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I "Oud papier, opnieuw bekeken" 



CLU B N IEUWS 

LEDENBESTAND 
Er zijn - VOOr het eerst s i nds 
de oprichting van de VKTV - dit 
kwartaal geen nieuwe leden bij
gekomen . Er zijn 2 opzeggingen 
binnengekomen, namelijk van lid 
110.239 W.Middelhof te Wormer en 
lid nO.230 J.A . Moorman te Uit
hoorn. Voorts valt er een adres
wiJziging te notere lI, en wel van 
niemand minder dan onze voorzit
ter ' drs.K.Kornaat , dIe per 1-1-
94 1.e bereiken zal z1jn op het 
ad r'es Voorst r aat 41, 3135 HW 
VI~ardingen. Zijn telefoonnummer 
bl1Jft waar~chijnlijk gelijk . 

BAHNEVELD 6 NOVEMBER J.L. 
De jaarlijkse gemeenschappelijke 
Doc·umentatiegroep '40-'45 / VKTV 
beurs te Barneveld werd ook dit 
jaar' weer goed bezocht, en de 
standhouders bleken tevreden met 
de omzetten. De meeste van de 
aanwezigen waren uiteraard leden 
van de veel grotere Doc ' groep; 
we hadden de indruk dat het aan
tal VKTV'ers iets achter bleef 
bij eerdere gelegenheden. 
De veiling, na de middag, was 
wat kleinschalig maar leverde 
toch nog NLG 90.50 op voor de 
clubkas, bij een omzet van bijna 
NLG 200.= . Een aantal leden had 
een aantal kavels te~ beschik
king gesteld zonder er iets voor 
terug te willen hebben, vandaar 
dez& bijna 1:2 verhouding. 
De ledenvergadering kan met een 
aantal van 11 aanwe~igen, incl. 
bestuursleden, nauwplijk alge
meen worden genoemd. Temeer om
dat het ook telkens we~r dezelf
de vertrouwde gezichten zijn die 
je ziet. Maar ja, we zullen er 
wel niets aan kunnen doen. Be
langrijke besluiten zijn er 
overigens niet genomen, met uit
zondering van één besluit dat er 
al aan zat te komen: de jaar
lijkse contributie is verhoogd 
van 35 naar 40 gulden, i.v.m. de 
per 1-1-93 sterk verhoogde post
tarieven. De acceptgiro voor '94 

die U bijgaand aantreft is dus 
' Ioor dit bedrag. We hopen dat 
dit niet nog eens door een forse 
verhoging van de por~okosten zal 
worden achterhaald; we hebben 
het dit jaar uit eigen reserves 
moeten financieren . 
Het bestuur zal zic~ z .s . m. be
raden over de volgen~ jaar te 
ontplooien aktiviteiten, naast 
de dan nog lopende tentoonstel
ling in Den Haag (wacorover meer 
elders in dit nummer) en de 
jaarlijkse beurs in Barneveld . 
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IUIIHlbbfU IN 
THE STREErs 

NIEUW DAGBLAD VOOR VROUWEN 
Steven Hoffenberg, die ee r der dit 
jaar tevergeefs poogde de New Vo rk 
Post over te nemen, en kantoor 
houdt in de prestigieuze Trump 
Tower, heeft gedaan wat hij in 
september j.l . beloofde : een dag
blad voor vrouwen beginnen. Op 1 
oktober ging ' Her New Vork' van 
start. De krant verschijnt voor
lopig vijfmaal per week. Hoffen
berg, die volgens de New Vork 
Times al eerder beloftes heeft 
gedaan die hij niet waar' kon 
maken, en tegen wie nog steeds 
gerechtelijke· procedures lopen 
i.v.m. een aanklacht wegens 
fraude, had het in september over 
oplag~s van 100.000 per dag, die 
spoed1g zouden stijgen naar het 
dubbele en daarna .het dubbele 
daarvan. We zullen afwachten. 
Onder de leden van zijn redaktie 
zijn Marcia .Cohen. voorheen van 
The Daily N.8WS en auteur van • The 
Sisterhood', en Anne Mollegen 
Smith, voorneen van McCall's 
Working Woman en Redbook, ni~t de 
minste. Beiqa dames zijn evenzeer 
als Hoffenb·erg vastbesloten er wat 
van te makeA.-
(William Gl ~berson in de NV Times 
van 27 sept 93, ingezonden door 
John Frost ; aangevuld door ons lid 
Alan Tigay. Bedankt!) 

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

SMILE, OKIDOKI , TIT BITS, BRAVO, 
(niet de Duitse Bravo), · BLIGHTY, 
LOLLIPOPS, DER WITZ, LAUGH MAGA
ZINE, HUMOR VARIETY, LUSTIGE WELT , 
DAS BUNTE WITZ HEFT , CENT BLAGUES , 
FOU-RIRE, LAFF TIME, GIGGLES AND 
GAGS, SEX & FUN, LAG 'N BIETJE 
DAAR! Klaas Vanderspoel, Henri 
Dunantiaan 71, 9728 HC GRONINGEN. 

DAGBLADEN DER LAGE LANDEN 
De bestelde exemplaren van Deel 
11 van dez e interne VKTV-uit gave 
z i jn i nmi dd els aan de bes tellers 
t oegezonden. Helaa s bl i j kt de 
be l angstelling voo r Dee~ 1 1 erg 
tegen t e vall en: ha dd en we voo r 
Dee l I nog 9 geïnteress e erden , 
voor Deel 11 hebben tot nu toe 
maar 5 me nsen belangst elling 
getoond. Niet e cht bemoed igend 
allemaal. Deel III zal gaan ove r 
de provincies Utrecht, Flevoland 
e n Zeela nd . U kunt dit deel in 
Uw bezit k ri j~e n doo r NLG 4.50 
t e storten 0 9 Postbank rek ening 
no . 3853388 ten name van de VKTV 
te Emmeloord . onder vermelding 
van · UTR-FL-ZlD · . De insch r ij
v ing sluit o p 28 februari 1994, 
waarna U Uw ~xemplaar per post 
krijgt toegezonden . Na die dag 
zal de prij $ NLG 6,50 bedragen . 

DJO 

NEW VORK, NEW VORK 
Alle New Vorkers die een beetje 
weten wat er in hun stad omgaat 
vragen zich af hoe lang de vier 
dagbladen die daar nu nog worden 
uitgegeven het nog zullen weten te 
redden . In de praktijk is er maar 
één die het echt weet te redden, 
en dat is de almachtige New Vork 
Times. Van de New Vork Daily News 
wordt gezegd dat ze er allang niet 
meer zou zijn als het een conser
venfabriek was, of een spinnerij. 
De krant wordt overeind gehouden 
door een uitgever met een goedge
vulde portempnnee en onblusbaar 
optimisme. Dat geldt minstens even 
zeer voor de New Vork Post, waar 
Murdoch de vakbonden onder drei
ging met totale sluiting tot zeer 
vergaande concessies noopte . De 
laatste tien ja,ar verloor deze 
krant de helft van haar lezers , 
een derde van haar werknemers, en 
een slordige 250 miljoen dollar. 
De derde tabloid, New Vork Newsday 
geheten, heeft 150 tot 200 miljoen 
dollar verlies opgeleverd sinds ze 
i~ 1985 door ~e Times-Mirror groep 
werd opgericht . Gedrieen vormen de 
laatstgenoemde kranten reeksen 
stilzwijgende allianties met en 
tegen elkaar, die sterk doen 
denken aan Europa vóór het uit
breken van de Eerste Wereldoorlog . 
Inzet van de strijd is de gunst 
van een stagnerende poel lezers en 
adverteerders, en die omstandig
heid beweegt de vakbonden er toe 
een volstrekt andere houding aan 
te nemen dan wat zo'n kwart eeuw 
geleden, toen ze het praktisch 
voor het zeggen hadden, gewoon te 
was.-
(Riek Hampson , Associated Pre s s; 
JF) 

'TE KOOP aangeboden : 18 verschillende 
Spectatoriale . geschriften (Nederland) 

. !i:;' ;' - }dOD 

Prijs f~ . 65 ,-- per collectie . 

Verdilaan 85 4384 LD Vlissingen 
------------------------------------
Tevens : DE HOLLANDSCHE SPECTATOR 

van Justus van Effen . Te 
Amsterdam by Hermanus Uyb-Jerf 
Alle 360 nummers 20 aug 1731 -
8 april' 1735 . 
12 delen i n zes in leder ge
bonden banden. ·Prijs fl . 285 ,-
(exclusi ef orto) 



OUD PAPIER~ OPNIEUW BEKEKEN 

Voorafgaand aan een geanimeerde 
receptie is in het Perscentrum 
Nieuwspoort op 18 november de 
eerste VKTV-wisseltentoonstel
.ling "Oud papier" opnieuw 
bekeken·' geopend. 

