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ZATERDAG 6 NOVEMBER IN BARNEVELD 



CLUBNIEUWS 

NIEUWSPOORT 
Zoals we U in het vorige nummer 
van AC al in het vooruitzicht 
hebben gesteld is onze tentoon
stelling in het Perscentrum 
Nieuwspoort, in het nieuwe ge
bouw van de Tweede Kamer, in de 
intussen verstreken periode verder 
,geconcretiseeerd. De eerste van de 
daar door de VKTV te organiseren 
wisseltentoonstellingen zal op 
maandag 15 november a.s. beginnen 
en duren tot half januari 1994. 
Als naam voor de hele reeks is 
gekozen voor: ·OUD PAPIER OPNIEUW 
BEKEKEN·, terwijl voor iedere 
wisseltentoonstelling een onder
titel zal worden toegevoegd. De 
eerste in de reeks zal gaan over 
de ontwikkeling van de Nederlandse 
pers vanaf het begin tot ca.1939, 
waarvoor ons reeds een veelheid 
van stukken is aangeboden, waaruit 
een keuze zal worden gemaakt; op 
basis van deze keuze zal er een 
informatie-blad (A3, gevouwen) 
worden samengesteld en gedrukt. 
Ook de verdere voorbereidingen 
vinden gestaag voortgang. 
Nog twee dingen over dit onder-

,werp: verscheidene van onze leden 
hebben gehoor gegeven aan onze 
oproep een bijdrage in het Nieuws
poort Fonds te storten. Het lijkt 
wat voorbarig om nu al bedragen te 
gaan noemen; U zult de eindstand 
t.z.t. zeker vernemen. Alle gulle 
gevers vanaf deze plek alvast zeer 
bedankt! 
Tenslotte: U zult als VKTV-lid te 
zijner tijd een Uitnodiging ont
vangen voor de opening van de 
eerste wisseltentoonstelling. Deze 
zal NIET samenvallen met de ge
plande VKTV-dag in dit verband, 
omdat dat organisatorisch bijna 
onmogelijk is te realiseren. Dat 
zal dus wat later worden; U hoort 
hier z.s.m. meer over. 

DE DAGBLADEN DER LAGE LANDEN 
De bestelde exemplaren van Deel I 
van deze interne VKTV-uitgave, 
waarin wij beogen een overzicht te 
geven van alle ooit in Nederland, 
België en Luxemburg en de daarmee 
op enigerlei wijze geassociëerde 
gebieden elders in de wereld ver
schenen dagbladen, zijn inmiddels 
aan de bestellers toegezonden. Op 
dezelfde manier stellen wij thans 
Deel 11 voor, omvattende de pro
vincies Overijssel en Gelderland. 
U kunt dit deel in Uw bezit krij
gen door NLG 4.50 te storten op 
Postbankrekening no.3853388 ten 
name van de VKTV te Emmeloord, 
onder vermelding van ·OV-GLD". 
De inschrijving sluit op 30 nov. 
a.s., waarna U Uw exemplaar per 
post krijgt toegezonden. Na die 
datum zal de prijs NLG 6.50 be-
dragen.- DJO 

LEDENBESTAND 
De volgende nieuwe leden hebben 
zich het afgelopen kwartaal aan
gemeld: 
249 R.J.Bleye, Billy Hollidaystr. 

16, 1311 PR ALMERE (Albert 
Heijn) 

250 Ir.W.Mengs, Lijtweg 1208, 
2341 HE OEGSTGEEST (Franse 
kranten tot in de 1ge eeuw) 

PAUL KLEIN IN HET ZONNETJE 
Ons lid Paul Klein uit Leiden zond 
ons een knipsel uit het huis~aan
huis blad Nieuwsweek van 13-6-93, 
waarin hijzelf en zijn verzameling 
Nederlandse en buitenlandse dag
bladen worden belicht, onder de 
kop ·Passie voor Oud Papier". Ook 
de VKTV wordt nog even genoemd. 
Vooral speciale edities hebben 
zijn belangstelling: D-Day, de 
Zeeuwse watersnoodramp, het over
lijden van Jimi Hendrix kort na
dat de Heer Klein deze popster in 
levende lijve had zien optreden, 
en de Golfoorlog. Zoals velen van 
ons is hij een beetje een media
freak; in zijn hobbykamer volgt 
hij het nieuws op meerdere beeld
schermen. Het nieuws is overigens 
ook zijn beroep: de Heer Klein 
werkt als redakteur van weten
schappelijke tijdschriften bij 
Elsevier, zit in het bestuur van 
Omroep Rijnland en Radio West, en 
heeft bemoeienissen met meerdere 
kabel-TV organisaties. Wie kontakt 
wil hebben met deze verwoede ver
zamelaar kan hem bellen: zijn 
nummer is 071-211934. 

GEVRAAGD: Eén exemplaar van elk 
van de volgende titels: JooDSCH 
WEEKBLAD, DE ORANJEKRANT en VRIJ 
NEDERLAND uit de bezettingstijd. 
Verder geïnteresseerd in een wil
lekeurige titel uit BATAVIA (N.O. 
Indië); 'een Duitstalige krant in 
de bezettingstijd in Nederland ge
drukt; "BOLETIN COMMERCIAL" uit 
Willemstad Curaçao; de Deenstalige 
krant "FLENSBORG AVIS" uit Duits
land; een willekeurige krant van 
vóór 1946 uit SURINAME; kranten 
uit de diverse republieken van de 
voormalige SOVJET-UNIE; kranten 
uit ERITREA; kranten in het SCOTS 
GAELIC; een krant in het FRIES; 
enzovoort. Liefst ruilen, desnoods 
bereid te kopen. Reacties graag in 
Engels of Frans aan Jean Darne, 
Allée du Velay, 42240 SAINT-PAUL
EN-CORNILLON, Frankrijk; tlf. 
09-33-77-357242 

WILLEM DE RIDDER 
Sinds enige tijd circuleert in ons 
land een krant onder de onwaar
schijnlijke naam 'Willem de 
Ridder', met als ondertitel (waar 
hebben we het meer gehoord) ·Vraag 
je niet af hoe het kan, maar pro
fiteer ervan". Bij een prijs van 
10 gulden (BFR 185) een toch wat 
dubieuze aansporing. Dan moet men 
toch tenminste van de inhoud kun
nen profiteren. Welnu, voor wie 
het vermogen heeft om afstand te 
nemen en te houden heeft het blad 
zeker wel enige amusementswaarde. 
Maar wie geneigd is om de dingen 
des levens serieus te nemen doet 
zichzelf een deugd door dat tien
tje in de portemonnee te houden. 
De gemiddelde informatiewaarde van 
het gebodene is marginaal, en niet 
zelden hoogst dubieus. Niettemin 
is het zeker een curiositeit, en 
hoort het als zodanig thuis in 
een op curiosa gerichte collectie. 

VKTV 
POSTBUS 137 
NL • 8300 AC EMMELOORD 

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

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

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

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

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

Lidmaatschap: Hfl. 35,- per jaar 
üaarabonnement op Au Courant inclusief). 
Giro 38Ei3388 t.n,V. VKTV Emmeloord, 
:urocheque, International Money Order.. 

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



Zonnige VKTV-zaterdag in Antwerpen 

Op 28 aug. rum de Schelde in Anhverpen, van links naar rechts: Marianne 
en Dick Voortman, AH Oostra, Magda en U1rik Nimmegeers, Maarten Bmna. 

nze tweede clubdag dit jaar was 
een doorslaand succes, niet in de 
laatste plaats doordat organisator 
Nimrnegeers kans had gezien die dag 
één van de schaarse hogedrukgebie
den van deze zomer boven het 
Vlaamse land te stationneren. Het 
was dan ook weer gezellig druk in 
de tweede metropool van België, 
die dit jaar zeer terecht is aan
gewezen als Culturele Hoofdstad 
van Europa. Historie, culturele 
evenementen en een ruim aanbod van 
het goede der aarde trekken volk 
en kweken sfeer; dat heeft men in 
Antwerpen zeer goed begrepen. Wij 
komen er dan ook graag, en met ons 
talrijke andere Nederlanders. 
De Heer Nimmegeers had een ont
vangst geregeld in het Cultureel 
Centrum De Elzenhof, eigendom van 
het Ministerie van Sociale Zaken, 
uit hoofde van het verleden van 
het complex dat in de middel
eeuwen is ontstaan als Maagden
huis (weeshuiS voor meisjes) en 
later ziekenhuis is geworden. Door 
de eeuwen heen zijn er panden aan 
toegevoegd, en daardoor beant
woordt het volledig aan ons ver
langen naar het onverwachte en het 
ongeplande in de bouwkunst. Wel is 
het hele - toch nog tamelijk uit
gebreide - complex net als vele 
andere Antwerpse gebouwen grondig 
gerestaureerd. Die restauratie is 
zelfs nog niet eens helemaal vol
tooid. Niettemin een schitterend 
geheel, dit Elzenhof, voorzien van 
talloze kunstschatten, vooral 
schilderijen en antieke meubelen. 
Na een rondleiding werd ons in 
deze prettige ambiance koffie 
geserveerd. 
Maar toen was het al bijna tijd om 
iets te gaan eten; op advies van 
één onzer togen we daartoe naar 
Léon, naast de Rode Hoed, waar men 
voor niet al teveel geld uitste
kend zou kunnen dineren. Dat bleek 
inderdaad het geval. De mosselen, 
gehaktballen met fijne saus, en de 

Vlaamse Pot deden alle recht aan 
de toch al roemruchte naam van de 

. Belgische keuken. 
Velen van ons - de opkomst was met 
17 personen voor ons doen vrij be
hoorlijk - togen vervolgens naar 
het Plantijn-Moretus Museum, wel-
licht het aanzienlijkste mUseum op 
grafisch gebied in Europa. Niet 
alleen omvat het een volledig uit
geruste 17e/18e eeuwse ~rukkerij, 
die bij wijze van spreken zo in 
dienst kan worden gesteld, maar 
ook een unieke lettergieterij, een 
proeflezerskamer maar Erasmus nog 
heeft gewerkt, het kantoor en de 
winkel van het bedrijf, kamers die 
als woonruimte hebben gediend (de 
heren Plantijn en Moretus waren 

'zeer aanzienlijke en bemiddelde 
burgers), en twee bibliotheken met 
een schat aan kostbare antieke 
boeken. Voor wie het nog nooit had 
gezien was Plantijn-Moretus een 
openbaring. 
In het tweede deel van de middag 
was het nog steeds aangenaam 
toeven in de straten en op de 
pleinen (niet te vergeten de tal
rijke terrasjes) van Antwerpen, en 
daar hebben de meesten van de aan
wezigen zich dan ook enige tijd 
aan overgegeven, al of niet onder 
het genot van een Palm, een Kriek, 
een Bolleke, of een Koude Koninck 
(Boudewijn-bier). Anderen keerden 
al weer vrij vroeg huiswaarts; de 
aanwezige bestuurs- en commissie
leden (Nieuwspoort) kwamen aan het 
eind van de middag nog even bij
een rond een tafel op de boven
verdieping van Het Elfde Gebod, 
achter de ook al gerestaureerde 
Onze Liev~ Vrouwe Kathedraal. 
Een woord van waardering aan de 
Heer Nimmegeers, die dit allemaal 
had geregeld, inclusief tram
kaarten en Belgische franken, is 
zonder meer op zijn plaats. Niet 
alleen het bier heeft gesmaakt 
naar méér, maar Antwerpen is 
moeilijk te overtreffen.- DJO 

Sorry, ik ben te laat. 

België zonder Boudewijn, het is wel 
even wennen. Het overlijden, eind juli, 
van de langst regerende monarch ter 
wereld heeft de verkoopcijfers van de 
Belgische kranten dermate de hoogte 
ingejaagd dat alle kranten nu voor het 
eerst sinds jaren hoopvol de officiële 
statistieken tegemoet zien. Bijgaande 
cartoon, van Royer in Le Soir, sym
boliseert de eenzaamheid van koningin 
Fabiola en van dat gedeelte van de 
bevolking, dat België niet graag aan 
de politici overlaat. 

\ 
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De stad Bombay, de grote op Europa 
en het Midden-Oosten georiënteerde 
haven- en handelsstad aan de west
kust van India, 'heeft natuurlijk 
een flink aantal dagbladen, waar
onder een paar belangrijke. Dit is 
niet alleen te danken aan de grote 
omvang van deze miljoenenstad maar 
ook aan het feit dat de bevolking 
van zeer gemengde ethnische samen
stelling is. De krantenkiosken be
vinden zich niet alleen op de 
voornaamste knooppunten van het 
verkeer zoals de drie grote spoor
wegstations maar ook in de winkel
straten, waar de kranten soms zo~ 
maar vanaf de straat worden ver
kocht. Zelfs de best ingelichte 
inwoners van Bombay weten niet 
welke dagbladen er in hun stad zo 
allemaal te koop zijn. Dat is ten 
dele het gevolg van het aantal 
plaatselijke titels, dat ongeveer 
40 bedraagt, zonder dat de edities 
van de landelijke dagbladen die te 
Delhi of Madras worden uitgegeven 
zijn meegeteld. Vooral echter is 
die onbekendheid te wijten aan de 
taalbarrière: in de straten van 
Bombay kan men wel tien inheemse 
talen horen spreken, waarvan er 
geen één is die niet door miljoe
nen Indiërs wordt gesproken. Maar 
de Indiër interesseert zich alleen 
voor de uitgaven in zijn eigen 
taal en voor die in het Engels. 

