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Dit nummer. het l8de in het 5-jarig bestaan van VKlV. straalt hopelijk iets 
feestelijks uit. Het is alleszins met liefde gemaakt en met dat feestelijke doel voor ogen 
samengesteld. Een dubbelnummer als feestnummer dat. na het doornemen van het 
informatieve. nog dienstig kan zijn ter aanvulling van de verzamelingen van onze vele 
leden. die jubileum-nummers koesteren. En wie weet. veel later. misschien nog 
waardevol zal zijn ook. 

De inhoud van dit nummer kreeg vorm op een zonnige zaterdag in augustus. 
Een middag van brainstormen. van gezellig maar efficiënt vergaderen. door Au 
Courant-redaktieleden en bestuursleden. In ster-vorm waren vijf entoesiaste 
VKTV-ers naar elkaar toe gereden vanuit Amsterdam. de Noordoostpolder. de kop 
van Noord-Holland. Wassenaar. Antwerpen. 

Plaats van het gebeuren: een terrasje langs de autoweg in Hilversum. beschut 
tegen de warme stralen door wat groen en een parasol. En bij de damp van koude 
koffie (wat mij betreft met een flets biertje). want de elektriciteit was uitgevallen. Dat 
kon het entoesiasme evenwel niet bekoelen. Onze sekretaris maakte van de 
werkvergadering gewoontegetrouw een meticuleus verslag. Met een perfekt 
gevoel voor timing belandden alle beloofde bijdragen bij ondergetekende. de 
lay-outredakteur. Dan volgen twee weken waarin de avondjes en de zaterdagen 

gevuld worden met overtikken. verkleinen en vergroten. knippen en plakken. 

Wij hopen dat Cl ook een extraatje levert. Bv. met een bijdrage voor onze 
brievenrubriek in het komende eindejaarsnummer . Daar zihNij nu al mee bezig. U krijgt 
ondermeer het zesde deel van de reeks Krantencuriosa van de heer Nierynck en 
traditiegetrouw. in bijlage.de jaarlijkse up-to-date ledenlijst. 

Wij mogen u toch ook verwachten op zaterdag 10 november in Barneveld 
voor onze lustrumviering? En een goede raad: maak vooraf uw selektie voor de 
veiling en laat ons uw deelname weten! De heer Löwenhardt is de organisator en 
hopelijk fungeert de heer Voortman als veilingmeester. Hoe dan ook. het wordt een 
hoogst gezellige bijeenkomst in Barneveld . Een heel biezonder dagje. 

Uw voorzitter 



VERENIGING VAN KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN VERZAMELAARS 

THE DUTCH NEWSPAPERS COLLECTORS CLUB 

OP ZATERDAG 10 NOVEMBER 1990 

in Café VAN DEN HEUVEL,Nieuwe Markt 23,BARNEVELD 

***************p ROG RAM M A *************** 

BEURS van 9.30 - 12.00 uur 

in samenwerking met DOCUMENTATIEGROEP '40 -'45 

VEILING van 12.30 - 14.00 uur 

Geveild worden Kran ten, Tij dschriften en .Curiosa 

(Alle leden kunnen maximaal 5 nummers inbrengen, 
op de dag van 10-11 uur,7S % van de opbrengst is 
voor de inbrenger ,25 % voor de Clubkas.Verkoop
prijzen tussen 10 en 50 Gulden.) 

KOFFIETAFEL van 14.00 - 15.00 uur 

Een kop Soep,Belegde Broodjes,Koffie en Cake. 
Per Persoon f 15.- Gulden. 

JAARVERGADERING van 15.00 - 16.00 uur 

Alle lenen zijn van harte welkom! 

VKTV 
POSTBUS 137 
NL - 8300 AC EMMELOORD 

Informatie ook telefonisch: 
"-l Voor Nederland: 
05270/98032 (De h. Oostra) 

"-l Voor België: 
03/2352104 (De h. Nimmegeers) 
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Om de twee weken 
één nieuw lid 

Bij een vereniging - iedere ver
eniging - draait alles om de 
leden. Een doelstelling is niets 
waard als er geen leden zijn om 
die te dragen. Hoe meer leden, hoe 
sterker de mate waarin de doel
stelling kan worden gerealiseerd. 
In principe tenminste: als alle 
leden met de armen over de darmen 
blijven zitten komt er ook weinig 
van terecht, maar gelukkig is dat 
bij de VKTV niet het geval. Ook 
die opmerking moet ik weer relati
veren, want er blijft vanzelf
sprekend ook in dit opzicht nog 
wel iets te wensen over. Ook hier: 
zoals bij alle verenigingen. 

Het is niet zonder voldoening dat 
we mogen constateren dat, na een 
paar jaar van betrekkelijke 
stagnatie, ons ledenbestand op dit 
moment weer in de lift zit. De 
inspanningen van de Heer Kreuzen 
uit Badhoevedorp, die van zijn 
gunstige positie om VKTV-Ieden te 
werven een passend en succesvol 
gebruik maakt, zijn hier niet 
vreemd aan. Anderen hebben zich 
evenmin onbetuigd gelaten, en het 
resultaat is dat we nu boven de 
130 leden zitten, na een hele tijd 
rond de 100 à 110 te hebben 
gezweefd. Zeker wanneer we daarbij 
in aanmerking nemen dat het 
verlies aan buitenlandse leden, 
van wie meer dan de helft zijn 
afgevallen nadat "Au Courant" één
talig Nederlands werd, intussen 
volledig werd gecompenseerd. 

De eerste twee jaren van ons 
bestaan was er sprake van een 
snelle groei : van de plm. 20 leden 
waar we mee zijn begonnen, vijf 
jaar terug in Amsterdam, naar rond 
de 100 was een groei die in vrij 
korte tijd en zonder noemenswaar
dige inspanningen tot stand werd 
gebracht. Alleen al een artikel in 
De Volkskrant leverde zomaar tien
tallen nieuwe leden op . Wie in een 
praktisch onontgonnen markt het 
gat ontdekt hoeft alleen maar te 
gaan staan vangen_ Maar dat effekt 
raakt op een gegeven moment uit-

gewerkt, en dan moet je iets 
anders verzinnen om nog enige 
groei te bewerkstelligen. Want het 
probleem dat zich alras ging 
manifesteren was dat we als VKTV
bestuur van alles konden verzinnen 
wat leuk en nuttig zou zijn, maar 
om dat leuke en nuttige te kunnen 
verwezenlijken was draagvlak 
nodig. Neem alleen maar de post
zegels voor het clubblad. In het 
begin moest op elke envelop het 
standaard bedrag dat het rode PTT
boekje aangaf, en dat was gauw een 
paar gulden. Dat kwam doordat we 
lang niet aan de 200 stukken toe
kwamen, die ons van een voordelig 
tarief zouden doen profiteren. Het 
geld dat daaraan opging konden we 
niet aan iets écht leuks besteden. 
Inmiddels zijn de verhoudingen in 
de posterij-wereld zodanig ver
anderd dat we stukken voordeliger 
uit zijn. Thans, ook nog met meer 
leden, zitten we veel minder krap. 
Niet dat er allerlei gekke bokke
sprongen binnen ons bereik komen, 
maar het nummer van "Au Courant" 
dat U nu leest, en dat er, voor 
een club als de VKTV, best mag 
wezen, kunt U zien als een uiting 
van deze iets ruimere middelen. 

We hopen dan ook dat dit nummer er 
toe zal bijdragen dat niet alleen 
aspirant-leden de stap naar het 
VKTV-lidmaatschap nemen, maar 
vooral ook dat de leden die we 
hebben lid zullen blijven. Want 
het is natuurlijk prachtig als je 
nieuwe leden weet aan te trekken, 
maar als je bestaande leden er 
door de achterdeur weer uit lopen 
schiet je er als club bar weinig 
mee op. Gelukkig hebben we een 
harde kern van trouwe en toe
gewijde leden, van wie velen er al 
vanaf het eerste begin bij zijn, 
en die we ook bij praktisch elk 
VKTV-gebeuren weer tegenkomen. Wat 
we eigenlijk zo graag zouden zien 
is dat deze "harde kern· vanuit de 
rijen van de meer recent toege
treden leden zou worden aangevuld. 
Ook dat draagvlak zou in feite nog 
wat moeten worden verbreed!- DJO 
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Mijlpalen in een 
Jonge historiek • 

De Vereniging van Kranten- en Tijdschriftenverzamelaars werd gesticht op 21 september 1985. 
Op initiatief van de krantenverzamelaars K. Kaspers uit het Drentse Gieterveen en S. Brouwer 
uit het Friese Houtigehage waren maar liefst zo'n 25 krantenverzamelaars uit alle windstreken 
van het land naar het Persmuseum in Amsterdam gekomen om de Vereniging van Kranten- en 
Tijdschriftenverzamelaars op te richten. 

De voornaamste doelstellingen van de nieuwe vereniging werden als volgt omschreven: het 
onderhouden van nauwe contacten met dagbladbedrijven in het land. Aan de dagbladbedrijven 
in Nederland zou gevraagd worden om alle voor krantenverzamelaars relevante informatie en 
dokumentatie regelmatig toe te gaan zenden. o. a . informatie overjubilea van kranten. malilings. 
reklame-uitingen. huisorganen. enz. enz .. het houden van excursies naar dagbladbedrijven. het 
organiseren van exposities in den lande waarbij de krant centraal staat, het houden van lezingen 
voor groepen mensen over de krant in al z'n boeiende facetten. enz. Doelstellingen die achteraf. 
in de praktijk. wat té ambitieus bleken uit te vallen. 

Op die stichtingsvergadering werd reeds de idee van een jaarlijkse ruilbeurs gelanceerd. De 
contributie werd bepaald op minimaal f 25.- per persoon per kalendeIjaar. Het bestuur werd 
als volgt samengesteld: 
Voorzitter: de heer W. Löwenhardt te Amsterdam; 
Sekretaris: de heer K. Kaspers te Gieterveen; 
Penningmeester: de heer S.S. Brouwer te Houtigehage (Friesland) ; 
Leden: de heer D. Oostra te Leeuwarden en de heer O. Spronk uit Den Haag. 

De h . Löwenhardt werd gelast met het maken van een eigen huisstijl van de vereniging. Wijlen 
de h . Kaspers verzamelde toen al 12 jaar kranten en tijdschriften uit binnen- en buitenland; hij 
zou de tweede voorzitter worden. De h. Oostra had al een indrukwekkende verzameling kran
tenkoppen. De h. Spronk is hoofd van de afdeling dokumentatie van de Volkskrant. 

Eerste bestuursvergadering in Assen 

De eerste bestuursvergadering werd gehouden op zaterdag 19 oktober 1985 te Assen. Aanwezig 
waren de bestuursleden Löwenhardt. Kaspers. Brouwer. Spronk en Oostra. Mevrouw J. 
Huizinga van het Persmuseum was afwezig in verband met ziekte. De doelstelling van de nieuwe 
vereniging werd in tweede instantie uiteindelijk herschreven als volgt: "Het verspreiden en 
vergaren van kennis over en van het internationale perswezen in de meest uitgebreide zin." 

Naam van verenigingsblad kwam voort uit wedstrijd 

Eén van de eerste initiatieven was een titelwedstrijd voor het verenigingsblad. Er kwamen 
daarop enkele tientallen inzendingen binnen. De eerste prijs ging met lengtes voorsprong naar 
de heer Oostra met het voorstel: Au Courant . Deze toch wel van originaliteit getuigende ti tel 
heeft een dubbele betekenis. Het lijkt op een fonetische verwijzing naar "oude krant". maar het 
is in feite een Franse uitdrukking die betekent: "op de hoogte" . (Tenir au courant quelqu'un = 
iemand op de hoogte houden) . Via Au Courant houden wij geïnteresseerden op de hoogte (au 
courant!) van oude kranten. maar ook van aktuele kranten toestanden. 

De tweede prijs ging toen naar de heren F.C. van Lier te Amsterdam en A. Turkenburg te 
Maarssenbroek met respectievelijk de naamsuggesties Oud Nieuws en Oud Nieuws Journaal. 
De derde prijs ging ten slotte naar de heer H.J .C. Bosman te Dordrecht voor de naamsuggestie 
Kiosk / News Stand. 
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Grafische 
musea in 
Nederland 

Een paar weken geleden kwa. ons 
een brochure onder ogen die was 
uitgegeven door de Werkgroep 
Coördinatie Grafische Musea te 
Amstelveen, wellicht/waarschijn
lijk kantoor houdend bij het 
Koninklijk Verbond van Grafische 
Ondernemingen, aldaar gevestigd. 
In die brochure is sprake van een 
toch al redelijk en nog groeien~ 
aantal grafische musea in ons 
land, waarvan we natuurlijk een 
aantal kenden, maar ook enkele 
niet. Het valt op dat er met na.e 
in de relatief dunbevolkte 
Noordelijke provincies nogal wat 
aktiviteit op dit gebied is en 
wordt ontplooid. 

Aangezien de brochure dateert van 
mei 1989 wordt niet de aktuele 
situatie daarin weergegeven. Toch 
lijkt het ons zinvol om onze leden 
door te geven waar zich deze musea 
allemaal bevinden; wie zich van de 
laatste stand van zaken op de 
hoogte wil stellen plege een 
simpel telefoontje naar de VVV ter 
plaatse of naar het museu. zelf. 

Het Drukkerijmuseu. van het 
Grafisch-Historisch Centru. te 

Etten-Leur bij Breda (Leeuwerik 
8, Etten-Leur, tlf.01608-34826) is 
gevestigd in een oude Brabantse 
langgevel-boerderij. Op de begane 
grond bevindt zich een werkende 
drukkerij anno 1910-1920; boven 
wordt in vitrines een historisch 
overzicht gegeven van produkten 
van de boekdrukkunst. 

In Den Haag vindt U het Rijks
museum Meermanno-Westreenianu. 
aan de Prinsessegracht 30 (tlf. 
070-3462700), in 1852 ontstaan uit 
de nalatenschap van de Baron van 
Westreenen van Tiellandt. In 1961 
werd hieraan in hetzelfde gebouw 
het Museum van het Boek toege
voegd, gewijd aan de drukkunst van 
na 1860. In het koetshuis is een 
oude drukkerij nagebouwd. 

In de stad Groningen is in op
richting het Grafisch Museum 
Groningen. Men is momenteel bezig 
de collectie grafische machines, 
waaronder een complete cliché
fabriek van rond 1940, op te 
stellen in het voormalige school
gebouw aan de Rabenhauptstraat 65 
(achter het NS-station) dat als 
onderkomen is verworven. Het 
museu. zal waarschijnlijk in 
november van dit jaar worden ge
opend, maar nu reeds kan op 
afspraak (tlf. 050-256497; vragen 
naar de Heer Mulder, aanwezig op 
maandags- t/m donderdagsochtends) 
de verza.eling worden bewonderd. 

Sinds 1986 is in Meppel het 
Grafisch Museu. Drenthe gevestigd 
in drie voormalige pakhuizen aan 
de Kleine Oever 11 (tlf. 05220-
58259). De deelne.ers aan onze 
Drentse VKTV-excursie vorig jaar 
zullen zich dit voortreffelijke 
werkende museu. goed weten te 
hel"inneren! 

Het spreekt vanzelf dat waar 
Groningers en Drenten zich 'druk' 
maken de Friezen niet achter 
kunnen blijven. Het Fries Grafisch 
Museu. was tot voor kort onder
gebracht in het Fries Museu. te 
Leeuwarden, maar is mo.enteel 
gesloten i.v.m. verhuizing naar 
het Johannes HesselhQs te Joure. 
De verbouwing daar is enigszins 
vertraagd; de opening zal niet 
eerder plaatsvinden dan in April 
1991. (Tlf.: 05138-12283). 

Een wel zeer apart museu. is het 
Scription te Tilburg. gevestigd 
aan de Spoorlaan 434A. tlf. 013-
353777. Het Scription toont U haar 
verza.eling van circa 800 type
machines; daarnaast inktstellen. 
schrijfmaterialen en kantoor
apparatuur, een collectie waarvan 
de basis in de jaren '50 werd 
gelegd door Frater Ferrerius van 
den Berg. die al in 1954 zijn 
'Schrift- en Schrijf~chine.useu.· 
opende. In 1979 kwa. de collectie 
in bezit van een stichting. 
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De Stichting Lettergieten 1983 
beschikt sinds 1986 over een eigen 
museu.gebouw te Westzaan. op het 
adres Jacobus van Waertstraat 5'. 
Bij dit museu. draait het o. de 
instandhouding van de loden letter 
ten behoeve van het hoogdruk
procédé. Het .useu. is gevestigd 
in een voormalig schoolgebouw. Het 
is slechts vier.aal per jaar open 
voor individuele bezoekers, maar 
groepen kunnen ook op andere dagen 
terecht. Het correspondentieadres 
is Boccherinistraat 37, 1901 VC 
CASTRICUM, tlf. 02518-51117. 

Tenslotte heeft eind 1988 de 
Stichting Grafisch Historisch 
Centru. Zutphen de beschikking 
gekregen over het pand van de 
voormalige brandewijnstokerij 
eMispelblo.-, gelegen vlak achter 
de Walburgiskerk en de Librije, de 
beroe.de .iddeleeuwae bibliotheek 
die een groot aantal kostbare 
handgeschreven boeken en oude 
blokdrukken bevat. De collectie 
van het Museu. (Kerkhof 16, 
Zutphen, tlf. 05750-10522), dat 
tijdens de recente Hanzedagen werd 
geopend, o.vat 0 ••• een co.plete 
oude papierschepperij, drie typen 
degelpersen en een handdrukpers 
van circa 1850.- DJO 

Willy Vandersteen beschikte over een be
weeglijke en nieuwsgierige geest. De realist 
was ook een dromer die zich graag ver· 
plaatste in andere tijden en landen. Zijn · 
grenzeloze maar ook rusteloze fantazie liet 
hij de vrije teugel in historische en eksotische 
verhalen, of zelfs in science fiction. Tijl 
Uilenspiegel en Oranje, de opstand der geu· 
zen en de Spaanse furie, het verleden van 
eigen volk, opgeroepen en geborsteld in de 
traditie van de negentiende-eeuwse histori· 
sche roman, waren tema's die hem bezig
hielden en die hij steeds bekeek door de bril 
van de kleine man die steevast het onvermij· 
delijke slachtoffer is van de ambities en 
drijverijen der groten en machtigen. De per· 
sonages van Vandersteen mogen dan nog in 
een vlaag van gekrenkt rechtvaardigheids
gevoel een onweerstaanbaar opborrelende 
heldhaftigheidszin aan de dag leggen, de 
brave soldaat Scwejk'blijft steeds in de buurt. 
En wanneer ze 't eens goed gezegd hebben, 
voelen ze zich al beter, en dat is ook al iets. 
Een flinke dozis schalks Antwerps scepticis· 
me is Willy Vandersteen nooit vreemd ge· 
weest, gekoppeld aan een ietwat zacht anar· 
chistische vrijheidsdrang. Anderzijds was bij 
hem de verbeelding aan de macht, geboeid 
als hij was door alle, vaak sprookjesachtige 
aspekten van de wetenschappelijke en tech· 
nische vooruitgang. 

Willy Vondersteen, de meest gelezen 
Belgische striptekenaar, is, 71 Jaar oud, 
overleden. De vader van Suske en Wiske 
(Antwerpse troetelnamen voor François 
en Louisa) was ook In Nederland zeer 
bekend. Er is zelfs een Nederlandse Suske 
en Wiske-fanklub. Wist u dat zijn 
striphelden al eens een andere naam 
kregen in Nederland? Het popje van 
Wiske, Schalulleke, werd omgedoopt 
tot Schanuleke. 
Vondersteen was een heel ander figuur 
dan de franstalige en wat hautaine 
Hergé (de geestelijke vader van Kuifje) 
die Vondersteens werk misprijzend "typi
quement flamand" noemde: veel te 
volks en veel te barok, veel te goed
lachs, te absurd, te Boergondisch-weel
derigs. Wellicht begreep Hergé de ty
pische Antwerpse humor niet ten volle. 
Menselijk gesproken waren beide ex
scouts ook heel andere figuren: Hergé 
duldde niet dat ook maar iemand zijn 
werk voortzette; zijn niet-afgewerkte 
albums moesten onaangeroerd blijven. 
De levenskunstenaar Vondersteen 
daarentegen had al lang voor een 
opvolger gezorgd. 
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DERDE JAARGANG 

Graaf Lipp~.ns. burgemeester van Knokke. prijkt vorstelijk op de frontpagina van The Zoute 
GazeUe. HIJ haalt zelfs de postzegeL .. . 

Sedert vorige maand is in België 
heel wat te doen over burge
meester graaf Leopold Lippens van 
Knokke I de badplaats voor steen
rijke Belgen waar alle villa's in het 
wit moeten geschilderd zijn en waar 
géén gemeentebelasting wordt 
geheven zodat aardig wat Belgen 
(en buitenlanders) er hun fiktieve 
woonadres hebben. 
Deze man lanceerde het begrip 
·frigobox-toerist·. Hij hààt die 
mensen omdat ze nauwelijks iets in 
zijn badplaats verteren en de 
tuintjes van de villa's bevuilen met 
bananenschillen. 
Hij staat in The Zoute Gazette , · het 
enige tweetalige tijdschrift in Bel
gië' - er bestaat natuurlijk ook Het 
Belgisch Staatsblad/Le Moniteur ' 
Beige, met de wetteksten braaf jes 
in twee kolommen naast elkaar. 
"Le Zoute' (spreek in het Frans uit: 

'Ie zoete') is de nog chiquere wijk 
van het al zo mondaine Knokke. Le 
Zoute paalt aan het natuurresevaat 
Het Zwin, dat tot over de grens in 
het Zeeuwsch-Vlaamse Cadzand 
loopt. 
The Zoute Gazette is noch min noch 
meer een snobkrant , die zichzelf 
bescheiden "De krant van het cen
trum van de wereld' noemt. Graaf
burgemeester Leopold Lippensver
schijnt daarin met een postzegel 
en wordt aangezien als Koning Leo
pold IV. Zo populair is hij, alleen in 
Knokke wel te verstaan. 
De oplage van The Zoute Gazette 
(Iet op het Engelse lidwoord) 
bedraagt 5.000 ex. Nederlands en 
Frans worden door elkaar gebruikt, 
zoals dat vooral in Brussel wel meer 
gebeurt en dan wel bij de high so
ciety. 
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Het eerbiedwaardig genoot
schap der Boekhandelaren 

Wat wij tegenwoordig publiek
rechtelijke bedrijfsorganisatie 
noemen is bepaald niet iets wat 
typisch is voor onze tijd. De 
produkt- en bedrijfsschappen die 
sinds de jaren '50 op dit punt in 
ons land het beeld zijn gaan be
palen vinden hun voorlopers in de 
geschiedenisboeken. Zij het dan op 
plaatselijk niveau, en zij het met 
de verschillen in rechten, ver
plichtingen en werkwijzen die een 
zo brede kloof in de tijd met zich 
meebrengt. We hebben het vanzelf
sprekend over de gilden, waarvan 
iedere bonafide middenstander lid 
was, maar dat alleen kon worden na 
een lange leertijd en na aan een 
zeer zware proeve van vakbekwaam
heid te hebben voldaan. 