De openingshandeling·werd 
verricht door het VKTV~lid drs. 
L.H. Lichtenberg. in het 
dagelijks leven secretaris van 
het Bedrijfsfonds voor de Pers. 
Hij stond in zijn inleiding stil 
bij de elektronische revolutie 
die om ons heengrijpt. Toch kon 
hij niet de conclusie delen dat 
het gedrukte papier zijn langste 
tijd heeft gehad. "Een krant kun 
Je elke dag op een eigen plaats 
en eigen wijze lezen, voelen, 
scheuren. tot een muts vouwen, of 
je kunt haar zelfs bewaren - om 
er jaren later nog eens naar te 
kiJken", aldus Lichtenberg, die 
daarmee tegelijk de link legde 
naar onze verzameldriften. 

"De schok van het bericht of het 
intrigerende van het gedrukte 
woord in combinatie met het 
beeld, Je beleeft hèt ,telkens 
opnieuw. Het verdiept Je 
historisch gevoel. Het brengt het 
verleden weert ot ,leven" •. hield 
Lichtenberg de verzamelde 
journalisten. uitgevers,' Nieuws
poort relaties, en VKTV-leden voor. 

Na afloop sprak Lichtenberg 
(rechts op de rota) nog even na 
met pershistoricus René Vos, ó6k 
lid van onze vereniging: 

Deeer~te wisseltentoonstelling. 
over de ontwikkeling van de 
Nederlandse pers, loopt tot half 
januari. Daarna maken de 
wissellijsten en vitrine plaats 
voor wissel-exposities met 
betrekking tot de drie 
verkiezingen die we in het eerste 
halfjaar van 1884 hebben te gaan. 
Als de samenwerking tussen onze 
vereniging en het vermaarde 

.. perscentrum aanslaat. en de 
tekenen wijzen daarop. dan gaan 
we door met een tentoonstelling 
over de motieven achter het 
verzamelen. Begin 1885 sluiten we 
ar met "Nederland. 50 jaar 
bevrijd,". 

,Voor·.de eerste tentoonstelling is 
,geput uit het rijke bezit van 
onze leden J. Anten (links op de 
foto) enL. Nierynck. 

Voor elke t.entoonstelling wordt 
opnieuw de medewerking van alle 
leden gevraagd. Het materiaal is 
verzekerd en het aardige is dat 
we dankzij extra bijdragen en 
ondersteuning van Nieuwspoort het 
grootste deel van de tentoonstel
.1 i ng kunnen bekostigen. 
(Overigens staat het gironummer 
385.3388 t.n.v. de VKTV in 
Emmeloord onder vermelding van 
,"Nieuwspoort " nog steeds openl) 
,Er hebben zoveel mensen uit onze 
gelederen meegewerkt dat het niet 
doehliJk is. iedereen persoonlijk 
,te bedanken. Maar we mogen trots 
zijn. or zoals onze folder het 
zegt: "Een ,kleine. maar riJne 

., I " vere.n~g~ ng., . 
Overigens: Nieuwspoort is 
gevestigd aan Lange Poten 10 in 
Den Haag. tegen de nieuwbouw van 
de Tweede Kamer aan. (KS) 



INGEZONDEN 
Mijne Heren: Tot m1Jn verbazing 
las ik in het nummer van augustus 
j.l. dat ik geroyeerd was omdat ik 
de contributie niet zou hebben be
taald. Indien U echter de admini
stratie naziet zult U bemerken dat 
de publikatie van mijn royement 
onterecht was, aangezien de con
tributie in juli is betaald, dus 
vóór de uitgave van het augustus
nummer. Er was mijnerzijds in het 
geheel geen sprake van "een weinig 
elegante manier om te kennen te 
geven dat men geen lid wenst te 
blijven", en ook niet "een beetje 
slordig". Zolang een verenigings
jaar niet is afgesloten kunnen 
leden hun contributie betalen, 
tenzij in de statuten nadrukkelijk 
is vastgelegd dat men na een her
innering tot betaling tot royement 
overgaat, w~nneer bijvoorbeeld na 
één maand nog geen contributie 
wordt voldaan. Voor zover mij 
bekend is van een dergelijke re
geling bij de VKTV geen sprake. 
In het recent ontvangen nummer heb 
ik niet gelezen dat mijn royement 
ten onrechte heeft plaatsgehad. 
Gaarne verzoek ik U in het vol
gende nummer te vermelden dat het 
royement van het lid B.van der Ros 
ten onrechte werd vermeld, aange
zien dit lid zijn contributie wél 
had b~taald, :aangezien ik anders 
als wanbetaler in de kring van de 
VKTV blijf gebrandmerkt.-

B.van der Ros, Apeldoorn 

[Het Postbank-afschrift van Uw 
lidmaatschapsbijdrage dit jaar is 
gedateerd op 27 juli j.l. Helaas 
was dat te laat om de gewraakte 
mededeling in no.2 van de huidige 
jaargang nog tegen de kunnen hou
d~n. We hebben het nog wel gepro
beerd, maar het is niet meer ge
lukt. Onze excuses daarvoor. 
U heeft gelijk wanneer U· stelt dat 
leden in principe op elk wille
keurig moment gedurende het ver
enigingsjaar hun jaarlijkse lid
maatschapsbijdrage kunnen betalen. 
Over dit punt is in de statuten 
inderdaad niets vastgelegd. Aan de 
andere kant is gebleken dat de 
meeste mensen die na een tweetal 
acceptgiro's te hebben ontvangen 
nog steeds niet binnen een paar. 
weken betalen, inderdaad geen 11d 
wensen te blijven. Dit is het eer
ste geval in het bestaan van de 

VKTV dat we over deze tot nu toe 
gevolgde procedure een protest
brief ontvangen, zij het niet de 
eerste keer dat een lid in de 
(bijna) tweede helft van het jaar 
alsnog door betaling te kennen 
geeft lid te willen blijven. 
De reden dat we op deze manier te 
werk plegen te gaan is een ekono
mische: ieder exemplaar van AC dat 
per post wordt verzonden kost 
geld. Indien daar geen lidmaat
schapsbijdrage tegenover staat, 
omdat een lid nalaat zijn lidmaat
schap op te zeggen en alleen maar 
niet meer betaalt, worden de 
andere leden opgezadeld met de 
financiële konsekwenties van zo 
iemand's nalatigheid. 
Uw brief is in zoverre verhelde
rend voor ons dat we er aanleiding 
in zien om van nu af aan bij late 
betaling wél de toezending van ons 
kwartaalblad op te schorten, maar 
pas aan het eind van het verenig
ingsjaar, indien dan nóg niet is. 
betaaid, zo iemand te. royeren. Dat 
lijkt ons een iets korrekter han
delwijze; wij nemen aan dat U het 
daarmee eens bent. Het is dus in 
Uw geval duidelijk dat de publi
katie van Uw royement onterecht 
was, en ook daarvoor onze excuses. 

DJO 

AANGEBODEN I KOOP: 
61 nummers "Het Leven" t.w.: 1922 (iX), 1924 (2x), 1925 
(4x), 1926 (7x), 1927 (2x), 1928 (4x), 1929 (19x), 1930 
(7x), 1931 (ix), 1933 (2x), 1934 (4x), 1935 (ix) en 1937 
(7x). Alle nummers NLG 3.50 p.st. exclusief portokosten. 
88 nummers ·Panoraaa" t.w.: 1930 (ix), 1933 (iX), 1935 (4x), 
1936 (2x), 1937 (ix), 1939 (2x), 1946 (3x), 1947 (14x), 1949 
(4x), 1951 (2x), 1952 (3x), 1954 (ix), 1955 (3x), 1957 (ix), 
1958 (5x), 1959 (4x), 1960 (3x), 1961 (ix), 1965 (ix), 1967 
(ix), 1968 (ix), 1971 (ix). Alle nummers NLG 2.= p.stuk 
exclusief portokosten. 
26 nummers BRevue/Nieuwe Revu" t.w.: 1953 (3x), 1954 (4x), 
1957 (iX), 1958 (2x), 1959 (ix), 1962 (ix), 1965 (4x), 1966 
(4x), 1967 (ix), 1968 (2x), 1969 (3x). Alle nummers NLG 2.= 
p.stuk exclusief portokosten. 
32 nummers ·Wereldkroniek/De Week" t.w.: 1946 (5x), 1947 
(24x), 1950 (iX), 1953 (ix), 1954 (iX). Alle nummers NLG 2.= 
p.stuk exclusief portokosten. 
Voorts ·Spiegel Historiael" 1966-1969 1e-4e jaargang in 
verzamelbanden, totaal NLG 75.= excl. portokosten. 
Tenslotte "Halllor" midwinternummer 1941, NLG 10.= e'xcl.porto. 

A.Turkenburg, Spechtenkaap 170, 3607 KJ MAARSSENBROEK 

OUD PAPIER OPNIEUW BEKEKEN 

Wordt NU abonnee van het gróótste 
verzamelblad in de Benelux! 

