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Marianne tot Jacques Delors: Vertraagl (Royer in Le Soir, Brussel) 

U komt toch ook? 

Zaterdag 7 november 
naar onze beurs in 

Barneveld 

Na de middag is er een veiling: 
succes verzekerd! Daarna volgt 
de algemene ledenvergadering. 

Zie alle gegevens pagina 2 
Houd die zaterdag vrij: het is elk 
jaar weer een gezellig samenzijn 
en bovendien vindt u uw gading. 

De dagbladpers in Italië / Onze excursie naar het PerSlTIUSeUm in 

Aken / Faxkrant tegen "het Duitse gevaar" / Krantencuriosa (deel 11) 

uit de verzameling van Louis Nierynck / Nieuw: de Vrekkenkrant 

doorgelicht door Klaas Salverda in zijn rubriek "Van Verzamelen 

gesproken" / Focus: De Zweedstalige bladen in Finland / Het 

Keerpunt: de Tweede Wereldoorlog, vijftig jaar geleden (4de 

kwartaal 1942) in tekst en frontpagina's / Alweer 4 nieuwe ieden 

(Welkom!) / The Glasgow HeraId is nu gewoon The Heraid / 

Christelijke dagbladpers geboekt / Een "exotische" prijsvraag / 



BEURS MET VEILING TE BARNEVELD 
Zoals reeds gemeld in ons vorige 
nummer zal ook dit najaar weer een 
beurs plaatsvinden in gezamenlijk 
optreden met de Documentatiegroep 
'40-'45. De datum is 7 november 
a.s., en de plaats v~n handeling 
is als ~evoren Zaal Van de Heuvel, 
Nieuwe Markt 31 te Barneveld. De 
BEURS vindt 's-ochtends plaats 
vanaf 10.00 uur; deelnemers kunnen 
vanaf 9.00 uur terecht. Wie tafel
ruimte wil huren gelieve dit 
schriftelijk te doen bij de Heer 
J.Fioole, Noorderveld 24, 4143 VK 
LEERDAM. De tafelhuur bedraagt, 
naar wij aannemen, nog steeds zes 
gulden per strekkende meter, op de 
beurs, ter plaatse dus, kontant te 
voldoen. Wij wijzen U er op dat de 
organisatie in handen is van de 
Documentatiegroep, die van iedere 
bezoeker een bescheiden bedrag aan 
entrée vraagt. De beurs duurt tot 
aan het middaguur; zo spoedig 
mogelijk daarna houden wij (VKTV) 
onze VEILING. Leden van de Docu
mentatiegroep zijn hierbij uiter
aard welkom, alleen willen we het 
aanbod van kavels beperken tot wat 
door VKTV'ers wordt aangedragen, 
teneinde de zaak beheersbaar te 
houden. Teveel aanbod betekent 
niet alleen dat het te lang gaat 
duren maar ook dat de spoeling te 
dun gaat worden, zoals we in Delft 
hebben gemerkt. Wie kavels heeft 
aan te bieden gelieve deze tijdens 
de beurs aan ondergetekende ter 
beschikking te stellen onder op
gave van de minimumprijs per 
kavel. Van de opbrengst gaat 75% 
naar de verkoper en 25% naar de 
clubkas, net als bij onze beide 
voorgaande veilingen_ 
Tenslotte zal na afloop van de 
veilin'g onze jaarlij kse algemene 
ledenvergadering plaatsvinden. 

Studiebureau 
Zoekt m/V 

Tekenaar 
in gewapend beton 
voor onmiddellijke indiensttreding, 
gewenste ervaring: 2 jaar. 

Schrijven met curr.vil naar: 
INGENIEURS ASSOCIES, 

H. '5'1001 «'seR a 
1160 Brussel. 

EN NOG EEN NIEUW BLAD 
'Amazing Souvenirs' heet de netjes 

'uitgevoerde nieuwe uitgave van VBS 
te Hengelo, en wordt evenals 
'Boekenpost' eens per twee maanden 
ui~gegeven. Het blad gaat over 
muziek, historische documentatie, 
films en boeken, design, hitlijs
ten, achtergrondverhalen, foto's, 
klassieke auto's, biografieën, en 
nieuws en wetenswaardigheden van 
uiteenlopende aard, met als rode 
draad de jaren '50, '60 en '70. 
Het gaat dus om verzamelbare 
spullen. ~en jaarabonnement kost 
NLG 36.75 (buiten Nederland wordt 
het NLG 39.75). Kontaktadres: 
VBS, Ppstbus 330, 7550 AH HENGELO 
(Ov) - tlf. 074-669366. 

BOEKENPOST 
Eind augustus j.l. is het eerste 
nummer verschenen van het tijd
schrift BOEKENPOST, een uitgave 
van LuCom Produkties te Veendam. 
Voor wie is dit nieuwe tijdschrift 
interessant? Voor verzamelaars van 
alles geschreven door en over 
Godfried Bomans of andere auteurs; 
voor verzamelaars van bladwijzers, 
ex-libris e.d.; voor Kuifje-fans; 
voor handelaars in antiquarische 
en gewoon oude boeken; kortom, 
voor iedereen die van boeken 
houdt. Het blad houdt U op de 
hoogte van beurzen, veilingen en 
tentoonstellingen op boekengebied 
en biedt de lezer artikelen over 
allerhande onderwerpen die hiermee 
in verband staan. In het eerste 
nummer staan o.a. artikelen over 
oude kinderboeken, veilinghuizen, 
een boekenroute door de stad 
Utrecht, de geschiedenis van de 
bekroning van de bestverzorgde 
boeken, de schrijver Tolkien, 
bladwijzers, en de 1ge eeuwse 
schrijver Gerard Keller. Andere 
informatieve onderwerpen, zoals 
het restaureren van boeken en 
bepaalde genres in de literatuur, 
komen in de toekomst aan de orde. 
Het blad richt zich in eerste 
instantie op het Nedèrlandse 
taalgebied, maar er zal ook ruimte 
zijn voor belangwekkend nieuws van 
daarbuiten. Er is ook ruimte voor 
kleine advertenties ('Boeken
steuntjes'), waarvan iedere nieuwe 
abonné er gratis één mag plaatsen. 
Een abonnement kost NLG 27.50 per 
jaar; losse nummers kosten NLG 
4.50. Boekenpost verschijnt in 
eerste instantie éénmaal per twee 

imaanden, maar de bedoeling is dat 
'Ihet een maandblad zal worden. 
,Voor advortenties, abonnementen en 

I:d~:t:~:~~~:t;~::e Uv:~c;o:::~;;s:~t Postbus 395, 9640 AJ VEENDAM, 
! tel. 05987-27700; voor redaktio

nele zaken: Redactie Boekenpost, 
Postbus 224, 9300 AE ~ODEN, tel. 
05908-18129. 

(Vërkrachlt!r 
neemt de benen 

"t;a:&all «: ." 
····· .. Deurne - Nabij" t .. ft ' 
van I Sf werd 
maandagavond laat een meisje 
lastig gevallen door een onbe
kende man, r-

20.25 Baraka: spelprogramma 
21.40 Filip, prins tussen de ~er9êï/ doku-

mentair portret van prins Fil p, oonop-
volger van Z.M. de Koning. 

22.40 Belgische Tiercé· Quarté - Top 5 

BASTAARD DUITSE HERDER 
met 2 flaporen, korte zw. pels, 
met br. poten, ow,g., Kotsbos 
in Schilde, sinds Wi, draagt 
geen halsband, 031111: 11111111. 

'-______ B7T40180Ql20 _ 

Faillissement 

Krachtens bevelschrift dd. 6 februari 1992 
van de heer Oswald SNIGK, Rèchter-Gom
missaris van het faillissement van de 
B.V.B.A. DE STOEL, met zetel te Ingelmun-

Jt.er • . 

Vereniging van Kranten- en Tijdschrirtcnvcrzamclaars VKTV 

Vlaamse 
Knipsels 

I Rijksw-acht legt handel 
I in Poolse "\,.ouwel~~I~~.~_ 

GEVRAAGD 

Goede gepensioneerde 

Inlichtingen (011) __ _ 

111 POETSVROUW dringend 
gevr. mei ref. voor winkelruimteJL 
dagen per week van 14u. tol 18u. 
tr 7 
De Streekkrant 233892 

Ook ons vorstelijk paar is dol 
op dieren. Zo zie je bijvoor
beeld Toby, de 8-jarige 
Amerikaanse labrador, regel
matig op officiële fotosessies 
verschijnen. Het vorstenpaar 
kr:~g de hond een jaar of tien 
geledä van de Amerikaanse 
presi ent Reagan. 

Zo keken maandag maar -liefst 
10,2 Nederlanders naar de hal
ve finale tegen Denemarken. 
Dat is ongeveer twee op drie, 
zuigelingen, kinderen en wer
kenden erbij gerekend. 

In Geistingen (Limburg) was het 
huilen met de pet op toen amper 
zeven amateurs opdaagden voor de 
geplande amateurkoers. Onder hen 
dan nog zes buitenlanders: drie 
Nederlanders. twee Walen en eén 
Antwerpenaar. -

CLUBNIEUWS 
De Heer F.Hettinga te Utrecht (lid 
no. 091) heeft te kennen gegeven 
zijn lidmaatschap per 1-1-93 te 
willen beëindingen. 
De Heer R.Dijkema te Rotterdam 
(lid no.208) blijkt niet meer op 
het laatst bekende adres te wonen. 
Zijn nieuwe adres is onbek~nd, en 
hij is uit het bestand afgevoerd. 
Daartegenover hebben we sinds de 
vorige keer toch weer een aantal 
nieuwe leden mogen noteren: 
233 R.W.Steensma, Hooigracht 

81-8, 2312 KP LEIDEN (Lucht
vaart en Tweede Wereldoorlog) 

234 B.van Dijk, Nieuwe Meerdijk 
19, 1171 NA BADHOEVEDORP 
(alles over het kappersvak) 

235 M.v.d.Ende, Nieuwe Molstraat 
43, 2512 PJ DEN HAAG 
(alles over Tina Turner) 

236 F.W.Albeda, Fokkerstraat 22, 
1171 EX BADHOEVEDORP 
(kranten d.d. 2 okt. 1952) 

De ~olgonde leden zijn verhuisd: 
220 A.Boers, De Schans 3, 9951 

VJ WINSUM (Gr) 05951-3748 
041 J.Pomp, Arendshorst 66, 9502 

HP STADSKANAAL 
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Excursie naar het Dagbladmuseum in Aken 

Onze excursie op 5 september j.l. 
is inmiddels ook weer achter de 
rug. Het was het inmiddels bekende 
enerzijds-anderzijds verhaal: aan 
de ene kant afzeggingen op het 
laatste moment, om diverse.
merendeels overigens volstrekt te 
billijken - redenen, en derhalve 
een ,teleurstellend laag aantal 
deelnemers; aan de andere kant een 

op zichzelf ~~nomen zeer geslaagde 
dag. Aken is niet naast de deur, 
en we (10 personen in een mini
busje) waren dus een paar uurtjes 
onderweg, maar ondanks dat we af 
en toe slecht weer kregen stonden 
we met niet meer dan een kwartier 
vertraging op de stoep bij 'het 
Internationale Zeitungsmuseum. 

PYTI;UKO,.& 3R!MJI 

THE HERALD 
Na 209 jaar te z~Jn uitgeven onder 
de naam 'The Glasgow HeraId' moet 
deze Schotse krant sinds kort de 
naam van haar roemruchte geboorte
stad aan de Clyde in haar titel 
ontberen. Liam Kane, de nieuwe 
direkteur van uitgeverij Outram, 
wil mede hierdoor de krant niet 
zozeer de grootste van de vier 
Schotse kwaliteitskranten maken, 
want dat is ze al, maar vooral het 
eerste echte landelijke dagblad 
van Schotland. Dit streven is 
evenzeer gericht op de lezers als 
op de adverteerders. Reeds in de 
nu vervangen titel-stijl was de 
naam Glasgow klein gedrukt; de 
invoering van de naam 'The HeraId' 
~s in die zin, volgens Kane, een 
logische stap verder. Overigens is 
de hele krant van dee nieuwe stijl 
voorzien. Nog steeds wordt buiten 
Schotland 'The Scotsman' beschouwd 
als de leidende kwaliteitskrant, 
maar de oplagecijfers liegen niet: 
voor laatstgenoemde krant bedraagt 
dit 85.000 stuks tegen 120.000 
voor 'The HeraId'. Alleen in Edin
burgh wordt 'The Scotsman' méér 
gelezen dan 'The HeraId.' De beide 
andere concurr~nten zetelen resp. 
in Aberdeen en Dundee.- JF 

Een kruis als symbool 
van moordzucht. In het 
Blad Russkoe Snamja 
(190-). Aan ingewijden 
wordt een hels bes'uit 
meegedeeld: een bloed
bad aanrichten bij 
Joden en intellektuelen 
De Tsaar wordt opgeroe
pen om de Doema op te 
doeken. Het blad is het 
orgaan van " Bond van 
Ware Russen" 

Au Courant is het verenigingsblad van de 
VKTV en verschijnt eens per drie maanden. 
De Vereniging voor Kranten- en TijdschriHen
verzamelaarstelt zich ten doel de band tussen 
kranten- en tijdschriHenverzamélaars in Nederland 
en in andere landen te verstevigen,het uitwisselen 
van ruilmateriaal te bevorderen en ter zake 
dienend 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 

Bestuur: 
t Drs. Klaas Kornaat (voorzitter) 
Aristide Briand-ring 161, 3137 DA Vlaardingen 
Tel. 10/4751209 
t D.J. Oostra (sekretaris) 
De Bosporus 6, 8303 WB Emmeloord 
Tel. 5270/98032. 
t Mw. A. Oostra-Boelens, penningmeester. 
t O.MA Spronk, Den Haag. 
t W. Löwenhardt, Amsterdam 
(oud-voorzitter). 

t U. Nimmegeers, Antwerpen 
(oud-voorzitter). 

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

Lidmaatschap: Hfl. 35.- per jaar 
üaarabonnement op Au Courant inclusief). 
Giro 3853388 t.n.V. VKTV Emmeloord, 
Eurocheque, International Money Order. 

Advertenties in Au Courant: gratis voor leden 
( 1 per nummer), max. 10 regels. Niet -leden HU. 
10,.. Tarieven voor grotere ruimtes op aanvraag. 

Vereniging van Kranten- en Tijdschriftenverzamelaars VKTV 

Daar werden we opgewacht door één 
van de twee werkneemsters, een 
jonge Française, een Bretonse om 
precies te zijn, genaamd Sylvie 
Maguet. Frau Helma Hollfelder waa 
aan het kuren en derhalve verhin
derd. Ook ontmoetten we daar ons 
enige Waalse lid, de Heer Maurice 
Deblanc, in de omgeving van Luik 
woonachtig. Van een internationaaj 
museum gesproken! 