Deze gilden worden meestal met de 
middeleeuwen geassociëerd, maar 
hebben in ons land toch nog tot 
1798 bestaan. In andere landen die 
Franse bezettingstroepen hebben 
zien komen en gaan zal dat ook wel 
min of meer zo zijn gelopen. De 
gilden hoorden immers tot de toen 
gevestigde orde, en hun strikte 
regels werden door velen ervaren 
als een onnodig strak keurslijf. 
Dat ze hun beste tijd inderdaad 
hadden gehad moge blijken uit het 
feit dat ze na de Franse tijd niet 
opnieuw zijn opgericht. 

Er is evenwel een plek waar tot op 
de dag van vandaag nog gilden 
bestaan. Een plek waar Fransen 
noch andere vreemdelingen het ooit 
voor het zeggen hebben gehad. Het 
verbaast U misschien niet dat we 
hier Londen bedoelen, maar dat het 
aantal ·craft guilds· daar niet 
minder dan 82 bedraagt is iets 
waar U wellicht van opkijkt. Van 
sommige, zoals de ·Wor.shipful 
Company of Mercers· (handelaren in 
stoffen), verliest de geschiedenis 
zich in de jaren vóór 1066, toen 
Willem van Normandië (alias: De 
Veroveraar) voet op Britse bodem 
zette. Dit gilde is dan ook de 
·primus inter pares· van de twaalf 
meest vooraanstaande ·City Livery 

Companies·, die alle hun eigen 
Hall bezitten in het centrum van 
de stad. In de grote brand van 
Londen in 1666 en in de nachte
lijke Duitse bombardementen van 
1940 en '41 werden vele van deze 
Halls verwoest of beschadigd. 
Slechts 15 doorstonden de Tweede 
Wereldoorlog, waarvan twee geheel 
onbeschadigd. Restauratie en 
reconstructie hebben ervoor ge
zorgd dat er thans weer zo'n 30 
Halls in gebruik zijn. 

Het karakter van de gilden is, 
vanzelfsprekend gezien hun middel
eeuwse oorsprong, voor een groot 
deel bepaald door hun bindingen 
met de gevestigde machten van 
Staat ( = de Kroon) en Kerk. Vele 
van hun tradities zijn daarop 
terug te voeren, zoals b .v. hun 
uniformen die versierd zijn met de 
symbolen van hun schutspatronen en 
waaraan de naam ·Livery· (vgl. ons 
woord ·livrei·) Companies is te 
danken. 

Ondanks het religieuze element 
waren en zijn de gilden in hoofd
zaak organisaties van personen, 
middenstanders, die eenzelfde 
beroep uitoefenen. Aangezien zij 
dit deden - we duiken nu weer even 
in de Middeleeuwen - in London, 
het politieke en economische 
machtscentrum van Engeland, ver
kregen zij op hun beurt een grote 
invloed op de handel en nijver
heid van het hele land. De gilden 
kregen dan ook de één na de ander 
formele erkenning van de Kroon in 
de vorm van een privilege, een 
Charter, waarin hun rechten en 
plichten werden vastgelegd. In 
weerwil van de maatschappelijke 
struktuur van die dagen, en een 
volstrekt ontoereikende wetgeving 
op alle gebieden, kan men stellen 
dat in deze Charters een begin 
werd gemaakt met een mate van 
rechtszekerheid, niet alleen voor 
de gildeleden zelf, maar ook voor 
hun werknemers en zelfs voor hen 
die later ·consumenten· zijn gaan 
heten. Het is vooral dit gegeven 
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In 1403 vormde een aantal personen 
die hun brood verdienden met het 
fabriceren van en handelen in 
perkament, papier, pennen en 
boekbindersmaterialen [artikelen 
die zij verkochten aan de leden 
van het gilde der Scriveners ofwel 
(over-)schrijvers) zelf een gilde: 
The Guild of Stationers. De uit
vinding van de boekdrukkunst gaf 
de stoot tot een voorspoedige 
groei van het gilde, en in 1557 
werd het door de toekenning van 
een koninklijk charter een 
officiële Company. Een Livery 
Company werd het in 1560 toen de 
Londense Court of Aldermen (zeg 
maar: college van B&W) de leden 
toestond een uniform te dragen. 

De rechten van de Station ers onder 
het charter gingen zeer ver. 
Niemand mocht de kunst van het 
drukken beoefenen dan alleen leden 
van de Company . Het bestuur had 
het recht overal huiszoeking te 
plegen, wederrechtelijk gedrukt 
materiaal in beslag te nemen of te 
vernietigen, en de overtreders te 
doen opsluiten . Hieruit spreekt 
het wederzijdse belang : aan de ene 
kant het beschermen van de handsl 
door voorkoming van beunhazerij, 
en aan de andere kant het veilig 
stellen van de belangen van de 
overheid en van de staatskerk door 
het onderdrukken van opruiende en 
ketterse geschriften. 

Overigens had de Company naast 
rechten ook plichten. De geleerde 
Sir Thomas Bodley, die in de jaren 
1598-1602 de thans nog beroemde en 
naar hem genoemde bibliotheek in 
Oxford had opgericht, kreeg het 
voor elkaar dat de Stationers van 
elk door één van hun leden gedrukt 
boek een gratis exemplaar moesten 
afstaan aan zijn Bodleian Library. 
Later werd deze wettelijke ver
plichting uitgebreid tot andere 
bibliotheken . 

Alle boeken die door de Stationers 
werden gedrukt werden ingeschreven 
in een Register. Een dergelijke 
inschrijving, die niet openstond 
voor niet-leden, kwam neer op het 
feitelijke alleenrecht van ver
menigvuldiging, m.a.w. het copy
right, dat dus niet werd verleend 
aan de auteur maar aan de drukker 
c.q. uitgever. Een groot aantal 
boeken die door anderen (b.v. in 
de provincie) werden gedrukt viel 
buiten deze wettelijke bescherming 
hetgeen er de oorzaak van was dat 

de wet op het copyright ettelijke 
malen is aangepast. Een aantal van 
die aanpassingen werd ,al in de 17e 
eeuw doorgevoerd, en in 1911 werd 
dit privilege van "Stationers' 
Hall" tenslotte ongedaan gemaakt. 
Uiteraard bevat het Register vele 
beroemde namen en titels, zoals 
Shakespeare's eerste gedicht 
"Venus and Adonis" (1593), "Para
dise Lost" (Milton, 1667) en het 
woordenboek van Dr.Johnson (1755). 

Onder de beroemde leden van de 
Worshipful Company moeten worden 
genoemd Robert Barker, die in 1611 
de officiële Engelse bijbelverta
ling uitgaf, maar in 1631 een 
"blooper" produceerde in de vorm 
van de z.g. "Wicked Bibie", waarin 
het woord "niet" in het zevende 
gebod was weggevallen. Verder was 
da~r Thomas Guy (1645-1724), de 
st1chter van Guy's Hospital, en in 
zijn tijd een zeer bekend boek
handelaar die zich eveneens toe
legde op de verkoop van bijbels. 

John Norton drukte teksten in het 
Latijn, Grieks en Hebreeuws voor 
Koningin Elizabeth I, was driemaal 
Master van de Company, en liet bij 
zijn dood in 1612 het niet geringe 
bedrag van E 1 . 000.-.- na ter 
ondersteuning van armlastige leden 
van de Company. 

Tenslotte noemen we Benjamin 
Harris die van 1676 tot 1681 in 
Londen zijn vak uitoefende en in 
die tijd tweemaal voor het gerecht 
werd gedaagd omdat hij in Z1]n 
geschriften tegen de Paus had 
geageerd . Na in 1686 naar Amerika 
te zijn geëmigreerd liet hij daar 
de eerste op dat continent uitge
geven krant, genaamd "Public 
Occurrences", verschijnen. Het was 
zijn bedoeling er een maandblad 
van te maken, maar het blad werd 
onmiddellijk nadat het eerste 
nummer uitkwam (25 september 1690) 
door de plaatselijke autoriteiten 
verboden, aangezien er geen ver
gunning voor was verstrekt. Er is 
voor zover bekend maar één exem
plaar van bewaard gebleven. 

Harris, de "eerste Amerikaanse 
krantenuitgever", is ook bekend 
geworden door zijn "New England 
Primer' (1687-1690), een boek om 
kinderen het alfabet en daarmee de 
catechismus te lereri lezen. Hij 
werd in 1708 uit de Livery Com
pany geroyeerd vanwege het niet 
hebben voldaan van zijn lidmaat
schapsbijdrage.-

DJO 
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waar de ·Worshipful Companies· hun 
aanzien aan te danken hebben, tot 
op de dag van vandaag . 

Uiteraard hebben vele gildeleden 
ieder voor zich in de loop van de 
eeuwen meer dan eens goed geboerd . 
Het was evenwel bij de gilden ~e
bruikelijk om zich sociaal op te 
stellen, zowel tegenover de andere 
leden als tegenover de samenleving 
als geheel . Dat laatste aspekt 
neemt vandaag de dag velerlei 
vormen aan, uiteenlopend van het 
instellen van studiebeurzen tot 
het oprichten en instandhouden van 
zieken- en verpleeghuizen. Een van 
de meest bekende voorbeelden is 
wel Guy ' s Hospital, thans op de 
rechteroever, niet ver van London 
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Dob van Beets van het krant en
kabinet maakt e e r ons op attent: 
de vers chijning van het ee r ste 
numme r van het kwartaalbl ad 
"PAMPUS p(l3 TU op 21 mei 1990. 
Het eill'lnd hee f t nu ha a r e igen 
krant! Verk rijgbaa r op ve r 
::lchillende ad r e s sen in [,;u in en 
à fl. 2,S O per nummer . 

Bridge . De gezamenlijke Livery 
Companies tellen thans vele 
duizenden leden, en hun aantal 
groeit . Zelfs zijn er organisaties 
die pogingen in het werk stellen 
om als nieuwe Livery Company te 
worden erkend. 

Eén van de aloude Londense gilden, 
hoewel niet behorend tot de 12 
leidende, is The Worshipful 
Company of Stationers and News
paper Makers, wier hoofdkwartier 
is gevestigd in Stationers' Hall, 
Ludgate HilI, London EC4. Ons lid 
Louis Smollan zond ons onlangs een 
aantal gekopiëerde pagina's uit 
een overzicht van de geschiedenis 
van dit gilde, geschreven door de 
ere-archivaris, Sidney Hodgson, en 
uitgegeven in 1953 . 

Het woord ·stationer· lijkt een 
wat vreemde benaming voor iemand 
die boeken verkoopt - want dat is 
wat het betekent. Aan middeleeuwse 
universiteiten, waar L'atij n de 
voertaal was , was de ·stationa
rius· degene die de bibliotheek 
beheerde. Het woord werd ook toe
gepast op iedereen die op een 
vaste plek (b . v. een marktkraam) 
zijn werk deed . Het oudst bekende 
voorbeeld in Londen is dat van 
William de Southflete, ·stacion
arius Londiniensis·, die in 1311 
perkament verkocht en 10 shilling 
ontving voor het inbinden van vier 
boekdelen. In 1379 werden de 
·stations· rondom het High Cross 
aan Cheapside (vlakbij St . Paul's 
kathedraal) door de stedelijke 
overheid verhuurd voor handels
doeleinden. Het lijkt erop dat de 
huurders van die marktkramen, 
zonder onderscheid van negotie, 
·stationers· werden genoemd, in 
tegenstelling tot marskramers en 
andere vertegenwoordigers van de 
ambulante handel. Dat het woord al 
spoedig, vanaf de 14e eeuw, 
uitsluitend op boekverkopers is 
gaan slaan zou erop kunnen wijzen 
dat de handel in boeken, die even
wel tot de uitvinding van de boek
drukkunst geen grote omvang kan 
hebben gehad, in een klein aantal 
prominente ·stations· - misschien 
wel aan Cheapside - plaatsvond. 

Inmiddels i s het woord ·stationer· 
als zodanig verouderd, maar nog 
steeds spreekt men in het Engels 
van ·stationery· als verzamelnaam 
voor goederen die in - wat wij 
zouden noemen - eon kantoorboek
handel worden aangetroffen: met 
name schrijfbenodigdheden. 
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Het leek mij leuk om 
eens na te gaan welke de kleinste dagbladen 
zijn in de Verenigde Staten en daartoe is 
het 'Editor & Publisher Yearbook 1989' een ., = ... _-

goede leidraad. 

The Ouily 

News-Mercury -....... -

Er zijn in de VS nogal 
wat kleine kranten en het is onbegrijpelijk 
dat een dagelijks nieuwsblad kan blijven 
verschijnen als de oplage minder dan 2000 
exemplaren bedraagt. 

En dat aantal heb ik 
aangehouden in onderstaand lijstje,waarbij 
ik ten behoeve van collega-verzamelaars ook 
de zip-codes heb vermeld, zodat ze makkelijk 
ook een gewenste krant kunnen bestellen • 

--._---_---_.,. 
='::: 3niuDilln· Sfar lÛaiI~ 
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Ik heb naar al die 
uitgevers geschreven en 
om een exemplaar van hun 
uitgave gevraagd. Niet 
iedereen voldeed aan 
dit verz~~kiik kreeg 
er een zestal toege
zonden, waarvan op 
deze pagina enkele 
'koppen'. 

De "Pa wh us ka 
Daily Journal-Capital 
publiceerde zelfs mijn 
brief, waardoor ik een 
uitvoerige reactie ont-

ALLE AMERIKAANSE DAGBLAI?Blf KET EEU OPLAGE lfiNIlER DAN . 
2.000 En:MPLARElf PER DAG OhA e: 

1. DAILY TERRITORIAL (Tuo8on)A2I 85740 
2. MKLROOE EVEUlNO NEWS (Malden )14a 02148 
3. WEWOKA DAILY TDlES (Wewoka)Ok 74884 
4. PAITON DAILY RECORD (Paxton)Ill 60957 
;. DAILY INQUIRER (Gonzales)Tex 78629 
6. ILLINOIAN-STAR DAILY (Beardstown)ILl 62618 
7. ELDORADO DAILY JOURNAL (Eldorado)Ill 62930 
8. KINGSPORT DAILY NEWS (Kingsport)Ten 37660 
9. PAWHUSKA DAILY JOURNA~APITAL (Pawhuska)Okl 

"!-'(1Y5(, 

(Ed1tor . "Publlsher YearboOk1989) 

11 J7 
1299 
1300 
1360 
'1396 
1523 
1642 
1888 
1933 

ving van een dame die rechtstreeks afstamt van de Cherokee indianen en daarover een inte
ressante verklaring gaf en van wie ik tevens de "Cherokee Advocate", een maandblad van de 
nog steeds bestaande tribe van de Cherokees, kreeg toegezonden. Vroeger verscheen dit blad 
tevens in de eigen indianen-taal I 

Overigens werd ik zelfs gastvrij door haar uitgenodigd 
om een bezoekje te brengen aan die kleine plaats Pawhuska, daar ergens in Oklahoma ••••• 

Waar een brief gericht aan een klein krantje in een klein 
Amerikaans stadje, als die in de "readers' Column' wordt opgenomen, al niet toe kan leidenl 

Louis Nierijnck 
Augustus 1990. 

V ..... IV. Hoa.I. z • ...""n."!? Mj"""'. 
Chief receives honorary degree from Yale 
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(Cherokee krant) 
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Leden vertellen over hun 
"verzameldriften" 

In een periodiek voor kranten- en tijdschriftenverzamelaars komt uiteraard geregeld de vraag 
aan de orde waarom wij een collectie aanleggen. Wat ons beweegt om eendagsvliegen apart te 
houden uit de bonte wereld die bedrukt papier heet. In negen van de tien gevallen wordt dan al 
vrij snel met een glimlach van een "afwijking· gesproken. Maar als we er op bijeenkomsten of met 
kennissen wat meer onze gedachten over laten gaan, blijkt toch wel snel dat er meer achter schuil 
gaat. Immers: een afwijking hèb je, maar er is meer voor nodig om ergens zo gedreven en actief, 
om nog maar niet te zeggen: zo langdurig aan te werken. 

Daarom had de redactie van Au Courant het plan opgevat voor het lustrumnummer dat 
nu voor u ligt door middel van een steekproef je uit ons groeiende ledenbestand een aantal leden 
te vragen wat hen specifiek beweegt om toe te geven aan die bijzondere verzameldrift. Bijna alle 
aangeschrevenen reageerden onmiddellijk en met enthousiasme. Hartelijk dank daarvoor! 

Sent Wierda, Zwolle 

Het biezondere ver
schijnt niet elke dag 

Kranten en tijdschriften worden gemaakt om niél 
weg te gooien. Dat vind ik, als journalist. Dit standpunt 
is evenwel in de praktijk niet vol te houden: je huis dreigt 
een pakhuis te worden. Nou vind ik een paar stapels van 
een meter hoog niet zo erg - dat kan geen kwaad. Maar 
wie kent niet het verhaal van de verzamelaar die uitein
delijk bedolven werd door de wandenhoge stapels? 

Zover moet het niet komen. Vandaar dat ik voor de 
oud-papierhandel toch een goede toeleverancier ben. 
Maar hel geldt alléén voor de huis-, tuin- en keukenpro
dukten. Alles wat jubileumnummers en bijzondere num
mers is, gaat nièt de deur uit. Dus koester ik jubileum-

Eindredaktie: Klaas Sa]verda 

mers en bijzondere uitgaven sinds het midden van de jaren 
zestig; vooral uit ons land, België, West-Duitsland en 
Zwitserland. 

Gelukkig blijft het dank zij deze beperking (In der 
Beschränkung zeigt sich der Meister!) overzichtelijk. 
Nummers die om een of andere reden bijzonder zijn 
verschijnen immers niet elke dag... Overigens, VKTV 
gefeliciteerd met dit jubileumnummer! 

Gerard Vlijn, Megen 

De direkte bron is 
de meest direkte 

Waarom ben ik begonnen met kranten te verzame
len? Van jongsaf ben ik sterk in geschiedenis geïnter
esseerd en de direkte bron is de meest direkte. De krant van 
de dag brengt het nieuws zoals dat door de journalist er
varen en begrepen wordt. Dat wordt door de lezer gelezen, 
zonder interpretatie en analyses, soms jaren later. Daarom 
ben ik verzamelaar van oude historische kranten. 

Omdat ik daarin geïnteresseerd blijf, blijf ik ook 
bezig met verzamelen. Ook nog in de tijd vindt men de 
direktheid van het alledaagse nieuws, ook al wordt dat later 
soms hot news en van belang vooor volgende generaties. 
Stoppen is moeilijk en het hoeft ook niet, ook al kraakt het 
huis. 
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Rein van Rooij, Leiden 

Verzamelen is 
tevens een kunst 

Ja, waarom verzamel je? En nog wel oude kran
ten. Het is een passie, die door buitenstaanders veelal als 
een afwijking wordt beschouwd. Van huis uit ben ik al 
een bewaarderig type. Eigenlijk kan ik niets weggooien. 
M'n oude studieboeken niet, de dictaatcahiers van de 
officiersoplciding niet en evenmin ... alle agenda's 
vanaf het eerste jaar dat ik in de journalistiek aantrad. 
Ook de schoolkranten, waarover ik de redaktie voerde 
werden bewaard en natuurlijk de knipsels met de eerste 
publikaties van eigen hand. 

Van lieverlee werd het een hobby. Bijvoorbeeld toen ik in Rome het overlijden van Pius XII versloeg voor de 
katholieke krant waar ik begon. Er kwam een editie op straat van een Italiaanse krant met Papa è morto, kompleet met 
zijn laatste woorden. Een uur later opnieuw een krant met nu de juiste kop "Papa non è morto". Zo kun je dus nieuws 
worden als je niet bent overleden. Een tijdje later kwamen de kranten met het definitieve overlijdingsbericht, opnieuw 
met de laatste woorden van de kerkvorst. Allemaal bewaren dus. 

Wat denkt u van de maanlanding? En van het aftreden van Nixon? Al die kranten werden opgeslagen. Je gaat 
zoeken, ruilen met kennissen en snuffelen in winkels en op markten. België is een rijk arsenaal voor de verzamelaar. 
Ik kocht er van een pastoorke in Geel (specialisatie bidprentjes) een dikke zestig jaargangen van het prachtig geïllus
treerde weekblad, juist ja L'I/lustration vanaf het eerste nummer in 1843. Compleet. Op een veiling een aantal jaar
gangen van de lllustrated London News. Bij het bekijken bleek dat er in die beginjaren van de tijdschriftjournalistiek 
al een redaktionele uitwisseling bestond. 

De eerste jaargangen van Panorama kwamen er bij, de eerste jaargang van de Katholieke Illustratie; en passant 
een stevige reeks Gazette de Leyde van Etienne Luzac en vroege dagbladen van Broer Jansz, de onthoofding van 
Oldenbarneveldt met tekening, klaagdicht en de senten tien. Het werk van Abraham Verhoeven mocht niet ontbreken, 
de pamfletten niet, Waterloo, de orangistenstrijd en het officiële doorlatingsbewijs van Mata Hari uit augustus' 14 (zij 
had haar leeftijd met een pennetje veranderd) evenmin. 

Zo groeide de kollektie onstuim ig en verloor je bij het garen soms je zelfbeheersing. Maar ik voel me uitstekend 
met al die heerlijkheden in m'n bezit. Alleen kwelt je soms de vraag wat er straks mee moet. De kasten puilen uit en juist 
dit verzamelgebied bestaat uiteen veelheid van voortreffelijke stofnesten. Ik zou het allemaal niet kunnen missen, al moet 
ik zo zoetjesaan wel de kunst gaan verstaan me enige zelfbeperking op te leggen. 

Het is niet zonder trots dat wij u op deze 
pagina's deze collage presenteren. Van le
den, door leden over "onze afwijking" die bij 
nadere beschouwing toch zo waardevol blijkt 
te zijn. Misschien geeft ons lid Alan TIgay uit 
de Verenigde Staten, die kortgeleden in een 
persoonlijke brief aan onze secretaris spon
taan inging op de vraag waarom we peri
odieken verzamelen , wel de mooiste samen-

vatting van wat u hier allemaal kunt lezen: .. 
.. Ik heb die vraag al vaak geprobeerd te 
beantwoorden. Maar eigenlijk weet ik niet 
zeker of ik er wel een pasklaar antwoord 
moet op hebben. Het is een manier om 
stukjes van de wereld te verzamelen, van 
iedere cultuur en samenleving. In die zin ver
schilt het niet zoveel van postzegels verzame
len. Alleen vormen wij een wat zeldzamer 
soort .. ... (KS). 



~ september 1990 ~ EXTRA BIJLAGE ©> ~ Jubileum-nummer 5 jaar VKTV 

Jan Pomp, Stadskanaal 

De geschiedenis, 
daar draait het om 

Kranten verzamelen een afwijking? Voor buiten
staanders misschien wel. Voor mij is het een interessante 
hobby. De geschiedenis, daar draai t het om. Op de middel
bare school werd ik er door de geschiedenisleraar op attent 
gemaakt hoe kranten in de loop van de geschiedenis de 
gebeurtenissen verslaan en dat je daarbij vooral moet 
letten op de verschillende kommentaren en spotprenten. 