GATEWAV TO INDIA 
,De Engelstalige pers is de oudste 
in de stad Bombay, vanaf het begin 
van het koloniale tijdperk de 
'Poort naar India'. Belangrijke 
landelijke dagbladen in het Engels 
zoals "The Times of India', 'The 
Indian Express" en 'Financial Ex
press' hebben er hun hoofdkantoor. 
Engelstalige dagbladen van elders, 
zoals "The Statesman" (Calcutta) 
en ~The Hindu" (Madras) hebben 
speciale edities voor Bombay en 
omgeving. Bombay is de plaats waar 
men de Engelstalige kwaliteits
kranten vindt, hoewel men ook wel 
elders de betere dagbladen vindt 
die, zij het met kleine oplagen, 
Britse bladen als "The Independ
ent' en "The Observer" proberen te 
imiteren, en niet zelden zelfs zo 
heten. 

MAHRATTI 
Van de kranten die in de inheemse 
talen worden gedrukt zijn die in 
het Mahratti het belangrijkst. In 
Bombay verschijnen 12 dagbladen in 
deze taal waarvan er 4 een oplage 
van meer dan 100.000 stuks hebben. 
Geen van deze kranten is echt oud 
in' vergelijking met die in andere 
talen. Kranten in het Mahratti 
zijn overal in Bombay te koop, 
aangezien het de hoofdstad is van 
de deelstaat Maharashtra waar het 
Mahratti de taal is van de meer
derheid van de bevolking. 

I B 
Gujarati. De krant werd in 1822 
opgericht en heeft momenteel een 
oplage van zo'n 120.000 stuks. 
Deze en andere kranten in het 
Gujarati worden veel gelezen door 
mensen die in de handel werken, en 
vooral door de jaïns en door de . 
Brahmaanse Hindoes. 

URDU 
Kranten in andere talen dan de al 
genoemde zijn moeilijk te vinden, 
aangezien het gaat om ethnische' 
minderheden die bij elkaar wonen 
in enclaves. Daarbuiten worden ze 
niet verkocht, en omdat Bombay 
zich uitstrekt over een afstand 
van meer dan 60 kilometer moet men 
een flinke afstand afleggen om ze 
allemaal te pakken te krijgen. De 
in aantal dagbladen op die in de 
drie grote talen ,volgende 'pers' 
is die in het Urdu (de belangrijk
ste taal van Pakistan). Daar staat 
tegenover dat het hier gaat om 
kranten met een geringe oplage: 
geen van de drie te Bombay in het 
Urdu verschijnende titels heeft 
een oplage van meer dan 25.000. 
Eind 1992 en begin dit jaar waren 
deze kranten het slachtoffer van 
aanslagen door militante hindoes, 
naar aanleiding van de Ayodhya
affaire. 

DRAVIDISCH 
De Dravidische talen van het zui
den worden in Bombay door elk één 
dagblad vertegenwoordigd. Deze 
talen zijn het Tamil, het Kannada 
en het Malayalam. Voor hen die het 
Telugu als moedertaal hebben Zijn 
er edities van de grote kranten 
uit Hyderabad te verkrijgen. De 
komende jaren zullen er in Bombay 
waarschijnlijk steeds meer kranten 
in deze talen worden verkocht. 

SINDHI 
De kleine echt plaatselijke dag
bladen van Bombay zijn praktisch 
niet te vinden. Zo is er het in 
het Sindhi verschijnende dagblad 
"Hindustan"; het wordt op straat 
niet verkocht. De enige manier om 
eraan te komen is zich naar een 
flatgebouw in de armoedige wijk 
Fort Bombay te begeven, daar de 
trappen te beklimmen naar de 3e 
verdieping, en aan te kloppen bij 
het minuscule kantoor van de 
krant. Vier journalisten werken 
daar aan de 'Hindustan". De dis
tributie vindt plaats bij abonne
ment; de meeste lezers wonen in de 
wijk Cola ba waar ze hun brood ver
dienen in de handel. Ze zijn in 
1947 de provincie Sindh ontvlucht 
toen die aan Pakistan werd toege
wezen. Ook ten noorden van Bombay 
woont een Sindh-gemeenschap. De 
beide andere in het Sindhi ver
s~hijnende dagbladen in India kan 
men vinden in Ajmer en in Poona. 

KONKANI 
GUJARATI Er bestaat slechts één dagblad in 

Het Gujarati is de officiële taal het Konkani, maar dat wordt uitge-
van de deelstaat Gujarat, ten geven te Margao in de provincie 
noorden van Bombay. In de hoofd- Goa die in de jaren '60 op de 
stad Ahmedabad verschijnen tien Portugezen werd veroverd. In Bom
dagbladen in het Gujarati. Echter bay verschijnt elke week de "Cine 
in Bombay verschijnt de oudste nog Times" in deze taal. Deze krant 
verschijnende titel van India, de 'Igebruikt het La~ijnse alfabet, 
"Bombay Samachar", ook in het hoewel deze taal ook wel in het 

Devanegari-schri ft wordt ge5<;''''''
ven. Het is een van oorsprong 
Dravidische taal die aan het eind 
van de 16e eeuw door jezuïeten op 
schrift werd gesteld, uiteraard in 
het ook ons bekende schrift. 'Cine 
Times' wordt in Bombay gedrukt 
maar is daar zogenaamd onverkrijg
baar omdat het blad eigenlijk be
stemd is voor verspreiding in Goa. 

DE OPSOMMING: Engelstalig 
The Afternoon (1985, 45.900) 
The Daily (1980, 25.855) 
The Economie Times (1961, 89.884) 
Financial Express (1961, 35.729) 
Free Press Journal (1930, 40.000) 
The Independent (1989, 11.137) 
Indian Express (1940, 646.307 *) 
Mid-Day (1979, 45.906) 
Newsday (1992, 8.000) 
Observer (1990, 5.000) 
The Times of India (1838 539.132*) 

Gujarati 
Bombay Samachar (1822, 129.627) 
Jam-e-Jamshed (1832, 8.232) 
Janmabhoomi (1934, 37.875) 
Madhyantar (1987, 8.932) 
Pravasi (1979, 22.284) 
Samakaleen (1984, 48.224) 

Hindi 
Mahanagar (1991, 12.000) 
Sanj Jansetta (1992, 15.000) 

Mahratti 
Dopahar (1990, 5.000) 
Lokasatta (1948, 258.540) 
Maharashtra Times (1962, 158.083) 
Mahanagar (1990, 10.000) 
Mumbai Sakal (1970, 15.600) 
Mumbai Tarun Bharat (1980, 10.536) 
Navakal (1923, 137.248) 
Navshakti (1932, 18.392) 
Sanj Lokasatta (1990, 100.000) 
Sandhyakal (1989, 12.000) 
Samna (1988, 2.000) 
Siuneb (1982, 5.000) 

Kannada 
Karnataka Mala (1990, 5.000) 

Konkani 
Cine Times (W) (1964, 1.000) 

Malayalallll 
Kala Kaumudi (1989, 2.000) 

Urdu 
Inqilab (1938, 23.531) 
Shaamnama-e-Bombay (1990, 7.500) 
The Urdu Times (1960, 18.795) 

Sindhi 
Hindustan (1916, 6.341) 

Tamil 
Marathiya Murasu (1989, 1.500) 

* Totale opl. voor alle edities. 
Verschillende titels zijn rond 
1990 verdwenen, waaronder de 
'Evening News of India" en de 
"Free Press Bulletin."- F.Mans 



Over 
verzamelen 
gesproken 

door Klaas Salverda 

Gerookte haring en brood 
"Toen de Amsterdamse bibliotheek 
nog platen uitleende. is in een 
terugbezorgde hoes ooit een 
gebakken ei aangetroFFen. Boeken 
nemen over het algemeen minder 
etensresten mee terug. Wel vaak 
zand, erg veel zand. En ook gaan 
ze vaak mee in bad, de boeken. 
Maar het allervervelendst vindt 
de bibliothecaresse toch de 
'ondeFinieerbare. kleverige 
substanties' die zeer geregeld 
tussen de bladzijden zitten". 

We citeren vrijelijk uit ons 
lijFblad Trouw, dat op zijn beurt 
een artikel in The Independent 
samenvatte over verrassingen in 
teruggebrachte bibliotheekboeken. 
Aanleiding is een tentoon
stelling, waarvoor een onderzoek 
onder drieduizend Britse 
bibliothecaressen is gehouden. 
Lees even mee ... 

"Dan blijkt dat ook in Engeland 
condooms worden gebruikt .. In 
Hengood, Mid-Glamorgan J worden ze 
daarna zelFs tussen de bladzijden 
van bibliotheekboeken gestopt en 
netjes terugbezorgd. In Norwich 
werd tussen sterk geurende 
bladzijden een gerookte haring 
gevonden. In Taunton een te oude 
boterham met jam. En in Leeds 
kwam een stapel boeken terug met 
daarin nog de brieF die de 
onmiddelli.jke teruggave van de 
boeken eiste, op straFfe van 
boetes en een bezoek van de 
deurwaarder" . 

Het Engelse personeel wer-d ook 
gevraagd naar boeken die erg veel 
over tijd waren. Onze bronnen 
melden dat het 81Sc helpenboek voor 
strandjutters" tien .jaar- te laat 
en onder het zand terugkwam. 
"Moderne leermethodes" zelfs 
achttien jaar later. Inmiddels 

had de overheid die methodes al 
'twee keer .gemoderniseerd. 

Sommige .boeken zullen niet 
beschadigd raken. Zij worden 
simpelweg niet uitgeleend. In 
Engeland staat wat dat betreFt 
het boek "Vrolijk Bulgarije" 
nummer één. Het staat sinds 1857 
onaFgebroken op de plank in 
Lancaster. In HuddersField is nog 
nooit gevraagd naar de boeken 
"Gual tamalteekse boomkikkers". 

Voer voor verzamelaars!, zouden 
we willen zeggen! 

Een ingelijste voorpagina 
En nu we toch aan het 
overschrijven zijn: het vakblad 
De Journalist maakte deze zomer 
melding van een catalogus van een 
postorderbedrijF dat OPS Holland 
heet. Daarin staat dat voor het 
lieve bedrag van 148 gulden een 
ingelijste voorpagina van de 
TelegraaF kan worden besteld. 
Daar zit dan ook nog een 
certiFicaat van echtheid bij. Het 
zou gaan om een "originele 
uitvoering" van een door de 
besteller uit te kiezen 
voorpagina. Het "uitgebreide 
krantenarchieF" vanaF circa 1800 
zou een schat aan,kranten 
herbergen. 

Van een VKTV-lid in IJmuiden 
kreeg ik, via het secretariaat, 
toegestuurd een knipsel uit 1833. 
"Schoone couranten voor 
Pakpapier, aFgehaald aan onze 
bureaux F 4. - per 100 k. g. It. 

De advertentie is ooit geplaatst 
door Drukkerij 't Kasteel van 
Aemstel. Wij zeggen het ons 
IJmuidense VKTV-lid graag na: 
inderdaad, als we dit allemaal 
hadden voorzien .. 

Overigens kon De Journalist het 
niet nalaten om het stukje over 
de prijzige produkten van OPS 
Holland BV ar te sluiten met een 
weddenschap. Daar'biJ gaat het 
vakblad er vanuit dat het 
bedrijFje geen voorpagina heeFt 
van De TelegraaF tussen Juni 1845 
en september 1948 ... 



10 INTERNATIONAl NEWS 

UNITED STATES: Troopers in Alaska 
have suspended their search for 
Thomas Hargreaves, 39, from 
Anglesey, north Wales, who is missing 
after he apparently went for a day hike 
near aglacier last week. 

HOLlAND: Greenpeace ship Solo .""' ....... :: .. :.:"'.: ...... :)~.?:.=.:.:. 
docked in Rotterdam with a cargo of 
so-called radioactive sand collected ~-"""",, 
from the Sellafield nuclear plant 
estuary jn Cumbria. The group said it 
planned to dump it on [pe doorstep of 
the Dutch Ministry of Economie 
Affairs. 

UNITED STATES: The air force is 
investigating Major-General Harold 
Campbell, 53, who allegedly ridiculed 
President C1inton as gay-Ioving, pot
smoking, draft-dodging and wom
anising during a speech at a banquet in 
Holland. 

BElGIUM: Video games can enhance 
family life and seldom damage a child's 
schoolwork or social behaviour, a child 
psychoiogist said. 

PORTUGAL: Environment mllllster 
Carlos Borrego has been forced 10 guit 
after telling a tasteless one-liner about 
a tragedy in which 16 dialysis patients 
died after aluminum in the local water 
collected in their kidneys. 

GERMANY: US bas
ketbalI star Drazen 
Petrovic, 28, top 
scorer for the New 
Jersey Nets, has 
been killed in a car 
crash in southem 
Germany. 

GERMANY: Fourt
een Thrks were 
rushed to hospital 
with smoke poi
soning aft er their 
house was bumed in 
an apparent arson 
attack in Germany. 

SOUTH AFRICA: Co
mmonwealth coun
tries could lift trade 
and investment sanc
tions against South 
Africa within weeks. 
Commonwealth Sec
retary-General 
Emeka Anyaoku 
said. 