OSKAR VON FORCKENBECK 
Mlle.Maguet deed ons in voortref
felijk Duits het één en ander uit 
de doeken over de geschiedenis van 
'dit stedelij~e museum (heeft niets 
met de plaatselijke universiteit 
uit te staan). Het werd opgericht 
in 1886 op initiatief van Oskar 
von Forckenbeck, een man bij wie 
we dus even stil blijven staan. 
Ware de VKTV namelijk 100 jaar 
eerder opgericht, dan zou deze man 
zeker lid zijn geworden! 
Hij werd geboren in Minden (West
falen) als zoon van een hogere 
ambtenaar. Daar bracht hij ook een 
groot deel van zijn jeugd door, 
totdat zijn vader consul-generaal 
werd in Helsingor (Denemarken). 
Kort daarna echter werd hij naar 
exclusi'eve internaten in Parijs en 
Hamburg gestuurd, waar hij vooral 
veel talen leerde spreken. Zijn 
verdere opleiding genoot hij aan 
het Koninklijk Gymnasium te Mün
ster en aan de universiteiten van 
Heidelberg, Göttingen en Berlijn. 

BURGEMEESTER VAN RHEINE 
Tot zijn diepe teleurstelling 
slaagde Von Forckenbeck niet voor 
het examen dat hem in staat zou 
stellen net als zijn vader een 
carrière op te starten in de hoge 
ambtenarij. Desondanks werd hij in 
1851 burgemeester van Rheine, een 
betrekking waar hij echter zijn ei 
slecht kwijt kon. Zijn interesses 
gingen in de richting van talen, 
letterkunde, aardrijkskunde en de 
natuurwetenschappen, en hij hield 
het dan ook alleen vol bij de 
gratie van lange reisvakanties. 
In mei 1860 was zijn leed echter 
geleden, toen hij trouwde met 
Marie Packenius zu Wassenberg, de 
enige dochter van ~en grootgrond
bezitter. 

REIZEN 
Haar vermogen stelde hem in staat 
zijn werk er aan te geven, en ~~eL 
lang daarna begon hij ve~re relzen 
te ondernemen, naar SpanJe, 
Nederland Griekenland en Italië, 
Noord Afrika, Noord- en Zuid 
Amerika Egypte, Palestina en 
Malta, ~aar Sicilië, Zwitserland 
en Engeland. 



AKEN 
In de winter van 1867 bracht het 
echtpaar Von Forckenbeck voor het 
eerst een paar maanden door in 
Aken, waar ze gastvrijheid genoten 
van Peter Kaatzer, een kranten
uitgever. Aken lag Von Forckenbeck 
wel: de sfeer was er wat meer 
open, wat meer cosmopolitisch, en 
bovendien woonde zijn jongere 
zuster in de stad. Dit ging vele 
jaren zo door, totdat ze in 1884 
besloten zich permanent in Aken te 
vestigen. Maar één van zijn voor
naamste beweegredenen was gelegen 
in zijn groeiende verzameling 
kranten die hij op zijn reizen had 
bemachtigd. Hij was erg geboeid 
door het perswezen, en zijn 
ambitie was om een overzicht te 
krijgen van alle kranten die in d~ 
wereld werden uitgegeven (Waar 
hebben we dat meer gehoord?). Met 
dit doel had hij ook al tal van 
grote bibliotheken bezocht, in 
Berlijn, Dresden, Brussel, Breslau 
en Bonn, in Wolfenbüttel en in 
Münster. Hij probeerde als het 
ware een lijn te trekken van de 
krant als vluchtig maar wezenlijk 
cultuurgoed naar de geschiedenis 
van de pers. Vanuit dit gezichts
punt kwam hij tot het idee een 
krantenmuseum op te richten., 

GERHANISCHES MUSEUM 
Op zijn oproep kwam een reaktie 
van August von Essenwein, direk
teur van het Germanisches Museum. 
Deze wilde de verzameling van Von 
Forckenbeck graag in zijn museum 
opnemen, en had ook passende 
ruimte beschikbaar. Maar het ging 
deze man uitsluitend om Duitse 
kranten, en als het bedoeling was 
om van alle Duitse krantenuitgaver 
één exemplaar te bewaren dan moest 
toch ook eerst het probleem van de 
ruimte worden opgelost. Dit ging 
dus niet door. 

SPECTACULAIRE ONTWIKKELING 
Maar de redding'was nabij. De in 
1884 gekozen Oberbürgermeister van 
Aken, Ludwig Pelzer, zette zich 
achter Von Forckenbeck's iniatief, 

,en op 28 februari 1886 werd in het 
Suermondt Museum een tentoonstel-
ling gehouden van kranten uit zijn 
col~ectie, waarmee het Zeitungs
museum officieel aan het publiek 
werd voorgesteld. De pers liet er 
zich jn lovende termen over uit. 
Max Schlesinger, redakteur van de 
'Aachener Anzeiger' spande zich 
voor Von Forckenbeck's kar, en dat 
was het begin van een ontwikkeling 
die spektakulair mag heten, vooral 
met betrekking tot de verwerving 
van nieuwe stukken. Dankzij de 
door Schlesinger aangeslingerde 
publiciteit kwam er vanaf 1886 een 
stroom Nan materiaal binnen, niet 
alleen eerste-, laatste- en jubi
leumnummers van 'Duitse kranten, 
niet alleen exemplaren met groot 
nieuws (het overlijden van Keizer 
Frederik 111 in 1888, het ontslag 
van Bismarck als rijkskanselier in 
1890), maar hele pakken kranten 
uit alle mogelijke landen. De 
Duitse consul in Kaapstad stuurde 
exemplaren van alle Zuidafrikaanse 
kranten. Het Nieuwzeelandse Mini
sterie van Cultuur deed hetzelfde 
met betrekking tot dat land. In 
1889 kocht Von Forckenbeck de helo 
collectie kranten van de Augs
burger verzamelaar Sachs: 23.008 
exemplaren waaronder vele uit de 

I 18e eeUW. De verzameling groeide 
van ongeveer 16.000 in 1887 naar 
50.000 in 1892 en 80.000 in 1898. 

BEHUIZING 
Tot dan toe was het Museum geves
tigd in Von Forckenbeck's eigen 
woning aan de Ottostrasse. Welis
waar was daar voldoende ruimte 
voor opslag, maar ·gelegenheid om 
het publiek een inzicht te bieden 
in de collectie was er niet. De 
inspanningen die het totstandkomen 
van een echt museum met zich mee 
zou brengen gingen de inmiddels op 
leeftijd gekomen stichter verre te 
boven. Concrete stappen zouden bij 
zijn leven ook niet meer gezet 
worden. Op 29 juli 1898 overleed 
askar von Forckenbeck, op een 
leeftijd van 76 jaar. 

EIGEN PERIODIEK 
Van 1889 tot 1900 gaf het Museum 
een eigen periodiek uit onder de 
eenvoudige naam 'Das Zeitungs
Museum', het eerste krantenkundige 
tijdschrift ter wereld. Net als 
ons eigen AC kwam het viermaal per 
jaar uit, onder redaktie van Max 
Schlesinger. Dit werd later tot 
drie- en vanaf 1896 éénmaal per 
jaar teruggebracht. 

LEESZAAL 
Om toch enigszins aan de behoefte 
van openbare toegankelijkheid 
tegemoet te komen stelden de 
stedelijke bestuurderen in 1890 
ruimte beschikbaar voor een le~s
zaal. Hiervoor werd de foyer van 
het stadstheater aangeboden. De 
beweegreden was o.m. dat op deze 
wijze de bezoekers van Aken, dat 
per slot van rekening een kuuroord 
was, in de gelegenheid werden 
gesteld kranten uit de gehele 
wereld in te zien; een attractie 
die nergens anders werd geboden. 
In een naastgelegen vertrek kon 
Van Forckenbeck enige bijzondere 
exemplaren uit zijn collecti~ 
tentoonstellen. Het werd een 
succes, ondanks de handicap dat 
alleen buiten het theaterseizoen 
van deze foyer gebruik kon worden 
gemaakt, en ondanks toenemend 
ruimtegebrek. Andere ruimte werd 
gevonden aan de Klosterplaiz, Om 
kort te gaan, de leeszaal móest 
meerdere malen verhuizen, maar 
bleef tot 1923, toen het om 
financiële redenen niet langer 
meer ging. 

ONDERGESCHOVEN KIND 
De stad had andere prioriteiten. 
En dat is tot op de dag van 
vandaag zo gebleven. Het Museum 
overleefde de crisis, overleefde 
de Hitlerperiode en de Tweede 
Wereldoorlog (zij het niet geheel 
ongeschonden: 20.000 kranten 
gingen verloren), verhuisde ver
schillende malen, en' is nu sinds 
1962 gevestigd in het pand Pont
strasse 13. Er moet nog steeds, 
zoals Mlle.Maguet ons meedeeldo, 
met het geld gewoekerd worden. 
Geld voor de "i,rwel' .. ing van nieuwel 
stukken is er rll.<>l. Geld voor een 
PC en het elektronisch catalogi
seren van de bestanden evenmin. 
Men heeft geen klimaatbeheersing, 
en de collectie verpulvert zien
derogen. Als enige tegenmaatregel 
is er een,systeem waarbij een 
(vaak al in deplorabele staat 
verkerend) stuk tussen twee lagen 
doorzichtig materiaal wordt gevat 
en dat de.afbraak van de vezel 
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schijnt tegen te houden. Mooi is 
anders, maar anders is er niet. 

GEEN SAMENWERKING 
Heel merkwaardig was het om uit de 
mond van Mlle.Maguet te vernemen 
dat er geen enkel kontakt bestaat 
tussen dit Museum en andere Pers
musea, noch in Duitsland noch in 
het buitenland. Met het (veel 
jongere) museum in Meersburg aan 
het Bodenmeer schijnt men zelfs 
een 'beetje in onmin te verkeren. 
En dat terwijl men elkaar toch zo 
goed zou kunnen helpen in meerdere 
opzichten. 

CATALOGUS IN DRIEVOUD 
We werden voorts in de gelegen
heid gesteld de catalogus te raad
plegen (kleine, smalle bandjes met 
fiches, die in 3-voud worden uit
getypt en worden opgeborgen op de 
criteria titel, datum en plaats 
van verschijning) en zelfs nog 
enige kranten in te kijken. In de 
belendende tentoonstellingsruimten 
lag een greep uit de collectie 
onder glas te pronk: daar waren 
wel zeer bijzondere stukken bij. 
We hebben van dit·bezoek bijzonder 
genoten, en de moeite die Mlle. 
Maguet voor ons deed zeer op prijs 
gesteld. 

MITTAGESSEN EN HANDWERKMARKT 
Gelukkig was het inmiddels droog 
geworden en kregen we zelfs de zon 
nog te zien. Voor onze lunch 
hadden we geboekt bij het befaamde 
restaurant 'Elisenbrunnen', in het 
Kuurgebouw gevestigd. Een prettige 
ambiance, en een voortreffelijk 
Mittagessen. De winkels waren die 
middag open tot 4 uur (eerste 
zaterdag van de maand) en er was 
een druk be70chte handwerkmarkt in 
de straten van de binnenstad. Een 
talrijk publiek verdrong zich voor 
de kraampjes met over het algemeen 
mooie handgemaakte spullen, van 
hout,. metaal, textiel, glas en 
alle mogelijke andere materialen. 
Hier en daar demonstreerden vaklui 
hun kunnen. Het geheel werd opge
luisterd met hier en daar een 
straatmuzikant. Erg gezellig. En 
Aken is een mooie stad: er is veel 
meer te zien dan alleèn de Dom van 
Karel de Grote. 
Maar ja, we hadden maar een paar 
uurtjes, helaas. Het zou ons niet 
verbazen dat sommigen van ons de 
neiging voelen'om er op eigen 
gelegenheid nog eens een keer weer 
heen te gaan, en dan wat langer. 
Jammer dat het niet wat dichterbij 
is. Op de terugweg kregen we ook 
nog te maken met een flinke file 
tussen Sittard en Roermond, waar 
men bezig was met asfalterings
werkzaamheden. Op de heenreis 
hadden we dat wel gezien, maar een 
poging om het obstakel te omzeilen 
via de route Brunssum-Koningsbosch 
-Roermond mislukte. (We hadden bij 
dat kruispunt, waar een ANWB-bord 
ontbrak, rechtsaf moeten slaan in 
plaats van rechtdoor!)- DJO 
################################# 

Wie meer wil weten kan voor een 
schappel i ;ke prijs (DM 25) het 
boek 'Das Internationale Zeitungs
museum der Stadt Aachen' vnn de 
hand van H.Lopper kopen. Veel "nn 
de informatie in dit artikel ig 
daaraan ontleAnd. Paperback, 208 
blz., 270x197mm. Telefonisch te 
bestellen bij het Zeitungsmuseum: 
09-49-241-4324508. 



Over verzamelen 
gesproken 

door 
Klaas Salverda 

Vrekkenkrant 
De mooiste aanwinst voor mijn 
verzameling bedrukt papier vond ik 
de argelopen drie maanden in het 
semi-proressionele circuit. Zeker, 
de nieuwe kop van het Utrechts 
Nieuwsblad is mij niet ontgaan. 
Onze secretaris spreekt in dat 
verband meestal van de 
wereldomvattende term "masthead". 
Ook neem ik waar dat Het BinnenhoF 
dagelijks meer op de Haagsche 
Courant begint te lijken. Nog een 
paar maanden en de samensmelting is 
een Feit. 
Een beetje ~(TV'er kijkt natuurlijk 
op van de mammoetFusie tussen 
Elseviers en het Britse Reed. Hoe 
zal aFgezien van de pecunia de 
zeggenschap over de bladen straks 
zijn geregeld? 
Nee, ik ben blij verwonderd met de 
eerste nummers van de 
"Vrekkenkrant". Een initiatieF van 
de Haagse tweeverdiener's Rob van 
Eeden en Hanneke van Veen, naar een 
idee van van wat een vrouw in 
Amerika met de uitgave van "The 
T ightwad Gazette" doet. "Tightwad" 
staat voor "de hand op de knip" en 
dat is juist wat de Nederlandse 
drijFveren achter de Vrekkenkrant 
(medium voor vrekken, spaarders en 
krentewegers) ook willen. Niet uit 
misplaatste zuinigheid, gebaseerd 
op de gedachte dat geld uitgeven 
niet zou mogen, maar omdat zij er 
een sport van maken om echt met 
minder te leven. 
Dat hun idee aanspreekt blijkt wel 
uit het volgende. Er verschenen, 
zonder dat ze zelF journalisten 
benaderden, in korte tijd meer dan 
35 artikelen in landelijke. 
regionale en plaatselijke bladen. 
Daarop kwamen honderden brieven met 
tips, ervaringen en ontboezemingen 
van overal ter wereld binnen. 
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Inmiddels heeFt de Vrekkenkrant 850 
abonnees en zijn er meer dan 6500 
proeFnummers verspreid. "Een hele 
klus, naast de baan die we beiden 
hebben". schrijven Rob en Hanneke. 
De ouders van Rob hebben een nieuwe 
levensvervulling gevonden in het 
schrijven van adressen, vouwen en 
plakken en op postcode sorteren. Ik 
vind dat ze het prachtig doen, want 
bij de toezending van het eerste 
nummer schreven ze er zelFs met de 
hand "Welkom als abonnee! 11 bij. 
De titel vrek, die bij sommigen 
nogal heFtige reacties oproept 
hetgeen het abonnementenaantal 
onmiddellijk doet stijgen, dragen 
ze als een geuzennaam. In een 
interview met Trouw zeiden de 
oprichters te verwachten dat 
soberheid in Nederland de nieuwe 
levensstij I wordt: "Steeds meer 
mensen hebben net als wij genoeg 
van de verspilling, het steeds maar 
meer verdienen en meer uitgeven. Al 
die Flauwekul die we nodig denken 
te hebben". 
De nieuwe levensstijl maakt een 
bewuste vrek gelukkiger. Van het 
geld dat je overhoudt kun je 
zonodig anderen helpen oF je kunt 
er op termijn andere dromen (een 
huis waar het goed is om te wonen) 
van waarmaken. 
De sport die erachter schuilgaat 
werkt aanstekelijk. In het eigen 
huishouden heeFt het duo op de 
Fluitketel een maatstreepje staan, 
voor de juiste hoeveelheid water. 
Zo hebben ze ook geleerd dat koud 
leidingwater in de koelkast net zo 
lekker is als Spa-rood van een 
gulden. Een voedzame maaltijd kost 
hen nooit meer dan 2,50 gulden per 
persoon. 
De lezer-bladbinding is enorm, want 
de reacties stromen binnen. Edwin 
uit Almere bericht dat hij weer bij 
zijn ouders ging wonen, waardoor 
hij geen licht en kachel hoeFt te 
branden en eten te koken. Slim he? 
Ineke. ook al uit Almere, vangt 
regenwater op voor de planten en 