Als er momenteel een gebeurtenis plaatsvindt die ik 
graag wil bijhouden, zorg ik ervoor dat ik verschillende 
soorten, zowel binnenlandse als buitenlandse kranten, in 
mijn verzameling krijg. 

De belangrijke gebeurtenissen die ik verzamel 
hebben betrekking op de Nederlandse politiek, Wereldoor
log I en 11, de geschiedenis van Rusland vanaf de revolutie 
en de Koude Oorlog (de oost - west betrekkingen). 
Ruimtevaart neemt een aparte plaats in, omdat ik daarvan 
niet alleen kranten maar ook tijdschriften en boeken 
verzamel. 

(met nijhcld O"'flvl" "RR tc doen 
lot bet "rzellen t'ftn Pa~5I1gier!). 
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Oagblad van Zuidholland - 28 Juni 1865 

Mien Holthuizen, Laren 

Een museale vraag 
met verschrikkelijke 
gevolgen 

Jaren geleden had ik aan afspraak in Amsterdam in 
de buurt van het Persmuseum en omdat ik, zoals gewoon
lijk, veel te vroeg was, stapte ik maar even het museum 
binnen. Er werd daar juist een tentoonstelling gehouden 
van kranten uit de vorige eeuw. 

AI kijkend kwam bij mij de vraag op of er in het 
begin van de negentiende eeuw al echte vrouwenbladen 
waren. Een vraag die verschrikkelijke gevolgen had! Ik 
besloot er eens onderzoek naar in te stellen en in de tijd 
daarna bezocht ik bibliotheken, archieven, musea. Steeds 
meer wilde ik weten. Ik schreef er artikelen over en sprak 
erover in mijn radioprogramma's. 

Het gevolg was dat ik die tijdschriften voor de 
vrouw zelf wilde hebben. Het is nu al jarenlang een 
obsessie, een fascinerende obsessie. Langzaam breidde 
mijn verzameling zich uit. De oudste jaargangen in mijn 
bezit zijn van 1807 en 1808 met handgekleurde platen. 

Ik heb er een lezing uit samengesteld, waarnaar veel 
vraag is en ik ontmoette in die bladen een vrouwenfiguur, 
Anna Barbara van Meerten-Schilperoort, die mij inspireerde 
tot een uitgebreid historisch onderzoek, waarmee ik nu al 
jaren bezig ben. Ook dit resulteerde in een lezing. 

Verzamelen is een hartstocht, u zuIt het met mij 
eens zijn, maar een hartstocht die van grote betekenis in een 
mensenleven kan zijn want je zoekt verder, altijd verder. 
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Hartrnut 
Dach, 
Berlijn 

~ EXTRA BIJLAGE@> 

Echt àlle kranten van de hele wereld 

af!P september 1990 

Het is een heerlijk en tegelijkertijd zeldzaam gevoel om de landen van onze wereld door middel van hun kranten 
in één verzameling bijeen te hebben. Een dergelijk overzicht laat zien op wat voor uiteenlopende wijzen meningen 
worden gevormd, gedrukt en verspreid. Op het ogenblik omvat mijn verzameling 4.396 komplete titels uit 177 
zelfstandige landen en 40 autonome gebieden en eilanden, in 96 talen en 26 schriften: d.w.z. de hele wereld onderver
deeld volgens de lijst van de Verenigde Naties. Dat ik al deze verschillende kranten heb kunnen bemachtigen is het 
resultaat van intensief speurwerk naar adressen van ambassades, consulaten, toeristen bureaus en redakties van kranten. 
Ook door zelf op reis te gaan en door de inspanningen van verwanten, vrienden en collega's heb ik een groot aantal 
kranten aan mijn verzameling kunnen toevoegen. 

Hierin zijn dag- en wcckkranten opgenomen; evenwel geen advertentiebladen. Bij de analyse van al die kranten 
naar samenstelling en inhoud, voor zover voor mij leesbaar, komen tal van uiteenlopende feiten over de desbetreffende 
landen aan het licht. Uit het aandeel van foto's en andere afbeeldingen, de manier van reklame bedrijven en de wijze 
waarop politieke stromingen zich plegen te manifesteren, valt zccr veel informatie af te leiden, voor studenten in de 
journalistiek evenzeer als voor "oude" vaklui uit de kranten wereld. 

Als nevenverschijnsel bij dit alles ben ik in aanraking gekomen met oude en zeer oude kranten en ben ik ook die 
gaan verzamelen. De oudste die ik nu bezit, zijn de Lcipziger Zcitungen van 12 jan. 1750. Daarnaast heb ik exemplaren 
van 1784, 1790, 1793 en van bijna elk jaar vanaf 1800 tenminste één. Het lezen van deze kranten is buitengewoon 
boeiend, als men zich een bcctje kan verplaatsen in die tijd. 

Een privébibliotheek overperswetenschappen en met katalogi (1929, '33, '36, '47, '51, '54 en '82) kompie teert 
het bestand aan informatie over kranten die ik al heb of nog hoop te kunnen bemachtigen. Enige voor mij waardevolle 
rariteiten zijn: 
* Leipziger Zeitungen (12-1-1750) 
* Königlich privilegirte Berlinische Zeitung (2-1-1800) 
* Leipziger Zeitung (23-8-1815) met Napoleons aftocht naar St. Hdena 
* American Mercury (28-2-1811) met marktberichten over de slavenhandel en afvaarten van de zeilschepen die op 
handelsreis gingen 
* Berliner Pfenningsblätter uit het revolutiejaar 1848 
* Het enige dagblad in de plaatselijke taal op de datumgrens op het eiland Tonga 
* Met de typemachine vervaardigde vellen A4 die in sommige Afrikaanse landen als kranten worden uitgegeven 
* De enige krant van het eiland Pitcairn, waar nog 43 nazaten van de muiters van de Bounty wonen 
* Alle dagbladen van de DDR (39 stuks) waarvan telkens één exemplaar van dezelfde datum (10-6-1984). 

Het rangschikken naar taal en schrift is een ware uitdaging voor wetenschappers op dit gebied. Het is werkelijk 
wonderbaarlijk met wat voor soorten lettertekens men in andere landen weet om te gaan. Uit de omvangrijke correspon
dentie met krantenuitgevers zijn in de loop der jaren een aantal zeer persoonlijke vriendschapsbetrekkingen 
voortgekomen, die aan een vert.amelhobby als deze een extra verrijking geven. (zie vervolg volgende blz.) 
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(vervolg H. Dach, Berlijn) 
Om de indruk te vermijden dat ik in het krantenpa

pier omkom, zij vermeld dat ik alle kranten gesorteerd 
opsla in kasten, w.o. stalen archiefkasten, mappen, en voor 
zover het bijzondere exemplaren betreft, in foudralen. 
Toen ik begon te verzamelen ben ik ook direkt begonnen 
met een meervoudige boekhouding: de kranten worden op 
kalenderdatum ingeboekt, bv. kranten van eenzelfde da
tum uit 10 landen en 3 continenten), en geregistreerd onder 
vermelding van volgnummer; titel; datum en jaar van 
oprichting; en op alfabet teneinde een bepaalde titel snel te 
kunnen terugvinden. 

Iedere krant heeft zijn eigen stamkaart met sub
titels, verspreidingsgebied, datum van uitgave, oprich
tingsdatum en aanwijzingen over bepaalde speciale as
pekten met betrekking tot de teksten of afbeeldingen. 
Voorts heb ik een systeem waarin gebeurtenissen en be
richten op steekwoord alfabetisch zijn gerangschikt en de 
daarop betrekking hebbende kranten vermeld zijn met 
naam en volgnummer. Op die manier is het mogelijk iedere 
willekeurige krant, of een krant over ieder willekeurig 
onderwerp, snel te kunnen terugvinden. 

Teneinde de betekenis van het verschijnsel Krant, 
zoals in mijn verzameling belichaamd, niet beperkt te 
houden tot de kleine kring van mijn familie, vrienden en 
bekenden, maar ook de buitenwereld ervan te kunnen laten 
profiteren, doet zich nu de behoefte gevoelen aan andere, 
ruimere faciliteiten. 

Natuurlijk ben ik allen dankbaar die mij uit alle 
hoeken van de wereld kranten (dagelijkse en/of weekend
edities) doen toekomen. Niettemin zij vermeld dat ik van 
elke krant slechts één of hooguit twee exemplaren nodig 
heb, opdat ik straks niet zou uitroepen: 
Die ich rief, die Geister, werd' ich nun nicht los 
("De geesten die ik opriep, raak ik niet meer kwijt") . 

" Het aardige van zo'n eigen knipselarchief 
vind ik de nagenoeg volkomen nutteloosheid 
ervan. Het gebeurt wel dat ik ineens iets nodig 
heb en dan via gericht snuffelwerk een aardige 
vondst doe. Maar meestal verdwaal ik al gauw 
in de door mijzelf gegraven molsgangen. 

Er blijken dan zoveel zijpaden te zijn die 
mijn aandacht afleiden, dat ik met heel andere 
schatten boven kom dan ik mezelf had 
voorgesteld ." (Piet Hagen) 

"Hoe je moet omgaan met dingen die je je 
leven lang bewaart, zou bijna een vak moeten 
worden. Het bedwingen van de chaos is een 
van de hoofdproblemen van een mensenleven." 
(Prof. Hans van den Bergh) 

D. Beeksma, 
Giethoorn 

Een vrije 
pers 

Ik heb van jongs af belangstelling gehad voor de 
krant, maar de neiging tot knippen en bewaren is pas in de 
bezettingstijd ontstaan toen ik door een gelukkige omstan
digheid in het bezit kwam van een tamelijk groot aantal .. 
zich nog in de banderol bevindende exemplaren van de 
regionale editie van Het Volk, sociaal-democratisch 
dagblad, uitgave van De Arbeiderspers. 

Toen ik deze kranten ontving, was er in Nederland 
van een vrije pers al geen sprake meer. De weinige kranten 
die nog mochten verschijnen, waren waardeloos. Ik ervoer 
mijn verzameling dan ook als een kostbaar geschenk. Ik 
genoot van de hoofdartikelen van Dr. Wiardi Beckman, 
van de Oproerige Krabbels van A.B. Klerekopcr, de 
Kronieken van Or. Henri Polak, niet alleen omdat ik me in 
hun gedachten wereld zo goed thuis voelde, maar ook om 
de stijl en de compositie van hun bijdragen. Ik noem nu 
speciaal drie auteurs, maar ik wil geenszins tekort doen aan 
de bekwaamheid van andere bekende figuren . Ik herinner 
me de namen van A.M. de Jong, Piet Bakker, A. den 
Doolaard. Hun stukken vormden tezamen een mozaïek 
waaruit een tijdsbeeld van de jaren dertig is opgebouwd. 
Deze periode - het "voorspel" tot de tweede wereldoorlog 
- is me sindsdien hogelijk blijven interesseren. Hier ligt de 
basis van m'n onbedwingbare neiging tot bewaren, een 
neiging die in de kring van m'n bekenden stellig een 
afwijking zal worden genoemd. 

Ik geef het toe: ik ben té "bewaarderig". Niet alles 
bevindt zich in voorbeeldige orde. Een en ander geeft 
problemen, niet het minst die van ruimtelijke aard. Een 
bevriende relatie - die me kennelijk stilletjes heeft willen 
aanbevelen het knippen maar te staken - zond me enkele 
jaren geleden een afdruk van een column van Piet Hagen in 
het HBO-journaal van december 1984. Herlezing geeft me 
in mening opzicht een schok van herkenning. Het lijkt me 
inderdaad beter "om er maar mee op te houden". 
( Hierbij enkele citaten uit Piet Hagens column.) 

" De knip- en bewaarneiging is in de loop 
van de jaren sterker geworden. Zodat er allerlei 
ordners, laatjes, dozen, mappen en stapels zijn 
gegroeid, waarin de schatten liggen opgetast. 
Echt wanordelijk ben ik niet, al moet ik toegeven 
dat ik meer knip dan ik kan bergen. Bovendien 
zou een goede ordening van al die knipsels 
zoveel tijd vergen, dat je aan niets anders meer 
toekwam." (Piet Hagen) 
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Hans Renders, Amsterdam 

Verzamelen is vaak een excuus 

~ september 1990 

Verzamelen is vaak een excuus voor niet-lezen. laat ik het maar meteen bekennen: ik ben niet zo'n verzamelaar,eerder 
een bewaarder voor eventueel later gebruik. Wel heb ik een behoorlijke kollektie 1 ste nummers van literaire tijdschriften. 
Ik ben geen barbaar die daarvoor aaneengesloten reeksen plundert. Als mij een volledige set wordt aangeboden van een 
blad dat mij interesseert, neem ik natuurlijk alles. Verder bezit ik veel bibliografieën, bloemlezingen en studies, alles met 
betrekking tot tijdschriften, ook niet-literaire. Van pershistorische publikaties heb ik ook een aardige verzameling. 

Waarom iemand verzamelt, is bijna nooit bevredigend uit te leggen. Zo weet ik van mezelf niet altijd of ik 
verzamel om er later over te publiceren of dat ik publiceer om mezelf een excuus te geven om te verzamelen. Een paar 
keer heb ik delen uit mijn archief weggedaan, omdat ik er iemand heel blij mee kon maken (bij v . omdat hij erover wilde 
schrijven) of omdat ik alles nauwkeurig gelezen had. Daarmee valt vaak het dwangmatige van verzamelen weg. 

Aangezien ik dol ben op useless knowiedge, heb ik één bescheiden verzameling die ik werkelijk koester, namelijk 
mijn kollektie kranten van 17 januari 1983. Dit is alleen een speciale dag voor mij omdat ik ongeveer honderd 
verschillende kranten met die datum bezit. 

jaargang 1 Nr. 1 voorjaar 1986' / 7,50 

AU COURANT 
VERENIGING VAN KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN VERZAMELAARS 

THE DUTCH NEWSPAPERS COLLECTORS CLUB 
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Maarten Bruna, Zoetermeer 

Was dàt toen 
ook al nieuws? 

De krant als huisvriend. Ik ben er door groot geworden, 
omdat mijn vader bij de krant werkte in Breda. Thuis lagen 
in het weekend allerlei kranten verspreid door de kamer: 
dagblad De Stem, De Tijd, De Linie, Vrij Nederland. Mijn 
vader was nog niet thuis van kantoor of mijn broer en ik 
vroegen al: "Heb je Tom Poes"? Op kantoor knipte hij dat 
stripverhaal uit De Volkskrant en bracht het mee. Ook 
mochten wij wel eens mee naar de krant, dan zagen wij op 
de zetterij Suske en Wiske in spiegelbeeld liggen. Als de 
voetbalklub NAC Breda kampioenswedstrijden spcclde, 
werden er voor de ramen van het kantoor bulletins opge
hangen met het wedstrijdverloop. Vol spanning mochten 
wij dan ter plekke meeluisteren, als de sportredacteur 
telefonisch contact met het veld opnam, om te informeren 

naar de laatste ontwikkelin
gen op het veld. 

Wanneer mijn moe
der mij attent maakt op de 
hoopvolle inaugurele rede 
van John F. Kennedy van 
vrijdag 20 januari 1961, 
wordt De Tijd - de Maas
bode van die dag de eerste 
krant van mijn verzameling, 
gev olgd door Nederlandse 

kranten met veel Amerikaans nieuws uit de jaren '60: John 
F. Kennedy, Robert Kennedy, Martin Luther King, verk
iezingen Johnson, Nixon, Vietnam-oorlog, maar ook: het 
aftreden van Chroestjev en mei 1968 in Frankrijk. Thans 
ingebonden in 2 leggers. Wanneer ik de kranten nu 
doorblader, vind ik het nieuws op de tweede of derde 
pagina soms veel interessanter: Maakten wij ons daar toen 
ook al druk over? Was dat toen ook al nieuws? 

Ongeveer begin jaren '70 heeft er een grote opruiming 
plaats, waarbij een groot aantal Apollovluchten en 
maanreizen bij het oud papierveldwijnen. Lijktde verzamel
woede uitgedoofd, tweede helft jaren '70 - ik heb meer 
ruimte tot mijn beschikking gekregen - begin ik opnieuw: 
vanaf circa juli 1977 liggen ongeveer vier jaar NRC
Handelsblad ingebonden per maand verzameld. Met hier 
en daar verstopt: andere kranten met uitslagen van Neder
landse verkiezingen. In zo'n reeks leggers is goed na te 
gaan: "Hoe lang blijft nieuws voorpagina-nieuws?" Wat 
vandaag nog met koppen op de voorpagina staat, is morgen 
verschoven naar pagina 5 of 6, maar ook andersom: een 
kleine "lont" op pagina 4 is een paar dagen later "ccn 

ontploft kruitvat" à la une . Met schrik zag ik deze leggers 
zich opstapelen. Dat kon niet goed gaan ... 

Vanaf ca. 1982 schakel ik weer over op de losse 
nummers, maar dit keer ook veel buitenlandse bladen. 
Verschillende kranten van I gebeurtenis: "Hoe wordt één 
bepaalde gebeurtenis in verschillende landen belicht?" 
Een finale van de wereldkampioenschappen voetbal; het 
verslag uit het land van de winnende én verliezende klub. 
Een bezoek van Lubbers aan Moskou. Hoe staat dit ver
meid in de Pravda? Hoe wordt de ramp met het Ameri
kaanse ruimteveer in de Pravda verslagen? Kranten vind ik 
vaak ook mooi om naar te kijken: verkiezingsuitslagen, 
weerkaarten, grote koppen, schitterende fotopagina's, 4 
pagina's, politieke tekeningen, "onverwachte" adverten
ties. 

Vanuit mijn blibliothcckwerk was ik voortdurend 
bezig met tijdschriften en later met kranten en mocht ik 
kennis maken met titel veranderingen, enz. Prachtige ju
bileumnummers met oude titelpagina's en geschiedenis
sen van en anecdotes over de betreffende krant werden 
onderwerp van mijn verzameling, eerste en laatste num
mers, afleveringen met titelwijzigingen. 

Het is voor mij een soort sport: op de radio horen, 
op het tv-journaal zien, of ergens lezen, dat er iets met de 
krant te gebeuren staat en dan onmiddellijk reageren. Een 
luie hobby omdat er drie kiosken op loopafstand van mijn 
werk staan - de ene kiosk is door zijn sortering de andere 
niet. Natuurlijk is het ook een soort afwijking: met de trein 
naar Utrecht op zoek naar een extra nummer naar aanlei
ding van de Europese Kampioenschappen. Krant 
uitverkocht en vervolgens bij terugkomst in Den Haag in 
de prullebak van de trein het betreffende exemplaar 
ontdekken. 

Ik maak het mij in zoverre gemakkelijk dat ik geen 
duidelijk verzamelonderwerp afbaken. Grenzen aan de 
groeiende verzameling? Ik vrees op een bepaald ogenblik 
van wel. Huisvesting en vloerbelasting lO-hoog in een 
driekamerflat in Zoetermeer stelt zijn beperkingen. Dan 
zal ik eindelijk eens verder kunnen gaan meteen inventari
satie van mijn bezit op kaart, waarmee ik eens begonnen 
ben. Orde scheppen in de chaos. Maar voorlopig ga ik nog 
even door met verzamelen, een soort verslaving, denk ik. 
De VKTV is een vrolijke stimulans. Gefeliciteerd met het 
eerste lustrum, dat er nog meerdere mogen volgen! 



~ Jubileum-nummer 5 jaar VKTV ~ EXTRA BIJLAGE©> ~ september 1990 

Gerard Woittiez, Oostburg 

Een oude, 
handgeschreven brief 
Eens liep ik op een beurs in Brugge en vond daar iets wat 
ik nog niet eerder had gezien: een oude handgeschreven 
brief voor een appel en een ei. Je probeert meer van zulke 
brieven op de kop te tikken; maar de prijzen begonnen een 
beetje uit de pan te rijzen. Was het niet door een stempel, 
dan was het wel door het jaartal. 

In Utrcchtmaakte ik voor het eers t kennis metoude 
kranten. Ik zag een krant die ik wel wilde kopen, gewoon 
om dat ik eens iets anders wilde hebben. Op de vraag 
hoeveel die krant kostte, kreeg ik als antwoord: "Die kun 
je toch niet betalen", dus dat jaar heb ik geen kranten 
gekocht. 

Mijn eerste, betaalbare, kranten heb ik gekocht bij 
de heer Nierynck voor slechts 1,25 gulden per stuk. Thuis 
ben ik mij gaan verdiepen in de inhoud van die kranten. Ik 
vond dat ik een gouden koop had gedaan. De heer Nie
rynck heeft mij op de goede rails gezet, door een gesprek 
bij hem thuis waarbij hij een aantal kranten uit zijn 
verzameling heeft laten zien. 

Mijn verzameling kranten bestaat bijna alleen uit 
Nederlandstalige kranten metals uitzondering een tweeta-

lige exemplaren van Le Petit Journal die ik heb gekocht 
voor de mooi gekleurde tekeningen. 
Mijn verzameling bestaat niet meer alleen uit kranten 
maar ook uil een ander soort drukwerk, wat ik een leuke 
aanvulling vind op de kranten. Ik bezit nu ook een aantal 
bekendmakingen in de vorm van "Waarschouwinge", 
"d'Office", "Ordonnantie", enz. Een aantal boeken die ik 
als koopje heb gekocht, completeren mijn verzameling 
drukwerk. Bij de handschriften heb ik er een waar ik heel 
trots op ben, waarbij de aankoopprijs in geen verhouding 
staat met de werkelijke waarde. Ik heb hierbij mijn woord 
moeten juist deze handschriften niet uit elkaar te halen. Het 
gaat om reisverslagen van twee reizen gemaakt in 1900 en 
1902. In 1900 naar Keulen, een verloofd stel onder toezicht 
van de ouders. In 1902 als huwelijksreis naar Berlijn. Het 
geschrevene wordt aangevuld door ansichtkaarten, welke 
in zulke grote hoeveelheden aanwezig zijn, dat hierdoor 
de werkelijke waarde de aanschaf vele malen overtreft. 
Naast het geschreven woord zijn foto's en tekeningen ook 
een leuke aanvulling. 

Bij het bedrijf waar ik nu werk, hang ik een keer 
per maand een kleurenfotokopie van een van mijn kranten 
op, wat al tot leuke reakties heeft geleid. Ook een boekhan
del in mijn woonplaats gebruikt zulke kopieën om in zijn 
etalage op te hangen. Hierdoor kunnen heel wat mensen 
meegenieten van mijn hobby. 

Door de jaren heen is mijn verzameling breder 
Ik heb in de kranten een hobby gevonden die past bij mijn 
interesse: geschiedenis, en, wat vooral leuk is aan deze 
hobby: het is betaalbaar. 