KENYA: A thief flee
ing an angry mob 
found himself out of 
the frying pan and 
into hospita!. The 
man ran into a pan 
of oil being heated 
by a sLreet vendor to 
cook snacks and 
fried his feet. 
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EGYPT: An unnamed Briton was 
among 11 people killed when a planc 
hired by a Sudan gold mining 
company crashed about 280 miles east 
of the capital Khartoum. 

TAIWAN: British explorer Tim Severin, 
who is trying to sail a bamboo raft 
across the Pacific to the United States, 
has decided Lo skip Taiwan and head 
for Japan instead. 

KUWAIT: Death senlences imposed by 
~--'!....::.------ a Kuwait court on five Iraqis for ai ding 

~~~*1~mEWii~[I,~ Iraq's 1990 invasion would be carried 
.:. out af ter authorisation from the emir, 

SOMAUA: The bod
Îes of 23 Pakistani 
peacekeepers shot 
dead in weekend 
báttles with gunmen 
in Mogadishu were 
!lown home, as the 
United Nalions 
honed plans to hit 
back at the killers. 

the Kuwait News Agency reported. 

KUWAIT: Seven Iraqi detainees have. 
sewn their mouths shut in protest ai 
poor conditions in a Kuwaiti detention 
centre. 

AUSTRAUA: A tribe of Aborigines 
went to court to claim ownership of 
AustraLia's national capital Canberra 
and win billions of pounds in compen
sation. 



Vreugde en verdriet 
Wat brachten ons de afgelopen 
maanden? De eerste uitgave van de 
Vreugde en Geluk-club, een 
technologisch wonder, een heuse 
trend en een groot aantal stukjes 
uit en over de media, maar dan 
uit buitenlandse kranten. Dat 
laatste hebben we te danken aan 
leden van onze vereniging di.B 
tijdens hun vakantie kranten of 
tijdschriften kochten of die 
tijdens de verregende zomer 
alvast laden zijn gaan opruimen. 
In alle gevallen hartelijk dank 
voor uw bijdragen. Zo voegen we 
met een glimlach iets toe aan 
onze in ernst bijeengebrachte 
verzamelingen. (En blijf vooral 
insturen voor deze rubriek, per 
adres Van Brederodestraat 48, 
2581 TG 's-Gravenhage!) 

Als het aan de Vreugde en 
Geluk-club ligt zouden we 
minstens één keer per dag dit 
plaatje in gedachten kunnen 
hebben. Een enorme boom, waarvan 
de kruin wordt gevormd door een 
verzameling mensen die hun 
vreugde bundelen en uitstralen. 

"Eigenlijk zij n wi.j ongel oofl Lj k 
rijk, wij hebben meer dan 
menigeen, en toch klagen we dat 
het leven zwaar is", zeggen de 
initiatiefnemers die de afgelopen 
maanden enorm veel publiciteit 
haalden. 

Daarbij spaarden ze de media 
niet. "Heeft u ook wel eens dat 
gevoel dat de krant helemaal 
niets aardig heeft te melden of 
dat het weer moord en doodslag 
was in het Journaal. Misschien 
moeten {Je eens wat selectiever 
kijken en lezen. onze antennes 
richten op het positieve bericht, 
of' het Journaal eens overslaan", 
oppert de club. Wie er meer van 
wil weten kan de l~edactie van de 
NieU\Jsbr'ief bellen: 080 - 226213. 

News in brief' __ _ 
Aldus is het berichtje gekopt in 
een buitenlandse krant, die meldt 
dat acht miljoen krantenpagina's 
opgeslagen kunnen worden op een 
microchip met het formaat van een 
postzegel. Acht miljoen 
krantenpagina's! Het stukje 
technologie is in Japan op de 
marktgebr'acht . 

Rouwadvertentie met foto 
Journalist Edwin Bakker, bij 
leven onder meer wex'kzaam bij de 
Gay Krant, heeft bij zijn 
overlijden een taboe doorbroken. 
Een van zijn laatste wensen was 
een rouwadvertentie in de 
landelijke kranten, waarin een 
foto van hemzelf zou worden 
geplaatst. Edwin overle(-3d op 
31-Jarige leeftijd aan de 
gevolgen van Aids. 

De Telegraaf, het Algemeen 
Dagblad, NRC Handelsblad, het 
Parool en Trotiw drukten naast de 
tekst ook de foto af. De 
Vo.lkskrant weigerde de roto. 
"Overlijdensadvertenties worden 
beschouwd als een piëteitsvolle 
rubriek en daar past soberheid in 
de vormgeving", commentarieerde 
hoofdredacteur H. Lockefeer van 
de Volkskrant. De krant die 
volgens een woordvoerder van de 
Gaykrant overigens de meeste 
overlijdensberichten van 
Aids-slachtoffers heeft. 

EDWIN BAKKER 

'RICK' 

Je was méér dan onze rilediaredacteur en schrijver 
van het aidsdagboek Rick. 
Je was én blijft 'm'n kleine broertje': 

, HenkKrol 

Trouw, alweer, besteedde in haar 
zaterdagbijlage onmiddellijk een 
groot verhaal aan "de doorbraak 
in de zwartomlijnde kaders". 
Daarvoor had ze gesproken 
grafisch onwerper Paula van der 



Heijdt. die haar studie aan de 
.Amsterdamse Gerrit Rietveld 
Academie afsloot met "De Aanzeg". 
Een krant vol fictieve familie
berichten, waarin ze negen nieuwe 
manier om rouw-advertenties vorm 
te geven uit de doeken doet. 

We citeren: "We leven toch Juist 
in zo'n vormen-cultuur. Alles 
wordt op dit moment gestyled en 
gerestyled, behalve het fenomeen 
dood. 
(. .. ) 

De rouwcultuur in Nederland is 
niet altijd zo sober en 
verhullend geweest. Aan het begin 
van de negentiende eeuw, in de 
tijd van de Romantiek. werd het 
bon-ton openlijk uiting te geven 
aan het hartverscheurende 
verdriet dat door het wegvallen 
van een dierbare was veroorzaakt. 
De tragiek van de nabestaanden, 
het ziekteverloop en sterfbed: 
tot in detail werd de nieuws
gierigheid van de lezer 
bevredigd. 
Daarna volgde een periode, waarin 
het taalgebruik weer versober-de 
en zelfs het woord "dood" niet 
meer voorkwam. Men sprak hooguit 
van "ontslapen" of "heengaan". 
(. .. ) 

Sinds een Jaar of tien is het 
taalgebruik ",eer vrijer en 
persoonlijker geworden. Een 
verklaring wordt gezocht in het 
feit dat de generatie van de 
Jaren zestig steeds meer met de 
dood te maken krijgt, en daar 
haar eigen "ludieke" invulling 
aan geeft. 
(. .. ) 

De functie van die advertenties 
is enorm verschoven. van een 
openbare aankondiging naar een 
soort afscheidsbrief, waar 
nabestaanden hun persoonlijke 
gevoelens in k",iJt kunnen. Het 
enige waarin dat in de vormgeving 
tot nu toe tot uitdrukking kwam, 
zijn die cursief gedrukte 
poätische zinnetjes die aan de 
tekst worden toegevoegd". 

Een interessante ont.\,likkeling. Al 
krommen onze tenen nog steeds 
onmiddellijk als we lezen: "Oma. 
Je was een kanJer"_ .. 

Man vergeet echtgenote 
De mooiste vakantiebelevenis van 
het afgelopen jaar troffen we aa 
in de Zwolse Courant. Die nam een 
berichtje van de Deutsche Presse 
Agentur mee en kopte het zoals 
hierboven vermeld: 

"Het is misschien ",el de dr'oom 
van menige man met een slecht 
huwelijk: zijn echtgenote tijdens 
de vakantie 'achterlaten'. Het 
overk",am een Britse toerist op 
doorreis in Oostenrijk. 
De man reeds met zijn auto 150 
kilometer door' het landschap 
zonder op te merken dat zijn 
vrouw niet langer naast hem zat. 
Deze was bij de grensovergang 
tussen Italiä en Oostenrijk nog 
even snel naar het toilet gegaan. 
Pas toe hij bij de douanepost 
tussen Oostenrijk en Duitsland 
",as aangekomen, bemerkte de Brit 
dat hij uren daarvoor zonder zijn 
levensgezellin was weggereden". 

Abante is no_ 1! 
Onderstaand onbegrijpelijke 
bericht, van de hand van Ni Oskar 
Salazar, lazen we in de 
Filippijnse krant Abante. Op de 
afsluitende pagina van deze 
rubriek een voor ons nieuw 
journalistiek hoogstandje uit 
"International News". Ter 
navolging! En een hartelijke 
groet van 

Klaas Sal verda 

- , 
Ni Oskar Salazar-

Maniniwnln ba kayo 
na ang beloved 
ABANTE n'yo ay mas 
maraming readt'rs na 
nasa AB at Upper C 
brackc;!1 

Ripley must believe 
itl Ang ADANTE ay 
pang-c\ass kesa pang
masa. The nationwide 
survey ::Jf the PSRC will 
teIL 

. According to the 
PSRC in its demographic 
report, ang bulk ng 
readers ng ABANTE ay 
nasa AB at Upper C 
economie bracket. Na 
ang ibig snbihin. mas 
maraming readers ang 

. ABANTE sa Ayala 
.. Avenue, Forbes Park, 
Dasmarinas Village, 
Magallanes Village, Bel
Air at iba pang c1ass 
area.~. 

\ lts thiee other eom-
~rs (TEMPO, 

·.I0URNAL 
I,av· 

Hold ycur breath (and 
your:phalli and pudenda, 
if you wish, felks!)-

For every 100 male 
(horney?) readers of 
AB ANTE, there is an 
equivalent 100 female 

. readersl Na ang ibig 
sabihin, click na click 
equally sa mga lalake at 
bauae ang phenomenal 
tabloid namin at narin. 

According to- PSRC 
again, ang TEMPO, 
PEOPLE'S JOURNAL 

- at BALITA,~X}.,mas 
malakas sa kà1~f(j"an. 
It cao meao th .') '" :'~fre 
more male reà' ,;,l~d 
buyers of tablo;' 'kil~ 
female. Siy~n~;'e 
naolan ... mas mal.tki ang 
combined circulation ng 
TEMPO, PJ, at 
BALITA kesli,. sa 
ABANTE, di ba".) 

And here 's a'riothe~ 
thing rià' talaga ri,amaog 
nakakabulaga, li.quot~ 
. .,ouote the, PS-



De • et en-aardi e 
Weense cafés 

In de koortsachtige maar nog "on
schuldige' jaren vóór 1914 waren 
de cafés (lett.: koffiehuizen) van 
Wenen levendige ontmoetingsplaat
sen voor de vele nationaliteiten 
die in de Oostenrijks-Hongaarse 
dubbelmonarchie waren opgenomen, 
en ook voor veel mensen van daar
buiten. Zoals je ook nog heden ten 
dage al snel te weten komt wanneer 
je Wenen bezoekt, kon je in het 
Wenen van rond de eeuwwisseling 
Leon Trotzky zien zitten schaken 
in het Café Central, Sigmund Freud 
en zijn dochter Anna tegenkomen in 
Café Landtmann, en de schrijvers 
Arthur Schnitzler en Hugo von Hof
mannsthal in Café Griensteidl. 
Wenen is tegenwoordig natuurlijk 
niet langer meer het brandpunt van 
intellektuele en culturele aktivi
teit dat het ooit was, en personen 
van het kaliber als die ik zojuist 
noemde zult U er niet gauw meer 
tegenkomen. Café Zartl in het 
Derde District, waar de schrijver 
Hans Weigel zich dikwijls placht 
op te houden tot hij vorig jaar 
overleed, was-waarschijnlijk het 
laatste met werkelijke lettter
kundige associaties. 

SFEER 
Toch staan de koffiehuizen alles
behalve op het punt van te ver
dwijnen. Vandaag de dag zijn er 
nog steeds zo'n 480 van in Wenen, 
waar er rond 1900 ongeveer 600 
bestonden. De Weners zijn een 
beetje sentimenteel ingesteld als 
het gaat om de prestaties van de 
Oostenrijkse kunstenaars in het 
niet al te verre verleden. Dat is 

deste opmerkelijker omdat velen door luidkeels "Herr Ober!" te 
van hen destijds door de nazis brullen. De voorgeschreven ober-
werden verdreven. Sommige cafés dracht bestaat uit een zwart pak, 
proberen bewust de sfeer van rond vaak zelfs een smoking, een smet
de eeuwwisseling vast te houden of teloos wit overhemd, vlinderdas ,en 
zelfs te doen herleven. zwarte schoenen. Obers zijn dan 
Een verrassend groot aantal Weners ook bijna altijd beter gekleed dan 
uit alle lagen van de bevolking, hun cliëntèle. Hun houding tegen
vooral veel ouderen, steken ten- over nieuwkomers en weifelaars is 
minste eens per dag aan bij hun opvallend grof. Ze hebben weinig 
buurtcafé. Studenten, zich bewust tijd om een praatje te maken, be
van de rol van het café in hun halve met stamgasten, van wie hun 
eigen geschiedenis, zitten er te inkomen voor een belangrijk deel 
roken en te studeren, en komen er afhangt. Een eohte stamgast zit 
hun vrienden tegen. Sommige van aan zijn stamtafel in zijn stam-
die cafés zijn 'trendy", andere café, en onderscheidt zich alleen 
ouderwets. Zakenmensen zitten er daardoor van de ober. Een zekere 
