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LEDENBESTAND 
De volgende nieuwe leden hebben 
zich het afgelopen kwartaal aan
gemeld: 
242 A.Moleveld, Gijsbrecht Bokel

laan 1, 2273 GT VOORBURG 
243 R.Weyburg, F.C.Dondersstraat 

16, 3572 JH UTRECHT 
244 R.Denevers, Veemarktstraat 

64-D, 4811 ZJ BREDA (eerste 
nummers van tijdschriften; 
~otografie) 

245 F.Beems, Julianakade 58, 
1972 PN IJMUIDEN 

Allen van harte welkom bij de 
vereniging! 

Wij ontvingen een adreswijzinging 
van: 
131 A.F.O.Dubbeldam,Sleedoornstr. 

12, 9271 DO ZWAAGWESTEINDE 
Eén lid heeft alsnog te kennen 
gegeven zijn lidmaatschap te 
willen beëindigen: 
222 M.v.Haaster, Vogelenzang. 
Helaas hebben nogal wat leden nog 
steeds hun lidmaatschapsbijdrage 
over 1993 niet betaald, ondanks de 
herinnering die wij in zo'n geval 
plegen te versturen. Een beetje 
slordig, en indien het opzet is: 
eèn weinig elegante manier om te 
kennen te geven dat men geen lid 
wenst te blijven. Welke van deze 
redeneri van toepassing is, is iets 
waar we alleen maar naar kunnen 
raden, ~aar als vereniging blij~t 
ons maar één optie over, en dat is 
een al even weinig elegante: roye
ment. Elk jaar krijgen we hier 
weer mee te maken, en deze keer 
betreft het de volgende ex-leden: . 
211 H.C.Bastinck, West Beemster 
188 A.H.Bonefaas, Hilversum 
215 .Mw.Cozij nsen-Petersen, Nijkerk 
234 'B. van Dij k, Badhoevedorp 
235 M.v.d.Ende, Den Haag 
221 W.Frank, Almere 

058 
170 
126 
223 
175 
095 
169 
172 
155 
027 
139 

G.Groeneveld, Rotterdam 
H.Hollebeek, Leiden 
Gen.Maczek Museum, Breda 
D.Moens, Lisse 
E.van Opzeeland, Utrecht 
B.v.d.Ros, Apeldoorn 
J.Striegel. Amsterdam 
F.Timmerman, Kampen 
Mw.J.v.Tongeren, Amsterdam 
A.O.M.Verkuylen, Den Haag 
J.Vreugdenhil, 's~Gravenzande 

POST DUURDER DE DAGBLADEN VAN ONS TAALGEBIED 
We hebben bij de verzending van Kort voor het eerste lustrum van 
het eerste nummer van de huidige de VKTV hebben wij aangekondigd 
jaargang van AC gemerkt dat de PTT een boekwerk te zullen doen ver-
ongeveer NLG 200.= méér rekent schijnen, bestaande uit een lijst 
voor een partij post zoals de onz·e van alle dagbladen die ooit in het 
dan vóór de jaarwisseling. Op Nederlandse taalgebied zijn uit-
jaarbasis betekent dit NLG 800.=. gegeven. Door diverse oorzaken, 
Nu hebben we de afgelopen jaren met name het ~eit dat de grenzen 
wel enige reserve opgebouwd, maar van ons taalgebied de neiging 
het was niet met de bedoeling om hadden wat ruim geinterpreteerd te 
die spaarcenten ten goede te laten worden, en de benodigde in~ormatie 
komen aan de PTT-Post. Het bestuur niet altijd even eenvoudig te 
zal dus op de komende algemene achterhalen bleek (ook op dit mo-
vergadering voorstellen de lid- ment nog incompleet!), is dit 
maatschapsbijdrage te verhogen van projekt wat op de lange baan be
NLG 35.= naar NLG 40.= per jaar: land. Wat het uiteindelijk gaat 
de eerste'verhoging in het bestaan worden is een lijst van alle dag
van de VKTV. Bij een stabiel blij-· bladen, voor zover hun bestaan ons 
vend ledenbestand zal deze extra 5 bekend is, van Nederland, België. 
gulden per lid deze vorig jaar nog Luxemburg, Suriname, de Nederland
niet voorziene uitgavepost zo goed se Antillen en Aruba, Zuid-Afrika, 
als geheel afdekken. We moeten dus Indonesië en Zaire, vana~ het 
alleen de extra kosten over het ·eerste begin tot heden. Voorts 
lopende jaar uit de reserves be- zullen erin worden opgenomen alle 
kostigen.- . DJO Nederlandstalige kranten (niet 

noodzakelijkerwijs dagbladen, maar 
ZEITUNGSMUSEUM IN GEVARENZONE geen tijdschriften) in landen als 

In de Aachener Nachrichten van 9 de Verenigde Staten, Oanada en 
januari j.l. - het bericht heeft Australië, voor zover bekend. 
ons nu pas bereikt - werd gemeld A~gezien van deze laatstgenoemde 
dat het Internationale Zeitungs- landen zullen ook dagbladen worden 
museum der Stadt Aachen, zoals het opgenomen in andere talen dan het 
museum voluit heet, als indirect Nederlands. 
gevolg van stedelijke bezuinigin- We stellen ons nu voor de uitgave 
gen in moeilijkheden is gekomen. in gedeelten plaats te doen vinden 
Het staat weliswaar niet direct op en wel per nummer van AC een pro-
de lijst van geplande besnoei- vincie o~ een groepje provincies, 
ingen, maar aangezien één der dan wel b.V. een land als Indone-
beide medewerksters - dat zal dan sië. Gezien de extra kosten kan 
Mlle. sylvie Maguet zijn - haar dit helaas niet gratis gebeuren." 
betrekking heeft opgezegd en de ·We kondigen nu aan de publikatie 
gemeentelijke personeelsstop het van het eerste deel, deze keer 10 
aannemen van een vervangende pagina'S omvattend, met de provin-
kracht onmogelijk maakt blijft cies Groningen, Friesland en 
Frau Helma Holl~elder alleen over. Drenthe. U kunt Uw exemplaar be
Dit wordt onvoldoende geacht voor stellen door NLG 4.50 te storten 
een verantwoord beheer van het op postbank rekening no.3853388 
museum en h~ar collectie. Tenzij t.n.v. de VKTV te Emmelc:>ord, onder 
op 1 ~ebrua~i het gemeentebestuur vermelding van "GR-FR-DR". De 
alsnog besl~it een uitzondering te inschrijVing sluit op 30 augustus 
maken dreif~ het museum in grote a.s., waarna U Uw deel p~r post 
moeilijkhe en te komen. (JF) krijgt toegezonden. Na d1e datum 

zal de prijs NLG 6.50 bedragen.
DJO 

GEVRAAGD: Kranten/tijdschriften/ 
. knipsels over RUDOLF VALENTINO 
John Frost, 8 Monks Avenue, 
NEW BARNET, Herts. EN5 1DB, 
England - phone 09-44-81-4403159 

GEZOCHT: PRIVé DRUKKEN, dus in 
eigen beheer uitgegeven, pikant~ 
boeken en tijdschri~ten in het 
Nederlands, Duits.en Engels. 

SEVODNYA 

DEN HAAG Verder zoek ik albums van EVA 

Eind februari ging in Moskou ee~ 
nieuw Russisch dagblad van start 
onder de naam ·Sevodnya" hetgeen 
'Vandaag" betekent. De krant is 
een initiatief van dr.Dmitry 
Ostalsky, die ook aan de wieg van 
de "Nezavisimaya Gazeta" stond. 
Russische banken en andere onder
nemingen financieren het projekt. 
Dit betekent dat Sevodnya de 
eerste van overheid c.q. politieke 
groeperingen onafhankelijke krant 

We zijn op het moment toch weer IONESCO (door Iri.na Ionesco) en 
iets verder met het konkretiseren het ~otoalbum BIG LITTLE GIRLS 
van plannen voor een tentoonstel- (Franse uitgave). 
ling in Perscentrum Nieuwspoort in Klaas Vanderspoel, Henri Dunant-
het nieuwe gebouw van de Tweede laan 71, 9728 HC GRONINGEN 
Kamer in Den Haag. Het gaat niet i tlf 050-255791 
snel, maar het ziet ernaar uit dat' 
het lukt. Wij houden U op de 
hoogte! 

In memoriam: mevrouw van Heets 

is sinds 1917. (JF) 

Bij mijn terugkeer uit vakantie trof ik bij de post de aankondiging aan van het overlijden van 
Mevrouw Ria van Beets - Geeslman, echtgenote van de Heer Bob van Beets, één van de leden van het 
eerste uur. Dikwijls verzegelde zij haar man wanneer de VKTV een beurs of een ander evenement 
organiseerde. Bij die gelegenheden hebben wij Mevrouw van Beets leren kennen als een spontane en 
hartelijke vrouw die voor iedereen openstond. We zullen haar aanwezigheid erg missen en wij willen 
de Heer Van Beets en de andere naastbestaanden namens ons allen onze welgemeende deelneming 
betuigen. (DJO) 



Over verzamelen 
gesproken 

door Klaas Salverda 

Collectors item 
Krantenvèrzamelaars houden zich 
graag met oud nieuws bezig. 
Daarom begin ik er ook maar mee. 
Het gaat om de krant die _het 
Algemeen Dagblad donderdag 25 
maart onder de abonnees in het 
noorden van ons land verspreidde. 
Pagina 5 van het in Rotterdam 
gevestigde ochtendblad was 
namelijk geen AD-pagina, maar de 
buitenlandpagina van het NRC 
Handelsblad van de dag ervoor! 
Toch ging het hier niet om een 
nieuwe vorm van redactionele 
samenwerking, maar om een foutje 
in de techniek. Die werd gemaakt 
bij de Koninklijke Tyl in Zwolle, 
waar zowel het NRC als het AD 
wordt gedrukt ten behoeve van de 
noordelijke provincies. Daar moet 
een drukplaat zijn verwisseld. 
Voor zover de GPD-correspondent 
uit Groningen - die er met 
plezier over berichtte - bekend, 
is het in Nederland niet eerder 
voorgekomen dat de ene krant een 
pagina publiceert van een andere 
krant. 

Een honderdjarige 
Het mooiste Jubileumnummer dat ik 
het- argelopen kwartaal in bezit 
kreeg was het honderdjarige 
Utrechts Nieuwsblad. 
Honderdtwintig pagina's voor twee 
en een halve gulden, dat is iets 
meer dan 2 cent per pagina! Het 
enorme pak verscheen op zaterdag 
1 mei. Ik heb vernomen dat zelrs 
redacteuren hebben geholpen met 
insteken. De trotse krant begint 
overigens heel origineel met een 
tweegesprek tussen de kersverse 
hoofdredacteur Gert Selles (47), 

arkomstig van de Arnhemse 
Courant, en de trouwe abonnees 
Henk en Alie van Kooten. 
Overigens betreurt Henk dat de 
krant nooit een regel heert over 
het koersbal. een or andere sport 
ui tEngeland ... 
Uiteraard krijgen we ook een 
overzicht van de hectische wereld 
van het maken van een krant. 
Verder veel geschiedschrijving, 
zowel van de krant als van de 
wereld waarin zij draait, en een 
onvoorstelbare hoeveelheid 
advertenties. Ook wordt door 
middel van een interview met de 
hoordrolspeler de arraire-AantJes 
opgerakeld. waarmee we een 
interessant beeld krijgen van de 
concurrentie van de regionale 
dagbladen met de landelijke pers. 
UN's vaste brierschriJver Arie de 
Reuver ontbreekt ook deze keer 
niet. Er is een terugblik op de 
hamermoord. in de Bollenhorse
straat, de onvermijdelijke 
Jubileumpuzzel en een rantastisch 
verhaal over de krant in 2043, 
als de abonnee elk kwartaal thuis 
per computer zijn eigen krant 
samenstelt. 
Voor geïnteresseerde VKTV'ers heb 
ik vier exemplaren extra kunnen 
bemachtigen. Wie het eerst komt, 
het eerst maalt 1 

~.~_KiM. 
Nieuws·en AdveI'teqtieblad voor UT/UCHTeij Omstre~el). 

De Banier 
Wie belangstelling heert voor 
partijbladen, renne ook even naar 
de telefoon. De Staatkundig 
Gererormeerde Partij (SGP) 
bestond kortgeleden 75 Jaar. Ter 
gelegenheid daarvan is een 
speciaal nummer van "De Banier" 
verschenen, waarin zowel SGP'ers 
als buitenstaanders hun mening 
geven over 75 Jaar mannen
broeders. Het nummer begint met 
een vaderlijk vermaan, een 
overdruk uit de le Jaargang. 
nummer 1. Het is overigens het 
minst vrolijke Jubileumnummer dat 
mij ooit onder ogen is gekomen. 



Krantenbezorgster vermoord 
Het begint een trend te worden om 
krantenbezorgers (m/v) lastig te 
vallen en te beroven. Steeds 
vaker lezen we berichtJes over 
krantenbezorgende Jongeren die 
van een paar gulden worden 
beroofd. Het doet het imago van 
de sector, die toch al een zwakke 
maar uiterst belangrijke schakel 
voor het aanslaan van het produkt 
krant vormt, bepaald geen goed. 
Nog niet zo lang geleden hadden 
we zelfs de eerste moord op een 
krantenbezorgster. 

Door een tragische gebeurtenis Is woensdag 10 
maart oin het leven gekomen 

FATIMA VAN ESVELD 

ZIJ was pas 18 jaar. 

~ '. , 

ZIJ bezorgde VOOr ons de Volkskrant en Trouw 
in Rotterdam. 
Wij zijn diep. geschokt, 

Ons medeleven g8Jlt uit naar de familie, vrien
den en vriendinnen van Fatlma. 

HOOFDDIRECTIE 
PERSCOMBINATIE 
en 

,MEDEWERKERS VAN 
PERSCOMBINATIE 
DISTRIBUTIEBEDRIJF 

EnIge en algemene keimlsgev!ng 

Geheel :onverwacht Iá:"'na"een kortstondige 
ziekte overleden -- .. ,' ~ ~' ... _' ... ', .. 

". ABlWIAM 'IZAA~ LÀURET- ' 

gebore~' te Bergen op Zoom 8 juli 

Namens de f8JJ"" 
- \ITNl{1" 

De Rotterdamse politie zette een 
rechercheteam van twintig man op 
het onder'zoek naar de moord op , 
het achttienjarige meisJe. Op de 
dag van de moord werden drie 
mannen aangehouden, maar uitein
deliJk bleek de dader uit de 
directe kring van het meisJe te 
komen. 
Fatima bezorgde Trouwen de 
Volkskrant in de Rotterdamse wiJk 
Ommoord. Perscombinatie zette 
haar wervingscampagne 
onmiddelliJk stop en plaatste 
bovenstaande rouwadvertentie. 
Het incident vormt voor de 
Nederlandse Dagbladpers geen 
aanleiding om de distributie van 
kranten anders te organiseren. zo 
berichtte de Volkskrant. 
Dagelijks bezorgen in heel 
Nederland viJftigduizend mensen 
kranten. 