IJaatste r E TIJD vb6r de samen
voeging met HP. 49 voorp~ginats 
op dp. voorpagina ! 
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1. EINDHOVENS NIEUWSBLAD JG.i Nr.1 21-3-1983 fl. 6,50 
2. EINDHOVENS NIEWSBLAD laatste nummer (nr.20) 13-4-1983 fl. 6,50 
3. ZEE\IIOLDER KRANT 3-10-1983 Jg.1 Nr • ., n. 6,-
4. KATHOLIEK NIEWSBLAD (Amersfoort) 4-10-1983 Jg.1 Nr.1 H. 6,--
5. INDEPENDENT (Londen) 7-10-1986 Vol.1 No. 1 fl. 7,50 
6. LA LIBRÇ; BELGIQUE 19.16 (illegale krant eerste wereldoorlog) fl. 15,--
7. NIJMEEnSCHE COURANT 1837 n. 12,50 
8. PROVINCIALE GELDER3CBE EN NIJMEEXlSCHE COURANT 1838 .fl. 12,50 
9. DIE FELDPOST 1916 - verspreid door de lucht nr. 12 (zeldzaam I) ~ I fl. 35,-

10. COLLECTIE van 25 verschillende Spectatoriale geschriften 1699-1800 fl. 350;--
11. COOK ISLANDS NE',t/S (1990 ) n. 5,--
12. COLLECTIE van 10 verschillende propaganda miniatuur krantjes fl. 35,--
13. COLLECTIE van 12verachillends tijdschriften vanaf 1881 - fl. 20,-
14. LoNDON DAlLY NEWS 24-2-1987 Vol. 1 No. 1 fl. 7,50 
15. COLLECTIE van 20 versch. moderne volledige kranten uit het Golfgebied: 

Egypte, S.Arabia,Kuayt, Lebanon,ete. (Arabisch) fl. 25,-
16. A PRL'lER ON COLLE::TING m.D NEWSPA.PERS (Fries Guidlil) fl. 5,-
17. ONTSTAAN· VAN HET NIEUWSBLAD TE ANTWERPEN. Abraham Verhoeven, zijn leven. 

. door FJ.van den Brandaa (Antwerpen 1902)74 blz. geIliuatreerd fl. 35,-
18. DIE KItIlDJSMARINE (~rlin 1942) tijdschrift. fl. 6,50 
19. DE HAAGSCHE CORRESPONDENT 1786 Jg.1 no. 1 - Spectatoriaal geachrfit. fl. 25,--
20. DE BURGER POLITIEKE BLIXEM 15 april 1800 Jg.1 nr. 1 id fl. 25,--
21. DEUTSCHE ZEITUNG IN DEN NIEDERLANDEN 17 juli 1940: "Hoad" durch· 'unbekannte 

Bombel' eroeut getroffen". fl. 10,--
22~ DEUTSCHE ZEITVNG IN DEN NIEDERLANDEN 7.MÏirz 1942: "Churchill verrät 

Niederländisch-Indien" • :t'l. 10,-
23. A CENSUS OF BRITISH NEWSPAPERS AND PERIODICALS 1620-1800 by Crane & Kaye. 

EngelBe kranten worden meestal aangeduid met het volgnummer uit 
dit boek. Gebonden en in zeer goede staat. Een goede leidraad I fl. 25,-

24. OPRECHTE HAERLEMSE DINGSDAEGSE COURANT No.3 - 21 January 1687. Een onaf-
gesneden eXliIwplaar va.o de krant van Abraham Casteleyn. Zeldzaam. fl. 135,-

25. COLLECTIE van drie oude originele EngelBe geillustreerde tijdschriftjes 
verlucht met houtgravures: PENNY MAGAZIt~, MIRROR en SATURDAY 
MÀGAZINE 1832-1840 n. 5,--

26. COLLECTIE van 4 verschillende z.g. plastiek kranten. fl. 15,--
27. SANKTPETERBURGISCHEN HANDELS-ZEITUNG 1829 - oude krant uit Rusland. fl. 10,-
28. mE NEW YORK TIMES : Fifty yeara of War and Peace, March 1967. 64 blz. 

met bijna 100 goede reproducties van voorpagina's van de 
New York Tilllles. n. 15,-

28. mE NBW YORK TIMES : Tbe Civil War and reeonstruetion. 40 voorpagina' s 
ui t de Amerikaanse burgeroorlog. fl. 10,-

29. CHICAGO DAlLY TRIBUNE 16 voorpagina' s uit de Ci vil War periode. fl. 7,50 
30. mE YOUNG LADIES JOURNAL (Londen)1894 - een aardig damesblad met binnen-

pagina' s zwart/rl t gravures over mode. n. 5,-
31 .. PANORAMA. (Haarlellil) EXTRA EDITIE: "Moord op Robert Kennedy" S· H A 14 E • fl. 6,50 
32. COURIER DE LONDRES 1811 Franstalige krant uit Landen. n. 7,50 
33. GAZETI'E DE LA GRANDE BRE~GNE 1805 (Landres) n. 7,50 
34. DE WARE TIJD dagblad uit Suriname 8-6-1989 met al het nieuws van de ver-

schrikkelijke vliegramp. Rouwrand voorpagina. fl. 15,-
3.5. DE UNIE Orgaan van de Nederlandsche Unie. Nrs. 3-46 onafgebroken. Slechts 

vier nrl!l.ontbreken" In perfech staat! Totaal 44 nrs" 1943 fl .. 23.5,--
36 .. NIEIN NEDERLAND (Auhrdu) 31 Aug 1945 - .2 jlljll 1945 - 121 nrs. fl. 85,-
37. liIEEKBLAD DE UITKIJK (Haarlem) 31 dec 1949 - 1950 - 53 nummers. fl. 45,-
38. B.ET BINNENHOF, dagblad uit Den Haag 56 nummers tuss4lln 2 april en 

2:7 juni 1946 .. fl. 65,-
39. OPRECHTE TYDINGHE (ui tgave voor kranhnverZlllll<!llaars) JubileumnU!lllll<!lr 10-

jarig bestaan 1960-1970 - 120 blz. m<!lt allerlei persdocumentatie. fl. 7,50 

L.Nierijnck - Verdilaan 85 - 4384 LD Vlissingen 
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Geachte verzamelvrienden, 
In de AU COURANT jaargang 5 no.2 
(dus het laatstverschenen nummer) 
maakt onze voorzitter terecht de 
opmerking "Te weinig leden maken 
gebruik van de mogelijkheid om j 
gratis inlassing in elk nummer te 
plaatsen. Kennen wij elkaar en 
elkaars verzamelgebied wel zo 
goed? Ik betwijfel het. Maar 
misschien horen wij nog iets van 
U, vóór en na het jubileumnummer, 
waarvoor alle suggesties trouwens 
van harte welkom zijn." 
Het behoeft geen nader betoog dat 
ik het vorenstaande onderschrijf. 
Het is dan ook betreurenswaardig 
te moeten constateren dat een door 
mij bij brief van 19 april j.l. 
opgegeven advertentie, met het 
oogmerk mijn hobby meer gestalte 
te kunnen geven en contacten te 
leggen met mijn medeleden, niet is 
geplaatst. Gelet op de frekwentie 
van verschijnen van AU COURANT zal 
ik minimaal 3 maanden moeten 
wachten alvorens de advertentie 
wordt opgenomen. Ik geef de moed 
echter niet op en voeg hierbij een 
kopie van die brief met adverten
tie, met het verzoek deze 
advertentie alsnog op te nemen.
Joh.M.Middendorp, Zwolle 

[Uw verwijt is terecht. De leden 
van de redaktie steken deemoedig 
de hand in eigen boezem. U zult Uw 
advertentie in dit nummer zien 
afgedrukt, en bieden U onze 
excuses aan. Niet alleen dat: wij 
hopen door vanaf nu te werken met 
een checklijst te voorkomen dat in 
de toekomst advertenties en/of 
andere zaken worden v'ergeten.
Red. ] 

AANGEBODEN: "Nieuw Overijssels 
pagblad S 1947, '49, '51, '55, '60, 
per 100 stuks ingebonden fl. 35.=; 
RK-Dagblad ·Ons Noorden", flinke 
partij à fl. 0.25 per,stuk. Ruilen 
tegen WO-II spullen: ·Vliegende 
Hollander", illegale bladen of 
N~B-blaadjes. A.Kreuzen, leeuwe
r1kstr.44, 1171 TZ BADHOEVEDORP 
tlf. 02968-95138 ' 

Mijne Heren, 
leuk dat U eens een keer de Oceaan 
bent overgestoken met Uw Dagblad
persoverzicht. Helaas heeft U wel 
een stuk of 20 Californische dag
bladen gemist. Óok het bevolkings
aantal was niet meer zo recent: 
Californië telt tegenwoordig zo'n 
28 miljoen inwoners, veel meer dan 
de 17 miljoen in de staat New 
Vork. Hoewel Editor & Publisher 
Yearbook vrij volledig is voor wat 
betreft algemene dagbladen in 
stad en streek, laat het zich bij 
de etnische dagbladen niet van 
zijn beste zijde zien. De editie 
van 1990 vermeldt b.v. nog steeds 
het Nederlandstalige blad "De 
Wachter·, dat in 1985 ter ziele 
ging. 
De Californische dagbladen die 
ontbraken zijn, naast de Armeense 
"Asbarez·, in Uw rubriek "Dagblad 
in Focus· wél genoemd, de 
volgende: 
"International Daily News· uit 
Monterey Park (Chinees); "Nguoi 
Viet" uit Westminster (Vietna
mees); "Korea Times". (Koreaans) en 
"Noticias del Mundo" (Spaans), 
beide uit los Angeles; "Investor's 
Daily" uit Los Angeles; mNewhall 
Signal & Saugus Enterprise" uit 
Newhall; "The Californian" uit 
Temecula; 
voorts de volgende vak-dagbladen: 
"Daily Construction Service", los 
Angeles; "Dodge Construction News" 
uit Monterey Park; "Daily Pacific 
Builder" , San Francisco; mFresno 
Daily Report", Fresno; "Daily 
Journal" en "Metropolitan News
Enterprise" uit los Angeles; "The 
Recorder", San Francisco; ·Daily 
Recorder", Sacramento; ·8anner 
Daily ~ournal·, San Francisco; 
·Post-Record" , San José; ·Sonoma 
County Daily Herald-Recorder" uit 
Santa Rosa; "Daily Variety· en 
"Hollywood Reporter", kranten over 
de wereld van het amusement, beide 
uit los Angeles; "Daily Racing 
Form" (paardekoersen) uit Los 
Angeles; en "Inter-City Expres.· 
uit Oakland. ' 
(A.Tigay, Montclair N~. USA) 

[Zeer bedankt voor deze aan
vullingen. Wij stellen het altijd 
op prijs wanneer lezers onze 
beweringen op hun juistheid 
toetsen, en ons waar nodig 
terechtwijzen!- red.] 
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ERELID 
De Heer Kreuzen uit Badhoevedorp 
is onlangs bevorderd tot het 
eerste erelid van de VKTV. vanwege 
zijn verdiensten voor de 
vereniging_ In zijn eentje heeft 
hij niet minder dan 25 nieuwe 
leden geworven! De oorkonde die 
vara di·t erelidmaatschap getuigt is 
inmiddels in bezit van de Heer 
Kreuzen. Ook vanaf deze plaats van 
harte dank en proficiat! 

LEDENBESTAND 
De volgende nieuwe leden hebben 
zich het afgelopen kwartaal bij 
ons gemeld: 
178 W.G.T.van den Berg, Waterblok 

51, 2612 KX DELFT (kranten 
uit 2e Wereldoorlog; oude 
schaakbladen; kranten uit 
Delft en Raalte tot 1800. 

179 B.Bolding, Meeuwstraat 25, 
1444 VC PURMEREND (kranten 
over Purmerend en over de 
kegelsport) 

180 H.van Scharenburg, Nachte
gaalstraat 47, 2211 KH 
NOORDWIJKERHOUT (De Gruyter 
10%) 

181 B.Heisen, Hillevliet 20-A, 
3074 KA ROTTERDAM (Kranten 
van vóór 1900) 

182 J.G.Koens, Postbus 1186, 
3260 AD OUD BEIJERLAND 
(alles van Droste Cacao) 

Mw.Y.van der Krol te Purmerend 
(lid no. 106) heeft, in tegen
stelling tot hetgeen eerder werd 
gemeld, besloten lid te blijven. 
Verder hebben we de volgende 
adreswijzigingen genoteerd: 
168 A.G. Bisschop, Velserstraat 8-

h1, 2023 EO HAARLEM 
tlf. 023-257602 

041 ~.Pomp, Koeheersplaats 12, 
9502 BV STADSKANAAL 
tlf 05990-19644 

031 Drs.J.W.O.de Roos, Heerbaan 
177, 6566 EK MILLINGEN aan 
de RIJN 

070 Dr.R.A.H.Vos, Overburgkade 
07, 2275 XX VOORBURG, 
tlf. 070-3861023 

Rick Bosman uit Zaandam (123) 
heeft te kennen gegeven per 1 
januari zijn lidmaatschap te 
willen beëindigen. 
De VKTV telt momenteel 132 leden. 

STICKERS 
Bij het vorige nummer ontving 
ieder van U een fraai uitgevoerde 
"Au Courante-sticker. Deze 
stickers werden ons bij volslagen 
verrassing toegezondon door ons 
lid de Heer Zutt uit Purmerend, 
die bij een zeefdrukkerij werkt, 
en het aardig vond op deze manier 
zijn verbondenheid met de VKTV tot 
uitdrukking te brengen. Deze 
royale geste wordt door bestuur en 
redaktie bijzonder op prijs 
gesteld, en wij willen dan ook 
niet nalaten de Heer Zutt uit naam 
van ons allen zeer hartelijk te 
bedanken. Het liefst hadden we dat 
al in het vorige nummer gedaan, 
maar dat was al gedrukt toen we de 
stickers ontvingen. 
Er is nog een flink aantal van 
deze stickers over, en uiteraard 
willen we die graag zodanig aan
wenden dat de werving van nieuwe 
leden erdoor wordt bevorderd. 
Wat we ons voorstellen is het 
volgende: individuele leden kunnen 

, tot vier stuks gratis toegezonden 
krijgen indien ze ons een met 75ct 
gefrankeerde en geadresseerde 
retourenveloppe doen toekomen. 
Grotere aantallen, bedoeld voor de 
verkoop, zijn verkrijgbaar à 20ct 
per stuk franko per post, vooraf 
te voldoen, bij een minimale 
afname van 50 stuks. 

EVENEMENTEN 
Naast onze grote VKTV-dag in Café 
Van den Heuvel in Barneveld op 
zaterdag 10 november, waarover 
elder's in dit nummer meer, is er 
alleen te melden dat de VKTV op 
zondag 28 oktober een presentatie
stand zal bezetten op de antiqua
renbeurs in de Pieterskerk te 
Leiden. 

VKTV-DAGBLADENBOEK BENELUX 
Met onze geplande jubileum-uitgave 
van een naslagwerk waarin alle 
dagbladen van de Benelux, benevens 
die in de overzeese gebiedsdelen 
vroeger en nu, vordert het niet zo 
best. Over Nederland beschikken we 
over voldoende informatie; aan 
België wordt gewerkt. Het is niet 
te zeggen of het allemaal vóór 
Bar-neveld klaar komt., Hoe dan ook, 
wanneer we iets meer weten hoort U 
van ons, en ook over de wijze 
waarop U zich van ean exemplaar 
zult kunnen verzekeren.- Sekr. 
trtr""YrW"YrW.W"- ·". ............ w ' ... ".,.. ... ,..,..,..,..,..,.. 

AANGEBODEN: Een exemplaar van 
"Editor & Publisher Yearbook" 1990 
(USA) in ruil voor vergelijkbaar 
recent Europees'persnaslagwerk. Te 
bevragen bij het sekretariaat. 
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VERVOLG INGEZONDEN 

Mijne Heren, 
Ik verzoek U vriendelijk m1]n 
advertentie voorkomende in "Au 
Courant" jg.5 no.2 niet opnieuw 
ongevraagd te herplaatsen. Boven
dien is het huisnUmMer foutief: 
253 bestaat niet in deze straat. 
Ik gaf U daar al mondeling kennis 
van op de bijeenkomst in het Pers
museum. Dan is het toch een 
stommiteit een dergelijke adver
tentie nogmaals te plaatsen? 
Voorts zou ik U nog eens willen 
verzoeken ook eens te denken aan 
de TIJDSCHRIFTENVERZAMELAARS. Zij 
worden toch wel stiefmoederlijk 
bedeeld. Nihil zelfs. Voor hen is 
"Au Courant" niet interessant. Wat 
hebben zij aan al dat buitenlandse 
krantennieuws, zoals Argentinië 
enz.? Wij willen best van Uw hobby 
meegenieten maar reserveer dan ook 
wat voor ons. En eigen land heeft 
dacht ik ook wel wat te bieden 
waar een tijdschriftenverzamelaar 
belang in stelt. Waarom hebt U bv. 
niet de volledige tekst vermeld 
van het afscheid van De Waarheid: 
"De Waarheid heeft zijn tijd vol
bracht"? Hiet omdat ik De Waarheid 
hoog had, maar het gaat toch om de 
geschiedenis? Dat is ook voor ons 
interessant. Zo plaatste Elseviers 
Magazine in 1972: ODe lach heeft 
voor het laatst gelachen"; zie, 
dat is geschiedenis waar een tijd~ 
schriftenverzamelaar wel van houdt 
dacht ik; Uitgezonderd de blote 
borsten, dat had voor mij niet 
gehoeven. Met Tijdschriftennieuws 
fleurt overigens "Au Courant· wel 
op. Helaas bezit ik maar één zo'n 
Persstuk , maar U kun"t toch wel 
dergelijke gegevens bekomen bij 
het Nederlands Persmuseum? Ik kan 
U dergelijke stukken niet aan
dragen. Overigens al het goede 
gewenst voor "Au Courant". Ik voeg 
nog een copie bij uit de Kath. 
Illustratie van 1928, hoe zij 
toendertijd de groei zagen van de 
dagbladpers. Groetend, 

Z.van Dijk, Groenestraat 254, 
8261 VN KAMPEN 

NATIONAl GEOGRAPHIC - Ongelezen 
en dus onberispelijke jaargangen '83, 
'84, '85 en '86 (met o.m. bijdrage over 
Nederland), kompleet met kaarten. 
Ook tweede helft '82. De komplete 
jaargangen à Hlf. 30,-
Ik zoek tevens dokumentatie over 
de Der Spiegel-affaire (1962). 
U. Nimmegeers. tel. --/32/3/2352104. 

[Wij hebben nota genomen van Uw 
gevoelens van onvrede, en hopen 
dat U op Uw beurt nota wilt nemen 
van het vrijetijds-karakter van 
onze veroniging en haar blad. 
Laten we blij zijn dat de VKTV en 
"Au Courant" überhaupt bestaan, 
doordat mensen bereid zijn er veel 
vrije tijd in te steken zonder dat 
daar financiëel iets tegenover 
staat. Uw kwalificatie ·stommi
teit" is op de keper beschouwd 
wellicht terecht, maar past niet 
in dit kader. Wij kunnen niet 
worden beoordeeld naar de normen 
die van toepassing zijn op hen die 
voor hun beroep tijdschriften 
uitgeven, en wensen dat ook niet. 
Uw klacht inzake het ontbreken van 
tijdschriften-nieuws is al eerder 
onderwerp van ingezonden brieven 
geweest, en is nog steeds terecht. 
De oorzaak is dat we nog steeds 
niet beschikken over voldoende 
kennis van, c.q. tijd en gelegen
heid om research te plegen naar, 
het tijdschriftenwezen in ons land 
of daarbuiten.- Red.] 
#################*#*#*#*#*#*#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~# 

TE KOOP IN ORIGINELE BANDEN: 
"Pniël" jaargang 1904 red. Or.J.H. 
Gunning, weekblad voor het Chr. 
Gezin, Fl. 15.=; ·Onze Vogels·, 
jaargang 1968, geïllustreerd 
maandblad Hed.Bond van Vogellief
hebbers, FI. 20.=; ·Orchideeën" 
jaargang 1975-'76 in één band, 
geilI., Hed.Orchideeën Ver., Fl. 
25.=. Z.van Dijk, Groenestraat 
254, 8261 VN KAMPEN, tI f. . 
P5202-156BO. 

JAPAN-VERZAMELAAR zoekt kranten/ 
tijdschriften met als onderwerp 
Japan. J.Vrielink, Joh.Herm.Doorn
straat 27, 1063 ED AMSTERDAM 
tlf. 020-132472 

GEVRAAGD: Kranten uit de periode 
1940/1950, alsmede ander verzamel
waardig materiaal (kranten, knip
sels e.d.) hierop betrekking 
hebbende. Aanbiedingen aan: 
Joh.M.Middendorp, liede 12, 
8032 AD ZWOLLE. 

VKTV 
POSTBUS 137 
NL - 8300 AC EMMELOORD 
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blad in us 

II!II 

J 

Het gebeurt bepaald niet elk jaar 
dat een Nederlands dagblad de 
leeftijd van 200 jaar haalt. Zelfs 
over de hele wereld bekeken zijn 
ze te tellen. Maar op 5 juni 1990 
waren ze bij de Zwolse Courant ge
rechtigd om 200 kaarsj~s uit te 
blazen; of ze dat ook inderdaad 
hebben gedaan is de vraag. De 
lezers van de krant en van haar 
kopbladen werden in ieder gevaL 
wél getrakteerd, namelijk op een 
voortreffelijk verzorgde jubileum
editie, die vier katernen op groot 
ZC-krantenformaat omvatte alsmede 
één katern half zo groot. Eerst
genoemde katernen, waarbij de 
kleurenpers niet werd gespaard, 
behandelden de krant in diverse 
maatschappelijke aspekt en van 
vandaag de dag. Werknemers van 
uitgever Tijl kwamen er in aan het 
woord evenzeer als een aantal 
lezers. Over de krant die partners 
bij elkaar brengt, de krant die 
een bindend element is in stad en 
streek, de krant die de politiek 
niet alleen verslaat maar soms ook 
maakt, de krant die de winkelier 
klanten bezorgt: de krant, kortom, 
waar je niet om heen kunt. 

Het aspekt dat ons als VKTV-ers in 
ieder geval interesseert is de 
geschiedenis van deze Zwolse 
Courant, één van het handjevol 
regionale Nederlandse dagbladen 
die in de 18e eeuw zijn begonnen 
te verschijnen, en dat tot op 
heden hebben weten vol te houden. 
Die geschiedenis wordt tamelijk 
uitvoerig belicht in het kleine 
vijfde katern, dat in uitsluitend 
zwarte inkt is bedrukt. 

De oprichter van de voorloper van 
de huidige Zwolse Courant was 
Martinus Tijl, die zich in 1766 
vanuit de stad Groningen in Zwolle 
vestigde. Datzelfde jaar trouwde 
hij met Catharina van Epe, en in 
elk geval één van beiden moet erg 
ondernemend zijn geweest, want uit 
zo goed als niets slaagden ze erin 
om twee jaar later een boekwinkel
tje te beginnen: op dat moment al 

I 

de vierde in Zwolle. En dat voor 
een niet al te grote provinciestad 
waar nog lang niet iedereen kon 
lezen en schrijven. Tijl beperkte 
zich daarom niet tot de verkoop 
van boeken, papier en pennen, maar 
begon ook een uitleenbibliotheek, 
en deed er daarnaast nog wat 
andere dingen bij. 