te werken, en politici houden er Herr Fritz, die lange tijd ober is 
persconferenties. geweest in Café Eiles, heeft eens 

gezegd dat zijn favoriete stamgas-
AFKEER EN VERlANGEN ten diegenen waren die nooit of te 

Maar de meest toegewijde cafébe- nimmer uitdrukkingen als *Goede 
zoekers zitten er in hun eentje en morgen", "Alstublieft" en "Dank U 
lezen de ene krant na de andere, zeer" gebruikten. Beleefd zijn is 
waarbij ze alleen af en toe een geen pré in een Weens café, maar 
paar woorden wisselen met de ober. onbeleefd zijn is nog erger. 

OPENINGSTIJDEN EN PRIJZEN 
De schrij ver Alfred Polgar, die de , 
kunstenaars van Café Central in 
zijn werk heeft vereeuwigd, merkte 
op dat de meeste van zijn mede
cafébezoekers een afkeer van 

Van de Weense cafés zijn er nog 
geen twintig die aantrekkelijk 
genoeg zijn om er langer te 
blijven zitten dan nodig is. Er 
zijn er vijf die eigen-aardig zijn 
in de zin dat je er zowel in aan
raking blijft met het heden als 
dat je er een indruk krijgt van 
hoe het een kleine eeuw geleden 
toeging. Ze zijn allemaal elke dag 
open van midden in de ochtend tot 
vroeg in de avond, behalve Café 
Jelinek dat op Zondag dicht is. De 
prijzen lopen niet ver uiteen: men 
moet rekenen met zo'n NLG 4.50 

mensen koesterden die even sterk 
was als hun verlangen om met hen 
samen te zijn: ze wensten alleen 
te zijn, maar konden dat sleohts 
in gezelschap beoefenen. 

DE OBER 
Van het grootste belang voor de 
geloofwaardigheid van een Weens 
café als 'instelling" is de 
houding van de ober, wiens aan
dacht dient te worden getrokken 



voor een "mélange" (koffie met 
warme melk), en tussen de NLG 5.50 
en 7.00 voor een punt Apfelstrudel 
of iets dergelijks. Het fooien
probleem wordt opgelost door het 
bedrag af te ronden tot het vol
gende tiental: zo wordt een bedrag 
van 26 schilling afgerond tot 30. 

CAFÉ BRAUNERHOF 
'Bonjour Mademoiselle", zegt Herr 
Frey, de ober 'van Café Bräunerhof, 
wanneer je de "Libération" van de 
leestafel pakt en je naar één van 
de zeldzame lege tafeltjes begeeft 
in dit populaire café midden in de 
oude stad. Je moet het niet vreemd 
vinden wanneer een dergelijke be
groeting uitblijft indien je aan 
de "International HeraId Tribune" 
de voorkeur geeft. Herr Frey heeft 
een grijze haardos en draagt een 
driedelig pak ~et satijnen stroken 
opzij van zijn broekspijpen. Hij 
mompelt wat, neuriet af en toe een 
paar maten, en begroet de klanten 
met een kortaf "Grüss Gott, Herr 
Doktor" wanneer ze naar binnen 
stormen. 'Tachtig procent van onze 
klanten zijn stamgasten," zegt 
hij een blad met kleine glaasjes 
wat~r op tafel kwakkend. 'Weens 
water," voegt hij eraan toe, al
vorens zich naar een andere tafel 
te spoeden. 'Vast beter dan dat in 
Chicago." 

STAMKRANTEN 
Slechts één of twee cafés kunnen 
aan Bräunerhof tippen als het gaat 
om de selektie internationale 
dagbladen die op de leest!fe~ 
prijken. De 'Népszabadság u~t 
Boedapest, de Milanese "Corriere 
della Sera" en de "Guardian' van 
welke krant je niet meer hoort te 
zeggen dat ze eigenlijk uit ~an
chester komt zijn alle besch~k
baar, naast zowat iedere Duits
talige uitgave van het vasteland 
van Europa. Een andere attractie 
van Bräunerhof, de Topfenstrudel, 
is een soort gebak met een zoete 
kaasachtige vulling. 
Antiek- en boekhandelaars en 
studenten van wie de meesten in 
hun eentj~, bevolken de tafeltjes 
langs de muren. De mee~ten he~ben 
de gepijnigde gel~a~su~~drukk1~g 
van iemand die ZO)U1St 1n kenn1s 
gesteld is van één of andere zeer 
deprimerende waarheid over het 
menselijk leven. Af en toe weer
klinkt de voorzichtige lach van 
een toerist. Eén van de stamgasten 
was de toneelschrijver Thomas 
Bernhard, tot aan zijn dood in 
19B9. Bernhard's werk loopt over 
van weerzin jegens zijn Oosten
rijkse vaderland, jegens zijn 
landgenoten, en de tradities en de 
geschiedenis van het land. "Ik heb 
de typische wereldberoemde Weense 
cafés altijd verafschuwd," schreef 
hij in zijn stuk 'Wittgenstein's 
Neef" 'omdat ik alles eraan als 
schad~lijk ervaar." Hij voegt er
aan toe: 'Toch heb ik. me tien- . 
tallen jaren lang thuis gevoel~ 1n 
Bräunerhof, dat mij als vijand1g 
gezind voorkwam, evenals Hawelka, 
het Oafé Museum, en de andere 
Weense koffiehuizen.' 
[Oafé Bräunerhof, Stallburgstrasse 
2, tlf. 5123893] 

CAFÉ RITTER 
Oafé Ritter beslaat een deel van 
de parterre-verdieping van het 
voormalige zomerpaleis van de 

familie Esterhazy. Enorme vitrage
gordijnen hangen voor de vensters. 
Op een warme middag is het er aan
genaam koel. Voor wat de klant~n 
betreft is het net een cafetar1a 
van een warenhuis. Afgepeigerde 

koopjesjagers strompelen op hun 
tandvlees naar binnen voor een kop 
koffie, een berg Apfelstrudel (die 
er voortreffelijk is), en wellicht 
een uurtje krantlezen voordat ze 
zich per bus of tram huiswaarts 
begeven. Het is een echt burger
manscafé, van geen belang voor hen 
die gezien willen worden. Voor de 
toerist echter is de lichte ruime 
atmosfeer en de ethnische mix van 
de bezoekers (er komen veel mensen 
uit Oost- en Midden-Europa die in 
Wenen inkopen komen doen) wel een 
tripje naar de Mariahilferstrasse 
waard. 
In plaats van de eeuwwisseling 
lijkt Oafé Ritter eerder terug te 
grijpen naar de jaren '50, met 
zijn rode skaileren stoelen. Het 
bedienend personeel is ook van een 
iets ander slag. De jongste van de 
twee lijkt wat een komediant met 
zijn dot kastanjebruin haar. Net 
als een tekenfilm-type lijken Z1)n 
voeten een paar sekonden eerder in 
beweging te komen dan hij zichzelf 
daadwerkelijk 'begint te verplaat
sen maar zodra hij de pas erin 
heeft bedient hij twintig tafels 
of meer ineens, met een schokkerig 
soort gratie. 
[Oafé Ritter, Mariahilferstrasse 
73, tlf. 5878237] 

CAFÉ JELINEK 
Het rokerige, licht verwaarloosde 
café voor de bohémiens bestaat ook 
nog steeds. Café Jelinek is er één 
van. Gelegen in een weinig preten
tieuze buurt met rechthoekige 
woonblokken in het in trek rakende 
Zesde District, is het zo goed als 
onbekend bij de meeste café
gangers. Het behang is verschoten, 
en deels bedekt met posters. Het 
zitmeubilair lijdt aan defekte 
springveringj de bekleding i~ van 
velours maar de kleur ervan 1S 
niet meer vast te stellen. De 
indeling (een aantal fauteuils 
rond een marmeren tafel) lijkt 
meer op die bij een bejaard 
familielid thuis dan op een voor 
iedereen toegankelijk café. Van 
alle Weense cafés die ik ken is 
dit de plek waar ik me het meest 
op mijn gemak voel, waar ik g~woon 
rustig kan zitten lezen of Z01ets. 
Wanneer in de herfst de kou invalt 
komt er een prachtige kachel uit 
1895 in aktie en begint vlakbij de 
deur warme lucht uit te blazen. 
Een dikke deken schermt de deur af 
om de warmte vast te houden: een 
oude gewoonte in Midden-Europa, 
van Praag tot Zagreb. 
De ober in Café Jelinek is een 
vrouw: Frau Maria, wier verlegen 
glimlach oplicht wanneer ze j~ 
tafeltje nadert. Wanneer ze n1ets 
te doen heeft gaat ze aan haar 
tafeltje zitten, waar vandaan ze 
zowel het café als de straat kan 
overzien, en pakt haar breiwerkje 
op. Ze heeft het nooit zo druk dat 
het haar ontgaat wanneer een glas 
leeg is of een klant wil betalen. 
De eigenaar hoort en ziet men vaak 
bezig in de keuken, waar het ge~~k 
wordt bereid. Sommige soorten Z1)n 
maar af en toe verkrijgbaar, maar 
de Gugelhupf, een nogal machtig 

produkt, is gewoonlijk wel in 
voorraad. 
De gasten in Café Jelinek, voor 
het merendeel mannen tot middel
bare leeftijd, zitten in de regel 
te lezen. Frau Maria kent de mees
ten van gezicht; slechts af en toe 
komt er eentje bij. Soms dwarrelt 
er een Amerikaan of een Australiër 
naar binnen, in volstrekte vervoe
ring dat charmant-verwaarloosde 
gelegenheden als deze nog bestaan. 
Frau Maria wil het zo houden. 
[Café Jelinek, Otto-Bauer-Gasse 5, 
tlf. 5974113] 

CAFÉ DOMMAYER 
Van Café Dommayer wordt beweerd 
dat het in 1787 is opgericht door 
iemand die Dick heette. Sinds die 
tijd is het tenminste vijf keer 
van eigenaar verwisseld, voor het 
laatst in 1963 toen het door de 
familie Gerersdorfer werd overge
nomen. De funktie van het café is 
echter in essentie dezelfde geble
ven: de Weners een aangename gele
genheid te bieden om zich.te ont
~pannen en muziek te belu1steren. 

Jafé Dommayer, gelegen in het 
fraaie Dertiende District, niet 
ver van slot Schönbrunn, heeft een 
elegant interieur, en een tuin met 
veel schaduw waar het prettig is 
om te zitten. Tussen mei en sep
tember kan men de meeste gasten 
dan ook daar aantreffen. Deze 
tuin bekend als de Schanigarten, 
heeft een gratis toegankelijk 
paviljoen waar toneelvoorstellin
gen en concerten plaatsvinden. De 
menukaart is omvangrijk, en omvat 
o.m. gebakken Emmentaler kaas en 
de onvermijdelijke schnitzels. 
Dommayer is beroemd vanwege Zijn 
associatie met Johann Strauss, 
vader en zoon, die er plachten op 
te treden voor de bovenste lag~n 
van de Weense burgerij. Sindsd1en 
lijkt de cliëntèle niet wezenlijk 
te zijn veranderd. De elegant maar 
keurig geklede bewoners van ~et 
Dertiende District begeven z~ch na 
hun zondagse wandeling in het Park 
Schönbrunn als vanzelf naar het 
onveranderlijke comfort van Café 
Dommayer. Sommige jonge.v~ouwe~, 
met hun haar in allerle1 1ngew1k
kelde knopen en strikken, dragen 
de traditionele Dirndl met de 
strak ingesnoerde taille, die weer 
helemaal terug lijkt te zijn. Het 
mannelijk equivalent, bekend als 
de Tracht, is het bekende revers
loze jasje met hoornen of me~a~en 
knopen en een soort veterstr1kJe. 
Oudere vrouwen daarentegen ziet 
men vaak lopen in zware bontjas~en 
en -mutsen, en hun mannen soms 1n 
deftige zwarte pakken. In de ~~ek
ends in de herfst en winter z1Jn 
alle gasten, met uitzondering van 
een enkele krantlezer, daar om 
gezien te worden. 
[Café Dommayer, Dommayergasse 1, 
tlf 8775465] 

CAFÉ EILES 
Toen eerverleden jaar de Oost
duitse meesterspion.Markus Wolf op 
de vlucht was voor dé Duitse auto
riteiten die hem wilden aanhouden, 
werd hij gesignaleerd in Oosten
rijk. De boulevardpers had een. 
foto van hem terwijl hij kalmpjes 
aen mélange zat te nuttigen in 
~afé Eiles. 
De reputatie van Oafé Eiles, en 
van Wenen in het algemeen, als 



vörblijfplaats van het interna
tionale spionnendom dateert van de 
jaren kort na 1945, toen de bars 
en cafés in de verslagen stad 
krioelden van recreërende soldaten 
van de diverse bezettingslegers. 
Vanuit het café kon men, als men 
zijn nek wat uitrekte, bijna de 
voordeur zien van het culturele 
instituut van de Amerikaanse am
bassade, bekend als Amerika Haus. 
Het stadhuis en het parlements
gebouw zijn eveneens Vlakbij. Een 
grote koperen klok hangt op een in 
het oog lopende plek, en vele 
bezoekers stoppen even om hun 
horloge te controleren. Niet in de 
laatste plaats wordt Café Eiles 
gefrekwenteerd door mannen die in 
de jaren '40 hun meest aktieve 
jaren moeten hebben gehad. Ze 
verschuilen zich meestal achter 
een krant.' 
Uiteraard verstrekt de ober in 
Café Eiles geen informatie over de 
cliëntèle. Vragen over spionnen 
worden konsekwent genegeerd. De 