De volgende drie wisseltentoon
stellingen in het Perscentrum 
Nieuwspoort te Den Haag zullen 
als thema hebben achtereenvol
gens de gemeenteraads- (maart), 
Tweede Kamer- (mei) en Europe
se Parlements (juni) ver~iezin
gen van volgend jaar. Het orga
niserend comité wil graag nu al 
leden, die in dit kader belang
wekkende stukken in hun verza
meling hebben en die voor de 
duur van zo'n wisseltentoon
stelling (plm 2 maanden) bereid 
zijn af te staan, verzoeken dit 
via het sekretariaat kenbaar te 
maken. Nogmaals wordt benadrukt 
dat de stukken goed verzekerd 
zullen ·zijn. We horen 9raag van 
U, met opgave van een korte om
schrijving, datering, en de te 
verzekeren waarde. Bij voorbaat 
dank voor Uw reakties! 

of vraag eens een proefnummer aan: 

Postbus 395, 9640 AJ Veendam 

Het méést complete verzamellJlaä! 



Au Courant * december 1993 * jaargang 8 nL 4 

In focus: 

e pers op het eiland Man 
Jeel mensen verwarren het eiland'l' ~n de: titel van de kerkvorst van' 'besturende status van het eilandl 
Man (in de Ierse Zee) met het Maf"!, :diewordt aangeduid als de blijkt verder uit de bekende eigen 
eiland Wight (aan de Engels6:z'uid- bissohop l1an Sodor and ,Man. Man postzegels; een eigen beleid op I 
kust). Het zijn beide eilanden, opwas het belangrijkste eiland van gebieden zoals finanoiën (het 
beide wordt Engels gesproken en I die arohipel. Sodor bestaat all~ngeilandis een belastingparadijs 
manifesteert het Britse leven zioh niet meer, en de Noor.mannen Zijnl en sommige munten en bankbiljetten 
op andere wij zen, en beide worden ook niet langer een faotor van . wij ken af van die in Engeland)· I 
met één lettergreep aangeduid. I betekenis. Het and. ere konink rij k, verkeer (geen maximum snelhede~ 
Naar verdere overeenkomsten moet de NordrlJyar,werd gevormd door 'de buiten de bebouwde kom, en eigen 
men naarstiger zoeken. Want waar Shetland Eilanden en de Orkaden . ,spoor-, luoht- en soheepvaart- I 
Wight een onvervreemdbaar deel iSI Het was de Vikingkoning Godred I 'ondernemingen); een eigen National 
van Engeland, net zo goed als Kent die' de Tynwald instelde, ergens Trust die oulturele en natuur- I 
of Vorkshire of de Inner Cirole, tussen 970 en 980 AD, a'ls parle- monumenten beheert, en meer van 
van Regent's Park, valt het I5le ment van de SudrlJyar.Daarmee is dat soort dingen. De rode bestel-
of Man als "dependenoy' reoht- de Tynwa1d, nog, steeds het·.parle- wagens van de Royal Mail dragen I 
streeks onder de Britse kroon ,en ment van het eiland Man, de oudsteopsohriften in het Keltisohe Manx: 
geniet het een grote mate van parlementaire instelling ter 'een aardig maar loos gebaar, want 
zelfbestuur. In die mate zelfs' dat wereld die zonder onderbreking alsvrijwelniemand weet wat er staat. 
het geen deel uitmaakt van het zodanig heeft gefungeerd, Op de I I 
Verenigd Koninkrijk en dus ook F<er0er en op IJsland zijn oudere IDENTITEIT EN BROOD OP DE PLANK 
niet van de Europese Gemeensohap. parlementen, maar die zijn niet Overigens wordt er tegenwoordig op 
Slechts defensie en buitenlandse 'voortdurend in funkt·ie geweest. de scholen weer wat lesgegeven in 
zaken worden door Londen behar- I het Maox! Het departement van toe-
tigdj de rest wordt geregeld door, EARLS EN DUKES risme doet zijn best de historiel 
de eilander regering zelf. Een I De toen nog steeds Keltisch spre- en oude instellingen van de eiland 
status waar de nationalisten van kende Manxmen - Noors werd alleen onder de aandacht van de bezoekers 
Sohotland en Wales alleen maar van in bestuurlijke kringen gebezigd-te brengen - wat in ons geval dus 
kunnen dromen, en die het eiland I raakten na het jaar 1266 een paar gelukt ,is. Rariteiten zoals het I 
Man alleen maar heeft kunnen be- 'eeuwen la.ng beurtel;i.ngs, onder- I katteni"a's van Man, dat een kort 
houden omdat het relatief klein' en'worpen aan de Schotse en aan',de Istompje, heeft waar de staart hoort 
onbelangrijk is, zoals de Kanaa~- Engelse koningen. DaaroP volgde ' te zitten, en het eigen sohapenras 
eilanden .Jersey en Guernsey, die een periode waarin het 'eiland door (twee paar hoorns) worden zorg- I 
een vergelij kbare politieke statJs opeenvolgende leden· van maohtigeilVuldi9 gekoesterd. Oasettes worden 
hebben, ook klein en onbela,ngrij k Engelse families zoals de Stanleysaan de man gebracht met eilandel"I 
zijn. In de tegenwoordige tijd 1 ,(Earls of Derby) en de Hertogen I muziek,.zowel in het Engels als in 
komt het een regering in sommig6. van'Atholl werd geregeerd. Sinds het Manx.De eilander identiteit 
opziohten waarsohijnlijkzelfs wel 1765 va:lt"het eiland rechtstreeks ordt dus gepushedj wellicht een 
goed uit o. m een dergelijk gebie:djè' .'onder de Britsekr.oon. Het Noors reaktie: op dé duizenden Engels-/ 
achter de hand te hebben. Laten 'maakte plaats voor het Engels, I sprekend'e belastingvluohtelingen 
wij dus maar zuinig zijn op onz~ maar de overheidsinstellingen di.'die zich op het eiland zijn gaan 
Nederlandse Antillen! door de Noorse Vikingen in het I vestigen,en er veel van hun geld 

leven waren geroepen bleven be- ' uitgeven. ,De visserij is lang niet 
SODOR ,staan, alle earls en hertogen ten meer wat het was, de mijnbouw isl 

Het eiland Man is vanouds een spijt, en zelfs tegenover Cromwèllgestaakt (er zat nogal wat lood en 
Keltisch gebied, en heeft dus wisten de Manxmen hun aloude zink in de grond), en smokkelen I 
oulturele banden met andere bestuursinstellingen in stand te .mag niet meer. De landbouw op het 
Keltische gebieden zoals Wales, houden. Hun taal, het Keltisohe eiland is nooit een bron van rijk-
Ierland, Bretagne, Cornwall en de Manx, ging pas in de' e'erste dom geweest. Tot het toerisme op-
Westelij ke kust en eilanden van I decennia van deze eeuw definitief kwam was emigratie de enig over
Schotland. De oude Britten, die dEi verloren, maar' niet dan nadat een gebleven mogelijkheid voor een 
Britse eilanden bewoonden voordat Noorse professor geluidsopnamen jonge Manxman om iets van zijn 
Julius Caesar er arriveerde, waren had gemaakt'van de mandie als leven, te maken. Er wordt beweerd 
ook Kelten, evenals de Gallier.s. 1 laatste deze taal van, huis uit dat er in Cleveland (Ohio) meer 
Maar de beter georganiseerde en sprak. . Manxmen wonen dan op Man zelf. 
gedisoiplineerde Romeinen en later 1 Voor een klein en relatief geiso-
de Germaanse stammen (Vikingen, en TYNWALD leerd'liggend land zijn de opties 
Angelsaksen ) oefenden een druk uit Tynwald is een Noors woord', een beperkt. I 
(militair, etnisch en economisoh) verzamelbegrip \lOOI" ,de wetgevende I 

'waar de veel meer besohouwelijk I macht van het eiland,' die uit drie MERCURY EN ADVERTISER 
ingestelde Kelten niet tegen waren.delen bestaat: de luitenant- I Kranten versohenen op het eiland 
opgewassen. Ze werden teruggedron_gouverneur als vertegenwoordiger Man pas laat, veel later dan in I 