probeert iedereen ervan te 
overtuigen dat het leuk is om zelf 
te zaaien. Wat zij niet kan 
weggeven strooit ze bij 
fietstochten langs de paden. Ze 
spaart licht en verwarming door 
veel op bezoek te gaan en hoopt 
veel bezoek te ontvangen zodat 
anderen kunnen sparen. 
Natuurlijk komt ook het drogen van 
een gebruikt theezakje ter sprake. 
Evenals de zuinig levende hospita 
die even op een nieuwe toiletrol 
gaat staan voordat ze hem ophangt. 
Voor menigeen, aldus de bewuste 
vrek, valt de stress van het werk 
alleen maar weg te wer~en door 
tussen de middag een kwartier in de 
rij te staan voor een broodje 
gezond. Alsof het de gewoonste zaak 
van de wereld is \>JOrden zo hele 
bedragen betaald alleen maar voor 
een lunch! Maar terwijl de 
collega's in de rij gaan staan, 
gaat de vrek een wandelingetje 
maken en op een bankje genieten van 
zijn zelf meegebrachte boterhammen. 
Er is zelfs een vrouw die een 
doosje heeft waar alle kruimels in 
gaan uit verpakkingen van beschuit, 
biscuit, enzovoorts. Die doet ze in 
de yoghurt. 
De Vrekkenkrant komt uit als 't 
(hen) uitkomt, en tenminste zes 
keer per jaar. Zes nummers kosten 
15 gulden, bij vooruitbetaling op 
postgiro 1523351 t.n.v. de 
Vrekkenkrant, Den Haag, o.v.v. 
abonnement. Voor degenen die dit 
bedrag te hoog vinden, heert de 
uitgever de volgende tip: deel de 
krant met andere vrekken. Als je er 
veertien vindt betaalt ieder maar 1 
gulden en spaar je samen 210 gulden 
uit voor de komende zes nummers. 
Als Journalist heb ik overigens wel 
even de wenkbrauwen gefronst toen 
ik de tip las van iemand uit 
Monster die met vier gezinnen een 
abonnement op een dagblad delen. De 
krant wordt elk kwartaal opgezegd. 
De volgende in de groep neemt ~en 
nieuw abonnement, dat uiteraard 
wordt voorafgegaan door een 
proefabonnement. Dat gaat me nu net 
iets 1~e ver. 
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Op reis met de VKTV 
Zaterdag 5 september stond voor 
geïnteresseerde VKTV-leden een 
excursie naar het Zeitungsmuseum in 
~~en op het programma. U zult er 
elders in dit nummer vast meer over 
lezen, maar ik wil het bestuur en 
met name het secretariaat van onze 
club graag onze complimenten maken 
voor de perfecte organisatie. 
Secretaris Oostra zette de muziek 
al vroeg in. Weet u wat het 
betekent om een kleine twintig 
mensen, die verspreid over het land 
wonen, om half acht 's morgens in 
Utrecht bij elkaar te krijgen? Geen 
wonder dan ook dat toen de 
Emmeloord Express met het 
Fellini-achtige gezelschap richting 
oostgrens koerste, menigeen nog 
even een uiltje knapte. Maar bij de 
eerste koffiestop wisten we weer 
met wat voor gezelschap we van doen 
hadden. Overal kwamen plastic 
tasjes boven tafel en na een 
kwartiertje koffie was menige 
courant of curiositeit van eigenaar 
verwisseld. 
Het bezoek aan het Zeitungsmuseum, 
hoe marginaal ook vergeleken bij 
het Nederlandse Persmuseum, was 
boeiend. Het is toch prachtig om op 
afroep een zomers toeristenblaadje 
uit een Zeeuwse badplaats 
voorgeschoteld te krijgen? Het 
personeel was gastvrij en achter de 
warme lunch in restaurant 
Elisenbrunnen bleek een 
voortreffelijke suggestie van het 
VKTV-lid de heer Löwenhardt schuil 
te gaan. 
Maar het mooiste had secretaris 
Oostra voor het laatst bewaard. 
Nadat hij het huurbusje weer 
behendig de grens over had gestuurd 
dacht hij in het zuiden des lands 
buiten een flinke file te kunnen 
blijven. Vanuit een plaatsje dat 
zijn vrouw kende omdat ze er verre 
familie heeft wonen, zette hij een 
alternatieve route in, waarmee 
i nderdaad de snel \>Jeg werd omzei ld 
maar vervolgens \.7el ongeveer elk 
denkbaar ander obstakel opdoemde. 
Hoeveel borden, achterkanten van 
plaatsen en industrieterreinen (de 

.._-_ .. - --- ..... _ •.. ~.-_ .. 
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secretaris noemde het zelrs een 
toeristische route) we gezien 
hebben, weet ik niet meer. Wel dat 
de secretaris, toen er eindelijk 
weer een aanduiding voor de snelweg 
naaI' Ei ndhoven opdoemde. nogmaals 
een B-weg indook. 
Die middag heb ik voor het eerst 
een krachtterm uit de mond van de 
altijd zo welbespraakte heer Oostra 
vernomen. "Shit! lt. sprak de 
secretaris. Zijn conclusie. met een 
verbeten trek om de mond: "De 
volgende keer nemen we een kaart 
mee". 
Toen we eindelijk weer op de 
snelweg kwamen en Oostra het 
gaspedaal van de Enuneloord E:xpress 
dacht te kunnen indrukken. sloten 
we keurig aan bij het staartje 
van.. een kilometerslange rile. 
Vlak voor Utrecht gingen mijn ogen 
weer open. Het einde van een 
prachtige dag voor een buitengewoon 
select gezelschap was in zicht. Een 
dikke pluim voor de VKTV en -
welgemeend - voor onze secretaris! 
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HP/De Tijd op Zondag 
Zeker weten doen we pas als het 
echt zo is. maar de laatste 
berichten voor het sluiten van deze 
rubriek waren dat de HP/De Tijd op 
zondag vanar halr oktober met een 
zondagskrant uitkomt. De krant komt 
naast het weekblad. Abonnees van 
HP/De Tijd krijgen het zondagsblad 
automatisch in de bus. Hoe 
automatisch dat zal zijn. laat zich 
volgens mij echter nog moeilijk 
voorspellen. En tenslotte heb ik 
gelezen dat het alleen mogelijk zal 
zijn op beide bladen tegelijk een 
abonnement te nemen. Een project 
dat voorlopig meer vragen oproept 
dan beantwoordt. 

Komkommertijd 
"Zonder twijrel het beste verhaal 
tot dusver in de komkommertijd", 
noemde The Independent on Sunday 
een nieuwsbulletin van de BBC. 
Begin augustus presteerde de omroep 
het om exact hetzelrde 
nieuwsbulletin uit te zenden als 
dat van vierentwintig uur daarvoor. 
De nieuwslezer had niets in de 
gaten. De omroep liet een dag later 
in een orriciële verklaring 
beschaamd weten een 'diepgaand 
onderzoek' in te zullen stellen 
naar de oorzaak van deze 
'ongelukkige vergissing' 
dus niet nodig geweest. 
de Britse zondagskrant, 

Dat was 
oordeelde 
die danig 

in zijn nopjes was met zo'n 
vrolijke oprrisser in de saaie 
zomertijd. 
Deze nieuwswaardigheid, alsmede de 
illustratie, trorren we aan in een 
zomernummer van het vakblad De 
Journalist. 



Leidse Courant 
De Hollandse Dagblad Combinatie 
(HOC), uitgeeFster van onder meer 
het Leidsch en Alphens Dagblad, 
neemt de Leidse Courant over' van 
SiJthoff Pers in Den Haag. De 
Leidse Courant (oplage 7000) 
exemplaren zal op termijn 
verdwijnen, dat wil zeggen opgaan 
in het Leidsch Dagblad. De krant 
wordt volgens plan uiterlijk 31 
december van dit Jaar bij de HOC 
ondergebracht. De Combinatie staat 
vooral bekend als de uitgeefster 
van het Haarlems en het 
N001~dhollands Dagblad die door twee 
aparte redacties vanuit 
respectievelijk Haarlem en Alkmaar 
worden gemaakt. Het Leidsch Dagblad 
was al een kopblad van Haarlem. 

O. die boeven! 
De Alkmaarsche Courant, een van de 
edities van het Noordhollands 
Dagblad, bericht: 
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Kamper Courant 
De Kamper Courant is na 153 Jaar 
verdwenen. De uitgave is volgens 
het ANP per 1 okt,ober geïntegreerd 
in het Nieuw Kamper Dagblad. 
De Courant kampte al Jaren met een 
daling van het lezersbestand. De 
uitgeefster, Boom Pers in Meppel, 
zag geen mogelijkheden meer om de 
courant winstgevend te maken. Voor 
de uitbouw tot een volwaardig 
dagblad zou de belangstelling te 
klein zijn geweest. Het Nieuw 
Kamper Dagblad, dat sinds 1948 
verschijnt. heeft een oplage van 
bijna 7000 exemplaren en is een 
kopblad van de Zwolse Courant. De 
Zwolse Courant maakt deel uit van 
het Wegener-concern. 

L-__________________ . _____ _ 
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Groninger Dagblad 
In de stad en de provincie 
Groningen is voor het eerst het 
Groninger Dagblad verschenen. Het 
is de nieuwe titel van de tot 
dusver afzonder'liJk vel~schenen 
dagbladen De Noord Ooster en de 
Winschoter Courant. De dagbladtitel 
van de Winschoter Courant heeft 122 
Jaar bestaan. De Noord Ooster. een 
kopblad van de Winschoter Courant 
die in Veendam en omstreken 
verscheen. heeft 88 Jaar bestaan. 
De nieuwe krant verschijnt 's 
ochtends. De oude bladen verschenen 
's middags. Zowel de nieuwe titel 
als het verschijningstijdstip zijn 
in de strijd geworpen om onder meer 
beter met het Nieuwsblad van het 
Noorden te concurreren. 

Bad News 
Slecht nieuws voor de kranten. Het 
percentage volwassenen in Amerika 
dat dagelijks de krant leest, is 
tussen 1983 en dit Jaar gedaald van 
71 tot 61 procent. Dat berichtte 
Elys A. McLean recentelijk in USA 
Today . 

Nog meer slecht nieuws 
De Par'tiJ van de Arbeid heeft een 
nieuw blad voor. onder andere. haar 
leden. Het heet PRO en het modern 
uitgevoerde maandblad staat zich 
erop voor dat het Over en niet 
Namens de Partij van de Arbeid 
spreekt. Het coloFon meldt dan ook 
geen uitgever. PRO heeFt volgens de 
tweemans redactie een Journalistiek 
doel. de PvdA een politiek doel. 
PRO komt in de plaats van Rood. dat 
korte tijd het gat heeft opgevuld 
van het verdwenen koppel Voorwaarts 
en de Toekomst. 

--_._--_.,-_ .. _- ._,-_.'-- ." 



De bladengeschiedenis van de 
sociaal-democratie is rijk. 
schrijft PRO. En altijd ~as het 
dilemma: megafoon van het 
partijbestuur. of microfoon voor 
elk partilid dat de pen ter hand 
neemt. "PRO is geen van beide. Geen 
megafoon en geen microfoon. Maar 
het geeft ~el informatie over de 
partijkoers en bevat reportages. 
debatten en columns ~aarin 
PvdA-leden aan het woord komen lt. 
Gelet op het telkens weer trieste 
einde van zijn voorgangers ontkomt 
PRO(gressief) niet aan de vraag of 
zij een lang leven is beschoren. 

Jaarmagazine 
"Per Saldo" is een blad dat 1x per 
jaar verschijnt. Het is een 
Magazine van het Ministerie van 
Financiën. dat tegelijkertijd met 
de Miljoenennota uitkomt. Doordat 
het een informatief blad is. niet 
te vergelijken met een jaarverslag. 
is het een tijdschrift met een wel 
heel lage frequentie. Of kan iemand 
van u het nog sterker vertellen? 
"Per Saldo" is helemaal gewijd aan 
het huishoudboekje voor 15 miljoen 
mensen. Maar je kunt er' ook in 
lezen dat een halfje brood ongeveer 
65 ecu-centen kost. Een gulden is 
ongeveer 0.43 ecu waard. 

Buitenland 
Tenslotte wat lezerspost uit de 
buitenlandse bladen. Toegezonden 
door even nieuwsgierige leden. 
waarvoor hartelijk dank en blijf 
vooral inzenden! 

Uit "The Sunday Express" in de 
rubriek 50 years ago. 2 augustus 
1842: 

50 YEARS AGO 
~A!f ';BG~li~ liiti'.r. .... j 
! ,.~,rB ~~ P.oOD} 
~~.~~L~b1.~' 

.,,,": ...... -
.. Fram The SUllday Express 

August 2. 1942 
THE Dutch have been suffering 
many hardships including lack ol 
lood under the Nazi Occupatión. 
Doctors advise them to supplement 
their sparse diets with calcium·rich 
eggshells, crushed into a paste and I, 

consumed to improve bones and , I 
teeth. 

Vereniging van Kranten· en Tijdschriftenverzamelaars VKTV 

Blond protest in Britse krant. De 
ingezonden brief van Tiny van der 
Velde: 

SIR-I am Dutch and though I have 
lived in England for three years, I can 
count on one hand the instanees that 
Holland is mentioned in the press. I 
was pleased therefore to see your arti· 
cle ab out Maastricht ("Just Waiting 
for the Circus", Nov. 2). 

1 'lm also tall and blonde, but I get 
so bored with the same old stories of 
taU Dutch blondes who smoke drugs 
and shop in sex stores. You had to 
mention clogs and tulips as weil. 

Do English people who visit the 
Netherlands really think they will 
meet blonde, sex·mad, stoned girls 
who wear clogs and have a tulip in 
their mouth on every street corner? 

