, tot mllltalre actie IJ 
o\·eritraan, De stemming te Stock.holm is 
t~r ,Wukt. In sroepJes .I..a.an de mensthen 
voor de ~ourantenbl.1ruux d~ bulleUru: te 
lezcn, of de veuche extra bladen af Ie 
.... ·lIchten, De Indr\Jk, dIen hl'.! onultUende 
nle-u ...... uIt het eto,tt>Il.lke br~der1and maakt, 
SUilt op .lle lIellchltn te lezen. Maar men 
zegt ,een woord, men neemt lw~,end ken
tili van de berichten en iut :'wijllend "'eer 
verder. 

Nor wil men hier en dur In p()lltteke 
\trinlen ,elooven, ciat de RU"i,che aanval 
leen totalen \"ero\"eriniloorlol( van Fmland 
inl (,lt, mfl~~ f'~'"\ bppnkte ,,~:Ie Ier v~r-

ENGE LANDS VOORIICHilGE 
HOUDING 

Onu e«n:Spondènt ~ Londen teldOl\.f.'oUdt 
om vanrrûdd.fl,,: ~ 

Jn llwaehtinl nn de \"e"klarln(, dle d, 
premier vanmidda, in het [Aierhu!J zal. 11· 
I~nen, .... wdt er In ottie~le krin«tn O\'tr de 
Rus5/JebfJ ln\"8sle \'an Flnllnd nJet mtér 'I"_ 
ugd, dan dat DJ de Brlt.«-he re.rfl!"t"inc nood.· 
7Jlakt hlar 5t.andpunt opnieuw 1rI oveiwe-,1nr 
te nemen. 

Men mar aannemen; dat d1t op de kabinet.· 
\""el"faderln( van 'nnO(htend reeds b .~hJed 
en d.it de premIer, .... '&nneer hU vanmlddall 
~predtt, eent( lIeh\ til kunnen werpen op 
de conelw4u, wurtoe he11ublne1 vanothtend 
it ,ekomen.. 

Dil drutbch. bulu.lI.n louhn Illn P" 
non:un. IISkI .cht" al'l 'l'l'uuchlJnllJk. 
Hoe ... , Eng,llnd ook "tfonlwurdJ;d 
·mlg dJn 0' .... , dIl nl."",,, VfTa! Tan onulI· 
gtlO'kt •• glJuul., hIJ hufl op h.1 009f1"l' 
hUk I. T"! oJnh.ndtn, dan dat h.t dch 
llehlnudtg In .. n oerleg m'l Rull.nd 
JCU .Ioft.n, 0. hul. hO'ud.lng "In Eng., 
lInd h;.no"" Rudlnd b 'fin h.t }agln 
., .an d()(ll .. n fToot. "ooulchtl'ihtld g •• 
Ittnmuld .n tr iI ud.n tt ;.JOOTln, dtl 
I"un dl. g.dulJ.lIIn ook nu ut wlllll1 
bUl"" nlg.n.. Dat \, ook d. Indruk. dltn . 
m.n uU d. ".ucomm.nJ.rtn krlJit-

Etn v!)Ot Hn ,preken do .bIlden hun .at.' 
keer over Rusland'. optreden uit, mllr een 
voor Hn vermijden dj daden teren RwJaOd 
t4 ebthen. Dat ,eldt 100""'1'1 Ivoor de recht •. 
.che aiJ voor de 1I1l:klthe pers. Zij :tillen ken. 
neliJk eenigllln. met het ievd In hun mu" 

Aan den eenen kant itven z.lJ er l!ch reken_ 
",h.p ·van, dat een tn,eland. ·dat voor de 
rechten \'an de kl~lne morendheden ten strijde 
u (etrokken, of, .looals de premier het hed! 
uJtledrukt "OM EuropIl t~ bevrijden ,·Iln dt 
eeuwl,t vrtoei voor Ol.1lt..s~he ."renle en 
de be\'olkJnr vin Europa. in .\.u1. tt .lelltn 
hun vrijheden en onllhankelijkheJd te bet 
wnen", Rwland', .chu.mlelooz.en .. nvd op 
Iljn kleinen nabuunlaat moeUijk door de 
vlnlen kan %Jen londer de s:uh'erheld \'ln 
zUn oorlOf5doelelndtn In de oogen van de 
nt'ulralen ern.U, t.e C"ompromltt.eeren. 

Alin den anderen kant leven lij er llch 
rekeru~hap ,van. loo.iJ de Ne ..... ' C~nl~le 
het uitdrukt, dat "de hulp. die wij un Fin. 
bnd louden (even, beperkt lt tenievolll! ,"an 
,eoiTatilche onut.andJ,he<len en hel telt, dat 
wlJ rt'l!ds In e~n oodo, mei DullHhland ,e_ 
wlk.keld tijn". , 

Voor zoover Ent~land tot maatre,el~n be
sluit _ en een of .ndertn vorm van actie ui 
he\ voor ziJn pruti't ",'el moeten ne,mtn -
zullen zrJ dus 'voorloop!, wel \'an \'rlJ bn. 
schuldigen en meer demoOltraUe\'fn dan 
feitelijk!"n urd bliJven. Ee'n "oor de hl1ld 
Jlgrende monlijkheid I1 bij ·voorbeeld, dal de 
Engelsche uleerlnl van haar mbnoeren over 
Rmllndl optr~en rou blijk leven door te 
btoginn~n met de- hanrlcbbupreklngen, die nu 
al metr dan een maand lang m~t M,."ko'l 
\I'~n"l'n fi: P \·oerr1.' ~!or I,e HIl~,n. D~t l'">U "~11 

10 u. 30 \'.rn. nttntl.eR"in O. 

DE REPRESAILLES 
-Een Engefs(h dreigemenfaan "

neulralen 
tin wl)Ouhwrdu ".n h.1 Env.hl 

mlnltltt1t UD o.conomllch. uk.n h. 
-h.d.n ,..fklaud ·d.L tndl_n cl. Mulu' 
loud.n Inchltn hun .ch.p.n. elt. p~ 
.tb.n .xporl Uil. h60rd h.bh.n d~ 
oor!oguch.p,n I. ht.n b*g.ltldln. dit 
vunuln. h.t ".It.lljk rtchl Uil. Eng'· 
hnd om lu1k. ICh'F'1n I. dOCluo.k'D 
aou a.nlilhn. 

NIEUWE NWERLANDSCHE STAP, .ol 
TE LONDEN TE VERWACHTEN 

Inzak. d. EnqeIsche r.presa 
Oe Regetringspeudll!osl meldt: 
Gelijk Indertijd is medegedet 

heelt de Nedetlandsche regeering, ter~ 
stond na.dat het" \"oornemen der 
Briuche regeerlng bekend was ge
worden om oyer te raan tot In"~
Ilagnemlng aan boord " .. 0 neutr 
schepen \'an .:oedeTen van Dutul 
herkomst, daartegen bij de BrlÛt 
res:eering een krachtig protest in .. 
diend. De tekst "an de Inmiddels uit
gevaardigde order in coundl ;v.·ordt 
th.a1Ul door de betrokken instanties 

~:~o~e o~:J:rt:~ds~~e \~~rg::~~I;~, . 
dienaangaande weldra. opnieuw" tot 
Brlt&che nreedng ral we~den.· 

DE NEDERlANOSCHE KOOPVAAnDIJ 
VoarIaóp!g nog geen' 

convoy.ering daar d. Marl 
OflideuJ wordt htt \'OI,enM Bemeld: 
B-etrlJpelUk IJ, dat de \'encherplng va!. MD 

ne-oorlo, et ~ leid\. d<\t alle middelen. 
welke de \'tUirhtld \'an 002,1' 5eheepv,ur"t 
\'el"hoogen, bij ~n u-e\uend \"olk s'- "'~I 
/;Jf\U Jn het Cfntrum \-an de belangs "LS 

JU~~t als t'"i:n "an rleu m!dd-e-Ien con' e' 
rln, \'on onzt koopvuroen door Ichepi til 

OOlt marine .... ·ordt aanw\·oJen, Mhoe •• _d n 

OQ~.~t~e~~::rnb~.at:'~I.jt It~h rum ook natuur
'1,1{ "~", 1'''1 I me: t-.p\ ~>:~~~;t',":k_ .. ~·~?, .?~ 



Oorlogshandelingen in 1939 
te land in het Hoge Noorden 
en op zee in het Verre Zuiden 
De Russen stond met hun botte 
aanval op Finland iets meer voor 
ogen dan een uitbreiding van hun 
toch al ruim bemeten grondgebied. 
De Finse grens lag slechts op 30km 
- voor zware artillerie overbrug
baar - van Leningrad, de tweede 
stad in de Sovjet-Unie en van zeer 
grote strategische betekenis. 

De totale lengte van de Sovjet
kust aan de Oostzee bedroeg 
slechts ongeveer 100 kilometer: de 
Baltische republieken waren nog 
steeds formeel zelfstandig, hoewel 
Estland en Letland in een geheim 
protocol van het pact van Molotov 
en Von Ribbentrop tot de Sovjet
invloedssfeer werden gerekend. 
Onder sterke druk waren beide 
landen gedwongen verdragen van 
wederzijdse bijstand met de 
machtige buur af te sluiten. Als 
gevolg daarvan bevonden zich in 
beide landen al 25.000 man 
Sovjet-troepen, die daar al waren 
aangekomen vóórdat de verdragen 
waren getekend! Duitse ambities in 
de richting van Leningrad moesten 
op deze manier' worden ontmoedigd: 
Stalin wist dat zijn land vroeg of 
laat ook aan de beurt zou komen. 

Waar de Sovjets voor alles belang 
bij hadden was toegang tot de open 
zee. De havens van Moermansk (ijs
vrij!) en Archangelsk (tweede keus 
in geval de Duitsers Noorwegen 
zouden bezetten) waren van vitaal 
belang voor de aanvoer van 
goederen in geval van een Duitse 
inval in de Sovjet-Un~e. Uiteraard 
gold hetzelfde met betrekking tot 
de spoorwegen naar die havens, en 
die naar Moermansk waren kwetsbaar 
voor aanvallen via Finland. 

Uiteraard waren de Sovjets niet 
zozeer beducht voor agressie van 
Finse zijde als wel voor hetgeen 
Duitse troepen, al of niet samen 
met Finse, vanuit Finland tegen 
doelen in de Sovjet-Unie zouden 
kunnen aanrichten. Dit gevaar leek 
de Sovjet-strategen geenszins 
denkbeeldig_ 

Finland was iets groter, en wat 
meer mans dan de Baltische staten. 
Druk op Finland van Sovjet-zijde 
deed het land bijna automatisch 

10 

steun zoeken bij de Duitsers, die 
tenminste in staat geacht mochten 
worden effektief steun te verlenen 
als dat nodig mocht zijn. Het pact 
tussen Russen en Duitsers was dus 
ook voor de Finnen een streep door 
de rekening. Ze waren dan ook be
reid om territoriale concessies te 
doen op alle door de Sovjets ge
eiste punten, inclusief Petsamo en 
de grens bij Leningrad, maar niet 
met betrekking tot Hangö, een stad 
aan de Finse zuidwestkust, die tot 
een grote Russische militaire 
basis moest worden uitgebouwd. Dit 
zou op het totale verlies van de 
Finse nationale veiligheid neer
komen. Op 13 november werden de 
besprekingen afgebroken. Finland 
mobiliseerde en zond troepenver
sterkingen naar de grens. 

Op 30 november kwam de aanval van 
de Sovjets. De ontsteltenis in het 
buitenland, met name in Amerika, 
maakt spoedig plaats voor een diep 
respekt voor de taaie Finnen, die 

Au Courant september 1989 
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EERSTE BLAD. 

BUITENLAND 

Zuid·Amerika wenschl •• n 
doeltreffende .eutralileiu. 

politiek 

e ,;t\dmiral ,Graf Speen door B:~t~,~~~;II;~;:;';;'~~,:'s 
comm. andanl:~tot 'zinken ge ,bracht ~;;:",;3;::~::;'::,:~:,::,::::~ 

nln, lot linken lebu.chL 
Een deel VlO d.! bem3nnlng werd In 

Heelt Uruguay Ie Londen e" 
Berlün tegen den zeeslag 

geprole.teerd? 

OVERZICltT. 

De 'ondergane van het Duitsèhe Vtt!. 
'Uksla,scblp, bewerk$lelllrd door de 
dgen bemannln,. kwam als een Iroote 
Ytrra.uln,. ~ Uruiuay!~he regeertn, 

~ he-eIt ,ewelgerd den tijdlimiet van 7:l: 
uur - voor de reparatlt van het be--
,chadlgde schip - te verlengen 'en de 
keu! hle-el over om opnieuw !Ia, te le
veren ol zeltvernleUllng. Men koos 
het La3l5te. Deze opJoulng heeft ook 
een' Internatlonalen knoop dO<lr(ehakt, 
daAr verder verblijf van de .. Oral 
Spi:!e" In een neutrale haven k ..... esties 
van InternBllonalen a.ud deden ont. 
staan. Van Dultjche zijde wordt VOlf" 
houden, dat het Inlern~tlonale recht 
en ,ebruik is ,eschonden nu Uruguay 
weigerde de .. Grat Spee" 100 14ng 
rastvrJjheld te verleenen toldat de 
schade geheel h",rste1d WU, Een 
Dult3ch protest zal te Montevideo 
worden overhandigd. Op ziJn beurt 
protuteert Uruguay. dat het tot lin
ken brengen van het slal/3chlp het 
scheepvaartverkeer ~Iemmert. 

Atgetkn dloarvan iJ echter door 
het tot zinken brengen van de .. Adm!. 
r1' nr~r R~"(''' .... ''1 ('!!"rt.~ 1"'..:"~11":1 ,~n 

Drie 
einde 

explosies maakten 
aan het Duitsche 
~lagschip 

Bemanning vooraf van boord gegaan 
Commandant· thans op,~eg' naar 

Büenos Aires 

"De voor het herstel van de zeewaardigheid van het 
pantserschip "Admiral Graf Spee" noodige tijd werd 
door de regeering vàn Uruguay gewèigerd. 
Onder deze omstandigheden heeft de commandant 
besloten, het schip buiten de t,l~'ritoriale wateren van 
Uruguay in de lucht te ·Iater\{vliegen," 
Om 5 DO< I 5 (pI, lijd) bad d. "G"f Spe;" hel anker gelicht. Voor hel 
nrlrek waren de oudtte en· de gehuwde leden der bemanning, 100 man. 

I ' ... 1 .1, .'~:" T,_ ... _~" ,l~1 ... .o,.,...",,,. 

Uruguay gdn:ero€:<Ord, De commandant 
en de overlg(' op\'3rend~n zijn op we: 
naar Buen<1 ... -l.ires. 
EerJle blad, pog. /. Vlj/dol blad. PUl1. I. 

De Dultsche re-;e.erinj[ hedt bIJ 
UrulJuay s.;pro:ej·.~~rd WClens de 'Jo JI
lering de "Grat Spee" lana:er In de 
naven 100 te laten, EerHe b!o..f. pag, Z. 

Een BrItsene duikboot hedt voor t:W 
Elbe een Dul!schen kruiser van de 
"Köln"·kla5w getör~~rd. Het schip l3 
gezonken, Eerste blad, pal!" 1. 

Voor de Sehot3che kUjt. waar Duit.. 
sebe vlleglulg.!n mijnen heb~n gewo~~ 
pen, ziJn de Noor,,,he boot "Strindhel ..... 
("60 Ion) en het Enge13che leh!];! 
•• Amble" (11132 ton) gezOllken, 

tente blad, p4g, ~. 

Op de Noordzc-e I.s het BriL~he sehl];! 
.. Seren!ty" (ZH Ion) door Duitschil • 
vUeitull''}n tot zinken gebracht. '., 

Eerste blod,pog. Z. 

He"',.!e gevcçhlen worden In het Noor· 
den van Finland iNleverd. . 

temc blild,p49,l,' 

BINNENLAND 
. H. M. de Koni";,,'n zal a.J~ Wöensd3i~ 
mf-Jdrt!:t (In" \ I'''~ e·m Ar\vent~r .. d., h0U~ 
den \'oor de radio, Vilfde blad. pog. 1. 

()<)k het PriMe liJk Paar heert een glit 
ge!cho~ken voor het Roooe-Krulsw!!rk 
In Finland. Derde blad. po".'. 

De hier ter stede g~houden colkdd 
voor het AI:J~m.~en Steuncomité 19:\<) 
heeCi. de geldinzameling J=u drcul.u:e 
er biJ lnbeg,::p\"n, ruim /36.000 Opge
bra';hL Z .. J:I~ ~lJ·t. illl-')'. 1, 

. .0, G"mt(,!'1tèr:.nJ I:~nr~md::! h,'d~~ 

NIEU E ROTTERDA SCHECOURANT WEEF 
v.h. Kon.Ned 

.\CHr· 

mk~~~~~~t' 
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Donderdag 14 December 1939 
9hh JAARO),NG Ko, ~u 

UII'iUII HItLl ..... J\otlndlllll~ht Counnt N,V. h J\otludtm. 