In 1777 zag de nijvere Martinus 
kans een drukkerij te beginnen. 
Aan de Melkmarkt had hij een pand 
gekocht waarin hij drie houten 
persen liet plaatsen, alsmede de 
overige voor het drukkersvak 
benodigde zaken. De gevel werd 
voorzien van een steen waarin een 
linde (in het Latijn: tilia) was 
uitgehouwen. 

Van de beide zoons, Hendricus 
(1768) en Zacharias (1771), kwam 
alleen de oudste bij zijn vader in 
de zaak: op i8-jarige leeftijd, in 
1785, werd hij al medefirmant, en 
ging wonen in een huis achter de 
drukkerij, aan de Voorstraat. 

De drukkerij werd al snel de 
grootste van Zwolle: zakelijk-, 
familie- en overheidsdrukwerk 
hoorden evenzeer tot het ·pakket" 
als studie- en leesboeken. In 1791 
werd Martinus Tijl als geslaagd 
zakenman onderscheiden met zijn 
benoeming tot Groot-Burger van 
Zwolle. 

Toen aan het eind van de 18e eeuw 
al flink wat steden een eigen 
krant hadden, vonden sommige 
Zwolse notabelen dat hun stad niet 
achter kon blijven. Tijl was al 
een paar keer op zijn "morele 
plicht" in dezen gewezen, toen op 
een zonnige middag in april 1790 
de notaris en de stadsgeneesheer, 
op visite in Tijl'S priëel op het 
landgoed Musschenhage~ even buiten 
de stad, hem opnieuw onder druk 
zetten. De dokter vopral vond het 
gewoon te zot dat een stad als 
Zwolle nog steeds geen eigen krant 
bezat. Uiteindelijk klopte Tijl 
zijn pijp uit en beloofde dat hij 
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er werk van zou maken. 

Kennelijk zag zoon Hendricus het 
ook wel zitten met een krant, en 
aldus verscheen op 22 mei een 
soort O-nummer, onder de titel 
"Bericht wegens de Uitgaave van 
een Overijsselsch Weekblad tot Nut 
van 't Algemeen". Hoewel, of 
misschien mede omdat, sommige van 
de buitenlandse nieuwsmededelingen 
in dat O-nummer niet bemoedigend 
waren - er was sprake van oorlogs
voorbereidingen in Duitsland - had 
het blad onmiddellijk succes. Het 
eerste echte nummer van het Over
ijsselsch Weekblad etc." verscheen 
op zaterdag 5 juni 1990, en al in 
het eerste jaar van uitgave meld
den zich honderden abonnees. Voor 
een groot deel van het Oosten van 
het land was het de eerste regel
matige en betrouwbare bron van 
informatie. En wie niet lezen kon 
hoefde daar niet van verstoken te 
blijven: er waren genoeg mensen 
die tegen betaling uit de krant 
wilden voorlezen. 

De j ubileum-edi tie ci teer't een 
advertentie uit de eerste jaar
gang van wat dan nu de Zwolse 
Courant is: de Amsterdamse kies
en tandmeester Simon Nathans zou 
tanden kunnen inzetten, zwarte 
tanden zo wit maken als ivoor, en 
voor mensen die beducht waren voor 
de pijn van een extractie een 
zalfje hebben, waardoor de zieke 
kies of tand ·vanzelf" uitviel. 
Dit bemoedigend klinkende prepa
raat zal wel niet geheel vrij van 
bijwerkingen zijn geweest. 

Reeds vanaf het eerste begin ver
scheen de krant tweemaal per week, 
en bleef tot in de Franse tijd 
doorgroeien. In 1805 werd een 
oplage van 1000 stuks gehaald. 
Overigens was de naam 'van de krant 
toen al twee keer veranderd: in 
·Overijsselsche Courant" (1791) en 
in "Extra-Ordinaire Zwolsche 
Courant" (1795). Maatregelen van 
de Franse bezetter, zoals de ver
plichte tweetaligheid (Frans en 
Nederlands) voor een deel zo niet 
voor de hele krant, en de invoe
ring van het dagbladzegel, deden 
de oplage en daarmee het rendement 
teruglopen. Ook de talrijke na~ms
veranderingen (vijf maal in drle 
jaar tijd; zie stamboom) zullen 
niet alle in blijdschap zijn 
ontvangen, maar waren een recht
streeks gevolg van bemoeienissen 
van de overheid. Deze culmineerden 
in oktober 1811, toen Napoleon de 
stad Zwolle bezocht. 
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De eerste decennia na de Franse 
bezetting was een tijd van eco
nomische malaise en weinig daad
kracht om te proberen eraan te 
ontsnappen. Jan Jacob Tijl. de 
oudste zoon van Hendricus (over
leden in 1820; Martinus Tijl 
stierf in 1825) was in dit op
zicht een man van zijn tijd. Hij 
moet een wat gezapig figuur zijn 
geweest, die zich meer voor boeken 
interesseerde dan voor de krant 
die hij uitgaf. De oplage van de 
·Overijsselsche Courant" liep dan 
ook steeds verder terug, en 
bereikte in 1834 met 394 een 
dieptepunt. Het zou aardig zijn om 
te weten of die terugloop kwam 
doordat de krant zelfs voor de 
mensen toen wat al te duf was, of 
eerder doordat ze het gewoon niet 
meer konden betalen. 

De vierde generatie Tijl maakte in 
1851 zijn opwachting in de persoon 
van Willem Tijl, nadat vader Jan 
Jacob was overleden. Deze man was 
in veel opzichten het tegenbeeld 
van zijn vader, en bouwde bijna 
een halve eeuw lang het bedrijf 
steeds verder uit. Er werd in de 
tweede helft van de 1ge eeuw 
stevig geïnvesteerd. vooral nadat 
in 1869 het belastingzegel werd 
afgeschaft en de inmiddels (sinds 
1845) ·Provinciale OV9rijsselsche 
en Zwolsche Courant" geheten een 
echt dagblad werd. ~nder het 
bewind van Willem Tijl liep het 
aantal abonnees op van 460 tot 
meer dan 4000. het personeels
bestand van 10 tot 60, en werd er 
voor circa 100.000 gulden ge
investeerd in verbouwingen en in 
nieuwe machines. Waarop overigens 
naast de krant ook nog steeds 
ander drukwerk, waaronder boeken, 
werden vervaardigd. 

Eén van de vernieuwingen die 
Willem Tijl invoerde was een 
bedrijfsschooltje, waar jongens, 
die vanaf hun 13e bij Tijl kwamen 
werken, tot volwaardige vakmensen 
werden opgeleid, met inbegrip van 
een pakket algemene ontwikkeling. 
Deze school heeft bestaan totdat 
omstreeks 1970 het lood aan de 
kant ging en de fotografische 
technieken hun intrede deden. De 
grafische scholen namen toen de 
eigenlijke opleidingen over. Niet
temin bestond er tot 1985 bij Tijl 
nog een bedrijfsschool "nieuwe 
stijl" voor de vorming van vak
mensen. 

De opvolger van Willem, die in het 
jaar 1900 stierf, was zijn zoon 
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~an ~aaob, niet te verwarren mat 
zijn grootvader: daze Jan Jaaob 
was een energiek man. De uitleen
bibliotheek, die da firma Tijl de 
hale 1ge eeuw door had geëxploi
teerd, werd verkocht. En in 1906 
werd het oude pand aan de Melk
markt gesloopt en vervangen door 
een modernere behuizing. Overigens 
met behoud van de gevelsteen. Ook 
kwamen er moderne machines het 
bedrijf binnen: typemachines, 
snijmachines, rotatiepersen, zet
machines; kortom, erg veel nieuwe 
technische outillage werd in het 
eerste decennium van deze eeuw 
ingevoerd. Jan Jacob TijlIl was 
een man die van beleid hield, en 
niets overhaastte, maar bij zijn 
overlijden in 1927 liet hij een 
moderne grafische onderneming na. 

Aangezien Jan ~acob Tijl geen 
stamhouders had, kwam in 1927 de 
Erven Tijl, zoals de zaak ging 
haten, onder leiding te staan van 
zijn schoonzoon, mr.H.Dikkers, en 
de zoon van zijn zwager, ir.P.van 
Gelder. Het beleid van het eerste 
kwart van onze eeuw werd onder 
deze beide direkteuren voortgezet: 

uitbreidingen vonden plaats aan de 
Melkmarkt en de Voorstraat, het 
kantoor werd gemoderniseerd, en er 
kwam een telexverbinding. Toen in 
1952 het bedrijf 230 werknemers 
telde was het qua sfeer eigenlijk 
al geen familiebedrijf meer. 

Zoals alle dagbladuitgevers werd 
ook Tijl in 1940 voor de keus 
gesteld om door te gaan of te 
stoppen, en zoals de meesten be
sloot Tijl tot het eerstgenoemde. 
Natuurlijk kwam de berichtgeving 
naarmate de bezettingsjaren vor
derden onder zwaardere druk te 
staan, maar de krant bleef ver
schijnen. Een belangrijke rol 
speelde het argument dat het per
soneel op die manier van de 
Arbeitseinsatz gevrijwaard bleef. 
Ook zou een NSB-krant, die bij 
v~rdwijning van de POZC zonder 
twijfel da opengevallen plaats zou 
innamen, het aantal abonnees zeer 
drastisch doan teruglopen. Er 
heeft dan ook nooit een NSB-er bij 
Tijl achter een redactiebureau 
plaatsgenomen. En dat was maar 
goed ook, want in het bedrijf werd 
ook allerlei ondergronds drukwerk 
vervaardigd. 

BERt wegens de tJitgaave 
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Het verschijningsverbod, dat alle 
kranten die waren doorgegaan 
kregen opgelegd, werd begin 1946 
teruggedraaid. Dit was hat begin 
van de naoorlogse die 
Tijl doormaakte. In 1968 verhuisde 
het bedrijf van de binnenstad naar 
een modern ~nmnlAv op het indu
strieterrein, waarna spoedig de 
elektronische hulpmiddelen binnen
stroomden. Er kwamen streakadities 
van de Zwolse Courant voor Kampan, 
de Noordoostpolder-, voor Steanwij k 
en de Vechtstreek, en gedurende 
eniga tijd in de jaren 'SO voor 
Lelystad. Een groot aantal huis
aan-huis bladen vond zijn weg naar 
duizenden brievenbussen. 

Da meest recente mijlpaal was de 
fusie vorig jaar tussen Tijl, kort 
voordien geëerd met het predikaat 
Koninklijk, en het krantenconcern 
Wegenar te Apeldoorn, dat een aan 
twee 'zijden aanpalend verspreidin
gsgebied bewerkt. Wat hiervan op 
den duur de gevolgen zullen zijn 
moet worden afgewacht; voor hat 
ogenblik is er in ieder geval voor 
de lazers weinig door veranderd. 

De jubilerende VKTV wenst in elk 
gaval de Zwolsa Courant an allen 
die aan die krant werken van harte 
galuk met hun jubileum. Nog vale 
jaren!- D.JO 

Adverlenties in Au Courant: 
Gratis inlassing voor leden (J per num

mer), max. JO regel. Niet-leden: Hn. 10,
Taricvcn voor grotere ruimtes op aanvraag. 
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Kolofon 

AI/ COl/rallt is het verenigingsblad van de 
VKTV en verschijnt eens per drie 
maanden. De Vereniging voor Kranten- en 
Tijdschriftenverzamelaars stelt zich ten 
doel de band tussen kranten- èn 
tijdschriften\'erzamelaars in Nederland en 
in andere landen te \'erstevigen, 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. 

Korrespondentie·adres: 
VKTV, Postbus 137 
NL· 8300 AC Emmeloord 

Besruur: 
U. Nimmegeers (voorzitter), Potvliet

laan JO/86, B - 2600 Antwerpen, tel. (03) 235 
21 04. Vanuit Nederland 32 3 235 21 04. 

D.J. Oostra (sekretaris), De Bosporus 6, 
NL- 8303 WB Emmeloord tel. 5270 98032. 
Vanuit België 31527098032. 

A. Oostra-Boelens (penningmeester), 
Emmeloord 

W.Löwenhardt (oud-voorzitter), 
Amsterdam 

O.M.A. Sprank, Den Haag 

Redaktie Au Courant: 
D.J. Oostra, U. Nimmegeers, R. Grooten, 

drs. K. Salverda 

LidmaalschapAu Courant: 
Hn. 35,- per jaar (jaarabonnement op 

Au Courant inclusief). Giro 3853388 t.n.v. 
VKTV Emmeloord. Eurocheque, Interna
tional Money Order. 

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

BOEK- EN STRIP(ver nt 10 x per jaar~ dwz 
jks beha1ve in juni en ju1i. Wie zich voor de 

van kranten en tijdschriften interesseert, heeft 
ook boeken. De 
30 jaar ( 

VRAAGT EEN 
dan zien wij abonné graag 

zin, 
e«li elllllO 'e 1: ! 
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Fly 
Spocl1nnir 

~ EEN PRIJSVRAAGJE: WIE WEET WAAR 

DÓNOS.YROM 
GERI a SAP. 

WÀSTE BER 
_Tn o 1l>1 ... -....----

DE HIER AFGEBEELDE KRANTEN VANDAAN 
KOMEN? ONDER DE INZENDERS VAN EEN 
KORREKT ANTWOORD WORDEN DRIE DAG
BLADEN IN EXOTISCHE TALEN VERLooT. 
SLUITDATUM: 28 APRIL 1990,- Sekr. 

VERLOTING 
De uitslag van de verloting uit 
ons nummer 1 luidt als volgt: 

Ca enige juiste oplossing die on~ 
bereikte kwam van de Heer C.Tuyl 
te Lekkerkerk, hetgeen een loting 
overbodig maakte. De prijs die 
hiervoor was uitgeloofd is hem 

~_ inmiddels toegezonden. 

De beide exemplaren van de "Rudé .... '. ': F ~"lD121JO"19Il.!1IV'HO'''''''"MrIRl'''''! 

Pravo· alsmede het j ubileumno. van c.:c....~-\ 
de "Nogales Herald" kwamen terecht 
bij de Heer M. Deblanc te Ivoz- " , PR(NSA D1ANAlH: . 
Ramet, België j de "Právo Lidu· no. GRAVIYN lAVYS t' l,',,",,"," PJ[RRf' r[[JllUIJ r.. .' -'-
1 en één van de exemplaren van de ~ ~ ~ 
• Lidové Noviny· bij de Heer HfR IDnJllnnu-~- ('\ l7N'F 
R.Grooten te Baarle-Hertogj het ::;~~~: ~.r~;;'i;:;:\;~J I\Mf\ JfD 1 __ 
andere exemplaar van 1aatstge - I,,':,"" 
noemde krant bij de Heer A.Tigay 
te Montc1air NJ, USA. 

PRIJSVRAAG 
De antwoorden die binnenkwamen op 
onze prijsvraag in het vorige 
nummer liepen uiteen van Malta via 
de F~r Oer tot Ierland. Er was ook 
iemand die als oplossing ·Utopia" 
noemde, en die persoon was zonder 
meer ·warm". Want het juiste 
antwoord luidde "Spokaniö" , een 
fiktief land bestaande uit een 
eilandengroep in de Atlantische 
Oceaan, ten zuidwesten van 
Ierland. Over dit Spokaniê is een 
zeer leesbare reisgids geschreven 
door de Nederlander Rolandt Twee
huysen ("Uit in Spokanië - Nooit 
Weg") uitgegeven door Pelger & 
Märdant T.C. te Gralkrich, Spo
kanië, in Nederland vertegen
woordigd door Uitgeverij Ploegsma 
BV te Amsterdam, en in België door 
C.de Vries-Brouwers PVBA te Ant
werpen. Het boek is ruim voorzien 
van foto's en andere illustraties, 
en U zult weinig andere werken 
vinden die in een dergelijk 
beknopt kader een zo volledig 
overzicht bieden van dit uit
zonderlijke land en zijn niet 
minder uitzonderlijke bewoners. 
Hun tradities in het lezen van 
kranten verschillen trouwens niet 
zoveel van die ten onzent. 
De reisgids is voorzien van een 
33-tpm grammofoonplaatje, waarop 
het Spokanische volkslied valt te 
beluisteren, alsmede een toespraak 
van koning Huron Herco 11 en een 
voorbeeld van religieuze muziek 
uit de Ergynne-kerk.-

################################## 

DROOGBROODKUIS 
Een tip van de bekende Londense 
verzamelaar John Frost: vuile 
plekken op oud krantepapier kan 
men het beste behandelen door te 
deppen met zacht brood. 

JAMER 
Van onze Amerikaanse zuster
vereniging NCSA ontvingen we een 
lakoniek verzoek om hun naam uit 
onze adressenlijst te schrappen. 

GEVRAAGD: Rotterdamse kranten van 
12, 13, 14 en 15 maart 1945, 
waarin mededeling wow-dt gedaan van 
de fusillering van 40 verzets
strijders (20 op het Hofplein en 
20 op de Pleinweg) in de ochtend 
van 12 maart 1945. Van deze massa
executie werd ook aan de bevolking 
van Rotterdam mededeling gedaan 
door middel van aanplakbiljetten. 
Aangezien bij deze fusi1lering zes 
van mijn vrienden werden dood
geschoten, stel ik veel prijs op 
deze publikaties.-
L.J.van der Bijl, 
Willem de Zwijgerlaan 36, 
2252 VR VOORSCHOTEN 
tlf. 01717-2778. 

GEVRAAGD: Kranten uit de periode 
1940/1950, alsmede ander verzamel
waardig materiaal (kranten, knip
sels e.d.) hierop betrekking 
hebbende. Aanbiedingen aan: 
Joh.M.Middendorp, Liede 12, 
8032 AD ZWOLLE. 
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Nu na tientallen jaren van terri
toriale stabiliteit de kaart van 
Europa weer eens een wijziging 
ondergaat, zelfs in die mate dat 
er een ten minste in naam soeve
reine staat in zijn geheel van het 
toneel verdwijnt, is een terugblik 
op de geschiedenis van de dagblad
pers van dat land wel het minste 
dat wij kunnen doen. We hebben het 
natuurlijk over de D.D.R., ooit 
begonnen als de Sovjet-bezettings
zone van Duitsland. Ons lid de 
Heer Heinz Schramm uit Berlijn was 
zo vriendelijk ons dit artikel te 
leveren, waarvoor wij hem ten 
zeerste bedanken. 

I 
-

Met de ineenstorting van het Derde 
Rijk in 1945 werden ook de kranten 
die tot op dat moment nog waren 
verschenen opgedoekt. Ze werden 
alle door de bezettingsmachten 
verboden. De voorwaarden waaronder 
de pers nadien tot nieuw leven kon 
worden gewekt verschilden naar 
gelang van de inzichten die bij de 
overheden van de diverse bezet
tende mogendheden de boventoon 
voerden. In dit artikel gaat het 
om de geschiedenis van de dagblad
pers in de DDR en Oost-Berlijn na 
1945. 

De geschiedenis van de DDR-pers is 
tegelijk de geschiedenis van de 
DDR zelf. De pers, evenals de DDR, 
begon in 1945 vanuit een volslagen 
breuk met de continuiteit vanuit 
het verleden. 

Vanaf 15 mei 1945 gaven de Sovjet
bezettingsautoriteiten ten behoeve 
van de Duitse bevolking de "Täg
liche Rundschau· uit: het eerste 
naoorlogse dagblad in wat later de 
DDR zou heten. Aanvankelijk ver
scheen de krant in het kleine z.g. 
"Berlijnse" formaat; na enkele 
maanden al op een groter formaat. 
Het blad werd gedrukt op de persen 
van de voormalige ·Völkische Be
obachter", en telde eerst 4, later 
6 en bij speciale gelegenheden 8 
pagina's. De "Tägliche Rundschau· 
hield het 10 jaar uit, om precies 
te zijn tot 30 juni 1955, 5 maand 
nadat de "Neue Zeitung", het dag
blad van de Amerikaanse bezet
tingsautoriteiten in West-Berlijn, 
was opgehouden te bestaan. 
In de loop van 1945 verschenen in 
Oost-Berlijn, met vergunning en 
onder toezicht van de Sovjet-Unie, 

nog een aantal andere dagbladen, 
te weten: 
vanaf 21 mei: "Berliner Zeitung", 
uitgave van de Berlijnse stede
lijke overheid; 
vanaf 13 juni: "Deutsche Volks
zeitung" (Duitse communistische 
partij); 
vanaf 5 juli: "Das Volk· 
(sociaal-demokratische partij); 
vanaf 22 juli: "Neue Zeit" 
(Christen-demokratische Unie); 
vanaf 3 augustus "Der Morgen" 
(LibfIH·lu.ü-de~IH·atische partij); 
vanaf bogin november: "Die Freie 
Gewerkschaft", later omgedoopt tot 
"Tribüne" , van de eenheidsvakbond; 
en vanaf begin december: "Nacht
Express·, een boulevardkrant. 

De partijen, hun kranten incluis, 
genoten in het begin oon beperkte, 
maar toch aantoonbare vrijheid. 
Op 21 april 1946 werden echter, op 
aandrang van de communisten en met 
de zegen van de Sovjots, de KPD (= 
de communistische partij) en de 
SPD (sociaal-demokraten), voor wat 
de Sovjet-bezettingszone betrof, 
gedwongen samengevoegd tot de SED, 
de Sozialistische Einheitspartoi 
Deutschlands. Evenzo werden hun 
beide partijkranten op dezelfde 
datum opgeheven, on vorschoon 
vanaf 23 april 1946 do partijkrant 
van de SeD: "Neues Deutschland". 

Laatstgenoemde, evonals "Berliner 
Zeitung" , "Neue Zeit", "Tribüno· 
en "Dor Mor90n" verschijnen nog 
heden ten dage in hun 45ste c.q. 
46ste jaargang. In de latere jaren 
'40 kwamen er in Oost-Berlijn nog 
een aantal dagbladen bij, zoals: 
vanaf februari 1947: "Junge Welt", 
van de Freie Deutsche Jugend FDJ; 
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vanaf 3 feb. 1947: "Berlin am 
Mittag" (nog een boulevardkrant); 
vanaf 22 maart 1948: "National
Zeitung" (nationaal-doMOkratische 
partij). Hiervan verschijnt de 
·~unge Welt" nog steeds, hield 
"Berlin am Mittag" het maar korte 
tijd vol, en werd de "National
Zeitung" in februari 1990 tot 
"Berliner Allgemeine" omgedoopt, 
om in juni 1990 op te gaan in "Oer 
Morgen" . 

Een echte ·onafhankelijke" krant 
was er dus niet. Vanaf 1948, soms 
al eerder, moesten alle partijen 
en andere organisaties (vakbond, 
jeugdbond, boerenpartij enz.), en 
daarmee de kranten die iij uit
gaven, de politieke lijn van de 
SEO volgen. Ze stelden zich onder 
de leiding van de SEO, om, zoals 
het heette, gezamenlijk het 
socialisme op te bouwen. Oe pers 
was niet, zoals elders, een 
opinie-pers, maar een bekend
makings- en jubelpers. 