Vr: OUWE) nbl aden 
Lezeressen van vrouwenbladen 
verdienen meer respect dan ze 
kriJgen. Het ziJn geen domme o:f 
beïnvloedbare wezens, maar 
kritische lezers. De bladen 
hebben hun populariteit te danken 
aan de praktische en emotionele 
steun die ze bieden en het 
gebruiksgemak: Je kunt ze overal 
tussendoor lezen. 

Dat zegt J. Hermes in het 
proe:fschri:ft "Easily put down; 
Womens's magazines, readers, 
repertoires and everyday life", 
waarop ziJ 13 mei promoveerde aan 
de Universiteit van Amsterdam. 
Vrouwenbladen hebben geen al te 
beste naam. constateert het ANP. 
dat in het proefschri:ft dook. De 
tiJdschriften worden gezien als 
commerciële rommel die "huis
vrouwelijkheid" bevordert. Zo'n 
conclusie wordt meestal getrokken 
op basis van een analyse van 
tekstuele en Journalistieke 
aspecten van vrouwenbladen. 
Maar promovenda Hermes richtte 
zich Juis·t op de betekenis van de 
vrouwenbladen in het dagelijks 
leven van de lezeressen. Zij 
interviewde tachtig ,mensep' die 
een grote variëteit aan v~'~:"'wen
bladen lezen; van Margriet" en 
Woman 's Own tot en met ,glossy 
magazines, roddel- en :feminis
tische bladen. 
Uit haar onderzoek bliJkt dat 
vrouwenbladen worden gelezen om 
praktische kennis op te doen en 
om meer emotionele gebeurtenissen 
aan te kunnen. De artikelen 
schetsen een ideaalbeeld wqarin 
altijd oplossingen worden 
aangereikt voor praktische 
dagelijkse problemen. De 
lezeressen ziJn er niet op uit 
daadwerkelijk te leren. maar 
ontlenen aan de tiJdschri:ften 
tijdeliJk het gevoel het leven 
aan' te kunnen. 
Naast de praktische en emqtionele 
steun zijn de tiJdschri:ft~n 
handig in gebruik. Ze kunnen 
overal tussendoor worden gelezen 
en ziJn met name makkelijk 
leesvoer voor vrouwen van wie de 
Jonge kinderen op de gekste 
momenten om aandacht vragen. 



HP/De Tijd op Zondag 
Getrakteerd op een foeilelijke 
tekening van Frits Müller heeft 
Nederland afscheid genomen van de 
landelijk verspreide - of Juist 
slecht verspreide - zondagskrant. 
HP/De Tijd op Zondag, een ti.tel 
om gek van te worden, mocht van 
18 oktober 1982 tot 21 maart 1883 
verschijnen. Toen was het geld op 
en de moed volledig in de 
schoenen gezonken. Ik kocht er 
twee nummers van, het eerste en 
het laatste. en daarmee lig ik 
altijd nog boven het Nederlands 
gemiddelde. 

Overigens was het niet zozeer of 
niet alleen de.kwaliteit van d~ 
redactie die de zondagse nieuws
krant parten speelde, alswel de 
adverteerders die niet stonden te 
trappelen. "En bent u bereid om 
een tientje voor een krant te 
betalen?II, zo vraagt the 
International Advertising 
Association zich (inderdaad) in 
een advertentie ,in het laatste 
nummer af. 

Maar feit is ook dat de .. toch 
graag krant lezende Nederlanders 
niet an massa op zondag naar de 
kiosk holden. Voor een.serieuze 
zondagskrant is in ons land 
simpelweg'geen plaats. En de rest 
kun Je weren met een sticker op 
de deur. 

Het afscheid moet de redactie 
zelf trouwens ook niet zwaar zijn 
gevallen. Daan Dijksman gaat in 
zijn uitlui met kennelijk plezier 
in op het wonderlijke avontuur. 
Zo verhaalt hij' over de aanloop, 
de overname van de Krant op 
Zondag: "De conversaties met zijn 
redacteuren. van wie er nogal wat 
overgingen naar HP/De Tijd op 
Zondag, waren soms niet minder 
hilarisch. Zo was er de 
problematiek van het drukken in 
België (bij Het Laatste Nieuws). 
die inzichtelijk werd gemaakt 
door kleurrijke verhalen over het 
legioen DKoZ'ers dat zich in het 
weekend in Brussel vervoegde. We 
bespiegelden over het lot van die 
ene functionaris die zich. over
mand door alcoholische stress, 

niet alleen op een bedje van 
pinda's te ruste had gelegd. maar 
ook nog eens zo onverwacht dat 
hij niet had gemerkt dat zijn arm 
nog in de op topvermogen koelende 
minibar was achtergebleven". 

Volkskrant op Compact Disk 
De Volkskrant is sinds enige tijd 
als eerste Nederlandse krant op 
Compact Disk verkrijgbaar. Op het 
schijfje staan alle verhalen over 
een periode van drie maanden. De 
CD kan op een computer worden 
aangesloten, Via trefwoorden 
kunnen alle artikelen worden 
opgeroepen. Een Jaarabonnement op 
de Volkskrant-CD kost 1895 
gulden. In België is de 
Financieel Economische Tijd al 
drie Jaar op disk verkrijgbaar. 

Volkskrant op acht ko1om 
Als laatste landeliJk dagblad is 
de Volkskrant begin april van 
zeven op acht kolommen over
gegaan. Ook het lettertype van de 
tekst, de zogenaamde broodletter. 
en de koppen boven de stukken op 
de nieuwsPàgina's zijn veranderd. 

"We zijn tot het inzicht gekomen 
dat de ~agina's toch wel wat. 
massaal oogden", zei Hub Hubben. 
de chef van de opmaakredactie. 
Het nieuwe gezicht van de 
Volkskrant is in elk geval 
duidelijk moderner. 

Education permanent 
In de vorige rubriek "Van de 
pers" besteedden we aandach:t aan 
het groots opgezette lezers
onderzoek dat de redactie van NRC 
Handelsblad onder haar lezers 
hield. 
De paginagrote enquête die op 2 
Januari in het zaterdags 
bijvoegsel verscheen. heeft een 
kleine 10.000 reacties opge
leverd. Daaruit bleek dat vee,l 
lezers een hechte band met hun 
krant voelen. De krant wordt 
intensief gelezen, al zien velen 
dat wel als een - overigens niet 
onaangename - verplichting. De 
lezers. aldus Max van RooiJ. zien 
de krant als een bron van 
"educat'ion permanent". Die krant 
kan er nog wel even mee door! 



~-lm- u 
Dinsdag t juni 1993 > 

, '. " . 

Ambtenáien schakelen vakboitd--AbvaKabo in 

Wethouders Maas .' ht c' 
-' .. ~ 

van--corruptie·-·heticht 
, ' 

~'fblikatji. onrec~tmatjg geoordé~l~ 

Rechter -. veroordeelt 
. ';" 

.het Limhurg~ Daghlad_ 
Rechter gebiedt rectificatie 
Het Limburgs Dagblad is door de 
arrondissementsrechter in Maas
t,richt veroordeeld tot een zeer 
forse rectificatie. De aanleidin 
vormde de opening op dinsdag 1 
Juni~ waarin wordt onthuld dat 
ambtenaren van de gemeente 
Maastricht twee wethouders en 
meerdere topambtenaren van 
corruptie beschuldigen. 
De wethouders pikten de bericht
geving niet en stapten naar de 
rechter. Die vonniste in kort 
geding de publikatie als 
"onrechtmatig". De krant zou 
onvoldoende onderzoek hebben 
gedaan naar de feiten in deze 
kwestie. De rechter veroordeelde 
de krant tot een rectificatie, 

die qua grootte en plaats 
(opnieuw op de voorpagina) voor 
Nederlandse begrippen zeldzaam 
mag heten. "Dit vonnis zal deze 
krant er niet van weerhouden de 
lezers te blijven informeren over 
alle kwestie die het verdienen 
aan de kaak gesteld te wordenII, 
reageerde hoofdredacteur Ron 
Brown in een commentaar. 
Ook de Volkskrant moest in Juni 
rectificeren vanwege een "ontoe
laatbare inbreuk op de eèr en 
goede naam" van de \Jat snel 
vertrokken staatssecretaris RoeI 
ip't Veld. Dat was het gevolg van 
een razendsnel gevoerd kort 
geding tegen een stukje in de 
speelse rubriek Dag in Dag uit. 

Klaas Sa1 verda 



KRANTENCURIOSA uit de verzameling van 
Louis Nierijnck (deel 14) 

-------------------------------------
Over een krant zonder nieuws, een 

Out-Dordrecht's Nieu-Maere en een duivels
bi1ad. 

Wacht im Westen was in oorlogstijd 
de frontkrant van het Duitse leger in het 
bezette gebied. 

In mijn cóllectie bevindt zich het 
nummer van 28 april 1945 dat door papier
gebrek en stroomstor~gen toen verscheen in 
zeer beperkte oplage en men verzocht de le
zer, zoals dat al de gewoonte was in de 
illegale pers "lesen und weitergeben"l 

Overigens werd ook aangekondigd dat 
de volgende uitgave op 30 april zou verschij 
nen. Is er een lezer die dat exemplaar heeft 
en eventueel nog latere nummer~? 

NACHRICHTENBLATT 
der "Wacht im Westen" 

Fronlzellung unserer Armee 

Härtesler Kampf um Berlin 
Peind achwf:r bedrängt - Ellankcnangriffe btdrobca 

bol.schcwistischen Nac..h.achub 

dom FUhruMuptqulrtlu.dcn 21 .... 17.5 

OberkOlUlIllndo der WClhUD.chl Ilbl 

tr SClll1upunll1 ..ter KlmpUlIndlUnK!n in 
ht'eltd~ultc:bllnd 111\ lueh tutun In 
'IIn. In uhweren tand .erlualrcleh,,11 
H.eIl~lhnpftn konnlc:n die Engjjll4Cr Ihrc 
r(lch,,- Im Slldll!"tllti er.wun. All der 
IrQnt .crbldlen Ih:h die Analo.Amc1'ihDer 
Hh'" fUbl(. LedJA11chlüdheh T4IfgutniJfult 
cnt~h.AlIllerclelll.tlkbc Ablcllunr;cn Ober 
Pil''', 

Minelplnlkl dn Kample 1u\I;d au:h R,a· 
die SChllC:htlm Rum .onBtrlJn. Schuiler 
cbullcr mlllllcu .... lIcnflllllcn MAMtrn 
en un.ere Truppen etnen heldllcb~ffK.mpl 
~ den b"l.cha .. "Ute.l!.ch Mutcn'"lluun. 
Idilllteh Hlu, 'U, HIUI Qnlt •• u'en deu 
J durcb Galen.nlnf!!: IU' dem Illnereo 
~ldjIlUnlluln&: lIltOt •• 
.. dam ftlum .Qdllth FiirSJ./tr.a/Jh IticUOD 
re Vubllnile Im AnRr11l nleh Wetfen In 
liefe Fllnh der Im SOdcn 'on BerIIn 

lüdwctWeb SltlUn .ul Panzt.lu WC:lltr Holleo 
lowlnncn. 

In $üd.dl!llllt!1llnd hlo:ll"et "uh h:îndlicho 
Druek lIe~en IlDlefO UonJUllf"lhu'IRen In. tie! 
DIIUnJ!;en konn"n die AmenkiMt IIHcn HrÜ.· 
hntupl etwel!un • nJ ".eh h~lu,en "lmp,cn 
In den NordUl1I von Uim elndnnl(en. 

In d~r Sch'-lbl.ellen AI\'! • .mCl no(d.'Cllllrh 
du B4ÛlUIIS liOlpllen 11Ch el,;cn.e Vo:(~.nde 
dl.ln;n die feln.!llchcn An.rW,kolonnen ruil Er· 
10111 nleb OJt~!I duttb. 

A:;e:::!~e~:.~ltl~n\::p~~n ~~~E;~r:!I:=nhbCe~ 
mcrltf lut ncuc L1nlen au:h Narden abUluUen. 
Der O",ner , .. tIe Iclne KrilIe In der I'ocbene 
lom SlO .. nl':~ Norden lu •• mmen uod bUdele 
II:rO .. 'Uc BrûclenUiplc aul dtm Nordufcr dl:'l 
Fluuu. Fchl.1 ttbe Anlrlll'lrup~n durc:ttbu· 
ebt" anNte lil1lC1 Illdlieb ReUlo und IIO"ca 
.01 PartrUJ '0:. .' 

Im DalmflliJrisLlJtn Kû.Jft,sgditt .chIU~ln 
die VerleldllU .on FÛ1.r1U nnlrch:be AalnUe 
JUrlter.:r BandcnkrJ.h.elm Oflnnd duSlldl.b • 

Oer Siidt:tJJsth(IJ.'t1 tI" Osljr(Jnllllad ~etletn 
Im Zelcben er,ener Ge.4nl""ltl". "",I"h_ ,u .. 

( - laatste uitgave? -) 

Unser Leitwort 
I'IW." mIl aelncm VoitIe ni.:-M i 

Tod tellen wUI, der tu QlrJ~1 wcrl. 

mil Ibm lebeJ" 

un.ere rrupPt'n um III cincn Beltampi 
Retthlouen hl ban. 

Im Hlum SOphIC.Cbl'!Dne.Str .. u u 
rlch.Kul.J'I.U 'urden 15 aowjl,i'f;h. 
r Jt 'IunH:htel. AUf;h dit' ,apferen fit 
Clllrloll~nbvr~.lnd..n ocrl'lbwt:llr4u 
In auropferunlnoUU tllnX1bc: belieHII 

Relchljugendführer A.mann 
den FUhrer ausge •• fchnet 
BE.HLlN. 27.U5 DNB. - Oer Fll 

Hell:h.lu~cndfabr~r A.ml\'IR dil Goldel 
du Deullclu:P Ordenl fUr den EID 
HltltrluJend tand du Eiternf: ·Kren L 
Idr .elaen pcn6nlichen Ein ... u .nl/el 

Mil dleRt AU'MitbDung ebrl d~r 
die XCI,mle dcul.ebe JOlend. die ,I 
," leine lrr:UUI' Gerulllcblh in d. 
• cbeldonXlhmpr.,...elli • 

~.tn.!'.r.I!.~~~~ .Q.b~~~~'b die. ~u~lCh:.bou: 

Tussen allerlei rommel in een doo 
vond ik op een rommelmarkt in Antwerpen een 
exemplaar van de "DEUTSCH ... OSTAFRIKANISCHE 
ZEITUNG"; uitgegeven op 25 febr.1905 in 
Daressalam. Een krant die "jeden Sonnabend" 
verscheen. Eigenlijk niet zo'n ze14zame 
krant ,maar toch een bijzondere vondst, die 
een plaatsje verdient in een ~ollectie 
curiosa I 

, ileutfdJ·, .o', 

;:'~~~tl.:llllj r~ t .. i~t,f;ti.~ 

Van de "ORIGINAL LONDON POST OR ;HEATH
COTE'S INTELLIGENCEU. van 1723 heb ik slechts 
de.voor-'en achterzijde van het eerste blad; 
maar wat ee~ decorat~ev~ kop! Het komt uit 
een ingebonden deel', bestaande ,uiteen ver,.. 
zameling van onvolledige exemplaren. Ergens 
in het begin van de 18e eeuw heeft iemand 
zich beziggehouden met het samenbundelenl 
:van de voorkant van de krant om daarmede een 
volledige beschrijving te hebben van het 
Huntingdon graafschap in Engeland. Elke ;e 
en 4e pagina, die het eigenlijke nieuws be
vatten9 werd verwijderd en daarmede heeft 
die persoon in het verleden de,nieuwe eige
naar bepaald geen plezier gedaan omdat zo'n 
krant hierdoor waardeloos werd. Van de 'in de 
kop aangekondigde "collection of the fres
hest advices Foreign and Domestiek" is dus 
niets te vinden. 