DE GRAF SPEE IN EEN HEFTJGZEEGEVECHT ~1~~::::~~n~~:t:";~'~,:;:{:i~~ 
B ES C HAD J G h<l .nl", uH "M;" ",""vld",. '" u,JJm o VOO ROE N R J ODE LA P LA T A :~:!m~~Û~ ~~:,:,~' ,'tn";.';'';.; ~~;: 

Het Duitsche slagschip ontscheept dooden en ge· 
wonden te Montevideo. De Brltsche kruiser Exeter 
beschadigd, De kruisers Ajax en Achilies wachten 

voor de hoven 

Een communiqué van de 8rltsche admiraliteit verklaart: 

/lUit tot nu too ontvangen Inlichtingen blijkt, dot drie Britsche 
kruisers in contact zijn geweest met de Admirol Scheer. Dit was 
gisteren om 6 uur 's morgens het geval. De Admiral Scheer werd 

herhaalde malen getroffen en scheen een toevlucht te zoeken In 
den Rio de la Plata. Tijdens het hevige gevecht, dot vier uur duurde, 
werd de Britsche kruisf';'r Ev€'ter beschcd;(vj pn (j.o<'r1wn"tJ .... 'l li,..1-, 

~ d.n "o~'gro"J h.t Dulbd,. U"I\U~' 
Il..t<;llentp AJrntr81 G,,,j s.,. •. 

• I • 

Het verloop van den strijd 
\'olieru berichten ul! Mon!.io\ide.J u de 

kru~t Uru,ual tu~!cht'nbelde gt'komel'l, 
t<:>en de 'trljd tUHchen de (>n!()g.~çhp~oen 
zich nllAr de territoriale \\'a\tr~n nn UrJ' 
(UJy H'heen te \'erplaaL'L'Tl In \'Iootkr!ng",n 
te Monte\-ide-o Ui ml.'n \'01 lof o\'er oe l.iI~tJek 
\"an de Engebchen. De drie BrIL'ch~ kr'U!~pn, 
die \'oQrtdur~nd!'!'en overwicht .• "hent'n t.e heb
ben, drel'en de Grat Sp('oe In M richting van 
de kw I. "'allt hat ~chip tilt! dJn \'<111 ... 'n~l. 
Mld kon ontwIkkelen. ~ ArhlJ1~ kwam 
den aanfj'e\'allen krul.'er AJ~x, die ~.t't rran., 
~che.ss. Formosa 1997,' t .... ,)) ronti"'m Pl.lnta 

~~l,,::~: ;~~~,~e:"r~;:_ te_ ~i~ir ~ .'·ri,'; r"...ft 

Aan den .ndean \unt r;chtte h~t Dull.$~he 
,-orl0f:53chlp uch \'oomam<!\tJk op d~!en 
Brit!~hen krul$oCr. OrnHrt--e'.<:.s middernacht 
\'enche-en de Duluche gezant te Montl:\'idKl 
op hel hoofdkant.coor "Bn den hBV'enmee~ter, 
/)m voonltnlngtn Ie lreUen \'oor de onl~che. 
ping \'ln doxden en rewClnden. Men wtet te 
:-'Ionte\'ideo f\(\jI' niet ol de Exeter V>iJ ZWlIllt 
(dtQfftfl iJl. dat he-t 3chip eveneens de haven 
J~I m~ten binnenlw~n, ol dal de ~chade 
v-o gering lol, dat (lP ze~ \'oorzleningen ge· 
tr.)ff~n kunnen worden, die het hel ~chip mo· 
i",lljk mall"en, opnleu',,-, d~l U nemen aan den 
!trijd. wanntoer de Graf S~ de h~ven 9.'~r 
"erIaal Het E-<:hlp 11 In de richting \'an de 
ft-(' gerlr;.omd en \'ertoonde een Ilchte ~hgl!J. 

Deschode van de Graf Spee 
~ Er"euche bladen zijn zeer, gt"Mtddttl« 

01'",[ het \'erl!lop nn den :eH\.:Ig voor den 
R:o dl.' lil Plat.... ~ Evenin, Sundard pubH· 
eeert Hn hoofdartikel onde: den kop "Famo'J' 
"':Cl00-" en IchriJlt dal d~ cvn~~p"nd~nt van 
MI b:~d ~ Mon~\,jdeo m~l een bo-ot lan~J 
d~ Graf Speo!! IJ gevaren in M haven \';I.n 
MiX1t",\·ide-o. 

Volg.n. d.!lun corrupondenl b 
de brug- Yin hel Duilleh. oorlog •• 
Khlp Y~il~.1 1'Itdwenul. .n TtrlCKInl 
het J..ehlp YI.r Vlooit galen In d.n 
.IJklnl, waarvan tr lw .. luht bo".n 
d. wII.rliJn UIl"en, Hf~ .chlp 
h .. tl . yolg.nl h.m h Monlt"ldlKl 
36 de-od.n '1\ 70 g,wond.n onhehll'.pl, 

Het blaJ ~erkt dan \'erdtr op .ia! de laat. 
.U! maand~n de driP. Duillcne vutIak,lail· 
Hhepm op de O~nen oJ=>tre-eren op zoele. 
nur BrIL<·d.e Ichepen, d-xh dit de buil van 
dal! leh~P'!n tot du.~,·err~ mnt !.~r klein u, 

Ot Star merkt op dat men mei e-enlien 
lr.g!t %lch lwn aln'agen 9,·&t t'1' nn terecht 
mç-e!t komen, wannM'r Bn'.!cM krui~rs m~t 
v.sduliTU k~nonMn. Jicht mu)o;un op een 
Dui\.!ch ve!t.ukJltj'!chlp met tLfdu[ms bnon. 
r.er;· Men kent nu het r~ulU1at. In een actie 
we:ke typL.!ch u \'oor de Bnljche \'[001. is 
hel Dul!.sche ~êh)p I'erodal'en. Een dHl~:IJk 
3uctti I.s he-tJ Int meer waa.."<i, d.'n bIJ\'ovr· 
b~;d het IQt Irnkell bHnien VJn <U BN'men 
gewtut lO\l. 1!Jn. 

R.ul.r m.ldl uil Monlt"ld.CI. dJI htl 
dlgllchl gtl.g.nluid Oltll IIm dt Ich_d. 
.. nd.tOuf8~opl.ntmtn.nd .. th.1 
teMp un lt1'ool 'ill hn'l In den eon· 
1,61.lor.n. W .. "ehljnlljlc· 1I hludoor d.t 
(.r.tn1t 'I'LlLll!tldl", ... onklu, guukt. 
,. ",~,,~. c' ... ~'"_' ..... ~~~_.~ h ".~ 

HO<lldudleltLltl Mr, P. C. 5",.,1.. 

Ttl.;-um·Adull HIJGH J\'dun. 

hall c..ewoJ 
We:nig of 
om het' 
iet.l13cl' 

De Engel!che radio meldde vanmiddag, d,1 
de Duit-~che coru;ulle Monte\'ideo :leb dadelijk. 
!lan boord bele\'en had \'110 de Graf Spe-fI voor 
e-en bespreking met den gezagvoerder, 

Een tele~ram uit Monte\'ldt-o aan d!! New 
York Tlm"'s zeit. dat dl! Ichade aan den brug 
en den commandotoren van dJen lard Û. dat 
het ~chlp len minste dertfg dagen voor hent",l 
noodlg zal hebben 

De deskundien van de Uru,rul;uche ug~' 
riNl: zijn nog niet aan boord i'e ..... eo.st om de 
!çhade te bepalen en een verUl~ van d~n 
Dultlchen consul om zoolanll te mogen blij"",n 
lii:~en, is nle! ingt-diend, 

Duitschè berichten over den 
"eeslog 

n.e Mrkhten over het ge\'tcM \'~n een 
Dultsch oorkiMchip mei ver5-Cheidene Engel· 
s~he krul.l:en hetH hier groeUn indruk ge· 
mukt en vormt hel onderw~rp "an den dali. 
a!dw het Duiu..he nieuwsbureau uit BuenoJ 
Alres. 

!>len had het bier niet rnogelljk ge~cht, zoo 
"tn'()!.gt het D. N, B .. dat hel een Duil.!chen 
oorlogsbodem l(.>U gelUkken, door de Eniel~ 
$che blokkade Ie breken, voor de mondln.i 
van de Ia Plau w yeuchljnen. Een nauw· 
keurig ~ld van MI verk>op van het ge\'e<!ht 
U op tèet ool-enblUc not n\et te g('\'en. daar 
\'oo:JCwJp\g bijna ulltluHend Engelsche berich. 
ten ~$Chi.\cbur .zjJn. NletWnfn blijkt ook 
hIeruit, dQt de Dult.sche oorlois-bodem den 
Enge:"'<..ehen kruuen, welker aantallen minJtt 
drie 't>t'drlart, zware '-erlJuen en beschadl
gin~en heeft t~!I'ebrachl e.n Hn deel du 
Enge[$Cht ue.strljdkrachten gedwongen heeft 
het geve-çht at " breken en nlllgheid te 
ueken In de MutraJe h'H·en v~n Montevideo. 
{Dit bErkht is niet In QI'ereen:rt.emmlng met 
de telegrammen uit Mont.evid('O volreru 
·.nlke de Exe\.er jubt naar z~ gHtoomd 11 
met ~n lichte slagzij. - Red.) ~le Dullsche 
ol'en •• 'inning t.er lf't' wordt hier del te ht'lang· 
rijker ieacht, omdal ziJ aantoont, dat de 
DuiwJïe. (\o'rloi~marl.ne In ,>,.alt it ook in de 
rnee.\\ ver\\iJde.rde lone!< en ook zeltJ lei:en 
el" numeriek akrke:rcn t.cieN~r:.der uch t~ 
handhaven. 

Vol;-,,'lI hl.r In omloop rIJn de buleh· 
!tn loud.n d .. En!J.lIch.n In 1'1.1 !Ju.eh! 
m'l h.j Pulilch. oorlo;-uehlp mOIIud· 
;~li"nl"n ;-.brullr.1 h_bb.n, WludO<lI 
.. n dlll dn !tnn.mldd.ltn <lp h.t 
Dulheh. .ehlp b.do,un gilr .. lr.i., hd· 
gun .. nl.lpln;- w .. "<lor dit "u'lul;
om nl h.t gu.ch! .".nttnl In MODh. 
l'idtoö "oor .nlUl t. ~an. 

Ot Brlheh •• dmlnUt.11 hutt op d ... 
glruchhn nop.n. h., g.brulk .In mil" 
Ittd·;-u;-unlltn IInmldd,lIIlk tin 1''1,n· 
,pluk gtpLlblleurd • .".. .. 'lng .. t'1d "'<lld' 
dit d.t .IrIJdknehl.n Hn d. Brilleh. 
muln. In hiJ g.h"l nl'Ion, mCl.Jud
g~. buchlltk.n, .n d.1 ", nlmmn mOl' 
' .. "~,,~.,~.,~- .. ", •• ~~ p., ....... ..... ,~,~ 

HET FIN, 
DEN \ 

De motie van 
dertien <. 

QlUe oot'Tespont 
!on~rde on! \'lInr 

De twlnt!g!l.e 1 

ht--eft ,' .. ndaag hi' 
mln!e \'an dtrtl. 
roep op den V( 
de gi.s~ra\'ond 
u!tst.o<>ting var 
Volkenbond tel 
"kJueoele hulp· ... 
I::"md~st.aten .a 
werking van de 
het VoThenMM 
aangenomen ml 
bij nellen rt'!1flon 

De 8taten, d!e llè 
onthouden, zijn de d 
land., ~tland en Lit 
vi.!che ltaten, Denl 
Zweden. en verrle 
Zwitserland. 

De Veriaderlng 
eeNtomen !(Or \'erk 
$eml·perml/lente 1 

In den IUjschen 
ren, In welke "eri 
be3luJt zou \äUel 
Bond te st.ooten. 

Haïti naast 
Ur 

Vincent. dt pret 
HaJtl, heelt \'erklaa 
de zijde IOU schare] 
guay met betrekkin, 
Volkenbond, Indien 
worden ultgutö?ten. 

dat slappen lUllen 
betrokken regeerînie. 
om I~ \'oorkomen. d, 
oorlogvoerend en de I 
JchaadL Door dezer 
kaan!~he belangen f 

Een Bfilsche cl, 
een kfuiser en l 

duikbool 
Po: Brllleh" adr 

dal dH~lId" c! 



praktisch zonder gepantserde een
heden en zonder luchtmacht zich 
een vier maal zo grote strijdmacht 
met vliegtuigen en tanks van het 
lijf leken te kunnen houden. De 
eerste paar weken boekten de 
aanvallers - in hoofdzaak troepen 
van het garnizoen van Leningrad -
nauwelijks vorderingen. De Sovjet
tanks werden bestreden met een 
soort met benzine gevulde hand
granaten, die de bijnaam van Mo
lotov-cocktails kregen. De aanval 
op het midden van het land, waar 
hot volop poolwinter was, werd een 
groot débäcle voor de Russen. 
Kleine, snelle en agressief optre
dende groepjes Finse soldaten 
vielen hen zonder ophouden in de 
flank aan en sneden hun ver
bindingen af; hele divisies werden 
in de pan gehakt. De zwakheid van 
de Sovjet-troepen op punten zoals 
mobiliteit, geoefendheid, en 
taktiek was overduidelijk. 

Toch bleek Finland niet sterk ge
noeg om de Sovjet-legers blijvend 
terug te werpèn. De regering in 
Moskou had gerekend op een snelle 
zege, maar toen bleek met wat voor 
tegenstander men te maken had werd 
besloten tot een veel zwaardere 
krachtsinspanning, met volledige 
ontplooiing van tanks en geschut, 
op het korte maar zwaar versterkte 
front van de Mannerheim-linie, 
vlakbij Leningrad . Dit vereiste 
echter voorbereidingen op grotere 
schaal, vandaar dat tegen het eind 
van het jaar de strijd in Finland 
verslapte. 

Dit feit, hoewel op zich natuur
lijk geen compliment voor de 
Sovjet-troepen, werd in de rest 
van de wereld - ten onrechte zoals 
later zou blijken - gezien als het 
bewijs van hun geringe gevechts
waarde, ten gevolge van politieke 
zuiveringen en een samenleving die 
op foutieve beginselen stoelde. De 
Britten waren blij zich niet al te 

•. veel aan de Russen gelegen te 
hebben laten liggen. Zonder enige 
twijfel hebben ook Hitier en zijn 
generaals het Finse optreden van 
hun verdragspartner terdege in 
zich om laten gaan. 
Spektakulair was uiteraard ook het 
grote zeegevecht in de monding van 
de Rio de la Plata, waarbij de 
Uruguese kustbevolking belangstel
lend toekeek. De Admiral Graf Spee 
was, evenals de Deutschland, de 
tweede helft augustus uit Duits
land vertrokken voordat de Royal 
Navy haar blokkade van de vijande
lijke havens had voltooid. Beide 
schepen hadden de opdracht zoveel 
mogelijk geallieerde scheepsruimte 
te vernietigen zonder daarbij zelf 
teveel te riskeren. Beide hadden 
een bevoorradingsschip bij zich. 

12 

In het begin hielden de schepen 
zich koest en bleven ver uit de 
scheepvaartroutes. Zo liepen ze 
weinig gevaar, maar geallieerde 
koopvaarders evenmin. Zodra ze in 
de aanval gingen zou de Royal Navy 
worden gealarmeerd en naar hen op 
jacht gaan. Aangezien de weten
schap alleen al dat zware Duitse 
oorlogsbodems op de oceaan aktief 
waren de Britten zou nopen tot 
grootscheepse inspanningen, ten 
koste van andere aktiviteit en ter 
zee, moesten de Duitse schepen de 
aanval kiezen, om daarna zo snel 
mogelijk spoorloos in de ruimte 
van de oceaan te verdwijnen. 

Op 30 september viel de Britse 
vrachtvaarder Clement voor de kust 
van Brazilië ten offer aan de Graf 
Spee. De Deutschland opereerde bij 
Groenland. Londen en Parijs 
reageerden onmiddellijk. Er werd 
bevel gegeven tot de formering van 
negen smaldelen van in totaal 23 
slagschepen, vliegkampschepen en 
kruisers om de Duitse schepen op 
te sporen en uit te schakelen. 
Andere kapitale schepen werden ter 
bescherming aan transatlantische 
konvooien toegevoegd. Geen halve 
maatregelen dus. Al deze schepen, 
voornamelijk Britse, werden ont
trokken aan de Middellandse 
Zee-vloot en aan de Home Fleet: 
zware offers voor beide. 