Aachen 

TINY VAN DER VELDE 
Oxford 

Een interessante discussie ontspon 
zich in het Zeitungsmuseum toen de 
medewerkster het VKTV-gezelschap 
vroeg waarom de advertenties in 
Nederlandse kranten in vroeger 
eeuwen haaks op de redactionele 
tekst en vaak in de marge stonden. 
We kwamen er niet helemaal uit. 
Thuis heb ik het meesterwerk van 
pershistoricus dr. M. Schneider 
geraadpleegd. Schneider schrijft 
dat de exploitatie van de 
nieuwsbladen lange tijd gebukt ging 
onder heffingen als ~tadsbelasting 
en een heffing op papier. Dat 
laatste gebeurde al vanaf 1674. Uit 
het buitenland geïmporteerd papier 
was met een ex~ra recht van acht 
penningen belast. In 1750 werden 
deze kosten zelfs verdubbeld! 
Om de expl oi ta.t ie, enigszi ns 
rendabel te maken was men 
aangewezen op advertenties. Omdat 
het er in het begin maar een paar 
waren. lo,1erden deze in het onderste 
deel van de laatste kolom geplaatst 
en. om onderscheid met de 
nieuwsberichten te houden. met een 
ander lettertype gedrukt. Toen het 
aantal advertenties toenam. werden 
ze loodrecht op de nieuwsberichten 
langs de zijkant gedrukt. Zelfs in 
de vorige eeuw werd deze indeling 
nog toegepast. Wa.arvan akte! 

Klaas Salverda 



Dagblad(en) in focus 

De Zweedstalige pers van Finland 

In Focus deze keer niet een dag
blad maar een minderheid waarvoor 
een aantal dagbladen wordt uitge
geven: de Zweedstalige dagbladen 
van Finland. Dagbladen die ten
naastebij 300.000 Zweedssprekenden 
bedienen, bijna uitsluitend aan de 
zuid- en zuidwestkust woonachtig. 
Ook de Finse Finnen wonen ·trouwens 
in grote meerderheid langs of op 
korte afstand van de kusten, met 
4itzondering van een enkele grot~ 
stad zoals Tampe~e, Kuopio en 
Lahti. Etnische minderheden zijn 
intrigerend, vooral wanneer er een 
stuk geschiedenis uit spreekt. Bij 
de Zweedse minderheid in Finland 
is dat zeker het geval, en met de 
geschiedenis van deze uithoek van 
Europa zijn wij doorgaans niet al 
te best op de hoogte. 

FINS-OEGRIERS 
Het gebied dat Wl] nu Finland 
noemen werd aan het begin van onze 
jaartelling bewoond door Fins
Oegrische nomaden die daar vanuit 
wat nu het noorden van Rusland is 
naar toe waren getrokken. Door de 
nogal geïsoleerde ligging, aan de 
periferie van Europa, ver weg van 
de voornaamste routes van de grote 
volksverhuizingen, konden ze daar 
relatief ongestoord leven. Andere 
Fins-Oegrische stammen, die naar 
het zuidwesten trokken en in de 
Donauvallei neerstreken en zich 
Magyaren noemden, hadden een veel 
meer bewogen geschiedenis in het 
verschiet. 

GEISOLEERDE SPEELBAL 
Maar de Finnen woonden toch niet 
zo geïsoleerd dat ze geheel van 
vreemde overheersing vrij konden 
blijven. Alleen al het feit dat ze 
één van de laatste nog te kerste
nen volkeren van Europa waren (de 
Litouwers waren het laatst, aan 
het eind van de 14e eeuw) was een 
- niet eens zo stilzwijgende -
uitnodiging aan reeds bekeerde 
vorsten in de buurlanden. Dezen 
waren best bereid om onder het mom 
van missiedrift eens te kijken of 
er in Finland geen vaordeel viel 
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te behalen: territoriaal~ econo
misch, dan wel beide. Finland lag 
te ver van het hart van Europa om 
de machthebbers daar te boeien, 
maar er waren twee regionale 
mogendheden in opkomst: Zweden en 
Rusland. In de politiek van deze 
twee landen is Finland dan ook 
eeuwenlang een speelbal geweest. 

DE BOLGAR CONNECTIE 
De Zweedse belangstelling voor 
Finland was trouwens al gewekt ver 
voordat de Zweden zelf tot het 
Christendom waren geraakt. In de 
Vikingentijd, toen de Denen de 
kusten van de Lage Landen plunder
den en zich gewapenderhand vestig
den in streken als Yorkshire, East 
Anglia en Normandië, deden de 
Noren hetzelfde in Schotland en 
rondom de Ierse Zee. De Zweedse 
Vikingen daarentegen richtten zich 
oostwaarts: ze staken de Oostzee 
over, vestigden zich in Estland en 
Letland, en voeren de Newa op naar 
Nizhni-Novgorod (Holmegaard in het 
Zweeds), Kiev, en naar Bolgar aan 
de Wolga (ongeveer waar nu Kazan 
ligt). Bolgar was een grote 
marktplaats waar de Zweedse Vikin
gen goede zaken deden met kooplui 
uit de Mohammedaanse wereld, die 
van over de Kaspische Zee de Wolga 
waren opgevaren. Hun negotie be
stond uit huiden en slaven, die ze 
veelal onderweg in het noorden van 
Rusland insloegen. De Finse Golf 
was dus een belangrijke Zweeds
Vikingse handelsroute, en de 
noordkust van die Golf kreeg dan 
ook al vroeg te maken met immigra
tie van Zweden. Wellicht dat ze 
daar de plaatsen innamen van 
Finnen die door andere Zweden als 
handelswaar waren verkocht op de 
markt van Bolgar. 

KRUISTOCHTEN 
De grote stroom Zweedse immigran
ten naar Finland kwam echter pas 
later op gang onder koning Erik IX 
bijgenaamd de Heilige, in de 12e 
eeuw. Deze koning organiseerde de 
eerste Zweedse kruistocht naar 
Finland, een traditie die door 
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koningen die na hem kwamen werd 
voortgezet. Tegelijkertijd mani
festeerde zich in Finland nog een 
andere "missie", wat bescheidener 
van omvang, vanuit het inmiddels 
eveneens gekerstende Moscovië. 
Hieraan heeft Finland nog steeds 
een kleine Grieks-Orthodoxe 
minderheid te danken. Maar het 
waren de Zweden die Finland ver
overden, en het land verdedigden 
tegen toenemende Russiche aan
spraken en aanvallen, die met name 
Karelië golden: een gebied waar de 
R~ssen om strategische redenen 
belang bij hadden (verbinding naar 
de Noordelijke IJszee). 

DEEL VAN ZWEDEN 
Politieke verschuivingen in 
Skandinavië luidden dus ook voor 
Finland veranderingen in. Met name 
gold dit voor de Unie van Kalmar 
(1397), waarmee. Denemarken, Zweden 
en Noorwegen in één personele unie 
onder het Deense vorstenhuis 
werden verenigd, en de Rijksdag· 
van Strängnäs (1523) waarmee die 
Unie, na een opstand tegen de 
Denen, werd ontbonden en die van 
de opstandelingenleider Gustaaf 
Wasa de stichter van de volgende 
Zweedse dynastie maakte. Deze 
Gustaaf was een doortastend man, 
die zijn land in bestuurlijke en 
andere aspekten - vooral ook in 
militair opzicht - krachtig 
reorganiseerde. Hiervoor had hij 
veel geld nodig, en dat leende hij 
van het machige Hanzeverbond. Maar 
de kooplui van de Hanze zagen het 
niet zitten om hun geld voor on
bepaalde tijd in Zweedse staats
leningen te steken, en begonnen al 
snel op terugbetaling aan te 
dringen. 

REFORMATIE 
Geld had de staat niet, vandaar 
dat op instigatie van de koning de 
Rijksdag van Västeräs (1527) 
besloot het bezit van de toen nog 
Rooms-Katholieke Kerk te nationa
liseren. Een kunstje dat Hendrik 
VIII hem in Engeland zou nadoen, 
zo'n negen jaar later. In beide 
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gevallen zorgde de reformatie voor 
het ideologische vernis. 

EVEN EEN GROTE MOGENDHEID 
Onder Gustaaf's opvolger Erik XIV 
ging Zweden op de expansietoer: 
veldtochten en oorlogen tegen de 
Denen en de Polen, met als inzet 
de Sont c.q. het bezit van Est
land, volgden. Drie koningen later 
[één van hen, Sigismund, keerde 
terug tot het katholicisme en werd 
tot koning van Polen benoemd] werd 
het pas echt ernst, met het bewind 
van Gustaaf 11 Adolf, die van 
Zweden voor korte tijd een grote 
mogendheid maakte. Hij veroverde 
grote delen van Estland en Let
land, en was in het kader van de 
Dertigjarige Oorlog met succes 
aktief in Duitsland; aan het hoofd 
van zijn leger drong hij door tot 
diep in Beieren, maar sneuvelde in 
1632 in de slag b~j LOtzen in 
Saksen. De Vrede van MOnster 
(1648) leverde Zweden territoriale 
uitbreiding op in Voorpommeren, 
ROgen en tussen de rivieren Elbe 
en Weser. Tien jaar later (1658) 
versloeg Karel X Gustaaf, aan het 
thuisfront gesteund door zijn 
kanselier Oxenstierna, de Polen en 
de Denen, wat hem Trondheim, Skäne 
en Bornholm opleverde. Weliswaar 
werd hij door de Nederlanden 
gedwongen Trondheim en Bornholm 
weer af te staan, maar Zweden 
bleef voorlopig de grootste Oost
zee-mogendheid (op Nederland na 
dus). Voorlopig, want Karel 11 nam 
in volgende oorlogen tegen Polen, 
Rusland, Denemarken, Saksen, 
Hannover en Pruisen een beetje 
teveel hooi op zijn vork. Tsaar 
Peter de Grote versloeg hem 
vernietigend bij Poltava in 1709. 
Bij de Vredes van Stockholm (1720) 
en Nystadt (1721) verloor Zweden 
alle overzeese bezittingen met 
uitzondering van Finland en een 
stukje van Voor-Pommeren. 

BERNADOTTE RUILT FINLAND IN 
De rest van de 18e eeuw gebeurde 
er niet veel in Zweden. En dus ook 
niet in Finland. Wat bleef was de 
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tegenstelling met Rusland, dat 
gaandeweg machtiger werd (dat kon 
natuurlijk ook niet anders met 
zo'n groot land), en in 1808 zelfs 
heel Finland veroverde (Vrede van 
Frederikshamn in 1809). Dit was de 
Napoleontische tijd; Zweden was 
altijd al een bondgenoot geweest 
van Frankrijk, en bleef dat ook na 
de revolutie. Alleen toen kort na 
1808 ook Denemarken onder Franse 
invloed kwam was de liefde even 
bekoeld. Echter, toen de machtige 
Zweedse adel Gustaaf IV afzette, 
iets waar het verlies van Finland 
z~ker toe had bijgedragen, en zijn 
oom Karel XIII tot koning benoem
de, bleek laatstgenoemde geen 
troonopvolger te hebben. Hiertoe 
werd toen in 1810 de Franse maar
schalk Jean-Baptiste Bernadotte 
aangezocht, die vrijwel direkt de 
feitelijke staatsmacht begon uit 
te oefenen. Twee jaar later kon 
men echter Napoleon's -nederlaag 
zien aankomen, en dus koos Berna
dotte voor de Russen: het zou, 
zeker voor Zweden alleen, niet 
mogelijk zijn Rusland te verslaan, 
en Finland was dus definitief voor 
de Zweden verloren. Maar enige 
compensatie werd gevonden toen, 
met Russische steun, Karel XIII in 
1814 ook tot koning van Noorwegen 
(pergonele unie) werd benoemd. Het 
huis Bernadotte regeert nog steeds 
in Zweden; niet meer in Noorwegen, 
dat zich in 1905 afscheidde. 

ONDER DE RUSSEN 
Finland was onder de Russen aan
vankelijk een grootvorstendom, met 
een zekere autonomie. Het land 
werd in zijn dagelijke handel en 
wandel redelijk met rust gelaten. 
Erger werd het pas vanaf 1890 toen 
een proces van russificatie op 
gang kwam, net als in de Baltische 
staten (toen nog Estland, Lijf
land, Koerland, Ingermanland en 
Litouwen). In 1910 werd Finland 
zelfs de facto een deel van 
Rusland. Maar dat zou niet lang 
duren: toen de bolsjewistische 
revolutie uitbrak zagen de Finnen 
hun kans schoon en verklaarden 
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zich onafhankelijk. Met hulp van 
de Duitse keizer kon de Finse 
generaal Mannerheim voorkomen dat 
de bolsjewisten het ook in zijn 
land voor het zeggen kregen. En 
sinds die tijd is het land, on
danks een zwaarbevochten neder
laag in de Winteroorlog van 1939, 
waarin Karelië (genoemd naar een 
Zweedse koning) verloren ging, en 
ondanks de Finse deelname aan het 
Duitse beleg van Leningrad, zelf
standig gebleven. 

ELITE 
Aanvankelijk vormden de Zweden in 
Finland een bovenlaag als kolo
nisatoren (want zo mag je ze toch 
wel noemen), en al zien sommige 
Zweedssprekende Finnen zichzelf 
nog steeds een beetje als een 
elite, de emancipatie van de Fins
sprekende meerderheid heeft daar 
toch wel voorgoed een eind aan 
gemaakt. Het aantal Finnen die het 
Zweeds als eerste taal plegen te 
gebruiken neemt overigens af. Wel 
zijn veel Finnen het Zweeds als 
tweede taal machtig, en wonen er 
veel Finnen in Zweden, hoewel er 
strikt sociaal gezien niet veel 
aanleiding is om uit Finland te 
emigrerern. Ook qua klimaat is het 
in Zweden niet zo gek veel beter. 
Veel Finse steden, niet alleen aan 
de kust, hebben naast een Finse 
ook een Zweedse naam. De Zweeds
taligen hebben een eigen univer
siteit te Turku (Zweeds: Abo), tot 
1812 de hoofdstad van het land. De 
bevolking van de Aland Eilanden 
(Fins: Ahvenanmaa) spreekt bijna 
uitsluitend Zweeds en geniet, na 
door de Volkenbond aan Finland te 
zijn toegewezen, een zekere mate 
van autonomie. 

DE ZWEEDSTALIGE KRANTEN 
Het belangrijkste Zweedstalige 
dagblad in Finland is het "Huf
vudstadsbladet" (lett. Hoofdstads
blad), dat in 1864 werd opgericht 
en een politiek ·onafhankelijke" 
koers volgt. Een pro-Zweedse, wel 
te verstaan. Het laatstbekende 
oplagecijfers is circa 67.000. 



VÄSTRA)N NYLA D 
Daarnaast z1Jn er tal van plaatse
lijke Zweedstalige bladen, zoals: 

·österbottningen" te Kokkola 
alias Gamlakarleby (ca. 5,000); 
"Jakobstads Tidning" te Pietar
saari alias Jakobstad (11.500); 
HBorgábladet" te Porvoo alias 
Borgá (13.000); 
·Västra Nyland" te Tammisaari 
alias Ekenäs (12.000); 

- "Abo Underrättelser D te Turku 
alias Abo (8.000); 

"Vásabladet" te Vaas a alias 
Vása (27.000); 

~iHHangötidningen" te Hanko 
alias Hangö (3pw); 
"Syd-österbotten" te Kristiin~ 
ankaupunki alias Kristinestad 
(3pw); en 
·östra Nyland" te Loviisa alias 
Lovisa (3pw). 