,gen. De Romeinen hebben op Man I van de Britsè, kroonjde .Legis- Engeland .• ,Sohotland en Ierland. 
geen sporen nagelaten, hoewel,,,,e 'lative Cou.ncJ,lj.' een. soort senaat j De eerste dateert van 1793: "The 
met het bestaan ervan op de hoogte en het .House of: Keys, het eigen-i IManksMercury and Brisooe' s I 
waren. Te onbelangrij k. Zo niet de.lij keparlement dat met -algemeenj loouglas, 'Advertiser·. Christopher 
Vikingen, afkomstig uit wat nu kiesreoht wordt verkozen.·Oe uit~ Br1sooe',s ouders waren afkomstig 
Noorwegen is. Eeuwenlang vormde voerende macht, de regering dus'l uit Cumberland, en hij zelf werd 
Man samen met de Hebriden, het berust bij de Exeoutive Council, later soldaat in de Stranger' s I 
sohiereiland Kintyre en eilanden bestaande uit .de .luitenant-gouver-Volunteer Company in het kader van 
als Arran en Bute (in wisselende neur en een aantal leden van éénl een. soor·t mobilisatie tijdens de 
samenstelling) een aan de Noorse der beide huizen~Er zijn net alslNapoleontisohe oorlogen. Ook op I 
kroon onderworpen koninkrijk ge- in een "eoht" land ministeries: 1 Man merkte men daar dus de gevol
naamd Sudr"yar, alias dezuide-één van de-grootste gebouwen, in degen' van. Het was geen sleohte tijd 
lij ke eilanden, in. het Engels The hoofdstadOouglas - in het Departe-'- om. op Man een krant te beginnen. 
FUdreys. De naa~ leeft nog'voort/ rent van SocialócZaken. De Zelf]. De handel deed het niet slecht, ~n 
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een zegelbelasting op kranten weekblad op het eiland, 'The I KRASSE UITLATINGEN 
zoals in Engeland en Ierland was Rising Sun or Mona's HeraId", in 'The Rising Sun" werd na Colquitt 
op Man onbekend. Aan de andere de Advertiser aangekondigd. De I een paar jaar lang gerund door een 
kant w~s het grootste deel van de feitelijke verschijning liep uit oud-legerarts, een Londenaar I 
bevolk~ng ongeletterd, een bezw7artot in april, maar intussen kreeg genaamd James Grellier, die zelfs 
dat werd ondervangen door met z n de uitgever van de nieuwe krant'l in die korte periode nog kans zag 
allen naar de pub te gaan waar de kapitein-ter-zee Samuel Martin ~20.0.0 boete en een gevangenis
krant door de beter opgel~iden I Dolquitt, de. ka.n. s zijn meningen instraf van acht dagen op te lopen 
werd voorgelezen. Succes ~n het I I I 
uitgeven van kranten is echter 
niet per definitie verzekerd, ook "" lt")l J 
niet wanneer men de enige is, en .: . .' 

reeds rond de eeuwwisseling had ;;~~~~~L~~~~~G~~~i~~~:-c:: __ -::.. Briscoe het er moeilij k mee. Wat j 
tot zijn problemen bijdroeg was 

het· verschijnen van nóg een krant:~~i~~~~§~,~~~ iliilliiiillllll!!!, 
'The Manks Advertiser' in 1801. I IlIillI!;III!!I!lI!~~I!!ê Deze kon zich vrijwel onmiddellijk 
in de gunst van het publiek ver- I 
heugen; binnen zo'n anderhalf jaar 
tijd was de Mercury passé. 
I wegens belediging. Op 1 jUli 1826 

verscheen er een amusante veront
schuldiging in de krant: 'Wij I 
hopen dat onze lezers ons zullen 
willen excuseren voor de ongere
gelde verschijning van onzè krant 
gedurende de laatste drie weken. 
Het zal niet weer gebeuren; het 
kwam voort uit het feit dat onze 
voorman-drukker dringend naar 
Engeland werd ontboden, terwijl 
onze oudste leerling-drukker met 
vakantie was in Liverpool." 
Even ondenkbaar zou vandaag de dag 

ten beste te geven. een uitlating zijn als die waarin 
eide kranten gaven de meeste aan-Dolquitt stamde uit Liverpool, en het overlijden van een journalist 

dacht aan het belangrijke nieuws I was in Rugby op school geweest. I werd aangekondigd die op dat mo- I 
uit binnen- en buitenland, met Geen achterbuurt jongen dus. En ookment in Wales werkzaam was: "Mr. X 
name wat er zich afspeelde in niet zomaar een rijkeluis-sufferd:woonde voorheen op dit eiland, I 
Europa en Amerika. Over wat er op hij was wetenschappelijk expert inwaaI' hij korte tijd, en tot zijn 
het eiland zelf gebeurde las menl Perzische zaken, en bovendien een teleurstelling, verbonden was aan 
weinig of niets. Vandaar dat men dichter. Colquitt maakte vanaf hetThe Manx Press (een concurrerend 
af en toe verontschuldigingen aan-begin duidelijk dat hij een enormeblad). Als tekenaar en als mens, 
treft in de krant, wanneer deze I hekel had aan smokkelen, en daarl die voor iedereen een goed woord 
wat later verscheen dan gewoonlijk niet alleen tegen wilde maar ook over over had, werd hij hogelijk 
omdat de pak et boot uit Engeland, I mocht optreden, uit hoofde van eergewaardeerd.' 
die het laatste nieuws meebracht, speciale 'Act of Parliament". Dat I 
was vertraagd. Anderssoortige I wilde zeggen, het parlement van I BROWN EN THE TIMES 
moeilijkheden blijken uit een aan-Westminster, niet dat van Douglas.Een belangrijke plaats in de pers
kondiging in de Advertiser van 4 Want smokkelen was in die tijd de geschiedenis van het eiland wordt 
februari 1804: "De drukker neemt boter op de armzalige boterham van ingenomen door The 1sle of Man I 
de vrijheid de abonnées ervan te de modale Manxman. Niettemin be-/ Times, later -Weekly Times. Reeds 
verwittigen dat het nummer van loofde de geleerde zeebonk dat in de tweede week van haar bestaan 
zaterdag a.s. niet zal verschij- zijn krant de belangen van het (1861) lanceerde deze krant een I 
nen, omdát hij, zoals elke zes eiland zo goed mogelijk beoogde teheftige aanval op de Legislature, 
maanden, die week het eiland rond dienen, in 'politiek, intellectu- die zich destijds aan bijna eIkel 
zal reizen om de abonnementsgeldeneel en in zakelijk opzicht.· Aan vorm van democratische controle 
te innen." Deze drukker, genaamd het eind van zijn eerste jaar als wist te onttrekken en de lagere 
Jefferson, ging ook rustig een uitgever deed hij daar nog een I overheden op het eiland, met name 
paar weken naar Engeland voor schepje bovenop: •... een krant de gemeenteraad van Douglas, bij I 
zaken; de lezers bleven zolang die alle eerdere publicaties op voortduring koeioneerde. James 
gewoon verstoken van hun krantje. het eiland in kwaliteit overtreft,Brown, de redakteur van de Times, 
De distributie vond plaats via die het algemeen welzijn stelt I Igooide de beuk erin, op zodanige I 
agenten: in elk eilander dorp of boven partijbelangen, die over- wijze dat het House of Keys hem 
stadje van een beetje omvang had tredingen aan de kaak stelt, en devoor het gerecht daagde en een 
hij een agent om de belangen van waardigheid van de pers omhoog I verontschuldiging eiste. Dit wei
de krant te behartigen. In 1813 houdt, onbezoedeld door losbandig-gerde Brown, waarop hij op 16 I 
~enoemde Jefferson daarnaast .nog heid, niet onteerd door slaafs- I :maart 1864 in Dastie Rushen (nu _ . 

en aantal bodes, die de pakken 
kranten bij de agenten moesten 
afleveren, maar ook afgelegen 
wonende abonnées hun krant moes
ten bezorgen. 

<IJ.H\ .3] 0h' 0 f tPn an mi lil I' ~ 
.\~lllil:~I:I:'II, .\III·I;II'I'.I~I;Ii. .: : -

~ ~':';S;~~;~~ ""i~11C~~lftl;i~~~~~~, 
een prachtig gerestaureerde trek
pleister voor de toeristen) te I 
Castletown gevangen werd gezet: 

eid.' Toe maar. Die laatste zin- nog steeds een zeer bekend feit in 
sneden zullen wel bedoeld zijn alsde eilander geschiedenis. Het I 
een haal naar de concurrentie. House of Keys werd echter op zijn 
The Rising Sun heeft er in ieder beurt door Brown voor het gerecht 
geval toe bijgedragen dat vele (The Queen's Bench) gedaagd, metl 
Manxmen die met smokkelen een een beroep op de Habeas Corpus 

KAPITEIN TER PEN grijpstuiver plachten bij te ver- Act. Brown had succes, werd vrij--
In januari 1821 werd de aanstaan- dienen de wijk namen naar overzee:gelaten, en ontving f500.0.0 aan 
de verschijning van weer een nievwfmerika of Australië. I schadevergoeding. Brown ging dan 

Vereniging van Kmnten- en Tijdschriftenverzamelarus 0 VKTV.O 



Au Courant 0 december 199j (; jaargang 8 nr. 4 (; 

ook door met de strijd, die er 
uiteindelijk in belangrijke mate 
toe bijdroeg dat de plaatselijke 
overheden ruimere bevoegdheden 
kregen en dat het House of Keys 
een echte langs democratische weg 
gekozen VOlksvertegenwoordiging 
werd. 

JA)l'rE:S BROWN IN 

CASTLE RUSHEN GAOL, 1864. 