meest talrijke klanten zijn de 
bureaucraten van de stedelijke en 
landelijke overheid, netjes in het 
pak en aktetas onder de arm. Voor 
ze aan een tafeltje plaatsnemen 
pakken ze vijf of zes kranten van 
de leestafel: Meestal nemen ze 
alleen koffie maar soms gaan ze 
zich te buiten aan een stuk Milch
rahmstrudel, waar Eiles een deel 
van haar faam aan te danken heeft. 
Dit gebak heeft een kaasachtige 
vulling en wordt overgoten met een 
romige vanillesaus. 
Eiles is ook populair bij akteurs 
en aktrices, die na de middag
voorstelling in het Burgtheater of 
het Theater in der ~osefstadt, 
even verderop, even binnenwippen. 
's-Morgens echter is het café 
bijna leeg, en kun je er op je 
gemak luisteren naar de geluiden 
van een stad die op leeftijd 
begint te komen. 
[Café Eiles, Josefstädter Strasse 

2, tlf. 423410] 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Het bovenstaande is een artikel 
van Brenda Fowler, gepubliceerd in 
The New Vork Times op 27 Dec 1992. 
Vert. 0..10. Met dank aan John Frost 
voor toezending. 
################################# 

'I\RANTEN IN DE TREIN 
De Zwitserse spoorwegen z1Jn op 
hun drukste lijn, die van Genève 
naar Lausanne, Bern, Olten en 
Zürich, begonnen met de verkoop 
van kranten in de trein. In de 
rijdende mini-kiosk vindt men de 
voornaamste landelijke dag- en 
weekbladen alsmede de plaatselijke 
~agbladen van de steden langs de 
lijn, tot een totaal van 36 ver
schillende titels.- (Petit Jour) 

GEZOCHT: Kranten met de datum 12 
DECEMBER 1938 uit binnen- en bui
tenland. Verder zoek ik bladen als' 

SMILE, OKIDOKI, TIT BITS, BRAVO, 
(niet de Duitse Bravo), BLIGHTY, 
LOLLIPOPS, DER WITZ, LAUGH MAGA
ZINE, HUMOR VARIETY. Klaas Vander
spoel, Henri Dunantiaan 71, 9728 
1'0 GRONINGEN. 

AANGEBODEN: plm. 50 stuks tijd
schriften "MARGRIET" en "LIBELLE" 
tot 40_50 jaar oud, in goede staat 
verkerend. Mw. H.E.Geerdink, 
Buitenweg 63, 7553 BB HENGELO (Ov) 
tlf 074- 436197, na 18.00 uur. 

LE JOUR 

BARNEVELD 6 NOVEMBER A.S. 
Op deze datum zal onze jaarlijkse 
beurs, samen met de Documentatie
groep '40-'45, plaatsvinden. De 
plaats zal als steeds zijn Zaal 
Van de Heuvel, Nieuwe Markt 31 te 
Barneveld. Vanaf 10.00 uur is het 
be~rs; tafelhuurders kunnen vanaf 
9 uur terecht. Wie tafelruimte wil 
huren gelieve dit schriftelijk te 
doen bij de Heer J.Fioole, Noor
derveld 24, 4143 VK LEERDAM. Wij 
gaan ervan uit dat de prijs nog 
steeds 6 gulden per strekkende 
meter bedraagt; totaal bedrag ter 
plaatse in kontanten te voldoen. 
De organisatie is als steeds in 
handen van de Documentatiegroep 
die van iedereen een zeer besch~i
den bedrag aan entrée vraagt. De 
beurs duurt tot rond de middag· zo 
spoedig mogelijk daarna houden'Wij 
van de VKTV onze VEILING, waarvoor 
we natuurlijk ook de leden van de 
Documentatiegroep van harte willen 
uitnodigen. Om de zaak beheersbaar 
,te houden wille'n we alleen wel het 
aanbod van te veilen kavels beper
ken tot wat de VKTV en haar leden 
aandragen. Wie kavels heeft aan te 
bieden kan deze op de beurs al aan 
de sekretaris ter hand stellen 
onder opgave van de minimumprijs 
per kavel. Van de opbrengst gaat 
75% naar de verkoper en 25% naar 
de clubkas. Tenslotte zal na af
loop van de veiling onze jaarlijk
se algemene ledenvergadering 
plaatsvinden.- 0..10 

Op 25 maart is in Parijs een nieuw 
dagblad gelanceerd onder de naam 
"Le Jour". Het eerste nummer kwam 
in een oplage van 150.000 op de 
markt. Het telde 16 pagina's op 
het forma,at 33x47cm, en werd voor
namelijk door studenten op straat 
aan de man gebracht. De verkopers 
mochten van de 4 frank die de 
klant moest betalen 1.60 voor hen-
zelf houden.- (Le Petit Jour) 

Th!'Ncw)'orklunt'$ : 



Life, een feest voor de fotograaf 
Deel 2 - door Klaas Kornaat 

Zoals in 'Au Courant' 1/93 werd beschreven was 'Life' vanaf 
het eerste nummer in 1936 het blad van Harry Luce, de ambi
tieuze uitgever, die vond dat degene die de investeringen deed 
ook de inhoud van de artikelen kon bepalen. Luce werd echter 
overvallen door het gigantische succes van 'Life'. Door de 
hoge inkomsten uit advertenties was er al snel genoeg geld om 
reportages te maken. En niet alleen in de Verenigde staten 
zelf. Letterlijk over de hele wereld stapten jonge correspon
denten en fotografen uit het vliegtuig om voor 'Life' het 
dageli jks leven vast te leggen. Luce kon daardoor lang niet 
altijd ,de zaak in de hand houden. Wanneer zijn personeel 
rondtrok in " India, Tibet, Polen of chili waren ze in feite 
volledig vri j, in het besef dat het weggooien van het foto
werk, of het schrappen van de tekst op den duur gewoon te veel 
geld zou kosten. 
Door deze merJ<.waardige situatie Jcon journalistieJ<. talent op 
allerlei gebied in 'Life' aan bod komen. Veel meer dan in 
'Time', dat werd gemaakt door een vaste redactie, die het niet 
in het hoofd haalde stukken te plaatsen, die Luce zouden 
ontstemmen. 
De grote verdienste van de makers van 'Life' was dat zij 
optimaal gebruik maakten van de hun geboden vrijheid. Zonder 
overdri jving kan men beweren dat het beeld van de wereldge
schiedenis tussen 1936 en 1972 is gedomineerd door 'Life'. De 
fotografen van 'Life' bepaalden zo'n vijftig jaar lang de 
visie op de werkelijkheid van miljo~~ mensen. 
Terugki jkend op de geschiedénis van !'let weekblad valt meteen 
op dat veel van het beroeUf4~ fotowerk door een betrekkeli jk 
kleine groep fotografen is ç~uaJ<.t. Deze eli te ontwikkelde een 
stijl, die tot op de dag van vandaag wordt nagevolgd. Het is 
onmogeli jk hier alle grote fotojournalisten de aandacht te 
geven die ze verdienen. Daarom is op deze plaats gekozen voor 
een klein aantal van de meest bepalende gezichten van 'Life'. 
Voor een meer compleet verhaal verwi js ik de geinteresseerde 
lezer naar de beknopte literatuurlijst. 

Margaret Bourke-White 
zi j begon haar carriere bi j 'Fortune', maar toen Harry Luce 
met 'Life' startte was ze meteen van de parti j. Haar opvat
ting, dat je 'in' je onderwerp moest kruipen om geloofwaardige 
foto' s te kunnen maken, deed haar niet rusten voor ze haar 
'plaat' had gemaakt. Ze was de eerste om toe te geven dat ze, 
om op bijzondere plaatsen te komen, regelmatig haar vrouwelij
ke charmes in de strijd gooide. Hoe ze het ook voor elkaar 
kreeg, haar reportages leverden onveranderlijk fantastische 
foto's op. 
Ze maakte de omslagfoto voor het eerste nummer van 'Life', een 
beeld van de 'Fort Peck Dam' in Montana, een enorme stuwdam, 
die het resultaat was van Roosevelts werkloosheid bestrijdende 
'public Works Administration'. Het leven van de arbeiders, de 
morsige kroegen en het vastberaden gevecht tegen de crisis: 
alle aspecten van het deze werkverschaffing bracht ze in 
beeld. 



Margaret 
Bourke-White 

LouisvilIe, 
Kentucky, 
1935 

In de Tweede Wereldoorlog maakte ze verschillende bombardemen
ten mee, en een schip, waarop ze als passagier meevoer, werd 
in de Middellandse Zee getorpedeerd. Ze fotografeerde als 
enige helse beschietingen in Moskou en ze had de twijfelachti
ge primeur om hartverscheurende foto's te maken bij de bevrij
ding van Buchenwald in april 1945. 
Ze was bij Gandhi een paar uur voor zijn dood, daalde af in de 
goudmijnen van zuid-Afrika en werkte aan het front in Korea. 
Zonder concurrentie verdiende zij zo de titel 'koningin van de 
persfotografie'. 

Alfred Eisenstaedt 
'Eisie' is volgens sommige bronnen de persfotograaf, wiens 
werk het meest is afgedrukt. In zijn 50-jarige loopba~n was,er 
geen beroemde wereldburger, die niet door hem op de gevoelige 
plaat is vastgelegd. Hij ontvluchtte als beginnend professio
neel journalist Nazi-Duitsland om in de Verenigde staten 
vrijwel meteen beroemd te worden als 'Life'-fotograaf van het 
eerste uur. 
Wellicht zijn bekendste foto nam hij op 15 augustus 1945 
tijdens de overwinningsparade op Times Square in New York. Een 
soldaat en een verpleegster, die elkaar nog nooit gezien 
hadden, verloren zich in een innige omhelzing. Eisenstadt was 
er als de kippen bij en maakte zich in een klap onsterfelijk. 
Het was een voorbeeld van zijn grote talent om het bijzondere 
in een situatie als enige te treffen. Mensen die duizenden 
keren werden geportretteerd, zoals Churchill en Kennedy, zien 
er op zijn foto's anders uit. Ze geven de kijker de indruk aan 
de kleine Duitser hun ware gezicht te hebben getoond. 

Philippe Halsman 
Halsman was misschien niet de beste, maar toch zeker een 
opmerkeli jke I Life '-fotograaf, die verantwoordeli jk was voor 
veel beroemde covers. Zijn wat geforceerde portretten zijn 
heel bijzonder, al was het maar omdat hij zichzelf en zijn 



Marilyn Monroe, 
een Life-cover 
uit 1952 
van Philippe Halsman. 

Rechts: Goebbels in 1934, 
van Alfred Eisenstaedt. 
Deze foto werd 
pas in 1954 in Life 
gepubliceerd. 

Margaret Bourke-White: 
Buchenwald, april. 1945 



'onderwerpen' niet al te serieus nam. wie de foto ziet van 
Dali, die het beeld inspringt, terwi j 1 katten, een stoel en 
emmers water hem om de oren vliegen, zal deze 'Halsman' niet 
snel vergeten. Rond 1960 maakte hij een serie portretfoto's, 
waarbij hij de beroemdheden vroeg een kleine vreugdesprong te 
maken. Richard Nixon, ,de hertog en hertogin van Windsor en 
natuurlijk Marilyn Monroe kwamen los van de grond terwijl hij 
afdrukte. Van de tragische filmster maa](te hi j overigens ook 
haar meest beroemde coverfoto, ten bewijze dat zijn kwalitei
ten niet alleen gebaseerd waren op grappige trucs. 

Co Rentmeester 
Rentmeester roeide in 1960 in de Nederlandse Olympische ploeg 
(5e), maar trad als natuurtalent een paar jaar later .toe tot 
de 'Life'-elite. Zijn meest bekende werk bestaat, hoe kan het 
ook anders, uit sportfoto's en natuuropnamen. Hij wachtte 
geduldig in het water van het zwembad tot hij Mark spitz, 7-
voudig kampioen, vol in het geconcentreerde gezicht had 'ge
snapt'. Het portret werd over de hele wereld verspreid. 
Ondanks deze specialisatie was hij een veelzijdig vakman, 
zoals vrijwel al zijn 'Life'-collega's. Een van de meest 
indringende beelden van de oorlog in Vietnam, een tankcomman
dant die door zijn vizier tuurt, we:çd, 00]( door Reptmeester 
gemaakt. Hij won er in 1967 de eerste prijs van 'World Press 
Photo' mee. 

Literatuur LIFE : 
- Dora Jane Hamblin : 'That was the Life' (New York 1977) 
- 'Life photographers, their careers and favorite pictures' 
(ed. Stanley Rayfield, New York 1957) 
- 'The best of Life' (New York 1973) 
- John Loengard : 'Life classic photographs, a personal inter-
pretation' (New York 1988) 
- 'Life, The first 50 years 19~6-1986' (Boston 1986) 
- John Kobler 'Luce, his Time, Life and Fortune' (London 
1968) 
- David Halberstam : 'The powers that be' (New York 1979) 

Natuurlijk is deze lijst verre van compleet, verschillende 
bundels met 'Life'-foto's zijn verschenen rond bepaalde the
ma's 
( , .. at the movies',' .. at war', ' .. the sixties' etc) en ook 
over het leven van Luce is veel geschreven. De mooiste bron 
blijft natuurlijk het tijdschrift zelf. Wie geduldig zoekt kan 
voor niet al te veel geld nog aan goede exemplaren komen. 