In de provincie ontwikkelde de 
toestand zich analoog aan die in 
Oost-Berlijn. In het begin was er 
sprake van vijf "Länder" , in 
omvang te vergelijken met de 
deelstaten van de Bondsrepubliek: 
Thüringen, Saksen, Saksen-Anhalt, 
Brandenburg en Mecklenburg/Voor
pommeren. In overeenstemming met 
deze ~ndel~ng werden er, vooral in 
1946, verscheidene kranten op
gericht: 

- in Thüringen: 
"Oas Volk" (Erfurt, SeO) 
"Thüringer Tageblatt" (Weimar COU) 
"Thüringische Landeszeitung" 
(We~mar, LOP) 

·Thür~nger Volk" (Greiz, SEO; 
waarschijnl~jk tot 1952) 

- in Saksen: 
·Sächsische Zeitung" (Oresden, 

SEO) 
"Oie Union" (Oresden, COU) 
"Sächsisches TageblattO (Leipzig 
en Oresden, LOP) 

"Leipziger Volkszeitung (SED) 
"Laipziger Zeitung" (COU) 
·Volksstimme" (Chemnitz, SED) 
"Freie Presse" (Zwickau, SED) 
Oe vier eerstgenoemde Saksische 
kranten verschijnen nog steeds. Oe 
"Leipziger Volkszeitung" was de 
enige krant in de ODR die een 
vooroorlogse traditie mocht voort
zetten, namelijk dia van de oude 
SPO, opgericht in 1894. De "Leip
ziger Zoitung" is volgens mij maar 
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I enkele jaren ~ang verschenen. Naar 
mijn informatie zijn de ·Volks
stimme" uit Chemnitz (vanaf 1953 
Karl-Marx-Stadt, vanaf 1 juni 1990 
waer Chomnitz geheten) en da 
"Fraie Prassa" uit Zwickau in 1963 
of daaromtrent samengevoegd tot 
een nieuwe "Freie Presse" ta Karl
Marx-S"tadt. 

- in Saksan-Anhalt: 
"Freiheit" (Halle/SaaIe, SEO) 
"Oar Neue Weg" (Halle/SaaIe en 
Maagdenburg, COU) 

"Liberal-Demokratische Zeitung 
LDZ" (Halle en Maagdenburg, LOP) 

·Volksstimmo" (Maagdenburg, SEO) 
Oeze kranten zijn er nog steeds. 

- in Brandenburg: 
"Märkische Volksstimme m (PotsdaM, 

SED) 
"Märkische Union" (PotsdaM, COU). 
Laatstgenoemde hield op 28 
februari 1990 op te bestaan. 

- in Mecklenburg/Voorpommeren: 
"Landeszeitung" (Schwerin, SEO) 
"Oer Oemokrat" (Schwerin, COU) 
"Norddeutsche Zeitung" (Schwerin, 

LOP) 

In het jaar 1940 werd opgericht de 
National-Demokratische Partei NOP, 
waarvoor de volgende kranten 
gingen verschijnen: 
vanaf 1948: " National-Zeitung" te 
Oost-Berlijn, reeds genoemd, die 
er op 30 juni 1990 mee ophield; 
~anaf 1951: "Thüringer Neueste 
Nachrichten" (Weimar); 
vanaf 1??1: "Mitteldeutsche Neu
este Nachrichten" (Leipzig), die 
eveneens op 30-6 j.l. ophield te 
bestaan; 
vanaf 1952: ·Sächsische Neueste 
Nachrichten" (Oresden); 
vanaf 1951: "Brandenburgische 
Neueste Nachrichten D (PotsdaM); 
vanaf 1953: "Norddautsche Neueste 
Nachrichten D (Rostock). 
Eerder dit jaar (1990) is de NOP 
mat de LPO samengegaan, en zullen 
de NOP-kranten eveneens met die 
van de LPO fuseren. 

In het jaar 1952 werden de vijf 
"Länder N opgeheven, en vervangen 
door 14 distrikten (Bezirke), 
genoemd naar hun hoofdsteden: 
Rostock, Schwerin, Neubrandenburg, 
Potsdam, Frankfort/Oder, Cottbu~. 
Maagdenburg, Halle/SaaIe, Leipz1g, 
Oresden Karl-Marx-Stadt, Gera, 
Erfurt ~n Suhl, met Oost-Berlijn 
als de-facto 15e Bezirk. Ieder 
Bezirk kreeg het recht op een 
eigen SEO-dagblad, hetgeen leidde 
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tot de oprichting van een zeven
tal nieuwe: 
·Ostsee-Zeitung" (Rostock, 1952) 
"Freie Erde" (Neubrandenburg, '52) 
"Neuer Tag" (Frankfort/Oder, 1952) 
"Lausitzer Rundschau· (Cottbus, 
1952) 

"Freie Presse" (Karl-Marx-Stadt, 
1963, reeds genoeMd) 

• Volkswacht " (Gera, 1952) 
"Freies Wort" (Suhl, 1952) 
Bij deze gelegenheid werd do "Lan
doszoitung" uit Schwerin omgedoopt 
tot "Schweriner Volkszoitung". 

Vanaf 1952 tot 1989 deden zich bij 
de dagbladpers in de DDR weinig of 
geon noemenswaardige veranderingen 
voor: geen niouwe kranten erbij, 
geen oude die verdwenen. en ook 
qua omvang bleef alles hetzelfde. 
De kranten van de blokpartijen 
CDU, LDP en NOP waren nauwelijks 
van SED-bladen te onderscheiden. 
Het beschikbare papier werd onder 
de drukkers verdeeld, aantal blad
zijden en oplages bleven beperkt, 
de kranten van de blokpartijen 
konden jarenlang geen nieuwe 
abonnees noteren, en in de kiosken 
was er maar moeilijk aan te komen. 
De SED-kranten telden 6, later 8 
bladzijden, en in het weekend in 

de grotere steden (Dresden, Halle, 
Leipzig) 12, soms 16 pagina'S. De 
andere kranten hadden tot het eind 
van vorig jaar niet meer dan zes 
bladzijden, en in het weekend 8. 
Voor advertenties was in de regel 
maar 66n bl~dzijde ingeruimd. De 
dagbladen uit de provincie mochten 
niet naar het buitenland worden 
verzonden, en zelfs niet naar 
Oost-Berlijn. Alleen de centrale 
Oost-Berlijnse kranten mochten de 
grens over. 

Op 6 oktober 1989, ter gelegenheid 
van het 40-jarig jubileum van de 
DDR, verschenen de feestedities 
van de dagbladen nog met 6 of 8 
bladzijden gelijkvormige jubel
taal: "Den Sozialismus in soinem 
Lauf I halten weder Ochs noch Esel 
auf". Daarna evenwel, met name na 
de opening van de muur en van de 
grens met de Bondsrepubliek op 9 
november, vonden talrijke ver
anderingen plaats. De censuur werd 
gaandeweg minder, en vanaf 
februari 1990 konden de kranten 
gewoon schrijven wat za wilden. 

De meeste SED-kranten, die zich 
tot dan toe uitdoston met onder
titels als ·Organ der SED-Bezirks-
leitung für den Bezirk .- ..... . 
verklaarden zich vanaf december 

1989 tot ·sozialistischo Tages
zeitung" en daarna, omstreeks 
februari, tot "unabhängige Tagos
zeitung". Een aantal voranderde 
zelfs geheel van naam: "Das Volk" 
in Erfurt werd "Thüringer AIIgo
meine" (16-1-90); ·Volkswacht" 
(Gora) werd ·Ostthüringor Nach
richten" (18-1-90); "Neuor Tag" 
(Frankfort/Odor) word "Märkischo 
Odor-Zoitung" (17-3-90); "Freie 
Erde" (Neubrandenburg) werd 
"Nordkurior" (2-4-90); "L.D.Z." 
word "Hallesches Tageblatt-, 
"Harzor Tagoblatt" e~c. (2-7-90); 
en een aantal zijn zonder meor 
opgehouden. En het proces gaat nog 
door. 

Bovendien kwam er met de hulp van 
uitgevers in de Bondsrepubliek een 
flink en nog groeiend aantal 
nieuwe dagbladen van de grond. 
Het ·Westfalonblatt" uit Bielefeld 
hielp bij do totstandkoming van de 
"Erfurter Tagespost", do "Eison
achor Tagospost" en andere lokale 
uitgaven (1-3-90); -Die Neue" in 
Suhl (2-4-90) kreeg hulp uit WÜrz
burg; de "Magdeburger Allgeaeine" 
(eind juni '90) was er zonder de 
"Hannoversche Allgemeine" nog niet 
geweest; en "Wir in Leipzig" kwa. 
op 17 april tot dagelijkse publi
katie dankzij hulp uit Emsdetten. 

Op eigen DDR-kracht verschenen de 
"Mecklenburgische Volkszeitung" te 
Rostock (15-2-90) en de ·Cottbuser 
General-Anzeiger" (1-7-90). Vele 
andere kranten werken samen met 
grote uitgeversconcerns in de 
Bondsrepubliek, waaronder firma's 
als Springer en Bauer. 

De omvang van de dagbladen is zo 
ongeveer verdubbeld: door de week 
tellen de meeste kranten minstens 
8, vaak ook 12 of 16 bladzijden. 
In het weekend uiteraard meer: 12 
of 16 is regel, en bij "Berliner 
Zeitung" en "Der Morgen" tot 32 
pagina's. Hot formaat was de af
gelopen 20 jaar gestandaardi~eerd 
op de z.g. "midden-Rijnse" af
metingen: ongeveer die van de 
"Kölnische Rundschau". Alleen 
"Neues Deutschland s kwam in groot 
formaat uit, te vergelijken met 
dat van "Le Soir" uit Brussel. 
Twee van de nieuwe kranten, "Wir 
in Leipzig" on ·Cottbusor General
Anzeiger" , komen uit in een klein 
formaat, zoals dat van "Le Monde". 

De vraag is hoe de pe~s in de DDR 
en in Berlijn zich in de nabije 
toekomst verder zal ontwikkelen. 
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Mijn persoonlijke prognose is dat 
het Berlijnse ·perslandschap· zich 
niet zo vreselijk snel tot één 
geheel zal integreren. De sterkste 
(qua oplage) West-Berlijnse dag
bladen, zoals "Berliner Morgen
post", "Der Tagesspiegel" en "BZ·, 
worden nu al goed verkocht in heel 
Berlijn en omgeving. terwijl de 
Oost-Berlijnse dagbladen in het 
Westen nauwelijks aftrek vinden. 
Desondanks zullen "Der Morgen" en 
"Berliner Zeitung" , met een 
zwaartepunt in Oost-Berlijn en 
omgeving. wel blijven bestaan. 
Voor "Neues Deutschland" als lan
delijke POS-krant (POS is de voor
malige SED) zal hetzelfde gelden. 
Financiële problemen voqrzie ik 
voor deze kranten niet. Wél voor 
de overige, zwakkere kranten in 
zowel West- als Oost-Berlijn: 
·Volksblstt Berlin", "Neue Zeit" 
en "TribOne". Zonder steun van 
krachtiger uitgevers zullen die 
het op den duur niet redden. 

In de provincie hebben de voor
malige SED-dagbladen, nu onaf
hankelijk, de beste overlevings
kansen. Dankzij o.m. betere 
relaties met de papiorleveranciers 
en een groot netwerk van lokale 
correspondenten genieten ze oon 
voorsprong bij adverteerders en 
bij het publiek. Wellicht worden 
in 01>«»0 ~~"tl!lll I!ltedillln, w.IIl.lllr'van een 
aantal wel eon oude perstraditie 
maar geen oigen krant meer hebben, 
nog nieuwe dagbladen opgericht: 
Jona, Dessau, Görlitz, Stralsund. 
Plauen on Halborstadt komen hier 
voor in aanmerking. In elk geval 
zullen die kranten die in oen 
bepaalde stad do 2e of 3e plek 
bezetten het moeilijk krijgen. en 
in de meeste gevallen zijn dit de 
kranten van do voormalige blok
partijen. 

In Berlijn wordt gosproken over de 
wederoprichting van het "Borliner 
Tageblatt" , dat in 1939 van hot 
toneel verdween. Toch valt hot te 
betwijfelen of naast de "Tages
spiegel" een tweede grote kwali
teitskrant een kans zal krijgen. 
Alleen indien en wanneer Berlijn 
daadwerkelijk weer hoofdstad van 
Duitsland wordt zou daar sprake 
van kunnen zijn. In Bonn, nu al 
40+ jaar Bondshoofdstad, is nog 
nooit een echt "hoofdstedelijke" 
kwaliteitskrant van de grond 
getild!- Heinz Schram. 

LIJST DDR-PERS 
Voor wie er belang bij heeft: bij 
het sekretariaat is verkrijgbaar 
een lijst (7 pagin8's) met nieuwe 
adressen en andere gegevens van de 
kranten in de DDR. Om deze lijst 
in Uw bezit te krijgen gelieve U 
een bedrag van 3 gulden voor foto
kopie- en portokosten over te 
maken naar gironummer 3853388 ten 
name van de VKTV te Emmeloord, 
onder vermelding van "DDR-Pers". 
Wij verwijzen ook naar het in dit 
nummer afgedrukte artikel over dit 
onderwerp; de tekst is van Herr 
Schramm, de illustraties komen van 
Herr Dach. Beiden zijn VKTV-lid en 
woonachtig in Berlijn! 

"Groofduifs" tijdschrift 

De Australische mediamagnaat 
Rupert Murdoch is van plan om sa
men met de Westduitse uitgever 
Hu bert Burda een tijdschrift voor het 
grote publiek op de markt te 
brengen, dat eerst in de DDR en 
daarna in geheel Duitsland moet 
konkurreren met het bekende 
tijdschrift Bild van de uitgeverij Axel 
Springer. De kosten voor het nieuwe 
magazine worden geschat op 200 
tot 400 miljard mark. Volgens een 
vertrouweling van Burda zal hier
mee een krantenoorlog ontketend 
worden "zoals Duitsland nog nooit 
heeft meegemaakt." 
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The cover van de Britse The Spectator van 14 
Juli 1990 liet er weinig twijfel over bestaan in 
welke vermomming sommige Britten de 
Duitse bondskanselier Helmut Kohl zien. Een 
vertrouweling van premier Thatcher. minis
ter van Handel en Industrie Nicholas Ridley. 
had het daarmee verbrod en moest op
stappen. 

BI..I DIT NUMMER 
Het 5-jarig jubileuM verleent dit 
nUMMer van "Au Oourant" enig extra 
cachet, maar daarnaast is het 
gewoon jaargang 5 num.er 3, mat 
alle inmiddels gebruikelijke 
rubrieken. Alle medewerkers. 
adverteerders en leveranciers van 
bijdragen zeggen wij hierbij van 
harte dank. Ook Otto Spronk. die 
heeft geprobeerd een afdruk van De 
Waarheid no.1 te bemachtigen voor 
afdruk in dit n~mMer: dat is ten
slotte 50 jaar geleden. Maar zelfs 
bij de (inmiddels voormalige) 
uitgevers bleek er geen enkel 
exemplaar meer voorhanden. 
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SAMENWERKING IN DEN VREEMDE 
Zouden in West-Europa verblijvende 
Grieken zich ervan bewust zijn dat 
de Europese editie van hun dagblad 
"Avriani" in Zeppelinheim bij 
Frankfurt wordt gedrukt door een 
Turkse drukkerij genaamd TER, dia 
daarnaast een aantal Turkse dag
en weekkranten produceert? Ook ean 
editie van de Milanese ·Oorriere 
della Sera" wordt bij deze firma 
vervaardigd. 

I 

FAXDAGBLAD 
Sinds januari produceert "The 
Globe and Mail· in het Oanadese 
Toron~o een editie speciaal voor 
verzending per telefax. De titel 
luidt "FAXsummary·, en het telt 4 
pagina's, gevuld met een kort 
overzicht van het Oanadese nieuws 
zoals dat buiten het land woon
achtige Oanadezen wordt geacht te 
interesseren, tot en met het 
weerbericht toe. 

VOETBAL VERZAMELAAR zoekt kranten
verslagen van de voetbalclubs HVV
Helmond (1899-1962), Helmondia '55 
(1916-1967) en Helmond Sport (1967 
tot heden). Verder de kranten van 
ROND DE DATUMS 23-06-1935 (beker
finale Feyenoord-Helmond), 11-06-
1949 (bekerfinale Ouick Nijmegen -
Helmondia) on 06-06-1985 (beker
finale FC Utrecht-Helmond Sport). 
Verder van vóór 1955 ook alles van 
andere Helmondse voetbalverenig
ingen o.a. MULO en Kolping. 
Mark Coolen, Smirnoffstraat 48, 
5703 GH HELMOND, tlf 04920-39589 

BEGINNERS-VERZAMELAARS! Unieke 
aanbieding om een collectie te 
starten: plm. 100'diverse dag- en 
weekbladen. Te bevragen bij: 
R.Grooten, Dr.Govaertsplantsoen 
17, B-2338 BAARLE-HERTOG, België 
tlf. 014-699545 

GEVRAAGD: Te koop of te ruil, 
Nederlandse kranten van 1600 tot 
1900. DHr. A.Zutt, Purmerend, tlf 
02990-34274 (na 18.00 uur). 

GEZOCHT: Losse exemplaren of 
complete jaargangen van het 
Sovjet-Russische tijdschrift 
·UdSSR im Bau· resp. ·USSR in 
Construction" jaren '30, '40 en/of 
'50. J.E.van Ruller, Bloemstraat 
1718, 1016 LA AMSTE~DAM, tIf.: 
020-239345 \ 
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ITALIAN BATTLE FLEET 
CRIPPLED 

DARING ATTACK DY NAVAL 
AIRCRAFT 

TARANTO BASE RAmED AT NIGHT 

BATTLESHIPS AND CRUIS ERS 
PUT OUT OF ACTION 

Whot Mr. Churchill in tbe Hou"" of Cororootl9 yeaterday 
descrlbed .' .. a erlppling blow at tb. ltalian Flee!" ba. been 
.tiuCk by th. Floot Air Ann. On Monday night tbe naval 
b"", al Taranto was attack.d aod three battle.bip., two 
cruisen, aod two aeet auxili.rle. wer. ,everely dam.god. ' 

Dy Ihi. exploit, flOm whlch only lwo of our aiJ:craft did 
nol return, tb. etIeeliv. ntrengtb of tbe Italiao battle floot ha, 
been reduced hy' half. 

On th. following nighl Ih. Navy had aootber sucee.s 
wh.n an ltaU.n ,eonvoy on it, way 10 Alb.ni. w •• intereepted 
aod three 5upply ship. wer. ,uni< or .et on fire. 

A "GLORIOUS 
EPISODE" 

CONVOY TO ALBANIA 
INTERCEPTED 

SUPPLY SHIPS SUNK AND 
MR. CHURCHILL'S SET ON FlRE 

TRIDUTE Th. Admlralty iuued the following 
commufllqu4 last nlsht:-

Iq lhe House ol Commons yesterda)' Ouring Ihe nlaht of November 1I~12 11 
Mr. Churchill u.ld: _ squadron ot our lIeht farces operatlnu 

I have wme neW$ for Ihe Houit. ft·is 00 the maio line o( lIalian communiea-
aood nCWJ. Thc Royal Na'iy hu struck lions aCro5,3 the Slralu or OUanto 
ft cnpplloa blow at Uw Itallan neet. The bet ween haly Bod Albanl' inten;eptcd 
tctal stren81h ot Iho r!.Allao blltllo neet WA", ofI tho Albanlan pon ot Vatona Dn 

.' .ix battle-shJp" two ot.them of Ihe Littorio !bip~~bonIVI'oYbcyontw·"olidn!.torofyfo.!!.' ~.,PpIY 
cl ... whlch'h.d JUlt boen putlnto .. rvlee -- cd ~.~ 

, 000 are, of C:OUIU, amons thc molt power~ Ol the enerny supply lhlps. one wa. sunk 
. .lul vemb Jn the world, önd tour ot Iho OUlrighl. (wo Wtre eet acriowly 00 Hn) 

recenUy construc-tid Cavour dUJ. This 3nd almo!1 ctrtalnly Junk. Q töurth '#lU 

R.A.F, SWG:JP ON 
'AIBANIA 

INVASION PORTS 
WRECKED 

GREEKS PRESS FORWARD 
From Our Balkruu Corruponie:lI 

ATHENS. Nov. IJ 
Dur Jog Ihe oishl ol November 11·12 the 

R.A.F. carried out a mon success{ul 
operation 19l1inn the AJbanian pon o( 
DurlUZo. The port has been completely 

dam3ged but succeeded In etcapins 
under CO'icr of a smake ecreen. Both 
Iho escorting destroyers c!Caped at high 
speed under cover ol smoke. but one or 
them wa" hit and damaged. 

No da'Jlage or c",suallies were sustained by 

Knipsels 
uit de 
Times 
van 
14-11-1940 

.:. 
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3 okt 1940 
In Vichy-Frankrijk worden discri
minerende maatregelen tegen de 
Joden van kracht.-
Hitier en Mussolini, op de Brenner 
bijeen, besluiten tot maatregelen 
tegen Gibraltar. 

6 okt 1940 
Het Nederlandse overheidspersoneel 
krijgt de Ariërverklaring voor
gelegd. 

7 okt 1940 
De Duitsers voeren een 2e groep 
Indische gijzelaars (116 personen) 
naar Buchenwald. 

8 okt 1940 
Duitse troepen bezetten Roemenië. 

9 okt 1940 
John Winston Lennon, toekomstig 
popmusicus, geboren. 

12 okt 1940 
De Duitse veldmaarschalk Keitel 
laat weten dat de invasie van 
Engeland is uitgesteld tot 
voorjaar 1941.-
Een overmacht aan Italiaanse 
troepen onder generaal Graziani 
valt de Britten in Egypte aan. 
Sidi el-Barrani wordt ingenomen. 

16 okt 1940 
Een deel van Warschau wordt afge
sloten en tot getto verklaard. 

18 okt 1940 
De Burmaweg (essentiëel voor de 
bevoorrading van het tegen Japan 
vechtende China) wordt door de 
Britten heropend.-

24 okt 1940 
Hitier, op terugreis van een 
bezoek aan Franco, ontmoet Pétain 
te Montoire.-
Een aantal Nederlandse protes
tantse kerken protesteren bij 
Seyss-Inquart tegen het ontslag 
van Joodse ambtenaren. 

28 okt 1940 
Italië valt Griekenland aan. 

31 okt 1940 
Na aankomst van premier Pierlot en 
minister Paul-Henri Spaak in 
londen wordt de Belgische regering 
in ballingschap gereorganiseerd. 
Naast deze beide politici bestaat 
de nieuwe regering uit nog twee 
ministers: Albert de Vleeschauwer 
en Camille Gutt. 
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5 nov 1940 
Roosevelt herkozen voor een derde 
ambtstermijn als president. 

9 nov 1940 
Arthur Neville Cha.berlain. tot 
enkele maanden tevoren Brits 
pre.ier, overleden. 