DE TECHNIEK 

~oof'noemde Linotype r~nddiezelfde gr'ondslag. Van Ramsay M 0 ld 
tiJ"d zal dus wel t 1" d ac ona , ge~n. oeva Zl.Jn e. eerste Labour premier van Groot 
geweest. De week-edl.t1e bleef I Br1ttanniê ontvl.·ng h" . tb' 1J een per-
1n ussen voort estaan; het publieksoonlijke felicitatie: "Ik ben er 
was eraan gewend, en er zullen , blij te horen dat U d St g 
zeker z 1 .. . t d' A e er van de . eer ve en.z1Jn gewees. 1erbeid bevestigt op het firmament 

1 . ~ op e el.land 1edere dag een nl.euwe krant 1ets/ van d. ]'ournalist'ek h t " 
tevee van het goede vonden. Het Man. Moge hiJ' lange t"d h' . 1 . h . . 1J sc 1Jnen 
p an wa~fom 7 n et io:r1stenSel.- met de kracht van een planeet." , 
z~~~.zet skv1er maa 8 aags.met ee,nMaar dat zou tegenvallen: in 1930 
e 1 1e e omen: om uur 1n de .. was het al weer afgelopen. De 
ochtend, om 12.00, 15.00 en 17.00 basis was toch te smal bI k 
uur. In de winter zou dit worden I I ge een. 
teruggebracht tot twee, om 12.00 HEDEN TEN DAGE 
en om 16.00 uur, met·een zaterdag-Tegenwoordig verschijn er nog 
se sporteditie om. 18.00 uur. In I maar twee kranten d'e en h t h . . .. ~ op e ele 
f~7te werden.er:- tot 1904 gewoon-. 811and worden gelezen. De voor- I 
hJ kdtwee edl1~1es per dag 1 g~PUdb111- naamste daarvan is de • Is16 of Man 
c~er , zowe s-zomers a s 1n e ;xaminer R (1880), gevolgd door de 
w1nter. Na 1904 w~s er s~r~ke van Manx Independent" (1980). Laatst-
.alleen maar. een m1ddag ed1t1e. "genoemde publiceert tev los I , . ens een 
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Voor de typografisch ge~nteres
seerden onder ons: de eerste 
edities van de Islo of Man Times 
werden vervaardigd op een "Doubie 
Demy Columbian' handpers in een I 
i ~m~~6~a:e ~~5 e;X ::~l! ~:n B~~~ e u u r .' -;N::-•• --::.-.: •. ----:·:::: .... ::::,,::::, .. :::: .. ·-:: .. ::: .. :-· ,::::"::::.:::::, •• :::::~:::. ',::::::,:7.:,-::;;::::' ,.::::,,;:::::;,:::,; ~-::~-:.;-:.;.-:: .. :::::;.-:.-,-"' -.,-, .. -.. -. ,-,,-. --Ju-n-.-S'-h-, -'-9-"-. ~ 

'" :' 
Sauvage" drukpers ge~nstalleerd~ 
die, ook met handkracht, 600 
kranten van 8 pagina's per uur 
aankon. Al een hele vooruitgang~ 
Met een "Mains' Patent" drukper~ 
werd dit aantal vier jaar later 
opgevoerd tot 1000 stuks; deze 
pers werd door een stoommachine 
aangedreven. Tussen 1892 en 1902 

CITY 
THB 

STAR 
werd een 'Dawson' s Two-Feeder No. 4 SATURDAY, 1I0VEMBEll Hth, 1903. .I,oon Issucd Gratis, 
Wharfedale' gebruikt, die op zijn _______ .. ___ .. _. .._. ____ .. ___ ... _ ... ____ . ___ _ 

." 
~. '" .~ , .. 

beurt werd opgevolgd door de \ I I I 
eerste rotatiepers op het eiland. DE STER VAN CORMODE zaken-supplement onder de titel 
Deze pers stond bekend als de 'De enige plaats op het eiland die 'Sector". Afgezien van deze beide 
'Annand's Perfecting Machine'; hij zich ·city· mag noemen is Peel., weekkranten zijn er de 'Ramsey I 
produceerde 6000 kranten à 12 blz aa~ de westkust, de k~rk~lijke Chronicle' (ondertitel: 'Isle of 
per uur, opgevouwen en per dozij n hoofdstad ,. waar de bisschop van Man Guardian') en ' Peel City 
afgeteld. Het ding was voor die ISodor & Man resideert en de Guardian & !sle of Man Chronicle", 
tijd niet goedkoop: L2000.0.0. In kathedraal zich bevindt. Eén van die eenspe~ twe~ weken worden I 
1935 tenslotte kwam er' een 'Cossar de weinige dagbladen .die op Man uitgegeven. De overige titels, 
020', die officiêel werd gedoopt I ~ijn verschenen, en de .enige van' zoals de 'Isle of Man Gazette", de 
(net als een schip) met een eigen buiten Douglas, was~The City 'Isle-of Man Times·, de 'Manx I 
naam: 'The Phynnoderee". Wat deze Star'. In de week van 11_tot 11> Star' ;tijn verdwenen. Alleen de 
naam betekent vermeldt het verhaal november 1903 werden er-~lke dag '1sle of Man Courier' (1884) is er 
helaas niet. De Times was ook del 1000 nummers van dez~ krant gràtisnog,als gratis huis-aan-huis I 
eerste krant op het eiland die het verspreid t'er ondersteuning .van deweekblad.- DJO 
handmatig zetten afschafte: in kandidatuur van T..H.Oormode:in d'e'####1I414##1I41####################IJ=## 
1897 werd er een Linotype aange- dagen voorafgaand aan de verkie- i I 
schaft. De andere kranten deden zingen voor het House 'of ~eys .. Of Bij dit artikel gevoegd vindt U 
spoedig daarna hetzelfde. de man het ook .. gehaald hee.ft een lijst van de eilander kranten 

I blij ft onduidel,ij k, maar zo niet.. vanaf het begin tot 1939. 
HET EERSTE ECHTE DAGBLAD dan was het tO.ch een_bijz.onder 

Ook in 1897 verscheen het· eerste goede poging. .. 
dagblad op het eiland .dat. twaalf I 
maanden per jaar iedere dag uit~STER VAN DE ARBEID 
kwam. Ee-rder al waren er enkele Twee jaar lang verscheen er zelfs 
dagbladen geweest die alleen in de een tweede dagblad op Man: "Manx 
zomermaanden (toeristenseizoen) Star· genaamd. In 1928 begon de I 
iedere dag een editie verzorgden. uit Manchester afkomstige .William 
De '1sle of Man Daily Times' was James Ramsbóttom,. die zes jaa~ I. 
een uitgave van de "loM Weekly voor de 'Examiner' had gewerkt, de 
Times', en de aanscha f van de Star als dagblad op socialistische 
I .I , L' ________ . ___ ---1 
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EEN OVERZICHT VAN DE OP HET EILAND MAN VERSCHENEN KRANTEN VANAF HET 
BEGIN TOT 1939, volgens BA Bibliogl"aphical Account of Works Relating 
to the Isle of Man", sa.engesteld en geredigeerd door Willia. CUbbon, 

deel 11, Oxford University Press, 1939. 

The Manks Mercury and Briscoe's Douglas Advertiser, 1793-1801 (?)M A N X 
The Manks Advertiser (onder verschillende namen), 1801-1842 CAT 
The Isle of Man Weekly Gazette, 1812-1822 
The Rising Sun or Mona's Herald, 1821-1906 (ook bekend als The Manx 
Rising Sun, of The Manx Sun; opgenomen in The loM Weekly Times) 
The True Manxman, 1823-1824 
The Manx Patriot, 1824-1826 (verschillende ondertitels) 
Mona's HeraId, 1833-1939 of later /1836-1850 
The Manx Liberal, Agricultural, Commercial and Tradesmen's Advertiser, 
The Manxman, 1842-1 
Manx Press, 1846-1847 [Ramsey] 3x per maand 
The Manx Cat or Isle of Man Charivari, 1847-1849 (W) 
VI" Amserau Wythnosol, a'r Hysbysydd Cyffredinol, 1848 (Welstalig, 
tot 1848 in Liverpool uitgegeven, om belasting redenen naar het eiland 

Man uitgeweken) 
The Isle of Man News and Christian Record, 1848-? 
The Manx Lion, 1848 
The Isle of Man General Advertising Circular, 1849-1855; nadien onder 

de naam Brown's Advertising Circular, 1855-1861 
Isle of Man Weekly Advertising Circular, 1853-1881 
The Manx Star, 1854-1 [Ramsey] 
The Isle of Man Times and General Advertiser, 1861-1900; nadien The 
Isle of Man Weekly Times and General Advertiser, 1900-1906; nadien 
The Isle of Man Weekly Times incorporating The Manx Sun, 1906-1918; 
nadien The Isle of Man Weekly Times, 1906-1939 of later 

Mona's Standard, 1867-1873 
The Mona Daily Programme and Telegraphic Despateh, nadien The Mona 

Daily News, Programma and Telegram, 1876-1. Het eerste dagblad op 
het eiland, uitgave alleen van juli t/m september. 