Het besluit van de Panamerikaanse 
conferentie tot instelling van een 
veiligheidszone van 300 tot 600 
mijl gerekend vanaf de kusten van 
het continent, waarbinnen geen 
oorlogshandelingen plaats mochten 
vinden, zal mede onder invloed van 
deze gebeurtenissen tot stand zijn 
gekomen. 

De Deutschland maakte slechts twee 
slachtoffers, w.o. een klein Noors 
vrachtscheepje. Een derde schip, 
onder Amerikaanse vlag varend, 
werd buitgemaakt maar in tweede'! 
instantie weer vrijgelaten. Ten
slotte voer de Deutschland langs 
de poolroute weer terug naar huis. 

De gezagvoerder van de Graf Spee, 
kapitein Langsdorff, had meer lef. 
Hij staat nog steeds te boek als 
een prima zeeman, en voerde zijn 
bevelen met groot vakmanschap uit. 

Na de Clement vernietigde de Graf 
Spee nog een schip op de route 
langs Kaap de Goede Hoop. Daarna 
hield het schip zich een maand 
lang schuil, om vervolgens bij het 
eiland Madagascar een Brits tank
schip tot zinken te brengen. De 
Britse marine zocht vergeefs. Op 2 
en 7 december vielen weer twee 
vrachtschepen ten offer. 

Au Courant september 1989 
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GRAF 
HIP, 

PEE CAPTAl 
IE WITH,HER 2 Nazi 'Planes 

Bomb, SinkShip 
--'------

Raidet"'sLclst Voyclge 
5 Miles to DOOl1l 

Frollt Ulily ~"Il Slltdal CorrcllllOIHlt'lIt 

MONTEVIDEO, Sundoy. 
A DMIRAL Graf Spee, 1O,OOO.ton German pocket 

battleahip nnd pride of Hitler's f1eet, was 8cuttled 
and sunk by her own crew five Illiles oH shore in the 
mouth of the River Plate at 10.55, G.M.T., to-night. 
There was a heavy explosion on board and she slowly sanl<, 

61 Killed, 
23lnjured, 
In Exeter 
Boy Buglor Daad 

SIXTY.ONE WUI' killtd ."rl 
23 woundrd In tht 11,300-10", 

If111H r.)j~'fr dur'", tilt .tI'ck 
• thf Arimlnl Gut Spt4'. Ua 
Mmllllly Innouncfd lul nll"hc. 
Tht UtuII\lr. In("/lId,d n\'f 
~,tI kllll'd Ind Ihrr, wtJundtd, 
IM 611 rtllnl_ Idllt-d Ind 2(1 
,,,,,!>drd 

TM ftumbu of fI,u.hJ" ,b<"Itrd Hit 
"111'" 11", nmthU, ITlnounnd. 11 
""t"'~fl UV'M .. IIn,. killt.t on. lul· 
...,to' lIf1unl1l<i, .nd '''"r woundtd. 
~1~f:jj)~;;tl'~~~I';I~~ltl :1~1"t:~:11~7 
ttilliJu,hl Ir'!"n.~ 
III,M,lh.l' hMII!t.llhl~h .. bu" 

..... Ilrnm nurMI AIHI IfI mffl Ih. b,III Th,,, d6fI'HI, .. ndu')"IUI. 
l000I11 I\UrUI.II Ib<lud, 

W.lch.,1 hy quorler.o(.o.mlllion poopl. 
who crowded roof.lope ."d qu.y. of Monle. 
video, ,h. woighed ."chor .nd ,npp.ed oul 
of h.rbour 10 meel her (alo .1 9,0 p.m. 

Th.r. wa. no che.ri"g, .c.reelr Q h.nd 
waved In r ... well. Sil.,,1 a"d gr.v.·foced Ih. 
Il ra at crowd •• aw tho Urey wanhip prepare lor 
her doom. They uw her Ir.n.rer 700 of h.r 
crew of 900 10 Ih. lo,,\,.r T.eoma, whlch 
,,1,0 took on board much of Iler .tore •• 

l'IoHTEVIOEO had 111'- vl.w 
ol thl Or" Ip'''1 ,U,110,0Q0 

prld. or }1lthr" HIV>,! 11 .h. 
.. , oul on "'r lut voV.... 8ul 
lilt nllhl her deck. lnd luper
.trucluro, hlmmered In Ihe 
bittIe, weu .lmo.t Imply ol 
mtn-I .hlp ~rep'rld to moot 
th. end. 

'PIIONE GIRL 
SHOT IN 

POST OFFICE 

B.E.F. : 
FIRST 

I(ILLED 
Fre/lCh Tl'ibule 

'['IIItEt: Nul ')11"1)('.11 )'l'.lltHllay hHIIIIII~d 0.1111 
_ IItiu:ltlne-gulltwtl Urllhh IIhlll:4 uit the lIurth-(':t3t 

toast Itntl In the lIunlbcr area. 'I'he)' !allk olie !IMp, 
bul Jt Is belleved two ot lhe raltlers wcrc deslro)'ed b)' 
U,A.I'·, nghl .... , 

The nrst attoek by lwo raiders was on the 244-
tons motor-ship the Serenlty, oe London, in tha North 
Sea. 

1l,e crtW, none ot whom ..... I;'(e InJurtd. wcrc~ ",bic lollunch 

..rolll~;~':~I~=:,'r:rci.' h~~,I~,~tb~;:;I~~: "~~~:r~~cl~Cdl~::;' ________ _ 

WITII Tm B,E r" Sund.y. ~~':I;~~~~~~~c:~a·,~~:;~tll;!:1 :~~~~i LA TE ST N E W 5 
T~~.I~·E:~I h:IVI~.~~,~:r~~ Iht' ultlrr. WIII dnltoycll, 

let UI' conlut wlth Ihl In'my. Th;;:I:':l:::~';' :::d ~tr~~::~, Z:~t:!~ 
1'hty are amonB' mtn who t>ntlft II1It thf ~l"lId WI, .hout ,,1,hI 

rteenlly look over I .tellon ol tnllu hc>m hnd whrn Iwo 'pilnr. tl~w 

Ih1 M~~,',nl~~ L:~rt~ll'td 1\ nrlllt" h:t:~;'=d~~D~!~~r';,r I~rh~n'ol~~ ~:It!~~, 
O.II.Q. Ir(lnl rnnth hnrl'1ul/lrrl In. hllnrd .ncl cllvtd, wllh nllrhlnl"',I!1U 
nounud Iht ntWI. It wu 11\ lIull. ,.lIlIn,. Ind h. oldrttd hll mfn ~Io" 
!rIbUIt 10 IItlllln. H uldl dtck, 

w:U~~:d. ll.f~~.h,v.~O~h.I~·I~t.dl,ht~~ 1\ 20 Oombs ll 
rrtltth f!lll onc. 1IIlIn.~ AI H," 'rllnH n~w ovtthud ti! 

AltI\t'll.h M numbfu IH' Ilvrn In rlurly uw Ih. Swullh lnilkln,_ on 
11'1, oMehl U.I,m,nl, h h b,Utvtd Ihl'm, 5'1'".1 homb. t1rflrp,d nUf 
11'1'1 Ih. euu'llIn u. "1'1'. hl. thlll. '0 tI~ ordutd hit /lUW 10 11k. 

Mul ol Ihrm Wrt. t~u"d durin, • 10 th, bott, 
ntChl ntMnlhunr, lI'hol In thf Ir.. thtt Iltfb pIIII!n, 'WI, trom th. 
wld. Itr'lrh ol No·mln·,.I.nd Ihlt vtl'd Iwo "!!fllln Ilru~k hu, 
Upltlln Ih. lhlthh .nd O"nun In.1I I~h,..·en 20 .nd U ,",omL. 
O\lll'Olh, wnt dn'l'[lht, d,durd C.pl. fI',onr~, 

Lod by N,C.c. l','~' a.~~m~it~:J tI:rl~t d~~:/I~I.r~~~:I~ 
Alltt th ... Hf'P." Ihe pilrol, ~ ho (h:!'I~:' \:~:,!:~~~r.~:"., ol ptnp" on 

wer. Itd br In N.C.O" tnll.·'hd thrlr th, tr~IF\>fIt ....... unt "rluif tlrtd «In 
.... ounclut /lomudu Ind mld. UIU.J Ihe ,~htu. _nll uw ti huntrd In Ih, 
J\turnt)'. bHk frNT1 N()-m.n',.hnd I"hlUrlf hy dtlrlldln. "ralH. ~ Ilo u. 
""111'1 Ih.m, Th. N.C.O, 'W', ",,'ound.d b~lltl'.d '<I h~~. bfllu,hl II do~n. 

In l~o,~hu~r;;:~taod Ihl' Ih. nUI-oI.kll1 ~~~Jl~~~~7i:;,j~l,dl ~~~:f"I~\t' t~~~~~ 
h';h'tb'U~1 ~nt~!~,l/din(fr'I,d lrtlv!t)' It~,I:,lr~~lrrl ~~t/~ I~,rf"" ~~ ~r~fu~:t~ 
:~~:lm:h 1~~n!:;:!"~dl~'f~'r;~II:~'rO (ll~f.t ~În:~Tlb: "Tld' ,','t~I:t,lIf:'~I'~~r~;I!~~ 
~:;n~~~p~~.lb;:~, ~hon~~. 1~~lr~u!h'~ dÎ;:~~af:~I,' .~~!r~~,~h •• ''';:It:,~.'n Ih, 

PROTEST DY GRAF 
SPEE'S CAPTAIN 

Dllt"o. Alfh. IUlldl. 

tl:I·1~:·0,'lr~t~'~10'.\~:!d::n:h: 
hit" protulhl' .a.~In,1 1\11 I.hllil Of Iho UfUI~lr.lr\ Oov(,II, 
111flIl 10 ."Ow nlo,. Ion .. 10' 
"1"'" 10 lUI ,hlIJ 

Th. !til" dlfl~rrd Ihnl •• ,",,'" 
1t11p~,""I. I. ,nut Ihl "IIlh. 
wH"'" " nou, I. 1101 o"lr h .. ~<JfU 
h.hnl '''''IU''U. but uho 'n, ",111' U .. IIol .. ul IJl. Ih "'. ,.,~!, 
.-110" Uil' In, u •. ·IIHt'", 

'pol do·u nol uht. AMlhH w.ll"hu .. Id: .. Altff Ollf 

:~~ft~:~!;dr.~:~~;~·:~t:u~~·nr:~~ PÁfl~!j :~:i:~'~rl'l~kl~~~~c~Ff:htir:~IIII:r 
t~;!t~~:~tr~~~:;,t~~{~~~~i,~':~~t~~~ ~~:::;~.I;;,J'=I,=.=".=.=.=,m_.'=I'=I=.I=1 _"_I'_I=h • ..!.."'= __ ""' ...... _"""'''''''''''''' .... 
~,-:r~~'n~II~~;:!'t~~~ ~!d~II°f,jI(hZ~~ 

A O.U.,.. m.nl,1 I,CHU Mo·nl .. 
'lId ....... In. 0""11" "I,.lIon 
,1"nounUd Inll.1I mlm"flGllnU 
Or.' lp .. • •• uw.tI "'I. 
.' J 

IlInllo.,\( tludt11011 of Ihfm 
' •• P.O. hldl nl(ht plhoh

JAOK PAO I, 

Durst Main Causes 
Dus Smash 

STILL 
mean." 

TEIL 
A si ze and price 10 
sult all circumstances 

THREE STAR CORDON BLEU 

Deze frontpagina van 
laat het schip 

de Daily Mail van 18 
zinken en sterft mee." 

december 
(Ons ter 

1939 heeft als grote kop: "De kapitein van de Graf Spee 
beschikking gesteld door John Frost, Baroet, U.K.) 



Intussen kruiste commodore Harwood 
tussen Rio de Janeiro en de Rio de 
la Plata. Daar viel vette buit te 
behalen; vroeg of laat zou de Spee 
daar dus ten tonele verschijnen. 
De schepen die Harwood tot zijn 
beschikking had waren alle slechts 
kruisers, de Exeter en de Cumber
land met a-inch, en de Ajax en de 
Achilles (uit Nieuw-Zeeland) met 
6-inch kanonnen. Vroeg in de och
tend van de 13e december naderde 
de Graf Spee de Rio de la Plata. 
Het eskader van Harwood, minus de 
Cumberland die op de Falklands lag 
voor reparatie, lag haar daar op 
te wachten. Langsdorff meende aan
vankelijk met lichtere schepen te 
maken te hebben; had hij zijn ver
gissing eerder bemerkt dan zou hij 
wellicht niet op volle kracht zijn 
doorgevaren. Een hevige strijd was 
nu niet meer te vermijden. 

Het voordeel van de 11-inch kanon
nen van de Graf Spee bleek niet 
doorslaggevend, aangezien Langs
dorff zijn vuur moest spreiden in 
drie richtingen, en ook uit drie 
richtingen rake klappen opliep. 
Ook de Britse schepen moesten in
kasseren: de Exeter het eerst en 
het zwaarst. Dit schip vocht net 
zo lang door totdat al haar kanon
nen door de Graf Spee waren uitge
schakeld. Het gevecht duurde een 
uur en 20 minuten. Daarna zette de 
Graf Spee, door de Achilles en de 
Ajax achtervolgd, koers naar 
Montevideo om op verhaal te komen 
en Berlijn te raadplegen. De vol
gende avond nam de Cumberland, in
derhaast opgetrommeld, de plaats 
van de zwaar gehavende Exeter in. 
Langsdorff zag het somber in. 

BOUW.JE 
HUIS VAN 
KRANTE
PAPIER 

Van een bevriende 
relatie in de VS 
kregen we deze 
uit 1940 dateren
de afbeelding van 
een huis gebouwd 
van krantepapier, 
te Pigeon Cove 
bij Rockford, 
Massachusetts. 
Een tot wanhoop 
gedreven kranten
verzamelaar??? 
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En daar was wel, reden voor: andere 
schepen waren onderweg, waaronder 
het slagschip Renown en het vlieg
kampschip Ark Royal. Hoewel ze 
niet zo dichtbij waren als men van 
Britse zijde Langsdorff deed ver
moeden had hij feitelijk geen kans 
meer om te ontsnappen. 
Harwood , die op de 17e van commo-' 
dore tot admiraal werd bevorderd, 
hoefde echter geen schot meer te 
lossen. Hitier had, in overleg met 
Jodl en admiraal Raeder, het bevel 
gegeven zolang mogelijk in het 
neutrale Uruguay te blijven, in
dien mogelijk over te steken naar 
Argentinië (waar hij kennelijk wat 
meer heil van verwachtte), en an
ders het schip te vernietigen. 
Maar dan wel grondig. 

Op de 17e voer de Graf Spee, minus 
het grootste deel van de bemanning 
en gadegeslagen door een enorme 
menigte, de haven van Montevideo 
uit. Bij zonsondergang op open zee 
aangekomen werd het door de eigen 
bemanning opgeblazen. Twee dagen 
daarna joeg kapitein Langsdorff 
zich een kogel door het hoofd. 

De ove~winning in deze zeeslag be
tekende het eerste Britse wapen
feit in deze oorlog tegen Duits
land. De Exeter werd hersteld, en 
wederom ingezet voor de geallieer
de zaak. In maart 1942 zou het 
schip tijdens de Slag in de Java
zee tegen een Japanse overmacht 
uiteindelijk verloren gaan. 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 
(voor het bovenstaande is gebruik 
gemaakt van gegevens uit de WO-II 
memoires van Churchill, en uit de 
Kroniek van de 20ste Eeuw) DJO 

Au Courant september 1989 



!lJUTTlo,F,EMTE ARGANGE,N 

Ng 325 
(Uppl. A.) 

1939 
.Fmk.1:50 

FREOAG 'I DECEMBER 

S JET har brulalt gatt tin angrepp 
Hänsynslösa bombardemang mot civilbef.olkningen 
Bombröder 'över helo'södra Finland lil . '. . \ .. ' ." 

anfà" iJver gränse·n. 
lVlänga döc1soffer och svara branclkatastl'ofer.vid 

de tv:! bombl'üderna mot Helsillgfo:rs,' 

Fömarsminisleriel~ pressbyrá ni~ddelar om lorsdagen s händel~er följände: ,'; 
Ryssaroa övershedo pa lorsdagsmorgonen ulan föregä ende krigsfiirklaring pa nera sl511en gräns'en. Pá manga " 

plalser sioges de inlrängande Irupperna genasllillbaka 'vid gränsen. Pà vissa slällen Iyckades doek angT;iparna till en. 
början fà folfäsle, men pa eflermiddagen har del ryska fr am IränRàndet överalll sloppais. Pà Karelska näsel rörberedde 
och underhollo ryssarna sill angrepp med kraftig arlillerield. I Käsnäsclkä norr om Ladoga förslördes i dag tva ryska 
laoks,likasa pä Karelska näscL . 