Te Mariehamn op de Aland Eilanden 
verschijnen "Aland" en "Nya Aland D 

beide driemaal per week. 

Ook verschijnen er Zweedstalige 
tijdschriften, zoals "Aker Birka", 
"Landsbygdens Folk" en "Lantman 
och Andelsfolk R voor de boeren; 
·Skogsbroket" voor de bosbouw; 
"Försäkringstidning B voor het ver
zekeringswezen; ·österbottniska 
Posten· voor de jeugd; 'Samarbete" 
en "Handelslaget" van de coöpera
tieve beweging; "Leraren" voor het 
onderwijs; "Kuriren", een familie
blad; het "Radio-TV Bladet B

; 

"Forum för Ekonomi och Teknik"; 
"Vi i Norden" van de Noordse 
Associatie; "Frisk Bris" voor de 
zeilers; "Jägaren" voor de jagers; 
"Kommunaltidningen" voor de ambte
naren; ·Sparbanken" voor de bank
employees; en de vrouwenbladen 
"Astra" en "Marthabladet R

.- DJO 
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Een nieuw dagblad 

In de westelijke Betuwe en in het 
agrarische deel van Zuid-Holland is een 
nieuwe krant verschenen: 
'Dagblad Rivierenland '. Het is een 
kopblad van het Utrechts Nieuwsblad en 
dus een uitgave van Wegener-Tijl. 
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1. Collectie van 6 verschillende spectatoriale tijdschriften fl. 25,--
2. Ontstaan van het nieuwsblad te Antwerpen.Abr.Verhoeven, zijn 

leven. (v/d Branden (Antwerpen 1902)74 blz. geb. fl. 25,--
3. A Census of British Newspapers and Peiodicals 1620-1800 

Crane & Kaye. Een onmisbare leidraad voor elke kran
tenverzamelaar Eng.exemplaren. Gebonden. 

4. Chicago Daily Tribune 3-11-1948 met de beruchte foute 
nieuwskop DEWEY DEFEATS TRm~N - facs.op ware grootte 

5. TWEN/TABOE nos.1-4 (1960-1961 )alles wat verscheen. l'1et 
bijdragen van o.m.Campert,Lucebert,Claus, Hermans. 

6. JAVA-BODE Extra Blad. t.g.v.overlijden Koningin Emma. 
7. Buitengewone Ned.Staatscrt. 20-3-1934. Zwartomrande pag. 

met officiële bekendmaking door Kon.\Vilhelmina v/h over-
lijden van haar moeder Koningin Emma.(slechts 7 regels 
tekst, rest van de voorpagina blankl 

8. Leeuwarder Courant 1803 - klein formaat. 
9. De Standaard - extra nummer 29-10-1937 (1837 - Abraham 

Kuyper - 1937) 48 blz. 
10. De Nederlandsche Stoompost ('s-Gravenhage)1860 met zeer 

decoratieve 'kop'. 
11. "Editorially Speaking" February 1991. War in the Gulf. 

Reproductie van 92 voorpagina's van kranten Golfoorlog. 
12. 60-jarig Jubileum De Groene 19-12-1936 - 42 blz. 
13. Brüsseler Zeitung 1942 
14. L'Illustration Europèenne (Brussel) 1885 
15. L'Illustration, Journal Universel (Paris) 1845 
16. Berliner Zeitung 100 Jahre (18-5-1977) 80 pagina's. 
17. Haagsche Courant Extra editie 5-6-1968:Aanslag B.Kennedy 
18. New York Daily Tribune : origineel uit 1850 
19. Daily Telegraph - 100 years in pictures 1855-1955 - 96 pp 
20. Daily Telegraph - 125 years in words and pictures1855-1980 
21. Liverpool Daily Post Centenary edition 1855-1955 -128 pp 
22. Evening News (Accra)lvlarch 7,1959 (founded by Kwame Nkrumah 

(met silhouet van hem in de kop van de krant) 
23. Le Journal des Brodeuses (Lyon 1954)met patronen. 
24. Zierikzeesche Nieuwsbode 19-8-1991 - 25.000ste nummer I 
25. Prisoner of War (Official Journalof the British priso

ners of v/ar in Germany camps)May 1943-16 pp.geillstr. 
26.News on Sunday (Londen)No.1 jg.1(26-4-1987) - met grote 

nieuwskop WARNINGIThis newspaper is dangerous! 
27. Facsimile van Chicago Daily Tribune 3-11-1948 met beruchte 

verkeerde nieuwskop "Dewey defeats Truman".\Vare grootte 
28. Na de school (Geill.weekblad voor Vlaamsche jongens en 

meisjes (Antwerpen)1929 met leuke gekl~ude voorplaat. 
29. Het Nieuwsblad voor Nederland (A'dam)22-4-1901 
30. Feestnommer van Het Nieuws van den Dag (A'dam)12-5-1874 
31. The Custer story as told by The Billings Gazette.27-5-'61. 

Historie highlights of the Battle of the little Big 
Horn - 56 pagin~'s. 

32. Journalistiek leven in Curacao door N.Hartog (1944)354 
blz.geill.met voorpagina's lrranten. 
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Krantencuriosa uit de verzameling van 
Louis Nierynck (deel 11) 