Nochtans vind ik mijn exemplaar nr.788 
van 20 dec.1723, hoewel onvolledig, een leuk 
bezit want wat zou ik moeten met het belang
rijkste van de ~ant:het nieuwsgedeelte 
(pag .0 en 4) als het titeJ.bJ.ad zou ontbreken? 

Bemerk in de ti tel d,e twee krantver
kopers die "view fr om Spain" en 'tLondon 
Post" roepen. 

,.j' .. 'Friday •. Dec. 20 ... ".; -. BiJ,?,!, ~ .1 :N G ,1>: ~ r.::r ~ s B 1 ~ ~ 
R~Ting ~hul rel.i.di wh.. Co';,,~, ~~ erom' N"IJf.u. In C!f!r'II.JJ iii 

d;h CDunty I~ g'O .......... lb~U !"''!'' ~.u.ir_'jlm:o; :uid" AlfoI,A. !hell K~ of 
to th. pardcul .. in".,. './ ... D.II lUrtl.Hl, .... ,.rmI'b.PliI ... 'ol EDlI 
( ... r'" KnDt/ced.. '" . EifriJ: 10"" Mon.O"'t' 1I/hlch Il.;;;., 

, ., .. ' .,', eb.WI(o.of RI,,,.,,. Eu of C/"",f"OD 
'. L Tor.J.:od· y...,.J;,d.1 ' .. 0 . aftar thocomlngin,o( ebeN,.'mw"ll~ 

'" . I ""I.':'~:. u :,.;.':1 '''dawedwhh'manytàirPofièJfivllJ,. 
'T' Kl S Hund-ed .. tiordm ..... ' t'be· 'And a •• b.lnlCrm.n, 0/ St. N .. " at 
->1 wdt OD !..lgl,_/f- Hundced- 111 .' thh Pb"" in H .. ,i."I.",JWro g ... Nama, 
,h;.r ......... u "nf'hi!·l%.!In nn..C",.NiJt- .fDthi.·.Taurn. (1\ hit kp'Înftn.r,. lU ,.hlll 

Waars.chi jnlijk in navolging van de 
Oud-Hollandt'sNieustydinghe:dat in 1895 
dagelijks verscheen tijdens een tentoon
stelling, werd in Dordrecht twee jaar later 
de OUT-DORDRECHT' S NIEU-MAERE gedrukt .. 
'Elcke courant kost 2 stuyvers, maer die se 
van ft begliin tot t'ende begheeren, sullen 
3 gulden betaelen'. De berichten en adver
tenties zijn in zeer oude taal gesteld en de 
bezoekers van 'out-Dordrecht' worden met 
naam en stad van herkomst vermeld in de 
Poorterrolle. Mijn exèmplaar dat afkomstig is 
uit de collectie Overhoff, is het nr.29. 

Gedrukct tot Out-Dordrecht by Cor-L-__________________________________________ , ____ .~,----



nelis Morks & Pieter Jan Geuze, geoctroyeer
de Curant-druckers neffens de Riedijckse 
Peirte. daer de Lustighe Qrursier uythangt. 

Als er plaats genoeg is in ons blad 
wordt het bericht van een wel heel curieuze 
viswedstrijd te Out-Dordrecht, elders opge
nomenl 

Anno 1897. 

1ilonberbn\l!i ben ~" b,l\I l;IerlptmAmt. 

')i;e[tI!itclt 
.,1 eu~8~rbl .n b' oIl1mmtlallb,., 

'T ahllde voor Vael; ende CanA, leRe Matndtlgh 

s~:r!~~rto!~n!~~(\ g~~(I~U~~~ 3:;;1: ~~f~~~~~~ 
hce"ft fthehrl~t do \'crhcffcni"e TBn den tnofd,de:ken 
Mr. Adrlanu, Zoethout lot nidder van Or.nslen 

~O~:n~f~' :o~~~ ëJor~~~~e~;~a:~~~i;~~~~:n~~Tr: 
Obl1de te (1n, ',we:lck, van den hoofd-dekcil tic:snd 

:rs!~~~1 ~~~ t:e r~!:, ~~t 1o~~~O e~!~fttl~~ ,~~: 
braIdIen hl' nyet in Ithenier Tan do f\!e.Pryc:k,Stel. 
IInshe also Irelfe1lck. fthea.nls1eert en ghe"u!ltemert 
wnere cheworden .,.an de Ohllde-Broedcrt. 
Ah'enoJshcnd~ hedt de VOOn. hoord,deken ~hc. 

r~!:r~II~:~ ï:c~h~J;,~~e~:~OJe~n~J~i~r~~~,~th~~rn~ 
... h._ .............. k .u •••.• ~v.· I • • 

'I l::.ilHle:rliedt ~hClohfiben wierd, op de Te.r,.,c:k,. 
~~11Ii~~I~eJ~~itn~~~rtl~ed:;t~~e::~r':~d~e::~~r..:~:r: 
d:u de Rontie 'fe.Prytk,Slclllngb daenr TOl WH. 