Vara egna lrupper ha ieke pá eU enda siälle öv;~skridit gränsen, . . 
Under dagens lopp ha ryska flml30 uia" rö regàendc varning bombarderal, flera' . samhäHen,' Hel· . 

singfors bombarderades lva gánger, Bombardemangel riklade sig i främsla rummei mol eivilbefclkningen och dess följ· 
der bleYO ~desdigra, dà flera bosladshus förslördes och ràkade i brand, Anlalel offer - i främiltrummel kvinnor och. 
bJrn - känner man ännu icke, . . . 

• I • • I • .. • En bom6 IlIJf uàllaJ fIr hUl. Etd och rök lId upp mol ,km- J 

Dessulom bofubarderades Vihorg, där lre smá byggnak rakade I brand, hkasa Enso, där sJokh~.sel förslordes, Yidare ' . ,. ,., . - '. '. ,h ' ". '-.:!'" "" '.'" Ijo":'.;; 

b,omb~rd~~ades 4bt,is. där de maleriella skadorua voro ebe Iydiiga: men d,är" 4 persooer dödades och 13 sk~dades, sa!111· D,~" H e' 151' n g, f 0 r s (. I' v'I'1 bef o' 1(/ n" 'I'n' 'g" - f I' C' k; .. ' , 
-liga milpersooer,. ..'. " . . ..u ... .' ,." ".. .' ' ," , '. .. n. " ," : 
$k;do~~~"~r~~~~;~~li~t:'J" "n~" J;a~-": Innn H~nqÖ. där~n oersnn .dödades, Kolka. Kemi~~:~. Kii'lil!och. p'etsam,o::.:~: "S ti Ha: bek a ril5k'äD~ nï'é'd'''ys K';, Uéd s:vi Ij a " 0 

Under de ryska flygangreppen nedsköls i Sakkola lva bombplan och i Helsingiors nnder del. fdrsla, flygan~eppe! Do' '" ,,~;.~~ :u~, :.;,.'';''. \ ' 
eH plan. . -~~ ~ Itt dd,Ullllt e1"t. Oeb df~ lil k..Ln. r:~~'.fj~tg~~~l~~~;~iFitf,tj·j~;q{; 

; 'Ry;ka fiygplan ha även hombarderal järnvägen vid UWs och Kaipiais. Dessa angrepp gavo intet resnllal' ::.:":::~ '~i';~~'~ '~~ru:: "-
Der. ryska (lollan bombarderade under dagens lopp Seilskär o'eb ~ágra kusllrakler, .. :'" .:'...:'.' ~'" I>ov? " " ... ,,~, b,d. ~ 
Andan hos vara lrupper är god och hurlig cch befolkoi n~en förhàller sig lugo och besluisam till händelseroa.: :: '10",,,, <ro" ,U!. """, .. ". .. , 'n'. 
Denna dags häodelm ulvisa klad, all várllaocls integritet bar b1ivit kränkl och all bombangreppen ha riklal sig '" "'oln, " •• or"",,,:, m" <i''',' 

d i" I'" 'lh f Ik' . . ., .111 "..~ ", ," ",ci .,11"'''''' '" mol en orsvars osa CIYl e 0 Dingen" . . m',""~. ,m '" ,..,«, ," U'",, ol' 

T vä flyganfall mot Helsingfors .. om Iladen :ir èullll;.I\I,li~t r;jnnörk.~ pA k~ïlle~ och ,1'lrja IlunJ,~ 
,lumbercJrl. .. . . 

De II1\'jetrpJu nnrbn~n Cûrc190'0 tvl H,rgr:.iJer mot httnld. 
Jl4.Jen. Del lörJlA inu:iH tJa ,hl 9.tidcn r<1 iücmidJ.gen, urvld FIere .kuststäder bómbarderade. 
~;::!~'~~~'~l~g~~I~kat~:~vh:~:~:l:JS b~I,;!:kI.';:gi~ll)~g;:lt:r'j'::I\k~~~: .. \ De to~jei;"t)(I,' fl'rgpla'nen (rAmkall~dd .;I:U 1 nero kal\llid~t ' 

Ilci I S~m;h. Del .ndr. UHHlgreprel ti.irelo';l korl eher klo<:kan ' nn:ng·ln·I'~,·,o~hl,~u,lik~liQ";k·~nl~i9,d,e~'I.· [k""',",',',' ."'··.·nl.I'Lu"m·'h"", rtl,k,,'.lln'.' 
15. \'U\itJ IlOmlJcr (~tl(k. üra en ,1.,IIJe! och tier! bOIIl{hhu. ... I.' ...... .. ~ u " 
rH,,~,le i Lund. 'fjlllüljJ IV bQml:IUJcm.n~et döul,Icl flertl dril. ü~lu Jclu. ,I .1.lul,lelen Kdkbl.1 r~bJIl Ire U~a tr.hul i hrlntJ. 
rer~antr, 10", rUnie tig ~I Bllom"', meJln [leu IkltlaJe!. Si&1l I ',' ,ViJ bomh.nhllel da,,hJu S pertonet med.n ell Inld _Iude .. 
len fUln iher j;_n 11.1. 16.~5. . . •.. .., ., . _. I KOlk.lrakten I1l1d., I1lk. f1"plao. cU tlold brand:, IXh." 

V;'I IlomlurllC'lnln;el H' S"ndhlllln IlupllJc en ukll.,l,l,t." tprinsbomLer,.viUu kkc töroruk.Jc nimnv'rda .Iudor. :'~:'/"',~ 
_ • Trolt tI)';.nsrcr~en ~r ,lh lu;nl i hu\'uulti"lcn, 0., urpkon;. ~ t 1 r Vid lJ,JO,tiJen oL,enerldes I Han,a lri. IOTIelplllt, lom nlr- I 

n~ eldl\ &.Jnrnl, I,ar 1111111 till.lor del Irchh .Iick. oeh' orunint;cn~' ; .DlI~e .i, lüde!!1~lnf Dol (lilde bomht:r, men dCl-u toUI) i havet ut.lll 
i( lIliinllNgill, Aff:irer orh lruLcurtrK .,hCII ,om 'I'Inliilt och d~n Alt. röroruka tllgon ,k,dl. KJ. 14,20 &11'1 11?rlgen IIrgd'rm I 
û'''r iHlc,Ju" evakuctin;l:""\'- civiUH:(olkningen hAtl". retl,n liIIi' I Jhn,ö: M,n olHen'cudc tüut Ire och n'got .entrc 4na pho, En: 
IIJfon min hunnÏl hcrvJnJ, till hu'ruJlhJcn - har (ötli;l:~1t ruil. r , Jel 1V d4 (iUd .. homhcrna föllu ÎnolIl tUdromddet., ?UTJe! llwln'\' 
~1Ïnlligl enligl de uprgj.,fl11 plaoe'rnJ, Sl.HreOi bdolknln;lJkydJ •• , ' ,lotie en eirilpcrwn död.de, ach l1er"'.I".~.det, '. " 
or~~n och brftnllk1r~rnt h. lJ~pb;1 soJ "rflchuereuJkl['l och I Fort' 
UWa uu arTl~' i tlllien d,IJ el! cÎvih lil' ,om untlet frethdd, hen, ' t ..... ~" 

' .. ' 

, .' Regeringen ställde: i . ·gár. sinà : 
platser ,tilI presid~\1t~n3.:,f.ö~fog~.~d.e·,: 
.föralt därigeriom möjliggöra en om:' 
bi/dning .av kabinettet,' sa:' alt'delta':: 
komme att stöda sig' pä: riksdagens " 
samtliga grupper.' ;:: . '. . 

Delta steg fàr icke tolkas som om: 
riksdagel; hyst misstroende til! minis· 
tären Cajander, vilken,: som' av' riks: 
dagsrefératet i da~eni'lüllnmer fram·:'. 
gàr, fätt ett enhälligt godkännande av' 
sina àtgärder, 

0(11. ~ n'H'I!:'llWt a.nn~ I~I tb:t-1n 

DG ffm14el metS ,1\ ,I" ,lil« nr. 
bownloJarrtll1l1u lro4dfn.uk'Ju.!u, 

l bd. Ih.4u~ ,tnco ,Il'tnl,'u(tll ~1IUQ1lI 

dorl:&nwm. Ilfit'~ nltlLQ'1 UllIllIa 

~lJnb'llc'k Mr4(J IJ~~~·~' krln&.- oc:b 

lf ' IJIUU~"'I~.rndt4r::: d.tl 11 I ~d 
tlnr,b.lIlt.t rtU;·'t",·~·tr''''Ir..la4r 
bU,ti tU tut1JIn.'· S~d~n' (JU· 

<it, pl tI! "Ionbu~~,,~~.b~~ ~.ll.&.,t. 
Forl,:',Û ... :S;: ~ 

\.', ,', ,', 

M':A':l\TNER'HEIM :At;~J 1,-' " . ,': 
. . I ' '. " . .... ... ' 

:övei·bèfälhav.are. 
'[(rig,iti/lSlIilldsfürlclciriilg ulfiirclilil au 

presidelLte/l 

, R,p~blik~nl p",id,~1 ulf"d.d;' p~ lorsd.g,n föl, 
j.nd, kdillillll!nd,fö,kl.tin g' ' 

För trYi!:llnde' av ril<et~ f(jrJVM och rör vidmakth.\I. 
landa a.v räthordningen, förklarlU rcpubliken Finland i 
1ai!lliU'l!nd, . ' , .. 

. R,publike~. ~r"hj,nl u·U';d.d, ~~' I~"d.'i;n föl. 
j.nd, d.go,d", 

" Medellt' milt beiJut av i dag i .tl\t&r&det; överl!ter 
j!lg överbefllet tör republikl!n Finland. (öuV3.umllkt lt 
(ä.ltm~rll(llken, friherro Carl Guslaf MIl·nnerheim. 



De krantenpagina hiernaast met 
als datum 1 december 1939 werd ons ter 
beschikking gesteld door het Zweeds
talige dagblad uit de Finse hoofdstad 
Helsinki (Helsingfors) Hufvudstadsbladet. 
(Letterlijk vertaald: Het Hoofdstadsblad.) 
Met dank aan de heer Carl-Erik Kronberg. 

Gezocht: SNEEUWVLOKKRANT (ook strips), 
KETELBINKIEKRANT (ook Ketelbinkie-boeken 
en strips) en ROB VRIENDEN Ueugdtijdschrift). 

De slrip "Sneeuwvlok" stond o.a. in Voort
waartsch, Het Volk en Het Vrije Volk. Eventuele 
kopieën zijn ook welkom. 

Klaas Vanderspoel, Henri Dunantiaan 81, 
9728 He Groningen. Tel. 050 -255791 na 16.30 
uur. 
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f*********~************************************************ 
* * : AANGEBODEN : 
* * * * ! - Colloctie van 10 verschillende propaganda ! 
: miniatuur krantjes fl. 35,-- : 
: - Vijf Franse kranten uit de tijd van de : 
* Franse Revolutie (in jUli 1989 200 jaar * 
: geleden! ) fl,. 30,--- : 
: 10 jaargangen in één band van "La ! 
: Journaliste" - Bulletin mensuel des Grou- : 

* : pements proffessionnels de la Press * 
: Quotidienne de Belgique 1 re Année nos. : 
: 112 Jan/Févr.1920 - 11 e Année no; J : 
* Déc.19JO. Met ex libris van Loods * 
* * * Heeman (?) fI. 85.-- * 
* ' * * - "Ons Vr:l.je Nederland" 8e jaargang 1949 * 
: nrs. 27 tlm 52 in band. 26 nrsCex port) fI. 40 9 -- ! 
~ - Verzameling van 40 verschillende binnen- : 
: en buitenlandse oude kranten 1732-1945 ! 
: uit 10 landelt (Excl .. porto) fI. 135,-- : 
* * * ----------------------------------------------------- * * * : Verdlban 85 - 4384 LD Vlissingen : 

* -----------------------------------------------------: 
~********************************************************** 

j /{1 
, . I 

•• , \.,. ! ' 

I /: 
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-in .. do,kloodlllg"jlll 'VAn w/ell men· [(ootlo gotuigeniHSO,) knn' be,llo'>" \,~:";,, 
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Waarom? Een vraag die opgroeiende 
kinderen tot vervelens toe plegen 
te stellen. Het antwoord is soms 
nog moeilijk genoeg. 

Waarom? vragen ook zij zich af die 
te maken krijgen met willekeur en 
wreedheid, en in de jaren 1939-'45 
bleven velen het antwoord op die 
vraag schuldig. 

Wetenschappers vragen beroepshalve 
Waarom? Van hen echter wordt te 
gelegener tijd een antwoord ver
wacht, oorlog of geen oorlog. 

In het. verband van WO-II, met de 
herdenking waarvan we nu zo duide
lijk bezig zijn, past het stellen 
van vragen als: Waarom vielen de 
Russen in 1939 het ongevaarlijke 
en neutrale Finland aan? Elders in 
dit nummer wordt een kort antwoord 
hierop geformuleerd, 
dat destijds 
niet helder 
uit de verf 
kwam, en dat· 
men dan ook 
in de kranten 
van die dagen 
niet zo gauw 
terugvindt. 

Met het stel
len en beant
woorden van 
dit soort 
vragen bege
ven we ons op 
het terrein 
van de grote 
strategie. 
Het is het 
terrein van 
belangen, 
kwetsba-re 

een antwoord 

punten, verbindingslijnen, ver
voermiddelen, hulpbronnen, bond
genootschappen, geografie, de 
relatieve sterkte van gevechts
formaties, het voorspellen van wat 
de tegenstander zal gaan doen 
(informatie dus!), en van het 
tijdig plannen en voorbereiden van 
maatregelen aan eigen kant. 
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Veel van dit alles heeft niet in 
de kranten van die dagen gestaan, 
behalve soms in sp~kulatieve zin. 
Strategie was van een zo groot 
belang dat wat er in de hoogste 
kringen, waar beslissingen werden 
voorbereid en genomen, over werd 
gezegd strikt geheim diende te 
blijven. Dat ook naderhand dit 
soort zaken weinig aandacht kregen 
in de pers was natuurlijk terecht: 
het was niet langer aktueel. 
Voor ons, achteraf, bieden de 
strategische overwegingen zoals 
die door dagboek- en memoire
schrijvers onder de leidende 
figuren van die jaren zijn vast
gelegd de mogelijkheid om een 
inzicht te krijgen in de onder
linge samenhang van wat er 
achtereenvolgens en op de diverse 
fronten gebeurde. Vragen als 
waarom ~apan Pearl Harbour aanviel 
juist op DAT moment, waarom Hitler 

onc1e:r Geallioord bostwr ~ . 
. (J'raDo .a llri\8 .) J 
'.A.-op.ahe&rA en tIOOZ' &I .. i 
,'baJllrit. sobio40a 

van ao b, ~ 

......... ,,"' __ ._ ... teD ,< 

Italië steunde in 
in Noord-Afrika 
hoewel hij daar 
eigenlijk alleen 
maar indirekt be
lang bijhad, waar
om voor de Britten 
datzelfde Noord
Afrika juist van 
levensbelang was, 
en waarom de taaie 
langdurige strijd 
in Italië zelf de 
de Duitsers volgens 
velen in feite de 
das om deed, al die 
vragen, hoewel niet 
bij uitstek binnen 
het kader van het 
krantenverzamelen 
vallend, horen bij 
een serie herden-
kingsartikelen over 

WO-II aan de orde te komen. Al is 
het dan ook maar kort. 

Zoals U ziet hebben we hierbij een 
overzichtskaartje afgedrukt om de 
strategische situatie van eind '39 
te verduidelijken. De Lage Landen 
(de Benelux bestond nog niet!), 
Skandinavië behalve Finland, als-
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WAAROM? 

mede Joegoslavië en Griekenland 
verkeren nog in een toestand van 
gespannen neutraliteit. 

In Midden Europa heeft Duitsland 
een voortreffelijke uitgangs
positie. Het beschikt over uiterst 
efficiënte weg- en spoorverbin
dingen tussen de belangrijkste 
toekomstige fronten, t.W. die in 
het Oosten en in het Westen. Veel 
minder goed zijn de verbindingen 
in zuidelijke richting, met 
asgenoot Italië en met de Balkan
satellieten: de Alpen en andere 
bergketens leggen de mobiliteit in 
die richtingen beperkingen op. Van 
deze satellieten is Roemenië het 
belangrijkst, vanwege de olie, 
waarvan de Duitse oorlogsaachine 
voor het grootste deel afhankelijk 
is. Hongarije is van belang van
wege de toegang tot de Balkan, en 
Bulgarije als buffer tussen de 
Roemeense olie en het onder Britse 
invloed staande Griekenland. 