The Isle of Man Telegraph, Manx Star and Ramsey Advertiser, 1878-1 
[Ramsey] 

The Manx Echo, 1880-1 
The Northern Weekly News, 1880-? [Ramsey] 
Isle of Man Standard, 1880-1 
Isle of Man Examiner and General Advertiser, 1880-1924; nadien The 
Is1e of Man Examiner, 1924-heden 

Peel City Guardian, 1882-1895; nadien The Peel City Guardian and 
Chronicle, 1895-heden [Peel] 

The Ramsey Courier and Northern Advertiser, 1884-heden [Ramsey] 
The Manx Evening Star, 1888-1891 (dagblad, alleen tijdens de zomer) 
Ramsey Weekly News and Manx Northern Advertiser, 1889-1904 [Ramsey] 
Peel Chronicle, 1891-1895 [Peel] (opgenomen in Peel City Guardian) 
The Dai1y Star, 189? (opvolger van The Manx Evening Star) 
The Manx Sun, 1893-1895 (dagblad, a11een tijdens de zomer) 
The Manxman, 1895-1900 (W) 
Isle of Man Sporting News & Manx Tissue (1896-1) 
The Isle of Man Daily Times, 1897-1939 of later (het eerste dagb1ad 

op het eiland dat het hele jaar door verscheen) 
The City Star, 1903-1 [Peel] 
The Peel Sentinel, 1904-? [Peel] 
Ramsey Chronicle & Northern Advertiser, 1923-1927 [Ramsey] 
Manx Free Press, 1923-1924; nadien Manx Sa1es and Wants, 1924-1927; 

nadien Manx Sales and Wants and Free Press Advertiser, 1927-1930 
Green Final, 1924-1939 of later (sportweekblad, verscheen a11een van 
oktober tot april-mei) 

The Manx Star, 1928-1930 (dagb1ad) 

I~ U Jo' MAN C H i\ i{ I V ,\ lt I : 

Au Courant is het verenigings
blad van de VKTV en verschijnt 
eens per drie maanden. 
De Vereniging voor Kranten- en 
Tijdschriftenverzamelaars stelt 
zich ten doel de band tussen de 
verzamelaars te verstevigen, 
uitwisselen van milmateriaal te 
bevorderen en tel' zake dienend 
materiaal 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 EMMELOORI> 

Bestuur: 
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Aristide Briand-ring 161, 
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In 1939, het jaar waarin de bovengenoemde Bibliographical Account werd 
gepubliceerd, verschenen er op het eiland zes weekbladen: Mona's Redaktie Au Courant: DJ.Oostra, 
Herald; The Isle of Man Weekly Times; The Isle of Man Examiner; The U. Nimmegeers, R. Grooten, 
Ramsey Courier and Northern Advertiserj Peel City Guardian and drs. K. Salverda. 
Chroni,cle, en Green Final; voorts één dagblad: The Isle of Man Daily 
Times. Alle genoemde uitgaven verschenen te Douglas, tenzij anders is 
vermeld. Lidmantsrhap: Hn. 35,-perjaar 

(jaarabonnement op Au Courant incL) 
Giro 3853388 VKTV Emmeloord, 
Eurocheque, lntem, Money Order, 

Advertenties in All Courant: 
gratis voor leden ( 1 per nummer, 
max, 10 regels, 
Niet - leden: HIf.IO,-, 
Tarieven grotere ruimtes op aanvraag. 
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Over 
verzamelen 
gesproken 

door Klaas Salverda 

Een m.ooi boek_._ 
Een mooi boek, waaraan menige 
kranteverzamelaar een genoeglijke 
winteravond zal beleven, is een 
paar weken terug bij uitgeverij 
Balans verschenen. Krantebeest 
heet de biografie die Journalist 
Martin Sommer schreef over de 
legendarische hoofdredacteur JooP 
LGcker. Onder zijn aanvoering 
groeide de Volkskrant van nog 
geen 30.000 naar meer dan 150.000 
kranten. Hij was ook de man die 
grote volwassen mannen in dienst 
van zijn krant tot huilbuien kon 
brengen. En hij was de man die 
zijn arbeidzame leven afsloot met 
de handel in strips en karika
turen van politici. Drie weken na 
zijn pensionering stierf hij, van 
iedereen los in een ziekenhuis in 
Los Angeles. Een bijzondere baas. 

___ en een beklemmend nie~je 
Het meest beklemmende nieuws van 
de afgelopen maanden trof ik aan 
in de notulen van de VKTV-jaar
vergadering die op 6 november in 
Barneveld is gehouden. Tijdens 
die bijeenkomst hebben onze 
penningmeester en secretaris, 
oftewel de heer en mevrouw 
Oostra, te kennen gegeven dat ze 
hun laatste Jaar in het VKTV
bestuur ingaan. Het is geheel in 
hun stijl om reeds een Jaar 
vantevoren hun vertrek aan te 
kondigen. Hoe begrijpelijk en 
gevoelig dat vertrek ook is, het 
bestuur zal in elk geval op 

zoek moeten naar nieuwe krachten. 
En eigenlijk zouden we ook als 
leden niet achter mogen bliJvenl 

Veel publieksbladen op verli,es 
De oplagen van veel bekende 
tijdschriften lopen terug. Tot de 
grote verliezers behoren de 
meeste dames- en omroepbladen. 
Opiniebladen weten zich goed te 
handhaven, zo heert het ANP de 
Jaarlijkse NOTU-cijfers 
samengevat. 
Tot de grote verliezers dit Jaar 
behoren de roddelbladen. met 
uitzondering van Weekend dat zich 
stabiliseerde op 371.000 stuks_ 
Story raakte 14.000 lezeressen 
kwijt en staat nu op 403.000 
exemplaren per week, marktleider 
Privé zakte verder weg naar 
472.000 stuks, een verlies van 
20.000 exemplaren per week. 
Libelie, dat vorig jaar 9.000 
lezeressen verloor, raakt er dit 
Jaar 21.000 kwijt. De oplage 
staat nu op 758.000 per week. Ook 
Margriet moest dit jaar opnieuw 
een flinke stap terug doen. Het 
verlies komt dit Jaar uit op 
18.000, de oplage is gezakt tot 
520.000. 
Ook andere vrouwenbladen, 
waaronder 'glossies' als 
Cosmopolitan en Marie Clair. 
verloren terrein. Uitzondering 
was Opzij, dat 12.000 nieuwe 
abonnees kon boeken en het nieuwe 
jaar ingaat met een oplage van 
ruim 72.000. 
De opiniebladen Elsevier, Vrij 
Nederland en De Groene Amsterdam
mer hebben een lichte winst 
geboekt. Van HP/De Tijd en 
Hervormd Nederland is geen 
statistisch materiaal over 1982 
beschi kbaar-. 
Overigens voert de ANWB de 
ranglijst aan met de Kampioen. 
Dit blad komt ongevraagd bij ruim 
2,7 miljoen mensen in de bus. Wij 
sturen het blad elke maand retour 
als ongewenste post. Want je moet 
de zaken wel zuiver houden. 



Nederlandse Pers Associatie 
Negentien regionale dagbladen 
gaan van 1 januari af samenwerken 
in een nieuwe persdienst, de 
Nederlandse Pers Associatie 
CNPA). De nieuwe dienst komt tot 
stand door de samenvoeging van de 
Stichting Pers Unie (SPU) en de 
Gemeenschappelijke Persdienst 
CGPD). Met de fusie verwachten de 
uitgevers de concurrentiepositie 
van hun regionale kranten tegen
over de landelijke dagbladen te 
versterken. Een overzicht: 

NEDERLANDSE PERS ASSOCIATIE 
Redactionele samenwerking t,ussen 19 dagbladen 

Bij de Gemeenschappelijke Pers Dienst Aantal 
(apO) aangesloten bladen: abonnees Uitgever: 
Amhemse Courant (inc!. Graafschapsbode) 55.885 Wegener 
Brabants Nieuwsblad 53.734 NOU 
Dagblad Tubantla 105.893 Wegener 
De Gooi· & Eemlander 52.807 GE bv 
Haarlems Dagblad 61.4n Telegraaf 
Leeuwarder Courant 111.115 FGDP 
Leidsch Dagblad 47.000 Telegraaf 
Limburgs Dagblad 79.563 Telegraaf 
Nieuwsblad van het Noorden 142.576 FGDP 
Noordholiands Dagblad 153.879 Telegraaf 
Provinciale Zeeuwse Courant 62.691 PZC 
Rotterdams Dagblad 117.480 SijthoHfNDU 
Utrechts Nieuwsblad (Incl. Tielse CouranV 
Dagblad Rivierenland) 106.042 Wegener 

GPD·totaal 1.150.142 

BIJ de Stichting Pers Unie (SPU) Aantal 
aangesloten bladen abonnees Uitgever: 
Amersfoortse Courant (Incl. Veluws dagblad) 42.361 Wegener 
Apeldoornse Courant (inc!. Noord Veluws 
Dagblad,Gelders Dagblad) 
Deventer Dagblad Combinatie 
Drents·Groningse Dagblad Kombinatie 
Tijl's Dagbladen Combinatie (Zwolie) 
Twentsche Courant 

53.536 Wegsner 
52.429 Wegener 
66.490 Wegener 
69.610 Wegsner 
49.745 Wegener 

PSU·totaal 334.171 

GPD + SPU = NPA: 1.484.313 abonnees 

BIJ NPA AANGESLOTEN 
REGIONALE DAGBLADEN 
aantal abonnees: 1.484.313 

LANDELIJKE DAGBLADEN 
aantal abonnees: 2.078.474 

OVERIGE REGIONALE DAGBLADEN 
aantal abonnees: 1.100.237 _____ ---' 
Bron: Cebuco GPD·lnt ra hics/R.S. 

