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LEDENBESTAND 
De volgende nieuwe leden hebben 
zich aangemeld: 
240 J.A.M.van Dam, Burg.Patijn

laan 226, 2585 BP DEN HAAG 
(Kranten en tijdschriften 
vóór 1945) 

241 A.Nap, Oude Kijk In't Jat
straat 60, 9712 EL GRONINGEN 
(Groninger dagbladen vóór 
1940) 

De volgende leden hebben per 1-1 
j .1. hun lidmaatschap opgezegd: 
117 H.J.de Jager, Nijmegen 
135 C.J.P.M.Luten, Veendam 
227 J.Lammers, Eindhoven 
Een adreswijziging ontvingen we 
van: 
083 A.A.J.M.Verdonck, Dr.Willem 

Dreeslaan 8, 4463 XE GOES 

ENQUETE 
Op onze enquête naar aanleiding 
van de tamelijk geringe belang
stelling voor de VKTV-evenemen
ten hebben 12 leden gereageerd. 
Van de zes door"de redaktie 
genoemde mogelijke redenen 
waarom men weg zou kunnen blij
ven werd iedere optie minimaal 
één en maximaal drie maal aan
gekruist: 'te druk' werd het 
vaakst genoemd, 'reizen te 
bezwaarlijk' en 'kosten' beide 
éénmaal. Eigenlijk kan men op 
deze aantallen nauwelijks een 
conclusie baseren, maar als we 
er dan toch iets van moeten 
zeggen dan lijkt er niet echt 
één duidelijk aanwijsbare oor
zaak te zijn waarom men weg
blijft. Met andere woorden, er 
klinkt geen ontevredenheid met 
het thans gevoerde beleid in 
door. Ik denk dat we het daar 
maar bij moeten laten.- DJO 

BENN'S MEDIA DIRECTORY 
Verschenen is de editie 1993 van 
dit bekende naslagwerk voor de 
pers en het reklamewezen. Deel I 
behandelt het Verenigd Konink
rijk (landelijke en regionale 
kranten, consumentenbladen, 
financiëel-economische en vak
bladen, naslagpublicaties, en de 
omroep); deel 11 dezelfde hoofd
stukken maar dan voor Europa, 
met inbegrip van de republieken 
van de voormalige Sovjet-Unie en 
het voormalige Joegoslavië; en 
deel 111 de rest van de wereld. 
Elk deel kost E99.=; twee delen 
samen L178.=; alle drie ineens 
E225.=. Veel geld? Misschfen 
vindt U ze binnenkort in Uw 
plaatselijke bibliotheek ter 
inzage. Adres: Benn Business In
formation Services Ltd., P.O.Box 
20, Sovereign Way, Tonbridge, 
Kent TN9 1 Ra, England . (JF) 

TE KOOP AANGEBODEN: 'VOORSPEL 
TOT WD-II' Ingebonden legger 
Algemeen Handelsblad, augustus 
1939 tlm juni 1940. NLG 3000.= 
Tel.: 03461-2446 

Au Courant • jaargang zeven' nummer één' maart 1993 
r-----------------------~ 

DE KRANTENDIENST 
Zoals al in de vorige AC ver
meld, kent onze vereniging sinds 
de afgelopen jaarvergadering een 
'KRANTENDIENST'. De bedoeling 
van deze service mag duidelijk 
zijn: onze vereniging wordt zo 
nu en dan benaderd door derden 
(meestal particulieren) die 
allerlei gedrukte spullen aan
bieden. Het opvangen van materi
aal dat ons van buiten de ver
eniging aangeboden werd gebeurde 
tot nu toe zonder enige vorm van 
structuur. Terecht is daar dan 
ook verandering in gekomen. De 
VKTV gaat zich sterk maken voor 
opvang en distributie van derge
lijk materiaal. En ook de hulp 
van de leden kan daarbij worden 
gebruikt. 
Ons kwartaalblad 'Au Courant' 
zal de leden op de hoogte gaan 
houden van de aangeboden spul-

len. Een vaste rubriek zal vanaf 
de volgende editie worden opge
nomen; natuurlijk alleen als er 
iets aan te bieden is. Per kavel 
kan vervolgens een bod worden 
gedaan en de hoogste bieder mag 
het kavel overnemen. Uitgangs
punt van de 'Krantendienst' is 
dat het materiaal ter beschik
king wordt gesteld aan de VKTV. 
De opbrengst komt natuurlijk ten 
goede aan onze vereniging. De 
'Krantendienst' zal geen risico
dragende transacties aangaan. Na 
overleg zullen in zulke gevallen 
onze leden-handelaars worden be
naderd. 
De 'Krantendienst' moet natuur
lijk naam gaan maken. De kop is 
er inmiddels af; de eerste af
spraken zijn gemaakt, echter het 
is nog onduidelijk of het tot 
een aantal kavels komt. 
Ook leden kunnen in dit kader 
materiaal ter beschikking 
stellen aan de vereniging. 
Wilt U meer informatie dan kunt 
U contact opnemen met J.de Wit 
te 's-Hertogenbosch, tlf. 073-
142393.- JdeW 
N. B.: • Krantendienst ' is een 
voorlopige benaming, ontleend 
aan de 'Boekendienst' van de 
Documentatiegroep '40-'45 van 
welke vereniging ook het idee 
zelf 'gepikt' is. Wij nodigen de 
creatieve geesten onder ons uit 
een op de VKTV toegesneden naam 
te bedenken!- DJO 

TE KOOP: 2 Ingebonden delen van 
DE PRINS DER GEILLUSTREERDE 

BLADEN, weekblad, volleidig, van 
3-1-31 tlm 14-5-32. Zeer goede 
staat. Aanbiedingen te richten 
aan John Frost, 8 Monks Avenue, 
NEW BARNET, Herts. EN5 1DB, 
England . (in het Engels svp) 

GEZOCHT: het weekblad SMILE, 
OKIDO, OKIDOKI, KIEKEBOE en 
TITBITS. Verder zoek ik uitgaven 
van de DAILY MIRROR over de 
detective BUCK RVAN. Dit betreft 
strips (comics).-
Klaas Vanderspoel, Henri Dunant
Iaan 71, 9728 HC GRONINGEN 
tlf 050-255791 na 16.30 uur. 

GEVRAAGD: Alles over de Neder
landse luchtvaart tlm 1960. 
Verder meidagen 1940. Ook tijd
schriften, algemeen, los of in 
jaargangen. Bulletin VKTV iaar-

gang 1991 en 1992 te koop,-NLG 
35.= per jaargang. G.W.Oskam, 
Amstellandlaan 64, 1182 CE 
AMSTELVEEN. tlf 020-6402575 na 
"18.00 uur 

GEVRAAGD: Exemplaren van 'DE 
DISTRIBUTIEKRANT (WO-II) 
T.F.A.van Elmpt, Bieslook 80, 
1422 RS UITHOORN 

TE RUIL EN TE KOOP GEVRAAGD: 
Door VLIEGTUIGEN VERSPREIDE 
vlugschriften 1936-heden, en 
exemplaren verschoten met AR
TILLERIEGRANATEN of afkomstig 
uit een V-I. Ook geïnteresseerd 
in publikaties van de zogeheten 

EXIL-PRESSE. Wie verzamelt deze 
nog meer? J.de Groot, 
Roos en Beeklaan 9, 2071 TA 
SANTPOORT-NOORD tlf 023-378408 

OPLEIDING 
Op 18 januari is in Den Haag een 
filiaal geopend van de Europese 
School voor Antiquairs, die haar 
hoofdvestiging in Brussel heeft, 
en andere filialen in Antwerpen, 
Genève, Lausanne, Parijs en te 
Lyon. In Hotel Des Indes werd op 
13 januari een voorlichtings-

bijeenkomst gehouden. De leraren 
zijn specialisten in hun vak: 
kunstverzamelaars, conservatoren 
of, uiteraard, antiquairs. Het 
opleidingsprogramma omvat vele 
richtingen: oude grafiek, schil
derkunst in de verschillende 
perioden, meubelkunst (w.o. ook 
houtstudie), kunstgeschiedenis, 
klokken, edelsmeedkunst, glas en 
ceramiek, beeldhouwkunst, oude 
boeken en prenten, en de econo
mische aspecten van het vak. De 
volledige cursus duurt drie jaar 
waarbij het derde jaar aan ver
schillende specialisaties zal 
zijn gewijd. Kunstreizen naar 
Parijs, Londen, Florence, USA e~ 

Amsterdam zijn facultatief. De 
lessen vinden uitsluitend plaats 
op maandagen, 's-middags c. q. 
's-avonds. Het inschrijfgeld 
bedraagt NLG 2450.= waarin zijn 
begrepen 21 cursussen, bezoek 
aan nusea, en expertise van bij 
de cursus meegebrachte voorwer
pen. Voor meer informatie: Groep 
Moerman-Deneve NV, Louizalaan 
43-45, B-1050 Brussel, tel. 09-
32-2-5372275. 

MUTATIES IN KUWAIT 
De dagbladen "Sawt AI-Kuwait In
ternational' et 'Fajr AI-Jadid' 
zijn in december 1992 opgéhouden 
te bestaan. Verdere publikatie 
werd door de overheid verboden. 
'Sawt AI-Kuwait' werd in oktober 
1990 te Londen opgericht na de 
Irakese inval in het land. Na de 
bevrijding verschenen er, tot in 
december dus, edities te Londen, 
New Vork, Parijs en te Kuwait 
zelf. In 1991 en 1992 heeft de 
krant zich sterk gemaakt tegen 
de censuur, waaraan het blad nu 
dus ten offer is gevallen. (FM) 

VERSCHRALING IN OOSTENRIJK 
Nu in Wenen pogingen om de 
'Arbeiter Zeitung' en de "Volks" 
stimme' te heruitgeven tot mis
lukken lijken gedoemd lijkt het 
met de pluriformiteit van de 
Oostenrijkse pers definitief de 
verkeerde kant op te gaan. (FM) 



NIEUW DAGBLAD OP CURACAO 
Sinds enige.tijd verschijnt te 
Willemstad op Curaçao het Engels 
talige dagblad 'The Dutch 
Caribbean Gazette', dat behalve 
op Curaçao ook op Aruba en op 
Bonaire wordt verspreid. Sinds 
wanneer de krant precies ver
schijnt blijkt niet uit de 
nummering of anderszins. De 
uitgever is Willem A.Jonck
heer, de hoofdredakteur heet 
H.A.J.Snijder. Het adres luidt 
Frederikstraat 127, Postbus 
2023, WILLEMSTAD, Curaçao NA. 

GEVRAAGD: 'DE DISTRIBUTIEGIDS' 
weekblad gewijd aan de distri-' 
butie tijdens de Tweede Wereld
oorlog. Verder alles wat met de 
voedseldistributie te maken had 
zoals distributiebescheiden 
bonkaarten, brochures, boek~n, 
stamkaarten, foto's, vergunnin
gen, aankondigingen, enz. 
Dhr.T.van Elmpt, Bieslook 80, 
1422 RS UITHOORN (02975-61981) 

TE KOOP AANGEBODEN: De jaar
gangen 1930 tlm 1932, ingebon
den, van voornamelijk HET VA
DERLAND, per jaargang ca. 750 
stuks i.v.m. het feit dat er in 
die tijd nog avondbladen uit
kwamen. Mr.H.J.van Rossum Jozef 

~::~~*~~~~~G~9~1~5~;0~~24~366 
SERVISCH SOLDATENDAGBLAD 

Het Servische leger heeft nu 
zijn eigen dagblad, dat de naam 
'Ratne Novine' draagt. Het wordt 
uitgegeven te Belgrado en ver
tegenwoordigt een agressieve 
vorm van Servisch nationalisme. 
(FM) 

PROVINCIAAL PANAMEES DAGBLAD 
In de Panamese provinciestad 
David (prov. Chiriqui) ver
schijnt sinds kort 'Hoy', het 
eerste dagblad buiten de lands
hoofdstad Panama Ciudad. (FM) 

FOTO RESEARCH HANDBOEK 
Voor wie dikwijls research moet 
plegen met betrekking tot foto
materiaal, b.v. met betrekking 
tot copyright, is er in Engeland 
het 'Picture Researcher's Hand
book' uitgegeven. Het ISBN no. 
luidt 0-948905-78-6; het boek 
telt 266 pagina's en kost in 
Engeland f27.50. Voor nadere 
informatie: Chapman & Hall Ltd., 
North Way, Andover, Hants. SP10 
5BE, England, tlf 071-5229966 

ENGELSTALIGE KRANT IN SHANGHAI 
In de Chinese havenstad Shanghai 
wordt sinds 18 september de eer
ste Engelstalige krant sinds 40 
jaar uitgegeven. De 'Shanghai 
Star' is voorlopig nog een week
blad van 16 bladzijden, volgens. 
zusterkrant 'China Daily' uit 
Beijing voornamelijk gericht op 
.toeristen en zakenlui. (JF) 
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NIEUW ENGELS NASLAGWERK 
Onlangs uitgekomen: 'The Media 
Guide', een nieuw 'Guardian' 
jaarboek, speciaal bedoeld voor 
journalisten. Prijs f9.99; het 
adres luidt The Media GUide, JEM 
House, Little Mead, Cranleigh, 
Surrey GU6 8ND, tlf.0483-268888. 

FAXKRANTEN 
De Los Angeles Times produceert 
een faxkrant ten behoeve van de 
Amerikaanse troepen in Somalië. 
Vijf dagen per week wordt deze 
'Somalia Fax Edition' recht
streeks naar de eenheden te 
velde, die met draagbare fax
apparaten en fotocopiëermachines 
zij n toegerust, doorgeseind. In 
het begin, toen de lijnverbin
dingen nog tot stand moesten 
worden gebracht, liep het via 
het Pentagon. Deze dienstverle
ning is naar de troepen toe 
gratis. Deze fax-editie wordt 
geredigeerd door Terry Schwad
ron en heeft een formaat van 
8.5x11 inch (ongeveer A4). Het 
nieuws omvat datgene wat in de 
krant zelf over Somalië wordt 
gepubliceerd in samengevatte 
v~rm; defensie-nieuws; nieuws 
Ult Californië en diverse 
reg~o' ~; • entertainment'; twee 
paglna s sport; twee pagina's 
strips en de 'Dear Abby' en 'Anr 
Landers' rubrieken. Tijdens de 
operaties 'Desert Shield' en ,
Storm' werd een soortgelijke 
faxkrant gepubliceerd. (E&P-JF) 
Over faxkranten gesproken: The 
New Vork Times publiceert via 
Oceansat haar z. g. 'TimesFax ' 
ten behoeve van de opvarenden 
van.zeeschepen, voornamelijk 
crulse-schepen die vanuit Ame
rikaanse havens opereren. Deze 
faxkrant bevat het grote wereld 
en Amerikaanse nieuws, een 
aantal 'features', een halve 
pagina zakennieuws, een kruis
woordpuzzel, sportnieuws en op 
de achterste van de 8 pagina's 
enige redaktionele commentaren. 
Wilt U er één? Probeer het eens 
met een fax naar 09-1-212-727-
4802.- (JF) 

HUDSON VALLEY NEWS EXIT 
Op 26 augustus 1992 (het bericht 
bereikte ons nu pas) hield de 
'Hudson Valley News' te Newburgh 
in de staat New Vork er mee op. 
De krant was in 1885 begonnen 
als 'Newburgh Daily News'. Nu 
verdwijnen er wel meer kleinere 
(deze had een oplage van 9800 op 
het eind) Amerikaanse dagbladen 
dezer dagen. Maar dit verscheen 
in een streek die vroeger (17e 
en 18e eeuw) door Nederlanders 
werd gekoloniseerd. Het Neder
landse cachet is er inmiddels, 
zo vlak ten noorden van de stad 
New Vork, bijna volledig onder-
gesneeuwd. Maar Newburgh zou 
zeer wel een van oorsprong 
Nederlandse naam kunnen zijn. 
Luttele mijlen verder noordelijk 
l~gt het stadje New Paltz, waar 
zlch de oudste nog bestaande 
Europese woningen - in een kort 
straatje - in heel Noord Amerika 
bevinden. Deze woningen zijn in 

de Nederlandse tijd gebouwd door 
Hugenoten, die via de Rijnpalts 
(vandaar New Paltz) in Duitsland 
en Nederland daar terecht zijn 
gekomen. De Nederlandse (WIC) 
overheid gaf hen toestemming van 
de indianen een stuk land te 
kopen en er huizen te bouwen. Op 
het kerkhofje van de oude Waalse 
kerk vindt men naast Franse ook 
Nederlandse namen op de zerken. 
Vroeger stond er het straatje 
ook een gereformeerde kerk, waar 
tot in de vorige eeuw in de 
Nederlandse taal werd gepreekt. 
Geschiedenis blijft één van de 
meest fascinerende dingen die er 
zijn. (JF-DJO) 

WATAN BESTRAFT 
Op 7 januari 1993 werd het dag
blad 'Watan' te Algiers voor 
twee maanden een verschijnings
verbod opgelegd. Het had de 
moord op 5 politiemannen gemeld 
voordat de politie dat zelf had 
gedaan. De rest van de pers in 
Algerije heeft deze maatregel 
scherp veroordeeld. In Algiers 
verschijnen 7 dagbladen. (FM) 

DE SOMALISCHE PERS! 
De Somalische hoofdstad Mogadi
shu telde in januari '93 een 
tiental dagbladen. Sinds de val 
van het regime Said Barre met 
zijn dagbladen 'Xiddigta Oktoo
bar' en 'Ogaal', zijn er talrij
ke da~bladen verschenen, vaak 
met nlet meer dan één pagina 
zoals 'Beldeq' dat de groep ~ond 
generaal Aïdid steunt. Ze hebben 
oplagen van 1000 à 2000 maar 
worden alom gelezen. (FM) 

NIGER ZONDER DAGBLAD 
In Niger bestaat geen dagblad 
meer sinds "Sahel' wegens 
papierschaarste moest ophouden 
te verschijnen. (FM) 

BEROEPSRISICO'S 
Het nieuwe Turkse dagblad 'Ozgür 
Gümdem' (24 maart 1992) heeft al 
zeven van zijn journalisten door 
moordaanslagen verloren. ie 
begaven zich te dicht in de 
buurt van de Koerden.... (FM) 

IZVESTIA VERBODEN 
De edities van 'Izvestia' voor 
Oezbekistan mogen in dat land 
niet langer verschijnen, omdat 
het blad onjuistheden zou hebben 
gepubliceerd. (FM) 

PERSBREIDEL IN KROATIë 
De Kroatische regering tracht de 
onafhankelijke pers in het land 
in haar macht te krijgen. Na een 
assistent van de minister van 
voorlichting te hebben neergezet 
op de stoel van de hoofdredak
teur van 'Novi List' te Rijeka, 
probeert men hetzeide, tot nu 

toe vergeefs, met 'Slobodna 
Dalmacija' te Split. (FM) 
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Over 
verzamelen 
gesproken ... 

door Klaas Salverda 
1993 Verzameljaar 
1883 is uitgeroepen tot verzamel
jaar. Door wie is mij onbekend, 
maar ik heb het al verschillende 
keren gehoord. De VKTV blijFt een 
bijzondere eend in de bijt van 
sigarebandjes, postzegels en 
voetbalplaatjes. 
Onze voorlieFde gaat uit naar wat 
gedrukt staat en daarbij kunnen 
we maar raak kiezen: 

Overigens was 1993 nog niet eens 
begonnen oF sommigen konden hun 
verzameldriFten al niet meer 
beteugelen: 

Kerstboom van 
graf geroofd 

Van onze verslaggever 

PURMEREND - Van de 
begraafplaats aan de Pur
merweg in Purmerend is in 
de nacht van woensdag 23 
december een volledig opge
tuigde kunstkerstboom ge" 
stolen. Die was daar door fa
milieleden van de overlede
ne geplaatst. 

Hamsterdrift 
René Diekstra die wekelijks een 
column in de GPD-bladen verzorgt, 
vroeg zich onlangs in ernst aF 
waar verzameldriFt toch vandaan 
komt. Hij was bij iemand op 
bezoek en het eerste dat hem 
opviel was een reusachtige taFel 
waarop minstens twintig grote 
diskette-bakken rondom een 
computer gegroepeerd stonden. 
Diekstra wees op de bakken en 
zei: "Wat zit daar in? 11 

"Oh, op die diskettes staan 
alleen maar spelletjes", 
antwoordde de man. 
"Hoeveel?", vroeg psycholoog 
Diekstra. "Nou, ik denk zeker 
zo' n 2300", antwoordde hij. 
Diekstr'a moest even slikken: 
"23001 En speel je die ook?" 
"Nee, natuurlijk niet", zei-ie. 
"Hoogs·tens maar een paar, de 
meeste niet. " 
"Maar waarvoor heb je ze dan?", 
vroeg de bezoeker onnozel. 
"Nou, . gewoon omdat ik het leul<:. 
vind ze te hebben", was het 
antl,Joord. 