De houding van Turkije en Joego
slavië is afwachtend. De Turken 
koesteren geen bijzondere sym
pathie voor Nazi-Duitsland, maar 
zouden in een situatie kunnen 
komen waarin zij aan Duitse druk 
geen weerstand kunnen bieden. Ze 
hebben een redelijk groot leger, 
en het zijn onverschrokken sol
daten, maar hun bewapening en 
uitrusting is volstrekt verouderd 
en onvoldoende. De Duitsers zouden 
in de verleiding kunnen komen zich 
via Turkije een weg te banen naar 
de oliebronnen van Perzië (voor de 
Britse oorlogvoering onontbeer
lijk) en Azerbeidzjan (idem voor 
de Sovjets). De wegen daarheen 
zij n echter lang en moeilij k be·
gaanbaar, de Russen zouden zeker 
een flankaanval plaatsen in de 
richting van Roemenië, en de 
Fransen (in Syrië en libanon) en 
Britten (in de rest van het Midden 
Oosten en op Cyprus) zouden zich 
evenmin onbetuigd laten. Ondanks 
dat is dit voor de machtige Duitse 
legers, en de niet minder machtige 
Luftwaffe, een reëel perspektief.-
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I 
Graag willen we onze leden attent 
maken op het boek BBRITISH NEWS
PAPERS - A History and Guide for 
Collectors·, uitgegeven in Enge
land bij Sheppard Press Limited, 
POBox 42, london WC2E 8AX, voorl. 
prijs ~Stg 10.50 (US$ 21.=) excl. 
porti/verpakkingskosten. De auteur 
van dit boek is Brian Lake; het 
voorwoord is van de hand van de 
ons welbekende John Frost. 

Het Poolstalige Franse dagblad 
NARODOWIEC te lens is op 18 juli 

opgehouden te verschijnen. De 
oplage van de krant, die in 1909 
was opgericht, bedroeg tenslotte 
slechts nog 6000 stuks. (F.Mans) 

Beter nieuws komt uit Spanje, waar 
dit jaar vier nieuwe dagbladen 
verschijnen. Eén van die vier 
is BEL INDEPENDIENTE D

, tot voor 
kort als weekblad uitgegeven; op 4 
juli kwam de eerste dagelijkse 
editie van de pers in een oplage 
van 60.000 stuks. Buiten Madrid 
blijkt de krant nog moeilijk ver
krijgbaar. Ook in Madrid zag in 
mei j.l. -LA ECONOMIA· voor het 
eerst het daglicht. In de herfst 
komen er nog twee uit. (F.Mans) 

(Zie ook het overzicht van de 
Spaanse dagbladpers in dit no.; 
deze beide dagbladen moeten nog 
aan de lijst worden toegevoegd) 

Sinds maart van dit jaar bezit ook 
het onafhankelijke miniatuur
staatje San Marino een eigen dag
blad, genaamd DGAZZETTA DI SAN 
MARINO-. De uitgever zetelt te 
Rimini in het iets grotere Italië. 
(F.Mans) 

Het nieuwe Franse sportdagblad 
BlE SPORT- is er alweer mee. op

gehouden. Een valse start??? Hoe 
dan ook, men beschikt over de ware 
spirit, want nog in de loop van 
dit ja~r wordt met een ander team 
een tweede poging gewaagd. 
(F.Mans) 
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De dagbladpers in panj e\b~-
----------------------------------------~/r ,'-

ABC, Cardenal Llundáin 9, 41013 SEVILLA 52.500 
El Adelantado de Segovia, S. AIgustin 7, 40001 SEGOVIA .... 
El Adelanto, Espana 56, 37080 SALAMANCA 7.900 
Alerta, Marc. Sanz de Satuola 12, 39003 SANTANDER 26.400 
El Alcázar, San Romualdo 26, 28037 MADRID 95.000 
Area, Apto 15, LA LINEA DE LA CONCEPCION {Cadiz} 
As, Cuesta San Vicente 26, 28008 MADRID (sport) 
Avui, ConselI de Cent 425, 08009 BARCELONA (Catal.) 
Baleares, Solar 7, anzana 24, Gremio Silleres, 

07009 PALMA DE MALLORCA 

143.300 
40.500 

9.200 
Canarias 7, Urbanización El Cebadal, VialIl, Parcela 44, 

35008 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12.200 
Castellón Diario, Ctra Valencia-Barc. Km 68.700, 

12080 CASTELLON 
Cinco Dias, H. de Tejada 10, 28027 MADRID (econ.) 
El Comercio, T.Cuesta 6 & Luarca 2, GIJON 
Córdoba, Ing.Juan de la Cierva 18, Pol.Ind. de la 
Torrecilla, 14013 CORDOBA 

23.400 
21.500 

9.600 
El Correo de Andalucia, Pol.de la Ctra Amarilla, Avda de 
la Prensa, Parcela 45, 41007 SEVILLA 12.600 

El Correo Catalán, ConselI de Cent 425, 08009 BARC. 30.200 
El Correo Espanol/EI Pueblo Vasco, Pintor Losada 5-7, 
48004 BILBAO (Baskisch) 108.800 

El Correo Gallego, Preguntorio 29, SANTIAGO DE COMPOSTELA . 
El Correo de Zamora, RamosCarrión 52, 49001 ZAMORA 
La Cronica de Almeria, Reyes Católicos 12, 04001 ALMERIA .. 
Deia, Cam.Ibarsusi 3, 48004 Boleuta, BILBAO {Bask.} 52.000 
El Dia, Avda Buenos Aires 71, 38005 STA CRUZ DE TEN. 23.200 
El Dia, Ctra de Logrono Km.2, 400 Pol. El Portazgo, 

Nave 24, 50011 ZARAGOZA 
El Dia de Baleares, Gremio Herreros 42, 

07009 PALMA DE MALLORCA 13.300 
El Dia de Cuenca, Ramón ~ Cajal 8, 16004 CUENCA 
Diarib 16, San Romualdo 26, 28037 MADRID 127.500 
Diario 16 Andalucia, Pol.Calonge Calle B, 41007 SEVILLA ... 
Diario del Altoaragon, Apto 21, 22001 HUESCA 
El Diario de Avila, Plaza de Sta Teresa 12, 05011 AVILA ... 
Diario de Avisos, Prolongación Calle Salamanca 5, 

38006 SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Diario de Burgos, S.Pedro de Cardena 34/09002 BURGOS 
Diario de Cádiz, Apto 57, 11003 CADIZ 

10.700 
13.400 
29.500 

MALAGA ..... El Diario de la Costa del Sol, Apto 230, 29006 
Diario del Comercio, Plaza Duque de Medinaceli 5, 

08002 BARCELONA 
Diario Espanol de T~rragona, D.Guansé 2,43005 TARRAGONA .. 
Diario de Granada, V.de Montserrat 20, GRANADA 
Diario de Ibiza, Via Punica 10, IBIZA 
Diario de Jerez, Patricio Garvey sIn, JEREZ DE LA FR. 
Diario de Las Palmas, León y Castillo 39, 

35003 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Diario de 
Diario de 
Diario de 
El Diario 
Diario de 

León, Lucas de Tuy 7, 24002 LEON 
Lérida, Academia 17, 25002 LERIDA 
Mallorca, Confient 1, 07012 PALMA DE MALL. 
Montanés, Moctezuma 4, 39003 SANTANDER 
Navarra, Zapateria 49, 31001 PAMPLONA 

4.500 

11.200 
11 .200 

22.100 
20.800 
40.700 
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El Diario Palentino I El Dia dé Palencia, Mayor 67 
34001 PALENCIA 

Diario de Pontevedra, Sec.Esperón 5, 36002 PONTEVEDRA 
Diario de Sabadell, Calders 25, Sabadell, BARCELONA 
Diario de Terrassa, Galileo 347, Terrassa, BARCELONA 
Diario de Teruel, Amantes 22, 44001 TERUEL 

6.100 
5.400 

El Diario Vasco,' Sta Catalina 1, 20004 SAN SEBASTIAN 
Egin, Pol.de Eciago, 10B Hernani, SAN SEBASTIAN 
Extremadura, Pol.Res.La Madrila, CACERES 

72.300 
42.700 

Faro de Vigo, Apto 91, VIGO 
La Gaceta de los Negoeios, MADRID 

Santiago de Comp. .. 

~ • Lugo 

ponte~ra .. .. 

~ Le6n 
Vigo ... _"'" Orense . r' I' Palencloa 

Burgos 
• 

""~.r~-i. lil 
I 

t.. .... Zamora • VaIIadolid " . f' 
\, lP 
, Salamanca 

~ , 
~.I Cáceres 
'~ 

\ 
\.. 

i 
Je r Badajoz 

" \.. 

, /,.} 
I 
1 Huelva Sevilla 

~ . 
Jerez de la Frontera 

. cadiZ\' 

Algeciras 

4! 

Avila 

Segovia 

• 

• Madrid 

Oiudad Real 

C6rdoba 

• 

MáIaga 

Jaén 
• 
Granada 
• 

de Concepci6n 

Cuenca 

La Gaceta del Norte, Henao 8, 48009 BILBAO (Bask.) 

40.600 

La Gaceta Regional, PI de la Fuente 6/37002 SALAMANCA 
Heraldo de Aragón, Paseo de la Independencia 29, 

7.100 

50001 ZARAGOZA 
Hoy, Ctra Madrid-Lisboa sIn, 06008 BADA~OZ 
Huelva Información, Apto 176, 21001 HUELVA 
Iberian Daily Sun, Zurbano 74, 28010 MADRID (EngI.) 
Ideal, Pol.Asegra, Cádiz sIn, Pelligrós, GRANADA 
Elldeal Gallego, Apto 188, 15080 LA CORUNA 
Información, Avda Dr.Rico 17, 03005 ALtCANTE 
Ipmark, Cercedilla 3, 28015 MADRID (Advert.) 

48.800 
20.100 
4.500 
5.100 

22.600 
10.7:.00 
23.800 

~aén, Torredonjimeno 1, Apto., 23009 ~AEN 4.200 
~ornada, Avda de Buenos Aires 71, 38005 STA CRUZ DE T 6.900 
Lanza, Apto 43, 13004 CIUDAD REAL 
Levante, Avda del Cid 154, 46014 VALENCIA 26.500 
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Majorca Daily Bulletin, S.Felio 17, 07012 PALMA DE M. 5.300 
La Manana, Pol.lnd.EI Segre, Parc.118, 25008 LLEIDA 
Marca, Paseo Recoletos 14, 28001 MADRID (sport) 
Mediterráneo, Apto 18, 12003 CASTELLON 
Menorea, Virgen de Gracia 27, MAHON (Menorea) 
El Mundo Deportivo, TalIers 62, 08001 BARCELONA (sp) 
Mundo Obrero, Conrado del Campo 9, MADRID (comm.) 
Navarra Hoy, Avda Conde Oliveto 1, 31002 PAMPLONA 
El Norte de Castilla, D.de la Victoria 31, 

113.200 
6.200 
4.100 

43.600 

14.600 

47001 VALLADOLID 24.200 
La Nueva Espana, Apto 233, 33007 OVIEDO 30.800 
El Pais, Miguel Yuste 40, 28037 MADRID 347.500 
El Periódico, Urgel 100, 08011 BARCELONA 127.800 
El Progreso. Apto 5, 27004 LUGO 11.700 
La Provincia, León y Castillo 39, 35003 LAS PALMAS 29.100 
Las Provincias, Calle de la Gremis 4, 46003 VALENCIA 55.600 
Punt Diari, Apto 216, 17001 GERONA (Catal.) 10.700 
La Región, , Cardenal Ouiroga 11-15, 320030RENSE 12.000 
La Rioja, Vara del Rey 66, 26002 LOGRONO 10.100 
Segre, Apto 543, 25007 LERIDA 7.000 
Los Sitios, Barcelona 29, 17001 GERONA 5.300 
Sur, Avda Dr.Maranon 48, 29009 MALAGA (Sp. & Eng.) 28.200 
La Tarde, Suárez Guerra 18, 38003 STA CRUZ DE TENERIFE ... . 
La Tribuna de Albacete, Concepción 16,02002 ALBACETE .... . 
La Tribuna de Algeciras, Apto 47, ALGEClRAS .... . 
Ultima Hora, Paseo Mallorca 32, 07012 PALMA DE MALL. 23.800 
La Vanguardia, Pelayo 28, 08001 BARCELONA 194.200 
La Verdad, Ronda de Levante 15, 30008, MURCIA 43.200 
El Vigia, PI.D.de Medinaceli 5, 08002 BARCELONA 2.000 
La· Voz de Almeria, Avda Montserrat 32, 04006 ALMERIA 5.000 
La Voz de Asturias, Gral Elorza 30,33001 OVIEDO 21.300 
La Voz de Avilés, Apto 59, AVILES ..... 
La Voz de Galicia, Conc.Arenal 11, 15006 LA CORUNA 77.000 
Va, Mateo Inurria 15, 28036 MADRID 96.200 

Administratie: Hattemse Beek 175,7335 PO Apeldoorn. Telefoon 055 - 421767 

BOEK- EN STRIP(ver)WIJZER verschijnt 10 x per jaar, dwz 
maandelijks behalve in juni en juli. Wie zich voor de 
wereld van kranten en tijdschriften interesseert, heeft 
wellicht ook belang bij boeken. De abonneMentskosten 
bedragen 30 gulden per jaar (Nederland en België). 
VRAAGT EEN PROEFNUMMER - en is het blad naar Uw zin, 
dan zien wij Uw aanMelding als abonné graag tegeMOet! 
###################################################11111# 
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Die legion 
Ilchrt heim 

Von K. G. von Stockelberg 

,(_' :~f:·. 
"VB." .. Sonderberichtvon Bord des Zersförers "Hans Lody" 

:Die \!lotion entviängt neute bie heutj<iJen 
;Jreiwj({jgen, bie llUS Goanien lurMlehren. 
:DIe Wlänner ber .. \!egion [onnor" lanhm 
int f>antburger tJaien. 6ie lommen 3uriid 
in bie )jeimat nam erjUII!er ~(uigabc. ~n 
6panien ijt ber 6ieg emlltAelt, lit rrrt.be 
nad) 32 Wlonllten l1:rieg. 6d)on gent man 
Dort bomn, bie \!ilc!en, bie bieier l1:ril'g ge' , 

1 t! riHcn rJat, ausJuiüllen. lerjtörtc 6täbtc ouf, 
- !3l1bouen, bas aon (j)ranalcn\eriurm!, i:'anO 

um,juDiliigen. 
I ~cr ~I1nh!TI(]t:n .licht jeineu 'llilu~ bmdj 

blutqctriinftc Il'rbc, ober a u s ei n , !TI 
~~r~~~~elii'~lè~~~~jJ;J 9Jtce, aon 2cib, S\olllpi unO '.11 ot 

i it e i n n e u e;; 6 p 11 n i ene r to 0 <iJ i e 11. 