Krant op zaterdag 
De Haagsche Courant heeft als 
eerste dagblad in Nederland het 
zaterdagabonnement ingevoerd. 
Voor 60 gulden krijg je de krant 
52 zaterdagen in de brievenbus. 
Op dit moment kopen enkele 
tienduizenden niet-abonnees op 
zaterdag een los nummer. 
Overigens zal de Haagsche Courant 
mogelijk nog toetreden tot de 
Nederlandse Pers Associatie, "Jaar 
we het net over hadden. 

Katho1ieke Nieuwsb1ad 
Het Katholiek Nieuwsblad zit 
vanaf kerstmis elke donderdag bij 
de ochtendpost. De ruim tien Jaar 
oude krant kwam tot dusver twee 
keer per week uit. In de 
oorspronkelijke opzet zou het 
zelfs naar een echt rooms dagblad 
uitgroeien. Maar promotie
campagnes en geldschieters ten 
spijt bleef het aantal abonnees 
in Nederland en Vlaanderen op 
17.000 steken. 
De krant zal meer het karakter 
van een opinieblad krijgen. Enige 
zelfkritiek is hoofdredacteur 
Winus de Rouw niet vreemd als hij 
schriJft: "Reportages en 
interviews, met een religieuze 
dan wel sociaal-maatschappelijk 
of cultureel dan wel levensbe
schouweliJk getinte lading, nemen 
de plaats in van voorheen kenbaar 
gedateerd en achterhaald politiek 
nieuws". 
Het Katholiek Nieuwsblad bedient 
vooral de uiterst behoudende 
vleugel in de rooms-katholieke 
kerk. In het nieuwe weekblad is 
door de redactie ook plaats 
ingeruimd voor de "iets lichtere 
toets" . 



Journalist-politicus 
De hoofdredactie van het weekblad 
HP/De Tijd heeft parlementair 
redacteur GuikJe Roethof ontslag 
aangezegd omdat zij een zetel in 
de Tweede Kamer ambieert voor 
D66. Een mogelijk Tweede Kamer
lidmaatschap valt volgens 
hoofdredacteur Gerard Driehuis 
niet te verenigen met het 
redacteurschap van een blad dat 
geen binding met enige politieke 
partij wil hebben. 
Wedden dat als Roethofer een 
Juridische zaak van maakt met 
haar voormalige werkgever, ze het 
wint? Het lijkt wel alsof ze naar 
een ongewenste organisatie 
overgaat. In een parlementàire 
democratie had wat meer ruimte 
niet misstaan. Een beetje benepen 
allemaal, van dat opinieweekblad. 

Klaar voor de toekomst 
Zo afficheerde de Leeuwarder 
Courant zichzelf in een huis
aan-huisnummer van de nieuwe 
krant die vanaf de tweade hèl:ft 
van november op een nieuwe pers 
met een nieuwe vormgevi'ngHn. met 
meer kleur verschïJ nt. 
Maar toen het eenmaal zover 'Was 
kwam de eeuwenoude Fries in de 
grootste problemen. Papierbreuk 
zorgde er telkens weer·voor .. dat 
de krant of te laat verscheen of 
in sommige regio's helemaal .niet 
of pas de volgende dag. Een 
absolute ramp. 
De Duitse pers, een 2 x 48 
ziJdige Colorman M. offset
rotatiepers van MAN Roland geldt 
als het paradepaard van dit 
moment. Als alles goed gaat kan 
zij per minuut 1160 kranten 
drukken, 70.000 in een uur. 
Nogmaals: als alles goed gaat. 
"Rustig en droog", luidde.de 
weersverwachting in het 
bijzondere nummer. Gevolgd door 
een profetische waarschuwing van 
Gurbe, bekend bij de 
Fr-iestaligen: "As Jo'Josels mar 
bliuwe" ... Te hopen valt dat de 
zaak binnen afzienbar.etijdwel 
lekker draait. 

Glirbe: Asjo josels mar bliwve. 

Zwijgzaam (1) 
In de afdeling curiosa viel ons 
de afgelopen drie maanden op dat 
er ook mensen op deze aardbol 
zijn die het gekwetter naast zich 
neerleggen. Neem nu deze Britse 
baron: 

Zwijgzame Britse 
baron blijkt toch 
te kunnen spreken 

LONDEN - Baron Trevor uit Wales 
heeft voor het eerst, sinds hij zitting 
nam in het Britse Hogerhuis zijn 
mond opengedaan, De 64·jarige ba· 
ron bekleedde sinds 1950 een zetel 
in de Britse Eerste Kamer. 
"Ik ben verheugd mijn ietwat ver· 
traagde sprekersdebuut te mogen 
maken in een debat dat mijn streek 
raakt", sprak baron Trevor. Hij had 
zich voorgenomen alleen zijn mond 
open te doen, als hij Wat te zeggen 
had en dat was volgens hem nu het 
geval. 
Lord Allen of Abbeydale feliciteerde 
hem met .. het breken van het ijs" en 
sprak de hoop uit "dat het Huis over 
nlet al te lange tijd weer wat van de 
baron zou mogen vernemen". 

Zwijgzaam (2) 
Of neem de Japanse keizerin: 

Japanse keizerin 
zegt 'hmmm' 

D e Japanse keizerin Michiko, die 
niet meer kan spreken sinds zij 

vqrige week door een mysterieuze 
ziekte werd getroffen, heeft gistE:' 
ren in het openbaar 'hmmm' ge· 
zegd. De keizerin verscheen glimla· 
chend voor het eerst weer in het 
openbaar. Michiko, die er mager en 
vermoeid uitzag, glimlachte en 
boog licht bij het binnengaan en 
vertrek van de archieven van het 
keizerlijk paleis, een korte rit per 
limousine vanaf haar woning in het 
Akasaka·paleis. Gekleed in een wit· 
te jurk en cape en Il)et haar kenmerk 
van een hoed met bloemen, liep 
Michiko langzaam, maar met vaste 
tred verscheidene stappen achter 

. keizer Akihito. 
Zij mompelde een "hmm" tijdens de 
rit maar kan, acht dagen nadat zij op 
haar 5ge verjaardag instortte, nog 
steeds niet spreken, verklaarde een 
paleisfunçtionaris. Haar symptomen 
gav.en eerst aanleiding tot specula-

.ties dat. zij door een lichte beroerte 
was getroffen. Maar verklaringen 
van het paleis gaven week aan dat 
iij lijdt aan een ernstige depressie. 
Die lijkt het gevolg van artikelen in 
de Japanse bladen, waarin kritiek 
werd geleverd op de wereldse le
vensstijl van de keizerlijke familie. 



Ni.et zo zwijgzaam 
Inmiddels gaat het gekwetter 
elders gewoon weer door. We 
citeren uit de Helderse Courant. 
een editie van het Noordhollands 
Dagblad. Heerlijk toch? 

TEXEL - De sfeer tijdens 
de begrotingsvergadering 
van dinsdagavond was weer 
met recht 'echt Texels' te noe
men. Verschillende raadsle
den zaten elkaar ouderwets in 
de haren. Zo vochten G. Pos
ter van Texels Belang en P. 
Bakker van GroenLinks een 
flink verbaal robbertje uit 
over de vraag wie van de twee 
nu onnozel was. 

Tijdsbeel.d (1) 

Lezers van Au Courant sturen tot 
mijn geluk steeds vaker stukjes 
in die én op ons verzamelterrein 
passen én altijd iets zeggen over 
de tijd waarin we ons bevinden. 
Een paar voorbeelden: 

Haarknippen •• ' •• 15 cont 

WERKLOOZEN ~. 10 cent 

Haarsnijsalon "AMERIGAN" 
Hazensfraat' 29. 

Tijdsbeeld (2) 
Het volgende knipsel stamt, net 
als het voorgaande, uit het 

jaar 1834: 

jl.9 ~~ a,' f:IJ cO ~p IU.. , 

Gov raagd Iomand, Oln,' 
mot Bon grooLo rocluJl1e·; 
kar Jang:3 don \vog LOi 
rijden, vnn 9 tot f5 uur,: 
ook Zondag8, loon' f 3 
p. \v0(:k. A.dros Dloonl-' 
g r a e 11 t tj., A. n 1 st .. 