t hUlTent S UT' in den lTontl.t ÎI tot Out Dordt 

ÄI'l~f1~~~~~:~I~lrl~~n~~e~~d::~t l!~cr:!~c~ie~t;'k~~~ 
~~~~r~~e~~1~kl~\~bi~k!~e1:1:~tt~~~f~~:e;e::;t.,,,~~ 
elft' hy heeft doen (pelen, hnac dierghtlycke muS)'tk 
ntnllnt'r Ie voren tot O~t~b.ordt ,Bhéhoott. 

MeeRtr 1<'1kadorus 'fln Out·Dordt bdoórdi~y.n 
,\mUclrctlnm Rhcltroont at. dengroolftclldèr trlcrc:kt· 
fdlre\'CtS, dcU'rl nim h)" ~r1181l ende prOrftleliëlt op 

df 1.r~~~.~(l~~1 ul~~~ t:o~:radi;~ll::~T~ ::tt,ti:;~nd,. 
't\"of)fdt (",'dt. TVI'ce ridden en etneR mdckt·korlil1ti 
!s .r.ll1c~j; 'lIy~t IC. ~te:l1'OQr .5ul~ke. kleyn~ nl'ldp , • 

Via een prettige ruil kwam ik on
langs in het bezit van de eerste 10 nummers 
van DE ZEEUWSCHE STAATS-BESCHOU\\r.ER, een ui t
gave van Hendrik en Marinus van Osch in Mid
delburg •. Over dit bl~d kan ik bergens infor
matie verkrijgen doch aangezien ik het geluk 
had ook het "Programma van het nieuw week
blad"in de kleine collectie te vinden kan ik 
zowel uit de inhoud van dat programma als 
ui t de tekst van de losse nummers opmaken 
dat het hier om een prinsgezind weekblad 
gaat waarvan het eerste nummer op maandag 
23 july 1787 verscheen. 

In de "ronde taal van vrijgebooren 
Zeeuwen" wordt de Hollandsche Historische 
Courant'een alles verankerd Pestblad van de 
vervolgde Natie'genoemd. 

Elke uitgave bevat de nodige scheld
partijen tegen de Patriotten en wordt de 
Prins verheerlijkt. Het is mij niet bekend 
of er na het tiende nummer nog meer is ge
publiceerd. 

DE ZEEUWSCHE 

STA A T 8.,.-

BESCHOUWER, 

No. 1. , 

Die een wnnf Vaderlander wil weczen , moet. 

THE mEE AMERICAN (and Deutsche 
Weckruf und Beobachter) van 21 maart 1940 
uit mijn. collectie is een pro-Duits weekblad 
uit New York. Naast <.ie kop de slogans "help 
end European Rule in the Americasl ll en "keep 
the USA out of Europe' s Wars". . 

Ik veronderstel dat dit blad in 
1941, na;, , de Japanse aanval op Pearl Harbour 
w~d verboden. Jammer dat vele uit Amerika 
afkomstige oude kranten ontzettend droog en 
daardoor onhandelbaar zijn geworden. Eènmaal 
in een plastiek map geschoven is het onmoge
lijk om het'blad er nog ongesbhonden uit te 
krijgenl 

Rooscve It' s Allul'ill~,ó,{,""',~~.,.:;.;," ..... 
.Pcace Speech 

JIj, Lalnl IJen,,;Y M~ib, ii,,~",d I. Sab.l.g. 
Grnn,ny', on" 

'" 

Een 'duivelsblad' is LUTHERIANA, .' een klein blaadje voor den beschaafden stand" 
waarvan ik nr.1 bezit. Onder de titel de zin 
'verwerpt de.ongoddelijke fabelen en oude
wijven-Y~ap'. Ook op het voorblad opsomming 
van de reeks boekhandelaren waar. het blad 
verY~ijgbaar is. Geen uitgever echter bekend. 

Omdathet blad veel kritiek heeft op 
het weekblad Euphonia (gewijd aan letterkunde 
en welsprekendheid)no.29 van July 1820, neem 
ik aan dat Lutheriana ook in dat jaar ver
scheen. Het blad noemt Maarten Luther een 
duivelskUnstenaar en verhaalt enkele duivelse 
oorvallen. Aan het eind verklaart de onbeken 

de uitgever "de beschaafde stand heeft van 
tijd tot tijd een vervolgblaadje dezer Luthe
iana te wachten,ofschoon ik,zoo als men ge
akke~ijk begrijpt, niet wel berekenen kan 
anneer zij verschijnen zullen". Wellicht 
as dit het eerste en het laatste nummer. 
en uniek blad in de verzameling! 

~ U t fJ t I fan al 
EEN KLE.IN BLA.ADJE 

'fOOI. 1Il.e tt' 

.BESCHAAFDEN STAND. 

Fmutp' dl ';"pdJdJj1:t ftÜllm "" _I'>'trifr~· 
ft. PA'I:IUIS, 1 Tbn.. IV: i. 

(wordt vervolgd) 



DE POOLSE DAGBLADPERS 

Oh~opska Droga * 
("Weg der Boeren") 

Ozas Krakówski (onafh.) 
(gereactiveerd in 1990) 

Warszawa 

Kraków 

Dziennik Ba~tycki (econ./mar.)(o) Gda~sk 
( " Baltisch 'Dagblad ft') 

Dziennik ~ód~ki (onafh.) (o) tódz 
Dziennik Lubelski (Ver.Arb.Pert.) Lublin 

(voorheen bekend als "Sztandar Ludu") 
Dziennik Ludowy ("Volksdagblad")* Warszawa 

(orgaan v.d. Verenigde Boerenpartij) 
Dziennik Pojezierza ** Olsztyn 

("Dagblad van het Merengebied") 
Dziennik Polski * (0) Kraków 

Poznarl 
(a) Bydgoszcz 

Dziennik Poznarlski ** 
Dziennik Wieczorny * 

( " Avondblad" ) 
Dziennik Zachodni (onafh.) (0) Katowice 

("Westelijk Dagblad") 
Echo Dnia (RDagelijkse Echo") * 
Echo Krakowa (onafh.) (a) 
Express Ilustrowany * (a) 
Express Pozna~ski * (a) 
Express Wieczorny (onafh.) (a) 

("Avond Express") 

Kielce 
Kraków 
I!.ód~ 
Poznan 
Warszawa 

1945 152.000 

1884 

1945 

1945 
1945 

60.000 

81 .000 

75.000 
84.000 

1945 168.000 

1991 

1945 112.000 
#1990 ..... . 

1959 80.000 

1945 173.600 

1971 
1946 
1946 
1946 
1946 

52.000 
86.000 

113.000 
100.000 
217.600 

Gazeta Krak6wska (Ver.Arb.Partij) Kraków 1945 105.200 
Gazeta w lublinie (Solidarnosc) ** lublin 1990 ..... . 
Gazeta Lubuska (Ver.Arb.Partij) Zielona G~ra 1952 91.800 
Gazeta Olsztynska Olsztyn 1886 53.000 

(zie artikel "Ondergang van een Krantenlandschap") 
Gazeta Poludniowa ("Middaggazet") ** Krak6w ..... . 
Gazeta Pomorska (Ver.Arb.Partij)(o) Bydgoszcz 1948 130.000 

("Pommerse Gazet") {ook ed:i:ties te Toru~ en W~oc:tawek)' 
Gazeta Pozna~ska (Ver.Arb.Partij)(o) Poznan 1948 96.100 
Gazeta Prawnicza (".Juridische Gil) ** Warszawa 1989 ..... . 
Gazeta Robotnicza (Ver.Arb.Partij) Wroc~aw 1948 150.800 

("Arbeidersgazet") 
Gazeta Wspó~czesna (Ver.Arb.P.)(o) Bia~ystok 

(..?Eigentij dse Gazet N) 
Gazeta Wyborcza (Solidarnosc) 

("Gazet der Kiezers") 
Warszawa 

1951 85.000 

1989 430.000 

1952 66.300 G~os Pomorza (Ver.Arb.Partij) .(0) Koszalin 
(~Stem van Pommeren") 

G~os Poranny (Ver.Arb.Partij) tód~ 1945 64.000 
(voorheen "GfOS Robotniczy" = "Stem der Arbeiders") 

G~os Szczecinski (Ver.Arb.Partij) Szczecin 1947 100.000 
G~os Wielkopolski (onafh.) Pozna~ 1945 75.000 

("Stem va~ Groot Polen") 
G~os Wybrzeza (Ver.Arb.Partij) 
"("Stem van de Zeekust") 
Gromada-Rolnik Polski ·(3pw) * 

("Dorp & Poolse Boer") 
Ilustrowany Kurier Polski 

(Demokratische Partij) 

Gdansk 1948 65.000 

Warszawa 1947 397.000 

(o) Bydgoszcz 1945 77.600 



Kurier Lubelski (onafh.) 
(voorloper opgericht 1830) 

Kurier PodIaski ** 
Kurier PoIski'(Dem.Partij) 
Kurier Szczecinski * 
Nowiny ("Nieuws") 

(a) Lublin 

(0) 
(a) 
(0) 

Nowosci ("Nieuwtjes") * 
Nowy áwiat ("Nieuwe Wereld") ** 
Polska Zbrojna (milit.) 

1957 40.000 

1983 ..... . 
1957 130.000 
1945 92.QOO 
1949 100.000 
1967 56.000 
19'90 ..... . 
1943 60.000 

("Poolse Bewapening") (voorheen: 

Bia~ystok 
Warszawa 
Szczecin 
Rzeszów 
Toru~ 
Warszawa 
Warszawa 
"Zotnierz Wolnol>ci") 

Przeglad Sportowy (4pw) (sport) 
("Sportieve Revue") 

Rzeczpospolita (regering) 
("Republiek") 

Warszawa 

Warszawa 

Slowo Ludu (Ver.Arb.Partij) 
("Volkswereld") 

(0) Kielce 

S~owo Pols kie * 
S~owo Powszechne (RK) 

("Gemeenschappelijke Wereld") 
Swiat M:todych * 

("Wereld van de Jeugd") 

(0) Wrocj:aw 
Warszawa 

Warszawa 

Sztandar Ludu (Ver.Arb.Partij)(o) Lublin 
("Volksbanier") (thans: "Dziennik Lubelski") 

Sztandar M~odych (0) Warszawa 
("Banier der Jeugd") 

Trybuna (Ver.Arb.Partij) (0) Warszawa 
(voorheen: "Trybuna Ludu" = "Volkstribuun") 

1921 80.000 

1982 240.,000 

1949 55.400 

1945 125.000 
1947 85.000 

1945 

1950 211.500 

1948 248.000 

Trybuna Opolska (Ver.Arb.Partij) (0) Opole 1952 82.000 
Trybuna Slaska (Ver.Arb.P.) (0) Katowice 1945 266.000 

("Silezische Tribuun"; voorheen "Trybuna Robotnicza" = 
"Arbeiders Tribuun") 

Wiecz6r ("Avond(blad)") * 
Wiecz6r Wroc~awa * 
Wiecz6r Wybrzeza * 

(a) 
(a) 
(a) 

Zeekust") (RAvond(blad) van de 
Zielony Sztandar * 

("Groene Banier") 
io~nierz Wolno~ci (strijdkr.) (0) 

("Soldaat van de Vrede") (thans: 
Zycie Warszawy (onafh.) (0) 

Katowice 
Wrocitaw 
Gda~sk 

Warszawa 

1946 120.000 
1967 70.000 
1957 150.000 

1931 150.000 

Warszawa 1943 
HPolska Zbrojna") 
Warszawa 1944 176.000 

("Leven (van) Warszawa") 
########################################################### 

Bronnen: The Europa Vearbook 1992; Benn's Media Directory; 
Editor & Publisher Vearbook, aangevuld en gecorrigeerd door 
D.J.Oostra. 
*: Kranten daterend van vóór de val van het communistische 
bewiná~ waarvan de oplagecijfers, indien deze kranten inder
daad nog bestaan, in ieder geval achterhaald zijn. 
** Recentelijk opgerichte kranten waarvan de oprichting is 
aangetoond,' maar die door de meest recente bronnen waar wij 
over beschikken nog niet worden vermeld. Het is natuurlijk 

-mogelijk dat sommige inmiddels al weer,ter ziele zijn. 
#: Ongeveer. 
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Dagblad(en) in FOCUS: 
de voormalige oosteliike gebieden van Duitsland 

ONDERGANG VAN EEN KRANTENLANDSCHAP 

In 1945 werd ongeveer een kwart 
van Duitsland (meel' dan 110.000 
km2, even groot als de Benelux
landen plus Zwit'seriand) aan 
Polen en de Sovjet-Unie overge
dragen. In dit gebied woonden 
ongeveer 10 miljoen mensen, van 
wie 96-98% Duitsers. In de jaren 
tot 1947 brachten de Polen en de 
Russen een welhaast complete 
'etnische zuivering" ten uit
voer: slechts ongeveer 0.8 milj. 
Duitsers bleven er over, in de 
meeste gevallen mensen met Pool
se echtgenoten of familieleden, 
of vakmensen die in de kolen
mijnen van Sileziö slecht gemisti 
konden worden. Alle duitstalige 
opschriften werden weggehaald; 
tot, 1955 was het verboden om in 
'het openbaar de Duitse taal te 
gebruiken. -
De navolgende uiteenzettingen 
~ver het kranten landschap in de 
voormalige oostelijke gebieden 
,van Duitsland berusten bijna 
volledig op wat ik zelf weet, en, 
zijn dus allesbehalve volledig. 
De beide bronnen die ik heb ge
bruikt heb ik aan het eind 
vermeld. 

VEEL KLEINE KRANTEN 
In de periOde tussen de beide 
wereldoorlogen bestonden er in 
deze oostelijke gebieden zo'n 
120 tot 150 dagbladen. Daarvan 
waren er één of twee in het Li
tauws en 3 of 4 in het Pools. De 
meeste verschenen in het kleine 
'Berlijnse" formaat en werden 
alleen in de direkte omgeving 
(Landkreis) gelezen. Slechts in 
de middelgrote en grote steden 
waren twee of meer dagbladen met 
een flinke oplage en een ruim 
verspreidingsgebied. 

OOST PRUISEN: KONINGSBERGEN 
AII,een al in Oost Pruisen ver
schenen meel' dan 50 dagbladen. 
De oudste en meest bekende krant 
daal' was de "Kónigsberger Hart
ungsche Zeitung" die in 1640 was 
opgericht. Deze krant zou dus in 
1990 350 jaar oud Zijn geworden, 

waarmee het één der oudste in de 
wereld zou zijn geweest: Aan 
haal' bestaan kwam echter al op 
31 december 1933 een.einde, voor 
zover mij bekend om politieke 
redenen. De krant was op dat mo
ment 294 jaar oud. Hartung is de 
naam van de drukker/uitgever die 
de krant in 1751 overnam; vanaf 
1850 werd de krant mede naar hem 
genoemd. Aan het eind van haa~ , 
bestaan verscheen de 'Königsber
gel' Hartungsche Zeitung" 12 maal 
per week, en op een iets,groter 
formaat dan de andere kranten in 
Oost Pruisen. 
De grootste krant qua oplage 
(die echter nog ruim onder de 
100.000 exemplaren lag) was de 
'Königsberger Allgemeine Zeit
ung", opgericht in 1875, ten 
laatste verschenen eind 1944 of 
m~gelijk begin 1945. In haar 
beste jaren verscheen ook deze 
krant 12x per week. 
Voorts bestonden er in Konings-' 
bergen nog minstens vier andere 
dagbladen (de stad telde in die 
tijd meer dan 300.000 inwoners) 
en vanaf 1931 was er zelfs een 
zevende: de 'Preussisohe Zeit
ung', een partijblad van de 
nationaal-sooialisten. Zoals oo~ 
in andere delen van het land 
hebben de nazis overal eigen 
partijkranten opgericht. In '31 
was er een golf van dergelij ke ' 
nieuwe kranten; de oud~te was d~ 
in 1925 in Keulen opgeriohte 
'Westdeutscher Beobachter'. Van 
1933 af werden deze kranten dool' 
de overheid voorgetrokken. Het 
waren deze kranten die meestal 
tot aan het eind toe bleven 
versohijnen. Maar dit terzijde. 

MEMELLAND , 
Talrijke andere kranten zijn he~ 
waard genoemd te worden, zoals 
b.v. de 'Ostdeutsche Volkszeit
ung' 'te Insterburg, thans de in 
Rusland gelegen stad Chernya~ 
khovsk, of de meer dan 100 jaar 
oud geworden DMemelwaoht' te 
Tilsit (thans Sovietsk). Zeer in 
het bijzonder moeten genoemd 

worden de kranten uit het Memel
land (de Litause naam voor Memel 
luidt Klaipeda) •. De grootste van 
deze kranten, de 'Memeier Dampf
boot', werd in 1849 opgericht. 
De jubileumuitgave verscheen in 
1949 op tijdschriftformaat in , 
West Duitsland, evenals een uit-: 
gave ter gelegenheid van het 125 
jarig bestaan in 1974. Voor 
zover ik weet verschijnt de 
"Memeier Dampfboot" vandaag de 
dag nog steeds, als maandblad 
voor de Duitsers die uit het 
toenmalige Memelland werden ver-: 
dreven. 
Terwijl de "Memeier Dampfboot" 
zich voorstander toonde van de 
inlijving van de streek bij 
Duitsland, was de in 1923, toen 
de Memel een deel van Litauen 
was, opgeriohte 'Memel-Zeitung" 
meer Litaus gezind, hoewel het 
een duitstalige krant was. Daar
naast waren er nog twee dagbla
den in de streek, allebei in de 
stad Heydekrug (Lit.: Silute): 
,"MemeI9au~Zeitung" (1919) en 
"Memelländisohe Rundsohau· 
~1~22). Hoelang deze kranten het 
hebben uitgehouden is mij niet 

,bekend. 

KALININGRAD 
Vandaag de dag worden de 800. 0001 
'Jlleest Russisohe inwoners van het 
noordelijke deel van voormalig 
Oost Pruisen (thans Kaliningrad-' 
skaya Oblast) slechts met één 
russischtalig dagblad op groot 
formaat bediend. De laatste 
jaren zijn enkele duizenden et
nisohe Duitsers vanuit elders in 
Rusland in dit gebied kom~n 
wonen. Voor hen wordt sinds 1991 
een maande11jks blaadje uitge
geven onder de naam "Kónigsberg
er Kurier'. Overwogen wordt o'm 
ook 'Kaliningrad (genoemd naar 
Miohael Ivanovitoh Kalinin, het 
eerste staatshoofd van de USSR
DJO) weer haar oude naam terug 
te geven. 
Ten behoeve van de uit Oost 
Pruisen verdreven Duitsers wordt 
in Hamburg het in 1950 opgerich-
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te weekblad 'Ostpreussenblatt" 
uitgegeven. 

ALLENSTEIN 
Sinds 1886 bestond er in de sta 
Allenstein, in het tegenwoordig 
Poolse zuidelijke deel van Oost 
Pruisen, een poolstalige krant 
genaamd 'Gazeta Olsztynska". De 
Poolse naam voor Allenstein is 
Olsztyn. Dit was de enige pools
talige krant in Oost Pruisen, en 
bestond voor zover mij bekend 
tot 1937 of 1939. In het,op 11 
juli 1920 in zuidelijk Oost 
Pruisen gehouden referendum 
stemde 98% van de kiezers pro
Duits en 2% pro-Pools; in de 
Kreis Allenstein stemde evenwel 
14% voor Polen. Toen het Rode 
Leger de stad binnenrukte was 
het met de Duitse pers gedaan. 
De Polen riohtten 1951 een dag
blad op dat zij "Glos Olsztyn
ski" noemden, een naam die in 
1970 werd veranderd in "Gazeta 
Olsztynska" , waarmee men bewust 
teruggreep op de traditie van de 
in 1886 opgeriohte krant van die 
naam. In 1986 vierde dus de 
"Gazeta Olsztynska" haar eeuw
feest. Op dat moment was het nog 
steeds het enige dagblad in de 
streek, die door de Polen Warmi8 
i Mazuri (Duits: Ermland und 
Masuren)'genoemd wordt. Pas in 
1991, na de val van het oommu
nistische regime, kwam er één 
bij: "Dziennik Pojezierza", het~ 
geen zoveel betekent als "Dag
blad van het Merengebied". 

DANZIG - GDAtiSK 
De provinoie West Pruisen werd 
na de Eerste Wereldoorlog in 4 
delen opgesplitst. De hoofdstad 
Danzig (Pools: Gda~sk) en haar 
omgeving vormde de ·Vrijstaat 
Danzig', die formeel door de 
Volkenbond werd beheerd maar in 
eoonomisoh opzicht bij Polen 
ging horen. De voordien bijbe
horende "Landkreisen" ten oos
ten en ten westen van de stad 
gingen voor een deel na een 
referendum (ook ~p 11 juli 1920) 

weer bij Duitsland horen, en 
voor het grootste deel (zonder 
referendum) bij Polen. 
De ontWikkeling van de dagblad
pers vormde hiervan een afspie
geling. In de Vrijstaat beston
den drie dagbladen, waaronder de 
"Danziger Zeitung", opgericht in 
1858, en in 1930-'31 voor zover 
ik weet in de economisohe crisis 
ten onder gegaan. De in Danzig 
meestgelezen middagkrant was de 
op 15 september 1894 opgerichte 
"Danziger Neueste Nachrichten", 
die op 1 september 1944 met de 
"Danziger Vorposten" werd samen
gevoegd. Laatstgenoemde was de 
plaatselijke in 1931 opgerichte , 
nationaal-socialistisohe krant. 
Reeds in de eerste jaren van het' 
Derde Rijk moesten in het hele 
land talrijke dagbladen ophouden 
te bestaan~ Voor een deel had 
dit eoonomische en voor een deel 
politieke oorzaken, maar in de 
meeste gevallen ging het om uit 
politieke overwegingen uitgeoe
fende economische druk waaraan 
de kranten ten offer vielen. In 
de' jaren ~942-1944 gebeurde het
zelfde om redenen die met de 
oorlog te maken hadden: vanaf 1 
september 1944 mocht er per stad 
nog' maar één krant verschijnen. 
Uitzonderingen waren Berlijn en 
Wenen, en welli~ht ook Hamburg. 
In de· ondertitels van de over
blijvende krant 'vers heen dan de 
zinsnede "In Kriegsgemeinschaft 
mi t ••.• ' •• ' In de regel was het de 
nazi-krant ter plaatse die het 
iangst overleefde. Ook in Danzig 
was dat het geval., 