~n ben 3~ 9Jlonltten bes nriegc5 óat 6pl1' 
IlX.~U" \\1,; I nien, n05 in ber ffidcf1idlle ia oi,t oie I"\'o,nte 
~, PO""I jilr (furopll trua, bas Oi,l qenug DOS ~,leJtbilb 

ie eimfè~rerfd1iffein 
Qjeneratfe!bmarfd;a1t 0örang ü6er6ringt bie erffen 

i·' 
Von flllserem SOllderberichlersl~/ler Hem,alln Fiddikow 

~(ui ~of)er 6ee, on 'Eor b beg 3crjtörcrs .. i1l1tt9 2obl)", 30. Wlai. 
!!lil ~lättl1er bet .. l! cg i 011 (t 0 tt b 0 r",', bic bcutlrllcu i)'tdwinigett bes 

Ivnniiá),n tir,i[)éitstompjc9, tc~"u I)cute iu 'Uit 'Bolerl«n!) ,inrUil. ::!las gnn.lc 
btutldJe '.Boll IdMt ihtteu jeineu (;,rui! entge~eu. unb .tls crUer tuir!) bcr 
lJlcid'0l11il1iiler ber \Jultlohrt, (f>cueraljclbmarldJatl ;)ermanu (Ij ö r i u n, bH 
beutldJcJI \Jegion bic \!) I) r u 11 9 Hlrcr .fIchuot "tueiieu. ~lu 'Borb ber ~odlt 
.. ij a 1tI b u r g" luirb beT (~wcrnliclbmorld'Jnn OUt ~Jli!ttuoó)uorutittog nuf b,r 
Unterclbc bi. !l3orbcifnhrt ~H 1j'lotte mil ben 6pnulcnfrciIUilligen 06nch' 
men. m'g'" U llIll' triilt .fIerlllonu l\;~dng' au ber IIbrr,"brÜdc in ;)01l1burg 
.in, IUtt bcm :)'ejtmom'" ber Sd)iiie linb bClO ~lu.idJiiicu ner [Yrciwilliqcu 
bCÎlll1Uohn,,,, luobci dn, (!;~rcuro1l1nnuic bcr l!uittuoiie Ileu 60lul enueiicn 
toÎrb. ~nu" b,orUiJt ~er1llnun (\'iöriuA beu 5touuuaubeur oer \jreiwilliijen, 
ffi,neNlutnjor non ~!i i d) 1 1.1 0 i cu, .uiihrenb bi. ~,n11lburg,r \lJeDöllcrung nuu, 
lttcfrr tiidegcllhcit hol, ben bcutjd)eu 6uol1leu!öntpimt Ihrcu '1I3llHolltmcua. 
grui] )11 cutbieteu. ~It!f ben Sdlijicu ber ~16.,(f>cmeiuillI1111 )~rait burdr l;rcubc 
ieq"" bic ;\rcilUillillnl IJeim, aui beu e;d)lfleu, bic ljuubcrttoujeubeu beUl' 
jó,,, 91rbdtcr ~rholuttll uub 'Hu.iponnuun brorl)tcn. ~olltburl1 crjlralJIt 
int 6dlluude IIlticrcr lja!entrcu,bnnner uuliljt leit neltern iib.rjiillt auni non 
~(ug'h~rigcn ber belttldlen \!egiouiire, bi, i~ncn flicr gClIlciuiolU mil ber !!Je, 

. "öIlC~uug beu eritclI mant beu 'tlot,da,,~i •• hltotten ,ulU. 

ent\mCtb,no lJeeiniluiltc, beiien ëüóm 'Ume' 
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Dit nro~Cll ëÜlir[îalsH\!ltH~iltÎthuit Hl'hi:it!~nt 
bic Hm cin "cues êp~l!1icn run~lt'n UHf) LH1' 
mil iiir bic ftultur llOurouos liimpircn. I 

'!'n '...l1iirnct in 'ti.Hls \Inti ~Lll1!:1Lln hnt 
ULlIt i'J~'111 ~tri~'\~ in '=lltl!lien birl.'u l1idil ~1Il'l1 
,iU jpürl.'l1 bdotllI1H.'11 T\'l!tjlhc unt: ib1Jil'1l1:rhe 
~IJliitter ObH noorn lOie bic 9.11iitlct inl 
eprlnietl Uilt i[rr~ ëöl}nc UI!!:HlltflL _1Jl.lutfdld 



K wali teitskranten 
De termkwaliteitskrant staat voor een aantal 
kranten die van oudsher een traditie hebben van 
intellektuele degelijkheid. Hun lay-out is konser
vatief, dus niet sensationeel; hun is taal uiteraard 
zeer verzorgd en ook veelal de typografie; 
beeldmateriaal is minder belangrijk en daarom 
zo goed als niet aanwezig in Le Monde of de 
Neue Zürcher Zeitung. Bij de verslaggeving laten 
de journalisten zich niet opjutten door de snel
heid van de elektronische berichtgeving: achter
gronden en kommentaren zijn immers belan
grijker en vergen denkwerk. Veelal zijn kwal
iteitskranten politiek konservatief; soms volgen 
zij een onafhankelijke koers en kiezen zij voor 
een pluralistische dialoog. 

Welke kranten verdienen nu de kwalifikatie 
'kwaliteit'? Zeer omstreden is een onderzoek van 
de universiteit van Missouri (prof. John C. Merrill) 
dat tot de konklusie leidde dat er maar 50 kwal
iteitskranten in de wereld waren. Daar was geen 
enkele Nederlandse en Belgische krant bij, wat tot 
(terecht) protest leidde bij het NRC-Handelsblad in 
Rotterdam. Ook De Standaard (Brussel) en De 
Volkskrant (Amsterdam) verdienen onmiskenbaar 
de term kwaliteitskrant. Trouw (Amsterdam) 
wordt door sommigen ook als een kwaliteitskrant 
aangezien. Het Grootnederlandse taalgebied is 
blijkbaar niet aan prof. Merrill besteed. 

Bij de 50 van prof. Merrill behoren naast Pravda, 
Izvestia, Die Welt, Frankfurter Allgemeine, Neue 
Zürcher Zeitung, te Figaro, Le Monde, The Daily 
Telegraph, The Guardian, The Times, The Wash
ington Post ook L'Osservatore Romano (Vatikaan
stad), Die Presse (Oostenrijk), The Scotsman, Die 
Burger (Zuid-Afrika), Al Ahram (Egypte), The 
Globe and Mail (Canada), Aftenposten (Noor
wegen), Berlingske Tidende (Denemarken), Dagens 
Nyheter (Zweden), La Stampa en Corriere della 
Sera (Italië), La Vanguardia (Spanje), La Prensa en 
La Nacion (Argentinië), El Tiempo (Columbië), El 
Universal en Excelsior (Mexico), 0 Estado de S. 
Paulo (Brazilië), The Hindu en The Times of India 
en verder kranten uit Japan, China en Hong Kong. 

Hier volgt een korte historiek van een vijftal zeer 
bek ende kwali teitskranten: twee Amerikaanse, 
twee Britse eneen Franse. 

International Heraid Tribune 

Reeds in 1887 gaf de New York HeraId een Eu-
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ropese editie uit. De huidige IHT is in 1967 
ontstaan door de fusie van de Europese edities van 
de New York Times en de Washington Post. In 
Parijs kent men deze global newspaper (die nu ook 
in Tokio wordt gedrukt) als "Ie Hérald" bij de 
Fransen en de "Trib" bij de Amerikanen. 

Even beroemd als de krant is zijn eigenaar geweest, 
de excentrieke kosmompoliet James Gordon 
Bennett jr., die Henry Stanley naar Afrika zond om 
er dr. David Livingstone te zoeken. Gedurende 19 
jaar liet James Gordon Bennett jr., tot aan zijn dood 
in 1918, in 6.718 nummers van de HeraId, dezelfde 
lezersbrief afdrukken, ondertekend met Old 
Philadephia Lady, waarin gevraagd werd hoe men 
Fahrenheit in Celsius kon omrekenen. 

De IHT is de meest gelezen krant in de vliegtuigen. 
Zij brengt het wereldnieuws, maar nooi~ in ~ote of 
sensationele koppen. Voor de sportrubnek ZIJn er 
binnen de krant eindeloze diskussies gevoerd over 
welke Amerikaanse of Europese sporten aan bod 
moesten komen. 

The Washington Post 

Deze krant werd pas in de jaren vijftig groot en het 
symbool van de Amerikaanse vrijheid. In het begin 
trok het van leer tegen het MacCarthyisme en ten 
tijde van Kennedy was het invloedrijkste krant 
geworden van de op één na (New York) belan
grijkste stad van de Verenigde Staten. 

Sedert 1963 is Katherine Graham, na de dood van 
haar man die in 1945 de krant had overgenomen, 
de enige eigenares en nam de groep uitbreiding: 
het weekblad Newsweek, een televisie- en ver
scheidene radiostations. The Post is eerder liberaal, 
heeft een stevige financiële basis en een reputeerde 
redaktie (zie Watergate en Pentagon Papers), die 
op haar onafhankelijkheid staat. 

Le Monde 

Frankrijks meest prestigieuze krant werd gesticht 
in december 1944 om de vooroorlogse Temps op te 
volgen. Le Monde is dus een bevrijdingskrant, een 
soort instituut waar je in de fransspekende in
tellektuele wereld niet omheen kunt. Elke dag een 
weekblad, nogal links, deftig en conformistisch, 
chauvinistisch-Frans en daarom voor velen onsym
patiek. De stijl van Le Monde is er een dichtbij de 
politieke en institutionele realiteit, maar niet 
passend bij de moderne mentaliteit. Vandaar we.m
cht ook de daling van de oplage van 445.000 ex. In 

1979 naar 385.000 vijf jaar later. De hoofdredakteur 
is altijd een invloedrijk man in Frankrijk. De krant 
heeft vele interne konflikten gekend en er als 
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merkwaardigheid een Sociéte des Rédacteurs aan 
overgehouden die in 1960 veertig procent van de 
aandelen verwierf. Deze koos zelf haar hoofdre
dakteur Claude Julien die volgens sommigen van 
de 185 redakteurs te autoritair optrad en ver
vangen werd door André Laurens. 

The Times 

cialisten (The Independent. It is. Are you?) kende 
de krant na een aarzelend begin vooral bij lezers 
onder de 35 jaar veel sukses. De stichters waren in
derdaad van oordeel geweest dat Fleet Street zich 
niet had aangepast aan de veranderingen in de me
diawereld en het lezerspubliek. The Independent 
wordt elektronisch opgemaakt maar oogt zeer tra
ditioneel alsof de krant even oud is als de andere. 
Zij is liberaal, links van het centrum 

Vlrik Nimmegeers Misschien de eerbied waardigste krant ter wereld. 
Zij verscheen van 1785 tot 30 november 1987. In het 
'laatste' nummer stond het kruiswoordraadsel met 
op dezelfde pagina dan ook de oplossing. Op 13 
november van het daaropvolgende jaar verscheen 
de krant opnieuw, met een overzicht van de elf 
maanden waarin zij niet op de markt was geweest 
als gevolg van het sociaal konflikt over de 
omschakeling van lood naar fotokompositie. 
In februari 1981 werd de Times gekocht door 
Rupert Murdoch, die haar omschrijft als 'just 
another newspaper'. Toen had de krant al gekapt 
met twee heilige tradities: het niet-publiceren van 
foto's en het voorbehouden van de eerste pagina 
aan kleine advertenties. Om die reden kwam de 
Britse overwinning in Waterloo ook niet op de 
frontpagina. Scoops voor de Times waren: de 
ontdekking van het graf van Toetanchamon (1922) 
en de overwinning van de Mount Everest (1953). 

~rr]BIE iNDEPENDENT 
t', . 'hl " TUr.sn~l',ocroIH:~I~.' rvt.ll."",,\I'I~. 

Thelndependent 

De eerste Britse broadsheet die deze eeuw op de 
markt werd gebracht. (Een broadsheet is een 
andere benaming voor een kwaliteitskrant, in 
tegenstelling tot een tabloid, die meestal een 
handiger formaat heeft). 
Het eerste officiële nummer had als datum 7 
oktober 1986. Daaraan was 31 keer een probeer
nummer (dummy) aan voorafgegaan. De 
voorbereiding tot het lanceren van deze nieuwe 
krant was tot in detail verzorgd. Na twee jaar 
maakte de krant al winst, stelde 400 personen te 
werk (onder wie 200 journalisten) en bereikte 1 
miljoen lezers met een oplage van 400.000 exem
plaren. Het sukses van The Independent vormt een 
bedreiging voor de andere kwaliteitskranten: de 
Times met 431.000 exemplaren en The Guardian 
met 460.000 exemplaren. 

De krant werd opgericht door een trio journalisten 
van The Daily Telegraph onder leiding van An
dreas Whittam Smith, die hoofd redakteur werd. 
Dat was in de periode dat Eddie Shah zijn nieuwe 
tabloid Today, na veel problemen met de vakbond, 
op de markt bracht met de nieuwste technologie en 
nadat Rupert Murdoch zijn kranten uit Fleet Street 
had verhuisd. 

Gesteund door de beste reklame- en marketingspe-
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THE TIMES 

DHN11~llomolf 
,<>""U 

.1.....r(:OII .... ••• .. ' 

AANGEBODEN: Meer dan 100.000 
originele NEWSPAPERS 1690-1988 
Yesterday's News, 43 DundonaId 
Raad, COLWYN BAY, Clwyd LL29 7RE, 
Wales; tlf 09-44-492-531195 

AANGEBODEN: LEIDSE KRANTEN van 
1734 en 1739 in ruil voor tijd
schriften, kranten, distributie
kaarten e.d. uit de TWEEDE 
WERELDOORLOG. A.Kreuzen, 
Leeuwerikstraat 44, 1171 TZ 
BADHOEVEDORP, tlf 02968-95138 

GEZOCHT: Tijdschriften en/of 
knipsels uit diverse bladen 
betreffende alle LUCHTVAART
RAMPEN etc. betreffende de burger
luchtvaart, in het bijzonder de 
K.L.M.- To.C.Meertens, Postbus 
31,4542 ZG HOEK (Zws.Vl.) 
tlf 01154-1567 / 01150-30251 
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Krantencuriosa 
Uit de verzameling van 
L.M.C. Nierynck (Ocel 3) 

Van de oudste krant in de kollektie, 
unieke exemplaren gekocht voor een ap
pel en een ei en de "Zeeuwsche Onpar
tij dige Nieuwsverteller". 

--------------------------------------

H.P"Abrahams vermeldt op blz .. 107/108 onder nr .. 6 in "De Pers 
in Zeeland" (1912) een "onpartijdige Nieuwsvertellerll van drukker C"J.Koene te 
Middelburg, uit het jaar 1797. Hij gaat er van uit dat dit blad geen lange levens
duur gegund werd en geeft aan dat de uitgave ook in 1797 is gestopt. 

In mijn verzameling bevindt zich echter een exemplaar uit 
1801 (nr. 126)met de gewijzigde titel "ONPAR'rIJDIGE ZEE\'1SClIE NIEU\'/S-VERTELLER". 
Deze krant is overigens uniek want in de KB catalogus komt de titel niet voor. 

Daar waar couranten in die tijd in de kop normaal een wapen 
hebben, heeft dit exemplaar een gravure, voorstellende hvee heren in levendig 
gesprek. 

ülige waardevolle 'oudjes' behoren ook tot de afdeling curiosa, 
zeker als er een uniek exemplaar bij is. 

Allereerst het oudste stuk in mijn collectie .. De "NE\tlE 
ZEYTTUNG VONN KAYSERLICHER MAYESTAT" etc, uit het Duitsland van 1528. 461 jaar 
oud en het papier is stevig genoeg om nog eeuwen in een verzameling bewaard 
te blijvenl Dat kan bepaald niet gezegd worden van het dagblad van vandaag. 

Overigens is de inhoud niet zo belangrijkjer zijn wat 
berichten over de Turkse oorlog en wat nieuws uit kringen van koningen, graven en 
bisschoppen. Alhoewel het stuk de vorm van een pamflet heeft beschouw ik het als 
een 'voorloper van de krant' omdat het verscheidene ni~wsfeiten bevat en het 
woord "Zeyttung" in de kop voert. 

Zeldzamer is voor mij de 'echte' krant uit de beginperiode 
van het ons taan van de Nederlandse pers, n.l" de "TIJDINGEN UY'f VERSCHl.!.'YDEN 
QUAR1'IEREN" no. 46 gedateerd 17 November 1629 Vlln Broer Jansz. 

Dit exemplaar komt uit de persoonlijke collectie van wijlen 
Folke . .Dahl, mijn Zweedse vriend, waarvoor hij in ruil een waardevol stuk Chinees 
porcelein kreeg, dat hij ten geschenke gaf aan zijn echtgenote. 

De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag bezit dit exemplaar 
ook maar het ontbreekt in de beroemde verzameling van de Bibliotheek in Stockholm 
('Dutch Corantos 1618-1650, a bibliography - with 334 reproductions'). 

Voor mij een curiositeit zonder weergal 
Belangstellenden wil ik wel een fotokopy bezorgen. 

Sautijn Kluit vraagt zich in 1867 iri de Nederlandsche Spectator 
af waar een hem onbekende "LEYDSCHE COURANTE" uit 1633 zich bevindt .. In 1833 
werd schijnbaar dat exemplaar tesamen met andere stukken geveild, maar de specialist 
op het gebied van de persgeschiedenis betwijfelt of er in 1633 te Leiden wel 
geregeld een courant verscheen. 

Nu wilt het toeval - en hoe prettig is het als je eens geluk 
hebt - dat ik enkele jaren geleden op een rommelmarkt je in Middelburg tussen 
1ge eeuwse tijdschriftgravures een heus origineel exemplaar van deze krant uit 
1633 ontdekte en de handelaar mij dit voor eclcele guldens te koop aanbood 
"omdat er geen gravure op het stuk stond". 

~o kwam ik in het bezit van een curiositeit die Sautyn Kluit 
nooit heeft kunnen aanschouwen .. Overigens blijft de vraag of dit een èèndagsvlieg 
was, omdat, voor zover ik weet, nooit andere nummers van dat jaar werden ontdekt. 