Is dat nou normaal oF is het 
gestoord?, vraagt Diekstra zich 
vervolgens in zijn column af. Hij 
wijst erop dat zelfs de groten 
der aarde hamstergedrag vertonen. 
Waarom zou de weduwe van de 
vroegere Filipijnse president, 
Imelda Marcos, anders duizenden 
paren schoenen en honderden 
zwarte bh's hebben verzameld? 

Diekstra geeft vervolgens een 
historische en een actuele 
verklaring voor het verzamelen 
van dingen die nooit van zijn 
leven echt genoten of 
geconsumeerd kunnen worden. 
Het zou een oerdrift kunnen zijn, 
een evolutionair overblijfsel uit 
de tijd dat verzamelen en 
oppotten voor overleven nog 
noodzakelijk was. 
Maar tegenwoordig zou het ook een 
reactie op - of een vloek van 
het technische tijdperk kunnen 
zijn: Wat gedaan kan worden, moet 
ook gedaan worden. Oftewel wat je 
verzamelen kunt, moet je ook 
verzamelen. En wat ik me 



Au Courant * jaargang zeven * nummer één * maart 1993 

veroorloven kan, moet ik me ook 
veroor loven. 

Geen tijd ... 
Diekstra laat de buitenissige 
verzamelingen vervolgens voor wat 
ze zlJn. Hij wijst op de armada 
van min oF meer luxueuze 
voorwerpen die mensen zich 
aanschaFFen en waardoor ze zich 
ook opgejaagd en gestresst 
voelen. De home-computer, 
video-recorder en cam-corder 
lijken immers voortdurend te 
Fluisteren: "Gebruik me dan, als 
je kan". 

En dat is nu volgens Diekstra net 
het grote probleem. Mensen hebben 
simpelweg geen tijd om al die 
dingen te gebruiken. In plaats 
van bezitter zijn ze bezetene 
geworden. 

Ik zou mezelF geen bezeten 
verzamelaar willen noemen. De 
meeste kranten die ik verzamel, 
komen mij als het ware aanwaaien. 
In de overige gevallen hoeF ik er 
slechts een minimale inspanning 
voor te doen. Mijn verzameling is 
verder zo gericht dat het geheel 
in één kast valt onder te 
brengen. 
Het aardige van - laat ik zeggen 
- onze verzameldriFt is dat het 
creatieF is, je doet een keuze 
uit cultuurprodukten, en dat het 
uniek is, een welgekozen 
verzameling bedrukt papier wordt 
zeldzamer naarmate de tijd 
verstrijkt. Diekstra zal het met 
ons eens moeten zijn dat er 
tenminste meerdere vormen zijn om 
de tijd te vullen, al wordt ook 
daarmee tijd gedood. 
Misschien is het oergevoel van 
een verzamelaar van oud papier 
wel dat hij de tijd soms weer 
even wil vasthouden. Om hem, voor 
even maar, tegen het licht te 
houden. Teneinde er voor een 
wijle op aFstand naar te kunnen 
kijken. 

Sympathiek en sympathieker 
Welke krant is het sympathiekste 
van het land? En welke is het 
meest betrouwbaar? Het NIPO deed 

onderzoek onder 1500 mensen en 
wij citeren uit de Volkskrant: 
"Het imago van De TelegraaF 
steekt ongunstig aF bij dat van 
de andere landelijke dagbladen. 
Alle landelijke dagbladen worden 
in eniger mate betrouwbaar en 
sympathiek gevonden, behalve de 
grootste krant van Nederland. Van 
de abonnees en andere vaste 
lezers zegt eenvijFde de krant 
onsympathiek te vinden, en 45 
procent meent dat de krant 
onbetrouwbaar is." 
"De geënqueteerden vonden het 
Algemeen Dagblad de sympathiekste 
krant van het stel en NRC 
Handelsblad wordt beschouwd als 
de betrouwbaarste, op de voet 
gevolgd door Trouwen de 
Volkskrant ". 
Opvallend is overigens dat de 
TelegraaFlezers wel heel tevreden 
Zldn over de hoeveelheid krant 
voor hun geld. 

Een honderdjarige 
Op nieuwjaarsdag van dit Jaar 
verscheen de jubileumeditie van 
De TelegraaF die volgens eigen 
opgave honderd jaar bestaat. De 
Feestkroant werd i n de schaduw van 
het geknal bij de abonnees thuis 
bezorgd. Kopers van losse nummers 
kregen de bijzondere editie bij 
de krant op zaterdag 2 januari. 

Eén weeFFout heeFt De TelegraaF 
bij het eeuwFeest niet hoeven 
wegwerken: die van de niet 
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synchroon lopende jaargang
nummering, aldus journalist Bert 
van Panhuis van een concurrerende 
krant. Zoals bekend kreeg De 
Telegraaf na de Tweede 
Wereldoorlog aanvankelijk een 
verschLj ni ngsverbod van dert ig 
jaar opgelegd door de Commissie 
voor de Perszuivering. De Raad 
van Beroep liet van de straf 
echter weinig heel. Op 12 
september 1949 verscheen het 
eerste naoorlogse nu~ner. De 
jaargang wordt keurig de 52ste 
genoemd. In de krant van 2 
januari wordt echter gewag 
gemaakt van de 101ste jaargang. 
Over vijftig jaar, om met 
Trouw-journalist Van Panhuis te 
spreken, zal een ijverige 
archivaris zich wezenloos zoeken 
naar vijf verdwenen jaargangen 
van de krant ... 

Twee ex-verzetskranten, Trouwen 
het Parool, besteedden ruim 
aandacht aan de jubilerende 
Telegraaf. Beide gaan in op de 
houding van de jubilaris in de 
oorlog. Beide halen het perfide 
commentaar van 17 mei 1942 aan, 
dat over de invoering van de 
jodenster ging. Maar hier 
scheiden de wegen. Trouw citeert 
er niet uit, het Parool wel: 

"Volgens begrippen, die met een 
loyale houding stroken, dient 
iedere Nederlander dit Duitsche 
standpunt, dat de Jood zijn 
vijand is, te eerbiedigen en zich 
te onthouden van alle gedragingen 
die daarmee in strijd zijn". 

Overigens is de Telegraaf op het 
ogenblik een keurige burgermans
krant. Groen Links-Kamerlid Peter 
Lankhorst zegt in het niet echt 
sterke jubileumnummer te kunnen 
begrijpen, "dat de ene krant je 
politieke stellingname welwil
lender ontvangt dan de andere lt. 
Als het maar fair gebeurt, voegt 
hij eraan toe. De parlementaire 
verslaggevers doen dat in zijn 
ogen in toenemende mate. "Als dat 
nu ook voor de hoofdredactionele 
commentaren gaat gelden, dan 
kunnen we elkaar met onze 
verschillende opvattingen in elk 

geval recht in de ogen kijken", 
zegt Lankhorst. 
Een vijftigjarige 
Ons lijfblad Trouw vierde 
zaterdag 30 januari zijn 
vijftigjarig bestaan. Het werd 
een krant vol historicering dat 
voor gernteresseerde~ in de 
Nederlandse persgeschiedenis voor 
de luttele som van 1 gulden een 
heus naslagwerk vormt. Kennelijk 
hebben velen de prijs inderdaad 
voor een cadeautje aangezien, 
want ik heb in het Statenkwartier 
van mijn woonplaats Den Haag nog 
nooit meegemaakt dat de krant 
werkelijk overal was uitverkocht. 
Zij zou naar de volgende mijlpaal 
toe beter' verdienen. 

Ik wil u overigens niet het 
volgende prachtverhaal onthouden 
dat voor lezeres T. Schutte-Numan 
uit Aalten een dierbaar moment 
met Trouw vormde. Het heet 
Feestmuts: 
"Tijdens de paasvakantie ging de 
bel. Twee jongens van de 
basisschool stonden met een kar 
in onze straat geparkeerd. Hij 
die had aangebeld, droeg een 
feestmuts gevouwen van het 
ochtendblad Trouw. Een leuke, 
geinige snuit keek me aan en zei: 
'Mevrouw, heeft u nog oude 
kranten?' 
Ik bekeek de jongen met de 
feestmuts nog eens beter. Wat ik 
zag ontroerde me. Aan de 
rechterzijde van de muts zag ik 
de familieberichten en net aan de 
voorzijde de rouwadvertentie van 
mij n moeder. 
Ik zei: 'Wat heb j ij een mooie 
muts op. ' 
Hij: 'Ja mevrouw, ik heb hem zelf 
gemaakt. ' 
Even later' reden ze onze straat 
uit met stapels oude kranten. En 
bovenop lag Trouw. " 
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Geachte lezer 
NRC Handelsblad zit op het 
ogenblik boven de kwart miljoen 
exemplaren. Kenners zeggen dat de 
groei van de krant waarschijnlijk 
in de buurt van de 300.000 zal 
stilvallen. Maar behalve de 
ui tgever is ook de redactie naal
verwikkeld in een gedachtenwisse
ling over aard en plaats van NRC 
Handelsblad in de Nederlandse 
samenleving. 
De krant hield begin dit jaar een 
bijzonder lezersonderzoek. Niks 
geen multiple choice en statis
tische gegevens. maar open vragen 
rond de innerlijke roerselen van 
de lezer en zijn krant. 
Leest mee en tast ar: 1. Welk 
gevoel overheerst als u de krant 
leest? Het gevoel van plicht or 
van ontspanning? 2. Heert u de 
krant weleens uit? 3. Is de krant 
compleet? Houdt de krant u volle
dig van alles op de hoogte? 
4. Wanneer heert u in het 
argelopen jaar het gevoel gehad: 
nee, dit is mijn krant niet! 
5. Wat vindt u van de temperatuur 
van de krant, te koud or te warm? 
6. Beschouwt u het lezen van de 
krant als een esthetisch 
genoegen? 7. Betekent de krant 
voor u 'éducation permanente'? 
8. Merkt u dat de krant macht 
heert? 8. Heert de krant 
voldoende mening? 10. Waarin (or 
in wie) schuilt de karakteris
tieke stijl van de krant? 11. 
Geert de krant u het gevoel 
maatschappelijk op een zeker 
niveau te zijn gesitueerd? 
12. Hoe zou u uw betrokkenheid 
bij de krant omschrijven? 

De uitslag van het onderzoek 
wordt in het Zaterdags Bijvoegsel 
gepubl iceerd. 

De regionalen 
Op het regionale dagbladenrront 
zit het nieuws vooral in de 
persconcentratie en de gevolgen 
van al dat samengaan. De 
Hollandse Dagbladcombinatie. met 
onder meer de apart gemaakte 
kranten het Noordhollands Dagblad 
en het Haarlems Dagblad. is 
'lovergenomen door uitgeversmaat
schappij De Telegraar. 
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De nieuwe moedermaatschappij had 
overigens al een belang van 38,75 
procent in haar regionale 
kinderen. De redactionele en 
zakelijke onafhankelijkheid staan 
vooralsnog overeind. 
Trouw maakte op basis van recente 
Cebuco-cijfers een inzichtelijk 
staatje. Voor ons clubblad mogen 
we vast de copyrights wel 
schenden. 
De redactie van de Zwolse Courant 
(Tijl) schijnt verbijsterd te 
zijn over plannen tot vergaande 
samenwerking met drie andere 
kranten van het Wegener-concern, 
de Apeldoornse Courant, Arnhemse 
Courant en het Deventer Dagblad. 
Wegener zegt via schaalvergroting 
te willen streven naar kwali
teitsvergroting. De bedoeling zou 
zijn om in 1884 één krant aan te 
bieden. Volgens de Zwolse 
redactie wordt daarmee voorbij 
gegaan aan de band met 250.000 
lezers uit haar regio. 
Inmiddels zou Het Binnenhof in 
Den Haag begin februari voor het 
laatst verschijnen. In de laatste 
krant en een boekje zou worden 
teruggeblikt op ruim 47 jaar 
geschiedenis van de van oudsher 
katholieke krant. Merkwaardig 
genoeg verscheen de krant begin 
maart nog steeds - zij het als 
copie van de Haagsche Courant. 
Althans op de sex-advertenties 
na, . maar nog wel met een pagi na 
geestelijk leven. 

Curieus 1, 2 en 3 
Tijd voor enkele curiositeiten. 
Het Algemeen Politieblad plakte 
ter gelegenheid van het nieuwe 
politie-logo in elk nummer een 
pen. Gehuld in een plastic zakje 
is het weer eens wat anders dan 
wat hennep of een ongebruikte 
condoom, zoals we - maar dan in 
andere bladen - wel eens zijn 
tegengenkomen ! 
De Klaagmuur in Jeruzalem blijft 
ook niet achter. Daar is onlangs 
een faxdienst gestart voor mensen 
die geen tijd hebben om hun 
verzoek om hulp zelf tussen de 
stenen te stoppen. De telefoon
dienst in Amerika wil met de 
service gaan adverteren onder 
Amerikaanse joden. 

Wist u trouwens hoe je ongewenste: 
reclame-faxen van je af kunt 
houden? Plak vier faxen aan 
elkaar en laat de lus een half 
uur lang richting afzender 
draaien. Nog efficiënter is het 
om zwarte A4-tjes te faxen. Als 
de ontvanger nog over een 
ouderwets type fax beschikt, 
raakt hij (en vooral zijn 
machine) zeker oververhit. Ik las 
deze tips kortgeleden in de 
]<-olonunen van de Volkskrant. 

Merkwaardig vond ik de adverten
tie die op 3 februari jongstleden 
het h.a.h.-blad de Scheveningsche 
Courant sierde. Het commerciële 
aanbod zegt zowel iets over de 
middenstander als over de 
tijdgeest: 

Bakker de Lange zegt ook duidelijk nee 
tegen racisme! 

Wij hebben nog nooit onderscheid gemaakt 
tussen wit en bruin (brood). 

Daarom dit weekend een "buitenlanpse" reklame: 
I 

1 HEERLIJKE SACHER-SCHNITT 
voor slechts 8,95 

4 OVENVERSE MAlS-BOLLETJES 
voor slechts 2,-

BAKKER DE LANGE 
De bakker van de Schevenlngsche franje 

Perenstraat 234 

. Maaswijkstraat 72 

Badhuisstraat 66 

Namensestraat 29 

: Zeezwaluwstraat 120 

Fahrenheitstraat 596 

Geknipt voor U 

tel. 3681440 

tel. 350 69 54 

tel. 355 44 27 

tel. 355 62 46 

tel. 354 1628 

tel. 363 76 83 

De rubriek Geknipt voor U in Vrij 
Nederland hangt meestal van 
flauwigheid aan elkaar. Maar heel 
soms zit er net dat verrassende 
kijkje in de journalistieke 
keuken bij. We zullen er zeker 
geen gewoonte van maken, maar we 
nemen er even een paar over: 
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Een rectificatie uit de Haagsche 

De Daily Observer in Oman: 
~·IN.1St'EB{pf;Nat!§riat#eHtage, 
aitd;C~Iture'His HIgh.:nt:~s'Sayyid , 
FrusalhJl1A1r;äl.Said· yesterday 
helch talkswith··ttlé, Netherlands' 
Minister of,sÖa~L,Welfare~ Pub
IicHeaIth,and Culture; Hiedi 
Dähku~ 
En vier verschillende versies va 
een en dezelfde uitspraak: 

toch iedereenzijnbest,gedaan. Col· 
lega Kistem.akeräanvaardde de ne
derlaag van zUn Graafschappers als 
ietsonvermijdelljks .. /, Wij hebben 
een dramatische' eerste helft ge· 
speeld;' teveel jóhgensvoetballen 
met angst in de broek, Het verschil 

(Trouw) 

Collega·.·. Kis'temak~raanvaardde· de 
nederlaagyan als-lets onvermijdelijks. 
;, WjLhebben' êen dramatische' eerste 
helft gespeeld; te veel jongens voetbal· 
lenmet;uÏ.gst.in debrol,!k. Het-verschil 

(de Volkskrant) 

;,We_\11ébb~n.eèn~lesje in 
vOètb81g~I!I.\d/~:rtlçh,tte Kis~ 
térna~el'~;~,Dë;~_ee~te •. heIft 