WEST PRUISEN 
In het Duits gebleven deel van 
West Pruisen bleven de oude 
Kreis-zeitungen gewo~n doorgaan 
met verschijnen. Vooral in de 
stad Elbing(Pools: Elblag) be
stond een oude krantentraditie. 
;In Marienburg/Westpr. (Pools: 
Malbork), bekend door het grote 
kasteel van de ridders van de 
Duitse Orde, had men de "Marien
burger Zeitung', o~gericht in 

1827. Ook vandaag de dag is er 
nog steeds een krant van die 
naam, die eens per maand, vier 
pagina's dik, verschijnt in 
Münster, in de Bondsrepubliek. 
In de Pools geworden delen van 
West Pruisen moesten de meeste 
Duitstalige kranten er al snel 
mee ophouden, vooral vanwege de 
politieke en eoonomisohe druk 
waar ze mee te maken kregen. 
Vele Duitsers werden het land 
uitgezet of vertrokken uit vrije 
wil. In Oirschau (Pools: Tczew), 
waar in 1919 nog voornamelijk 
Duitsers woonden, sprak enkele 
jaren later nbg maar 15% van de 
inwoners thuis Duits. In 19~9, 
vlak vóór de Tweede Wereldoorlog 
uitbrak, waren er in dit gebied 
nog twee duitstalige dagbladen, 
t.w. de "Deutsche Rundschau in 
Polen" te Bydgoszcz (Ou.: Brom
berg) opgericht in 1877, en 
"Konitzer Tageblatt" te Chojnice 
(Ou.: Konitz). 
Nog een pershistorische bijzon
derheid: te Graudenz (Pools: 
Grudzi~dz) kende men een duits
talige krant met een relatief 
hoge oplage (50.000) genaamd 
"Der Gesellige". Nadat de stad 
in Poolse handen was overgegaan 
kwam ook de uitgeverij in Pools 

'bezit. De krant werd in Grud-
'zifdz opgeheven en verhuisde 
naar het 200km westelijker ge
legen Schneidemühl (Pools: Pi~a) 
waar zij nog vele jaren lang 
werd uitgegeven en in 1926 haar 
'eeuwfeest" kon vieren. 
En vandaag? Binnen twee maanden 
nadat Danzig was vernietigd en 
door het Rode Leger ingenomen 
(23 maart 1945) verscheen er (23 
mei) voor het eerst de "Dziennik 
Baltycki" (Oostzee Dagblad). 
Later kwam daarbij de middag
krant "Glos Wybrzeza". Beide be
dienen de wojwodschappen (Poolse 
provincies) Gda~sk, Elblag en 
Slupsk (Ou.: Stolp). Zover ik 
weet verschijnt in Bydgoszoz nog 
'een Poolse krant. '. 



Te Stettin (pö.: Szcz~ci~), de 
hoofdstad van de prov1no1e 

.Pommeren die op 3 april 1993 
haar 750-jarig bestaan viert, 
verschenen tot in 1945 alleen 
duitstalige kranten. De meest 
b.elangrij ke daarvan, en de enige 
op groot formaat, was de 'Stet
tiner General-Anzeiger', in 1849 
opgericht, die in 1936 met de ' 
·Ostsee-Zeitung" (1835) werd 
samengevoegd. Deze krant was 
voor heel Pommeren van belang, 
omdat het de enige was die ook 
buiten de eigen stad g~lezen 
werd. Onder de overige kranten 
waren talrijke vrij oude, zoals 
de 'Treptower General-Anzeiger" 
(1843), en het "Neue Pommersohe 
Tageblatt" (1877) uit Stargard. 
De oudste krant in Pommeren was 
de 'Stralsundische Zeitung" in 
het Duits gebleven deel van de 
provincie (Voorpommeren); deze 
krant dateert van 1760. 
In het Poolse deel van Pommeren 
werd na de oorlog het dagblad 
'Glos Szczecinski" opg~rioht, 
aanvankelijk in klein, later in 
groot formaat. Alle Poolse 
kranten trokken tot 1989-1990 de 
lijn van de communistisohe par
tij, maar zijn na de val van het 
oommunisme onafhankelijk gewor
den. Een ontwikkeling die te 
vergelijken is met die in de 
voormalige DDR. 
Ook voor de uit Pools-Pommeren 
verdreven Duitsers wordt er in 
Duitsland een blad uitgegeven: 
de "Pommersohe Zeitung" is nu in 
haar 43ste jaargang. 
Even om verwarring te voorkomen: 
de Poolse benaming voor Pommeren 
luidt 'Pomorze", hetgeen wil 

. zeggen "aan de zee'. Deze be
grippen dekken elkaar niet hele
maal: ·Pomorze" omvat naast het 
Poolse deel van Pommeren ook het 
westelifk van de rivier de Wisita 
(Weichsel) gelegen West Pruisen, 
waar vroeger, en nog steeds, de 
Kashaben wonen, een Slavisch 
restvolk apart van de Polen. In 
,het Duits wordt dit laatste ge
~ied • Pommerellen " genoe~d; het 
eigenli'jke pommeren ging niet ' 
verder dan tot de stad Lauenburg 
/Pom., in het Pools L,b6rk." 

DE BRANDENBURGSE NEUMARK 
Zuidelijk van Pommeren lag Oost
Brandenburg, ook wel de Neumark 
van Brandenburg geheten: het aan 
Polen overdragen deel van de 
provincie Brandenburg, oostelijk 
van de Oder. In dit gebied 
werden sleohts enkele dagbladen 
van geringe betekenis uitgege
ven. De minst onbelangrijke was 
de "Neumärkische Zeitung' te 
Landsberg/Warthe (Pools: Gorz6w 
Wielkopolski), opgerioht op 1 
jan'uari 1820. Vandaag de ~ag ~s 
er v'oor zover mij bekend 1n d1t 
gebied helemaal geen dagblad. De 
inwoners van deze dunbevolkte 
stre"ek! 'ÎNorden voor wat de pers 
betreft bediend vanuit Pozna~, . 
waar o.m. de krant "Glos Wielko~ 
polski" (Stem van Groot-Polen) , 
verschijnt. 

SILEZIE , 
Silezië (Po.: Sl~sk) is de 
grootste provincie die in 1945 
door ~uitsland aan polen werd 
a fgesltaan: ongeveer 35.000 km2', 
iets ~rmter dan België, met 5 
miljoen i~woners. Terw~~l Neder-' 

en Midden-Silezië (hoofdstad: 
Breslau (Po. Wroclaw» dóor 
Duitsers werd bewoond was Opper-, 
Silezië half-om-half Duits en 
Pools. Na het refe'rendum van 21 
maart 1921, waarbij 40% van de 
stemmers voor Polen koos, werd 
ongeveer de helft van Opper-· 
Silezië Pools. Zo werden toen al 
steden als Kattowitz (Katowice) 
en Königshütte· (Chorz6w) Pools. 
Andere steden, waaronder Beuthen 
(Bytom) , Gleiwifz (Gliwice) en 
Oppeln {Opole} bleven voorlopig 
nog Duits. Ook vandaag de dag 
wonen in Opole en omgeving nog 
naar verhouding veel Duitsers: 
geschat wordt maximaal 300.000. 
Midden- en'Neder-Silezië zijn 
daarentegen'praktisch geheel 
verpoolst. 
Te Kattowitz verscheen de 
"Kattowitzer Zeitung" , opgericht 
in 1869, die ook tussen de beide 
we~eldoorlogen, toen de stad al 
Pools was, kon handhaven. Ten 
tijde van de Tweede 'Wereldoorlog 
heette de krant 'Oberschlesische' 
Zeitung" en verscheen in het 
middelgrote "rijnse" formaat. 

BRESLAU 
De oudste en meest belangrijke 
krant in Silezië was de in Bres
lau versohijnende "Schlesische 
Zeitung" , opgericht op 3 januarj 
1742. Dit was een krant met een 
hoog journalistiek niveau, te 
vergelijken met de "Kölnische 
Zeitung" of het "Hamburger Frem
denblatt" die toendertijd elders 
in Duitsland de toon zetten. Op 
3 januari 1942 verscheen nog een 
jubileumbijlage van 8 pagina's 
bij het 200-jarig bestaan van de 
krant, in een periode dat <1e om
vang van kranten tot 4-6 blad
zijden werd beperkt. Naar ik 
meen werd de "Schlesisohe Zeit
ung" spoedig daarna opgeheven, 
ten laatste op 31 augustus 1944. 
Voorts verscheen te Breslau de 
"Breslauer Neueste Nachrichten", 
opgerioht in 1888, voor zover ik 
weet de grootste krant qua 
oplage ter plaatse. In 1930 
richtten de nazis in Bresla nog 
een partijkrant op met de fl\am 
'Sbhlesische Tageszeitung' , die 
tijdens de oorlogsjaren de. an
dere kranten overnam. Vanaf ten 
laatste 1 september 1944 was dit 
de enige nog verschijnende krant 
in de stad. In de laatste maan
den van de oorlog werd Breslau 
door het Rode Leger omsingeld en 
tot ·vesting' verklaard. De 
Duitse militairen in de stad 
gaven zich op 8 mei 1945 aan de 
Russen over. Ik meen te weten 
dat de laatste editie van de 
'Schlesische Tageszeitung" in 
begin mei 1945 verscheen, wel
licht op de 7e, toen in de hele 
rest van het land al geen krant 
meer werd uitgegeven. Die 'editie 
was de laatste in een meer dan 
200-jarige persgeschiedenis in 
de voormalige oostelijke pro
vincies van Duitsland~ 

ANDERE SILEZISCHE KRANTEN 
Van de andere oude Silezische 
kranten moeten genoemd worden de 
'Niederschlesisohe Aiigemeine 
Zeitung" {1797} te Sagan (Pools: 
Zagan) en het "Liegnitzer Tage
blatt" (1836) te Liegnitz (Po.: 
Legnica). In de meest westelijk 
gelegen Silezisohe stad van 

en1ge omvang, Görlitz (Pools. 
Zgorzelec), een stad die door de 
rivier de Neisse in een Poolse 
en een Duitse helft is verdeeld, 
bestond sinds 1799 de "Göriitzer 
Nachrichten" . 
Op 28 augustus 1945 richtten de 
Polen te Breslau de ·Slowo Pol
skie' (Woord van Polen). op, met 
als verspreidingsgebied Midden
en Neder-Silezië. In Opper
Silezië (Po.: G6rny ál~sk) ver
schenen andere Poolse kranten. 
Voor de verdreven Sileziërs 
verschijnen te Recklinghausen in' 
het Roergebied het weekblad "Der 
Schlesier" (1949) en te ,Wies
baden ·Unser Oberschlesien" (op
gerioht 1951) dat om dè twee 
weken uitkomt. 
Op de ondergang van het Duitse 
pers landschap in de genoemde 
gebieden,is geen opkomst van een 
nieuwe traditie gevolgd, een 
poolstalige evenmin als een 
duitstälige. Vandaag de dag 
blijft het aantal dagbladen in 
deze streken beperkt tot hooguit 
10. De Poolse pe~s, die sinds 
1980 en vooral sinds 1990 veel 
aan kleur en diversiteit heeft 
gewonnen, concentreert zich in 
hoofdzaak op de hoofdstad van 
het land: Warszawa (in het Duits 
Warschau) en op de oude hoofd
stad Krak6w {Duits: Krakau}. 

Heinz Schramm, Berlijn, 1993 
############################### 
Bronnen: "Das Ostpreussenblatt" 
(Hamburg) no.16(1980) (30-jarig 
jubileumnummer) en nrs. 17 en 18 
van hetzelfde jaar; ·Westpreuss
en Jahrbuch" (Münster/Westf.)" 
1.977) 

Couranten, Tijdschriften 
en. Folders van 
1720 tot heden 

H. Groenhof jr. 
Zuiderdiep 52 

9621 AT Nieuw Duinen 
({) 

05990-16443 
Openlngstljden: 
Maandag gelloll," 
Dinsdag en 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag 

13.30 tot 18,00 uur 
13.30 tot 21,00 uur 
10.00 tot 18.00 uur 
10.00 tot 17.00 uur ZAte!dag 

• Autoweg Borger rlchllng StadulranuJ 
411 Alilag Nieuw Bulnen Centl\ll1l Ijemen 
• Bij het I e kruispunt, aan de bekende 

Mondenweg, ziel u het antlquarlut 
aan uw rechterhand. 



<Het laatste ni uws uit Sarajev > 
Het derde bericht van 8 juli 
1992, in dagblad Olsobodenje, 
uit Sarajevo, is een beetje on~ 
gewoon. Zlatko Dizdarevic, 
hoofdredacteur van de enige 
krant die in de al meer dan 15 
maanden belegerde stad elke 
dag verschijnt, schreef toen: 

«Ik heb een horlogemakers
winkel gezien, die open was. Het 
ongewone schuilt hem niet in het 
feit dat een winkel open is, maar 
dat er nog mensen zijn die zich 
interesseren voor tijd, mensen die 
misschien weten hOe laat het is. 
Wat de secundaire berichten be
treft: er wordt geschoten, er 
wordt verschrikkelijk ge
schoten». 

Die enkele zinnetjes uit Dizda-
. l'evic' dagelijkse kanttekeningen 
. «bij de oorlog die in feite niets 
anders ;s dan één lang afscheid» 
legt een steeds terugkerende ver
bittering, poëzie, opmerkings
geest en stekend sarcasme bloot. . 

Een hele reeks van zijn stukjes 
is nu in het Nederlands versche
nen (1) en al de winst die er mee 
gemaakt wordt gaat naar Dizda-. 
revic voor de ópbouw en de 
instandhouding van een vrije pers 
in Bosnië. AI de columns zijn 
compact geschreven en nogal on
gelijk van stijl, maar daar gaat het 

De krant op de muur. Zo kan iedereen ze lezen / Arena 

niet om. 
De hoofdredacteur van Oslo

bodenje wil tenslotte vanuit zijn 
verwoest gebouw schrijven over 
het verscheurde, bijna surrealisti
sche leven in «het grootste con
centratiekamp ter wereld». 

De krant werd voor de oorlog 
dagelijk~ . gedrukt op 60.000 
exemplaren. Dat i~ nu terugge
vallen op 3 tot 4.000 exemplaren 
van nog geen acht pagina's. 
Twee ervan zijn gevuld met over
lijdensberichten. 

De mensen in de stad hebben 

vrijwel geen andere mogelijkheid 
tot informatie en nochtans heb
ben zij grote honger naar nieuws. 

. Dat moet zelfs blijken uit de prijs 
voor een nummer van de kraht, 
die op de zwarte markt al gauw 
tien keer zoveel kost dan de 

. officiële prijs. En als het dan nog 
niet voldoende is prikken de 
mensen de I.qant op de muur: zo 
kan iedereen het laatste nieuws 
uit SarajeVo lezen. 

Nog wat uit Sarajevo, 25 juni 
1992. «Enkelen van hen die op de 
foto's van tien jaar terug staan 

Niet te missen ... als u op 28 augustus in Antwerpen bent I 

De mooiste plekjes 
lil langs de Schelde 
lil Grote Markt 
lil Groenplaats 
lil Openluchtmuseum 

De kerken 
til De Onze-Ueve-Vrouwkatedraal 
lil Carolus Borromeuskerk 
• Sint-Pauluskerk 

Wereldberoemde musea 
• Schone Kunsten 
lil Plantljn-Moretus (boekdrukkunst) 
• Rubenshuls 
lil Na1ionaal Scheepvaartmuseum 

Merkwaardige musea 
• Etnografisch museum 
.. Dlamantmusem 
ct Museum Hedendaagse Kunst (MUKHA) 
-ct Museum voor fotografie 

Merkwaardige gebouwen 
.. Bourtaschouwburg (zie detail pagina 1) 
.. Jugendstil-stadsgezicht/wijk 
.. Koninklijk Paleis 
.. Bisschoppelijk Paleis 

Waar? 
Zulderterras en Noorderterras 
met stadhuis 
met standbeeld Rubens. Aan katedraal. 
MIddelheimpark 

Waar? 
Van overal zichtbaar. 123 m hoog. Een mustl 
ConscIenceplein (nabij de Grote Markt) 

Sint-Paulusstraat (havenbuurt) 

Waar? 
Leopold De Waelplaats 

Vrijdagmarkt 
Wapper (halfweg Malr) 

steenplein (aan de Schelde) 

Waar? 

Waar? 
Suikerrui (tussen stadhuis en Schelde) 
Lange Herentalse straát (bij station) 
Waalse·kaaJ (wijk Zuid) 
Waalsa kaal (wiJk Zuid) 

Leopoldstraat 
Cogels-Osylel. Berchem 
Melr 
aan Torengebouw 

hebben ons gedwongen vaarwel 
te zeggen, omdat we niet langer 

. met hen om konden gaan. Niet 
. alleen vanwege onszelf, maar 
ook vanwege alle inwoners van 
Sarajevo, die op mijnen zijn ge
stapt en het leven in een bloed
plas hebben verlaten, maar ook 
vanwege onze kinderen die ons 
hebben gevraagd wie onze vrien
den zijn en waar ze waren in 
moeilijke dagen», I.V.H. 

(1) «Het laatste nieuws uit Sara
jevo» - De laatste krant met een 
gemengde redactie van o.a. 
Kroaten, Moslims en Serviërs. / 
Uitg. Arena, Ams.terdam en EPO 
/ 176 blz. / Prijs: 500 fr. 

Uit: 
Het Laatste Nieuws 
Brussel 
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Vijftig jaar geleden: w.o. 11 in het derde kwartaal 1943 

De nazi's ruiken de nederlaag 
Het derde kwartaal van 1943 was 
één van de meest enerverende van 
de hele'Tweede Wereldoorlog. De 
kentering in het verloop,ervan 
zette nu pas echt door, en het 
besef dat Duitsland en Japan en de 
hen nog resterende bondgenoten de 
strijd niet winnend af zouden 
sluiten begon nu algemeen door te 
dringen, ook in die landen zelf. 
Belangrijkste gebeurtenissen in 
deze periode waren de geweldige 
tankslag bij Kursk en Or el begin 
juli, en de Brits-Amerikaans
Franse landingen op Sicilië, bij 
Salerno en op Corsica. 

KURSK 
De slag bij Kursk, door Duitse 
legergroepen onder Von Manstein en, 
Von Kluge ingezet op 5 juli, werd 
op 12 juli op bevel van Hitier 
afgebroken, in verband met de 
gealliëerde landingen op Sicilië 
twee dagen daarvoor. Of dat de 
hele reden was valt te betwijfe
len: indien Manstein en Kluge 
succesvol waren geweest zou Hitier 
zich wellicht 'nog eens achter de 
oren hebben gekrabd. Maar het Rode 
Leger, onder aanvoering van o.~. 
Vatutin Rokossovsky en Bagram1an, 
sloeg k~ihard terug. Op 15 juli 
begonnen ze hun tegenoffensief: 9 
dagen later meldde Stalin dat de 
Duitse aanval, ingezet door 37 
divisies waarvan 17 tankdivisies, 
definitief was afgeslagen. Het 
aantal gedode Duitse soldaten werd 
geschat op 70.000. Circa 2900 
tanks, 200 kanonnen en 1400 
vliegtuigen werden vernietigd. Met 
name de aantallen Duitse tanks die 
waren uitsohakeld maakten indruk: 
honderden per dag vielen ten offer 
aan de Russische tank-afweer. 

TIJGERS EN PANTERS 
Van" die tanks waren er nota bene 
vele van de moderne types Tiger en 
Panther, die de laatste maanden in 
een fikse stroom rechtstreeks van
uit de fabrieken in Duitsland 
waren aangevoerd, ter vervanging 
va~ tanks die eerder, o.m. in de 
slag om Stalingrad, verloren waren 
gegaan. Het Duitse opperbevel had 
dit zomeroffensief vooral ook om 
die reden zo lang mogelijk uitge~ 
steld: er was een zo groot moge
lijk aantal zware tanks n~dig om 
de Rode divisies in de sa~llant 

verbijsterd over de verliezen aan 
mensen en tanks die ze bij hun 
aanval te verwerken kregen. Het 
Rode Leger had bij Leningrad een 
paar van die moderne Duitse tanks 
buitgemaakt, en wist al precies 
waar ze ze moesten raken. Van deze 
bij Kursk opgelopen verliezen is 
het Duitse tankwapen niet meer 
hersteld. Het was de grootste 
tankslag in de oorlog tot dan toe, 
en het laatste grootschalige 
offensief van Duitse kant aan het 
Oostfront. 

DE KONSEKWENTIES 
Een maand later trok de legergroep 
van Manstein terug op de Dnepr en 
werd Kharkov voor de tweede keer 
door de Sovjets bevrijd, en nu 
definitief. Begin september viel 
de stad Stal:ino (later herdoopt in 
Donetsk) ook weer in handen van 
het Rode Leger: de hele Donbass 
was daarmee bevrijd. De gebieden 
noordelijk en zuidelijk van Kursk 
waren in maanlandschappen herscha
pen. Honderden uitgebrande tanks 
en vliegtuigwrakken lagen over het 
slagveld verspreid, en de stank 
van onbegraven lijken verpestte de 
lucht mijlenver in de omtrek. 

VLIEGTUIGEN 
Wat die vliegtuigen betreft nog 
het volgende: de Rode Luchtmacht 