Hoe een krant uit Trinidad in Vlissingen 
verzeild raakt en over een Vrije Volk 
tegen de drank of een krant gedrukt op 
een bergtop, over een d~oomcourant en een 

~~~~~~~~~~-~---------------------------
THE TICKLER (Philadelphia-USA) 

van 18 jan 1810 is een satirisch weekblad, 
uitgegeven door ene 'Toby Scratch'em' en 
de ongebruikelijke kop van het blad ver
toont een arm van een man, die met een 
zweep de hond slaat. Dit blad verscheen 
gedurende zes jaar. 

I 

I 

\ 

I 
i 

Ooit gehoord van een dagblad 
dat gedrukt werd op een bergtop? Ik heb een 
exemplaar van BURT', S AMONG THE CLOUDS ui t 
1877. Dit toeristisch blad uit New Hamps
hire 9 Amerika, draagt als ondertitel 
"printed daily on the summit of Mount Was
hington". Een krant zonder veel nieuws 
maar voor de toeristen in die tijd hoogst 
informatief. Talrijke advertenties verto
nen gravures van hotels en alle soorten 
vervoermiddelen die nodig waren om die 
hoge vakantiebestemming te bereiken. 
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Een ander VRIJE VOLK dan het bekende 
socialistische dagblad is het propaganda
blad van de 'nationale christelijke ge
heel onthoudersvereniging'dat van 1909 
tot 1940 wekelijks te Apeldoorn verscheen. 
De kop van "Het Vrije Volk" vertoont een 
vrouw met een bramdweerhelm op die met een 
bezem drankflessen wegveegt. Het exemplaar 

is nr.16 van de 2de 

Volgens de Handlist of English 
and Welsh Newspapers 1620-1920 zijn er van 
TRE MAGNET in Londen sinds 1837 2616 num
mers verschenen. Op 27 aug 1888 verscheen 
het weekblad voor het laatst. Rond de 
titel van de krant zijn de volgende slogans 
afgedrukt "the largest of the l~gest, the 
cheapest of the cheapest" en "forwarded 
to all parts of the world - free of .,20s
tage". 

Het is een merkwaardig nieuwsblad 
waarvan ik het geluk had tijdens een book
fair in Brighton het allereerste nummer 
te kunnen kopen voor slechts AA.OO hoewel 
het zo'n 155 jaar geleden een honderdste 
deel daarvan ofwel fourpence kostte (ei
genlijk 240ste deel omdat het Pound toen 
verdeeld was in 240 pence ••• ). 

TBC LARGEST or THE LARGEST, 

Uit België stamt een merkwaardig 
blad: "DE ENTENTEKRONIEK" nr.2 van 15 
december 1917. Het geeft een 14-daags 
overzicht der tijdschriften en dagbladen 
van de Entente. De anti-Duitse tenàenz 
en het ontbreken van een naam van een uit
gever of een adres doet vermoeden dat het 
hier om een Belgisch illegaal verschenen 
blad uit de eerste ~ereldoorlog gaat. 

Een anti-metrokrant is de Ant
\'/erpse "TRAMGAZET" van 25 maart 1975 -
de speciale rouweditie ter gelegenheid van 
de opening van het eerste miezerige metro
kokertjel Enige van de talrijke slogans in 
de krant "alles voor den tram, den tram 
voor alleman" en "uw geld naar de groten, 
uw stad naar de kloten". En curieus blad, 
zoals vele roteste 
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THE TRISTAN TIMES 

Geen origineel maar een Vlissingse 
herdruk ! 
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in the U.J:;. hl\v'I hon~,," Z~br\l~l3l), 

'1:1'4 H, ... I_ .. ).~"..,.. .. ,.,.~"'~ .. ,..'" I ... ,(nv_ 

I ' I r" 
Vlot ... ,.,. 

South AHIUtUo Ot:-~ ... n 

{,.,r thl'l oinldng of U~ho'l.lR. 
U. S. A. Fr~~idt>nt Rooeevol t h"l.n 
rarl"t:lll'l<!. Mr. Chut'ChUl'~ um1ng lo 
thQ hdfl cOMllrni.ng thll Uil"! of f'(>i~ 

"/'ITl g;'\e, J\nd hll.lI "ho nUflf'Hlhd U. 
I tt!.ly thIJ. t nh'! 'r'\t\ke ur' Tl"'!':, 
DlOlAJID lJoyl\s hne- Te"uo~1\ th., 
innllT'Vll'te rntea .:\ "hir" pllfOfling 
throur.h thIOJ H'l<ti terTOIlel\fl ~'H\ t.o 
121~ &, vin the ",Ilp~ to 15~. 
1I0LLAJiD TheJ'l! h1.1\ h~en 11 g'm~r'll 
etrilr'l in !1011!l.T1d ns fI prohnt ~
I'l1nnt th'l rlp.rort-"I.t1on I)f nuteh'tl('Tl 
fOT forc.,!l lnbour in t:;n:ml'ln,. Tha 
Btrik., h'l!l bo:lPJl hrok!!n by the p .... d" 
wh., killt>!l il\\ndr('~8 of bulehmen in 
th!! prn"!ol"lI. 

Sundny ill. ,n tnTlfl of "torM Md 
14 b",1!"1 "f Ml'J.lll.\ hom til!! r,nro:l "1Ir<:! 
lon1"d ["'Tl tilll "BRITlSII rcmrn" to
d'\Y. ,Th'l nhlp n"l..UlJd (or til" !J.K. 
abt;lut 5 p.m. No trf\dlng "nll don'l, 
1.1", .. 1 v""" .... 0/"'''1'' 1 ... 1,.. U,I,..... .... 

Op 25 juni jl. werd in de Postal 
Auction van Messengers in Engeland, onder 
nr. 1223 een exemplaar van The Tristan 
Times van 12 juni 1943 geveild. De opbrengst 
bedroeg .f,29.00 ofwel + fl. 100,--. Het was 
bepaald geen originelë krant afkomstig van 
het eiland Tristan de Cunha! 

Het is slechts een 'Vlissingse' 
herdruk die in 1961 als bijlage aan de 
abonnees van Oprechte Tydinghe (tweemaan
delijks nieuws- en contactblad voor kranten
verzamelaars)...,erd aangeboden ter illustratie 
van een artikel over die krant op dat eiland 
in de Atlantische Oceaan. 

Het leek mij indertijd een leuk idee 
om een herdruk bij het artikel te voegen. 
De illustratie die mij in staat stelde een 
zelfde afdruk op stncil te maken komt voor 
in het boek "Tristan da Cunha 1506-1950" 
van Jan Brander. De 2e oplage van dit blad 
in 500 stuks overtrof natuurlijk die van het 
origineel dat slechts bestemd was voor een 
klein aantal eilandersl 

Sindsdien kom ik het steeds tegen 
alsof het over een origineel exemplaar gaat 
(zie ook het 1e deel van krantencuriosal) 
Nu dus ook in een boekveiling ••• 

Het is begrijpelijk dat een journa
list, op bezoek bij een verzamelaar, graag 
de ongebruikelijke curiosa wilt vermelden, 
in zlJn artikel en dan behoort daartoe The 
Tristan Times, vooral omdath~6p het eiland 

te ka,op was voor '3 Potatoes or 3 Ciga
rettes.' 

Als die journalistieke belangstellin 
voor dat stuk dan zo groot is, vergeet de 
verzamelaar wel eens erbij te vertellen 
dat het hier om een nadruk gaat. 

We hebben kunnen vaststellen dat 
het ook aanwezig was in het Aachen Zitungs 
museum. 

Eigenlijk heb ik nog nooit een ori
gineel gezien;altijd weer is het de be
kende 2e druk, hetgeen ik kan vaststellen 
aan de hand van een klein type-foutje, 
dat me zelf destijds bij het nochtans 
miniscul kopieëren is ontgaan, dat dus 
niet identiek is met het origineel, afge
beeld in eerdergenoemd boek. 

Er is ook een nadruk van het eerste 
nummer van The Tristan Times (kop enigs
zins anders)als bijlage van Oprechte 
Tydinghe verspreid. Let dus op als het 
ooit prijzig wordt aangeboden! 

L.M.C.Nierynck. 

Cartoon· uit Le Monde 

Manreuvres diplomatiques autour de la Bosnie 

CAMt' DE 
co",çEfJTR/lTi~/J ~? 
lOtJT 1\t sum:: 

LtS GRA~bS ~oTs ! 

"Koncenfrariekamp? Altijd direkt sterke woorden, hé." 

Vraag eens een proefnummer aan ... 
schrijf naar Postbus 395, 9640 Al Veendam, 
of bel telefoollllummer 05987-12203. 

I' 



Port of Spain, Trinidad zaterdag 11 
juni 1808. Was het een zonnige dag of stormd. 
het toen op dat eiland aan de hoordkust van 
Zuid Amerika? Feit is dat het een Britse 
kolonie was en dat de TRINIDAD WEEKLY COU
RANT AND COMMERCIAL GAZETTE op die dag daar 
gedrukt en verspreid werd. 

Ik kocht dit exemplaar op de Ber
mondsey market in Londen. De zeldzame krant 
zat verscholen ingenaaid achter enkele Lon
dense dagbladen uit datzelfde jaar, maar die 
nogal veel voorkomen. Ik denk dat het tussen 
die andere kranten onontd.ekt is gebleven! 
Wie heeft zich overigens in die tijd bezig
gehouden met een dergelijke samenvoeging? 
Hoe dan ook het is een prachtige aanwinst 
voor mijn verzameling ondanks een uitgeknipt 
stuk aan de achterzijde. De engelstalige 
krant bevat geen bijzondere berichten; hier 
en daar een bijdrage in het Frans en het 
Spaans en een advertentie waarin aandacht 
wordt gevraagd voor een weggelopen slaaf. 

Een curieus stukje papier dat op 
zo'n wonderlijke wijze van Trinidad via 
Londen in Vlissingen terechtkwam. 

De NIEUWE HAAGSCHE DROOM COURANT 
no.3 van 13 juni 1796 met de in de Franse 
tijd gebruikelijke woorden Vryheid, Gelyk
heid, Broederschap bovenaan de titel, begint 
de tekst met het citaat "dat'het ieder ge
oorlooft is, zijne gedachten en gevoelen 
aan anderen te openbaren, het zy door de 
Drukpers, of op enige amder vryze" ( , Rechte 
van den Mensch en Burger'). De schrijver 
van het blad J.Bruyn - duidelijk aangegeven 
onder de titel van de krant - maakt van die 
vrijheid gebruik om in twee pagina's alle 
oorlogshandelingen en besluiten van de ver
gadering voor het Representerend lichaam 
enz, zowel van vriend als vijand te veroor
delen. Onderaan wordt aangegeven dat de 
"Courant word uitgegeeven op Maandag en 
Vrydag, voor 3 duyten, in de Linde Dwars
straat, by de Linde Gragt, by J.Bruyn.'1 

Een merkwaardige uitgave die ik 
nergens anders aantref in een bestand. 

Tegen betaling van porto stel ik 
een fotokopy'ter beschikking. 

Als Napoleon in 1811/1812 ooit een 
heke.!. aan een krant heeft gehad (de binnen
landse pers verbood hij gewoon)uit het bui
tenland, dan moet dat zeker de ANTIGALLICAN 
MONITOR, AND ANTI-CORSICAN CHRONICLE uit 
Londen geweest zijn. 

Het weekblad bevat de normale 
nieuwsberichten uit binnen- en buitenland 
maar de voorpagina is in alle exemplaren 
uit mijn collectie geheel gewijd aan de 
keizer en dan natuurlijk in ongunstige zin. 
In het nr. van 13 dec 1812 met verslagen van 
de gruwelijke terugtocht van zijn legers 
uit Rusland beschrijft het blad hem als 
"that foe of manldnd, the barbarian Napoleon 

THE AXTIG~I.LL1CA.l."- )IQXITOR, 
<Jnti'l!orstrim f(!;ronic!c. 

Buonaparte". Elke uitgave citeert Shakes
peare in de kop als volgt : 
'Peace be to France,if France in peace 

permit 
The just and lineal entrance to our own: 
If not,bleed France-and peace ascend to 

Heaven!" 
Een interessante curiositeit 

uit de Franse Tijd. 

De laatste aanwinst heet 
,"VREKKENKRANT (Vakblad voor de spaarzame 
kant van Nederland).Jg.1 nr.1 verscheen 
op 21 april 19920 Het blad werd mij uit 
Den Haag ('s-Grapenhage)toegezonden in een 
voor de tweede maaloverplakte gebruikte 
envelop. 

Het kremtewegende echtpaar dat 
de krant naar voorbeeld van het Amerikaanse 
( ! ) "Tightwad Gazette" uitgeeft, Hanneke 
van Veen en Rob van Eeden, voorziet de 
lezer van talloze spaartips en manieren 
om zuiniger te leven. Ze vragen eerherstel 
voor de vrek! 

Het blad verschijnt minstens 
zesmaal per jaar (komt uit als 't uitkomt) 
en een abonnement kost jaarlijks fl. 15,--. 
Adres voor een proefnummer: 
Buys Ballotstraat 27-b 2563 ZB Den Haag. 

l'I\II1't: OfU'L\I. ~ lt. , .. 1 .• ~1 .. 1 ~,,,,,,.I, H"'''' U",Mr~ ~tj"""I~ ,tl ••• lrl>"" f. 1. l ... h.I,,~ 1 1~,r.I, •• 1.1 •• ,",/,,,.,, I, f H_ 

------'-~ __ :~::~.~~::':\:::~':,:;',':~,;:,~~n:~,',~,~,:,~~.,~: :j'::'I:':'~~,,~';','~~ :,:':,:,~,::r:~:'I~,~~::';",;'~\·.'::":i: 
.11 UlJI.;rt~I'II,. nnH Al. ~".,I."I, I. I, ..... I. ,q, .... ".o ", .. "I"ju't", q~' I. IM "I~,."I .. ~,. '" .1 .~, .. ,~. h~,.,."."", 't I-'C 

•• ,.,,~ .ld.·U ".1,.,.",,,·,. , I"'''''''' I ., .. "1.,, ~ f'~ .h ... lo", ~ .,,·,1. ,'I ,,10>, 

[ti.~~~lf~~~~§\~~1~f~~~~Èf~[~~~~f;~;\; 
',OUd""""Me~i~'~~~~"spoorweg dagbiàdCVêracrü'z) 
Het nr. 200 van 19 aug. 1846 uit mijn ver
zameling, gevonden op een rommelmarkt in 
Breda! 
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PRIJSVRAAG 
Kennelijk was onze prijsvraag in 
het vorige nummer te moeilijk. 
Eerlijk gezegd: gemakkelijk was 
het inderdaad niet. Volgende keer 
doen we het anders. We geven U dus 
maar de antwoorden: 
1) De krant heet 'Sochiwotho' en 

werd in het Khmer uitgegeven 
in wat toen nog het koninkrijk 
Cambodja was. 

2) Een gestencilde krant in een 
mengsel van Arabisch en Male
divisch schrift. De naam luidt 
"Münlait' (moonlight) en werd 
(1975) of wordt uitgegeven te 
Malé op de Malediven. 

3) 'Asalu' komt uit Algerije, en 
is gedrukt in het Berbers. 
Wellicht de enige krant die 
ten behoeve van dit nomaden
volk wordt uitgegeven. 

4) De Tibetaanse editie van 'De 
Rode Vlag' (Chin.: 'Hongqi')j 
de Tibetanen spreken van 'Tar
ma': De krant is gedrukt in 
het cursieve ofwel het Z.g. 
'Obu-med' schrift. 

5) Een Mongoolse krant genaamd 
"Obor Mongol Un Edur Un Sonin' 
uit Binnen-Mongoliö, ook een 
provincie van China dus. 

6) Wellicht de minst onbekende: 
~Erekoyan Erevan' uit Yerevan 
in Armeniö. In het Armeens. 

Met dank aan François Mans.-

Couranten, Tijdschriften 
en Folders van 
1720 tot heden 

H. Groenhof jr. 
Zuiderdiep 52 

9521 AT Nieuw Buinen 
((j 

05990-16443 
Openingstijden: 
Maandag gesloten 
Dinsdag en 
Woensdag 13.30 tot 18.00 uur 
Donderdag 13.30 tot 21.00 uur 
Vrijdag 10.00 tot 18.00 uur 
Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur 

• Autoweg Borger richting Stadskanaal 
• ruslag Nieuw Buinen Centrum nemen 
• Bij het 1 e kruispunt, aan de bekende 

Mondenweg, ziet u het antiquariaat 
aan uw rechterhand. 

Wegens familie
omstandigheden gleed 

zowel nr. 2 als nr. 

3 van deze jaar
gang later in de 
bus dan voorzien. 

Onze excuses 
hiervoor. 

····f ., , , .' .. " .. BROOI{LYN DAILY EAGLE 
And Complete LonK Itland New. 

)l 1'.1,,1 'I 

W ALL ST. IN P ANIC AS STOCKS CRASI-I 

mowfttv ~ltttttow~ 
a & SI:ofrt$C. 

rr..,' fc gCI nabq( mcip(~cm tfflf/ianftpm 
W~7.';~ .. ~~:C~;.,.!. ~" 

"'lmil<kfl""i .... Uttt""''''''obO'''' .... 
$.:::-=-";:- 1_ .,..p.a""".,. ... m'<f!«D ..... ""-I 

25~~~~ES~:.s7~:::. ... 1 250 LET éESKYCH NOVIN IJ 
W.~.OM".", s..-l.Ip.o.t,.OM ... ,. 

~~Národni Nowiny.t:~: ' 
;;;--,.:;;, 1f;.~E.~·g ~~~ 

25. 
. e41ofrl1flf 

~~f.strát ~rajff{ ~Ol\)itlJ). 
éESKYCH NOVIN 

,.....~,CSM"4"" 

Z tt1 è t D ; (J r, 
-(",-(",@nj~~ 

pn, .,...; ~ • ehec4. 

1 

! " E
~~d~-

I ,:~. . 

" " ~ 

De 
Tsjechische 
pers
geschiedenis 
in 
tien 
afbeeldingen 
van kranten 
op een 
reeks 
etiketten 
van 
lucifer
doosjes 

(van 
L.Nierynck, 
Vlissigen) 



DE ITALIAANSE DAGBLADPERS 
MET INBEGRIP VAN MALTA, SAN MARINO EN VATICAANSTAD 

Abruzzo 
Adige, L'- (chr.-dem.) 
L'Agenzia di Viaggi (tour.) 
Alto Adige (onafh.) 
L'Arena 
Avanti! (soc.-dem.) 
Avvenire (RK) 
L'Avvisatore Marittimo 

· .. , ... Rome 
Trento 24.200 1945 
Rome .. ','" #1964 
Bolzano (Bozen) 0 45.000 1945 

o 

Verona 46.000 1866 
Rome 0 83.000 1896 
Milaan 105.000 1968 
Genua ... , ... 1919 

Bresciaoggi Nuovo Brescia 0 13.000 1974 
Calabria Rome ... , ... 1979 
Cavalli & Corse (paardensport) Nova Milanese ... , ... 1987 
~l Centro , Pescara 18.750 1981 
La Ci ttà - Corriere di Firenze Flore':'"lce ... , . .. 1986 
Corriere Adriatico Ancona 0 29.000 1971 
Corriere Aretino Perugia · .. , ... 
Corriere del Giorno di Taranto 17.000 1947 

Puglia e Lucania 