Daarbij moet men wel beseffen dat 'Life' in meerdere edities 
verscheen. De in Europa verkochte 'Atlantic Edition' verschilt 
belangrijk van de originele 'Life'. Wereldberoemde covers 
(zoals de in deel 1 'van het artikel genoemde 'vietnamcover' 
van 27 juni 1969) werden in Europa vervangen door meer op die 
markt gerichte omslagen. 

Als echte verzamelaar kan ook ondergetekende het niet laten de 
VKTV-leden te vragen of zij hem soms aan 'Life' of andere 
foto-tijdschriften (liefst compleet en onbeschadigd) kunnen 
helpen. 
Alvast bedankt ! 

Klaas Kornaat 



In het volgende nummer van Au Courant: 

De magische betekenis van de cover van het nieuwsmagazine Time 



KRANTENCURIOSA uit de verzameling van 
Louis Nierijnck (deel 15) 

--------------------------------------
Handelende over een verwarde 

"Vlaamsche Socialist", een krant met het 
verslag van een ' lijk-statie '., een "Lucht
bol", een beplakte krant en een reizende 
Nieuwsbode. 

HET LANDSTORMBLAD (april 1924) 
was een maandelijkse uitgave voor "den 
bijzonderen vrijwilligen landstorm, insti
tuut tot steun aan het wettig gezag". 

Bijzonderheid van deze uitgave is 
de kop die een kwart van de voorpagina be
slaat met links een dame die een krans 
rond het hoofd van een soldaat legt,waar
boven de strofe uit het Wilhelmus Den Va
derlant ghetrouwe. Blijf ick tot in den 
dood". 

Rechts een landstormer op het land 
met schop in de hand, geweer op de schouder 
en op klompen, waaronder de tekst "als ft 
moet". 

Uit België stamt "DE VLAAMSCHE 
SOCIALIST" van 25 april 1944, dat de indruk 
geeft anti-Duits te zijn omdat het "blaadje 
slechts op een beperkt aantal exemplaren 
verspreid wordt en het na lezing moet door
gegeven worden aan "uw arbeiskameraad"! 

De inhoud is wat verward en moet 
zelfs in de ogen van de duitse 'bezetter 
ergens onaanvaardbaar zijn geweest,doch de 
volledige vermelding van naam en adres van 
de uitgever en opsteller (Bert van Crombrug 
ge)laat aan de ware gezindheid van het blad 
geen twijfel. 

...... '1)e V/a;i~;tT! 
VOOR DE mElDERS! DOOR De AR8!IDeRS ! 

It ,. 2i All!II!. 1! 
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Det'-- .. ___ .,......IJ,W_ ............ _ .................................. ... 
~ ............. ·~ ................ I 
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Door de eeuwen heen hebben drukkers 
van kranten speciale uitgaven verzorgd ter 
gelegenheid van belangrijke binnenlandse 
gebeurtenissen. De meest decoratieve exem
plaren die zich in mijn verzameling bevinden 
zijn de 'extraordinaire edities' van de . 
's-Gravenhaegse Courant. 

Een wel zeer rijk versierd voorbeeld 
daarvan is de EXTRAORDINAIRE 1 s-GRAvENRAEGSE 
VRIJDAGSE COURANT van 23~2-1759, uitgegeven 
door Stephanus de Groot,dat een beschrijvin 
geeft van de 'Plegtige Lijk-statie van wij
len H.K.H .. Anna, Princesse Douarière van 
Oranje en Nassau'. 

De rouwranden van de krant bestaan 
uit de gebruikelijke doodshoofden, maar in 
dit geval áragen die merkwaardig genoeg ook 
een kroontje •••• Een krant om in te lijsten! 

Tijdens de oorlog verscheen weke
lijks aan boord van de Amerikaanse kruiser 
"Washington"de seheepskrant COUGAR SCREAM. 
In de kop aan weerszijden van het silhouèt 
van de kruiser, staan de koppen van Presi
dent Washington en een panter. De inhoud 
bestaat uit enkele persoonlijke medede:L'.:.;'·~!: 
wat sport, opgave van de versch. bezoekers en 
de mogelijkheid om het blad gratis naar het 
thuisfront te zenden door het op een specia:~ 
manier te vouwen 

Natuurlijk ontbreken de bekende 
oorlogsslogans niet zoals "rats have big 
ears.Be eareful what you say in public pla
ces" en "loose lips ean sink ships". 
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LE FARCEUR.GAZETTE IN PATOIS 
van 6 jan 1929 komt uit Mons in België. De 
kop van de krant vertoont twee lachende 
mannen met het blad voor grappenmakers van 
dezelfde titel in de hand. 

Een leuk artikel beschrijft 
een reisje van de !abonneerden naar Vlis
singen via de pont in Breskens en alhoewel 
men nederlands had geleerd verstonden ze 
niets van het zeeuwse dialect. 

Het weekblad zelf is in het 
Henegouws dialect (patois)geschreven. 

I nU" ...... tllnle c!ot.Irnt1 • _____ ••• _)1'" h,h~ I 1"111'" '~r., 
1." WfU ____ ..... _. 

.. 
Onlangs ontving ik uit Ameril 

een tweetal nummers van het Engelse weekbla 
THE CRAFTSMANjOR LONDON INTELLIGENCER uit 
17770 Uitgegeven door W.Parker,Old Baily. 
Ret blad komt niet voor in de bestandslijst 
van Crane & Kaye en de British Library kon 
mij geen inlichtingen verstrekken. 

Buitendus de zeldzaamheid 
dit weekblad is de curiositeit dat ik van 
één der nrs 32 opgeplakte teksten uit ander 
.kranten - wel van hetzelfde jaar maar van 
veel latere- of jongere datum - zorgvuldig 
heb verwijderd,zodat de oorspronkelijke 
tekst weer te voorschijn kwam. De op hèt 
origineel geplkte kolommen willekeurige 
teksten geven geen duidelijkheid waarom dit 

heidellBe karwei oo:i.t door iemand zoveel jaar 
geleden werd verricht. Het tweede nr in mijn 
bezit heb ik gelaten zoals het waB;de opge
plakte teksten zijn daarop zo goed aangebrac t 
dat het blad tegen het licht moet gehouden 
worden om 24 donkere vlakken met de extra 
druk te kunnen waarnemen • 

Zulke vreemde onverklaarbare zaken 
uit het verleden geven het verzamelen een 
extra dimensiel 

.:The 'Cl'afdinan; Ol', Löndoll Intel1igenccl" 

Niets is er bekend over het blaadje 
waarvan ik no.1 bezit uit 1788. 
titelblad vertoont een ballon 

DE LUCHTBOL, 
Het 

man en een vrouw met 
De publicatie bestaat 

inhoud beslaat een 

met schuit 1tJaarin een 
elkaar discussiëren. 
uit 8 pagina's en de 
"markt-praatje tusschen 
de 2e pagina begint het 

Japik en Knelis". On 
met de volgende me

dedeling: "Dit Blaadje, moet je weeten, Word 
de Luchtbol geheetenjNiet alsof de Schr:roer 
zoo luchtig En de drukker zoo klugtig Is: 
maar omdat hy zoo veel vertelt Als of hy ook 
overal heenensnelt, En meêbrengt van Oost v 
West van Zuid en Noorde Het geen hy daar zag 
of 't geen hy daar hoorde. 

Weet iemand hier meer over? 

L U C-·H· T B·:Q L . 

No. t. 
\.: ... 

Auno M IJ eer. .Y X X P' 1 I i. 



Voor m~Jn verzameling ben ik de gelukkige 
bezitter geworden van een aantal jaargangen 
van DE REIZENDE NIEUWS-BODE uit het Amsterd 
van de 1ge eeuw. 

Het volksblad - altijd 4 blz -
verscheen sinds 1790 tweemaal per week bij 
van Kolm in de Tuinstraat te ·Amsterdam en 
toen nog onder de ti tel WEEKELYKSCHE 
NIEUWS-POST, maar in het begin al wel met 
het vignet over de halve voorpagina. van een 
postrijder te paard die een trompet blaast. 

. . De inhoud bestaat voor het grootst 
deel uit puur Amsterdams nieuws met statis
tieken. van de burgerlijke stand en zieken
staat der plaatselijke gasthuizen. Alle on
gelukken worden vermeld: "Op de Reguliers
gracht is een Man subied Doodgebleev.en" of 
"Op de Westermarkt is een Meisje gevallen 
en was droevig aan het hoofd bezeerd!', enz. 

D 11: wo E.K Z 1. 11 fi 11 () H E 

NIEU·WS-BODE. 

WOODS-

18 

(l(ZT CON.C'ZI,l.VT.) 
~.ijne 1loi.J all !lODE (om ille3 :.0. !1..,c Wcrelè.ron! ;;i: ob!l::n'ecren1~ 
',otbragr: hebbende, kwam He te AM:; TE 1t • .D A. M binnen :ijden , 
mij werd :1ldaar verllaaJd dat vu Zo::'::g Il:n :t!en [Ol: Wo ... n~ 
d.g den jden acta "er d. v~lg .. d. Ongelullen geboord "':ren: 

Ia de Angelh::rsscralc is Cf1It Jongerja v:m d. traFP.:n gc-rd!:n .m 
Wal eileadi; ~ez:~crd. Op de ÁnlJeiicrs~rnc:h[ Ja ecu VrODN :;;aee goed 
.ipoelen !n bet W:lter ~enJ.len, (lan is i2.deHjk ;ercd. In de T!.;~he! ... 
Jtra;J,t ireeg cl::n Meisje ee:\ ~oe\'l]i I W.laJ'n'ln z.ij !'eva;,clijk ziek ::;r. 
:luiten Je ZagJ,'loort i.s ~cn .r·}nlV!!ir.; :n cen :;lOOI! ~Cfa!lc:t :n :::0:: 
lel,'ens~e.,.Q:lr ,cred. Op I!cn.' dDr Pildtm ~U3ar :3 .:en "{rcuw .!c~:ulcn 
en :1t:el"t ;aur been .. ;(cbrokcn. Op de Ilililg~r::..c~:: J Jij Je GourJ.thlom· 
,nril3.t. i.s .:en Jon~etje \';n een w<1ter~chuit in da grncbt :;evaJlI1:f. 
dan :s ;~oeai~ '~ercd4 Op Futs zîjn .?<:M :1: I!cn oud. slan 'ub;,!d, 
dOod. ~eDitlven. Op Je Dr9uwersqr~c}Jt is ~=n .I~hzd in,,~ct. ~tcr 

__ Het buitenlands nieuws wordt mees 
al vermeld op blz.3,alwaar ook de adverten
tiën zijn geplaatst, evenals op blz.4. 

Pas in 1832 kreeg het blad de 
titel "DE REIZENDE NIEUWS-BODE, die het tot 
het einde behield. De uitgevers hebben de 
publicatie versoheidene malen moeten onder
breken om allerlei redenen , doch het blad 
werd steeds opnieuw "geboren" en het ver
scheen nog toen Sautyn Kluit er i~ 1877 
over schreef. Uit zijn bijdrage over deze 
krant blijkt dat ik de beschikking kreeg 
over de exemplaren van de uitgever zelf;de 
beschrijving klopt precies met de collectie 
Het oudste bekende nr dat hij onder ogen 
kreeg was een exemplaar uit 1795jbij de ver 
zameling is een nr. uit 1794! 

De Reizende nieuws bode was de 
enige krant in Nederland waarop gedurende 
een bepaalde periode geen belastingzegel 
werd afgedrukt,wel de mededeling "met con-
"cent"~n naderhand bij. gedeeltelijke betalin 
op voorhand "met consent zonder zegel.Het 
regt voldaanI1 • Sinds het no .. 100 van 15 dec 
1845 moest het zegel (1c)toch aangebracht 
worden. Het blad werd in een oplage van ± 
1200 exem laren in Amsterdam bezorryd door 

een aantal rondbrengers of rondbrengsters en 
de lezers zagen de verschijning steeds reik
halzend tegemoet. 

DB RBIZENDB NIRlJWsnrunl. 

N' •. 61. 

IfOE~S- 0.\6, 

30 Julij. 

18 56. 

Ean leuke krant met leuke teksten 
en een mooi vignet, elk exemplaar - behalve 
de wat lichter afgedrukte - waard om te wor
den ingelijst! 

Bij deze partij van de drukker zelf 
kreeg ik ook de originele houtblok van de 
gravure, die gedurende de jaren 1832-1869 
was gebruikt voor dat vignet. 

Ook in de collectie was aanwezig 
een "Nieuw-jaars Nieuws-Post", een "Nieuw
jaars Nieuws-Bode" alsmede de"Amsterdamsche 
Nieuwspost" van 23 jan 1806 van J .. Bruyn, in 
de Boomstraatjook het blad met dezelfde tite 
van 13 febr 1826 van Joh.de Vogel uit de 
Anjeliersgracht no.48, \vonderlijk genoeg 
beide met hetzelfde vignet als de krant 'Jan 
van Kolml 

Een andere titel en ander vignet 
(de ruiter rijdt naar rechts iep.v.naar lin 
is de onbekende uitgäve van Johannes de Voge 
met als ti tel "DE MAANDAGSC"dE NIEUWS-BRENGER' 
van 6 juli 1818, een uitermate zeldzaam s+;uk1 

J\iIy ,. 

18. 

Mvn '11ft: "R.eu, ,.olhr:J.~t' ":btlende', om =rU' ~é4ctl!e L..:z~t •• ie 0elal1g
ry&l1~ Tvdina;en te vertCho.lf:D, ZiDO :<Wlm ik: dcn":6 de dc~~t oinDen 

.' AM,sTERDAM dut mV bel:' vnl~~od. vethlhld· wierd, jiJ: 

Scc O~~:oer7.sb~~'d~~,~~~n~::~: ~qeg~;~~~~ 1~:!~ 11 9~. 
S.n ;let GlOlui .:.er JONG Gï::.'JOR~J!! .3:1~S?,E~f. JIQo~'J .ie.a:~ 
<ili1.d.:n ;!ttrzelycr larl:SQ:'!:~::, :-'tlO .:eChmreoe:o JO 'Ulclj(en ':\! .. 

mecoten5 .... .;-IJ l.1.m:q t;.6 .\!:::ICi.eren, .nar ODtler ~ fjfceJioq. 
Z'F,C1~ 3' tn:cr G:ocoreo '''::\0 Overledco. 

In het GASTEC':S .~JnIlCD ~~:.e Stad ZYO :;'ao. ::'it:k: :;~gende :]9 .\1c,:~ 
!Qoen.~ ooat:r ve!;\ uCt31 5':1. .C;>l:l::lvrou ..... c:c. 20 in .lel jOIi.:n \~.l.:iT 'r 