Sinds kort heeft de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag 001< 
deze Leydsche Courante uit 1633 in haar verzameling. 
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Een andere "COURANTE DER. STADT LEYDEN", in 1618 aldaar 
uitgegeven door Iacob Marcus, in mijn verzameling, is duidelijk een pamflet 
en dus geen regelmatig verschijnend orgaan;alleen leuk dat in de titel naast 
de stadsschild-gravure wel weer "Courante" voorkomt. 

Een andere ongelofelijke vondst is de "RÉLACION VERITABLE" 
van Jan Mommaert in Brussel uit 1622! 

Wijlen Prof.Dr.Th.Luykx schrijft in het voortreffelijke werk 
'Evolutie van de communicatiemedia' (Elsevier Brussel, 1978)op blz. 114 : 
"De oudste (krant in Brussel), voor zover bekend, werd uitgegeven door Jan 
Mommaert en draagt de titel 'Recite Vèritable';het dateert van september 1626 
maar had het volgnummer 100". 

Mijn exemplaar heeft een andere titel, maar is vier jaar 
ouder en ontegensprekelijk is dit de oudste tot nu toe bekende krant uit 
Brussel. 

De "Relacion Vèritable" beschrijft een veldslag en illus
treer.tdat met een mooie kopergravure op de voorpagina. 

Dit unieke stuk vond ik op een antiquarenbeurs tussen oude 
17e eeuwse poststukken en omdat dat daarin niet paste en de gerenommeerde 
handelaar niet wist hoe dat daartussen was verzeild geraakt en bovendien 
schijnbaar onbekend was met dat stuk. verkocht hij het aan mij voor een 
appel en een ei met een schouderophalend gebaar alsof hij hoopte dat ik het daar 
toch wel voor zou kopen •••• l Wie weet had ik nog kunnen afdingen op die 
15 guldens! 

wordt vervolgd 

m:~n;, ;eytttmg vonrt~:t 
lkayfcrliebtr ~ayálat I ~"O ~O" IR~ 
1Ii1I_9~,::Iod) .... ""_jdrjl,,,"""8«<wv 
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.... I 
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(1801) 
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r u I n in 1 21 
Wie dacht dat met "Privé" en 
·Story· het verschijnsel "roddel
blad" voor het eerst zijn intrede 
deed in ons toen nog brave Neder
land, heeft nooit kennisgemaakt 
met de "Amsterdamse Argus·. Die 

kans is overigens niet meer zo 
groot, want het blad verscheen 
ruim twee en een halve eeuw 
geleden: het exemplaar dat sinds 
kort in ons bezit is (no.20) 
dateert van 22 oktober 1721. 

Den 22. Oc70bcl'. 172I' 

ÊJcel' ZW"'eets Graaf is vahLl1thers Room(ch,gewórd_~n, en in 
, een Kloofter gegaan;' daar toe bewogen ,dçlOr de COiivel:fàtie van 

een dier ~delyke kloofl:erlil1gcn, waar dool' hy aan'c mymcl'crt 
zouwde zyn 'geraakt; en ik ben 'er niet vrcmt Van,;, wallt, die met 

, Bygelovigheit ol1?gaat 1I ,loopt groo.t gevaar, :want ze [met over áls 
het Pek: ' die 'er aan twyfelt confulere de gefchieslenis ,~rm Pauqria, 
Saturnyns Vl'otlw; die, ten tyde van ~iberius ~oomfche Regering, 
door enen Decius tot: onkuisheit te vergçcffch. wierd' aangezocht, 
zo lang, tot dat hy zich bediende van haar Bygelovighcit , 'en 'deTem~ 
pel papen van ha~en Afgod, An~ibis, (die,. zo de Pl:ieH:ers v(~orga ven, , 
op haar was verheft) onder ~vI~ns naam hy Haar In een dUlftcr ver
trek tO,t ovel'fpel bewoog ;, Zle In Ho 'landen Burgs Voorbeelden Vat/. 

Deugden en Onqeugden iti beruchte V'lOWlven), pug. 3 s' daar k t1l1 je in 't 
kort daar omtrent lezen 't geen hier, te lang 'lóu,w vallen. 

Te Lisbon 'werd een zeer groot Ampbitheate,r gebouwd, op kÇ>((c 
van dCI1(}rave Arcos," die de hoflyke, Port~lgezeri op ee~ St,ierel1 ' 
geve€ht: p1ee!ltte traéler:tn; en volgel~s 'p'cn toeleg ,moeten er .t\~a~lf 
Bullen 111 werden gevelt; 'dat d~~U" zeer yeel,' en ll1el' zeer WeLnIg IS, 

, want de min!l:e Profeffir op de l)ardebökkems aCcCulemie pleeg v1'y 
meer Bullen in één week te depecheren. " 

De Brit[chc Kóning, heeft den lViarquis "Grimaldo, eerH:e Spaan-
'V· febe" 
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Zoals sommigen bekend zal zijn 
bewegen wij ons niet speciaal op 
het gebied van de echt oude 
kranten, maar we hebben tot dusver 
ook datgene meegenomen wat we aan 
historisch materiaal tegenkwamen. 
We hebben ons voorgenomen ons op 
dat punt wat te beperken, maar dit 
ter zijde. De "Amsterdamse Argus· 
was ons onbekend, en ook in het 
standaardwerk van Schneider en 
Hemels (Zakenregister) wordt het 
niet vermeld, waarschijnlijk omdat 
het geen nieuwsblad was in de 
strikte zin van het woord. 
De Heer Nierynck wist ons evenwel 
te voorzien van enige gegevens, 
afkomstig uit een boek genaamd 
"Jacob Campo Weijerman als Jour
nalist", door Mr.W.P.Sautijn 
Kluit, uitgegeven in 1871. De 
Amsterdamse Argus was overigens 
niet ontsproten uit het brein van 
Weijerman, aan wie het wel ooit 
was toegeschreven, maar aan dat 
van ene Hermanus van der Burgt. 
Deel I van de Argus verscheen bij 
uitgever Johannes Ratelband (bij 
het Stadhuis) van 25 mei 1718 tot 
7 juni 1719. Ook de delen II en 
III verschenen bij Ratelband, en 
pas het 4e deel (11 juni 1721 tot 
3 juni 1722) kwam bij Van Eyl op 
de Dam uit. Er moet nog een 5e 
deel geweest zijn volgens Sautijn 
Kluit, dat vanaf 10 juni 1722 is 
verschenen bij Jacobus Wolffers in 
de St.Luciessteeg. Daarna is er 
van het blad, dat aanvankelijk 1x 
per twee weken en vanaf 12 juni 
1720 wekelijks verscheen, niets 
meer vernomen. 
Gezien het taalgebruik en de toe
spelingen op personen en situaties 
die ons niet zo veel meer zeggen, 
zijn de anekdotische fragmenten 
waaruit de tekst van de "Argus· 
werd samengesteld soms niet zo 
eenvoudig te begrijpen. Niettemin 

is duidelijk dat er af en toe fiks 
van leer wordt getrokken, en dat 
auteur en uitgever er verstandig 
aan deden zich bij de keuze van 
hun lijdende voorwerpen in hoofd
zaak tot het buitenland te be
perken. 

Een kleine bloemlezing is natuur
lijk waar U op zit te wachten. 
Hier volgen twee passages: 

"Enige Brittanische Kooplieden 
hebben bij een soort van erfpacht 
de Koning verzocht in eigendom te 
mogen bezitten zeker land in de 
Westindies, mits betalende jaar
lijks aan de Kroon voo~ elke 300 
roeden lands 28 ponden hennep. 
Sommigen menen dat hun verzoek zal 
worden toegestaan, uit considera
tie dat er vooral aan dat gewas in 
Groot-Brittanniën geen gebrek 
dient te zijn, zolang er 't hangen 
onder de fatsoenlijke lieden in de 
mode blijft." 

En wat te denken van de volgende 
passage, met een niet te missen 
"double entendre": 

"De Franse Majesteit heeft een 
bekwame plaats doen prepareren om 
de draaibank (ik vermoed een soort 
home-trainer - DJO) te plaatsen 
waarop hij zich meent te exerce
ren. Indien veel geld iets mooi 
maakt is ze zeer schoon, want ze 
kost 1000 Ecus (!), en raar is ze, 
want het is een stuk werks van een 
vrouw ontworpen en gemaakt. Ze 
moet zeer licht gaan, of het is 
een werk vrij wat zwaar voor een 
zo jonge Koning, behalve dat het 
zeer gevaarlijk is in zo jonge 
jaren, en zonder experiëntie, zich 
op een femenijnen draaibank, met 
het instrument in de hand, te 
diverteren."- DJO 

Te A M ST E R DAM, 
Gedrukt voor den Au theu r. EH werdC\l uitgegeven te Am fl:crdam) by R endrik van,Ert 

Rotterdam,rVed.Bo.l c~ N.Ko,·fe. Hage) ~., .vlln ThaI. Leiden,H .van Damme. Del ft, 
P.Bu~fleren1t. Baytet. Haarlem) M.vAnLee. Gouda)f..A.811denhurg: Utrecht, 
î. van Povlfl!lrN, Alkmaar, '7:. 'URn Beyeren. Hoorn, R. Beu!:.elmarJ, Middelburg,. 

.s. Clement • . Lccuwa'arden , 1. "1)jJens. Groningen, de ,wed. BarUnkbof. 
l.\vol,'1. Rimik .• Berg.vo op Zoom ,E. v(m ()e1i.'1'~tJ~(/lJ~C1J C~ Bred'l) Overmrr.ns.. 
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ederlands ersmuseum 0 ent 
officieel met tentoonstelling over 

persvrijheid in december 
SPECIALE RONDLEIDING VOOR VKTV-LEDEN OP 

ZATERDAG 16 DECEMBER VAN 10 TOT 16 UUR 

Hoewel het Nederlands Persmuseum reeds dateert van 1902, is de 
benaming 'museum' langere tijd nogal misleidend geweest. Welis
waar organiseerde het Persmuseum regelmatig kleinere thema
tentoonstellingen, maar deze vonden voornamelijk 'buitenshuis' en 
zeker niet doorlopend plaats. Ook in de huidige situatie heeft 
het Persmuseum meer weg van een archief dan van een museum in de 
gebruikelijke zin van het woord. 

Vanzelfsprekend wordt het hoog tijd dat hierin verandering komt, 
al was het maar om de bezoekers, die (terecht) in de veronder
stelling verkeren een permanente expositie over de geschiedenis 
van de Nederlandse pers aan te treffen of zelfs verwachten dat 
hier allerlei antieke drukpersen vrolijk staan te stampen, niet 
telkens te hoeven teleurstellen. Bovendien is een actief museum 
voor de Nederlandse pers, zeker geen overbodige luxe. De geschie
denis en de structuur van ons perswezen bieden mogelijkheden te 
over voor boeiende exposities en catalogi, maar dat wist U als 
VKTV-lid natuurlijk al lang. 

Het heeft het Nederlands Persmuseum in het verleden altijd aan 
financiën, personeel en een goede huisvesting ontbroken. Juist 
deze ingrediënten vormen de basis voor een actief en verantwoord 
expostiebeleid. De enige rijkdom waarover het museum altijd heeft 
beschikt, is de collectie zelf geweest. Zonder de juiste middelen 
om deze collectie te inventariseren en te conserveren kom je 
echter helaas niet zover. Hoewel het Persmuseum zich nu wel in 
een subsidie, personeel en een gloednieuwe behuizing kan verheu
gen, is er bewust voor gekozen niet te hard van stapel te lopen 
met het expositiebeleid. Een tentoonstelling kan worden beschouwd 
als het visitekaartje van een museum. Maar zonder een solide 
museale basis stelt zelfs het mooiste visitekaartje niets voor. 

Het Persmuseum zal in de toekomst minstens één maal per jaar een 
grote thematentoonstelling organiseren. Daarnaast wordt binnen
kort een bescheiden, mobiele overzichtsexpositie opgesteld, die 
op aanvraag te bezichtigen zal zijn. De eerste grote thema
tentoonstelling wordt gepresenteerd in december 1989 en zal 
gedurende drie maanden in de nieuwe behuizing te bezichtigen 
zijn. De feestelijke opening van deze expositie valt samen met de 
of f ic i ële open ing van het hern i euwde Nede] lands Persmuseum, die 
hoogstwaarschijnlijk in aanwezigheid van de Minister van WVC 
zal plaatsvinden. 
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Het thema van de eerste tentoonstelling is PERSVRIJHEID. Daarbij 
zullen diverse aspecten van de vrijheid van drukpers, vanzelf
sprekend toegespitst op het kranten- en tijdschriftenwezen, op 
thematisch-chronologische wijze worden belicht. Zo komen niet 
alleen de grondwettelijk gegarandeerde ide~le persvrijheid en de 
strijd hiervoor aan de orde, ook zal aandacht worden besteed aan 
de (on)vrijheid van de pers van het eerste uur, de zegelb~l~sting 
en de afschaffing hiervan in 1869, de censuur door overheid en 
kerk, de pers in oorlogstijd, de macht van de adverteerder, de 
zelfcensuur en de invloed van de lezer. De tentoonstelling gaat 
vergezeld van een rijkgeillustreerde catalogus. 

Het is mij een genoegen de VKTV-Ieden uit te nodigen voor een 
rondleiding door de nieuwe behuizing van het Persmuseum en door 
de tentoonstelling, op zaterdag 16 december 1989 van 10.00 uur 
tot 16.00 uur. Hoewel enkelen van U reeds op één van onze open 
dagen het nieuwe pand hebben kunnen bezichtigen, lijkt de 
presentatie van onze eerste grote tentoonstelling mij een prima 
gelegenheid om een groter aantal VKTV-Ieden nader kennis te laten 
maken met het Persmuseum. U bent dus van harte welkom. Verdere 
informatie over het programma voor deze dag, alsmede over 
vervoersmogelijkheden van en naar de Cruguiusweg, zullen nog 
bekend worden gemaakt. 

Mariëtte Wolf 

De Opregte Haarlemsche Courant van 
21 september 1839 met daarin het verslag 
van de feestelijke opening van de eerste 
Nederlandse "ijzeren weg" tussen Haarlem 
en Amsterdam. 

GEZOCHT: NUDISTENBLADEN zoals Sun -
Sunseeker - Jung und Frei - Nudist 
Angels - Kinder der Sonne - Bambina 
- Sonnenfreunde - enz. Klaas Vander
spoel, Henri DunantIaan 81, 9728 He 
GRONINGEN, tlf 050-255791. 
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SKûTSJE-DAGBLAD IN FRIESLAND 

Tijdens de SkOtsjesyl-wedstrijden 
op de Friese meren eind juli -
begin augustus j.l. werd dagelijks 
een gratis krant uitgegeven door 
het bedrijf Mediaprint {Postbus 
13, 8748 ZL} te Witmarsum. De naam 
van deze Nederlandstalige uitgave 
luidde ·SkOtsje Info Aktueel-. 
Dagbladverzamelaars die dit hebben 
gemist kunnen bij het VKTV-sekre
tariaat een exemplaar bestellen 
door toezending van een geadres
seerde retourenveloppe voorzien 
van 1.50 aan postzegels. Dit voor 
zolang de (beperkte) voorraad 
strekt, uiteraard; daarna zult U 
zich tot de (hopelijk welwillende) 
uitgever moeten wenden. 

Mijne Heren, 
Nog steeds stel ik MAu Courant· 
zeer op prijs, maar de Engelse 
Summary heb ik er wel bij nodig! 
Uw artikelen over de pers in 
verschillende landen zijn voor mij 
een interessante en waardevolle 
bron van informatie. 
V.w.b. de RYBNIKER ZEITUNG: ook 
de wereldatlassen van HLe Monde" 

in 

en BReaders' Digest B komen twee 
plaatsen voor met de naam Rybnik. 
Verbazing hoeft dit niet te wekken 
want beide zijn Franse uitgaven 
van de Times atlas ... Als ik even
wel ·Westermann's Atlas zur Welt
Geschichte D opsla kom ik tot de 
zelfde conclusies als de Heer 
H.J.C.Bosman: tot het eind van de 
Eerste Wereldoorlog maakte Rybnik 
deel uit van het Duitse Rijk (nl. 
Pruisen). Na de Duitse nederlaag 
(van 1918 - red.) werd Opper 
Silezië (met Rybnik - red.) Pools 
gebied. De volksstemming van 20 
maart 1921 pakte echter met 68% 
gunstig uit voor Duitsland, en 
uiteindelijk werd slechts een 
kwart van het gebied, t.W. de stad 
Katowice met omgeving, Pools. De 
rest, t.w. het gebied van Oppeln 
(Opole), bleef Duits. Tot 1945 ... 
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[ Commentaar van de red.: De 
tweede plaats met de naam Rybnik 
ligt in Tsjecho-Slowakije, net 
over de grens aan de spoorweg Linz 
- Ceské Budejovice. Wellicht was 
deze plaats, die uiteraard wél van 
de dubbelmonarchie deel uitmaakte, 
te klein om een krant te hebben. ] 

M.b.t. het artikel over de onder
grondse pers (in België - red.): 
in Lyon is destijds een zelfde 
soort stunt uitgehaald als op 9 
november 1943 met HLe Soir B

• Op 31 
december 1943 naam het Franse 
verzet in de kiosken van Lyon alle 
nummers van het collaborerende 
dagblad aLe Nouvelliste B in beslag 
onder het mom van problemen met de 
censuur. In plaats daarvan werd 
een ·vervalste· editie in omloop 
gebracht, met nieuws over massale 
luchtbombardementen op Duitsland, 
Pétain die opnieuw de Republiek 
uitroept, een parade van verzets
strijders te Oyonnax op 11 nov., 
enzovoort. Deze krant is de enige 
uit de oorlogsjaren die mijn vader 
heeft bewaard. (hier afgebeeld -
red.) 