1riatiscli#~dè··tneeste 

hun. rG. ]~~~t,~~::~~~ 
IèfuS:Îll~fu~b!Ji~1i~~jt:.]ijef 

(De Telegraaf) 

~~~k~l$;~~ 
;pla..a.ts,tn~'~enc8.ll(}er·g'~zicht 
te~gevem;~;ln c.dl},Wtwedstrlj • 

• ti~~~~~ 
(Algemeen Dagblad) 

Politiek in Prent 
Tot en met 7 mei loopt in de 
Burgerzaal van de Tweede Kamer de 
tentoonstelling 'Politiek in 
Prent'. Het is een keuze van 
politici en tekenaars uit 
politieke prenten van het 
afgelopen Jaar. De tentoonstel
ling is georganiseerd in 
samenwerking met het tijdschrift 
Sick voor grafische humor en 
satire. Van maandag tot en met 
vrijdag dagelijks te bezichtigen! 
We nemen alvast één prent mee: 

DA'S PROdRESSlpl 
BELEID! f 

Nieuwspoort Nieuws 
We eindigen bij het blad voor de 
vrienden en leden van het Haagse 
perscentrum Nieuwspoort. Wat u 
hieronder ziet is de cover, 
waarop een bekend VKTV-lid full
colour prijkt. Onder de kop "Een 
hartstocht; je zoekt verder, 
altijd verder" wordt twee 
pagina's lang ingegaan op onze 
bijzondere driften. Oftewel: het 
relaas van de VKTV. Waarin een 
kleine vereniging aan de weg 
timmert! Wat mij betr'eft, blijf 
vooral insturen! 

Klaas Sal verda 

"Au Courant" in Lelystad 
Doáe Oosrru temIdden van een kleumike 

vt?r;ameüng ioumaliscieke delicQ(essen. 
"E~n ha[u(Ocn( - Je zoekt verder. aJtiid 

'el!f verder', Her relaas van de Veremgmg 
van Kranten- en 

ITjdschrifcenverzamelaars. 

~NGE POTEN 10 
OEN HAAG 

TEL 070 • 3469440 

PEP-netwerk van start 

Denkend aan De Telegraaf 

Emmy Belinfante: militant 
journaliste 



Kranten verzamelen: 

"Een hartstocht; je zoekt verder, 
altijd verder ... " 

Doeke Oostra (46) en zijn vrouw 
Alie wonen op de Bosporus. Aan 

de rand van Emmeloord wel te 
verstaan. Hij is secretaris en zij 

penningmeester van een kleine 
en unieke club: de Vereniging van 

Kranten- en Tijdschriftenverza
melaars V.K.T.V. Doel: "de band 

tussen kranten- en tijdschriften
verzamelaars in Nederland en 

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 het iedere drie maanden 
verschijnende verenigingsblad 

"Au Courant" een aantal periodiek 
te organiseren beurzen en excur
sies." 

Achter dit wat formele proza gaat een 
groepje van zo'n 150 verzamelaars 

(m/v) schuil, waaronder - wie weet - er 
van mening zijn dat de krant van 
vandaag iets is waar morgen de vis in 
wordt verpakt, maar die allen de krant 
van "gisteren" als een stukje levensgeluk 
koesteren. 

13.000 titels 
Doeke Oostra is exportmedewerker bij 
"Agrico", een afzetcoöperatie voor poot
en consumptie-aardappelen. In de uren 
dat hij de piepers even van zich kan 
afschudden is hij bezig met zijn 
vereniging en met zijn eigen verzame
ling. In wat elders in de straat veelal de 
kinderkamer zal zijn, heeft zijn vader 
keurige houten stellages getimmerd, 
waarin Oostra jr. op kaarten geplakt de 
titels ("je noemt ze zo, want koppen 
staan alleen boven berichten") van 
13.000 dag-, nieuws- en advertentiebla
den uit de hele wereld bewaart. Namen 
van bladen, soms uit plaatsen waarvan 
weinigen ooit bevroed hebben dat ze 
bestaan in talen en lettervormen die 
een westerling niets wijzer maken. 
"Er zijn weinig landen waarvan we niks 
hebben. Via vrienden, kennissen, beur-

FRANS WII,.BERS 

Doeke Oostra: krant van gisteren als levensgeluk ... FOTO FRANS WILll[iRS 

zen, buren, ons blad, vakanties (die 
laten we trouwens niet door verzamel
woede beïnvloeden) proberen wij de 
collectie uit te breiden." 
Hoe imposant ook, de Oostra's hebben 
nog een lange weg te gaan want in "Au 
Courant" wordt melding gemaakt van 
de 55-jarige Amerikaanse psycholoog 
Fred Crouter uit Council Bluffs in lowa 
die 77.000 verschillende kranten uit de 
hele wereld in zijn ongetwijfeld ruime 
kelder heeft opgeslagen met als oudste 
trofee de "London ChronicIe" uit 1669. 
Als de krant inderdaad een mijnheer is 
dan blijken er verrassend veel Heren in 
de wereld voor te komen. 
Een ieder die zijn of haar kranten en 
tijdschriften van de afgelopen weken 
voor het goede doel naar een naburige 
papiercontainer bracht, weet hoeveel 
ruimte die stapels al gauw innemen en 
hoe loodzwaar zo'n pak weegt. 

. Oostra vertelt, dat een van de leden 
door de huisbaas op straat werd gezet, 
omdat de fundamenten onder de kran
tenlast bedenkelijke scheuren gingen 
vertonen: "hij woont nu met z'n 
verzameling in een betonnen huis". 

Hartstocht 
In "Au Courant" vertellen enkele leden 
op verzoek van redacteur Klaas Salverda 
over hun "verzameld rif ten". S.W. uit 
Zwolle: "wie kent niet het verhaal van 
de verzamelaar die uiteindelijk bedol
ven werd door de wandenhoge stapels? 
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Alles wat jubileum- of bijzondere num
mers is gaat niet de deur uit, de rest 
wel". G.U. uit Megen: "stoppen is 
moeilijk en het hoeft ook niet, ook al 
kraakt het huis." 
R.v.R. uit Leiden: "Zo groeide de 
collectie onstuimig en verloor je bij het 
garen soms je zelfbeheersing. Maar ik 
voel me uitstekend met al die heerlijk
heden in mijn bezit." M. H. in Laren: 
"Verzamelen is een hartstocht, nu zult 
het met mij eens zijn, maar een 
hartstocht die van grote betekenis in 
een mensenleven kan zijn, want je 
zoekt verder, altijd verder .. .". 
Andere uitspraken: "het aardige van 
zo'n eigen knipselarchief vind ik de 
nagenoeg volkomen nutteloosheid er
van. Het gebeurt wel dat ik ineens iets 
nodig heb en dan via gericht snuffel
werk een aardige vondst doe. Maar 
meestal verdwaal ik al gauw in de door 
mijzelf gegraven molsgangen. Er blij
ken dan zoveel zijpaden te zijn die mijn 
aandacht afleiden, dat ik met heel 
andere schatten boven kom dan ik 
mijzelf had voorgesteld". Een professor
lid: "hoe je moet omgaan met dingen 
die je je leven lang bewaart, zou bijna 
een vak moeten worden. Het bedwin
gen van de chaos is een van de 
hoofdproblemen van een mensenle
ven". 
Oostra: "je kunt deze hobby net zo 
goedkoop houden of duur maken als je 
zelf wilt. De een verzamelt op woon-



Kranten verzamelen vervolg 

plaats of land, de ander (bijv. een 
kapper-lid) op zijn beroep. Nogal wat 
leden zijn geïnteresseerd in publicaties 
uit de 2e Wereldoorlog, in de luchtvaart 
en de historie (vooral die van de krant). 
Wij hebben een lid dat allerlei perso
neelsadvertenties verzamelt en deze 
vooral op het sociale aspect bekijkt en 
vergelijkt. Dan zie je bijv. dat de toon 
van de teksten en de gestelde eisen in 
de jaren '50 toen er een krappe 
arbeidsmarkt was totaal verschilt met 
die van zo'n tien jaar geleden toen ook 
voor eenvoudige functies zware eisen 
werden gesteld. Nu, in deze weken, 
volgt hij met extra belangstelling de 
wervingscampagne van de Nederlandse 
Dagblad Pers die het imago van de 
krantenbesteller moet opvijzelen. Hoe 
spreek je Jonge Helden anno 1992 aan 
en hoe gebeurde dat in vroegere tijden 
of waren die helden er toen nog niet 
maar vond men het vanzelfsprekend 
dat je moest werken - als dat kon - om 
iets (bij) te verdienen?" 

Van Brigitte Bardot tot Thorbecke 
"Om de twee weken meldt zich een 
nieuw lid aan. Een paar voorbeelden 
van de interesses van individuele leden: 
oude schaakbladen, kranten uit de 
Eerste- en Tweede Wereldoorlog, kran
ten uit Delft en Raalte tot 1800, kranten 
over Purmerend en de kegelsport. de 
Gruyter - 10%, alle drukwerk over 
Droste Cacao, afbeeldingen en beschrij
vingen van auto's van vroeger, Brigitte 
Bardot, "Art et Decoration", minister 
Thorbecke, Patriotten versus Prinsgezin
den. De leden kunnen gratis adverteren, 
"Au Courant" is een drukke draaischijf 
met vraag- en aanbod. En tips. Zoals 
deze van de Londense verzamelaar John 
Frost: "vuile plekken op oud krantepa
pier kan men het beste behandelen 
door te deppen met zacht brood". Het 
verenigingsblad zit vol met unieke 
illustraties en met artikelen, berichten, 
nieuwtjes en achtergronden die vaak 
dermate internationaal, informatief of 
ontspannend zijn, dat het een aanzien
lijk grotere lezerskring zou kunnen, 
aanspreken, ook in deze eenvoudige 
uitvoering, recht toe recht aan zonder 
kleur of franje. 

Nieuwe ideeën 
Secretaris Oostra: "onze start, nog maar 
zeven jaar geleden (sept. '85) danken 
wij vooral aan het Persmuseum en aan 
twee verzamelaars uit Drenthe en 
Friesland, die kans zagen om daar in het 
museum in Amsterdam 'n 25-tal andere 
krantebewaarders bij elkaar te brengen. 
De vereniging is klein en redelijk actief. 
met ruilbeurzen, die ook een sociale 
functie hebben, met excursies en lezin
gen en natuurlijk individuele ontmoe
tingen en via "Au Courant" zijn wij met 
elkaar in contact. 

.~~ 
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De kleinste krant 
ter \vereld . op . 

grootte , ,vare . 
Soms ontstaan daaruit weer nieuwe 
ideetjes. Mijn vrouw Alie bijv. kreeg 
laatst een aardige prentbriefkaart toe
gestuurd met de afbeelding van een 
krant. Sindsdien verzamelt ze ansicht
kaarten uit alle delen van de wereld, 
waarop iets van een krant is te zien, 
zoals een pentekening van kranteprop
pen in een paar natte schoenen of van 
een krant als handig hoofddeksel door 
de eeuwen heen. Zij heeft nu al albums 
met categorieën: vrouwen met krant; 
mannen; dieren; kunst. 
Hoewel de V.K.T.V. nog nauwelijks 
enige landelijke bekendheid geniet, zijn 
er steeds meer kranteredacties die ons 
weten te vinden als er - bijvoorbeeld 
voor een komend jubileum of een 
herdenking - gegevens uit het verleden 
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moeten worden opgespeurd. Omdat 
onze leden een bijna ongelimiteerd 
terrein bestrijken lukt het vaak om de 
redactie aan de gevraagde informatie te 
helpen." 
Het nieuwe 'Nieuwspoort' zou zich, 
zowel wat de betrokkenheid van vele 
Poorters bij de krant als wat de fraaie 
ruimtelijke mogelijkheden betreft, uit· 
stekend lenen voor een expositie van 
een selectie uit de verzamelde werken 
van een aantal leden van die bescheiden 
Vereniging van Kranten- en Tijdschrif
tenverzamelaars. Misschien iets voor de 
toekomst? 

v.K. T. V., Postbus J ]7, 8]00 AC Emmeloord 
(lidmaatschap f ]5.' per jaar. inclusief "Au 
Courant") 

FINANCIEEL OVERZICHT V.K.T.V. 1992 

Baten: 
contributies: 
verg.prqefnrs: 
opbr.veilingen: 
tafelverhuur: 
advertenties: 
schenkingen: 
rente: 
diversen: 

totaal: 

NLG 5,320.00 
NLG 185.00 
NLG 400.15 
NLG 135.00 
NLG 45.00 
NLG 80.00 
NLG 59.43 
NLG 20.00 

Lasten: 
drukkosten AC: 
portokosten: 
depot PTT: 
kantoorkosten, 
incl. fotokop . : 
lidmaatsch. : 
diversen: 

------------ subtotaal: 
NLG 6,244.58 batig saldo: 
============ 

totaal: 

NLG 2,054.50 
NLG 1,456.67 
NLG 200.00 

NLG 614.30 
NLG 79.50 
NLG 75.00 

NLG 4,479.97 
NLG 1,764.61 

NLG 6,244.58 

Zoals U ziet hebben dit jaar goed geboerd. Het batig saldo 
van het afgelopen jaar, gevoegd bij het totaal van de saldi 
per 31 dec 1991 op lopende rekening en renterekening, zijnde 
NLG 3,411.98, bedraagt NLG 5,176.59. Een mooi bedrag. Het is 
natuurlijk goed dat we als vereniging over enige reserve 
beschikken, maar aan de andere kant zijn we ook geen in
vesteringsfonds. Met andere woorden: een deel van deze 
reserves mogen best worden aangewend voor zaken die met de 
doelstelling van de VKTV in overeenstemming zijn. Ideeën die 
momenteel bestaan ten aanzien van een meerdaagse tentoon
stelling in het nieuwe gebouw van de Tweede Kamer kunnen als 
zodanig worden beschouwd. Het bestuur hoopt deze ideeën in 
de loop van dit voorjaar te concretiseren. 
U ziet bij de baten een flinke post opgevoerd voor 'vergoe
ding proefnummers'; deelt U dit bedrag door NLG 5.= dan kunt 
U uitrek~nen hoeveel we er dit jaar verstuurd hebben. Jammer 
dat dit niet heeft geresulteerd in een flinke ledenaanwas. 
De opbrengst van veilingen (of ze ook nut hebben!) slaat op 
de beide veilingen (Delft en Barneveld) die we in 1992 
hebben gehad. De tafelverhuur-post slaat alleen op Delft. 
Het enige dat verder nog toelichting behoeft is het Depot 
PTT: strikt genomen is dit geen uitgave, want het geldt 
blijft van de VKTV. De PTT Post hanteert evenwel bij post
abonnementscontracten een regel die voorSChrijft dat zo'n 
borg éénmalig gestort moet worden voor geval de contractant 
failliet gaat.- De penningmeester. 
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Contactadvertenties: 

zinvol, riik geschakeerd, 

en dus ••• verza elbaar 

Iets meer dan twee jaar geleden 
verscheen in Amsterdam jaargang 
1 nO.1 van de kennismakingskrant 
'Aan', onder redaktie van Wil 
Zeegers, die in 19BB promoveerde 
aan de UvA op het proefschrift 
"Andere tijden, andere mensen.' 
Zeegers is eveneens auteur van 
het boek 'Langs deze mij onsym
pathieke weg', een verslag van 
een 'speurtocht door 60.000 
kontaktadvertenties. 

In het voorwoord bij het eerste 
nummer van 'Aan' (ik weet niet 
of het blad inmiddels nog steeds 
verschijnt) heeft Zeeg ers het 
over ten minste een miljoen 
Nederlanders (1 op de 10 vol
wassenen) die geen partner 
hebben en dat als een gemis er
varen. Treurig, maar ook meer 
dan een beetje absurd, want het 
is te dol om te veronderstellen 
dat er voor elk van die miljoen 
personen niet tenminste één 
ander bij zit die qua karakter, 
leeftijd en levenswijze precies 
bij hem of haar past. Ze weten 
alleen niet van elkaars bestaan 
af. Ergo: er zijn in Nederland 
een miljoen mensen op zoek naar 
elkaar. Een conclusie van Wil 
Zeegers, die daar naar mijn idee 
wel een beetje gelijk in heeft. 

Zeegers trekt vervolgens een 
parallel met het zoeken naar een 
baan. Voor wie een baan zoekt is 
het niet alleen acceptabel maar 
zelfs noodzaak om zich in alle 
openheid aan te bieden en op 
zoek te gaan. Alle mogelijkheden 
dienen te worden benut. Rustig 
afwachten wordt door onze samen
leving afgekeurd. Maar wanneer 
het erom gaat een levenspartner 
te vinden zijn plotseling andere 
spelregels van toepassing: die 
wordt je geacht per toeval tegen 
het lijf te lopen. Bij zoiets 
belangrijks hoor je rustig af te 
wachten, je ogen en oren open te 
houden, en het enige wat je 
aktief zou kunnen doen is je wat 
meer onder de mensen te begeven 

dan je normaal gesproken geneigd 
zou zijn te doen. En als het op 
deze 'gewone' manier niet lukt, 
dan heb je pech want dan ben je 
een "kneusje'. Dit kolderieke 
idee overheerst nog steeds in 
brede lagen van de bevolking. 

Een ander populair waanidee is 
dat, zodra je de ware partner 
tegen het lijf loopt, je hem of 
haar ogenblikkelijk als zodanig 
zou herkennen. Er horen vonken 
over te springen bij het eerste 
oogkontakt, een gebeurtenis die 
zich geheel aan de wil van de 
betrokkenen zou onttrekken. Het 
gebeurt vanzelf. Wel, dit soort 
ideeën ontstaan niet zomaar, en 
het zal dus echt wel eens zo 
gebeuren. Maar ook dan moet je 
hem of haar wel eerst ontmoeten. 
De tweede stelling van Zeegers 
is dan ook dat die miljoen Ne
derlanders niet zozeer op zoek 
zijn naar elkaar: in de meeste 
gevallen zijn ze passief van 
elkaar in afwachting! Nog erger 
dan we al dachten, dus. 

Eén van de middelen om uit een 
dergelijke impasse te geraken is 
de contactadvertentie, een 
methode die de laatste jaren 
steeds meer acceptabel is gewor
den en sterk aan populariteit 
heeft ge~onnen. Het is de meest 
voor de hand liggende manier om 
potentiële geschikte partners te 
laten weten dat je bestaat en 
dat je in de markt bent, en dat 
terwijl je privacy geheel intakt 
blijft. Anders dan in de diverse 
kennismakingsprogramma's op TV, 
die overigens meer amusements
dan kennismakingswaarde hebben, 
wordt je identiteit in de krant 
niet voor een breed publiek 
uitgemeten als je dat niet wilt. 

Een advertentie biedt natuurlijk 
allerminst een garantie voor 
succes. Het is een poging, waar
bij de kans op succes vergroot 
kan worden door de informatie 
die erin is verwerkt, en door de 

wijze waarop de advertentie is 
gesteld. Die kan zakelijk zijn 
dan wel ludiek, assertief dan 
wel bescheiden van toon, kort om 
de hoek of zeer uitgebreid. Het 
is zaak niet alleen informatie 
te verstrekken waar een ander 
mee uit de voeten kan, maar ook 
om aandacht te trekken, vooral 
als je advertentie temidden van 
vele andere wordt geplaatst. 

Het ludieke element is één van 
de dingen die de kontaktadver
tentie verzamelbaar maakt. In 
Zeegers' blad 'Aan' hoef je die 
echter niet te zoeken, want daar 
zijn alle advertenties volgens 
hetzelfde zakelijke stramien 
opgesteld. De pagina's van de 
grote landelijke dagbladen zijn, 
vooral op zaterdag, .een veel 
rijkere bron van juist dit soort 
advertenties. 

Hans Dorrestijn pleegt, volgens 
een interview (Lidy Deutekom) in 
KRO's Mikrogids (5-11/12/92), 
met enige regelmaat kontaktad
vertenties te plaatsen van een 
strekking die niet helemaal aan 
het eigenlijke doel ervan lijkt 
te beantwoorden maar desondanks 
amusant is. Een voorbeeld: 

"Stervende zanger zoekt leuke 
jonge vrouw met lange benen. Je 
moet wel mooi zijn, want het 
zijn mijn laatste uren.' 

De volgende, ongeveer tezelfder 
tijd uit de Volkskrant geknipt, 
zou van dezelfde auteur kunnen 
zijn: 

'Oude man, 35 jr., totaal uitge
blust en blasé, deprimerende 
baan en een troosteloze woonom