11 nov 1940 
Vliegtuigen van HMS Illustrious 
vernietigen een groot deel van de 
Italiaanse slagvloot te Taranto. 

12 nov 1940 
Molotov, minister van buitenlandse 
zaken van de Sovjet-Unie, op 
bezoek in Berlijn, stelt voor 
Hitier onacceptabele voorwaarden 
aan een toetreden van zijn land 
tot het Driemogendhedenpact. 

14 nov 1940 
Een zwaar Duits luchtbo.barde.ent 
treft Coventry: een duizendtal 
inwoners verliezen het leven, en 
het stadscentru. wordt volledig 
verwoest. 

15 nov 1940 
Het getto van Warschau huisvest 
thans 350.000 Poolse ~oden. 

19 nov 1940 
Koning leopold III van België 
bezoekt Hitier te Berchtesgaden. 

20 nov 1940 
Hongarije sluit zich aan bij het 
Drie.ogendhedenpact. 

21 nov 1940 
Griekse troepen veroveren de 
Albanese stad Korcë (Koritsa) op 
de Italianen. 

22 nov 1940 
De gelijkgeschakelde Belgische 
eenheidsvakbond ·Unie van Hand- en 
Geestesarbeiders· onder De Man 
treedt naar voren. 

23 nov 1940 
Roe.enië en Slowakije treden toe 
tot het Drieuogendhedenpact.
Het eerste nu .. er van de onder
grondse CPN-krant "De Waarheid" 
verschijnt.-
Enkele honderden .ensen in Zuid
Holland door de SD opgepakt. 

25-26 nov 1940 
Protest van Nederlandse studenten 
tegen ontslag ~oodse hoogleraren. 

28 nov 1940 
De Roe.eense oud-pre.ier N.~orga 
door de I~zeren Garde veruoord. 
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5 dec 1940 
Groot-Brittanniö en de Franse re
gering van Vichy sluiten een 
geheim akkoord over een status
quo in de Franse koloniën. 

6 dec 1940 
Het falen van de Italiaanse legers 
tegen de Grieken leidt tot ontslag 
voor veldmaarschalk Badoglio. Hij 
wordt als opperbevelhebber opge
volgd door generaal Cavallero.-
De 3e-fase van de Chinese ·oorlOg 
der 100 regimenten· (guerilla
acties van het 8e Chinese leger 
tegen de ~apanners) succesvol af
gesloten. Eén der Chinese leger
aanvoerders heet Dong Xiaoping. 

7 dec 1940 
Operatie °Felixo (Duitse aanval op 
Gibraltar) door Hitler afgeblazen 

10 dec 1940 
Het Britse 8e leger onder generaal 
Archibald Wavell plaatst een 
tegenaanval tegen de Italianen in 
Cyrenaica, en drijft hen terug. 

11 dec 1940 
De Vichy-regering draagt de Bel
gische goudvoorraad over aan de 
Duitsers. 

12 dec 1940 
Wavell herovert Sidi el-Barrani. 

13 dec 1940 
Hitier geeft bevel een invasie van 
Griekenland voor te bereiden. 

14 dec 1940 
Maarschalk Pétain ontslaat zijn 
min.van buitenlandse zaken laval. 

16 dec 1940 
Britse troepen evacueren Brits 
So.aliland na een aanval van grote 
aantallen Italiaanse troepen. 

18 dec 1940 
Hitier geeft bevel tot voorberei
ding van operatie Barbarossa: de 
aanval op de Sovjet-Unie. 

22 dec 1940 
Anthony Eden benoead tot Brits 
minister van buitenlandse zaken, 
als opvolger van Lord Halifax, die 
Brits a.bassadeur te Washington 
wordt en op zijn beurt de over
leden Lord Lothian opvolgt. 

29 dec 1940 
Roosevelt roept in een radiorede 
op tot steun aan de Britten en hun 
bondgenoten. 
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In elk nummer van Au Courant 
kijken wij. een kwartaal vooruit op 
de dramatische ontwikkelingen die 
zich een halve eeuw hebben 
afgespeeld: de ontwikkelingen tij
dens de Tweede Wereldoorlog. 

l1li 

I 

Het nr. 23 van de Documentaire reeks "Neder
land en de Tweede Wereldoorlog" (Waanders 
Uitgevers) is geheel gewijd aan de illegale 
pers. Het bijzondere aan dit tijdschrift is, dat het 
geheel gevuld is met illustraties waarbij zo' n 29 
verschillende illegale bladen waaronder zelfs 
één in Braille. 
Het blad is te koop in de boekhandel à FI. 6,95. 
(Meegedeeld door de h. Nierynck). 

Oorlog voeren doet men 's-zomers. 
Wie het voor het zeggen heeft 
kiest daar geen Europese winter 
voor uit; in de winter wordt ge
consolideerd en voorbereid. Van
daar dat het aantal groots 
militaire akties te land in het 
vierde 
volled 

van het eerste 
jaar 1940 beperkt 

Italiaanse operaties 
tegen Egy 16, Griekenland en Brits 
Somaliland. Waarvan ze alleen in 

<' 

het laatste succes boekten, 
dankzij een reusacht g 
mat overwicht. Daarnaast stelden 
de Duitsers in zuidoostelijke 
richting orde op zaken met de 
militaire bezett van het 
belangrijke Roemenië, dat evenals 
Hongarije en de Duitse 
Slowakije toetrad tot het Duits-

endheden-

Dit alles baarde de Joegoslaven, 
en met nama de Servan, de grootste 
zorgen. Maar over Joegoslavie 
hebben we het aan volgende kaer; 
eerst zijn aan bod hun zuidar
buren, da Grieken, dia zich in aen 
twaa.lacht positia bevonden. 
Enarzijds ward da Griakse premier 
Metaxas, ankela jaren tevoren door 
Ban staatsgreep aan da macht geko
man, in zijn beleid geïnspireard 
door Hitler en vooral door het 
Italia van Mussolini, waarmee veel 
Griaken zich verbonden voelden. 
Andarzijds had de Griekse regering 
angstvallig gewaakt tegen eniger
lei betrokkenheid bij het Duits
Italiaansa bondgenootschap en het 
de facto verlies van de eigen 
soevereiniteit die daarvan vroeg 
of laat hat gevolg zou zijn. 
Hierbij zal de aanwezigheid van 
RAF en Royal Navy op korte afstand 
(Malta. Alexandria en Cyprus; een 
kwastie van uren) uen ral hebben 
gespeeld. In elk geval was de 
Italiaanse bezetting v'an buurland 
Albaniä in 1939 voor de Grieken 
voldoende aanleiding geweest ON de 
geallieerde zijde te kiezen. Toch 
bluken za het tegun dB Italianen 
voorlopig allaen af te kunnen. 

Dok de Britten consolideerden hun 
posities, al was do in dit opzicht 
moest essentiële gebeurtenis in 
het vier·de kwartaal van 1940 
zonder twijfel de herverkiezing 
van President Roosevelt. Voloens 
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William Stevenson. de Canadees die 
in de oorlogsjaren aan Britse 
zijde de geheime oorlogvoering 
coördineerde. zou dit niet zijn 
gebeurd indien de Britse regering 
zou hebben besloten de strijd op 
te geven. Niet dat in dat geval 
Roosevelt de verkiezingen zou 
hebben verloren. maar hij zou van 
zijn kandidatuur hebben afgezien. 

Overigens moest Roosevelt tijdens 
Zijn campagne terdege oppassen dat 
hem niet kon worden verweten zijn 
land aktief in de oorlog te willen 
betrekken. Op dat moment was het 
hoofdkwartier van de B.S.O., 
Stevenson's coördinatiebureau van 
de Britse veiligheidsdiensten, 
namelijk al in New Vork gevestigd, 
met het oog op een eventuele 
Duitse invasie van het moederland. 
Het zou niet zo vreemd geweest 
zijn wanneer de dekmantel van een 
toen al vrij grote en nog steeds 
sterk groeiende als de 
BSC het had begeven. Per slot van 
rekening hield men zich bezig met 
aktiviteiten die met de grondwet 
van het dikwijls op nogal 
gespannen voet stonden, en die, 
als ze toen in de 
zouden zijn 
zouden hebben 
verkiezing van de President wel 
uiterst twij zou hebben 
gemaakt. 

Wat hem volledig de das om zou 
hebben was het bekend 
worden van transakties die door 
tussenkomst van Roosevelt zelf tot 
stand waren gekomen. Na de Franse 
nederlaag had Churchill namelijk 
besloten een enorme zending zeer 
belangrijke • waaronder 
werktekeningen, blauwdrukken en 
schaalmodellen van nieuwe uit
vindingen, waaronder de straal-
motor, een radar die op 
schepen en in vliegtuigen kon 
worden gemonteerd (en later de 
doorslag gaf in de strijd tegen de 
U-boten), en de theoretische 
kennis voor de vervaardiging van 
een kernbom, in Washington in 
veiligheid te laten brengen. In 
ruil daarvoor leverden de Ameri
kanen geweren, machinegeweren, . 
munitie en vliegtuigen, als reg~l 
via Oanada. 

Het was ook omstreeks die tijd dat 
de Britten Duitse berichtan onder
schepten waaruit blaek dat, ook 
indien Engeland niet zou worden 
verslagen, Hitier vast van plan 
was de Sovjet-Unie aan te vallen. 
Hierop stelden Stevenson en zijn 

©> september 1990 

Amer11\aanse evenknie, kolonel 
William Donovan, een plan op om de 
Duitse opmars naar Moskou te 
vertragen. Dit met uiteraard de 
volledige steun van Ohurchill, 
maar ook die van de President, in 
weerwil van de Amerikaanse 
neutraliteit. Achteraf moot mon 
natuurlijk oen grote bewondering 
hebben voor de visie van 
Roosevelt, die hoog spel speelde, 
maar geen andere keuze zag. 

Natuurlijk stelden de Britten de 
Sovjet-leider op de hoogte van de 
Duitse plannen, in een poging om 
daarmee het element van verrassing 
aan de komende aanval te ontnemen. 
Maar Stalin, volhardend in een 
merkwaardige naïveteit, verkoos 
geen geloof aan de Britse 
waarschuwingen ta hechten. De 
enige manier om ham te overtuigen 
zou het onthullen van de Britse 
informatiebronnen zijn geweest, te 
weten het ULTRA-netwerk en de door 
de Britten mat Poolse assistentie 
ontrafelde Duitse militaire codes. 
Onder geen enkel beding mochten de 
Duitsers lucht krijgen van dit 
kostbare geheim. Maar dit risiko 
zat er zeker in wanneer Stalin. 
formeel nog steBds Hitler's 
bondgenoot, ervan op de hoogte zou 
worden gebracht. De Brible 
waarschuwingen moesten dus de 
nodige kracht van bewijs ontberen.' 

De plannen van Stevenson en 
Donovan behelsden de Balkan het 
dikwijls als broeinest betitelde 
zuidoosten van Europa. dat bij een 
aanval van de Duitsers op de 
Sovjet-Unie hun rechter flank moest 
dekken. Da Duitsers hadden dus het 
grootste belang bij aan stabiele 
situatie daar, en waren gedwongen 
iedere van die stabili-
teit het hoofd te bieden. 

De baide Williams, dia elkaar nog 
kenden uit de Eerste Wereldoorlog • » 
g1ngen samen op reis vanuit Balti-
m?re. waarbij de forse Donovan, 
d18 een neutraal land vertegen
woordigde. de aandacht van Duitse 
agenten en van de pers afleidde 
van da Canadees, dia klein van 
stuk was en onopvallend gekleed 
ging. De Duitsers wisten dat Bill 
Donovan de ·oren an ogen" van de 
President was, maar Stevenson 
kenden ze niet. Via Bermuda en 
Londen reisden ze richting Midden
Dosten, terwijl de Amerikaanse on 
Brits. pars spBkuloerd. over het 
doel van Donovan's missia. Nu oans 
heatte hat dat hij de wankB1 ge
acht. positie van dB Britten in 
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COVENTRY, Frlday Nlght 

COVENTRY HAS BEEN THE:. VICTIM OF THE MOST CONCENTRATED, Ihr .. 1=0" ",!to, ol ConnlTv-CluW Ch urclh HoIr Trh1Jty Chtm:b ad lb. Cnthod<W. 

If NOT THE: WORST, RAID SINCE THE WAR BEGAN. . . 

J HAVE JUST COME BACK FROM mE CEN1'lIE OF TllE qTY. RA F STRIKES AT BERLUt WHICH NOW LOOKS EXACTLY LIKE ONE OF TIlOl'lE FRENCH 
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INTENSIVE BOMllARDMENT. ,reat BerUn rallwD)' IItaUuW acd ,oods,.a.nts. . 

The cathedra! is In ruins, acept rar lts tower. and O1'er a large area 
surroundlng It there lies the stench ot bumlng houses. 

Heavy exploslve aud lnotnilluy bomhs eansed ftrtl! 
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c;austd by the RAF. (Set: Page Six.) 
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k T 0 Dawn Raid 

H. Groenhof jr. 
Zuiderdiep 52 

9521 AT Nieuw Buinen 
({) 

05 90-16443 
Openingstijden: 
Maandag gesloten 
Dinsdag en 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag 

13.30 tot 18,00 uur 
13.30 tot 21.00 uur 
10.00 tot 18.00 uur 
10,00 tot 17.00 uur Zaterdag 

411 Autoweg Borger richting Stadskanaal 
411 Afslag Nieuw Buinen Centrum nemen 
411 Bij het Ie kruispunt, aan de bekende 

Mondenweg, ziet u het antiquariaat 
aan uw rechterhand. 

Down-

Couranten, Tijdschriften 
en Folders van 
1720 tot heden 
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het Midden-Oosten in ogenschouw 
ging neMen. dan weer dat hij 
kontakt en diende te leggen Met de 
Franse autoriteiten in Marokko 
Algerije en Tunesië. die zich ' 
achter Vichy hadden geschaard. 

Het eerste reisdoel was echter 
Griekenland, tegen welk land de 
troepen van Mussolini het zó 
moeilijk kregen dat ze OM Duitse 
assistentie vroegen. Kort daarna 
dook Donovan - en naar Men mag 
aanneMen ook Stevenson - op in de 
Bulgaarse hoofdstad Sofia. Hij 
kon front eerde de pro-Duitse 
politieke leiders daar Met een 
aantal doku.enten betreffende 
Britse en AMerikaanse plannen in 
geval van een nazi-invasie van hun 
land. en stelde daarbij dat 
wanneer (niet: indien!) de USA 
aan de oorlog zouden gaan deel
neMen. de AMerikaanse houding ten 
opzichte van Bulgarije zou worden 
bepaald door wat Bulgarije zou 
doen in geval de Duitsers door
tocht voor hun troepen zouden 
eisen. Tijdens een audiëntie bij 
koning Boris werd Donovan ge
fouilleerd door Duitse agenten 
waarbij heM een aantal Qgehei.~Q 
dokument en werden afgenOMen. Deze 
dokumenten. die aen Amerikaanse 
militaire interventie op de Balkan 
betroffen, waren door Stevenson·1 s 
mansen in Toronto vervalst. 

Het resulaat van deze missie was 
volgens geschiedschrijvers van d~ 
BSC, niet dat de Bulgaarse leiders 
van hun beleid werden afgebracht, 
maar dat ze toch enige twijfel 
gingon koesteren over de wijsheid 
ervan. Aldus aarzelden ze alvorens 
zich geheel met de Duitse zaak to 
vereenzelvigen door zich, net als 
buurland RoeMenië, bij het Drie
mogendhedenpact aan te sluiten. 
Churchill had gehoopt op een ver
traging van één dag. De Bulgaarse 
aarzeling, en daarMee het opont
houd voor de Duitsers, duurde 
echter acht dagen. 

Het volgende reisdoel van Donovan 
was, nogal voor de hand liggend, 
Belgrado. Waarbij hij stap voor 
stap werd gevolgd door de Duitse 
geheime dienst, wier naar Berlijn 
overgeseinde rapporten op hun 
beurt in het Engelse Bletchley 
werden onderschept, gedecodeerd en 
aan Churchill overlegd. Uiteraard 
werd ook Roosevelt zorgvuldig op 
de hoogte gehouden. Beide leiders 
wisten dus dat de Duitsers wisten 
dat oen ogenschijnlijk neutrale 
Amerikaan bezig was op de Balkan 

een anti-Duitse steMming te 
kweken, en dat ze vermoedden dat 
de Britse geheime dienst daar de 
hand in had. Hitier had een groot 
ontzag voor die Britse geheime 
dienst, hoewel dat deels gebaseerd 
was op overdreven Duitse rappor
ten. In dit licht is het vreeMd 
dat de Duitsers de mogelijkheid 
dat hun militaire codes door de 
Britten gekraakt waren nooit onder 
ogen hebben willen zien. 

Overigens verriedden degenen die 
in die dagen gewaagden van de 
benarde positie van de Britten 
bepaald geen geheim. De Slag OM 
Engeland was weliswaar gewonnen 
maar de Blitz woedde nog volop,' en 
de Slag om de Atlantische Oceaan 
was al in volle gang. Duizenden 
tonnen gealliAerde scheepsruimte 
gingen door akties van U-boten en 
andere Duitse oorlogsschepen, 
zoals het vestzakslagschip 
·Scheer D en de kruiser "Hipper", 
verloren. De Britse konvooien om 
de Kaap, ter versterking van het 
Nijlleger van generaal Wavell 
gingen niettemin door. ' 

Uiteraard ontving dit leger ook 
versterkingen uit andere delen van 
Gemenebest en EMpire. met name uit 
Australië, Nieuw-Zeeland en Brits
Indië. Maar er moest gewoekerd 
worden met alle beschikbare hulp
middelen: geoefende soldaten even
zeer als tanks, geschut, vliegtui
gen en scheepsruimte om dat alles 
te vervoeren. Bovendien waren de 
Britse verplichtingen in het 
Midden-Oosten niet beperkt tot het 
weerstaan van een paar honderd
duizend goed bewapende Italianen 
in Cyrenaica. Britse hulp voor de 
door Mussolini aangevallen Grieken 
ging ten koste van het Nijlleger. 
Wavell had ook te zorgen voor 
bewakings- en politie-diensten in 
met name Egypte, Palestina, Irak 
en Perzië, en ook Oost-Afrika viel 
onder zijn commando. Do Italiaanse 
aanwezigheid daar, hoewel bijna 
volstrekt geïsoleerd door de 
Britse macht ter zee en in Egypte, 
vormd~ toch a1tijd ~8n zekere 
bedr~iging voor K~nya. Soedan en, 
met de verovering van Brits
Somaliland, ook Aden. Het was OM 
die reden dat Wavell. onMiddellijk 
na de e~rste overwinningen aan het 
front van Cyrenaica, een hele 
Brits-Indische divisie via Soedan 
naar Eritrea zond o. de Italianen 
~ok daar aan te pa DJO 
""' ... w ... '" ' ...... rr ...... ", "nrrww ' ... "'tvw ............... "' ... "' .. 

Bronnen: Churchill's me.aires en 
"De Verbor9~n Oorlog", W.Stevenson 



iff? september 1990 

\/KTV-voorzitter 
Nimmegeers dook achter de 
frontpagina 

"Achter de frontpagina, een 
cahier over het brede 
journalistieke spectrum". Zo 
heet het ruim honderd pagina's 
tellende boekje over journalis
tiek, reclame en public 
relations, dat de voorzitter 
van onze vereniging, Ulrik 
Nimmegeers, vlak voor de zomf.,.T' 
in eigen beheer heeft 
uitgebracht. 
Dat laatste mag op zich al a:'.3 
een verdienste gelden, want om 
een boek over het, laten we 
zeggen, journalistieke métier 
een populaire aftrek te doen 
vinden, heeft Nimmegeers de 
produktiekosten zo laag 
mogelijk weten te houden. Het 
kan dus gemakkelijk bij de 
schrijver zelf, of bij het 
Dagbladmuseum van onze 
clubvriend Georges Blommaert in 
Nimmegeers woonplaats Antwerpen 
worden aangeschaft. Voor VKTV
leden helemaal gemakkelijk want 
de voorzitter slaat vrijwel 
geen enkele bijeenkomst over en 
ik stel mij voor dat hij 
voldoende PR-man is om voor de 
zekerheid altijd een paar 
exemplaren van zijn werk bij 
:?ich te hebben. 
Genoeg reclame! Schrijven is 
per slot van rekening 's mans 
vak, maar we zijn natuurlijk 
vooral geInteresseerd in het 
denkwerk dat Nimmegeers heeft 
verricht - en met name in 
datgene wat hij als 'nieuw' aan 
hE',t bestaande toevoegt. In 
NE.,derland raken de planken met 
baeken over die ooit zo 
geheimzinnige wereld die 
communicatie heet, steeds 
voller. 

Media in Nederland 
De tweede verdienste van 
Nimmegeers is dat hij er in ons 
buurland als een van de eersten 
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in geslaagd lijkt te Zl~n om 
ben toegankelijk inzicht te 
verschaffen in 'het hele bred~ 
spectrum'. In Nederland 
probeert men dat na de boeken 
van Bardoel en Bierhoff, Media 
in Nederland, niet zo gauw 
meer. De werken die er 
verschijnen zijn soms zelfs 
akelig specialistisch van aard. 
Nimmegeers heeft zich dus nogal 
wat werk op de hals gehaald. En 
dat hebben niet alle recensen
ten hem in dank afgenomen. Want 
wie het breed wil aanpakken, 
verliest gauw aan diepte. 
Wanneer men dat als manco in 
'Achter de frontpagina' wil 
beschouwen, het zij zo. Toch 
vond ik, en ik zal me de 
afgelopen vijftien jaar toch 
wat boeken op dit gebied ver
sleten hebben, dat er achter 
dezelfde frontpagina vanalles 
te beleven viel. 
Nimmegeers neemt de lezer mee 
op een reis die ons met soms 
duizelingwekkende vaart van het 
ene deelterrein in het andere 
doet vallen. Het verslag van 
deze boeiende reis is even 
grillig als de natuur, wellicht 
inclusief de menselijke van de 
schrijver, zelf. Oftewel: een 
gulle weerslag van de nooit 
helemaal te vatten afspiegeling 
van de werkelijkheid. Die per 
definitie nooit helemaal valt 
in te kaderen omdat media, of 
het nu om onze geliefde kranten 
en tijdschriften of boeken 
gaat, mediair zijn: ze staan 
tussen ons en datgene wat we 
aannemen als zijnde de 
werkelijkheid. 
Wie daar absoluut niet tegen 
kan zal zich waarschijnlijk 
alleen al lam ergeren aan de 
'Inhoudstafel', waarin alles 
wat los en vast zit aan de 
journalistiek en de andere 
deelterreinen, in een niet 
altijd logische volgorde achter 
elkaar is gezet. Bij mij won de 
nieuwsgierigheid het echter van 
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de opgetrokken wenkbrauwen. En 
gaandeweg de rit begon ik het 
eigenlijk een steeds aardiger 
boek te vinden. 