~~~~~l~m~~~ ~~~~~3~~;ln ';an.~;:; <1Je~~{~~~cln;;; .~,::::\~~nr.;:tc }i~~;~;~ 
'/. :0 in het dtl1~tennQU t .'ft!IHC!::~a. 'J,erlc-J.:"o .:~'n. lf)i~j{omon 60. ':0 wit
'IHlllD.l.4 :'d.enlcnMo. 

De partij van van Kolm vormt 
een schitterende aanwinst voor mijn verza
meling curiosa. 

Voor liefhebbers van een exem-
plaar zijn er enkele nummers ter ruiling 
beschikbaar. 

( wordt veI"'!olgd) 



De Tweede Wereldoorlog 50 jaar geleden (4de kwartaal 1943) 

N ur n ky 
In het vierde Kwartaal van 1943 
werd gepoogd de grote, eerder dat 
jaar in gang gezette, offensieven 
van de gealliëerden krachtig door 
te zetten. In de meeste gevallen 
lukte dat ook. Na Kursk en Orel 
drongen de Sovjet-legers de Duitse 
eenheden steeds verder terug, 
daarbij geholpen door Hitler, die 
het Middellandse Zee gebied nu 
belangrijker vond dan het Oost
front, en zijn SS-divisies naar 
Italië stuurde. Maarschalk Koniev 
stak de 'Dnepr ·over. Op 6 november 
werd Kiev bevrijd, op 31 december 
gevolgd door Zhitomir, nog 100 km 
verder naar het westen. Daartegen
over liep het door de Britten aan
gevoerde offensief in Italië vast, 
hoewel ook Italië (op 13 oktober) 
de Duitsers de oorlog verklaarde. 
Op 3 december begon de langdurige 
slag om Monte Cassino. 

TARAWA 
Aan het front in de Pacific maakte 
na MacArthur (op Nieuw Guinea) nu 
ook admiraal Nimitz vorderingen. 
De Mariniers gingen op 20 november 
op de Gilbert Eilanden in de slag, 
met name op Tarawa en Makin, die 
ondanks zware Japanse tegenstand 
werden genomen. Dit maakte de weg 
vrij voor de aanval op het meer 
noordwestelijk gelegen atol Kwaja
lein in de Marshall Eilanden, dat 
de Amerikanen weer een flinke stap 
dichter bij de Philippijnen zou 
gaan brengen - en bij Japan zelf. 

BERLIJN 
Ook de luchtoorlog boven Duitsland 
woedde onverminderd voort. Eind 
november voerde de RAF zware aan
vallen uit op Berlijn, waar zo'n 
4000 mensen omkwamen. Beetje bij 
beetje begonnen de Duitsers te be
seffen dat er tegen dit soort 
raids weinig viel uit te richten, 
wat sommigen, zoals de stafchef 
van de Luftwaffe Hans Jeschonnek, 
die slecht met Göring overweg kon, 
tot zelfmoord dreef. Anderen 
werden door de vernieling van hun 
steden en de dood van dierbaren 
ertoe gebracht met grote hardnek-
kigheid door te vechten. 

CONFERENTIES 
De laatste drie maanden van 1943 
was ook weer een periode van grote 
en belangrijke conferenties. Eind 
oktober bereikten Molotov, de 
Britse minister van buitenlandse 
zaken Anthony Eden en de pas be
noemde Amerikaanse ambassadeur 
AvereIl Harriman in Moskou over
eenstemming over een oorlogsver
klaring van de Sovjet Unie aan 
Japan, over de oprichting van de 
Verenigde Naties en de berechting 
van oorlogsmisdadigers. Minder dan 
twee weken daarna volgde in de 
Amerikaanse hoofdstad Washington 
de oprichting van de UNRRA, de 

vluchtelingenorganisatie van de 
Verenigde Naties. In Cairo werden 
twee topconferenties gehouden: de 
eerste eind november tussen 
Roosevelt, Churchill en Chiang
Kai-Shek, en de tweede begin 
december tussen Roosevelt, Church
ill en de Turkse president Inönü. 
Tussen die twee in vondt de grote 
en zeer belangrijke conferentie 
van Tehran plaats, waaraan werd 
deelgenomen door Churchill, Roose
velt en Stalin. Hier werd de I 

Sovjet-leider in kennis gesteld 
van de plannen voor de landingen 
in Normandië en Zuid-Frankrijk, 

vooral ook met de bedoeling om die 
te coördineren met een offensief 
door het Rode Leger. Verder werden 
er afspraken gemaakt met betrek
king tot de naoorlogse grenzen van 
Polen: de Oder-Neisse lijn in het 
westen, de Curzon-lijn in het 
oosten. Ook bevestigde Stalin Zl]n 
voornemen om het Rode Leger tegen 
Japan in te zetten zodra Duitsland 
verslagen zou zijn. Dat hij die 
toezegging deed hield zonder enige 
twijfel verband met het succes dat 
het herfstoffensief van de Rode 
divisies had gehad, en dat Nimitz 
en MacArthur hadden aangetoond dat 
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de Japanners bepaald niet onver
slaanbaar waren. 

RUSSISCHE KRIJGSGEVANGENEN 

De Sovjet-overwinning bij KursK 
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veranderde zowel de politiek van I 
de Sovjets ten opzichte van Duits-
land als de Duitse politiek ten 
aanzien van de Russen - met name 
Russische krijgsgevangenen. De 
Duitsers hadden meer dan vijf 
miljoen Russische militairen 
krijgsgevangen geMaakt, verreweg 
de meesten in 1941 en '42. Van dit 
grote aantal zouden maar net een 
miljoen de oorlog als krijgsgevan
genen .overleven. Zo'n 800.000 ver
anderden' van status: ze werden 
afgevoerd als dwangarbeiders of 
geprest om aan Duitse zijde tegen 
het Rode Leger mee te vechten. De 
overigen, meer dan drie miljoen, 
zijn tijdens hun krijgsgevangen
schap omgekomen c.q. omgebracht. 
Dit aantal maakt het Duitse ge
drag ten opzichte van Russische 
krijgsgevangenen kwalificeerbaar 
als hun grootste oorlogsmisdaad op 
die tegen de Joodse beVOlking na. 
Ook de burgerbevolking in het door 
de Duitsers bezette deel van de 
Sovjet-Unie had zeer zwaar te 
lijden onder de Duitse terreur. 
In Frankrijk was .aar één Oradour 
en in Tsjechië maar één Lidicej in 
Rusland, Wit-Rusland en de Oekra
ine ondergingen honderden dorpen 
een soortgelijk lot. 

SCHAARSTE AAN MANKRACHT 
Na medio '43 veranderde het Duitse 
beleid ten aanzien van de Russen 
ook iets. Het punt was dat ze 
nogal wat mankracht tekort kwamen, 
nu hun bondgenoten ofwel waren 
uitgeroeid, zoals de Hongaren en 
Italianen, ofwel niet meer wilden 
vechten, zoals de Roemenen. Ook 
Franco trok zijn Blauwe Divisie in 
oktober terug van het Oostfront. 
En de beste Duitse eenheden werden 
nu naar Italië gestuurd. Dus werd 
gepoogd de Russische krijgsgevan
genen (voor zover nog in leven), 
die tot dan toe bijna zonder enige 
voeding en verzorging in kampen 
waren opgesloten, te ronselen. Ze 
werden voor de keus gesteld: ofwel 
aan de kant van de Duitsers en hun 
bondgenoten meevechten, en de kans 
krijgen om te overleven, ofwel de 
hongerdood. Dat velen voor het 
schijnbaar minste van twee kwaden 
kozen kan men hen nauwelijks 
kwalijk nemen. De krijgsgevangen 
genomen Sovjet-generaal Vlasov, 
die tot op dat moment één van de 
snelste klimmers was geweest in de 
hiërarchie van het Rode Leger, 
werd bereid gevonden het commando 
op zich te nemen. Na de oorlog is 
Vlasov door de Amerikanen gevangen 
genomen en aan de Sovjet-Unie uit
geleverd. Waar hij, uiteraard, is 
opgehangen. Wat niet wegneemt dat 
vele Sovjet-soldaten op deze wijze 
het er levend hebben afgebracht. 
Ook de Russische burgerbevolking 
werd vanaf de tweede helft van 
1943, en eerder al in Charkov toen 
die stad voor de tweede keer bezet 
was, een heel klein beetje minder 
wreèd behandeld dan eerder het 

WJI$IIINGTON. Ocl.12 (JlP).-Pro,idonl noo,nvelt. Primo Mini,l" 
rUlh~'''"'~''''u and Premier Stalin loday announcod lhal ltalX had dodar,d 

Germany. Tho Whilo Houso seid Marshal Dadoglio had 

1~1,:omlmunic<'lod .. Jt~ly's dec,larollon agai~~~h!~~lro!~~I1l~~edJ\!::IIl~~lrclrn~l~ l!~ 

geval was. 

DUITSE MOTIEVEN 
Het Duitse gedrag ten aanzien van 
de Russen, en in niet veel mindere 
mate de Polen, werd vanaf het 
begin bepaald door een aantal ver
schillende faktoren. In de eerste 
plaats was er de alom bekende 
Untermensch-filosofie (door figu
ren als Himmler gepredikt), die 
weinig onderscheid Maakte tussen 
de diverse "niet-arische" rassen. 
Vervolgens waren er speciale door 
Berlijn uitgevaardigde dekreten 
die voorschreven dat bepaalde per
sonen, zoals politieke commissa
rissen of mensen van wie dat werd 
vermoed, en krijgsgevangenen die 
zelfs maar verdacht waren van een 
poging tot ontsnappen, zonder meer 
moesten worden doodgeschoten. 
Het tekort aan arbeidskrachten in 
Duitsland zoog bijna drie miljoen 
jonge Russen, Wit-Russen en vooral 
veel Oekraïeners, mannen zowel als 
vrouwen, uit hun dorpen en steden 
weg. Ze werden over het algemeen 
veel slechter behandeld dan dwang
arbeiders uit andere landen. 
Zoals al gezegd was het zonder 
proces en vaak zonder aanleiding 
doodschieten van burgers praktisch 
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het om gijzelaars, soms om mensen 
die verdacht werden connecties met 
de partizanen te hebben. Vooral 
vrouwen en kinderen waren hiervan 
het slachtoffer. Overal was de 
Gestapo, en overal waren volle 
gevangenissen, waar weinigen 
levend uitkwamen. Wanneer de Duit~ 
sers terugtrokken moordden ze in 
de regel eerst al hun gevangenen 
uit. 
Uiteraard waren ook in de Sovjet
Unie Himmler's Einsatzkommando's 
aktief tegen de Joodse bevolking. 
Massamoorden vonden plaats op een 
reusachtige schaal: 100.000 alleen 
al bij Babi Var, niet ver van 
Kiev, aan het begin van de oorlog. 
Dit soort dingen vond onder de 
Duitse bezetting overal plaats, 
van Estland tot in de Krim. Daar 
kwamen vanzelfsprekend nog bij de 
massale transporten van Joden uit 
de omvangrijke ghetto's van steden 
als Minsk, Bobruysk en Vitebsk en 
elders naar de venietigingskampen 
van Auschwitz en Majdanek. 
En zoals al gezegd was daar de 
vernietiging van zo'n drie miljoen 
Russische krijgsgevangenen door 
honger, blootstelling aan de 
elementen, executie en op andere 
manieren. Later in de oorlog 



stierven velen van hen in "concen
tratiekampen, met name Mauthausen. 
Sommigen werden zelfs misbruikt in 
quasi-medische experimenten. 