geving, zoekt langs deze hem 
sympathieke weg a-intellectueel 
oud meisje om bij de Febo een 
snack te nuttigen. Een zinvol 
gesprek is niet mogelijk en niet 
gewenst. Eén poging daartoe en 
bovengenoemd persoon ziet zich 
gedwongen het pand te verlaten.' 

Sommigen. proberen het keihard, 
recht voor zijn raap: 

"Niks onsympathieke weg, niks 
extra dimensie. Alleen is maar 
alleen en wat ik doodleuk mis is 
iemand om mee te ouwehoeren en 
de hele zondag mee in bed te 
liggen. ' 

Of nog korter: 

'Ik (m/183/75/46) denk enkel aan 
van dattem. Jij (v) ook?' 

Ook met een voorhamer kun je 
soms raak slaan. Talrijke ad
verteerders geven de voorkeur 
aan speelse metaforen: 

'Kaaskop zoekt moorkop' 
'Geheim agente zoekt boef' 
'Haddock zoekt Kuifje' 
'Slanke Suzuk·i zoekt Landrover' 
'Al Bundy zoekt Kelly' 
'Doffer zoekt duifje om nog wat 
rond te fladderen.' 



'Snor zoekt snor' 
:Jo~ge ~ond zoekt vrolijke pup' 
Dr~e planokrukken (vrl) zoeken 

bijpassende vleugels (mnl) voor 
auditie' 
'Future man zkt smaakvol parfum' 
'Grolsch jongen zoekt Stender 
meisje' 
'Kluizenaar uit het Hasselbos 
zoekt Aagje om samen met de 
Heen-en-Weer Wolf uit spelevaren 
te gaan.' 
'Totok zoek zijn Nonna' 
'Suikeroom zoekt arme studente' 
'Kwetal zoekt lieve fee met 
groot denkraam' 

En in dezelfde categorie 
beetje ver doorgedreven:' 

een 

'Baguette man (31) en Petit Pa in 
(zoon 3) in Delft gebakken 
zoeken (evt in combinatie met 
een puntje Brie of Camembert) 
een fles rode wijn (Appelation 
Contrölée) uit een goed jaar 
(plm 1962) met een ietsje stijl 
een fruitig karakter en een ' 
pittige afdronk.' 

Een minder dikwijls voorkomende 
stijlvorm is de hyperbool: 

'Drie verrassingen (m m v) zkn 
3 h'" ' , ~J smet: brains: Dame Edna; 
kop: Thom Hoffman; lichaam: 
Richard Gere; stem: Dex (uit 
Dyna~ty); kluis: Dagobert Duck.' 

'Villa, sportauto en andere 
luxe, wie wil mij dit alles 
bieden?' 

'Alle sterke meiden in Nederland 
worden uitgedaagd door leuke 
aantrekkelijke sportieve man 
(32) .~oor een vriendschappelijke 
part~J worstelen. Wie durft?' 

Met een zucht nemen we kennis 
van de volgende: 

'J.~r. 29 BLO-school werkt op 
Soc~ale Werkplaats, zoekt vriend 
van dezelfde leeftijd, liefst 
met auto.' 

'Ernstig ziek meisje (23) heeft 
nog een maand te leven. Wie 
bezorgt mij een onvergetelijke 
tijd?" 

'Ik krijg ook graag post.' 

Nog twee hele korte: 

'Ik, vrouw, zoek man' 
en: 
'Wil kennismaken' 

Het is niet zo moeilijk om nog 
meer categorieën te bedenken 
waarin contactadvertenties zich 
laten indelen. Interessanter om 
te lezen is misschien gewoon 
zomaar een bloemlezing: 

'Drie vrouwen en een man deden 
het drie jaar samen, eens per 
week, bij één van ons thuis. 
Helaas, één vrouw verhuisde en 
met z'n drieën kan het niet! Wie 
springt in dit gat? Wij zijn 40+ 

,en woonachtig in Amsterdam. We 
doen het niet fanatiek, wél 

'serieus en op huiskamerniveau. 
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Bridgen dus. Gewoon gezellig met 
z'n vieren bridgen.' 

'Twee burgertrutten zoeken twee 
ongeloofelijke eikels' 

'Eigenwijs meisje zonder make-up 
maar met haar op de benen zoekt 
man plm 30 met vooral ook zwakke 
kanten. Liever saai dan macho 
liever monogaam dan rijk.' ' 

'Werkman 37 jr van boerenafkomst 
wil een boer als vriend. Welke 
v~ehouder wil ook een vriend, 
d~e misschien tevens op zijn 
bedrijf kan werken?' 

'Eenmalig aanbod aan alle leuke 
ongebonden mannen in Nederland. 
Mooie meid, 28 jr, stewardess, 
droomt ervan (weer) waanzinnig 
verliefd te worden. Huisje, 
boompje, kindje een stille wens. 
Droom jij hier ook van? Dan is 
het nu tijd om wakker te worden. 
Hier is je kans. Ben je eerlijk, 
gevoelig, ondernemend en abso
luut geen macho? Nu reageren!' 

"Man, 32, niets bijzonders, 
zoekt vriendin.' 

"Wie kan mij helpen aan het 
adres van Geertje van der Wal, 
laatste adr. Stal 164 Drachten?' 

'Man, 30, ziet vreselijk op 
tegen zijn eerste keer. Wie 
helpt me over de drempel.' 

"Man 50+ NH met winkel te Breda 
100% alleen zoekt eenvoudige 
vrouw, geen bar- of uitgaans
type, mag wat mij betreft 
straatarm zijn, kleine kinderen 
van harte welkom.' 

"Halve gare (m 33) zoekt andere 
halve gare (vr) om samen, je 
raadt het al, helemaal ~aar te 
worden. Heb Velpon, stevige 
schouders en warme voeten.' 

'Gevoelige snaar zoekt stoere 
strijkstok.' 

'Heilige Antonius, beste vrind, 
zorgt U dat ik een integere heer 
rond de 60 jaar vind.' 

'Homo, heb nooit tijd ben 
altijd weg. Getrouwd ~et mijn 
werk. Wie trapt daar nou in?' 

'~ezocht: vrouw (18-35) die 
mlshandeld werd (bv. verkr.i 

,verwaarl./aframmel). Zoeker: 
r~chtenstudent 26 zonder feest I 
dlsc~neus d~~ jaren geestelijk 
en llchamellJk werd mishandeld 
en 'dus ook de wereld kent die 
he~t: machteloosheid, eenzaam
he~d, minderwaardigheid onge
loof. Mijn inter.: schiÎder
kunst, muziek, fotografie. Doel: 
duurzame relatie. Later ook 
kinderen. Durf te reageren." 

'Alweer een kerei van 28 die 1 k . een 
eu e meld zoekt. Ik ben student 

~BO-MW: Ben jij geëmancipeerd en 
~ntelllgent, kun je relativeren 
e~ soms filosoferen, wil je ook 
klnderen?' 

'Miljonair, 45, aantrekkelijk en 
sl~nk, ,zoekt hele mooie jonge 
vrlendln, 20-30 jaar. Dames veel 
ouder en niet zo mooi gelieve 
niet te reageren (sorry).' 

"Vrouw wil onafhankelijke onge
bonden vriend met gevoel voor 
vrolijkmakende tegenstrijdig
heden. Ter aansporing: gamba's, 
zwarte afdalingen, vruchten
hartjes, Lada (doet het heus 
wel), Amsterdam, tent & kasteel, 
36 jaar, Franse jurkjes, dol op 
kontaktlenzen en NW storm.' 

"Moet van de dokter veel vrijen. 
Zeer aantr. man zoekt hiervoor 
mooie vrouw." 

"Brigit en Machteld hebben 
genoeg van de zalm. We zoeken 
lieve, eerlijke, aantrekkelijke 
HBO-kaviaar. ' 

'Lieve Nienke, wil je misschien 
mijn vriendinnetje worden?' 

'Jongeman, 78 jaar, z.k.m. jonge 
vrouw v.a. 60 jaar, voor de ge
zelligheid. ~iefst uit Hengelo.' 

'Ik wil trouwen! Wat! Te dras
tisch? Oké, ik zoek een liefde. 
Oh! te romantisch. Let op! Ik 
zoe~ een vriendin. Te spastisch? 
Wat dan, ik ben eenzaam en zoek 
genegenheid, liefde en vriend
schap. Zeker te fantastisch! 
Oké! Ik zoek jou, meisje, plm 20 
jaar, blond, gezellig, roman
tisch, houdt van lachen, natuur, 
kinderen, sport, mensen, muziek, 
uitgaan, kprtom: van het leven.' 

'Aangeboden: groot model mnl. 
occasion bjr 1941, in goede 
staat verkerend, eigen garage, 
veel accessoires, donkerharige 
stoffering en dakbekleding, 
lichte slijtage, (weer) schade
vrij, sterke betrouwbare motor 
voor ruw terrein, goede weg
ligging, gebruik matig, 3 aan
hangwagens los leverbaar. Gevr. 
idem vr. model, slank, aantr., 
bjr 1946-1956, lengte boven 
1.65, donkerkleurig, soepel 
weggedrag, schadevrij. Om in 
omg. IJmond flinke aanrijding te 
veroorzaken en daarna overblij
vende onderdelen samen te bouwen 
tot nieuwe reislustige limo. 
Avontuurlijke reizen zijn zeker 
het gevolg. Br. m. techno spec. 
o.nr. XXXX v.d.blad.' 

"Gortdroge jongeman 26 kijkt 
nergens vreemd van op. Welke 
jonge meid wil mij een brief 

,schrijven om me van de kook te 
brengen?' 

'Lieve, lange, serieuze en 
succesvolle man (36) maakt de 
balans op van een uitkristalli
serende jeugd. Een zuiver ver
langen mij aan een mooie liefst 

!kunstzinnige gezellin in een na 
verloop van tijd boven ons uit
stijgende eenheid te ontrafelen 
noopt mij, romantische levens
kunstenaar, tot het verspreiden 
van deze uitnodiging.' DJO 



VERKOOP OF RUIL UIT PERSOONLIJKE VERZAMELING 

1. "Succes", Nederlands Efficiency maandblad 1948 per nwnmer 
2. "Ki jk in een jarige Krant", 125 NRC (brochure 1969~ 168 pagina' 5 

3. "De Friessche Patriot" (Spectatoriaal tijdschrift Leeuwarden) 1786 
4. "Buitengewoon Dagblad" no.2 Och{,,"ndblad (Gezamenlijke uitgave dagbladen)1900 
5. "Le Courrier des Etats-Unis"(Franstalig nieuwsblad uit New York) 1835 
6. "The London Daily Post,and General Advertiser" (Londen) 1 7 4 0 
7. "Rotterdamsche Courant" 4-7-1829 
8. "The Observer" (U.S.Forces in Vietnam)Saigon 15-1-1966 
9. Kennisgeving van den Land-Drost in het dept.Groningen - 1809 

10. "Dordrechtsche Courant" nr 15 (4-2-1868) 
11. "Dordrechtsche Courant" nr.42 (6-4-1824) 
12. "Gazette van Antwerpen" 1791 
13. "Hollandsche Historische Courant" (Delft:Wybo Fijnje)1787 
14. "Amsterdam, Avec priv.de nos Seigneurs les Etats de Hollande et de West-

Frise 3 - 9 - 1748 
15. "Amsterdamse Saturdaegse Courant"(Linsen) 1 7 5 0 
16. "Abraham Prikkie's op- en aanmerkingen" (Rotterdam) 1891 
17. "Leydse Courant" 2 januari 1797 
18. "Nieuwe Langedijker Courant" 3 november 1945 
19. "Playboy" (Nederland) 1e jg. nr. 1 (mei 1983) 
20. "Chronicles News of the Past" (12 nummers van een Eng. talige krant waarin 

Bijbels nieuws wordt weergegeven in moderne krantenstiJl.) per map 
21. "Chronicles Ne .... s of the Past" (een map met een 2e reeks in 22 kranten) 
22. ''Het Parool" no. 4 (24 april 1945) 
23. "Het Parool" 11 mei 1945 
24. "Oranje-Bulletin" no. 5 (25-9-1944) 
25. "Oranje Bulletin" no.11 (10-10-1944) 
26. "Journal Historique et Litteraire (Maestricht)Jan-Avril 1791 - 8 nummers 

in een ~(watervlekkig) - per band 
27. 'ILe Gl.aneur" (La Haye)par J .de la Varenne 
28. "The Su!fragist" (USA ) Off'icial weekly organ of the National 'w'oman' s 

Party 13-7-1918 
29. "Geïllustreerde Courant" (Den Haag) 1844. Het eerste geïllustreerde 

weekblad? Prachtige kop! Slannts één jaar verschenen. 
30. IIAJ.gemeen Dagblad" 21 juli 1969 met grote kop "Mens op Maan" 
31. ''De Bezem", fascistisch weekblad voor Nederland 12-9-1930 
32. "Daily Mail" Silver Jubilee. May 6, 1935 (geheel op zilverkleurig papier 

gedrukt) in prach tstaa tI 
33. "'!'he Tomaha. .... k, a Saturday Journal of Satire" (Londen 1869)met plaat 
34. Reeks van(6 postkaarten "Sáce History" met elk een gekleurde ruimtevaart 

voorpagina van kranten uit het Amerikaanse Atlanta. 
35. lIAJ.gemeen Politieblad" (Den Haag) 24 pagina's - 7 mei 1949 
:;6. "Pallieter" (Brussel, België)- uit eerste jaargang 1922 _ per nummer 
37. Collectie van 15 Russische en Ooat-Duitse kranten, alle met grote koppen 

en foto's van ruimtevaart successen 1963 - 1965 - per verzameling 
38. Collectie van 1 russische en twee Oost-Duitse kranten van eerste vrouw 

in de ruimte - grote koppen en foto's 1963 
39. Collectie van 2x Praveia en 1x Izvestia alsmede 3 ex van New York Times uit 

1957 met het nieuws van de lancering van de eerste kunstmatige aard-
sateliet Spoetnik I; de Izvestia uit 1961 met het nieuws van de 
eerste mens in de ruimte - totaal zes historische kranten 

40. "Pravda" 25 april 1967 - rlUS Komarove oerongelukt 
41. "De Krant op Zondag" no. 1 (14 okto ber 1990) 
42. "De Volkskrant" - Extra-editie: De Landoorlog tegen :::rak begonnen.24-2-91 
43. "Butterfield Express", historical newspaper of the Great Southwest (San 

Diego 1964). True stories of the Old Southwest ~esearched and enter
tainingly written in old-time newspaper style. Per nummer 

44. "Gazette Nationale ou le Moniteur Universel" 1790 - :~anse r-evolutie. 
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47. "'!'he :::.i terary Chronicle and 'ileekly Revie .... " (Londen 1822) 
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RILINDJA WORDT BUIKU 
Het enige Albanees-talige dag
blad in het oude Joegoslavië, en 
thans in Klein-Joegoslavië was 
'Rilindja', dat verscheen te 
Pristina in het autonome gebied 
Kosovo, behorend bij Servië. De 
krant is een verschijningsverbod 
~pgelegd. Ervoor in de plaats is 
~ekomen een nieuw dagblad met de 
:naam 'Buiku'. (FM) 

OPPOSITIEKRANT IN ZIMBABWE 
Sinds oktober 1992 verschijnt er 
in Zimbabwe een nieuw dagblad: 
'Daily Gazette', dat oppositie 
is gaan voeren tegen de,regering 
van Mugabe en haar spre~kbuis, 
het dagblad 'Heraid'. (FM) 

OPPOSITIEKRANT IN MALAWI 
Ook in Malawi bestaat sinds kort 
een dagblad dat tegen de rege
ring in oppositie is gegaan. 
'The News' heeft het moeilijk in 
de zes tri j d. ( FM) 

NIEUW BURKINEES DAGBLAD 
In Burkina Faso verschenen al 
twee dagbladen; er is nu een 
derde bijgekomen, getiteld 'Le 
Pays·. Deze krant is in part i
kuliere handen. (FM) 

NIEUW MACEDONISCH DAGBLAD 
Te Skopje, de hoofdstad van de 
voormalige Jo~goslavische deel
staat Macedonië, is een nieuw 
dagblad verschenen onder de naam 
'Republika". (FM) 

Au Courant is het verenigingsblad van de 
VKTV en verschijnt eens per drie maanden. 
De Vereniging voor Kranten- en Tijdschriften
verzamelaars stelt zich ten doel de band tussen 
kranten- en tijdschriftenverzamelaars te 
verstevigen, het uitwisselen van ruilmateriaal te 
bevorderen en ter zake dienend materiaal aan 
de leden door te geven. Als middel daartoe 
dienen: Au Courant en de door VKTV 
georganiseerde beurzen en excursies. 

KORRESPONDENTIE-ADRES: 
VKTV 
POSTBUS 137 
NL· 8300 AC EMMELOORD 

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

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

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

Lidmaatschap: HII. 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: 
HIf.10,-. Tarieven grotere ruimtes op aanvraag. 

Au Courant' jaargang zeven' nummer één' maart 1993 

SUCCES IN RECESSIE 
In tegenstelling tot de Britse 
economie als geheel, en in wel 
zeer schril contrast met het ~ot 
dat Maxwell's imperium was be
schoren, gaat het Murdoch's News 
Corp. redelijk naar den vIeze. ' 
En dan bedoelen we dus de Britse' 
tak van de onderneming. Dankzij 
kostenbesparende maatregel~n ten 
bedrage van meer dan 40 miljoen 
pond (!) die in 18 maanden tijds 
werden gerealiseerd kreeg de 
onderneming een bijkans blinde
lings vertrouwen van de banken. 
Dit leverde ruimte op om te in
vesteren: reusachtige nieuwe en 
hypermoderne persen werden ge
installeerd in Wapping, Liver
pool en Glasgow. Modern wil 
zeggen: sneller (dus aktueler) 
en meer kleur dan wie ook van de 
concurrenten. Jammer dat Murdoch 
juist degene is die, eveneens 
meer dan wie dan ook, verant
woordelijk is voor verruwing van 
de normen in de Britse massa
dagbladen. Normen die ook voor
dien al niet op een hoog peil 
stonden. 'The Sun' met name is 
een vrij weerzinwekkend mengsel 
van sex, show-business en onver
dund chauvinisme. Het is News 
Corporation's best verkochte 
dagblad. Dat zegt ook iets over 
de lezers. Gelukkig zijn er nog 
andere 'kranten.- (E&P-JF) 

GEZOCHT c.q. TE KOOP GEVRAAGD: 
Kranten met GROTE HISTORISCHE 
GEBEURTENISSEN uit de 20e eeuw, 
speciaal 1900-1940, politiek, 
WO-II, luchtvaartgebeurtenissen 
en rampen. SPECIAAL VERZOEK: Wie 
kan mij helpen aan Engelse en/of 
Amerikaanse kranten OVer de on
dergang van de TITANIC in 19127 
Nog een SPECIAAL VERZOEK: ge
zocht NEW VORK TIMES en eventu
eel andere Amerikaanse kranten 
over de Beursval ('Crash') van 
24 oktober 1929. Bert Heisen, 
VKTV-lid no.181, Hillevliet 20A 
3074 KA ROTTERDAM 010-4865120 

TIJDELIJK DAGBLAD 
Van 4 november tot 18 december 
1992 publiceerde de Franse vak
bond 'Force Ouvrière' een eigen 
dagblad. Het bondsblad, genaamd 
'Résistance Ouvrière', normaal 
gesproken een weekblad, werd 
tijdens de campagne voor de 
ondernemingsraadsverkiezingen 
dagelijks uitgegeven onder de 
titel 'Force Ouvrière Quotidien" 
om daarna weer in haar oude ge
daante terug te keren.- ,(FM) 

DAGBLADEN BIJ HONGERSNOOD 
In Somalië verschijnen momenteel 
een tiental minuscule dagbladen 
ten behoeve van hen die werken 
voor de vele hulpverlenings
organisaties die in dat land 
aktief zijn. Ze worden deels in 
stand gehouden door advertenties 
van pharmaceutische bedrijven. 

(FM) 

MOLDAVISCH DAGBLAD 
In Kishinev (Chisinau), hoofd
stad van Moldavië, verschijnt 
sinds kort een nieuw dagblad 
onder de titel 'Ana Sözü'. (FM) 

CAMBODJAANS DAGBLAD 
In Cambodja is er eveneens een 
nieuw dagblad bijgekomen, en wel 
in het Frans. De naam luidt 
'Bulletin Quotidien.' (FM) 

Deel 2 
( eerste deel is 
verschenen in 
ons vorig nummer 
jrg! 6 nr. 4 / dec. 92 

DAGBLAD IN FOCUS 

JAVA BODE: 

De Java Bode heeft als enig Neder-' 
landstalig dagblad buiten Europa 
tot nu toe de eeuw volgemaakt. Dat 
op zichzelf is al een bijzonder
heid. Maar het was ook nog een. 
krant met aRnzien: een kwaliteits
krant zouden we nu zeggen. Toen 
ik da~ ook' het gedenkboek '100 
Jaar JB 1852-1952' zag staan in de 
boekenkast van een mede-VKTV'er 
was de keuze van het volgende 
'Focus'-onderwerp onmiddellijk 
gemaakt. Laten we dus gelijk maar 
in de geschiedenis duiken. 

-
DEEL Z 

Op de roerige tijden onder re
dakteurs als Busken Huet en Van 
Daalen volgde voor de Java Bode 
een periode waarin het in rus
tiger vaarwater verkeerde. Van 
Daalen's opvolger H.G.Bartelds 
was al een veel meer verzoenende 
figuur: hij was het in grote 
lijnen eens met de autocratische 
wijze waarop N.O.Indië geregeerd 
werd, en stelde de fouten die de 
overheid maakte, en waar hij 
allerminst blind voor was, op 
een kalme manier aan de orde. 
Hij vond dat het landsbelang 
niet gediend was met een con
frontatie tussen regeerders en 
geregeerden. Bartelds bleef 
overigens maar kort in dienst 
van de Java Bode; al in 1887 
vertrok hij naar het Soera ba