Nimmegeers heert zich net zo 
gepassioneerd aan het schrijven 
gezet als zijn enthousiasme 
over het vak is. En dat is, 
Ol ,lanks dat het al weer 
behoorlijk wat jaren geleden is 
dat hij zelr de overstap naar 
de \,lereld der bedrijrscommuni
catie maakte (Nimmegeers was 
een van de drijvende krachten 
achter de Vlaamse "24 uur", 
welke krant helaas een kort
stondig leven was beschoren), 
nog geen meter getemperd. 

Het boekje leest vlot. Zo goed 
weet de schrijver de hand van 
de lezer vast te houden. Maar 
er staan ook enkele rorse 
uitglijers in, waarvan te 
betreuren valt dat mediapro
ressor Hemels, die zijn naam 
verbonden heert aan een Woord 
ten geleide, de schrijver er 
niet voor heert behoed. 
Een stiJlrout als die op pagina 
15. "Deze krant werd pas in de 
Jaren vijrtig groot en het 
symbool van de Amerikaanse 
vriJheid". is nog vergeerlijk. 
Dat de Engelse slag om Fleet
street wel op zes verschillende 
plaatsen in het boek terug te 
vinden is. zegt hoogstens iets 
over de niet-wetenschappelijke 
p. ,~tenties van Nimmegeers. 
Zu ook de onbegrijpelijke over
gang op bij voorbeeld pagina 
21, waar van een beschouwing 
over de rechten van het 
individu en het Engelse Press 
Council op onderzoekende jour
nalistiek wordt overgestapt. 
Daar is even geen touw meer aan 
vast te knopen. 

Maar het wordt echt vervelend 
als een wat slordige aanpak tot 
pertinent onjuiste veronder
stellingen leidt. 
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Een voorbeeld 
In een vergelijking van de 
oprichtingsjaren van beroeps
verenigingen wordt de National 
Union or Journalists in Groot
Brittanië als eerste genoemd en 
hangt de Nederlandse Verenigi~g 
van Journalisten (NVJ) er als 
een hinkend paard uit 1867 
achteraan. Nimmegeers heert nog 
wel de goedheid er bij te ver
melden dat de NVJ het produkt 
was van drie beroepsorganisa
ties. Maar hij had ook wel even 
mogen melden dat zeven Jaar 
geleden uitgebreid is herdacht 
dat Nederland al een eeuw lang 
georganiseerde Journalistiek 
kent, zij het door middel van 
drie verschillende, levensbe
schouwelijke beroepsorganisa-
• i.es. Ik bedoel maar: ere wie 

,"e toekomt. 
De stelligheid waarmee de 
schrijver tenslotte op pagina 
24 opvoert, dat "Zelrscensuur 
een vanzelrsprekendheid bij 
elke Journalist in loondienst" 
is, waag ik op z'n minst 
ernstig te betwijrelen. Het 
wordt er ook niet sterker door 
als vervolgens alleen de Greet 
Hormans-arraire als voorbeeld 
wordt opgevoerd. 

Lezersbrief 
Maar het boek biedt ook een 
schat aan schitterende 
wetenswaardigheden. Zoals die 
volgens welke James Gordon 
Bennett jr .• tot aan zijn dood 
in 1818. in 6718 nummers van de 
Heraid altijd dezelrde lezers
brier liet ardrukken. onderte
kend met Old Philadelphia Lady. 
waarin gevraagd werd hoe men 
Fahrenheit in Celcius kon 
omrekenen. 
Even rascinerend zijn de 
terugblikken op belangrijke 
historische momenten. zoals de 
moord op de Egyptische presi
dent Sadat in 1881 en het gege
ven dat het nieuws daarover 
maar niet viel te achterhalen. 
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Maken en verkopen 
Gaat het boek over meer dan 
Journalistiek? 
Ja, Nimrnegeers verloochent zijn 
affiniteit met de PR- en 
reclamewereld niet. "Een krant 
maken is nog geen krant 
verkopen", zo luidt zij n 
adagium, waarin behalve de 
redactionele inbreng het 
kapitaal, de kwaliteit van de 
afdeling verkoop, de macht op 
de distributiemarkt en de 
resultaten van de advertentie
afdeling zwaarwegende factoren 
zijn voor de stijging of daling 
van een oplage. 
Nimrnegeers gaat daarin zover 
dat hij de combinatie 'geeste
liJk en commercieel produkt' 
dat een krant is, evenzeer 
geldig vindt voor een auto
fabriek of een meubelbedrijf, 
waar concept, vormgeving en 
produktontwikkeling even 
briljante geestelijke arbeid 
zou vergen. Maar wat is er, zo 
vraag ik mij af, geestelijk aan 
een stoel dat het uiteindelijke 
produkt van alle inspanningen 
vormt? 

Direct mail 
Nimmegeers gaat er vanuit dat 
de kranten het met name op de 
advertentiemarkt nog moeilijk 
zullen krijgen. Niet alleen 
hebben zij concurrentie van de 
oprukkende commerciële televi
siestations te duchten, zeker 
zolang ze er niet zelf in par
ticiperen, maar ook zou de 
direct mail, na televisie, de 
krant hebben ingehaald om een 
reclameboodschap over te 
brengen. Of die vorm van vaak 
ongevraagde folders inderdaad 
zo ideaal is als Nimmegeers 
zich voorstelt, lijkt mij nog 
zeer de vraag. Al zal het voor 
de eerder genoemde meubelen in 
de concurrentie van een 
glanzende folder tegen een 
grauwe zwart-wit advertentie 
zeker opgeld doen. 
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Citaten 
De vraag waar goede 
Journalistiek aan moet voldoen 
houdt Nimrnegeers wel veel 
bezig, maar hij lijkt er zelf 
niet helemaal uit te komen. De 
Journalistieke taal moet direct 
zijn, schrijft hij op pagina 
52. Maar reeds op pagina 14 
schrijft hij over "kwaliteits
kranten", die allerlei 
predicaten verdienen maar in 
elk geval niet doortrokken zijn 
van de reclamestijl waar Nimme
geers nogal van gecharmeerd 
lijkt te zijn. Het cahier is 
dan ook doorspekt met citaten. 
Prachtig natuurlijk, al die 
verwijzingen naar wat anderen 
hebben gezegd, maar op een 
aantal momenten aangekomen had 
ik liever willen lezen wat de 
schrijver er nu eigenlijk zelf 
van vindt. Daarvoor heeft hij 
genoeg in huis. 
Om maar een voorbeeld te 
noemen: genoemd en geroemd 
wordt het concept van 24 Uur, 
de krant waar Nimmegeers zoals 
gezegd zelf een van de 
drijvende krachten achter is 
geweest. De twee kranten waarop 
deze ter ziele gegane Vlaamse 
krant gebaseerd was, VG uit 
Noorwegen en Expressen uit 
Zweden, doen het volgens de 
schrijver daar uitstekend. Maar 
waarom heeft hij dan niet 
uitgewerkt waarom 24 Uur niet 
aansloeg? 

Het journalistieke werk is zo 
vluchtig als benzine, schrijft 
Nimmegeers in zijn nawoord. Ik 
hoop dat Het Journalistieke 
spectrum een vervolg mag 
krijgen. Want Nimmegeers heeft 
een aardig beginnetje gelegd. 

Klaas Sal verda 
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De Duitse deelstaat Beieren, het grootste maar tevens het 
dunstbevolkte "Bundesland" , heeft een uitgesproken eigen 
identiteit. Pas in 1871 trad het toe tot het Duitse Rijk, en 
heeft nog lang een eigen rijksstadhouder gehad, tot HitIer 
daar in 1934 een eind aan maakte. Vóór 1871 was Beieren 
eeuwenlang een monarchie ond,r de vorsten uit het huis 
Wittelsbach, die van 1180 tot 1918 regeerden; tot de Napo
leontische tijd als hertogen, daarna als koning~n. 
De Beierse bevolking is in meerderheid (ca. 71%) rooms
katholiek, en woont vooral in grote steden als München (1.2 
miljoen), Neurenberg, Augsburg, Regensburg en Würzburg. 
In deze steden zijn vanzelfsprekend ook de voornaamste 
dagbladen gevestigd. $0 .. ige hebben een flink aantal edities 
die, tenminste ~n naam, voortzettingen zijn van plaatselijke 
dagbladen in de omgeving; hiervan zijn de "Münchner Merkur", 
de "Mittelbayerische Zeitung" en de "Nürnberger Nachrichten° 
treffende voorbeelden. Ongeveer zoals de Zwolse Courant en 
het Deventer Dagblad in Nederland dus. 
"InstitutonO in de Beierse pers zijn de befaaMde kwaliteits
krant ·Süddautsche Zeitung" , en de "Bayernkurier" , het CSU
partijweekblad van wijlen Franz-~osef Strauss. Ook mogen we 
niet vergeten de "Bayerische Staatszeitung und Bayerischer 
Staatsanzeiger", weliswaar ook een weekblad, maar als 
officiële staatscourant van een deelstaat toch een 
betrekkelijk zeldzaam verschijnsel. 
Wij vervolgen met onze lijst van Beierse dagbladen. van 1990. 

Abendzeitlllng 
Abendzeitlllng (ed. Nürnberg) 
Aichacher Nachrichten (AA) 
Aichacher Zeitlllng (DK) 
Allgälller Anzeigeblatt (AA) 
Allgälller Zeitlllng (AA) 

München 310.600 1948 
Nürnberg 54.100 1948 
Aichach 4.600 1945 
Aichach 7.900 1864/1949 
Immenstadt 18.900 1859 
Kempten * 112.200 1945 

Marktoberdorf en Füssen) (ook edities te Kalllfbeuren y 

Allgemeine laber Zeitung 
Altmühl-Bote (NN) 
Alt-Neuöttinger Anzeiger (PNP) 
Amberger Zeitung 
Aschaffenburger Volksblatt (FV) 
Augsburger Allgemeine 
Bayerische Rundschau (RNT) 
Bayerwald-Bote, Der- (PNP) 
Bayerwald Echo (MZ) 
Berchtesgadener Anzeiger(RSH) 
Bild Zeitung (ed.München) 
Bote für Nürnberg-land, Der
Bote vom Grabfeld (KZ) 
Bote vom Hassgalll (BHV) 
Bote vom Untermain 
Brückenalller Anzeiger 
Buchloer Zeitung (AZ) 
Coburger Tageblatt (RNT) 
Dachauer Nachrichten (MM) 
Dachauer Volksbote (4pw, BHV) 

Mallersdorf 7.200 1899 
Gunzenhalllsen 8.500 1849 
Altötting ..... 1945 
Amberg 29.200 1948 
Aschaffenblllrg ..... 1951 
Augsburg * 235.000 1945 
Kulmbach 16.900 1949 
Regen 11.200 1946 
Cham 16.000 1949 

Berchtesgaden 6.700 1882/1949 
München 228.900 1952 

(NZ) Feucht 10.600 1852/1949 
Bad Königshofen 3.000 1880 
Hofheim 2.000 1907 
Miltenberg 9.400 
Bad Brückenalll ..... 
Buchloe 3.500 
Coburg 19.300 
Dachau 10.600 
Dachau 1.400 

1878 
1945 
1885 
1948 
1949 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Deggendorfer Zeitung (PNP) Deggendorf ..... 1946 
Deutsche Tagespost (Kath.,3pw) Würzburg 30.700 1948 
Dingolfinger Anzeiger (ST) Dingolfing 9.900 1949 
Donau Kurier Ingolstadt * 78.300 1871 
Donau Post (ST) Wörth/Donau 3.800 1892 
Donauwörther Zeitung (AA) Donauwörth 13.100 1945 
Donau Zeitung (AA) Dillingen/Donau ..... 1945 
Ebersberger Zeitung (MM) Ebersberg 10.400 1946 
Eichstätter Kuriar (DK) Eichstätt ..... 
Erdinger Anzeiger (MM) Erding 11.900 1946 
Erlanger Nachrichten (NN) Erlangen .•... 1859 
Erlanger Volksblatt (FT) Erlangen ..... 1869-1949 
Frankenpost (NP) Hof/SaaIe * 76.200 1945 
Fränkische Landeszeitung (NN) Ansbach 50.600 1946 
Fränkischer Anzeiger (NN) Rothenburg/Tauber 6.500 1867/1949 
Fränkischer Tag (NP) Bamberg 76.100 1833/1946 

(ook edities te Forchheim, Höchstadt, Lichtenfels, 
Hassfurt en Kronach) 

Fränkisches Volksblatt Würzburg ..... 1868 
Fränkische Tagespost Nürnberg ..... 1869 
Freisinger Tagblatt (MM) Freising 11.800 1804 
Fürstenfeldbrucker Tagblatt (MM) Fürstenf'bruck 14.900 1846 
Fürther Nachrichten (NN) Fürth ..... 1948 
Garmisch-Partenkirchener Tagblatt (MM) G.-P. 16.500 1881 
Grenz-Warte (NT) Schwandorf ..... 1912 
Günzburger Zeitung (AA) Günzburg 15.000 1945 
Hallertauer Zeitung (ST) Mainburg 5.800 
Hassfurter Tagblatt (BHV) Hassfurt 6.100 1868 
Heimatbote, Der- (3pw, KZ) Schöllkrippen 1.300 1930 
Hersbrucker Zeitung (NN) Hersbruck 8.300 1848/1949 
Hilpoltsteiner Kurier (DK) Hilpoltstein 3.200 1948 
Hofer Anzeiger (FP) Hof/SaaIe 26.600 1801/1949 
Illertisser Zeitung (AA) IIIertissen 9.700 1945 
Isar-Loisachbote (MM) Wolfratshausen 8.000 1866 
Kitzinger Zeitung Kitzingen * 18.200 1868 
Kötztinger Umschau (MZ) Kötzting 16.400 1946 
Kötztinger Zeitung (ST) Kötzting 8.100 1930 
Landauer Neue Presse (PNP) Landau 2.500 1960 
Landauer Zeitung (ST) Landau 7.500 
Landsberger Tagblatt (AA) Landsberg/Lech 13.800 1945 
Land- und Seebote (3pw, KZ) Starnberg 1.200 1875 
Landshuter Zeitung (ST) Landshut 54.900 1849 
Lichtenfelser Tagblatt Lichtenfels ..... 1857 
Lindauer Zeitung Lindau/Bodensee 9.200 1853 
Lohrer Echo (ME) Lohr 6.500 
Lohrer Zeitung (KZ) Lohr 1.600 1883 
Main-Echo Aschaffenburg 10.600 1945 
Main Post Würzburg * 160.500 1945 
Mangfall-Bote (OBV) Bad Aibling 11.600 1945 
Marktredwitzer Tagblatt (FP) Marktredwitz ..... 1895/1949 
Memminger Zeitung (AA) Memmingen 21.600 1949 
Miesbacher Merkur (MM) Miesbach ..... 1949 
Mindelheimer Zeitung (AA) Mindelheim 13.900 1945 
Mittelbayerische Zeitung Regensburg * 122.600 1945 

(ook edities te Amberg, Hemau, Kelheim, Schwandorf) 
Mittelschwäbische Nachrichten (AA) Krumbach 7.500 1945 
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Moosburger Zeitung (ST) Moosburg 5.500 1880/1949 
Mühldorfer Anzeiger (MM) Mühldorf 14.800 1871 
Münchberg-Helmbrechtser Zeitung (FP) Münch 9.600 1837 
Münchner Merkur München * 180.600 1946 
Neuburger Rundschau (AA) Neuburg/Donau 10.200 1945 
Neue Presse Coburg 30.800 1946 

(ook edities te Ebern, Kronach, Lichtenfels, Bad Neustadt) 
Neue Tag, Der- Weiden 82.000 1946 
Neumarkter Nachrichten (NN) Neumarkt .... .' 1869 
Neumarkter Tagblatt (MZ) Neumarkt 16.100 1886 
Neu-Ulmer Zeitung (AA) Neu-Ulm 10.600 1949 
Nordbayerische Nachrichten (NN) Nürnberg ...... 1945 

(groep plaatselijke edities - Forchheim, Höchstadt/Aisch, 
Pegnitz) 

Bayreuth 42.000 1968 
Nürnberg * 349.200 1945 
Nürnberg ..... 1803 
Rosenheim 6.100 1854/1945 
Lichtenfels 12.200 1847 
Weiden 7.400 1950 
Osterhofen 4.900 1888 
Ostheim 900 1906 
Passau * 153.800 1946 

Nordbayerischer Kurier (RNT) 
Nürnberger Nachrichte~ 
Nürnberger Zeitung 
Oberbayerisches Volksblatt (MM) 
Obermain-Tagblatt (RNH) 
Oberpfälzer Nachrichten (BHV) 
Osterhofner Zeitung (PNP) 
Ostheimer Zeitung (3pw) (BHV) 
Passauer Neue Presse 
Pegnitz-Zeitung (NN) 
Pfaffenhofener Kurier (DK) 
Rehauer Tagblatt (FP) 
Reichenhaller Tagblatt (RSH) 

Lauf/Pegnitz 12.100 1906/1950 
Pfaffenhofen 12.500 
Rehau ..... 1897 

Bad Reichenhall 11.800 1840 
Rhön- und (KZ) Bad Neustadt 4.700 1862 
Rhön- und Streubote (BHV) Mellrichstadt 2.500 1873/1949 
Rieser Nachrichten (AA) 
Roth-Hilpoltsteiner Volkszeitung 
Saale-Zeitung (BHV) 

Nördlingen 9.700 1786 
(NN) Roth 10.700 1862 
Bad Kissingen 15.600 1847 
Schöngau 8.500 1876 

Schrobenhausen 7.000 1848/1949 
Schwabach 15.400 1802/1949 
Schwabmünchen 11.100 1945 
Schweinfurt .... 1856/1949 

Schöngauer Nachrichten (BHV) 
Schrobenhausener Zeitung(DK) 
Schwabacher Tagblatt (NN) 
Schwabmünchner Allgemeine (AA) 
Schweinfurter Tagblatt 
Schweinfurter Volkszeitung (FV) 
Sechsämterbote (RNT) 
Sechsämter Neueste Nachrichten 
Selber Tagblatt (FP) 
Steigerwald-Bote, Der- (BHV) 
Stiftlandbote (FP) 

Schweinfurt 8.000 1958 
Wunsiedel 2.700 1799 

(RNT) Arzberg 2.400 1904 

Straubinger Tagblatt 
Süddeutsche Zeitung . 
Südostbayerische Rundschau (RSH) 
Tägliche Arztliche Praxis 
Tegernseer Zeitung ( 
Tölzer Kurier 
Traunreuter Anzeiger (RSH) 
Traunsteiner Wochenblatt (RSH) 
Treuchtlinger Kurier (NN) 
Trostberger Tagblatt (RSH) 
TZ (MM) 
Viechtacher Bayerwald-Bote (PNP) 
Vilsbiburger Zeitung (ST) 

Selb 7.500 1875/1949 
Gerolzhofen 1.800 1875 
Kemnath ..... 1945 
Straubing * 128.600 1860 
München 375.800 1945 
Tittmoning ..... 1948 
München .... . 
Tegernsee 6.400 1865/1950 
Bad Tölz 9.600 1860/1950 
Traunreut ..... 1949 

Traunstein 16.000 1855/1949 
Treuchtlingen ..... 1887 
Trostberg 18.200 1868 
München 216.900 1968 
Viechtach 6.800 1946 
Vilsbiburg 9.100 
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Vilshofen 8.200 
Wasserburg 10.400 
Weissenburg 12.200 
Wertingen 6.·000 

Vilshofener Anzeiger (PNP) 
Wasserburger Zeitung (MM) v 

Weissenburger Tagblatt (NN) 
Wertinger Zeitung (AA) 
Westallgäuer, Der
Windsheimer Zeitung (NN) 
Wörther Anzeiger (MZ) 
Würmtal-Bote (3pw, Kl) 

Weiler-Simmerberg 8.200 
Bad Windsheim 
Wörth/Donau 
München-Pasing 
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* totale oplage, alle edities. 

(AA) 
(AZ) 
(BHV) 
(OK) 
(FP) 
(FT) 
(FV) 
(KZ) 
(ME) 
(MM) 
(MZ) 
(NN) 
(NP) 
(NT) 
(OBV) 
(PNP) 
(RNT) 
(RSH) 
(ST) 

- Augsburger AllgeMeine 
- Allgäuer Zeitung, Kempten (AA) 
- Bayerische Hei.atzeitungsverleger, Nürnberg 
- Donau Kurier, Ingolstadt 
- Frankenpost, Hof/SaaIe 
- Fränkische Tagespost, NOrnberg 
- Fränkisches Volksblatt, Würzburg 
- Kitzinger Zeitung, Kitzingen 
- Main-Echo, Aschaffenburg 
- Münchner Merkur, München 
_ Mittelbayerische Zeitung, Regensburg 
- Nürnberger Nachrichten, Nürnborg 
- Neue Presse, Coburg 
- Der Neue Tag, Weiden 
- Oberbayerisches Volksblatt, Rosenheim (MIJl) 
- Passauer Neue Presse, Passau 
- Ring Nordbayerischer Tageszeitungen, Bayreuth 
- Ring Südbayerischer Hei.atzeitungen, Traunstein 
- Straubinger Tagblatt, Straubing 

Gegevens: Editor & Publisher Yearbook, 1986; Media 
Perspektiven, 1983; aangevuld en gecorrigeerd door H.Dach, 
aan de hand van het "Handbuch Deutsche Presse·, 2e druk, 
1951. Bij somaige kranten staan twee jaartallen van 
oprichting vermeld; in zulke gevallen gaat het bij het 
tweede jaartal om de herverschijning na WO-II. Dikwijls 
begon men dan opnieuw vanaf 1 te nUmMeren i.v.m. veranderde 
ondertitels, samenvoegingen e.d. 

.L ~ '." r~,." l.rtIllill ..... ,,~,) .·UUl>, Id 61~. ,t \".1 
},.I "-I!. .,-:.1 ~11J.w. 011"-0 W.<j Ul.' 1<1.,,1..,1 ti ... I .. ·,j I l>~, .hl '0)1t lIt'kJo.,.~" 

~+~;~:YE: :~,{::X~t1~;ii·\~f~! ~f.t;~!:i}if!l:~f~i:;[~~~\;~é;;~!jt~~~~!i 1~f1:f~?l:·;i~~f~f:,:; ':, 
De Londense The Go-Ahead Joumal nr. Ivan september 1844 heeft als ondertitel "Indispensable 
to all passengers by rail or packet". Een fraaie stukje curiosum uit de onvolprezen verzameling van de 
heer Nierynck uit Vlissingen. Een blad dat helaas niet meer in een al te beste staat verkeert. Verder in 
de versierde kop allerlei gravures, zoals "Go a head", krantenleurende news boys, een zeilschip, een 
ballon, een vliegtuig (?), een trein, een diligence en een ploegende boer. In een hoekje van de titel wordt 
ook de naam afgedrukt van diegene die waarschijnlijk verantwoordelijk is voor deze unieke dekoratieve 
"kop", ene E. Landells. 
In ons laatste nummer van dit jaar gaan wij verder met deel 6 van de reeks 

Kraniencuriosa uit de verzameling van L. Nierynck. 



dam"l' 
"011\\ 

::~':~~~ t~~~~ 
:?=-'"!.---:... 

nkabinet 

I 

J 