voerde overdag aanva+svl~chten uit 
met vliegtuigen van Sovjet-makelij! 
en 's-nachts met Amerikaanse bom
menwerpers. De Luftwaffe had haar 
handen zodanig vol in het eigen 
land, met raids die vanaf Britse 
vliegvelden werden ondernomen, dat 
ze geen nachtjagers meer over had 
voor het Oostfront. Uiteraard kwam 
dit de Russische inspanningen zeer 
ten goede. Ook in ander verband 
deelden de Westelij ke g,ealliëerder. 
in het succes bij Kursk: dankzij 
reusachtige aantallen Amerikaanse 
vrachtwagens was het Rode Leger nu 
eindelijk echt mobiel geworden, en 
was het in staat een op het slag
veld behaalde overwinning uit te 
buiten. En tenslotte was daar de 
in die periode waar gemaakte 
dreiging vanuit Noord Afrika, en 
Hitler's gerechtvaardigde twijfel 
aan het vermogen van zijn Asgenoot 
om zich staande te houden. Ook dit 
kwam de slagkracht van de Duitse 
divisies niet ~en goede. 

van Kursk in de tang te nemen. HUSKY 
Maar die voorjaarspauze namen ook Het verhaal van Operatie Husky, de 
de Sovjets te baat: zo'n half Brits (Montgomery) - Amerikaanse 
miljoen spoorwagons met wapens, (Patton) landingen op Sicilië, is 
munitie en andere voorraden werden genoegzaam bekend. Zo ook de daar
uit het Russische achterland aan- op volgende landingen bij Salerno 
gevoerd om die saillant te ver- op het vasteland van Italië, en 
sterken. Want het was ieder~en wel'die van de Vrije Fransen op hun 
duidelijk dat de Duits-Russ1sche eigen Corsica. Al deze operaties 
strijd zich die zomer in hoofdz~ak vonden in deze drie maanden plaat~ 
in dat gebied zou afspelen, gez1en en hadden tot gevolg dat Italië 
de strategische ligging ervan ten als Duits bondgenoot definitief 
opzichte van de Oekraine en van de werd uitgeschakeld. Nog op 19 juli' 
omgeving van Smolensk, van waar- kwamen Hitier en Mussolini bijeen 
uit de Duitsers nog steeds Moskou te Feltre bij Rimini, en hield 
bedreigden. Van verrassing was dus Hitier zijn mede-dicator voor dat 
geen sprake. Behalve in één op- tegen het einde van het jaar de 
zicht: de Duitsers waren volkomen I 
I 

Duitsers nieuwe en zeer krachtige 
wapens operationeel zouden hebben 

.'waarmee de oorlog alsnog zou 
worden gewonnen. Het was dus zaak 
om nog even vol te houden. Maar 
binnen een week was Mussolini af
gezet en gevangen genomen, en kwam' 
er een einde aan 21 jaar fascisti
sche dictatuur in het land. 

ACHSE 
Voor de posities van de Duitsers 
had dit, tenminste op papier, vér,
strekkende gevolgen. De Italiaanse 
troepen aan het Oostfront waren al 
goeddeels uitgeschakeld, dus daar 
maakte het weinig verschil. Het
zelfde gold voor Noord Afrika. 
Maar er viel een vacuum op de 
Balkan, met name in Griekenland, 
Albanië en Joegoslavië, op Corsica 
(waar het door de Vrije Fransen 
zonder al teveel moeite ,werd opge
vuld) aan de Franse Rivièra (Nice 
en To~lon), en vooral in Italië 
zelf. De Duitsers reageerden 
prompt: op 25 juli begonnen ze met 
de Operatie Achse. die de Duitse 
bezetting behelsde van het nog 
niet door de Britten, Amerikanen 
en Fransen veroverde deel van 
Italië. Tegen de tijd dat ze daar
mee klaar waren stonden de gealli-' 
ëerden voor de poorten van Napels, 
waar op 27 september een anti
fascistische volksopstand uitbrak. 

DE KARDINALE FQUW 
Met operatie Achse'beging Hitier 
de fout die oo~ Mussolini gemaakt 
had: hij wilde teveel terrein 
vasthouden, verspreidde derhalve 
zijn troepen over ver uiteen 
liggende gebieden, en verspeelde 
aldus zijn enige kans om de oor
log te winnen. Mussolini wilde 
zijn Afrikaanse bezittingen be
houden en verloor in zijn poging 
daartoe een belangrijk deel van 
zijn leger, en nagenoeg zijn hele 
marine en luchtmacht. Hij weiger
de in te gaan op adviezen van zijn 
generaals om de Italiaanse divi
sies,'uit de Balkan terug te halen. 
Hitier hield belangrijke troepen
concentraties vast in Scandinavië, 
aan de Franse kust (gezien de 
dreiging van Brits-Amerikaanse 
landingen), op de Balkan, natuur
lijk, in, Rusland en Polen, en nu in 
Italië. Had h,ij in plaats daarvan 
een sterke centrale reserve van 
enige tientallen zwaar bewapende 
tankdivisies in Duitsland zelf 
aangehouden, waar z,e, langs Duits
lands net van autowegen en spoor-
lijnen zeer mobiel~zouden kunnen 
zijn, dan zou hij zijn tegenstan
ders mogelijk hebben kunnen ver
slaan: eerst de één, dan de an4er. 
Een Duitse overwinning zou ook dan 
bepaald niet zeker, maar wel iets 
waarschijnlijker zijn geweest. In 
de woorden van Churchill: Hitier 
had een spinneweb geweven maar de 
'spin vergeten. 

VLIEGVELDEN 
Wat bij de bezetting van Italië 
meetelde zowel van Duitse als van 
gealliëe~de zijde, was het bezit 
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van de l~a~iaanse vliegvelden. Nu 
is Italië een bergachtig land, en 
erg veel vliegvelden waren er dus 
niet, maar rond Foggia, vlakbij de 
Adriatische kust, waar het Gargano 
schiereiland richting Dubrovnik 
wijst, is een vrij vlak gebied 
waar in die tijd een aantal mili
taire,vliegvelden lagen. Vanaf 
deze vliegvelden was niet alleen 
heel Italië maar ook Oostenrijk 
bereikbaar, en dat was vanuit 
Engeland net iets te ver. Vandaar 
dat met name de Britten erop ge
spitst waren Foggia in te nemen 
voordat de Duitsers zover zouden 
zijn. En in die opzet zijn ze ge
slaagd. 

en in Malakka en Thailand het 
leven zuur maken en hun bevoor
radingslijnen over zee verstoren. 
Dit plan haalde het niet, vooral 
vanwege het feit dat daarvoor 
onvoldoende landingsschepen voor, 

'handen zouden zijn: die werden nu 
in hoog tempo door de Amerikaanse 
en Britse werven afgeleverd, maar 
tegen de tijd dat men in, India 
genoeg geoefende troepen beschik
baar zou hebben zouden alle lan
dingsschepen hard nodig zijn in 
West en Zuid Europa. 

PEENEMONDE, TEGENOVER BORNHOLM 
We hadden het al even over de 
super-wapens die Hitier Mussolini 
in het vooruitzicht stelde. Met 

QUADRANT die super-wapens viel het achteraf 
Natuurlijk had ook dit kwartaal in zoverre mee dat ze de afloop 
weer zijn topconferentie. Deze van de oorlog in Europa niet meer 
vond plaats onder de codenaam konden beïnvloeden. Maar Hitier 
"Quadrant" in het Frans-Canadese kletste niet zomaar wat uit zijn 
Québec, in de uitstekend beveilig- nek. Zoals al eerder in deze 
bare Citadel aan de rand van de rubriek aangestipt waren Duitse 
historische binnenstad, met vanaf geleerden het principe van de 
de muren een schitterend uitzicht kernbom op het spoor, en hadden ze 
op de brede monding van de rivier met de Deense geleerde Niels Bohr 
de St.Laurens. Churchill reisde en de produktie van zwaar water 
met de "Queen Mary' (de derde Q) door Norsk Hydra belangrijke 
van Glasgow naar Halifax, waar hij troeven in handen, zij het dat 
op 9 augustus aankwam met een uit- Noorse verzetsstrijders voor enige 
gebreide staf, onder wie brigade- ,vertraging ha~den gezorgd. Daar
generaal Wingate, toen al bekend 'naast waren de Duitsers bezig met 
door zijn Chindit-operaties in het het ontwikkelen van ballistische 
door de Japanners bezette Burma. raketten. Van beide ontwikkelingen 
Het gezelschap reisde meteen per waren de gealliëerden intus,sen op 
trein door naar Québec. Het voor- de hoogte. Het was bekend dat de 
naamste doel van de conferentie raketproeven plaatsvonden vanaf 
was niets meer of minder dan het Peenemünde, op de westpunt van het 
vaststellen van de grote lijnen 
voor de operatie Overlord: de ge
alliëerde landing op de kust van 
West-Europa. 

OVER LORD 
De beraadslagingen golden belang
rijke zaken met betrekking tot die 
operatie, zoals de vraag wie er 
het bevel over zoU voeren. In 
eerste instantie zou het een 50-50 
Brits-Amerikaanse operatie worden, 
reden waarom de voorzitter van de 
Britse verenigde chefs van staven, 
generaal Alan Brooke, als comman
dant was aangewezen. Later werd 
het Amerikaanse aandeel zodanig 
vergroot dat aan een Amerikaanse 
opperbevelhebber niet meer viel te 
ontkomen. Voor wat betreft de plek 
was de keuze al eerder definitief 
gevallen op de kust van Normandië, 
tussen Le Havre en Cherbourg: de 
andere opties, waaronder de kusten 
van Nederland en België, bleken 
teveel nadelen met zich mee te 
brengen. Britse plannen voor de 
aanleg van tijdelijke havens met 
de codenaam Mulberry (= moerbei) 
voor de aanvoer van munitie, voor
raden en verse troepen kwamen ter 
tafel. Er werd een aanvullende 
landing gepland in Zuid-Frankrijk 
onder de codenaam Anvil, met de 
bedoeling Duitse troepen te ont
trekken aan de fronten in Italië 
en Normandië, en een opmars door 
het Rhönedal richting Vogezen 
mogelijk te maken. Ook de andere 
gevechtsz6nes, zoals de Atlanti
sche Oceaan en het Verre Oosten, 
kwamen ter sprake: Churchill had 
een plan ontwikkeld voor een soort 
Aziatische "Torch"-operatie, in 
het kader waarvan de noordpunt' van 
Sumatra d.m.v. een amfibische 
landing vanuit India moest worden 
veroverd. Vanaf vliegvelden daar 
moest men de Japanners op Java, in 
Zuid-Sumatra met zijn olievelden, 

Duitse Oostzee-eiland Usedom. De 
Britten hadden deze informatie in 
handen gekregen via een groep 
voornamelijk Joodse geleerden die 
verbonden waren geweest aan de 
afdeling defensie~onderzoek van de 
Franse generale staf, en ondanks 
het'risiko voor henzelf in Parijs 
waren achtergebleven. Ze maakten 
nu deel uit van de verzetsgroep 
Marco Polo. Onder hen was Alfred 
Eskenazy, specialist op het gebied 
van elektronische besturing van 
onbemande vliegtuigen, en prof. 
André Heilbronner, die alles wist 
over raketbrandstof. Zij wezen de 
Britten op het bestaan van Peene
münde, vanwaar de proefraketten in 
de richting van de Oostzee werden 
gelanceerd. De radiosignalen waar 
ze mee werden bestuurd werden uit
gezonden vanaf het Deense eiland 
Bornholm op 120 km van Peenemünde. 
Sommige raketten weken van hun 
koers af en kwamen neer in Polen, 
waar, later in de oorlog, een 
complete V-1 door verzetsstrijders 
zou worden geborgen, met kop en 
al, om vervolgens door de RAF met 
een Dakota te worden opgehaald. 
AgenteQ in Denemarken zonden 
foto's van raketten en zelfs van 
besturingsmechanismen. Wat de 
Britten zich angs~ig afvroegen was 
of de V-raketten met conventionele 
dan wel met kernladingen zouden 
worden uitgerustj wij weten nu dat 
de Duitsers nog niet helemaal aan 
kernbommen toe waren, maar de 
Britten moesten de dreiging wel 
uiterst serieus nemen. Vandaar dat 
verkenningsvluchten werden uitge-' 
voerd, die op 17 en 18 juli 1943 
werden gevolgd door de eerste 
bombardementen op'Peenemünde. Om 
de informatiebronnen te beschermen 
werd een knappe jonge vrouwelijke 
officier opgevoerd, die tegenover 
de Britse pers verklaarde dat zij 
bij de bestudering van lucht-

verkenningsfoto's, wat haar werk 
was, toevallig de lanceerinrich
tingen had waargenomen en als zo
danig had herkend. 

DENEMARKEN 
Het was ook voornamelijk in dit 
kwartaal dat de hOUding van de 
Duitse bezetters in Denemarken, 
onder invloed van de Wisseling van 
de krijgskansen elders, veranderde 
en de Denen als gevolg daarvan' hun! 
passieve houding lieten varen. 
Vele Denen die zich tegenstanders 
van de nazi's hadden getoond 
werden naar Aarhus gevoerd, waar 
ze werden gemarteld en vermoord. 
Van de Deense politie werd geëist 
dat ze medewerking zou verlenen 
aan de deportatie van, de Deense 
~oden. Koning Ohristiaan X weiger
de dit ten enenmale. Een suggestie 
uit Berlijn dat Deense nazi's bij 
'de regering van het land zouden 
moeten worden betrokken werd door 
de koning beantwoord 'met de mede
deling dat er geen Deense nazi's 
'waren. De bedekte belediging ont
ging Hitier, maar andere hoogge
plaatste Duitsers niet. De koning 
werd in het nauw gedreven. Een 
ondergrondse verzetsbewe~ing 
ontstond, en vele Joden werden 
over de Sont het land uitgesmok
keld naar het neutrale Zweden. 
Bohr, die lange tijd in de illusie 
had geleefd dat ,passief verzet en 
burgerlijke ongehoorzaamheid de 
enige aangewezen methodes waren, 
begon te twijfelen. Toen Hitler's 
gevolmachtigde in Denemarken, SS
Oberführer dr.Werner Best, stelde 
dat het atoomproject van Bohr 
onder Duitse leiding voortgang 
diende te vinden, en tegelijker
tijd de koning feitelijk gevangen 
werd genomen door een groep van 
1000 zwaarbewapende SS-ers (tegen
over 50 met zwaarden uitgeruste 
leden. van de Deense koninklijke 
garde), was het tijd voor Bohr om 
op te stappen. De koning had nog 
net de kans hem te waarschuwen; 
later bleek dat zijn arresta~ie
bevel al klaar lag. Op 30 sept. 
bereikte Bohr'de Zweedse kust, om 
ekele dagen later met een zwarte 
Mosquito zonder RAF-herkennings
tekens naar Schotland te worden 
overgevlogen. Daar hoorde Bohr 
voor het eerst van de raketproe
ven die in Peenemünde, op minder 
dan 200km van zijn laboratorium in 
Kopenhagen, plaatsvonden. Hem werd 
verteld dat één van elke twee 
inwoners van Peenemünde een SS
bewaKer was. Hij werd ondervraagd 
over Hitler's plannen om 5000 V
raketten per dag op Londen neer te 
laten dalen, en of deze raketten 
een atoombom konden vervoeren. 
Zelfs nu vond Bohr dat men geweld 
niet met geweld mocht bestrijden. 
Het eeuwenoude dilemma. Toch ver
trok hij in November naar New Vork 
om aan het Manhattan Project mee 
te werken.- DJO 
################################# 
Bronnen: Churchill's Memoires over 
de Tweede Wereldoorlogj "Russia at 
War", door Alexander Werthj "A M~~ 
~alled Intrepid" door W.StevensQn; 
Elsevier's Kroniek v.d. 20e Eeuw. 
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but say 

Badoglio take 
Italy Fights o,n 

over 
....... ----~ 

This is worth 
remembering 

STORY OF 
A WOULD·BE 

CAESAR 
B ENITO MUSBOLIIII, lb. D\311 

wbom Mr, Chutohlll has 
desQribed as ,,'he bloa\ed 

bulllrog ol lb. PonUno 
Marshes.. IIIHLU(lr's 'a~1.ered 
lao1toy.l, Ind' dhe pocket. 
Caesar with fe et of cta,. •• is 
the aan of a blaçklSmUh aod 
was bom at. Predaplo, in tho 
provlnce ot Forli. Kis rosigna .. 
tlon ahnos\ ootooides with his 
öOth blr\hday, for ho was horn 
on lul1 291h. 1883.' , 

1" his youth ho was il Sooialist 
hut In 1914 he t.utned national
ist., and when -ho favourod "hO 
intorvention of H.al,. Jn lbo 
wu, ho was êxpoUed frnm \hO 
So.i.l"~ parly, 

Wbon lhJ:r on\ordll lhe W3.r IJl 
Jlo,1, i.9Ui. he ~oJnod 'ho Army. 
as a prlva\o. LlI~o hls frJend, 
Adolph Rillor. h. reaohed 'ho 
rank of corporal beloro heing 
wounded, and dhoharged from 
~b. Army In FebruarJ 1917. 

On Ootober 28\b, i.92~, altor 0 
cougrufI ~t Naplos, &1u8801l"1 
led 40,000 Fasoie\s in a march 
on Rome, HhtQriallS bave linea 
t.aid that Mus!lollnj lol1owod 
the marabor. later by train, 
haring to risk hta Dook in 

M~~!olt~lhJ~~ä~ blmseU dlotator 
al lIalt In 1925, 

0:" Good FrJda1, 1939. ho ordered 
tbe aiezure of AllJrnla. Iu May, 
~939, a ~ormal mililary amanoe 
was conoluded with Germaul 
and on JUDO {Otb, 1940, he 
brougb\ oU bh (emooe ,atab 
10' the baak» aot,]),. doclurln!1 
. war . on I'ra.not. ' 

BENITO MUSSOLINI, Diclator of Jtllly lor almost Z1 years, bas resigned 
in the face ol tbe AUied advances in Sicily. 
King Victor Elnmanuel, w.ho annollnced MU5solini's resignation, said 

Ihal he was appoinling Manllal Piclro Badoglio, former commander ol thc 
ltalian armies io Abyssioia, as his auccessor. 

TI~~fI~i:lerO~::~w:rfh~oN':J 
s. S,-SIlYS 'llat U the war i:i 
lost by GCrlltab)', a ocw worM 
war ruUtit 1)0 cnvJsnCCt\ In 
1110:', I 

The war goes on. Both tbe King lUId Blldoglio malte tbis dcaf. 
Rome Radio last night gave the mlt ~ews of Ihis sensalional collapse of the 

man who hasled Italy iolo 50 much sorrow. Theo, six and a half hours laler, 
the German radio gave the bare annouocement. 

In nllothcr l!'!!fUO. lho fHlIUC 
11IlWS)IiWCr :mys 1111\\ 'youuli' 
Ocrmans should, nUll'r;y BH 
soau as pos:iibJe. «lor prudOl\l 
pooplc nmsl koow lhal lI[e 
Roes on auel tbat Dur grantt~ 
\lblldrcn must accompUsh (he lask JI Dur chtldrcn arc not 
i\blc to do so,,, 

There ia no new. Il& to what has happened to 
Mua80lini and the members of hit Cabinet. 

The new. caulcd tbe greate.t exeitement in 
London and New.York, Mounted police had to he 
called out ,to con trol tbe crowda in Times Squllre, 
New-York, ' 

, WlUlhington ia optlrilislÏc" but Briti.h n,ewa
paper. to.day, accept the ncw. Cautiou$\y, /lnd 
point, out th~t the ,wu, Bgainat,Jtaly, ,ia not ye~ 
over; 

,~' 

KING IS IN COMMAND 
Thc slatemenlof King Emm~nuel was as 

fo\lowa:- ' ' 
Tho lUog·Etnpcror b.,s acccpled tlle rcshrnaUon troJU oWce 

ot tbc JJeatl of 'ho Gavornhlcn t, lhc i'rimo Mlnl.!;te:r nnd Sc .. 
crctary of State, pt'C;;entcd b1 JUs EllcellcDcy, Dt'uU'o ntusso. 
UnI, and has unmed as UlO llo",1 ol lhe GovernlUe,'l, the rrJruo 
~~~~:f'r~:t~oBB~d!:ffo. or state, JUs ExecUtooy, ORvallere 