iasch Handelsblad, dat door zijn 
toedoen van de ondergang werd 
gered. In 1900 verliet Bartelds 
Indië voorgoed, maar zijn in
spanningen eisten hun tol: op 
zijn terugreis overleed hij aan 
boord van het schip op de rede 
van Genua. 

TERSTEEG 
Barteld's opvolger was mr.J.H. 
Tersteeg (1887-1897), een man 
met een grote ervaring in de 
Indische pers. Talrijke gedegen 
artikelen in het Bataviasch 
Handelsblad, het Soerabaiasch 
Handelsblad en het Bataviasch 
Nieuwsblad hadden zijn reputatie 
gevestigd. Evenmin als Bartelds 
was hij een beeldenstormer: 
Tersteeg was een man van het 
midden, helder, behoedzaam en 
evenwichtig. Wanneer hij ergens 
geen mening over had dan zei hij 
dat ook. Zijn belangstelling 
gold allereerst de buitenlandse 



politiek: hij leefde in een I 
tijdperk van sterke koloniale 
expansie, en het was niet alleen 
meer Engeland dat Nederland het' 
bezit van Indië benijdde. 
Tersteeg pleitte dan ook voor 
een zo sterk mogelijke band met 
het moederland in een tijd dat 
deze betrekkingen het nodige te 

wensen over lieten, en voor het 
betrekken van de koloniën bij de 
wetgevende macht. 

INFORMATIEF 
Tersteeg streefde er echter niet 
in de eerste plaats naar om zijn 
eigen meningen via de Java Bode 
uit te dragen. Bij het aanvaar
den van zijn hoofdredakteurschap 
had hij verklaard de krant niet 
met eigen geschrijf te zullen 
vullen, maar de Java Bode bij 
uitstek een informatiemedium te 
willen doen zijn. Hij redigeerde 
de krant met grote zorg, gaf de 
lezer ook inderdaad heel veel 
informatie, en vermeed alles wat 
ook maar enigszins tot conflic
ten zou kunnen leiden. Hoe de 
directie daar tegenover stond 
bleek bij Tersteeg's afscheid: 
zij sprak de veronderstelling 
uit dat het de abonnés 'niet 
anders dan aangenaam kan zijn, 
dat thans jongere, frisschere 
krachten de taak door hem 
neergelegd, op zich nemen.' 
Tersteeg vertrok naar Europa, en 
sleet zijn laatste levensjaren 
in Wenen. De 'jongere krachten' 
werden geacht te zijn belichaamd 
in mr.J.H.Ketjen, een jurist, 
die echter ten gevolge van een 
zwakke gezondheid nie~ in·stRR~ 

Au Courant' jaargang zeven' nummer één' maart 1993 

was tot meer dan wat routine
werk, en dat slechts voor korte 
tijd. Ket jen vertrok al na een 
paar maanden definitief naar het 
moederland. 

KRUSEMAN 
Na Ket jen kwam C.A.Kruseman aan 
de redaktie van de Java Bode. 
Deze Kruseman was van huis uit 
geen journalist, maar admini
strateur. Hij was afkomstig uit 
Leiden, en had o.m. in OsnabrOck 
een handelsopleiding genoten. Na 
enige tijd in een administratie
ve funktie bij de uitgever van 
de Java Bode, toen nog steeds 
Van Dorp & Co., in dienst te 
zijn geweest werd hem de kans 
geboden om voor de krant te gaan 
schrijven. Kruseman vertrok in 
1888 als oorlogscorrespondent 
naar Bantam, en onderscheidde 
zich door zijn voortreffelijke 
verslaggeving van de opstand van 
Tjilegon. Hij was beheerst, 
zelden agressief of nodeloos 
scherp. Desondanks beet hij als 
het moest goed van zich af. En 
dat was nodig ook, want rond die 
tijd werd Batavia 'verrijkt' met 
een nieuw dagblad, het 'Nieuws 
van den Dag van N.l.', een krant 
van het soort dat we nu een 
tabloid zouden noemen, en die 
onder redaktie stond van de 
niets en niemand ontziende 
K.Wybrands. Deze Wybrands had 
het regelmatig op Kruseman ge
munt. Kruseman had, van zijn 
kant, ook weinig pardon met 
Wybrands, maar bleef toch in 
zijn keuze van krachttermen de 
mindere van zijn opponent. Zijn 

kracht lag in het organisatori
sche vlak, en onder zijn bewind 
maakte de Java Bode een periode~ 
van gestage groei door. Met 
.slechts een paar maanden onder
breking in 1906, toen hij ~et 
verlof in Europa was, gaf hij 
tien jaar lang zijn beste 
krachten aan de krant.' In deze 
periode kwam de Java Bode in 
handen van andere eigenaars: de 
makelaarsfirma Van Heusden & 
Mees. Kruseman overleed plotse-' 
ling toen hij~ op advies van ' 
zijn dokter, een paar weken op 
vakantie was in koelere streken 
rond Soekaboemi. 

FRANSE ADVERTENTIES 

Het Uniegebollti" waarin de J (/ I' Il Bod e gelmis/'est is 

Waar in onze tijd het Engels de 
in internationaal verband domi
nerende taal is, was dit eind 
vorige eeuw, en eigenlijk nog 
tot in het begin van deze eeuw, 
het Frans. De Nederlandse boven
laag van de bevolking van N.O. 
Indië, vooral die in Batavia, 
was sterk Frans georiënteerd. De 
Franse cultuur - opera, toneel -
werd veelvuldig uitgedragen, 
o.m. in de Stadsschouwburg 
('Théatre de Batavia'), vanzelf
sprekend 'par permission de M. 
le Résident'. De Rijswijkse 
Straat, thans Jalan Modjopait, 
werd in de wandeling de Franse 
Buurt genoemd, vanwege het grote 
aantal Franse modehuizen en 
kapperszaken dat er gevestigd 
was. Dit beeld zette zich door 
in de pagina's van de dagbladen 
zoals de Java Bode. We zien daar 
de heer Lanzon zijn diensten 
aanprijzen in een advertentie: 
'leçons de violon à prix modéré; 
adresse Pasar Baroe en face Mr. 
Kinsbergen,' terwijl J.L.Lombard 
te Rijswijk (bij Batavia), coif
feur, parfumier , 'vient de rece
voir grand choix d'Articles pour 
cadeaux, éventails, ombrelles, 
cristaux, Articles pour Fumeurs, 
Garnitures de toilette, Porte
monnaies (cuir de Russie) etc." 
Minder taalvaardige kolonisten 
werden door het 'Grand Hötel' op 
hun gemak gesteld met de mede
deling:'On parle hollandais' ... 

~ 
~ 
~ --..... _---... 

SCHAAP 
Na Kruseman's plotselinge over
lijden volgden er een drietal 
redakteurs die alle voor korte 
tot zeer korte tijd het hoofd
redakteurschap van de Java Bode 
waarnamen: Van Tricht, Verbeek 
en H.Tersteeg (familie??), van 
wie de laatstgenoemde het twee 
jaar uithield (1912-'14). Zijn 
opvolger was J.Schaap, een 
kranteman pur sang, die met veel 
verve en zwier zijn pen hanteer
de maar daarbij ook in allerlei 
ingewikkelde vraagstukken goed 
de weg wist. 's-Mans theatrale 
neigingen bleken uit de Java 
Bode van 3 januari 1916, toen in 
de krant werd afgedrukt de 
'Samenspraak van Thomasvaer en 
Pieternel', uitgesproken bij de 
opvoering van 'Kloris en Roosje' 
in de Bataviase Stadsschouwburg. 
Schaap was hiervan de auteur. 

EERSTE WERELDOORLOG 
Bij het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog verscheen een extra 
editie van de Java Bode. Schaap 
had zich voorgenomen een neutra-



Ie koers te varen, maar dit viel 
hem niet altijd mee. Hij achtte 
Servië's houding provocerend, en 
vond dat Duitsland evenmin vrij
uit ging, en met name dat keizer 
Wilhelm de oorlog met België 
bewust had uitgelokt. Ook uit 
latere beschouwingen bleek dat 
zijn sy~pathie het meest naar de 
Fransen uitging. 
Een artikel van de als uitge
sproken pro-Duits bekend staande 
dr.l.S.A.M.von Römer eindigde 
met de woorden: 'Overigens zijn 
wij van meening dat wij moeten 
zijn voor ieder land dat vechten 
gaat tegen Rusland, het barbaar
schte land, niet alleen van 
Europa, maarvan heel de wereld.' 
In de daarop volgende polemiek 
werd Van Römer bestreden door 
S.H.leegstra, die zich in zeer 
scherpe bewoordigen uitliet over 
de schending van de Belgische 
neutraliteit. De anti-Duitse 
gezindheid van de meeste Neder
landers verklaarde hij uit de 
verschillende geaardheid van de 
beide volken, en niet uit con
currentievrees, zoals Von ~ömer 
had beweerd. 
Schaap liet beide heren aan het 
woord uit hoofde, zo verklaarde 
hij, van het neutrale standpunt 
van de krant. Hij was een groot 
bewonderaar van de toenmalige 
gouverneur-generaal, graaf Van 
limburg Stirum, en verdedigde 
diens beleid met vuur. Dit in 
tegenstelling met een groot deel 
van het publiek, reden waarom 
uit kringen van aandeelhouders 
druk op Schaap werd uitgeoefend 
om zijn uitlatingen wat aan te 
passen. Hij weigerde dit perti
nent. Deze kwestie liep zo hoog 
op dat Schaap zijn ontslag in
diende en als redakteur Midden
Java in dienst trad van de 
Indische Courant, waar hij nog 
vele jaren hogelijk werd ge
waardeerd. 

BRAND 
Tijdens Schaap's hoofd redakteur
schap, op 26 april 1919, werden 
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de redaktie en de zetterij, die 
waren gevestigd aan de Binnen 
Nieuwpoortstraat, getroffen door 
brand. Beide gingen verloren, 
evenals de bibliotheek van de 
krant, met inbegrip van de hele 
eerste jaargang (1852). Dankzij 
hulp van andere kranten kon de 
Java Bode twee dagen later al 
weer verschijnen, zij het tijde
lijk in kleiner formaat. De 
verwoestingen zouden wellicht 
beperkter van omvang zijn ge
weest ware het niet dat de 
Bataviase brandweer kort tevoren 
was gereorganiseerd en nog niet 
helemaal de nieuwe draad te 
pakken had. Eén en ander is 
onderwerp geworden van felle 
interpellaties in de gemeente-
raad. . 

DRIE KAPITEINS 
Schaap werd aanvankelijk opge
volgd door H.M.de Vries, tot op 
dat moment waarnemend hoofdre
dakteur. De Vries moest de 
leiding echter al spoedig delen 
met mr.H.Thomas, Armeniër van 
afkomst, die eerder bij het 
Bataviaasch Handelsblad had ge
werkt, en daar de gezworen vij
and was geworden van K.Wybrands, 
eerder genoemd. Net als Schaap 
was hij een flamboyant ty~e, 
zeer ontwikkeld en belezen, met 
een soms bijna geniaal taal
gebruik dat echter af en toe wat 
doorsloeg naar het belachelijke. 
De wijze waarop Thomas en Wij
brands elkaar in elkaars bladen 
voor rotte vis uitmaakten was 
vaak op het schunnige af en zou 
vandaag de dag zeker niet worden 
getolereerd. Het volgende staal
tje moge hiervan getuigen. 

Wybrands had een dochtertje met 
een enigszins misvormd armpje. 
Thomas veroorloofde zich hier
over een niet bijzonder smaak
volle opmerking, waarop Wybrands 
aldus riposteerde: 'Vanochtend 
kwam ik langs het Molenvliet. Ik 
was al misselijk, omdat ik bij 
vergissing Thomas had gelezen. 

Twer.en.Veerligsto Jur~ang. 

'1 

Mijn stemming werd er niet beter 
op toen ik in het modderige 
water eem walgelijk, wanstaltig 
dik zwart voorwerp zag drijven. 
Ik keek en dacht eerst dat het 
een berucht advocaat in toga 
was. Maar toen ik goed keek zag 
ik dat het een gewoon varken 
was.-

Op 10 december 1923 werd Herman 
Salomonson mede-hoofdredacteur 
een feit waaruit duidelijk ble~k 
dat er strubbelingen tussen 
red~ctie en directie van de Java 
Bode waren. Drie kapiteins - ook 
De Vries was er nog - op één 
brug: dat kon nooit lang duren. 
Dat was ook inderdaad zo. Op 1 
januari trad Thomas af, een paar 
maanden later gevolgd door De 
Vries. Thomas, in zijn tijd een 
veelzijdig journalist en bekwaam 
jurist, en jarenlang één van de 
sleutelfiguren in de Bataviase , 
society, zou uiteindelijk in 
behoeftige omstandigheden over
lijden te Bandoeng. 

SAlOMONSON 
Zodra Salomonson als hoofdredak
teur het rijk alleen had sloegen 
de eigenaars door naar het 
andere uiterste, en benoemden 
hem tevens tot directeur van de 
krant. Net als verscheidene van 
zijn voorgangers was ook hij een 
veelzijdig begaafd man. Hij had 
een productieve dichtader: z~)n 
vaak moraliserende maar puntige 
werk viel zeer in de smaak bij 
de lezers van de Java Bode. Ook 
had Salomonson al verscheidene 
romans en korte verhalen op zijn 
naam staan. Voor deze en voor 
zijn gedichten gebruikte hij de 
schuilnaam Melis Stoke. Zijn 
hoofdartikelen ademden vaak een 
afstandelijke, abstracte sfeer, 
en waren voor de gemiddelde 
lezer niet altijd even gemakke
lijk te volgen. 
In 1925 en '26 verscheen als 
supplement van de Java Bode 'De 
Indische loods', orgaan van de 
Politiek Economische Bond, die 



Salomonson's warme sympathie 
genoot. Het streven van de PEB 
was om Oost en West in een ge
lukkige synthese tot elkaar te 
brengen binnen de koloniale 
gemeenschap met haar etnisch zo 
gemengde samenstelling. In een 
zekere zin is de PEB een voor
loper geweest van talrijke 
latere organisaties die zich te 
weer hebben gesteld tegen aller
lei vormen van rassendiscrimina
tie, en dat nog steeds doen. 
Het laatste nummer van 'De Indi
sche Loods', die op blauw papier 
gedrukt was, verscheen op 31 
december 1926, de dag waarop 
Salomonson de Java Bode verliet. 
Hij werd later directeur van het 
Haagse kantoor van het Neder
lands-Indisch persbureau Aneta, 
een creatie van D.W.Berretty, 
die ook bij de Java Bode heeft 
gewerkt. Salomonson overleed 
tijdens de Duitse bezetting. 

DE UNIE 
Het aftreden van Salomonson had 

HERMAN SALOMONSON 
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verband met het overgaan van de 
Java Bode van Van Heusden en 
Mees naar een nieuwe eigenaar: 
de NV Drukkerij De Unie, op haar 
beurt eigendom van de zakenman 
N.Metzelaar, die daarmee tevens 
directeur van de Java Bode werd. 
Tot hoofdredacteur werd aange
steld W.C.van Meurs, een oude 
pers rot die al eerder bijdragen 
voor de krant had geschreven. 
Van Meurs bleef aan tot 1930, 
toen hij werd opgevolgd door het 
tweemanschap D.van Wijk en C.P. 
VoQte, en enkele maanden jaren 
door J.E.Jasper, oud-gouverneur 
van Djokja. Jasper bleef echter" 
in Bandoeng wonen, van waar hij 
zijn bijdragen inzond, en liet 
Van Wijk en VoOte het eigenlijke 
werk doen. 

ZENTGRAAFF 
Ten gevolge van de crisis raakte 
de bank waarmee de Java Bode 
haar geldelijke transacties af
handelde in grote moeilijkheden, 
waardoor ook de krant gedwongen 
was tot een grootscheepse re
organisatie. Deze bleek dermate 
succesvol te zijn dat het net 
van correspondenten sterk kon 
worden uitgebreid, en een nieuwe 
hoofdredacteur werd aangetrokken 
in de persoon van H.C.Zentgraaff 
één van de meest vooraanstaande 
dagbladschrijvers in Indië in 
die jaren. In deze met kracht 
doorgevoerde reorganisatie kon 
men de hand herkennen van de 
nieuwe directeur. Metzelaar was 
een man met de allure van een 
Amerikaanse tycoon. Hij volgde 
de grote lijn en maakte zich 
niet druk om details. Zijn 
financiële rechterhand was H. 
Winterkamp, die in 1947, na de 
Japanse bezetting, benoemd werd 
tot mede-directeur. In 1934 ver
huisde de Java Bode naar een 
groot, modern gebouw, spierwit, 
aan het Molenvliet. 

ZENTGRAAFF 
Zen tg raaf was een merkwaardige 
figuur, vol van tegenstellingen. 
Als journalist was zijn vakman
schap boven iedere twijfel ver
heven. Hij beschikte over een 
bijna encyclopedische kennis van 
de Indische archipel. Een harte
lijker vriend kon men zich niet 
wensen, maar als vijand was hij 
onverzoenlijk. Hij had een sterk 
en gezond lichaam, maar een 
gloeiende hekel aan alles wat 
met sport te maken had. Hij was 
een hartstochtelijke, soms wat 
onbeheerste man met veel eer
zucht, maar stelde niets zo zeer 
op prijs als zijn eigen huis, 
zijn grote, schitterende tuin, 
en zijn verzameling vogels. Deze 
karakterschets komt van een vak~ 
genoot, C.W.Wormer, die hem goed 
gekend heeft, en hem 'waardeerde 
in zijn beste, en haatte in zijn 
slechtste ogenblikken'. Wispel
turig was Zentgraaff ook: zo 
richtte hij de Vaderlandsche 
Club op, om deze later weer in 
de steek te laten. Hij volgde 
zelden een vaste lijn, wat mede
werkers en zakenrelaties tot 

wanhoop dreef en dikwijls aan
leiding was tot onenigheid, 
waarin hij niemand spaarde. 

DRIE MUSKETIERS 
Maar Zentgraaff stond hierin 
niet alleen: Wybrands en 
Berretty waren uit zo ongeveer 
hetzelfde hout gesneden. Deze 
'Drie Musketiers' van de Indi
sche pers, zoals ze eens genoemd 
werden, waren nu eens elkaars 
beste vrienden, en dan weer 
gezworen vijanden. Een aardige 
anecdote, opgetekend door de
zelfde Wormser, getuigt hier
van: Wybrands haatte Zentgraaff 
als een gevaarlijke concurrent, 
die hem aankon en net zo'n vuil 
stukje kon schrijven als hij. 
Jarenlang hebben ze elkaar van 
de afschuwelijkste dingen be
ticht. Tot Berretty een pers
vrede nodig had, en dicteerde 
(zijn perbureau Aneta had een 
monopolie), en wel op 26 mei 
1928 in het Grand Hotel te 
Djokja. Alle directeuren en 
hoofdredacteuren waren door 
Berretty verenigd aan een pver
vloedig diner met een over
wedigend menu en een stroom van 
wijn. Een pers-associatie werd 
opgericht, onder voorzitterschap 
van Berretty. Dit diner was de 
eerste en laatste bijeenkomst en 
het enige levensteken dat de 
associatie ooit heeft gegeven. 
Wybrands en Zentgraaff waren 
door Berretty tegenover elkaar 
geplaatst. Na veel bourgogne was 
de verzoening volkomen: ze 
spraken elkaar aan met 'Karel' 
en 'Henri'; een half uur later, 
bij de champagne, was het 'beste 
jongen' en 'ouwe sobat', en bij 
de D.o.m. klopten ze elkaar op 
de knieën en sloegen elkaar op 
de schouders. Berretty had zijn 
doel bereikt. De volgende morgen 
reed Wybrands in zijn grote open 
wagen weg. Als altijd had hij 
zijn witte zeilpet op en zat hij 
naast de chauffeur. Zentgraaff 
deed hem uitgeleide, en ging on
middellijk Djokja in om nieuws. 
Twee weken later hadden de twee 
leiders der publieke mening weer 
de hevigste ruzie. 

SERGEANT-SCHRIJVER 
Zentgraaff was autodidact. Hij 
was afkomstig uit Oosterhout, en 
had na de lagere school een tijd 
gewerkt bij Roeloffzen & Rubner 
te Amsterdam, waar o.m. 'De 
Standaard' en 'De Heraut' werden 
gedrukt. Jong en avontuurlijk 
ingesteld vertrok hij in 1894 
als sergeant-schrijver naar 
Indië, en maakte in 1897 de 
Boni-expeditie mee. Toen al was 