Corriere della Sera (onafh.) Milaan 
Corriere dello Sport/Stadia Rome 

o&z 583.000 
o 224.000 

14.600 
50.000 

1876 
1924 

Corriere dell'Umbria 
Corriere d'Informazione 
Corriere di Siena 
Corriere Medico (med., 4pw) 
Corriere Mercantile (fin.) 
Diario di Catania 
Diaria di Siracusa 
Diario di Caserta 
Diario di Napoli 
Diario di Salerno 
Dolomiten (Duitstalig) 
L'Eco di Bergamo (RK) 
L'Eco di Padova 
Espresso Sera 
11 Fiorino (fin.) 
La Gazzetta dello Sport 
La Gazzetta del Mattino 

Perugia 
Milaan 
Perugia & Siena ... , ... 1986 
Milaan ... , ... #1983 
Genua a 15.000 1824 
Catania (ed.v. D. di Siracusa) 

Syracuse (Siracusa) ... , ... 1976 
Napels & Caserta # 
Napels # .. , ... 
Napels & Salerno # 
Bozen (Bolzano) 
Bergamo 
Pad ua (Padova) 

35.000 
45.500 

· .. , ... 
Catania a ... , ... 
Rome 0 91.000 
Milaan' o&z 304.000 
Rome 0 20.000 

La Gazzetta del Mezzogiorno Bari a 74.000 

1923 
1880 
1978 
1955 
1969 
1896 
1971 
1887 
1952 
1985 
1664 

Gazzetta del Sud Messina o&z 59.000 
Gazzetta di Firenze, La
Gazzetta di Mantova 
Gazzetta di 
Gazzetta di 
Gazzetta di 
Gazzetta di 

Modena Nueva 
Parma (onafh.) 
Reggio 
Rimini 

Gazzetta di San Marino 
Gazzetta di Siracusa 
11 Gazzettino (onafh.) 
11 Giornale 

Florence ... , .. , 
Mantua (Mantova) 21 .000 
Modena 10.400 
Parma 0 52.000 1735 
Reggio/Emilia 13.300 1860 
Rimini ... , .. , 1986 
SAN MARINO 1.200 1987 

Sy racuse (Siracusa) ... ,... 1976 
Venetië (Venezia) 125.000 1887 
Milaan o&z 253.000 1974 

11 Giornale di Bergamo-Oggi Bergamo 0 18.000 ·1980 
(voortzetting 

Il Giornale di 
Il Giornale di 
11 Giornale di 

van Il Giornale di Bergamo, 1812) 
Brescia Brescia 41.000 
Calabria Cosenza · .. , ... 
Napoli Napels · .. , ... 

1945 
1973 
1984 
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Anno 16· Nurn.,o 8$ ·l. 1ZOO 

\0 1'\ r-''''''''- , ~, ,., ~ 0 
,"'" .. OSo-Eo 

Bolzano """""'I'It N R: :c...J ___ 
.....,. ~ ............ l!IIIIiIIIdIfIII-' 

ZWITSERLAND 

111 n. \. ,... .....,-
I : " ""0 ( 
", "..., Trento... Udine ., 

,!.-........ .....,' <. ' v • ' ..... SLOVENIË 

\. var.seèi.como 
\ Nova HilantJso Cl e Bre:s.cia 

~ • Bergamo et Verona 
.. Milaan te 

Vicenza 

• Turijn Pad ua 
,.-1 ,-

I .. 
\ 

. • Cremona 
PaVl.a ti' 

Piacenza Ct fit Mantua 

• 

Pers(mal 
computer 
F'h/ifB HEWLETT 
fII.:&iII PACKARD 

Nuovo rolpo di seena 
per iJ popolare calcialore 

Maradona 
arrestato 
perdroga 

in Argentina 
lILTlMORA 

<'1 Genua 

.\ 

Parma _ 

R099iO/Emilia'" Ct 
Modena Bi:~~ara Andreotti prepara una manovra tJa 20 mila miJiardi 

............. 
I 

Florence e SAN HAAINO 

Siena 
Porugia 

• 

MAL TA 

~ 
val1etta~ 
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,', 

11 Giornale di Sicilia Palermo o 
11 Giornale d'Italia Rome 
11 Giornale di Vicenza Verona & Vicenza 0 

70.000 1860 
102.000 1899 

33.000 1945 
180.000 1965 11 Giorno (onafh.) Milaan o&z 

11 Globo (fin.) Rome 0 57.000 1945 
... , ... 1991 
· .. , . .. 1985 
... , ... 1987 

L'Indipendente Milaan 
International Courier (Eng) Rome 
International HeraId Tribune Rome 

(ed. Rome van gezamenlijke uitga NV Times en 
Italia Oggi (fin.) Milaan 

(uitgave gestaakt in 1991) 
11 Lavoro (soc.) 
Libertà 

Genua 
Piacenza 
Rome 

o 
o 

Wash. Post) 
98.500 1985 

21.000 
33.700 
65.000 11 Manifesto (comm.) 

11 Mattino (onafh.) 
11 Mattino dell'Alto Adige 
11 Mattino di Padova 

Napels o&z 
Bolzano (Bozen) 0 

Pad ua (Padova) 

180.000 
· .. , ... 
31.000 

215.000 
54.000 

1903 
1883 
1971 
1892 
1987 
1978' 
1897 
1946 
1985 

11 Messaggero (onafh.) 
Messaggero Veneto 
MF - Milano Finanza (fin.) 

(dagblad sinds 1989) 

Rome 
Udine 
Milaan 

o 
· .. , ... 

La Nazione (onafh.) Florence (Firenze) 292.000 1859 
1952 
1989 
1891 
1983 

La Notte (onafh.) Milaan a 154.000 
La Nuova Ferrara Ferrara · .. , ... 
La Nuova Sardegna (onafh.) Sassari 0 60.000 

22,300 La Nuova Venezia Venetië (Venezia) 
Oggisud Catanzaro · .. , ... 
Olimpico (sport) Rome m&z · .. , ... 
L'Ora (onafh.) Palermo 
L'Ordine (RK) Como 
Ore 12 (fin.) Rome 
L'Osservatore Romano VATICAANSTAD 
Paese Sera (links) Rome 
11 Piccolo (onafh.) Trieste 
11 PopoIo (chr.-dem.) Rome 
La Prealpina (onafh.) Varese 
Primorski Dnevnik (Sloveens) Trieste 
La Provincia (onafh.) Como 
La Provincia (onafh.) Cremona 
La Provincia Pavese (onafh.) Pavia 
Puglia Rome ** 
Ouotidiano di Brindisi Lecce & Brindisi 
Ouotidiano di Lecce Lecce 
Ouotidiano di Taranto Lecce & Taranto 
~a Repubblica (links) Rome 
11 Resto del Carlino Bologna 
Roma (onafh.) Napels 
The Rome Daily American (Eng) Rome 
SecoIo d'Italia (extr. rechts) Rome 
11 SecoIo XIX Genua 
Sera Rome 
La Sicilia (onafh.) Catania 
11 Sole/24 Ore (fin.) Milaan 
Stadio (sport) Rome 
La Stampa Turijn 
Stampa Sera Turijn 

a 
o 

42.000 
16.'000 

· .. , ... 
40.000 

o 139.000 
o 51.000 
o 81.000 

25.000 

o 
o 
o 

· .. , ... 
26.000 
17.000 
19.000 

· .. , ... 
# 

1900, 
1879 
1960 
1860 
1949 
1881 
1944 
1888 
1945 
1892 
1947 
1870 
1979 

#16.000 1979 
# 

o 353.000 
o 301.000 

44.000 
20.000 o 

· .. , ... 
o 150.000 

· .. , ... 

1976 
1885 
1862 
1945 
1951 
1887 

o 73.000 1945 
o 175.0001965 

89.000 1945 
o 397.000 1867 
a 324.000 1868 
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11 Tempo (rechts) 
11 Tirreno (onafh.) 
La Tribuna di Treviso 
Tribuna Politica 
Trotto Sportsman (3pw) 
Tuttosport 
L'Umanità (soc.-dem.) 
L'Unione Sarda 
L'Unità (comm.) 

o 186.500 
o 73.000 

18.000 
· .. , ... 
· .. , ... 
88.000 

· .. , ... 
95.000 

253.000 
· .. , ... 

1944 
1877 
1978 
1957 

1945 
1948 
1889 
1924 

La Voce della Fiera (3pw) 
La Voce Repubblicana (rep.) 

Rome 
Livorno 
Treviso 
Rome 
Milaan 
Turijn 
Rome 
Cagliari 
Milaan 
Bari 
Rome o 13. 000 1921 

MALTA 
1I-Hajja (onafh.) 
1I-Mument 
1n-Taghna I Nazzion (ona fh,. ) 
1t-Tórca (vakbeweging) 
L'Orizzont (vakbeweging) 
The Times (Eng.) 

Valletta (W) 
Pieta (W) 
Pieta 

Valletta (W) 
Valletta 
Valletta 

· .. , ... 
20.000 
18.000 
24.000 
18.000 
18.000 

1970 
1972 
1970 
1944 
1962 
1935 

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

** Volgens F.Mans uitgegeven te Bari; volgens EPY te Rome 
ten behoeve van de Apuliers ter plaatse. Vgl. "Abruzzo" en 
RCalabria- van dezelfde uitgever. 
a = avondk rant; 0 = ochtendk rant;, z = zondagsk rant 
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CHRISTELIJKE DAGBLADPERS GEBOEKT 
Bij Uitgeverij Kok te Kampen zal 
verschijnen een standaardwerk over 
de 'Geschiedenis van de christe
lijke dagbladpers in Nederland', 
onder die titel. Het werk is tot 
stand gekomen onder redaktie van 
de Heer B.van der Ros uit Apel
doorn, eertijds werkzaam bij 'De 
Standaard', daarna o.m. chef
redakteur van het 'Reformatorisch 
Dagblad' en docent aan de Evan
gelische School voor Journalis
tiek, en thans lid van de VKTV. 
Ook onder degenen die tot het boek 
hebben bijgedragen tellen wij een 
VKTV-lid in de persoon van Dr.E. 
Diemer uit Rotterdam, oud-hoofd
redakteur van de Rotterdammer 
Kwartet-bladen en de eerste bij
zonder hoogleraar in de communi
catiewetenschap aan de VU te 
Amsterdam. De andere medewerkers 
zijn G.J.Beuker, dr.G.Puchinger, 
J.J.Tevel en dr.j.Wieten. 
Beschreven worden 'De Nederlandse 
Gedachten' en 'De Nederlander' van 
mr.G.Groen van Prinsterer, 'De 
Standaard' van dr.A.Kuyper, 'De 
Nederlander' van jhr.mr.A.F.de 
Savornin Lohman, 'De Nieuwe Pro
vinciale Groninger Courant' van 
A.Zijlstra, 'Trouw' van (1943-
1971) dr.J.A.H.J.S.Bruins Slot, en 
nieuwere dagbladen als het 'Neder
lands Dagblad' en 'Reformatorisch 
Dagblad'. De andere titels die aan 
de orde komen zijn 'De Graafschap
per " ' De Zeeuw', • Friesch Dag
blad', ' Do Banier', 'Zeeuwsch Oag-'
blad' en De Rotterdammer-Kwartet
bladen. Het boek verschijnt als 
paperback van circa 320 pagina's 
16x24cm, kost ca. NLG 60.=, en zal 
in januari a.s. verschijnen. Het 
ISBN nummer luidt 90 242 6865 6. 

Het ontwakende beest 
Faxkrant waarschuwt tegen het Duitse gevaar 
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'Het beest ontwaakt' 
'Du'itsland achter 
fascistisch Kroatië' 
Geallieerden leggen 
Duits complot bloot 

Vanaf half okto
ber krijgt de bui
tenlandredactie 
van Het Parool met 
onregelmatige tus
senpozen per fax 
een intrigerende 
eenbladige 
nieuwsbrief waar
van de koppen 
precies doen wat 
de naam, Germany 
Alert, belooft: ze 
waarschuwen 
voor het gevaar 
dat Duitsland heet. 
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Germany Alert 
besteedt veel aan
dacht aan de fysie
ke' aanvallen die 
vreemdelingen in 
Duitsland te ver
duren krijgen en 
citeert mensen die 
wijzen op de agres
sie van de Duitsers 
en hun regering: 
de Servische pre
mier Zelenovic, de 
leider van het 
Joods Wereld Con- Exemplaar van Germany Alert je 
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vraagt voor onmiddellijke 
indiensttreding 

CHAUFFEUR 
YQor ledigen van beer;gutten 

rook handenarbeid) -

gres Israel Singer, 
de Duitse tennisser Boris Hecker. 
Als de Tsjechische president Vac
lav Havel opmerkt dat zonder de 
Amerikaanse aanwezigheid in 
?uropa vrede en veiligheid onze-

Riley: "Ik ben eind juni begon
nen met Germany Alert, toen 
nog in een oplage van twintig . 
Nu stuur ik er 350 rond·in de VS 
en 85 in Europa. Ik krijg steeds 

verzoeken uit Amerika om 
lany Alert .door te faxen, 

verslaggevers, ( 
lisch bedrag bi 
ook' voor andel 
niet welke, war 
problemen mf 
gen." 
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S'OVlÈTS ·ofuiiTFIRSfSPACEMAN 
AND RETURN HIM SAFEl Y TO EARTH 

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

BOEK- EN STRIP(ver)WIJZER verschijnt 10 x per jaar, awz 
maandelijks behalve in juni en juli. Wie zich voor de 
wereld van kranten en tijdschriften interesseert, heeft 
wellicht ook belang bij boeken. De abonne.entskosten 
bedragen 30 gulden per jaar (Nederland en België). 
VRAAGT EEN PROEFNUMMER - en is het blad naar Uw zin, 
ian zien wij Uw aanMelding als abonné graag tegeaoet! 
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Vierde kwartaal 1942 

Het Keerpunt 

Het vierde kwartaal van 1942 
bracht het lang verbeide begin van 
de gealliëerde successen tegen de 
Duitse en Italiaanse legers die 
tenslotte tot de ondergang van 
Hitier en Mussolini zouden leiden. 
Op twee fronten vonden, praktisch 
tegelijk, veldslagen plaats die 
de aaneenschakeling van militaire 
successen van met name de Wehr
macht onderbraken en hen succes
ievelijk tot terugtrekking c.q. 
overgave noopten. In de Egyptische 
woestijn was het Britse Achtste 
Leger onder Montgomery eindelijk 
de meerdere van Rommel's Afrika· 
Korps en de Italiaanse eenheden 
die aan zijn zijde streden. Nog 
belangrijker, alleen al gezien de 
schaal van de gebeurtenissen was 
de gigantische Slag om Stali~grad, 
waar het 6e Duitse Leger onder 
Paulus door eenheden van het Rode 
Leger, onder bevel van Maarschalk 
Zhukov, werd ingesloten. Ook in 
dit cruciale 4e.kwartaal vielen de 
gealliëerde landingen in Marokko 
en Algerije, in het kader van 
Operatie Torch. In de strijd tegen 
de Japanners vonden geen buiten
gewoon belangrijke gebeurtenissen 
plaats; vermeldenswaard is dat de 
Amerikanen eind oktober een Japan
se aanval afsloegen op de Santa 
Cruz Eilanden bij Guadalcanal. 

KETTINGREAKTIE 
Ook weg van de slagvelden waren 
ontwikkelingen gaande die, hoewel 
ze zich grotendeels buiten het 
gezichtsveld van het publiek vol
trokken, aan de gealliëerde over
winning in beslissende mate zouden 
bijdragen. Zo lukte het Enrico 
Fermi om op 2 december voor het 
eerst een beheerste kern reaktie 
tot stand te brengen in een labo
ratorium te Chicago. Ook buiten 
het publieke gezichtsveld, zeker 
in Groot-Brittannië en de Verenig
de Staten, voltrok zich het begin 
van de grootscheepse vernietiging 
van Joden uit Duitsland en de door 
de Duitsers bezette gebieden: alle 
Joden die zich in concentratie
~ampen bevonden werden vanaf 5 
bevel g~f, op transport gesteld 
naar Auschwitz en Majdanek. Al op 
1 december kwam het eerste trans
port uit Theresienstadt aan te 
Auschwitz-Birkenau. 

TORCH: DE AFWEGING 
Operatie Torch was eigenlijk het 
resultaat van een toch wat merk
waardige afweging van belangen en, 
meer nog, van de omstandigheid dat 
op dat moment onvoldoende mensen 
en materieel voorhanden waren aan 
gealliëerde zijde om te doen wat 

men (lees: Amerika) eigenlijk zou 
willen. Churchill en Roosevelt 
waren overeengekomen dat de strijd 
tegen Duitsland, dat als de meest 
gevaarlijke vijand werd beschouwd, 
een hogere prioriteit zou genieten 
dan die tegen Japan. Maar Duits
land kon alleen effektief worden 
aangepakt door middel van een 
grootscheepse aanval, rechtstreeks 
op het vasteland van Europa. Via 
de kortste weg dus: door Frank
rijk en België. Maar daarvoor ont
braken vooralsnog de middelen: 
niet alleen schepen maar ook vol
doende geoefende en bewapende 
divisies. Maar om politieke 
redenen moesten de gealliëerden op 
korte termijn tot militaire aktie 
overgaan: Stalin werd ongeduldig, 
en zou misschien tot een compromis 
met ~itle~ besluiten als, vooral, 
Amer~ka n~et snel aktief bij de 
strijd te land werd betrokken. 
Bovendien moest men de bevolking 
in de door de Duitsers bezette 
landen laten weten dat hun lot 
niet eeuwig zou duren. Vandaar dus 
dat de Amerikanen, die veel lieve 
de kortste weg bewandelden, be
trokken raakten bij de strijd in 
de Middellandse Zee. Weliswaar 
tegen Duitsland, maar ook tegen 
Italië dat verreweg de minst 
belangrijke van de drie hoofd
vijanden was, en dat zich anders 
wellicht uit zichzelf zou overge
ven zodra Duitsland was verslagen. 
Het waren Churchill en zijn argu
menten die Roosevelt ertoe hadden 
gebracht hiermee in te stemmen. 

EL ALAMEIN 
Op 15 november 1942 werden in heel 
~root-Brittannië, voor het eerst 
~n.lange tijd, de kerkklokken ge
lu~d. Vanwege de overwinning van 
het Achtste Leger bij El Alamein 
een slag die woedde van 23 oktob~r 
tot 4 november, toen Rommel zich 
begon terug te trekken in weerwil 
van Hitler's bevel om stand te 
houden. Het klokgelui had dus 
niets van doen met de geslaagde en 
veel minder bloedige landingen in 
Marokko en Algerije op 7 november. 
Men kan zich achteraf afvragen 
welke van de twee belangrijker 
was: Alamein of Torch. Rommel's 
positie zou ook zonder veldslag 