ONTSLAG VAN RECHTSVERVOLGING 
Wat dit soort dingen nog erger 
maakte was dat het voortkwam uit 
bewust beleid, en dat het zeker 
niet alleen de SS, SD en Gestapo 
zijn geweest die zich eraan hebben 
schuldig gemaakt. Vooral in het 
kader van akties tegen de parti
zanen heeft de Wehrmacht zich met 
zeer grote regelmaat aan de 
burgerbevolking vergrepen. Reeds 
in december 1942 vrijwaarde HitIer 
in een dagorder, die door Keitel 
mede werd ondertekend, iedere 
Duitse soldaat die zich hieraan " 
schUldig maakte van disciplinaire 
maatregelen en rechtsvervolging 
achteraf. 

RUSSISCHE MOTIEVEN 
Maar ook het beleid van de Sovjet 
regering ten opzichte van de 
Duitsers en van Duitsland was aan 
het veranderen. Met het oprukken 
van het Rode Leger na de over
winning bij Kursk kwam stukje bij 
beetje steeds meer bewijsmateriaal 
aan het licht van het beestachtige 
optreden van de Duitsers. Kort na 
Kursk werd in Krasnodar een aantal 
Russische overlopers ter dood ver
oordeeld die de Gestapo hadden 
geholpen bij het om het leven 
brengen van 7000 Joodse en andere 
Sovjet-burgers. Het was voor het 
eerst dat dit soort dingen breed 
werd uitgemeten in de Sovjet-pers 
en het maakte zeer veel indruk op 
de bevolking. In het licht van 
latere ontdekkingen, zoals Ausch
witz, Majdanek en Sobibor, was het 
nog maar kinderspel, maar toch 
reageerden de buitenlandse pers en 
ook sommige sceptici in Rusland 
zelf al met enige terughoudenheid 
op deze berichten. Als middel om 
het moreel van de troepen op te 
peppen, voor zover dat nodig was, 
was het natuurlijk zeer bruikbaar. 

WEINERT's COMITé 
Aan de andere kant realiseerden de 
Sovjet-machthebbers zich dat, nu 
Hitler's laatste kans om de oorlog 
te winnen de bodem was ingeslagen, 
er bepaalde politieke voorzorgs
maatregelen moesten worden genomen 
met het oog op Duitsland's toe
komst, zeker in geval dat overeen
stemming op dit punt met de weste
lijke bondgenoten zou uitblijven. 
Op dezelfde dag dat het vonnis van 
Krasnodar werd gepubliceerd kwamen 
de Sovjet-kranten met het bericht 
dat er een Vrij Duits Comité was 
opgericht, samengesteld uit anti
nazigezinde Duitsers en emigrés, 
onder wie, zoals we al eerder in 
deze rubriek meldden, Walter Ul
bricht en Wilhelm Pieck. De voor
zitter was Erich Weinert", een 
communistisch gezinde schrijver. 
Twee legerofficieren van niet al 
te hoge rang waren vice-voor
zitter, onder wie luitenant Graf 
von Einsiedel die beweerde een 
kleinzoon van Bismarck te zijn. 
Het comité gaf onmiddellijk een 
verklaring uit waarin de Duitsers 
werden opgeroepen tegen HitIer in 
opstand te komen en aldus het land 

het recht te geven over z~]n eigen 
toekomst te beslissen. Het comité 
stelde dat alleen personen die 
tegen "HitIer in het geweer waren 
gekomen deel ~~n een nieuwe Duitse 
regering konden uitmaken. Strikt 
genomen werd de Sovjet-regering 
hierdoor op geen enkele manier 
gecompromiteerd tegenover haar 
bondgenoten. Maar die bondgenoten 
realiseerden zich zeer wel dat de 
Sovjets met dit comité een optie 
achter de hand hielden voor het 
geval zij het in een verslagen 
Duitsland voor het zeggen zouden 
krijgen. 

LE SOIR 
In dit derde kwartaal vonden een 
groot aantal kleinere maar daarom 
niet minder memorabele gebeurte
nissen plaats. Eén daarvan was 
zeker de publikatie op 9 november 

.van een door het Belgische verzet 
gemaakte, clandestiene editie van 
"Le Soir", het officiële door de 
Duitsers gecensureerde Brusselse 
dagblad. Op het eerste gezicht was 
deze uitgave nauwelijks van de 
geregelde te onderscheiden, maar 
de lezers merkten het gauw genoeg: 
in het hoofdartikel werd de Duitse 
nederlaag van 1918 (toen juist 25 
jaar geleden) herdacht, en in ver
band gebracht met het naderende 
einde van het Derde Rijk. 
Op zee was de strijd nog alleminst 
gestreden, maar de Duitsers liepen 
wel de ene klap na de andere op: 
zo werd op 26 december één van hun 
laatste kapitale schepen, de slag

"kruiser Scharnhorst, door het 
Britse slagschip Duke of Vork bij 
de Noordkaap tot zinken gebracht 
toen het een voor Moermansk be
stemd konvooi wilde onderscheppen. 

TEHRAN 
De in het licht van toekomstige 
ontwikkelingen meest belangrijke 
gebeurtenis in het derde kwartaal 
van 1943 vond echter niet plaats 
in het verzet of op zee, maar ver 
weg in Tehran. Eén van de hoofd
punten bij deze beraadslagingen 
was hoe Turkije aan gea1liëerde 
zijde bij de oorlog te betrekken, 
reden waarom kort tevoren in Cairo 
besprekingen hadden plaatsgevonden 
tussen Anthony Eden, de Britse 
minister van buitenlandse zaken, 
bijgestaan door o.m. generaal 
Ismay, en zijn Turkse collega, ook 
met een staf. Na Tehran werden de 
gesprekken met de Turken op een 
hoger niveau gevoerd, tussen 
Churchill, Roosevelt en de Turkse 
president Inönü, ook te Cairo. 

TURKSE VLIEGBASES 
De Turken beschikten over een aan
zienlijk leger van 50 divisies, 
met een goed bewapende infanterie 
en artillerie, maar weinig tanks, 
praktisch geen vliegtuigen en 
nauwelijks enige 14chtafweer. 
Daarom werd hen aangeboden dat in 
geval van een Turkse oorlogsver
klaring aan Duitsland een 20-tal 
Britse en Amerikaanse luchtmacht
squadrons op de Turkse vliegbases 
zou worden gestationneerd, vooral 
in het westen van het land. Voorts 
zouden drie regimenten luchtdoel
artillerie naar Turkije komen. 
Het belang van Turkije was vooral 

gelegen in de vliegvelden, vanwaar 
uit de Duitsers de heerschappij in 
het luchtruim boven de Egeïsche 
Zee kon worden ontzegd. Op deze 
manier konden de Griekse eilanden, 
waar Duitse garnizoenen lagen die 
over zee werden bevoorraad, worden 
uitgehongerd voor zover ze niet 
rechtstreeks tot overgave konden 
worden gedwong~n. 

ZWARTE ZEE 
De Egeïsche Zee was van groot 
belang vanwege de toegang tot de 
Zwarte Zee, dië de Duitse zuid
flank aan het Russische front 
veilig stelde. Zou de Turkse 
noordkust gea1liëerd gebied worden 
dan zouden Britse en Amerikaanse 
oorlogsbodems (en ook de Sovjet-
marine; er waren plannen om een 
aantal op de Italianen buitgemaak
te oorlogsbodems aan de Sovjet 

-Unie over te doen) in de Zwarte 
Zee kunnen opereren tegen de 
Duitsers en hun Roemeense en Bul
gaarse bondgenoten. In geval van 
een Turkse oorlogsverklaring aan 
de Duitsers zou wellicht Bulgarije 
ook met Turkije in oorlog raken, 
in welk geval Stalin had verzekerd 
dat de S~vjet-Unie tegen BUlgarije 
zou optreden. Met werd de Turken 
zo gemakkelijk mogelijk gemaakt, 
maar ook het vooruitzicht tot de 
overwinnende mogendheden te zullen 
behoren vermocht de Turken niet 
over te streep te trekken. Het kan 
zijn dat ze van de gealliëerde 
overwinning nog niet overtuigd 
waren, of misschien toch nog wat 
sympathiseerden met hun oude 
bondgenoot van een wereldoorlog 
eerder. Misschien zagen ze gewoon 
de zin van deelname aan de oorlog 
niet in. 

FINLAND 
Behalve over Turkije en Polen werd 
in Tehran ook over Finland gespro
ken, een land dat nog steeds aan 
Duitse zijde meevocht tegen de 
Sovjets. Churchill maakte Sta1in 
duidelijk dat het Britse publiek 
het zeer zou betreuren als dit 
land tegen zijn wil bij de Sovjet 
Unie zou worden ingelijfd, iets 
waar de Finnen zelf ook bevreesd 
voor waren. Tegenover Stalin ver
klaarden Roosevelt en Churchill 
dat ze de Finse aanval als onge
past beschouwden, hoewel ze goed 
beseften "waarom de Finnen daartoe 
waren overgegaan. Stalin zei dat 
zijn regering van Finland geen 
Sovjet-republiek wilde maken, ten
zij de Finnen hen daartoe zouden 
dwingen. Territoriale eisen hadden 
de Sovjets wel: met name die die 
bij de Winteroorlog waren afge
dwongen. Schadevergoeding wilden 
ze ook, zo niet onmiddellijk (want 
Finland was een arm land) dan toch 
over een aantal jaren. Churchill 
en Roosevelt verklaarden hier 
tegenstandePR van te zijn. 



WAT TE DOEN MET DUITSLAND? 
Natuurlijk beraadslaagden de drie 
regeringsleiders ook over wat te 
doen met een verslagen Duitsland, 
Roosevelt had een plan laten op
stellen, louter als discussiestuk, 
waarbij Duitsland in vijf delen 
zou worden opgesplitst: Pruisen 
(minus de aan Polen over te dragen 
gebiedsdelen); Hannover met het 
noordwesten; Saksen; Hessen met de 
streken ten westen van de Rijn; en 
het zuiden (Beieren, Württemberg 
en Baden). Oostenrijk zou natuur
lijk weer zelfstandig worden. Het 
Roergebied, Saarland, Hamburg en 
Kiel met het Noord-Oostzee Kanaal 
zouden door de Verenigde Naties 
worden bestuurd. Churchill vond 
het isoleren van Pruisen van zeer 
groot belang, en zou dat deel van 
Duitsland ook strenger willen 
behandelen dan de rest, die hij 
als minder fanatiek beschouwde en 
waarvoor hij een soort Donau
federatie voorzag. Stalin was ook 
voor" een opdeling, en maakte geen 
onderscheid tussen Duitsers uit 
het noorden en die uit het zuiden: 
zijn troepen hadden gemerkt dat ze 
in een grote groep bijeen allemaal 
als duivels vochten. Alleen de 
Oostenrijkers moesten in hun oude 
staatsverband terugkeren, en zo 
ook de Hongaren. Hij vond het niet 
verstandig om nieuwe combinaties 
in het leven te roepen, zoals een 
federatie of anderszins: steeds 
weer zouden Duitsers zich willen 
herenigen en revanche nemen. Het 
was zaak hen gescheiden te houden. 
Welnu, Duitsland is inderdaad een 
tijdlang verdeeld gehouden, maar 
niet op een basis zoals in Tehran 
was te voorzien. Dat die verdeling 
tijdelijk zou zijn was Churchill, 
toen hij enkele jaren nadien zijn 
WO-II memoires schreef, al duide
lijk. Letterlijk schreef hij: 'Het 
kan niet duren."- DJO 
################################# 
Bronnen: Churchill's Memoires van 
de Tweede Wereldoorlog; 'Russia at 
War' door Alexander Werth; 'Remin
iscences' door Douglas MacArthur; 
Elsevier's Kroniek vd 20ste Eeuw. 
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Churchill, Roosevelt, Stalin deciare:' We have agreed on plans 
and timing for the destruction of Nazi armed power 

ATTACKS TO BE MADE' EAST,WEST AND SOUTH 
Ullitod Nations al'O detormined to make a peaco which wil! banish, ' 

llte whole world'eould ' and terror of war for rations 
haar news at onee 
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abonnee van het 
Reformatorisch Dagblad. 

De nieuwe regionale aanpak van het 
Reformatorisch Dagblad geeft u nu meer nieuws 
uit uw regio. Ook uw plaatselijke orngeving is 
daarbij. 

Dus mist u niets, u heeft wel veel av· ....... 

Wilt u het Reformatorisch 
Dagblad eerst 14 dagen gratis 
op proef, kruist u dat dan aan op de 
bon. U krijgt van ons aan het eind van die 
14 dagen een invulformulier voor de regio
rebusprijsvraag toegestuurd, dat u kunt gebruiken als u 
besluit om een abonnement te nemen. 

\ 

Deze nieuwe opzet van het Reformatorisch 
Dagblad willen wil dit jaar feestelijk met u geden
ken door u te laten profiteren van een prachti
ge cadeau-aanbieding. Als u nu jaarabonnee 
wordt (ten minste tot en met 31 december 1994) 
en u tevens de rebusprijsvraag oplost en invult, 
ontvangt u van ons deze mooie Tefal
friteuse (gratis thuis). (Dit aanbod is geldig als u de laatste zes maanden geen abon nement heeft gehad.) 
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