JUs M., .. ly lb. IUag-Emp •• or hns mnda lito lollowln« vro. 
clamalloD ta 'ho Ualhln paapJe: 

ltallansl From todaf onwards I :uJSUnle eomWllnd or aH ~rnl .. cd forces. In 'hls solemn hour whlch welghs UPQD I:"'l' des:UD)" 
ot the Faihet'land, let everyono taka hls poslUan ol dutf, ot 

::::!~'tÎo~d c~~cb~~;~ltt~S:l~~\O:~;;S~t!rl!:leb:~~d~:r:r~ei~~ 
'::~~ Jl!I;.n::r::~t~~a~~l~o:: ~r~~a::~~;1~1~!" ~~d fb:!:~t 
lb. delormloed wUI ol aU Ilo clllzens, will dlsco.e" Ihc palh 
~r~:~fl~l'Yh~ t:s~~~t !:~ the lnstttutions whlcb ~ave nlways 

!taHan!! 'I'OdllY I anl uolted wUb )'01.1 more JndrsSalubly thaD 
ever I.n unshaken faUb In the lmmodaUty or Iho Fa'herland. 

Signed, VlctoX' Emritaouel, 
Counter~slgned, 1'10lrO: 8adogll0. 

Ram.: Jul, 25111, 1943. 

THE WAR GOES ON 
Mar:ahal Dadogllo, bas lOada Ihe lollowhtg pro~bUlatior to 

Ihe ltaUan p"ople: . ' 
Ualling1 Sy order ot lil.!! Majcst.y Iho lUug-Em/brol, ItUÛ'l)' 

n.ssumc tbo milItary gOVCrmllcnt ot Iho counl(y !Kt.. ruil 110-
w"rs. Thc War goes an. ltaty, hllf" bil lu her Jnv .~u vrnvln .. 
ccs, Jn her dcstroycn eUles, matntalns ho~' civen W d, a Jealous 
guardlan ot her tbousand-yenf old traditions., Ltt tbe rtlnks 
he 5~rrlcd arouad hls MaJcsty Ute Klng-Emper :.', a living 
Image of the Fnthcrland, aD examllic lor all. Tbc rder IJlavc 
recelved is clOU' and preelse aDd II wUI bo carrJed out scrupu-
10usJ)' aud whoDver chcrJshes Uluslons ol beinl: "biB 10 cllsruld 
Dormal deveJopmcnts1 or :.: try Ing '0 dlsturb public order, wlll 
be fnexorably punlshed. 

Long Jive Ihtly. Lonr Uve the KinG', 
Rigned, 1\141f511al 01 ltn)y, l'le(ro Datlogllo. 

Rome: Juno 2Gth. 10~3, 

'1'hI9 orc!clal !lllei oulhol'ÎSctl COllll\1cnt ou llio ro~iGnntlon 
ol D~nl\o MussoHni wu. gl,on hy lila D,B,O,: 

11'1118 js tho bt1glnnlng or tho (:/1(; fOl' llu!iolsm D1\IJ Na~.IAm 
o\'C\')'WhOTO, IL hos follcn bCrOl'C u. OO11)binnUon ot il'l'cuisluble 
forces. . 

Tho Britiah and Ameriaall forces wbich ha.vo Bwept 
\hrough SioH1. aro J1~W pro paring to carry lbo war againsl 
tbe ltaUan malnla.nd., u~le88 tho g?vernmout. J, l\.Qgto cap" 
l\ul.I~.. ' 

,(C9,W!!~~d' "o,'!. ,~A,c,k. 1'.ag":l 

BITTER FIGHT FOR 
TIP OF SI (Il Y 

T
HE ALLIES hold every ,important town in 
Sicily,to·day, except Calania, Iha port on Ihe 
east co ... t nnd Me •• ina, the island end of Ihe 

ferry 10 the m .. inland. ' • : 
German nnd ItaJinn re.i.lllnce io, if anything; 

h.rdening. They .eem delennined la hold al all 
cosls to a line from Cal.nia, sweeping round 
MouDt Elna la Ibe nOI·thorn coast of Ihe i.land. 

Th. halian. al.o lire .aid 10 be fighthlg harder 
than Ihey have done anywhere else. Italian para
chute troop. have been dropped behind our Iines 
on sllbotage missions, but were alJ rounded up 
~efore they could do anytbing, 

DIl~plLu hOQvy Insscs, lila 
.nollly is sUil .olHlillg l'oiulol'OO
nHmlS nOI'(I95 lho fl(l'aits la N~s ... 
sinD. 

Gorrctpondcnls so,r lhat muoh 
will dCl1on~ Oll tha spoed wilh 
which tho AmcL·ltmn l\Ild Oo,IHI .. 
dltm fUl'ce . .:;, who nul up the 

, mlddlc nl thc. l:ilnnt.l, eau 1111'11 
coat to I!nl'nlis lh" llol'lhR\\'~slcl'n 
(11\111\ of lha Axid 1I1llt. 
IO~,OOO PRlSONEIIS 



Grootste krant ter wereld 11 

Je moet een exemplaar zelf in handen 
hebben om de grote oppervlakte papier 
van deze reuzenkrant te meten! 