uiterst precair zijn geworden 
zodra Britten en Amerikanen hun 
posities in Frans Noord Afrika 
hadden geconsolideerd, en de 
gelegenheid hadden gehad om ook 
Tunesië te bezetten. In dat geval 
zou de laatste strijd van het 
Afrika Korps zich hebben afge
speeld niet in het Tunesische 
bergland maar ergens in de woes
tijn, waar het gealliëerde over
wicht in mankracht en materiaal 
waarschijnlijk beter tot gelding 
gebracht zou hebben kunnen worden. 

COALITIE-OORLOG 
Onbedoeld luidden de kerkklokken 
ook de Britse strategische onaf
hankelijkheid uit. Voor het eerst 
waren Britten en Amerikanen onder 
één commando aktief bij de oorlog 
te land betrokken. Hoewel er in 
Noord-Afrika, zeker met het Acht
ste Leger meegerekend, veel meer 
Britse dan Amerikaanse troepen in 
aktie waren, was het de Amerikaan 
Eisenhower die het opperbevel 
voerde. Churchill had hierin om 
politieke redenen toegestemd: op 
3 november vonden in de Verenigde 
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Staten verkiezingen plaats voor 
het Congres, en de landingen in 
het kader van Torch hadden eigen
lijk eerder moeten plaatsvinden om 
een voor Roosevelt's Demokraten 
gunstiger resultaat te bewerkstel-I 
lig en . De strijd in en rond het I 
Middellandse Zee bekken zou tot I 

het eind aan toe aan gealliëerde 
zijde worden gedomineerd door de 
Britten. Desondanks waren het de 
Amerikanen die in belangrijke mate 
het verloop ervan bepaalden, 
alleen al door de hoeveelheden 
oorlogsmateriaal die, vanaf eind 
'42, in hoofdzaak vanuit Ameri
kaanse havens door de Straat van 
Gibraltar begonnen te stromen. Met 
name op het gebruik van landings
schepen oefenden zij beslissende 
invloed uit. 

VICHY-TIJDPERK VOORBIJ 
Maar zover was het in december 
1942 nog niet. Als rechtstreeks 
gevolg van Torch breidden de 
Duitsers het door hen bezette 
gebied uit met de rest van Frank
rijk. Hetgeen vanuit gealliëerd 
standpunt het voordeel had dat het 
Franse volk, voor zover het daar
toe aansporing behoefde, in grote 
meerderheid partij koos tegen de 
Duitsers en vóór de gealliëerden. 
Het versterkte zeer zeker ook de 
positie van De Gaulle in Londen. 
Als uiting van deze gezindheid 
moge gelden dat de restanten van 
de Franse vloot op 27 november 
door de eigen bemanningen in de 
marinehaven Toulon tot zinken 
werden gebracht, voordat de op
rukkende Duitsers er beslag op 
hadden kunnen leggen. De Wehrmacht 
kreeg echter nog wel de tijd om 
Tunesië te bozetten. Montgomery, 
die de Slag bij El Alamein geheel 
volgens het boekje afwikkelde, en 
ook net zo lang had gewacht tot 
hij een overweldigend overwicht 
had in tanks en artillerie al
vorens tot de aanval over te gaan, 
was veel minder succesvol in de 
achtervolging van de verslagen 
restanten van Rommel's eenheden. 
Hij ging te methodisch te werk om 
snel voortgang te maken, en de 
Duitsers kregen de tijd om achter
eenvolgens Egypte, Cyrenaica en 
Tripolitanië te ontruimen. Ondanks 
dat was El Alamein een geweldige 
Britse overwinning, en alleen al 
uit psychologische overwegingen 
een mijlpaal van de eerste orde. 

STALINGRAD: HET VOORSPEL 
De Slag om Stalingrad was een 
kwestie van maanden. De voorbe
reidende troepenbewegingen begon
nen al in juli '42, toen de Duitse 
legers vanuit de vallei van de Don 
oprukten en de Russen al koorts
achtig maar, zoals later zou blij
ken, vergeefs werkten aan de ver
sterkingen rond Stalingrad. Op 23 
augustus bereikten de Duitsers de 
Wolga ten noorden van de stad, en 
op diezelfde dag viel de Luftwaffe 
Stalingrad aan met 600 bom~en
werpers. Ondanks de 24.000 doden 
en de enorme schade die dit bom
bardement teweegbracht trokken de· 
Russen, in casu het 62e Leger, 
vanaf 12 september onder bevel va 
Maarschalk Chuikov, zich terug op 
de stad. Van 4 tot 13 september 
woedde de strijd in de buitenwij
ken, en daarna in het hart van de 
stad totdat op 18 november de 
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ROMMELIS Africa Corp.-pride of the German'Army 

-and their" Italian allie. are in ruil And di.orderly 
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Russen nog maar drie kleine brug
gehoofden over hadden. Ondanks een 
hevig Duits offensief in de eerste 
helft van november konden die geen 
van drieën worden opgeruimd. De 
Soviet-artillerie bevond zich aan 
de overkant van de Wolga, en was 
relatief veilig ondanks een Duits 
luchtoverwicht in het begin. 

DE TEGENAANVAL 
De Russische tegenaanval, die tot 
gevolg had dat de Duitsers (en de 
Roemenen, want die waren ook van 
de partij) op hun beurt werden om
singeld, vond plaats van 19 novem
ber tot 11 december. Daarop volgde 
de periode van 12 december tot 1 
januari '43 met een (vergeefse) 
poging door Duitse eenheden onder 
de generaals Von Manstein en Hoth 
om het 6e Duitse Leger in Stalin
ad te ontzetten. Tenslotte duurde 
het van 10 januari tot 2 februari 
alvorens de Duits-Roemeense tegen
stand in de stad kon worden over
wonnen en de restanten van Paulus' 
Zesde Leger in krijgsgevangenschap 
konden worden afgevoerd. Het woord 
'Slag' moet dus in dit verband 
worden gezien als ongeveer zoiets 
als de Slag om Engeland. 

GEEN GMC's, WEL REUZEL 
Het was niet uitsluitend de lengte 
van de verbindingslijnen - lange 
voor de Duitsers en korte voor de 
Sovjets - die de uiteindelijke 
overwinning van het Rode Leger tot 
gevolg had. Aan elk van de beide 
zijden waren meer dan een miljoen 
soldaten bij de strijd betrokken. 
Beide hadden de beschikking over 
flinke aantallen moderne wapens. 
Aan Sovjet-zijde waren deze voor 
het grootste dbel uit hun eigen 
fabrieken afkomstig. De fabr.ieken 
in de Oeral en in Siberië leverden 
iedere maand al zo'n 2000 nieuwe 
tanks af. 'Slechts een gering deel 
van wat de Russen hadden was Brits 
of Amerikaans materieel afkomstig 
van de konvooien door de Noorde
lijke IJszee: alleen hier en daar 
wat jeeps en een enkele tank. De 
grote stroom Amerikaanse G.M.C.
vrachtauto's, waar de Russen om 
zaten te springen, was nog nauwe
lijks op gang gekomen. Wel hadden 
de eenheden die onder de generaals 
Valutin, Rokossovsky en Yeremenko 
de omsingeling van de stad uit
voerden, de beschikking over 
flinke hoeveelheden voedsel e.d. 
van Amerikaanse oorsprong, vooral 
reuzel, suiker en zeep. Deze 
Russische troepen waren beter 
gekleed dan de Duitse, die niet of 
nauwelijks beschikten over deugde
lijke winterkleding. Veel van de 
bewapening van de Duitsers was uit 
de arsenalen van overwonnen landen 
afkomstig: ze beschikten over 
kanonnen niet alleen van Duitse 
maar ook van Franse, Britse en 
Tsjechische makelij. 

SAILLANT 
Stalingrad was in strategisch op
zicht, van Duitse kant bekeken, 
een vooruitgeschoven deel van het 
front; met een militaire vakterm 
een saillant. Zo'n saillant is van 
nature kwetsbaar voor aanvallen 
aan de flanken, en moet dus juist 
daar goed worden verdedigd. Aan de 
noordelijke flank liep de rivier 
de Don, een goede natuurlijke 
barrière, met evenwel op enkele 
plaatsen een Sovjet-bruggehootd. 
Aan de zuidelijke flank was in 

feite geen sprake van een front: 
daar lagen de Kalmut-steppes die 
zich uitstrekten tot aan de uit
lopers van de Kaukasus, met in het 
westen grote aantallen Duitse en 
met hen verbonden troepen die tot 
de voet van die bergrug stonden, 
vanaf Novorossysk tot aan Mozdok. 

ROEMENEN EN ITALIANEN 
In het oosten van de Kalmut lag 
Sovjet-generaal Yeremenko met zijn 
legergroep, die werd bevoorraad 
via de stad Astrakhan en met veer
boten over de Wolga. De Duitse 
flank werd hier hoofdzakelijk be
schermd door Roemeense troepen. 
Deze Roemenen, die rond Odessa en 
op de Krim hard hadden gevochten, 
waren aan het eind van hun Latijn. 
Met uitzondering van enkele kleine 
eenheden van de IJzeren Garde vond 
de Roemeense soldaat dat hij hier 
in Rusland niets had te zoeken, en 
zijn moreel was niet best. Voor de 
Italiaanse divisies, die verder 
westwaarts aan de Don waren inge
zet, gold hetzelfde. De Russen 
wisten dit, en ze maakten er ten 
volle gebruik van. Ook de Duitsers 
zelf kregen naarmate de strijd 
vorderde problemen met het moreel 
van de troepen: ze bleven knokken 
met de van hen bekende hardnekkig
heid, maar de naam Stalingrad 
kreeg toch een steeds afschrik
wekkender klank voor de Duitse 
soldaat, vooral wanneer hij erheen 
werd gestuurd. Van de Russische 
troepen evenwel werd het moreel 
steeds beter, vóór, tijdens en na 
de grote tangbeweging rond de 
stad, die door Zhukov, Vassilevsky 
en Stalin zelf zou zijn bedacht. 

PRESTIGEZAAK 
In of bij Stalingrad te vechten 
werd voor de Sovjet-soldaat een 
prestigezaak: eigenlijk voor het 
eerst sinds de Duitse inval ging 
het met zijn moreel, dat tot dan 
toe niet best was geweest, de 
goede kant op. Voor het eerst 
beschikte hij over een overwicht 

(zij het niet overweldigend) aan 
tanks, vliegtuigen en artillerie. 
Voorts ging hij goed gekleed en 
had hij voldoende voorraden en 
munitie. Bovendien vocht hij om 
Stalingrad, waarmee de naam van 
Stalin zelf verbonden was. Niet 
toevallig dat de stad naar Stalin 
was vernoemd: in de burgeroorlog, 
die op de communistische revolutie 
was gevolgd, had Stal in de leiding 
gehad over de Rode troepen die een 
eerdere slag om de stad, die toen 
nog Czaritsyn heette, wonnen van 
de Witten. Een aspekt dat door de 
Sovjet-propaganda in 1942 terdege 
werd uitgebuit. Tenslotte was daar 
de wetenschap dat - eindelijk, in 
Russische ogen - de Amerikanen en 
Britten ernst maakten met het 
bevechten van de Duitsers. Torch 
en Alamein waren weliswaar nog 
geen echt Tweede Front, waar 
Stalin al zo lang bij Churchill en 
Roosevelt op had aangedrongen, 
maar het was tenminste iets. De 
relaties tussen Moskou en de 
westelijke gealliëerden, die in de 
zomer en het najaar van '42 een 
tijdlang zeer slecht waren, werden 
dan ook snel beter. 

FEILLOZE ORGANISATIE 
De Duitsers hadden geen enkel idee 
van de omvang van Zhukov's offen
sief, tot op het moment dat het 
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losbarstte. De organisatie ervan 
was dan ook een prestatie van de 
eerste orde, en de Duitsers hadden 
hun tegenstander daartoe niet in 
staat geacht. Alleen al het aspekt 
van de bevoorrading over een half
dichtgevroren Wolga, door de kale 
steppe ton zuiden van Stalingrad, 
langs spoorlijnen die onophoude
lijk werdon gebombardeerd, was een 
enorme operatie. En dat ook de gi
gantische troepenverplaatsingen 
voor de Duitsers geheim konden 
worden gehouden was buitengewoon. 

PAULUS 
Wat bovendien van niet geringe in
vloed was op het Russische succes 
'waren de Duitse reakties erop. 
Paulus bleef in Stalingrad zitten 
met zijn Zesde Leger, in plaats 
van een poging tot uitbraak te 
wagen. Dat zou ook tegen Hitler's 
uitdrukkelijk bevel in zijn ge
gaan; iets wat Rommel wel had aan
gedurfd bij Alamein, maar Paulus 
die het nazidom was toegedaan, ' 
duidelijk niet. Het is weinig aan~ 
nemelijk dat zijn soldaten niet 
bij machte waren daar tenminste 
een poging toe te wagen, als men 
bedenkt hoe hardnekkig zij, zich 
nadien nog tegen de Russen wisten 
te verdedigen. De Russen, overig
ens, noemden de man nadrukkelijk 
Van Paulus, en stelden het na de 
oorlog voor alsof hij een man van 
aanzien was die tegen heug en meug 
Hitler's bevelen uitvoerde. Na de 
oorlog vestigde Paulus zich in de 
DDR en toonde zich een warm voor- I 
stander van samenwerking tussen 
Duitsland en de Sovjet-Unie. Maar t 

dat terzijde. Hitier had altijd al 
iets tegen terugtrekken, maar van 
enige terugtocht van de Wehrmacht 
was tot dusver nog nauwelijks of 
geen sprake geweest. Nu kreeg hij 
plotseling te maken met twee ge
vallen, kort na elkaar. Dat de 
Egyptische woestijn verloren ging 
was nog tot daaraan toe, maar dat 
bij Stalingrad teruggetrokken zou 
moeten worden was ondenkbaar: de 
stad zou met Astrakhan de linker
flank moeten verdedigen van de 
Duitse opmars naar de olievelden 
van Bakoe, die de brandstof zouden 
moeten leveren voor de verovering 
van Moskou en Leningrad. 

VON MANSTEIN 
Von Manstein (wél een echte Von), 
die het bevel voerde over de 
Duitse legergroep ten zuidwesten 
van Stalingrad, probeerde nog wel 
om het Zesde Leger te ontzetten, 
maar slaagde daarin niet. Wellich1 
dat hij bewust niet alles op alle~ 
durfde te zetten, om niet een nog 
groter risiko te lopen: meer naar 
het zuiden, richting Kaukasus, 
bevonden zich Duitse troepen die 
veel groter in aantal waren dan 
Paulus' Zesde Loger, en wanneer 
hij, Van Manstein, door de Russen 

zou worden verslagen zouden die 
troepen vrij eenvoudig van de 
Duitse hoofdmacht in de Oekraine 
kunnen worden afgesneden. Daarmee 
zou het met de hele veldtocht 
togen de Sovjets wel eens verkeerd 
kunnen aflopen.- DJO 

################################## 
Bronnen: Churchill's Memoires van 
de Tweede Wereldoorlog; "English 
History 1914-1945', A.J.P.Taylorj 
'Russia at War 1941-1945', Alex
ander Werth. 
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• (Speel .. 1 1.0 Tha NaTril) 

Washington, D. C" Nov. 7.-Ameriean forces have eITec[ive Becond front nssistnnce to our heroie nllics in Russin." 
invaded Frel1eh CoJol1ies in North Africa, it was an- 'l'he illlnouncemcnt said the Amcrican force was under t1ui 
lloul1ced oJIically tOl1ight. commnnd of Lieut. Gen. Dwight D. mscnhowcr, chief of Amcricu's 

Eu ropenn lund forces, nnd wns equipped \vith "adequate weupons 
. In a special 1111110UnCement made by Ulc White 

House at 9 P. M., it was said that "powerful AmerÎelln 
;l:orccs" wcrc landing at nll French colonics on thc Medi· 
terranean and Atlantic coasts in ordcr to "forestall an 
invasiol1" of Africa by Germany and Italy. 

'l'!te nnllouncelllent said lhe Americnl\ )nndings, assisled lly, 
the Brilish nuvy and uil' forces, were at thal moment in progreBS. 

rresident Hoosevelt dcscrillcd thc landings as pl'oviding flan 

of modern warfare."· ' , , 
The points of hIlIding wcre uclieved to ue ut Dakar, cloBeBt 

point Di. the Africun continent to thc Americns, oud Algiers 01\ 

the Mediterruneun, ns weIl ns oU.er poinls. 'l'he landing iil NOl'tli 
Africn would conslitute a thrent to the rear of Marshal Erwin 

, Rommel's batlcred divisions retreating aftel' !tis defeaUn Egypt. 
ltoosevelt himself made a s!tortwuve lJrondcust in F,encli to 

(C01lH1I.u~d ~gO S col. ,0 