Zentgraaff meer journalist dan 
militair, hoewel hij meer dan 
eens blijk gaf een flinke dosis 
persoonlijke moed te bezitten, 
en nadien ook trots was op zijn 
collectie militaire eretekens. 
Al vóór de eeuwwisseling begon 
zijn faam als verslaggever zich 
te verbreiden, iets wat voor ee'n 
militair ongebruikelijk en ook 
niet zonder risico was. Zent
graaff liet zich daardoor ,echter 
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niet afschrikken. Eenmaal weer 
burger werd zijn naam door heel 
Indië bekend: zijn reportages en 
commentaren werden veel en graag 
gelezen. Ambtelijke geheimen 
leken voor hem niet te bestaan: 
hij verstond de kunst om tot in 
de hoogste kr~ngen relaties aan 
te knopen. 

'GEHEIM ARCHIEF' 
Na enkele tientallen jaren aldus. 
de hele Indische archipel te 
hebben bereisd, en daarbij zijn 
ogen en oren de kost te hebben 
gegeven, kende hij het land als 
geen ander. En niet alleen het 
land: ook de mensen, de proble
men, en de verhoudingen, en in 
een mate die menige ambtelijke 
bestuurder ongewenst voorkwam. 
Vaak sprak men van Zentgraaff's 
'geheime archief' waaruit hij 
allerlei achtergrondinformatie 
zou putten. Dit 'archief' was in 
feite een legende, waar niemand 
meer schik in had dan Zentgraaff 
zelf. Het bestond alleen in de 
vorm van 's-mans ijzeren geheu
gen. Hij wist veel van de minder 
appetijtelijke eigenschappen en 
gewoonten van talrijke hoogge- . 
plaatsten, en maa~te van die 
kennis, wanneer het hem uitkwam, 
gebru~k. En meestal niet op een 
al te discrete wijze. 

.l, 

In 1940 na een verlof in Neder
land rond de Kaap naar Batavia 
terugkerend maakte Zentgraaff 

r---------------------------~ 

aan boord een val in z~]n bad
kamer. Een hersenschudding was 
het gevolg. Weer in Batavia 
achter zijn bureau gezeten merk
te hij dat hem de kracht om te 
werken ontbrak. Al na een paar 
weken moest hij de leiding uit 
handen geven, maar ging nog door 
met het schrijven van artikelen. 
Zijn ziekte verergerde, en hij 
werd opgenomen in de Borromeus
Kliniek te Bandoeng. Hoewel geen 
praktizerend katholiek had hij 
altijd waardering gehad voor het 
werk van de kerk waarin hij was 
opgevoed. Kort voor zijn dood 
keerde hij terug in wat zo mooi 
wordt genoemd 'de schoot van de 
Moederkerk'. Zentgraaff werd 
begraven op het Nieuwe Kerkhof 
aan de Pandoeweg te Bandoeng. 

BEZETTING 
Op Zentgraaff's dood volgde een 
interimaat van B. Sluimers,' oud
hoofdredacteur van de Preanger
bode, en daarna, tot aan de 
Japanse bezetting, een periode 
met mr.Chr.A.de Vries als hoofd
redacteur. De Japanse bezetting 
maakte voorlopig een eind aan 
het bestaan van de meeste 
Indische nieuwsbladen in het 
Nederlands. De Vries werd ge
interneerd, en keerde na 1945 
terug naar Nederland,' waar ·hij 
secretaris werd van de Algemene 
Nederlandse Reisvereniging. Het 
laatste vooroorlogse nummer van 

~ ,~ . ~---., , 

Het ol/de gebollw /'(/1/ de ja/'a Dode aan het Stat/hllisplein 

de Java Bode kwam uit op 7 maart' 
1942. De meeste journalisten van 
Nederlandse nationaliteit ver
dwenen in kampen in Thailand, 
Mandsjoerije of Japan zelf. Zij 
werden door de Japanners als hun 
meest gevaarlijke tegenstanders 
beschouwd. Alles wat aan hun 
werkzaamheid herinnerde moest 
verdwijnen. Velen hebben de ont· 
beringen niet overleefd. 

NA DE OORLOG 
Na de Japanse capitulatie waren 
er dus nauwelijks journalisten 
die in staat waren direct weer 
aan het werk te gaan. Maar ook 
aan alle materialen was gebrek. 
Met overheidssteun werd in 
Batavia een bescheiden begin 
gemaakt met de heroprichting van 
de Europese pers met de uitgave 
van 'Het Dagblad', dat aanvan
kelijk bij Kolff en later bij De 
Unie werd gedrukt. De redactie 
was in handen van W.Belonje, die 
in het begin kantoor hield in 
het gebouw van de Regeingsvoor
lichtingsdienst, om daarna te 
verhuizen naar Kolff en De Unie, 
Het Dagblad (2 pagina's) werd 
geheel door de regering gefinan
.cierd, maar maakte zich, na een 
aantal aanvaringen met die. over
heid, los, en werd voortgezet 
voor gezamenlijke rekening van 
De Unie en NIDEUM. Belonje's 
felle kritiek op luitenant
gouverneur-generaal Van Mook 
leidde tenslotte tot een hevig 
conflict met de regering, wat 
weer tot gevolg had dat Belonje 
het land moest verlaten. Zijn 
funktie werd tijdelijk waarge
nomen door een RVD-ambtenaar 
genaamd Wansink, en daarna door 
H.F.Joël. Nadat het Bataviaasch 
Nieuwsblad uit de as herrezen 
was duurde het niet lang of ook 
de Java Bode nam zijn plaats 
weer in. Het eerste naoorlogse 
nummer verscheen op 29 september 
1949, en dat betekende tevens 
het einde van Het Dagblad. Onder 
Metzelaar en Winterkamp bloeide 
de Java Bode op als nooit 
tevoren, en bereikte de krant de 
hoogste oplage van alle in de 
archipel gedrukte Nederlands
talige bladen. De Java Bode werd 
in heel N.O.Indië gelezen. De 
hoofdredactie, aanvankelijk in 

handen van Joël, werd toever
trouwd aan het tweemanschap 
J.B.M.Schilte en S.van de Velde. 

TENSLOTTE 
Het gedenkboek van de Java Bode 
gaat maar tot 1952, ruim na de 
soevereiniteitsoverdracht, maar 
de Java Bode was toen nog steeds 
in goede doen. Tot ver in de 
jaren '50 zou in Indonesië een 
Nederlandstalige pers actief 
blijven. Daarna was het vrij 
snel gebeurd, ook met de Java 
Bode, die in 1957 van het toneel 
verdween. Iets waartoe het 
beleid van de grillige Soekarno 
in beslissende mate toe heeft 
bijgedragen. Maar ook zonder hem 
zou het waarscijnlijk een aflo
pende zaak zijn geweest.- DJO 

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

Bron: 'Honderd Jaar Java Bode' 
door H.F.Joël, uitg. Koninklijke 
Drukkerij De Unie N.V., Djakarta 
1952. Met dank aan O.M.A.Spronk. 



KRANTENCURIOSA'uit de verzamelin~ van 
Louis Nierijnck (deel 13) 

------------------------------------~ 

Van een onbekende krant, een krant 
uit het jaar E.M.295, een vree,mde Bi jenkorf 
en een franstalige Amerikaanse Courrier. 

Eerst een kleine rechtzetting. Van 
de Amsterdamsche Courant 1813, zoals be
schreven in het vorige artikel, verschenen 
er geen 39 nummers met het primitieve 
vignet,dich slechts twee. Nadat redacteur 
Fijnje in opdracht van de Amsterdamse over
heid de keizerlijke adelaar in de kop had 
moeten weglaten in bedoeld vignet, werd hem 
reeds op 19 nov. bevolen het oude Amsterdamse 
wapen te gebruiken. Daarmede wordt de krant 

p 

alleen maar zeldzamer I Met dank voor deze 
informatie aan ons lid Dick Voortman. 

. Een ongebruikelijke krant is de 
TWO REPUBLICS uit City of Mexico gedateerd 
23 febr.1876. Deze Mexicaanse krant ver
scheen in de Engelse taal en bevat zowel 
Amerikaans als Mexicaans nieuws en heel wat 
scheepsadvertenties. Onder de kop draagt het 
blad de zin "a free Press is the most cer
tain promoter,as it is the safest guardian 
of a heal thy public opinlon". 

THE TWO REPUB'l~ICS 

In de verzameling komt weer een 
krant te voorschijn waarvan ik nergens ande
re exemplaren heb kunnen ontdekken - ook 
nauwelijks informatie, noch in Sautijn 
Klui t' s werk, noch in E.Hatin' s tl'Les Gazet
tes de Hollande". Ik bedoel de NOUVELLES 
REGENTES uit 1690, die te Den Haag bij Jean 
Francois Dufour verscheen. 

De aan ~èn zijde in ~èn kolom 
bedrukte en daardoor opvallend smalle krant 
draagt het wapen van Den Haag en bevat we
reldnieuws in grote vo~zinnen. Wat formaat 
en stijl betreft lijkt 'de krant op de meer 
bekende liLa Quintessence des Nouvelles" 
(1689-1730)dat zowel in Den Haag als te 
Amsterdam verscheen. 

e/.il1no fOliO. 

Nouvelles Récentes, 

Een ander zeldzaam stuk is het 
eerste nummer van de VADERLANDSCHE,GOURANT 
van 3 febr.1795,uitgegeven door P.E.Briet 
in de Spilsteeg te Amsterdam. 

Onder een vignet ,voorstellende 
Hollandse leeuwen een pijlenbundel,met 
vrijheidshoed en een haan, beide binnen de 

de 

omheining van de Hollandse tuin, 
meld "Wie zal den Franschen Haan 

wordt ver
zijn taaije 

tot behoud der wieken fnuikenjals hij ze 
Vrijheid wil i)ebruiken". 

VRrHEJD, GEL:rKHEJD. BROEDERSCHAP, 

A', 1795, N', 2. 

VADEtlANDSCHE C 0 U' R A N T. 

~onOT cnctcUnN H. AMntROA!oi, IIY r, 1. DRLtT, IN Ol. mUTU.O, 

(lier' milt J/:Ja,. dtr BI1/I1JJJftbt rrybn'J.) 
liéD!, ... • ""ADl...\/lDDt4G TEN Vlf.1l. L,U"t~~, ZAL 'LR EEN t.'(1R", CClUl\hNT lIuRDtN VlfOEOF.t:VE ..... , 

,.,. !. D !. 1\ L A N 11 !. N, 

Van: het 
mijn collectie, 

nr.2 (5-2-1795),ook in 
een afbeelding van de kop, 

waaronder tevens de mededeling 'heden nade
middag ten vier uuren,zal er een extra cou-



rant worden uitgegeeven'. Beide exemplaren 
zijn uniek! ' 

LE COURRIER DES ErATS-UNIS is èèn 
van de vele niet-engels~~anten in Amerika 
Het blad voor de Franse kolonisten vertoont 
doorheen de titel over de gehele breedte 
een reusachtige arend met gespreide vleu
gels. Het exemplaar in de verzameling 
dateert van 24 juni 1835. De krant ver
scheen in New York. 

' •• --!o' 

J ,,\, It ,\ ,I I. 1''' 1.1 'I' I Q U E ET L I '1''1' rè It .1 I 11 I,;, 

Wie heeft al gehoord van het blad 
DE BIJENKORF? Eigenlijk is het geen krant -
het bevat n.l.geen nieUWIi). Het "tijdschrift l 

werd wekelijks uitgegeven op Zaturdag, te 
Schiedam, by J.Locke en Vl.Molenaar. 

Ik heb enkele nummers uit 1807 en 
1808. Alle exemplaren hebben op de voorpa
gina een artikel over Staatkunde van Europa. 
Andere rubrieken zijn 'Letterkunde', Natuur 
lijke geschiedenis' (over den Mammouth en 
deszelfs bestaan) en 'nieuwe uitvindingen' 
(over steendrukkunst), Ook een rubriek 
'landen- en volkenkunde' en hierin wordt 
in de nrs. 34,35,36 Konstantinopel behan
deld. 

Elk nummer heeft steevast op de 
volledige achterpagina 'Rekenkundige uit
werkingen' met alle opgaven van de "Alge
meene Schiedamsche Courant". Opvallend is 
dat bijna alle oplossingen afkomstig zijn 
van onderwijzers. 

JB[JEN 
DIt{ .. oeuIU. tkf\ 

rt .......... ,,·.-Tt··,u. <D.n1"'""'-

Is het wellicht een tijdschrift 
voor het onderwijs? 

•.• --t._' ___ ' ___ .~_~ •.• 

Eèn zinnetje uit de Staatkunde-rubriek wil 
ik U niet onthouden: "Zoo lang Napoleon 
leeft, zoo lang zijn geest niet van het 
kolossale werk wijkt, welk hij der volgende 
eeuw achter laat, zal over het schoonste, 
besch~dste gedeelte van den aardbodem 
vrede heerschen, de oorlog slechts voor de 
wildernissen overblijven"l 

Het is wel anders gelopen! 

Aangekondigd als "very unusual news
paper" in een Amerikaanse verkooplijst en 
natuurlijk verworven voor de collectie, is 
LUCIFER THE LIGHT BEARER, uit Valley Falls, 
Kansas, USA. Het blad is gedateerd E.Mo295. 
In de hoofding wordt verklaard dat hier een 
kalender wordt gebruikt die begon op 1 jan. 
1601, met het begin van de "era Of Man". 

In onze jaartelling is het blad van 
1896. Deze radikale krant staat voor 'vrij
heid van gedachte', 'vrije liefde', enz. 

De inhoud is oprecht fascinerend! 

~,-

~~"T-'H Eï~ n=;-H T - 1'3 SA R E r~ , 

In een periode van langdurige sta
king, waarin de Londense Times niet ver
scheen gedurende bijna een jaar, schreven 
de werkloze redacteuren samen een èènmalige 
editie vol onder de titel NOT YET THE TIMES. 

Men liet de ironische tekst elders 
drukken en verzonden de krant naar vele 
adressen in binnen- en buitenland. 

Vol 1 no 1 in mijn verzameling is 
van augustu~J979. 

NOT ,"THE TIMES 
Government 

10 abollsh 
Income Tu 

""--.. .;::::;;. ... 

(wordt vervolgd) 



DE PA~STAANSE DAGBLADPERS 

Adl Ur Multan · .. , ... 
Afaq Ur Lahore " " " , " " " 

Af tab Si Hyderabad · .. , ... 
(ook editie te Multan) 

Af tab Ur Lahore " " .. , " " " 

Aghaz Ur a Karachi · .. , ... 
Ailan Ur Multan · .. , ... 
Akhbar-e-Millat Ur Multan · .. , ... 
Al Falah Ur-Pa Peshawar 1939 7,000 
AI-Naqeeb Ur Faisalabad · .. , ... 
Aman Ur Karachi · .. , ... 
Awam Ur Faisalabad 1947 · .. , ... 
Awaz Ur Peshawar · .. , ... 
Ayyam Ur Faisalabad · .. , ... 
Azadi Ur a Sargodha · .. , ... 

(ook editie te Muzzaffarabad) 
Bacharat Ur Peshawar · .. , ... 
Bagram Pa Peshawar · .. , ... 
Baluchistan Times En Quetta · .. , ... 
Basharat Ur Hyderabad " " " , " " " 

Beena Ur Shakhpura · .. , ... 
Beopar Ur Karachi " " " , " " " 
Business Recorder En Karachi 1946 18,000 
Business Report Ur Faisàlabad 

" " " , " " Cl 

Commercial News Ur Faisalabad · .. , ... 
Daily Bejang Si Jacobabad · .. , ... 
Daily Business Times Ur Islamabad · ... , ...... 
Daily Indus En Hyderabad · .. , ... 
Daily News En a Karachi 1962 30,000 
Dawn En 0 Karachi 1941 70,000 
Dawn Gujarati Gu 0 Karachi 1947 · .. , ... 
Dastoor Ur Bahawalpur .... " , ...... 
Deyanat Ur Karachi · .. , ... 
Elan Ur Karachi · .. , ... 
Fateh Islam Ur Hyderabad · .. , ... 
Fazal-AI Ur Rabwah ...... , ...... 
Frontier Post, The- En Peshawar 1985 · .. , ... 
Frontier Times, The- En Peshawar 1988 · .. , ... 
Garib Logg Ur Islamabad · .. , ... 
Ghareeb (Daily Ghareeb) Ur Faisalabad 1949 " .... , .. " .. 

Haider Ur Rawalpindi · .. , ... 
Haq-AI Ur Peshawar · .. , ... 
Hewad Pa Quetta · .. , ... 
Hilal-e-Pakistan Gu-Si Karachi 1972 15,000 

(People's Party) 
Hot News En Karachi · .. , ... 
Hurriyet Ur 0 Karachi 601,000 
Ibrat Si Hyderabad 1941 · .. , ... 
Imroze (uitg. gestaakt 1989) Ur 0 Lahore 1947 120,000 
Inqilab Ur ., Karachi 1938 · .. , ... 
Inqilab Ur-Pa Peshawar · .. , ... 
Intekhab Ur Hub .... " , ...... 
Irrum Ur-Pa Peshawar · .. , ... 
Jago Si Karachi ...... , " .. " 



Jahnama 
Jamhooristan 
Jang (Daily Jang) 

(ook edities te Lahore, 
Jasarat Karachi 

(Jamat-i-Islami partij) 
Jihad 
Jhang News 
Johke 
Jurra1: 
Kainat 
Kaleem 
Kawish 
Khadim-e-Watan 
Khyber Daily 
Leader 
Mairaj 
Markaz 
Masha Allah 
Mashriq (Daily Mashriq) 

(ook edities te Lahore, 
Mazdoor 
Meezan 
Mehran 
Millat (Daily Millat) 

(ook editie te Londen) 
Millat 
Morning News 
Muslim (Daily) 

(ook editie te Karachi) 
Mussawat 

Ur Lahore 
Ur Sahiwal 
Ur 0 Karachi 

Quetta, Rawalpindi 
Ur 0 Karachi 

Ur-Pa 0 

Ur a 
Mu 
Ur a 
Ur 
Ur 
Si 
Si 
Ur 
En a 
Ur 

Ur 
Ur 

Peshawar 
Ur 
Ur 
Si 
Gu 0 

Ur 

Peshawar 
Jhang 
Khanpur 
Lahore 
Bahawalpur 
Sukkur 
Hyderabad 
Hyderabad 
Peshawar 
Karachi 
Karachi 
Islamabad 
Jhang 
Karachi 
en Quetta) 
Karachi 
Quett'a 
Hyderabad 
Karachi 

Faisalabad 
En 0 Karachi 
En Islamabad 

Ur Karachi 
(ook edities te Lahore en 

Mustaqbal 
Faisalabad) 

Ur Abbotabad 
Ur Lahore Mutwazan 

Nara-e-Haq 
Naseer 
Nation, The
Nawa-e-Aasman 
Nawa-e-Inqilab 
Nawa-e-Sind 
Nawa-e-Waqt 

Ur Quetta 
Ur 
En 

Ur-Pa-Si 
Si 

Faisalabad 
Lahore 
Hyderabad 
Sukkur 

Si Jacobabad 
Ur 0 Karachi 

en 

(ook edities te Lahore, 
Nawa-i-Multan 

Multan en Rawalpindi) 
Ur Multan 

Nazim (? - FM) Si Shikarpur 
En Lahore 

· .. , ... 
· ... , ...... 

1947 215,000 
te Londen) 
1970 50,000 

1975 

1918 
1991 
1954 

1957 

8,000 
· .. , ... 
· .. , ... 
...... , ...... 
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Punjab News En Faisalabad 1968 20,000 
Oindil Ur Peshawar · .. , ... 
Ouaid Ur Peshawar · .. , ... 
Ouami Awaz Ur Multan · .. , ... 
Rehbar Ur Bahawalpur 6,000 
Sada-e-Khyber Ur Peshawar · .. , ... 
Sadaqat Ur Peshawar · .. , ... 
Safeer Ur Hyderabad · .. , ... 
Sahadat Ur Lahore 1937 40,000 
Sahafat Rahimyart · .. , ... 
Sang-e-Meel Ur Multan · .. , ... 
Sa rang Si Jacobabad · .. , ... 
Sarhad Ur Peshawar · .. , ... 
Savera Ur Karachi · .. , ... 
Sayasat Ur Bahawalpur · .. , ... 
Shahadat Si Jacobabad · .. , ... 
Shahadat Ur Rahimyar Khan · .. , ... 
Shahbaz Ur-Pa Peshawar · .. , ... 
Shola Ur Sargodha · .. , ... 
Sindh Guardian En Hyderabad 1991 · .. , ... 
Sindhu Si Hyderabad · .. , ... 
Sind News Si Hyderabad 1976 10,000 
Sind Observer En Hyderabad 1977 · .. , ... 
Star, The- En a Karachi 1963 · .. , ... 
Tajarat Ur Lahore · .. , ... 
Takmeel-e-Pakistan Ur Khanpur · .. , ... 
Tameer-e-Baluchistan Ur Mastung · .. , ... 
Tarjuman-e-Afghan Ur-Pa Peshawar · .. , ... 
Tijarat Ur Rawalpindi · .. , ... 

(ook editie te Gujranwala) 
Tijarati Rehbar Ur Faisalabad · .. , ... 
Tohfa Ur Gujranwala · .. , ... 
Urooj Jhang · .. , ... 
Vatan Gu 0 Karachi 1942 25,000 
Wahdat Pa Peshawar · .. , ... 
Watan Ur Peshawar · .. , ... 
Wifaq Ur Lahore · .. , ... 

(ook editie te Rahimyar Khan, Rawalpindi, Sargodha) 
Zamana Ur Ouetta · .. , ... 

talen: 
En - Engels; Gu Gujarati; Mu - Multani ofwel Saraiki; 
Pa - Pashtu; Si - Sindhij Ur - Urdu. 

Bron: Editor & Publisher Yearbook en Benn's Media Directory, 
aangevuld/gecorrigeerd door: F.Mans te Lyon. Merci beaucoup! 



Eil r 
Boudewijn Büch is niet de enige 
die door eilanden wordt geboeid. 
Er wordt zelfs van tijd tot tijd 
een heuse conferentie gewijd aan 
de specifieke maatschappelijke 
fenomenen ~ie het leven op een 
vrij klein eiland met zich mee
brengen; de laatste vond plaats 
in Nassau (Bahamas) in mei 1992. 
Eerdere conferenties werden ge
houden aan de University of Vic
toria op het eiland van die naam 
(een prachtig eiland naar het 
schijnt) bij Vancouver in het 
Westen van Oanada, en aan de 
University of Tasmania te Hobart 
in Australië. De organisatie is 
in handen van een aantal in het 
onderwerp geïnteresseerde per
sonen, zoals Dr.Stephen Royle 
van Queen's University, Belfast 
en Oatherine Edwards van het 
Institute of Island Studies, 
University of Prince Edward Is