Nog even over de Curiosa: bijgaand 
zend ik U een exemplaar van HLe 
Guotidien des Cartophiles· (lett. 
Dagblad van de Kaartenliefhebbers 
- red.). Dit dagblad beweerde het 
kleinste ter wereld te zijn. Het 
is een paar maanden~lang dagelijks 
verschenen, net als Dechte U dag-
bladen met een ISSN-code, en het 
CPPAP-nummer dat in Frankrijk 
bepaalde fiscale en postale voor
delen biedt aan gedrukte media. De 
oplage bedroeg .... 60 stuks. 

(B.Gel~n, Lyon, Frankrijk) 

[ De cartofielenkrant werd uiter
aard op karton gedrukt. Formaat: 
147 x 100mm. Aangezien het om 
ingekleurd karton gaat is het niet 
mogelijk gebleken een behoorlijke 
afdruk ervan in ons blad op te 
nemen.- Red. ] (* in 1984) 
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Vers van de pers 
door Klaas Salverda 

Voor wat betreft de reeds eerder 
in het vooruitzicht gestelde VKTV
samenkomst in het nieuwe gebouw 
van het Nederlands PERSMUSEUM te 
Amsterdam: hoewel de gedachten in 
eerste instantie naar een eerder 
tijdstip uitgingen blijkt een 
datum in midden december a.s. nu 
beter te schikken. Wij verwijzen 
in dit verband graag naar de 
rubriek van MW.Wolf elders in dit 
nummer. 

MUTATIES LEDENLIJST 

Allereerst onze excuses aan de 
Heer Kornaat, wiens royement, ge
publiceerd in het vorige nummer, 
op een vergissing berustte. De 
Heer Kornaat blijft dus gewoon 
VKTV-lid. 

Verder hebben we de volgende 
nieuwe leden mogen noteren: 
151 Drs.A.van der Made, N.v.d . 

Steenstraat 60, 3641 CR 
MIJDRECHT (2e Wereldoorlog) 

152 W.Naarding, Hoge Esweg 65, 
7441 EH NIJVERDAL 

153 W.van Plateringen, Marsstr. 
15, 1431 XK AALSMEER 

154 J.Melder, Frederikstraat 261, 
2514 LT DEN HAAG 

155 Mw.J.van Tongeren, Rubensstr. 
60, 1077 MV AMSTERDAM (WO 11 ) 

Aan allen: Van harte welkom! En 
aan de Heer Kreuzen: Well Done! 

Hiermee komen we op een bestand 
van in totaal 119 leden op dit 
moment. 

Eén adreswijziging slechts: 
086 R.Grooten, Dr.Govaertsplant

soen 17, 8-2338 BAARLE-HERTOG , 
België. 
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Deze nieuwe aflever i ng van ' Van 
de pers ' sI ui t drie dagen vo~' 
de Tweede Kamerverkiezingen. Op 
het moment dat u dit leest z a l 
de verkiezingskoorts dan ook 
wel weer gezakt zijn. Terwijl 
de kranten er, vlak nadat 
iedereen gebruind en wel was 
teruggekeerd, al uitvoerig over 
begonnen te schrijven, maakte 
de televisie er nog een 
spannende aange l egenheid van. 
Het heeft in een gedrukt medium 
namelijk geen enkele keer 
geknald. Weken l ang k on er bij 
mij, politicoloog van huis uit, 
geen vonk oversp r ingen . 
De campagne kwam eerst ook een 
beetje onwezenlijk over. De 
breuk was nog zo vers, de 
gezichten die het voor het 
l icht van de camera's moeten 
maken, zo bekend. Ik heb vaak 
gedach1;: als de VVD (zo mooi 
als die Voorhoeve dat kan 
zeggen kan het nooit gedrukt 
staan) dit voorjaar zijn rug 
niet zo had gerecht, had het 
kabinet de rit prach tig 
ui tgezeten. 
Maê)'l~ l-:et was \.loor' d e TVT\)"D 881"1 

principezaa k. Voorhoeve, die nu 
ook in eigen gelede~en te horen 
kreeg dat zijn imago tanende 
is, zou die bazige Lubbers wel 
eens een poepie laten ruiken. 
Met onvervalst liberale lucht 
wel te verstaan, want waar 
haalde het CDA de brutaliteit 
vandaan om al die blijde 
rijders hun belastingaftrekje 
af te nemen? In ons land mag je 
toch zelf bepalen waar je woont 
en hoe je naar je werk gaat? 
Mij dunkt, e r was inderdaad een 
principezaak aan de orde. Het 
was namelijk de eerste keer dat 
de coalitiepartners serieus 
over een milieu- onderwerp 
spraken . En tot de ontdekking 
kwamen dat, als je als 
samenleving echt iets aan het 
milieu wilt doen, 
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dat dat de burger dan inderdaad 
geld behoort te kosten. Dan heb 
je er namelijk echt iets voor 
over. En leer je weldra dat het 
ook een uitdaging kan zijn om 
het 'anders' te doen. 
Terwijl nu zelFs Meindert 
Leerling (RPF) in de 
verkiezingsstrijd van het 
milieu een 'issue' van een hoge 
orde had gemaakt en elke andere 
politieke partij wel met de eer 
als milieupartij wilde 
strijken, was mij allang 
duidelijk dat de VVD het milieu 
niet werkelijk serieus neemt. 
Ik vind dat je de constatering, 
dat deze kleine regeringspartij 
het reiskostenForFait een 
kabinetscrisis waard vond, als 
journalist helder voor ogen 
moet houden. En dat je 
Voorhoeve en de zijnen daar 
zakelijk, maar consequent op 
moet aanspreken. Laat hen tien 
keer uitieggen waarom ze tegen 
de aFscharFing van dat ForFait 
waren en stel hen tien maal de 
vraag hoe dat zich verhoudt tot 
de wens van de partij zich 
sterk te maken voor de 
bescherming van het milieu. Dan 
zou de strijd vIat prikkelender 
zijn geweest, de gezichten 
werkelijk wat te vertellen 
hebben gehad en de uitkomst 
misschien wat anders hebben 
gelegen. 
Hoewel, het staat wel vast dat 
Voorhoeve vooral in eigen 
staart heeFt gebeten. Een 
testj e: ik denk dat de VVD op 
18 uitkomt, dat het CDA er 4 
zetels bij krijgt, dat Kok een 
verlies van 2 zetels zal moeten 
incasseren, dat D66 gelijk 
blijFt en dat Groen Links op 10 
zetels uitkomt. Zit daar 
trouwens niet een aardige 
milieuminister in? 
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ZIGELJNERE5 

Als je nou zegt,. heb je je de 
aFgelopen tijd nog ergens kwaad 
over gemaakt, dan is het even 
zoeken, maar het duurt niet 
lang oF ik voel het weer 
kloppen. Als burger, maar ook 
en vooral als journalist. 
Ik gelooF dat het begin 
augustus was. Er zouden 
dertigduizend christen
zigeuners naar Nederland komen 
om er hun wereldcongres te 
houden. OF te vieren, want daar 
had hun broederschap aller 
landen meer weg van. 
Christen-zigeuners?, dacht ik 
eerst - nooit van gehoord. 
En dus ging ik me in hen 
verdiepen. Hun aFkomst, hun 
woonhuizen op wielen en in onze 
ontvangst in Nederland. 
Nou, die mocht er wezen hoor. 
Het westelijk havengebied was 
de plaats waar de 
congresgangers ontvangen konden 
worden. Toen dat terrein door 
de hevige regenval onbegaanbaar 
raakte, werden de zigeuners 
naar het nabijgelegen 
recreatiegebied Spaarnwoude 
gedirigeerd. 
Ik denk dan: wat knap, zo'n 
volksverhuizing en je moet wel 
echt bezield zijn om als gast 
zoveel ellende te trotseren. En 
dat maakt, als journalist, nog 
meer nieuwsgierig. Maar wat 
doet de vaderlandse pers? 
Zij stuurt Pauline Broekema 
naar 'de plek des onheils'. 
Haar hoogstverbaasde ogen 
verraden onmiddellijk dat ze 
zich ook deze keer niet heeFt 
voorbereid. Massale 
doopplechtigheden worden 
aFgedaan als marginale 
Folklore, alsoF de Skotsploech 
uit Bolsward in Enkhuizen 
optreedt. En dus gaat alle 
aandacht onmiddellijk uit naar 
de. .. karresporen. 
Want, oweel, het hele 
recreatieschap was kapot 
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gereden en er waren bossages 
omver gereden en het vuil lag 
torenhoog opgestapeld. Dus 
noteerden tientallen collega's 
in navolging van Broekema dat 
het hele terrein vernield is en 
dat het recreatieschap de 
schade op zeker acht ton schat, 
hetgeen gewis op boosdoener 
'Amsterdam' zal u/orden 
verhaald. Viel me nog mee dat 
er niet geschreven werd: 'Dat 
heb je nou altijd met die 
zigeuners'. Maar och wat was 
ons tuintje toch toegetakeld. 
Chef Blankers van de afdeling 
Groenvoorzieningen van de 
gemeente Amsterdam 'gaf toe' 
dat er stukken zijn, "die echt 
veroorzaakt zijn door de 
aanwezigheid van de zigeuners. 
Die plekken moeten worden 
gefreesd, geëgaliseerd en 
opnieuw ingezaaid". De 
Amsterdamse ambtenaar sprak ook 
de verwachting uit dat dertig 
essen 'vrijwel zeker zullen 
doodgaan' . 
Mijn eigen krant keek rond op 
het terrein: "Wie als 
buitenstaander op het 
gaat kijken, ziet wat 
vuilniszakken liggen. 

terrein 
hoopjes 
Op het 

gras zijn hier en daar 
autosporen, sommige plekken 
zijn helemaal kapot gereden. 
Maar niemand zou zeggen dat 
hier dertigduizend mensen een 
week lang hebben geleefd". 
Volgens de laatste berichten 
zal de schade op de organisatie 
worden verhaald. Stel je voor 
dat we dat uit eigen zak moeten 
betalen, dachten al mijn 
collega's! 
Op dezelfde zondag werd bij een 
een voetbalwedstrijd in Utrecht 
vierhonderd man politie 
ingezet. Een agent kost 60 
gulden per uur x B uur x 400 + 
de gewonden. Oh meneer, 
mevrouw, sor~y hoor, zijn dat 
uw kinderen! Een beetje 
afgestompt volkje soms, die 
J ournal isten. 
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ON LINE 

De Groene Amsterdammer, het 
blad waar ik alleen al uit 
principe op geabonneerd ben, is 
sedert enkele weken 'on line'. 
Dat wil zeggen: Van Amerongen 
c.s. leveren hun stukjes niet 
langer op A4 in, maar hebben de 
computer opgezocht. Het is 
volgens hen niet uit ingeslepen 
conservatisme, maar uit gebrek 
aan geld, dat de Groene hier zo 
laat toe overgaat. De uitleg 
van het nieuwe management, dat 
computerproduktie tot een 
besparing van honderdduizenden 
guldens per jaar oplevert, gaf 
echter de doorslag voor de 
investering in technologie. Een 
bijkomende vreugdevolle 
mededeling was dat de 
'kersverse' advertentie-
afdeling, "een inkomensbron die 
wij tot dusverre per ongeluk 
over het hoofd hebben gezien", 
zijn vruchten begint af te 
werpen. "Als het zo doorgaat, 
vertoont onze winst- en 
verliesrekening aan het einde 
van het ,jaar het magische getal 
waarnaar wij al zolang, wadend 
door een zee van bloed e:n 
tranen, naar streven: het 
magische getal nul". De 
redactie maakte gelijk een 
complete computerspecial van de 
weekkrant. Waarover die 
handelde? "De ethisch
maatschappelijke-filosofische 
implicaties van de Mac 
Yuppie-PC in deze postmoderne, 
dynamische samenleving ". 
De afgelopen week (eind 
augustus) hield de progressieve 
weekkrant iets meer gelijke 
tred met het actuele heden. Een 
Lubbers-special was het gevolg. 
Met op de voorplaat een 
tekening van de BV Nederland, 
dr·s. R. F. M. Lubbers himself, 
waarbij de toepasselijke tekst: 
'Ik win, natuurliJk!' 
Klopt mijn test uit het begin 
van deze rubriek nog? 
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NU OF LATER 

Een klassieke Fout in 
opinieweekblad De Tijd. 
Redacteur Arie Kuiper pleegt 
zijn koppen altijd later te 
maken. Hij schrijft eerst zijn 
stukje om het later door een 
echte kop te vervangen. Wat 
daarvan het gevolg kan zijn 
zien we hieronder. 'n Mooie kop 
toch? 

r ZIEN E 
ER EL 

De Sovjet-burgers hebben ver
leden week zondag 1500 leden 
van het Congres van Volksaf
gevaardigden gekozen, een 
soort mammoetparlement van 
in totaal 2250 leden. De overi
ge 750 worden aangewezen 
door de communistische partij 
en door een aantal maat
schappelijke organisaties. 
In 384 van de 1500 kiesdistric
ten viel er voor de kiezers 
niets te kiezen omdat er 
slechts één kandidaat was. In 
953 districten had men de 
keus uit twee en in 163 dis
tricten uit drie tot twaalf kan
didaten. In vele districten met 
één kandidaat gaven de kie
zers op hun eigen manier 
uiting aan hun ergernis over 
de macht van de partij en 
over het feit dat er niets te 
kiezen viel: zij trokken in het 
stemhokje een streep door de 
naam van die ene kandidaat. 
Het Congres van Volksafge-

~~LJ OF LATER" deel 2 

Een hele mooie overkwam mij 
zelF bij dagblad Trouw. Die had 
een vriendencampagne op touw 
gezet, waarbij abonnees de 
krant een paar weken gratis aan 
kennissen konden laten 
toesturen. Als trouw lezer gaf 
ik halr juli ook een adres op. 
Een maand later was er nog geen 
krant bezor~d en dus probeerde 
ik het andermaal, en nu 
teleFonisch. Nee, de bon was in 
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goede staat aangekomen. Maar de 
actie had zo'n enorme response, 
dat de aFdeling het allemaal 
niet meer kon bij Fietsen. 
Volgens de aan de computer 
toevertrouwde postcode bleek de 
nieuwe abonnee vanaF 25 
september op de prachtkrant te 
kunnen rekenen. Wij houden u op 
de hoogte. 

HENNEPKRANT 

U weet vast dat de politie af 
en toe wel eens een oogst je 
hennep in beslag neemt, omdat 
die plant zo'n vernietigende 
werking op mensenhersens heeFt. 
Maar in de omgeving van 
Wageningen laat de politie de 
Cannabis sativa vulgaris met 
rust. Wetenschapsredacteur 
Wouter Klootwijk legde onlangs 
in de Volkskrant uit waarom. 
De Nederlandse papierindustrie 
importeert jaarlijks 700 
miljoen kilo houtpulp. Hennep 
is al eeuwenlang grondstoF 
geweest voor onder meer papier. 
Hout kwam pas veel later toen 
een smerige (daar heb je dat 
milieu weer!) techniek 
ontwikkeld werd om langs 
chemische weg vezeltjes uit 
hout los te weken. Maar uit 
pulp van hennep is net zo goed 
papier te maken als uit hout. 
Alleen moet het nog 
concurrerend worden gemaakt met 
de lage wereldmarktprijs voor 
houtpulp. In het Wageningse 
laboratorium wordt prachtig 
papier gemaakt uit hennep. 
Onderzocht wordt nu welke 
methode van 'ontsluiting', het 
losmaken van de vezels, het 
schoonst en het meest rendabel 
is. Een ander voordeel: hennep 
is een prettig gewas. Het geert 
de grond de rust die bij 
voorbeeld nodig is in gebieden 
met aardappelmoeheid. Over vijF 
j aar weten \.1e meer. 
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