Nu nog gewoon te koop in België. 

AANGEBODEN 

Een extra krantencuriosum 

van Louis Nierynck 

Het Amerikaanse "Illuminated 
Quadruple Constellationll uit het Boston van 
1859 is niet meer de grootste ooit verschenen 
krant ter wereldl Dat record werd op 15 juni 
jl verbroken met de uitgave van de speciale 
enorme editie van het dagblad HET VOLK uit Gent. 

,De lezer kan deze reuzenkrant 
van 142/101 cm staande niet openen omdat de 
armen daarvoor te kort zijn •••• Probeer het 
blad ook niet op de tafel te lezen want het 
valt eraf. De eenvoudigste manier om deze 
oppervlakte papier te behandelen is het op de 
vloer van uw woonkamer uit te spreiden I 

De 8 bladzijden op dik papier 
(die elk op een grote poster lijken)wegen tesamen 
780 gram en ze vormen dus de grootste krant ter 
wereld, die als zodanig de plaats zal innemen 
van de Amerikaanse l~ant uit 1859 in het Guinness 
nook of Records. 

De voorpagina vertoont o.m. een 
herdruk op ware grootte van de eerste uitgave 
van Het Volk uit 1891. Tevens is er een verkleinde 
afdruk van Charlie Smith's THE NEWES uit 1976. 

Verder zijn er op de andere reus
achtige pagina's artikelen over het Dagbladmuseum 
van onze vriend George Blommaert, over de 3el
gische strips, over de verscheidene stunt-edities 
van Het Volk gedurende een eemt, een volle pagi:na 
over de Guinness records en een kruiswoordpuzzel 
dat van een paar meter af;::;tand i6 ta lozen. :2:;'1 
dat alles in schitterende 'kleuren. De oplage van 
deze mastodon bedraagt 50.000 exemplaren en ik 
neem aan dat dit stuk pers curiosa gauw uitver
kocht zal zijn. De prijs van dit collectors' 
item bedraagt slechts 250 frs en ik kocht het in 
een kiosk als meest moderne aanwinst voor mijn 
verzameling. 

M~~r informatie bij HET VOLK, 
Forelstraat 22 te 9000 GENT, België. 

Hierbij enkele kavels die aan onze vereniging werden geschonken: 

Dagbladen (gedeelten), maandagedities c.q. speciale bijdragen van: 
.. Tour de France 1977 tot en met 1986 
.. Olympische Zomer/Winterspelen 1980 en 1984 
<11 EK/WK Voetbal 1978/1980/1982/1986/1990 
lil Schaatsen WK 1984 
<11 Voetbal International (losse nummers begin jaren I 80) 

.. De Boerderij van 5/12/1934 (weekblad land-, tuinbouw, veeteelt en pluimvee) 
<11 Utrechts Nieuwsblad 10/2/1938 18/10/1943 (o.a. doodvonnissen) 
11 Centra van juni 1937'( kruideniers-maandblad, aandacht voor Zwolle) 
.. Sjors 12/5/1938. Stripblad, bijlage bij Panorama - in slechte staat) 
<11 Utrechts Dagblad 17/4/39 (vredesvoorstel Roosevelt) 
011 Signaal 10/9/40 (redelijke staat) 
.. Volk en Vaderland 12/3/43 (openingsartikel: NL landwacht) 
ft Het Nieuws (voor de Geldersche Vallei): 28/9/43, 30/3/43 zonder bijzondere nieuwsfeiten 

en het nr. van 11/5/43 met de verplichte arbeidsinzet. 
.. Algemeen Handelsblad van 13/3/43 en 8/10/43 zonder bie~o~dere nieuwsf~!te~; .. 

13/5/43 (alleen vp: verbeurdverklaring radio: slechte kwaliteit); 18/9/43 vnjlating Mussolini; 2/10/43 laatste 

waarschuwing inleveren radio. 

Voor ieder aannemelijk bod: J. de Wit 073-142393. 



er en 3 
Cu/tural capital of Europe 

Onze VKTV-zomeruitstap is gepland op zaterdag 28 augustus '93 

Het doel: Antwerpen, haast vanzelfsprekend in het jaar dat deze stad culturele hoofdstad van Europa is. 

Wij velWachten U vanaf 10 uur. Komt u ... 

• per trein naar het Centraal Station. Laat ons het uur van aan aankomst weten. U wordt afgehaald. Of u kunt ook 
wandelen langs de voornaamste verkeersader (de Keyserlei-Meir) naar de Lange Gasthuisstraat 33 (nabij de 
katedraal). waar wij samenkomen in het Centrum Elzenveld. 

- per auto. Komende van Breda. rijdt u de yolledige ring rond Antwerpen. waar u de uitritten "Antwerpen" niet 
neemt. U rijdt door de Kennedytunnel onder de Schelde en u neemt onmiddellijk de eerste uitrit "Linkeroever".Deze 
afrit Oinks ziet u het gebouw van Gazet van Antwerpen) loopt uit op een grote en veilige gratis parking. tevens 
eindpunt van de tram onder de Schelde. Wij wachten u daar op. Wij nemen daar samen de tram. 

Indien u. komende van Breda. de nieuwe weg via Bergen-op-Zoom neemt. komt u doorheen de Liefkenshoektunnel 
(tol: 100 fr.) en komt u ook op Antwerpen-Linkeroever uit. maar dan ter hoogte van de "oude" tunnel 
(Waaslandtunnel) onder de Schelde. U dient dan rechtsaf te slaan en aan de eerste verkeerslichten nogmaals 
rechtsaf om aan het eindpunt van de tramlijn te bereiken. waar de parking gélegen is. 

Mocht u het ontmoetingspunt missen (wij komen ook de laatkomers afbalen). dan komen wij samen in het Cultureel 
Centrum Elzenv'eld. Lange Gasthuisstraat 33 te Antwerpen. Dit is vijf minuten gaans van Groenplaats en katedraal.. 

Ons (voorlopig) programma: 

Van 10 tot 12 uur: samenkomst en samenzijn met koffie in het historische Centrum Elzenveld 
(een geheel van prachtige gebouwen waar sedert de 12de eeuw de zieken- en armenzorg werd 
beoefend). Rondleiding. Middagmaal vrij en verder programma naar keuze. 

Namiddag: bezoek aan het wereldberoemde Plantin-Moretusmuseum (boekdrukkunst). 

Wat raden wij u aan? 
* Een wandeling door het opgefriste stadscentrum, van het Centraal Station naar de Schelde. 
* Een bezoek aan de gerestaureerde gotische katedraal. Inkom: 60 fr. (= 3 gulden). 

Wie wil deelnemen of wie gewoon geïnteresseerd is en nog niet kan beslissen: 
meld in elk geval uw naam schriftelijk of telefonisch aan: 

Mw. Oostra - tel. 5270/98032 
Ulrik Nimmegeers - tel. 09/32/3/2352104 

U krijgt dan tweemaal gratis extra post toegestuurd: : 
a) de dokumentatie over Alttwerpen 93 
(met alle festiviteiten van de tweede jaarhelft) 

b) voor wie inschrijft: de bevestiging van het definitieve programma 

Tot ziens en tot weerziens in Antwerpen, op de laatste zaterdag van augustus ! 



VERENIGING VAN 

SECR. 
Postbus 137 
8300 AC EHMELOORD 

Aan de leden. 

KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN VERZAMELAARS 

THE EUROPEAN NEWSPAPER OOLLECTORS' CLUB 
DER EUROPÄISCHE ZEI1UNGSSAMLERVEREIN 
LE CLUB EUROPEEN DES OOLLECTIONNEURS DE JOURNAUX 

Emmeloord, juli 1993 

Een bericht heet van de naald, en vandaar dus niet in de kolommen van het 
bijgaande nummer van AC opgenomen. Dit nummer, overigens, bereikt U een paar 
weken later dan de bedoeling was: de Heer Nimrnegeers uit Antwerpen, die voor 
de lay-out en voor het drukken van ons blad zorgt, heeft dit jaar een buiten
gewoon volle agenda, aangezien hij, naast een drukke full-time betrekking en 
zijn VKTV-aktiviteiten, ook nog eens allerlei PR-taken vervult in het kader 
van het Europese culturele hoofdstadschap van zijn woonplaats. In dit laatste 
verband wijs ik U graag op de eveneens bijgevoegde losse uitnodiging voor een 
dagje Antwerpen met de VKTV in augustus, bij welke gelegenheid wij U graag 
zouden begroeten. Een woord van waardering aan de Heer Nimmegeers is dus 
alleszins op zijn plaats! Maar dit rondschrijven gaat eigenlijk over iets 
totaal anders. 

We hebben U al eerder verteld van ons streven om een VKTV-tentoonstelling te 
organiseren in Den Haag. Welnu, de kogel is door de kerk: die tentoonstelling 
komt er. Een meerdaagse nog wel, vanaf het late najaar van dit jaar. We weten 
nog geen exacte begindatum, maar die zal spoedig bekend worden. De plaats is 
al wél bekend: het Perscentrum Nieuwspoort in het nieuwe gebouw van de Tweede 
Kamer. Het plan is om een serie wissel-tentoonstellingen van elk hooguit twee 
of drie maanden in te richten, langs de wanden van de gang van het Perscentrum, 
en mogelijk van één van de zalen. Het Perscentrum Nieuwspoort is, zoals U weet, 
de plek waar parlementaire journalisten en correspondenten van de nodige 
faciliteiten gebruik kunnen maken, en waar talrijke persconferenties plaats
vinden. Een eersteklas locatie dus. 

Aan elke wissel-tentoonstelling zal een thema worden meegegeven. Gedacht wordt 
in de eerste plaats aan de actualiteit van het ogenblik: zo b.v. de Tweede 
Kamer verkiezingen in mei volgend jaar (een suggestie die ook door het Pers
centrum zelf naar voren is gebracht), of herdenkingen van bepaalde historische 
gebeurtenissen. In de tweede plaats valt te denken aan thema's met betrekking 
tot het gedrukte nieuwsmedium zelf, zoals eerste en laatste nummers, verdwenen 
kranten en tijdschriften, enz. Voor onze begin-tentoonstelling denken wij aan 
een globaal historisch overzicht van de Nederlandse pers vanaf het vroegste 
begin tot aan 1939. 

Voor dit doel zullen een 15-tal wissellijsten op posterformaat worden aange
schaft, alsmede een afsluitbare vitrine. Dit materiaal is namelijk daar niet 
voorhanden. Deze investering kunnen we uit eigen middelen bekostigen. 

De bedoeling van deze circulaire is drieërlei. In de eerste plaats wil het 
bestuur de leden volledig op de hoogte houden. In de tweede plaats zouden het 
bestuur en het organiserend comité graag inzicht hebben in de aard en hoeveel-



heid van het materiaal dat individuele leden bereid zijn voor de duur van een 
wisseltentoonstelling af te staan, in eerste instantie dus voor de eerste ten
toonstelling in de reeks: het historisch persoverzicht. Vanzelfsprekend zal 
het moeten gaan om absolute topstukken uit onze respectievelijke collecties: 
een locatie als deze vereist niet minder dan dat. Natuurlijk zal voor een 
passende verzekering worden gezorgd. 

Uiteindelijk beogen wij met deze tentoonstellingen enige publiciteit voor de 
VKTV te bewerkstelligen, die hopelijk tot aanwas van leden en donateurs zal 
leiden, opdat we ook in de toekomst het nodige voor onze leden zullen kunnen 
blijven doen. Maar dit soort dingen kost natuurlijk geld. Met de aanschaf van 
wat spullen en de premie van de verzekering zijn we er niet. Per wisseltentoon
stelling zal een toelichtende brochure moeten worden gedrukt. Misschien moet 
er een affiche komen. De eerste tentoonstelling hopen we op enigszins feeste
lijke wijze te doen openen door een Bekende Nederlander. Natuurlijk zullen He 
de kosten zoveel mogelijk drukken, en in elk geval zullen we ze beheersbaar 
houden door een afzonderlijk fonds in te stellen waaruit al deze onkosten 
zullen worden betaald. De basis van dit fonds zal worden gevormd door een 
storting uit eigen middelen. Daarnaast zullen we, zodra meer details bekend 
zijn, een gericht beroep doen op daarvoor in aanmerking komende bedrijven en 
organisaties, en hen vragen in dit fonds bij te dragen. 

Maar we kunnen ook in dit verband natuurlijk niet aan onze eigen leden voor
bijgaan. En dat is het derde doel van dit rondschrijven: we voelen ons, vooral 
ook tegenover derden van wie we mogelijkerwijs enige sponsoring tegemoet mogen 
zien, genoopt ook in eigen kring met de pet rond te gaan. Leden die met het 
bestuur en het organiserend comité van mening zijn dat deze unieke gelegenheid 
om de VKTV te profileren optimaal moet worden benut, en die uit dien hoofde 
bereid zijn een vrijwillige bijdrage te storten in meergenoemd fonds, worden 
verzocht zulks te doen op gironummer 3853388 t.n.v. VKTV te Emmeloord, onder 
vermelding van "Nieuwspoort". Bij voorbaat hartelijk dank. 

Leden die topstukken uit hun verzameling, stukken dus die naar hun idee passen 
in het thema van de eerste wissel-tentoonstelling (historisch pers-overzichtl, 
beschikbaar willen stellen worden verzocht dit per brief kenbaar te maken aan 
het sekretariaat, onder vermelding van de titel, het jaar van uitgave, formaat 
en eventueel een korte omschrijving van elk stuk. Het organiserend comité zal 
op basis van die gegevens een selectie maken, want we gaan er van uit dat we 
sowieso veel meer spullen ter beschikking zullen hebben dan we in het Pers
centrum zullen kunnen laten zien! Ook deze leden worden bij voorbaat bedankt 
voor hun reacties. Graag zo spoedig mogelijk, natuurlijk; we hopen in de loop 
van augustus al enig inzicht te krijgen in hoe de eerste wissel-tentoonstelling 
er uit zal komen te zien. 

Tenslotte: wij hopen U in het volgende nummer van AC te laten weten wanneer U 
zelf, als VKTV-lid, de eerste wisseltentoonstelling, het Perscentrum Nieuws
poort en het nieuwe gebouw van de Tweede Kamer zult kunnen komen bezichtigen, 
ook weer in het kader van een VKTV-uitstapje. Dit zal in georganiseerd verband 
moeten plaatsvinden, want het Perscentrum is niet voor iedereen toegankelijk. 
We hebben de Heer K.Salverda, lid van de VKTV en van het organiserend comité, 
gevraagd om bij die gelegenheid de aanwezigen iets te vertellen over zijn werk 
als perlementair correspondent van het Noordhollands Dagblad te Alkmaar, en 
ook dit zal vrijwel zeker doorgaan. U hoort daar binnenkort meer over. 

Namens het bestuur, 
D.J.Oostra, sekr. 