land, Oharlottetown PEl, Oanada. 
Op de conferentie te Nassau wer
den 24 verhandelingen besproken 
die met het leven op klein~ ei
landen verband houden: zaken als 
communicatie, economie, bestuur, 
toerisme enz. 
Wat ons natuurlijk interesseert 
is het perswezen op kleine ei
landen. In de 'Tristan da Ounha 
Newsletter' van september 1992, 
waaruit John F.rost voor ons een 
paar pagina's copiëerde en waar 
dit artikeltje op is gebaseerd, 
worden er een aantal genoemd die 
op de diverse Britse eilanden in 
de zuidelijke Atlantische Oceaan 
worden uitgegeven. De laatste 
jaren blijken er verscheidene te 
zijn bijgekomen. Vooral het 
minuscule St.Helena'heeft nog 
nooit zoveel periodieken gekend 
die op of ten behoeve van het 
eiland verschijnen. 
Zo ontstond in november 1989 de 
'St.Helena News Review', een 2-
maandelijkse uitgave van Allan 
Bannister, een Londense journa
list, met steun van zijn echt
genote Joyce, die van St.Helena 
afkomstig is. Dit tijdschrift, 
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TRISTAN 
TIMES 

nt 
wirebird 

gedrukt op fraai papier en in 
kleur, bestrijkt inmiddels ook 
andere eilanden zoals Ascension, 
Tristan da Ounha, en de Falkland 
Eilanden. Ook Kaapstad, een be
langrijk communicatiepunt voor 
de eilanders, wordt in het mast
head' genoemd. De abonnements
prijs bedraagt ~8.= per jaar; 
het adres luidt: 4, Wellings 
House, Avondale Drive, HAYES, 
Middlesex UB3 3PN; England (op 
een steenworp van Heathrow).-
In mei 1990 kwam voor het eerst 
van de pers 'Wirebird' , een 
geïllustreerd blad uitgegeven 
door de 'Friends of St.Helena', 
Dertig jaar geleden gaf de hui
dige redakteur, Tony Oross, een 
blad uit onder dezelfde naam op 
St.Helena zelf. De nieuwe 'Wire
bird' verschijnt 2x per jaar. 
Abonnement: ~7.= per jaar; adres 
Peter Joiner, 89 Leckhampton Rd. 
OHELTENHAM Glos. GL53 OBS, Eng,
Het eigen eilander 'St.Helena 
News' floreert als nooit tevoren 
en heeft vorig jaar een facelift 
ondergaan. De layout is gemoder
niseerd, de illustraties zijn 
fraaier en talrijker, en het 
blad telt nu 16 pagina'S. Nicola 
Dillon heeft het redakteurschap 
overgenomen van Alicia Thomas. 
Het blad verschijnt thans voor 
het zevende achtereenvolgende 
jaar. Voordien bestond er alleen 
een miniem nieuwsbulletin, door 
de eilanders 'The 2-Minutes Sil
ence' genoemd. Prijs: ~5.= per 
jaar; adres: The Information 
Officer, Broadway House, JAMES
TOWN, Island of St.Helena.
Eenzelfde ontwikkeling als op 
St.Helena is merkbaar op het 
vulkaaneilandje Tristan da Ounha 
een eind verder naar het zuiden: 
In mei 1990 verscheen daar de 
'Tristan Times' in een nieuwe 
gedaante, en voor de eerste keer 
met foto's. Het was bijna een 
jaar lang niet verschenen ten 
gevolge van een kapotte pers. 
Helaas verschenen er maar twee 
edities in deze nieuwe vorm; de 
huidige 'Times' bestaat net als 

SOUTH ATLANTIC 
CHRONICLE 

vroeger uit niet meer dan vier 
getypte en gestencilde pagina's, 
Het blad verschijnt 2-3x per 
jaar. Prijs ~2.=j adres: The 
Administrator, Government Build
ings, Tristan da Ounha, South 
Atlantic.-
Het blad waar deze informatie 
aan is ontleend, de 'Tristan da 
Ounha Newsletter', wordt sinds 
1987 in Engeland uitgegeven door 
de Tristan da Cunha Association. 
De redakteur, Allan Orawford, is 
ook mede-auteur van dit artikel; 
de andere heet Trevor Hearl. Het 
lidmaatschap kost ~10.= p.j.; 
helaas hebben we geen adres.-
In November 1990 verscheen de 
duizendste editie van 'The Is
lander' op het eiland Ascension. 
Toen Tom Harman Smith in 1973 de 
eerste nummers bij elkaar niette 
voorzag hij zeker niet dat het 
twintig jaar later nog steeds 
zou bestaan, en op het punt zou 
staan een eigen gebouw op het 
eiland te betrekken. Dankzij de 
inzet van vrijwilligers komt The 
Islander elke week, 30 pagina's 
dik, van de pers, vol met ~ieuws 
over en voor de eilanders. Prijs 
~21.= per jaar; 'The Islander',' 
The Old Bakery, Ascension Is
land, South Atlantic.-
'The South Atlantic Ohronicle' 
was jarenlang het enige tijd
schrift dat apn deze eilanden 
was gewijd. Het wordt sinds 1976 
uitgegeven door The St.Helena, 
Ascension and Tristan da Ounha 
Philatelic Society {een post
zegelclub dus}, en geredigeerd 
door Everett L.Parker. Naast 
postzegels behandelt het blad 
ook tal van zaken van algemene 
aard. Oontactadres: Mrs. Vivian 
W.Finne, P.O. Box 366, OALPELLA, 
Oalif. 95418, USA.-
Er bestaan stevige banden tussen 
de reeds genoemde eilanden en de 
Falkland Eilanden, de veel gro
tere {plm 250 km van oost naar 
west} archipel in het zuidwesten 
van de Atlantische Oceaan, en, 
sinds de inval van Argentijnse 
strijdkrachten en hun nederlaag 

tegen de Britten in 1982, meer 
algemeen bekend bij het publiek. 
Tientallen St.Helenians wonen en 
werken op de Falklands op con
tractbasis, en tenminste één 
gezin uit Tristan da Ounha heeft 
er zich gevestigd. De 'Falkland 
Islands Newsletter' (redakteur: 
Major Ron Spafford) wordt eens 
per kwartaal uitgegeven, en is 
voor leden van de Falkland 1s
lands Association gratis. Deze 
,associatie is gevestigd op het 
,adres 2 Greycoat Place, West
'minster, LONDON SW1P 1SD, Eng
land.-
Te Port Stanley op de Falkland 
iEilanden zelf wordt eens per 
twee weken het 'Penguin News' 
uitgegeven; de redakteur van dit 
blad is James Stevens.-



Tweede kwartaal 1942 

fsluiten 

.. 
en opnleu 

beginnen 
Het derde kwartaàl van 1943 was 
weer zo'n periode waarin fases 
werden afgerond en andere werden 
voorbereid, zonder dat er veel 
werkelijk grote gebeurtenissen 
plaatsvonden. Bij het afsluiten 
van fases denken we als vanzelf
sprekend aan de oorlog in Noord
Afrika, die op 13 mei formeel 
werd beëindigd met de overgave 
van de resterende Duitse en 
Italiaanse eenheden in Tunesië. 
Op 7 mei waren de steden Tunis 
en Bizerte al in gealliëerde 
handen gevallen. Eenheden van de 
Royal Navy onder adm. Cunningham 
verhinderden evacuatie over zee, 
en zo'n kwart miljoen Duitsers 
en Italianen gingen in krijgsge
vangenschap. Ook op de oceaan 
werd een fase afgesloten toen op 
24 mei adm. Dönitz besloot de 
onderzeebootoorlog af te breken 
in verband met de grote verlie-' 
zen die de Duitse onderzeedienst 
kreeg te incasseren. 

VOORBEREIDINGEN 
Nog nooit in de geschiendenis 
hadden leiders van grote mogend
heden zo dikwijls en langdurig 
overleg met elkaar gepleegd als 
Churchill en Roosevelt gedurende 
de Tweede Wereldoorlog. De inkt 
van Casablanca was amper droog 
of in Washington ging de zoge
naamde 'Trident'-conferentie van 
start. Op 25 mei werd deze afge
sloten met weer een groot aantal 
vérstrekkende overeenkomsten: de 
plaats en datum voor een tweede 
front in Europa werden vastge
steld: 1 mei 1944 in Normandië; 
de Azoren zouden worden bezet om 
er een gealliëerde basis in te 
richten; Burma zou worden her
overd op de Japanners, en grote 
hoeveelheden benzine zouden naar 
China worden overgevlogen; de 
Sovjet-annexaties van delen van 
polen en van de Baltische staten 
werden erkend (door Amerika na 
de oorlog weer teruggedraaid); 
en de gealliëerde oorlogsinspan
ningen tegen Japan zouden defi
nitief langs twee assen plaats-
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vinden: MacArthur vanuit Nieuw 
Guinea richting Philippij nen, en' 
Nimitz via al die kleine eiland
jes tegen de oost flank van Japan 
zelf. Niet gering allemaal. 

DE GAULLE EN GIRAUD 
Ook de Fransen waren bezig voor
bereidingen te treffen: 4 juni 
richtten de generaals Giraud en 
De Gaulle, tot dan toe ernstige 
rivalen, in Algiers het Comité 
Français de Libération National 
op. Dit CFLN zou gaan fungeren 
als een voorlopige regering, en 
verantwoordelijk zijn voor de 
Franse bijdrage aan de gealli
ëerde oorlogsinspanning. Op 15 
mei was in bezet Parijs al het 
Comité National de la Résist
ance opgericht, waarin, voorna
melijk door toedoen van Jean 
Moulin, De Gaulle's vertegen
woordiger in Frankrijk, alle 
stromingen in het verzet waren 
vertegenwoordigd. Gezien de vaak 
scherpe tegenstellingen mag dit 
een prestatie heten. Het CNR was 
eveneens aan het CFLN onderge
schikt, opdat verzetsakties en, 
gealliëerde operaties nauwkeur~g 
met elkaar gecoördine'er,d zouden 
kunnen worden. Ten behóeve van 
de gealliëerde overwinning wer
den aan alle kanten antipathieën 
opzij gezet: behalve di~~ussen 
de twee generaals ook d~e tussen 
Roosevelt en De Gaulle, tussen 
De Gaulle en Ohurchill, tussen 
het verzet en Londen, tussen 
Giraud en het verzet, en tussen 
de diverse stromingen binnen het 
verzet. En dan zullen er nóg wel 
een paar geweest zijn. De Ameri
kanen moesten zo weinig van De 
Gaulle hebben dat zij, met 
Giraud die De Gaulle's militai7 
re mee~dere was, hem lange tijd 
verhinderd hebben naar Algiers 
te komen. Wat een gemeenschappe
lijke vijand al niet vermag. 

VERZOENENDE GEBAREN 
Zelfs de Sovjets waren in een
zelfde kader tot ongedachte 
gebaren van verzoening in staat: 
op 22 mei ontbond Stalin de 
Komintern, de wereldomvattende 
organisatie van communistische 
partijen die altijd al een doorn 
in het oog van de Amerikaanse en 
Britse leiders was geweest. De 
erkenning van de annexatie door 
de Sovjets van de Baltische 
staten en Oost-Polen, drie dagen 
later in Washington, moet dan 
ook als een soortgelijk gebaar 
worden opgevat. Maar aan dit 
soort gebaren gaat in de regel 
het één en ander vooraf, en zo 
ook hier. De grote bondgenoot in 
Moskou had meer dan één reden om 
de westelijke gealliëerden 
vriendelijk gezind te zijn. De 
slag om Stalingrad, die net was 
afgelopen, was ervaren als de 
slag om de overleving. Nu deze 
kritieke fase voorbij was begon 
er nieuwe hoop te gloren. Sommi
ge optimisten dachten al dat het 
met de Duitsers afgelopen was, 
vooral toen in februari Kharkov' 
werd bevrijd, maar een maand 
later was de stad al weer in 
bezit van de Duitsers. Zo snel 
ging het dus niet, maar dat nam 
niet weg dat de Sovjets geen 
twijfel meer hadden over wie de 
oorlog uiteindelijk zou winnen. 

SOVJET-VREUGDE OVER TUNIS 
Het verloop van de strijd in 
Noord Afrika 7 van een totaal 
ander karakter overigens dan die, 
in Rusland: in de woestijn was 
geen sprake geweest van gruwel
daden van wie dan ook, het was 
bijna een 'gentlemen's war' voor 
zover men daarvan kan spreken -
was in de Sovjet-pers nauwkeurig 
gevolgd, en de Duits-Italiaanse 
overgave in Tunesië werd met 
vreugde begroet. Erkend werd dat 
het nog op geen stukken na het 
'tweede front' was waar Stalin 
al zo lang op aandrong, maar dat 
dit tweede front nu aanmerkelijk 
dichterbij was gekomen kon men 
gevoegelijk aannemen. De vraag 
was alleen wanneer; de Russen 
beseften maar al te goed dat ze 
de oorlog nooit alleen zouden 
kunnen winnen. Stalin heeft dit 
zelf in 1943 in zoveel woorden 
verklaard. In elk geval was het 
in Rusland duidelijk merkbaar 
dat grote eenheden van de Luft
waffe aan de strijd daar waren 
onttrokken en nu in Italië 
aktief waren. De bombardementen 
op Duitsland, waarbij ook de 
aanvallen op de stuwdammen in 
o.m. de Eder en de Möhne ('Dam
busters') op 16-17 mei, hadden 
ditzelfde effekt. En dan was 
daar het effekt van de stroom 
voornamelijk Amerikaanse hulp
goederen, die tijdens de slag om 
Stalingrad nog nauwelijks aan 
het front was doorgedrongen maar 
die in het voorjaar van 1943 al 
van zeer groot belang was voor 
het Rode Leger. Niet alleen de 
bekende GMC-vrachtwagens, maar 
ook Dodges, Studebakers, Jeeps, 
bommenwerpers en jachtvliegtui
gen uit Amerikaanse fabrieken 
waren nu alom tegenwoordig. En 
nog steeds werden grote hoe
veelheden Amerikaanse noodrant
soenen geleverd. 'Spam', het 
bekende ingeblikte vleespro
dukt, werd door de Russische 
soldaten gekscherend 'Tweede 
Front' genoemd; het Amerikaanse 
eierpoeder kreeg de benami'ng 
'Roosevelt's eieren' ('yaitsa' 
betekent in het Russisch zowel 
'eieren' als 'testikels'). 

SOVJET-DIPLOMATIE WEER AKTIEF 
Vrijwel direkt na Stalingrad 
waren er al besprekingen van 
start gegaan tussen vertegen
woordigers van de Grote Drie, 
met de bedoeling om plannen uit 
te werken voor het verdere ver
loop van de oorlog en voor 
wanneer de oorlog afgelopen zou 
zijn. Deze besprekingen zouden 
over niet al te lange tijd een 
voorlopig hoogtepunt vinden in 
de Conferentie van Teheran. 
Na Stalingrad ontwaakte de 
Sovjet-diplomatie over de hele 
linie uit een soort verdoving. 
In 1942 hadden de Russen geen 
tijd voor buitenlandse zaken, 

afgezien van wat kritische 
geluiden af en toe" tegenover 
landen als Zweden en Turkije 
zowel als tegenover hun mede
gealliëerden. Zelfs de Poolse 
regering in Londen werd met 
gepaste terughoudendheid tege
moet getreden. Een groot aan
tal Poolse militairen, die nog 
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in Russische krijgsgevangen
schap zaten (van 1939 af) of die 
in ballingschap waren afevoerd, 
waren in die periode, na hevig 
aandringen van de Poolse rege
ring in ballingschap, vrijge
laten. Ze hoefden zelfs niet aan 
het Russische front mee te 
vechten, maar kregen toestemming 
om, onder bevel van Gen.Anders, 
zich via Perzië naar Palestina 
te begeven om van daaruit bij te 
dragen aan de Britse oorlogsin
spanning. Een versterking van 
niet minder dan 100.000 man. Die 
weliswaar nog bewapend moesten 
worden, maar toch. Dit soort 
dingen kon toen allemaal. 
Maar al spoedig na Stalingrad 
begon dit te veranderen. 

KATYN 
De Sovjets begonnen weer onder
scheid te maken tussen 'goede' 
en 'verkeerde' regeringen. De 
enige uitzondering bleef voor
lopig Japan, dat met de nodige 
omzichtigheid werd behandeld: 
ze waren nog steeds bevreesd 
voor een Japanse aanval in de 
rug. Maar de Poolse regering in 
ballingschap werd al spoedig het 
mikpunt van scherpe diplomatieke 
aanvallen uit Moskou. Vooral 
nadat op 13 april in de bossen 
bij Katyn, niet ver van de stad 
Smolensk in Wit-Rusland, Duitse 
militairen en medewerkers van 
het Rode Kruis een massagraf 
openlegden waarin de lijken van 
10.000 vermoorde Poolse officie
ren bleken te liggen. Duitse 
bronnen verklaarden dat deze 
mannen in 1940 door de Sovjets 
waren doodgeschoten. Toen de 
poolse regering in ballingschap 
Moskou om opheldering vroeg wees 

de Sovjet-regering elke sugges
tie dat het Rode Leger hiervoor 
verantwoordelijk zou zijn met 
kracht van de hand. De schuld 
zou bij de Duitsers liggen. 
Achteraf bleken de Duitsers in 
dit geval wel degelijk gelijk te 
hebben gehad. Deze gruweldaad 
heeft op de Pools-Russische be
trekkingen nog tientallen jaren 
lang een buitengewoon negatieve 
invloed gehad. Nog in mei 1943 
richtten de Sovjets een Poolse 
divisie op, bestaande uit in de 
Sovjet-Unie achtergebleven Polen 
onder commando van communistisch 
gezinde Poolse officieren en met 
instrukteurs van het Rode Leger. 
Ook werd een politieke tak ge
creëerd die de naam 'Unie van 
Poolse Patriotten' meekreeg en 
later zou uitgroeien tot een 
pro-Sovjet Poolse regering. 

GETTO VAN WARSCHAU 
Nog een aspekt van het tweede 
kwartaal van '43 dat met Polen 
te maken heeft, zich daar zelfs 
heeft afgespeeld, was de opstand 
van de Joden in het getto van 
Warschau. Een dramatische ge
beurtenis die nochtans op het 
verloop van de oorlog, men. mag 
wel zeggen, geen enkele invloed 
heeft gehad. Zo'n 1500 slecht 
bewapende Joden onder Mordechai 
Anielewicz kwamen op 19 april in 
opstand. Ondanks massale inzet 
van Wehrmacht en SS (onder bevel 
van de beruchte Stroop) duurde 
het tot 14 mei voordat de strijd 
gestreden was. Het verhaal is 
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bekend; het resultaat ook. Toch 
schiet een relaas dat de Tweede' 
Wereldoorlog in zijn geheel 
bestrijkt, en er geen melding 
van maakt, tekort. 

DE KLEINERE BONDGENOTEN 
De Westelijke gealliëerden 
hadden hun kleine bondgenoten, 
en dat gold voor de Duitsers 
evenzeer. Minder bekend is dat 
ook de Russen aan hun front niet 
gans alleen vochten. De Poolse 
divisie zat er aan te' komen, en 
al eerder waren er Tsjechische 
en Joegoslavische ~enheden die 
met de Russen meevochten. Het 
spreekt vanzelf dat vooral deze 
Slavische militairen veel publi
citeit kregen in de Sovjet-pers. 
Hetzelfde gold evenwel voor het 
Franse 'Normandie'-squadron, dat 
in 1942 in Syrië was opgericht 
en om politieke redenen door De 
Gaulle naar het Duits-Russische 
front was gezonden. Vooral in 
1943 deed het van zich spreken; 
met hun Yak-1 vliegtuigen hebben 
deze Fransen, ondanks zeer zware 
verliezen, de Duitsers veel af
breuk gedaan. 
De Duitse bondgenoten waren aan
zienlij k ,massaler aan het Oost
front aanwezig. De Roemenen, die 
hard en bekwaam hadden gevochten 
bij Odessa, op de Krim en in de 
Kaukasus, en de Italianen in het 
gebied van de Don, ten westen 
van Stalingrad, hadden afschuwe, 
lijke verliezen opgelopen. Het
zelfde overkwam de Hongaren, ook 
waardevolle troepen, in de slag 
bij Kastornoye, ten westen. van 
Voronezh, waar begin 1943, aldus 
Sovjet-bronnen meer dan 100.000 
Hongaarse soldaten werden gedood 
of gevangen gemaakt. Deze drie 
niet-Duitse 'legioenen' hadden 
de facto opgehouden te bestaan; 
zo erg was het geweest. Er waren 
alleen nog wat geharde Hongaarse 
eenheden over, en natuurlijk de 
Finnen ten noorden van Lenin
grad: een geval apart. De Finnen 
hadden hun eigen appeltje met de 
Russen te schillen. Dit alles 
zette Hitler's 'Grote Coalitie' 
onder zware druk. Volgens de in 
Moskou verblijvende Hongaarse 
communist Rakosi, in een artikel 
in de Pravda in februari, hadden 
de militaire verliezen geleid 
tot een politieke crisis in zijn 
land: Hongarije zou uit de oor
log willen stappen. Vast staat 
dat de Hongaarse leider Horthy, 
op 16 april bij Hitler op bezoek 
in Klessheim bij Salzburg, wei
gerde mee te werken aan de de
portatie van Hongaarse Joden 
naar Duitse vernietigingskampen. 
Dit alles betekende dat de tijd 
rijp leek voor een diplomatiek 
offensief van Moskou gericht op 
de kleinere landen van Centraal 
Europa. Een offensief dat nu 
door Stalin en Molotov werd in
gezet. Het opheffen van de Kom
intern was dus niet alleen een 
gebaar naar de grote Westelijke 
gealliëerden toe: het was ook 
een voorwaarde voor het slagen 
van een reeks belangrijke zetten 
in de buitenlandse politiek van 
het Kremlin. 

NA HET WINTEROFFENSIEF 
Stalingrad was het brandpunt van 
het Russische winteroffensief 

geweest. Maar niet alleen daar 
hadden ze succes gehad. Ten wes
ten van Moskou had de Wehrmacht 
in maart '43 een groot gebied -
de driehoek tussen Rzhev, Vyazmal 
en Gzhatsk (later herdoopt in 
Gagarin) - ontruimd, bevreesd 
daar door een tangbeweging van 
het Rode Leger te worden inge
sloten. Dit verlichtte de druk 
op Moskou aanzienlijk. In dit 
gebied, evenals in het heroverde 
Kharkov, werd duidelijk hoe de 
Duitsers (Wehrmacht net zo zeer 
als SS, SD en Gestapo) hadden 
huisgehouden: de meeste jongeren 
waren als slaven afgevoerd naar 
Duitse fabrieken, en van degenen 
die achterbleven waren duizenden 
door honger omgekomen, of het 
slachtoffer geworden van massa
executies, vaak voorafgegaan 
door verkrachtingen en andere 
wreedheden. De meeste gebouwen 
waren systematisch vernield. 

LENINGRAD 
Ook het belegerde Leningrad was 
het toneel van een Russisch 
succes: na zware gevechten 
sloegen de Sovjet-soldaten een 
10 kilometer brede bres in het 
vijandelijke cordon, en legden 
een spoorlijn aan waarmee de 
noodlijdende stad met haar 
600.000 overlevenden kon worden 
bevoorraad. Leningrad zou even

wel nog een jaar lang 'door de 
Duitsers en de Finnen bestookt 
worden. 

DUITS TEGENOFFENSIEF 
Maar al spoedig na de herovering 
van Kharkov kondigden zich al de 
voortekenen aan van een zwaar 
Duits tegenoffensief. De Wehr
macht had zware klappen gehad, 
veel terrein moeten prijsgeven, 
en het Rode Leger was, dankzij 
de nu eindelijk volop draaiende 
Sovjet-oorlogsindustrie, en ook 
voor een deel dankzij de hulp
goederen die langs de Arctische 
en Perzische routes in steeds 
grotere hoeveelheden arriveer
den vanuit de Ver. Staten, Groot
Brittannië en Canada, al veel 
sterker dan in 1942, maar de 
Duitsers waren nog bij lange na 
niet verslagen. Eind februari 
werd Kharkov en de noordelijke 
Donbass weer door de Duitsers 
heroverd. 

VOORJAARSSTILTE AAN HET FRONT 
Vanaf eind maart tot begin juli 
was het relatief rustig aa~ het 
Duits-Russische front. Na een 
bewogen strijd tijdens de winter 
waren beide partijen' aan het 
bijkomen, hergroeperen, en her
bevoorraden. Daarbij bereidden 
ze zich voor op de zomercampagne 
die zou culmineren in de reus
achtige slag r.ond Kursk in begin 
juli. De Duitsers vertrouwden 
erop dat ze die slag zouden gaan 
winnen, dankzij hun nieuwe Tiger 
en Panther-tanks, en een mobiel 
stuk veldgeschut, ook nieuw, dat 
de naam Ferdinand droeg. Daar
tegenover namen ook de Sovjets 
steeds grotere aantallen moderne 
wapens in gebruik: vliegtuigen 
als de 11-2 Stormovik, de Pe-2 
duikbommenwerper, de La-5-FN en 
de Yak-9, en Amerikaanse Airo
cobras en Kittyhawks; en de T-34 
tank, door kenners als de beste 
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hlett~n '\I.ohl, $0 fn;;\ dle Zei\unç \ronl,<:h, 
nach iem I'on ihnen i~wonncn?n Qnt~n 

, Weltltneg n.eht Zue _enu!l gehaot, Ihr Pro· 
. ,.lgramm. d.u SIC IHute der Welt von Mucm 

: pUl'1enIlUen, zu verwlrklichen. _Die Sie
. amnaeo:hle \'on lH8 h~bcn we Unruhig' 

lI:elt relcNleh M ..... I~n. Atu;lltt der frll;h<llt 
der M~1"Ii hlt.en t'e die JChll'lchtn Nallo-
oen unief lhN Knute gel ..... ungen und auL 
tinm ~Iuerhch I~den Ub'tfUltmdard her· 
Ibjfcdruee.l. Anst~tt der \-on Ih.q~n.;rnlle_ 

.Jnan<il(ten !:elert \l.'iruchllt h;rbo!n 'Ie der 
. Weil eUlen UCOt'r'upluHsmuS', IoOtillu Ele~d, 

bol".c:ne:wn\lKhe Gdan.r und jueciuchen Ein· 
Uu, .. seorlC:.nI~' 

rille: MUf Ordoung l!it enl.5t1nd<:,:, sll! 
Itbt und wU'chH uebaal! dort, ..... o Jun;.!! 
Ku(~und i'JterWllIe 11Ch p:!3ren, 'Ie: Itt auen 
mcht elwu, du man cln{3eh ,'om gruenen 
Theh lUS belcnlleucn kann. Wi~ kann maR 

.. : u~bfllltrn _"-obcn •. dau C:H Mann. de~ die 
VereW'lnu"~ I\M Vuudler Dlktln Iffi 
Sy,lem d~r Gtnfrf LilU II.~ d~~ r.lun~u~~eL 
nicht nUf der Clel..t..chen. ~onae\ll ~ucn u~f 
eUfopU'l .. d\C'n ltrTI\Hnhell cr:.tannt und ~ 
hem ptt hl.. dlll dlts(( .\lan" dIe l\b'ICt'lt 
habtn lI~nnt.!! - ""Ie seInt femoe e~ :ie.~ 
fuenrfr unternhteben -. dem Konlmen~ 
elw. eln Spum. ~'M Qrdnunli auhulWln~tn. 
die ~um "ch~ren Unlu~~nll seiner \·~Jlo(e .. 
(uehr-en muenle 1 r, 11t allcrdln~1 bll1illi und 
lunn nur bCI ~anl unkrlhschen d~t ,·oreil\
genommenen /.I~n,(l'Ien \·trhng;en. wenn j\'f! 

gcgC'nwurtl~e kne~lbedln~le Orc.nun~ In 
den von Dtuu(nl~nd ~ulltrn Geblo:hn von 
derftmdlichen proOlIl_nci. als ~~l'rlde!l''' 
Euituenlut;en Europ.u hll1g';'!tcllt .... erd~n. 
SQ rlnslehtl~ is! ,O~H meut die Bt\'o",lke
rtlng der C~Lzten Lunrl;r sdb!t. dIn SII! 

diesen Zustand ulld dIe Haulen, dIe u not
wcndiltcnvtlle m,L 'Ieh btln~L. nur ah \'or
udxn:chen-Jt, 'O\,'enn auch un3bwencobaH'l 
EpIsode ~Ines rum ~fUi.!el\ Teil ~Iblt ver
$Chuldetm Sd\\ckuls In5leht. 

Dit ffilUM ",.ui .. um," Zicl4 

Der Ritterkreuztraeger 

Vrrteld~~un!l dcr europuisthen Zh·lli~· 
Ilon, Recht dH N~t1onen aul (rele EnlwlcX' 
lung. Zusamme;'lHb~lt aller Vo-::lkcr aul der 
Grund\;rg~ threr G,:mtln~~mcn Intefe::\.$cn, 
srtccnte Vcrtcilun~ der IVlrlscllaltllcntn 
GuetH der Welt 'Jl'ld !chHudkh B~lC\ttcun~ 
leo:itr Gehht lucr den euroraelsch'~lnklnl
s(hen !Uum, - das s,nd dIe gro~Hn lIemeln
J,;lme:l Zie!(', dl~ die Aensenmaechto In dIe
Itm K.r~e1 mlt dem TotalelnSltt liler Knd, 
tI bis ,um 5iell~ \'edolçen. Wir bl~eLtern ~u_ 
ruee~ .m Buen d~r Ge1ehkhte und linden, 
dus dluu Progtlmm teMA Immer das Pro-
Mumm des fuenrtn .... ar. G(WISJI, DelJuel\
llnd, dn dll\H:d!r1D~, w'eder Irel, ~fO!I und 
m~t(hllg tu machen. war und \st Hln 
~elstM ZicL A~t cln I'r~les und sUO,tS 
Oeut!ehland isl die Vor~uuettuolt elnu emi. 
gcn und frc:j~n Europal, d~l hilben selbst 
VldCl uruerer Gu:ner ~'or dem Ktic!( emlle
sentn. Wahrlnfle Voelker ... eot.1lendigunq, 
l'J:Iuah:: GerC";.hug(eIL und rfe.helt luer ~He. 
On:lnun4 t.:r1d Sauoukclt, Ausroltunt:: der 
lUC<1~eh.iXliKhe"'lJtlschen und juc<Jisch.k,
pltahstI$ehen Gehhr. d~5 waren Icllon Immer 
d:e F'uoicn des MlnrlM, der vor dem Ein
uilen dc( HctuKIIH,on \'or I\u,brueh J", 
KrI~lIe! auch \'l1n d:r G"lIens:lle lis nul. 
tlchtlJl~r fr~l.::W t:uro~lJ erkaMt \\Uree. 

Nlr.lm Dein lIert in haisJe Haende, 
Wirt es lachend in die Glut 
AU/ç9Jchuerter Weltenbraer.de, 
D~::;s Dein Vollt nun nie mchr sehaende 
Feiler Knechte Sucht und Wu~. 

Ritter dieJcs hellen Tagcs 
D.eines grouen Voll.s IU sein, 
Doinem GoNe stumm crlr.1S: es, 
Fuer die Toten alle (rag Cs 
~~bend in die ZeUsn eln, 

urer Grenl(.'I\ - und ...... ( \',entehcn, t~!S 
<lf,l1l1!!!l Un:,lehHh~11 IH In (m~r Z~lt dc~ 

Umbru~h, und tfuc~!r.!ciT:r P:.ro:en - I\'CIIII 
~:~ l<il;i,!f \11~:;"r ,;J,:;': W:~ lilt ebnn der 
ih~.o~:::~cz Jl.imus E'Jrnna lil bi1!C!l~ - \','~r 
O:U:cO::l]n;vj i'l u~n .r.ÜItC"I rot Kr,e'1nu~. 
brueh kcnncn'pl:rnt hl.l, ~o moechte mJn 
olt entUlfnen, lVein, d~u Wir u nteht nOl' 
""end!1f hl ben, wie dIe Gegtnnite leltt 

pJo!I:lich m:t vefdlrrhti;;>:'m r:tcr der Weil 
'Ir:rloe~!nt:~ Zu!;\m{lmll!II:~n \cn !OllJI~n, 
· ... itlseh:l{tlkh:n ~nj Ge':ln!l:I!:h Veloe:!e' 
,-un"~n. die m;" ln<:;blieh Ilreh d:m KeI:g 
'lO(ue'Jf~n '\'11\, \·or'u·~hllm~icl'l. O:~ tez".' 
1:;,\ uni kUUUfclb,., E ;::r.dJiur.lI::n O:uueh· 
land" ûl~ Art dcr V:t!.!:lt;· nMnli,:iI~r und 
Il'lrlJchdtlkhft PrlJbl°"l'1e tuben tltt JJhnn 
11-: lkrnmderung wtd den Ndd dH ganul'l 

Marlo HI!II d, Brl!otanl 

Wdt errc:;~. \':Ir h,;:Il~~C:1 óluer den Be-

~~: ~i~~~~3hj~~. ~';~'G~!'~~,:c;~r~~e~:ea~~~: 
\t.i~t~'c~~.\~·~!:!:~tL~~~:~:'~~ h~~C~~[~~:~~: 
·o::llull·~:lC" .n~;: nl:' llutl'l n.cht el\\" rl~l' 
halb. lIed Wir ~;r tn alluen.':'! Lundem tb:n. 
lO wte bCl Ul'll \'~rwlr<lLlc;\en 'l·oUten. Der 
~l\lonaJsolaJ\,mul ISI keine L:II:ponwilce, 

Europ" ~vl!1l1nta('ndi( und ldedlieh I!!br.n., 
Luropa ·.dl k':lne Knec:e mc1lr futhren 
mUC!l:n. E~n datum hahren .... ·Ir J!e$1!1\ 
lelzt:n, darum abet IU~~ Isi n "In Kneq rler 
Entseheldunq, -Jet bis (urn End$ieq dureh
gc,uempfl \!OudIn mu:u, Ire,l er andru n:eM 
dIe ef!ehnle tnd~ueltige Khtrun~ bdngtn, 
hnn, n~tmlkh (IM ..... <1lk!1emeIl\5ehtft, die 
frd von (run:ün Einfluf;'1:se;\ und :'hthtg;~· 
luelten Iht poIÎt;.sches. wlruehahliches und 
kullurcUu Sdl.c!t,~1 IJ:-stattel. Der ru~hrer. 
wie Im Sue<l:n d:r Oue:! lIalieM. hal. un~ 
vom SehlckHJ IIN~n:tt, dh: sro!!~ Wende der 
G~ul!t un:i du Gea:es helbelge{uelul, er 
selbstllbtduir~Bei.5p:el.. 
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middelzware tank uit de hele 
Tweede Wereldoorlog beschouwd. 
Dit alles ondanks het verlies 
van het staal van Krivoi Rog, de 
steenkool uit de Donbass, stroom 
uit de Oekrainse centrales, en, 
tijdens Stalingrad, de olie uit 
Bakoe, Maikop en Grozny. 

POLEN EN RUSSEN 
Politiek gezien was er in het 
tweede kwartaal van 1943 echter 
wel degelijk het één en ander 
aan de hand, zoals eerder in dit 
artikel reeds in hoofdlijnen is 
uiteengezet. De Sovjet-Unie 
stelde zich steeds welwillender 
op tegenover haar Westelijke 
bondgenoten, met slechts één 
opvallende uitzondering: de 
Poolse kwestie. En dat was het 
gevolg van de diepe tegenstel
lingen, om niet te zeggen anti
pathie, tussen Polen en Russen 
(vooral van de Polen jegens de 
Russen), een situatie die door 
de gebeurtenissen van 1939 nog 
verder was toegespitst. Anders, 
de Poolse generaal die met zijn 
troepen naar Iran vertrok zonder 
aan de strijd aan het Russisch
Duitse front deel te nemen, was 
in sterke mate anti-Russisch, en 
de Sovjets moeten welhaast blij 
zijn geweest dat ze hem en zijn 
lotgenoten kwijt waren. Ze 
hadden veel meer aan het kleine 
Tsjechische legioen onder ~ol. 
Svoboda (die veel later, tijdens 
de 'Praagse Lente', opnieuw van 
zich zou doen spreken); een een
heid die keihard meevocht tegen 
de Duitsers. Maar deze Polen 
waren voortreffelijke soldaten, 

.en dat zouden ze later aan het 
Italiaanse front bewijzen. 

WOLNA POLSKA 
Omstreeks deze tijd verscheen in 
Moskou de Poolstalige krant 
'Wolna Polska' (Vrij Polen), min 
of meer de spreekbuis van de 
Unie van Poolse Patriotten. In 
maart '43 verscheen daarin een 
artikel waarin aan de netelige 
kwestie van Polen's oostgrens 
weinig aandacht werd besteed 
(het was wel duidelijk dat die 
kwestie door de Russen op hun 
wijze zou worden opgelost), maar 

Au Courant' jaargang zeven' nummer één' maart 1993 

waarin werd gesteld dat Polen de' 
belangrijkste delen van Silezië 
moest gaan opeisen, alsmede de 
monding van de Wisla (Weichsel) 
met een ruime toegang tot de 
Oostzee: heel Oost-Pruisen zou 
Pools moeten worden. Deze nog 
vrij bescheiden territoriale 
eisen, ter compensatie van het 
verlies van de gebieden achter 
een oostgrens die ongeveer de 
Ourzon-lijn zou gaan volgen, 
zouden later nogal wat worden 
opgeschroefd. In elk geval mocht 
Duitsland in de toekomst niet 
langer beschikken over gebieden 
die een springplank vormden voor 
Duitse agressie tegen Polen, 
Rusland en de Baltische staten. 

FREIES DEUTSCHLAND 
Dat de Sovjet-politiek steeds 
meer pro-westers werd stond in 
tegenstelling met de publieke 
opinie in de Sovjet-Unie: met 
uitzondering van de Rode Lucht
macht, waar men veel waardering 
had voor de gealliëerde lucht- ' 
bombardementen op Duitsland, had 
de Sovjet-burger in die tijd een 
'vrij ongunstige mening over de 
Britten en Amerikanen, die er 
maar niet toe kwamen een tweede 
front te openen. De houding aan 
de politieke top werd wellicht 
ten dele ingegeven door de vrees 
dat Roosevelt en Churchill de 
Russen en de Duitsers elkaar 
zouden laten afslachten, om ver
volgens zelf de vruchten te gaan 
plukken. Aan Westelijke zijde 
bestond dezelfde vrees: soldaten 
die in Noord-Afrika en later op 
Sicilië tegen de Duitsers voch
ten werd voorgehouden dat ze er 
hard tegenaan moesten gaan, voor 
geval de Russen het voor gezien 
zouden houden. De oprichting in 
Moskou van het Vrije Duitse 
Comité, waarin uitgeweken leden 
van de Rijksdag, zoals Walter 
Ulbricht en Wilhelm Pieck, zit
ting hadden, en van de Duits
talige krant 'Freies Deutsch
land', werd als een mogelijke 
voorbode gezien. Dat de Russen 
de strijd volhielden is vrijwel 
zeker mede te danken aan de 
Brits-Amerikaanse overwinningen 
in Noord-Afrika en aan de lucht-

bombardementen op Duitsland. Aanl 
de andere kant, met zo'n groot I 
deel van hun eigen land bezet I 
door de Duitsers, van wie de ' 
Russen wisten dat ze daar op eeni 
niet zachtzinnige wijze te werk 
gingen, en op wie ze net een 
klinkende overwinning hadden 
behaald, lijkt het niet echt zo 
waarschijnlijk dat de Sovjets op 
dat moment aan een afzonderlijke 
vrede met Duitsland dachten. Dat 
Roosevelt en Churchill daar 
evenmin over peinsden moet ook 
Stalin zich hebben gerealiseerd. 

DJ'o 
(Bronnen: Ohurchill's Memoires 
van de Tweede Wereldoorlog; 
'Russia at War', door A.Werth) 
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DE VLIEGENDE 
HOLLA DER 

VERSPREID DOOR DE R.A.F. OP WEG NAAR DUITSCHLAND. ZATERDAG, 22 MEI 1943 

o n rd 
Het Roerdal door verwo'esting geteisterd 

NEGENTIEN LANCASTER
BOMMENWERPERS, MET 
MIJNEN BELADEN, EN 

GEVLOGEN DOOR BEMAN
NINGEN, DIE SPECIAAL VOOR 
HUN GEVAARLIJKE TAAK 
\\'al'en. voorbereid hebben in den 
vroegen morgen van den 17den Mei 
een breuk geslage? in d,ep. &Tooten 
~t'1'.'.'d9_m van de Mohne, Zlll'l\'lGl' \'an 
den RUn. en in den stuwdam van de 
rivier de· Edel'. Tengevolge daarvan 
zijn hoogovens buiten werking ge
steld, electrische installaties, brug
gen, spoorwegen en dijken wegge
vaagd .. 

Een gedeeltelijke lucht-\'erkenning 
van het Roerdal den dag na den aan
van toonde aan, dat het \;later het 
Roerdal overstroomde. Spoonvegen 
en bruggen waren vernield, hydro
electrische centrales waren bescha
digd of vernield, en een spoorwegter
rein stond onder water. 

Vervolgd op Blz. 4 

Op de /inl<erfoto-ziet U den stuwdam met de e/ectrische installatie, die 
na den aanval door het kokende wlJrer werd weggeslagen. 

UIT DE COLLECTIE VAN J.DE GROOT, SANTPOORT-NOORD 
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Zaterdag 24 april 1993 : het eerste VKTV-evenement van het jaar 

RillLBEURS EN BEZOEK AAN LEGERMUSEUM IN DELFT 

Koninklijk Nederlands Leger- en Wapenmuseum "Generaal Hoefer" 
Korte Geer 1, 2611 CA Delft. Tel. 015 - 150 500. 

Het museum gaat om 10 uur open. Suppoosten zijn aanwezig vanaf 9.45 uur. Dan 
kunnen de stands reeds ingericht worden. 

Standhouders hebben gratis toegang, volwassenen betalen f 3.50; kinderen tlm 
12 jaar en 65+ pashouders f 1.50. 

Er kunnen altijd losse broodjes worden gekocht à f 2.25 per stuk en soep à f 1.75 
in het restaurant van het museum. Een complete lunch kost f 16 tot f 18. 

Standhouders kunnen op het terrein van het museum parkeren; bezoekers 
moeten elders hun auto neerzetten. 

IN DE VOORMIDDAG VANAF 10 UUR: RUILBEURS 
Alweer een unieke gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te ruilen ! 

WIL UW TAFELS VOORAF BESTELLEN (AAN 10 GULDEN PER STREKKENDE 
METER) BIJ HET SEKRETARIAAT : tel. 5270 I 98032 . 

Middagprogramma: 

* Rondleiding (20 minuten) door Maud Kornaat - van Eunen, bibliothecaris 
van het Legermuseum, echtgenote van onze voorzitter, doorheen de 
bibliotheek en het prentenkabinet. De Bibliotheek omvat de militaire 
geschiedenis van Nederland en van de voormalige overzeese gebieden. Er zijn 
250.000 banden, gedateerd vanaf 1531. De bibliotheek beschikt over 
audiovisuele media zoals film, video, grammofoon. Het Prentenkabinet telt 
60.000 tekeningen, prenten, foto's . 

* Uitleg door Sjaak Draak (40 minuten) over het Indisch 
Documentatiecentrum, dat tot doel heeft het verzamelen, beheren en 
verstrekken van informatie met betrekking tot de inzet van KL- en KNIL
militairen in de oorlog met de republiek Indonesië 1945-1950. Ook de periode 
Nieuw Guinea (tot 1962) wordt meegenomen. 

Er zal een selectie van het materiaal te zien zijn dat het Legermuseum 
in de collectie heeft: tijdschriften, kaarten, foto's, documenten, enz. 
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