Tijdsbeel.d (3) 
Onderstaand een voorbeeld uit 
1880. Overigens vind ik Lee 
Towers wel verdacht veel op 
Litouwen lijken: 

Sinds de koude oorlog is af
gelopen en Oosten West 

minder ge~p~nnen tegeno~er el
kaar. sta~~~gen ook d~cUltu
rele grenzen:ppen. Westerse" 
'popgroe~lr~ls UB40, RóbertO
Jacketti &.The ScootersenThe 
Nits trokken;reeds naar het 
land vah:Gorbatsjov. Volgens ' 
deze krantekop zou dus ook Lee 
Towers een bezoek brengen aan 
het Russische staatshoofd. 
1tAchja,lk b~n een krantofi~l 
hè!·', zegt de heer F. Bee~~ ~t 
IJmuiden.;,Ik snuffel altIJd In ' 

allerlei oude kranten. Op een 
~g~even ~o~ent zag iJ: die k?p 
;/Lî~r.Lf~ers, b1V GorbatsJov en lk 
:t>zig het.-af helemaal voor me: 
, ~~r.r0wers die al zing~r,td een 
ödë'brengt aan Görbats)ov on

,der het motto You Never Walk 
, Alone .. ,Gorb~tsjov, ondanks' ' 
j DUW îti6eilijke werk staart we 
ac~te!.J.e:" ' 

Tijdsbeeld (4) 
Tamelijk schokkend was het 
besluit van het Duitse dagblad 
Süddeutsche Zeitung om bloed van 
vrouwen uit ex-Joegoslavië te 
gebruiken voor de voorpagina van 
het weekendkatern. Daarmee wilde 
de krant de aandacht vestigen op 
de wreedheden die in Bosnië 
worden begaan. 
Acht vluchtelingen die in 
Duitsland verblijven, hebben 
bloed afgestaan dat vervolgens 
met drukinkt is vermengd. Daarmee 
is een tekstregel gedrukt op de 
voorpagina van de weekendbijlage 
die op 18 november' verscheen. Het 
Duitse Rode Kruis noemde het 
project absurd en walgelijk. 

Hartelijk dank voor al uw 
inzendingen. Nieuwe bijdragen 
zijn altijd welkom op het adres: 
Van Brederodestraat 48, 2581 TG 
's-Gravenhage. En voor u 
persoonlijk een heel voorsP0edig 
nieuwjaar! 

Klaas Salverda.-



KHANTENCURIOSA uit de verzameling van 
Louis Nierijnck (deel 16) 

In deel 14 van deze reeks vroeg ik 
of iemand een later gedateerd nummer had van 
"dacht im viesten' dan 28 april 1945. Ons lid 
drs.Liefting reageerde met de mededeling dat 
hij zelfs een nr.had van 7 mei 1945!Dat moet 
dan wel de laatste legale Duitse krant in 
Nederland zijn geweest voor de kapitulatie. 

Overigens was de titel van het on
genummerde exemplaar van 28 april "Nachrich
tenblatt der 'Wacht im Westen "'. Waarom werd 
die kop tussentijds gewijzigd? 

Ooit gehoord van een "viskraam
YJ'ant" of een "per ballon verzonden krant"? 
Of van een vrouw die "subied doodbleef bij 
het aannemen van een Nieuws-papier •••• ? 

Een zeldzaam stuk uit de verzame
ling is ongetwijfeld de Haagse DONDERDAEGH
SCHE POST-TYDINGEN no.30 van 5 april 1660, 
het is niet bekend wie de uitgever was omdat 
de opricHter ervan (in 1656Hn 1659 voor ,10 
jaar werd verbannen (Lodewijk de Maght). 

Het speciale aan deze krant is het 
formaatjde krant meet slechts 13/16 cm. Het 
blaadje beslaat 4 pagina'sen de inhoud.is 
helaas van geen bijzondere aard. Er z~Jn 
enkele exemplaren bekend uit 1656/7 maar 
geen enkel uit 1660! 

Een kostbaar' kleinoód in de 
collectie. 

Een merkwaardige krant uit Engeland 
is de FISH-STALL GAZETTE AND CHANGECORNER 
CHRONICLE no.7 van 1 juli 1865. 

Er zijn vele beroepen die een krant 
uitgeven, maar een viskraam met een eigen 
orgaan, dat wekelijks verschijnt tijdens de 
vismarkt, is toch wel vermeldenswaardl 

FISH ·STALLG. AZETTE, 
. W' 'IliilllGE "CORNER OHROmGLE. 

TEN TO ONE ON TUE' FlSH.sTALL. 
Fns..sULL.-Bm', at th!r 'll'bnl. loc ol ~ ooe ckml anodle:r tOiDe cm. 

Onder de kop vertoont het exemplaar 
uit de collectie een tafereel met enkele 
vreemde karikaturen, o.a.een met de "Gazett 
leurende vis •••• 

Het lijkt mij dat die YJ'ant in de 
1ge eeuw meer werd gebruikt om de verkochte 
vis erin aan de klant mede te geven dan dat 
za werd gelezen! 

Door de Amerikaan John Humphrey 
Noyes\.,rerdin de 1ge eeuw een commune op
gericht in Oneida(New York). Zeven jaar 
bleef die bestaan en werd gerekend tot een 
iifaardevol experiment in "sodal lifestyle". 

De ONEIDA CIRCULAR van 8 jan 1872 
inde verzameling, geeft de familie berichte 
van de intussen tot 'united communities' 
uitgegroeide groep door. Een lezenswaardig 
krantje waarvan er niet veel meer bestaanl 

Oneida 
r-,,/ .. toJ', do. 0.. ..... 40-1 
1V~".r/_("_ .. n""",.: 

Circular. 



In het WEKELYKS BERICHT VOOR DE 
STADT ENDE PROVINCIE VAN MECHELEN no.49 van 8 
dec 1776,vond ik een leuk bericht met illus
tratie. 

Het is een "afbeeldsel van een 
voldraghen Waen-Schepsel (Gemini)". Het be
treft een siamese tweeling "aan elkanderen 
geboren,hebbende twee hoofden, ider Lichaem 
heeft zyn twee Hermen.Deze twee Leyfkens neme 
hunne vereeninge tot in elkanders borste.Het 
overigh lichaem naer onder is een volkomen 
Manneken, hebbende eenen Navel en een Ars-gat 
nemende syn beginsel met eenen Buyck,twee 
volslaeghe Beenen met twee Voeten". 

Verder wordt nog vermeld dat "he 
~èn kint naer het ander ontrent de ses uren 
heeft geleeft". 

~·.I ,I •• i .. '" .. !~ .~ 

JI " •• 1 l,''':'' 

.A F'B,E, ~,~' I!:s,E. i, . 
ran ... ' vo/drogh,. "''atn -fèlltpft/ (Gemini) 
olM" Ii,bort. In de Ztle - flrotle d .. E"flàt' 
Deamb" 1776, endc G,doupt In ae Parochiol, 
Kuch van ae HevUghe C.therina waer "a.',' 
kort """0<1 /l, I';/ghe .. a .. kerflen - hncck en" 
ac gClUJ'g'nlj]l.,iui d, He'rtn Licentia,e" i" dc ' 
.111',a"yn,,, '" ae n"/-meefl.,, aeftr' Stadt Be: .. 

. '., IJ. "" "'" 

Oete K,'nderen lan elk:!.nderen geboren, hebbende. 
twee Hoofden, ider Llchaem h',.(r ria tWee H~,;: 

Op de voorpagina van DE WEEKE
LYKSCHE NIEUWS-POST uit 1805 worden de plaat
selijke nieuwtjes vermeld,dit in tegenstellin 
tot de meeste kranten uit die tijd, waar het 
buitenlandse nieuws de voorpagina besloeg. 

Tussen de talrijke ongelukken in 
het nummer van 7 oktober 1805 viel vooral het 
bericht op dat een "vrouw onder het aannemen 
van een Nieuws-papier subied is Doodgebleeven' 

Een wel heel weinig voorkomende 
doodsoorzaakl 

Het LETTRE-JOURNAL DE PARIS-GAZET' 
TE DES ABSENTS uit het belegerde Parijs in 
1871 had een blanko pagina beschikbaar, waaro 
men berichten kon schrijven voor de bestemme
ling, die verder kennis kreeg van de gedrukte 
tekst van de krant zelf. 

Het blad werd dagelijks verzonden 
per ballon. Het exemplaar in mijn collectie 
nr.26 van 12 jan 1871 is geadresseerd aan een 
adres in Londen en het volgeschreven ge~eelte 
vermeldt o.m. dat het olifantenvlees werd ver
kocht voor de prijs van 80 frs per kilo. 

De adreszijde draagt de mededelin 
"par ballon monté" en is voorzien van post
zegel en speciaal Parijs stempel alsmede een 
,London/paid afdruk. 

Noemt men dit een "luchtpost brief/krant" 
in de ..filatelie? 

liet G.11! der DOODEN vall do G,oo.feero. W .. k" IJ ,""; 
fu het GASTHUIS bhmen d.t:o s.,d 'YII .buld. Zlei: I ... ",de 

.181 Me:aê:'eu. onèer~wtJk! G~cU SS KIumnollwec. Eo In het 
llai:e:I GAST. of PEST·HUIS '79 M'IlIi:h",. ww o.der zl .. ?< 
KnnClocingen bo9in.... %Jode te """en "" GoI2l .... Sfo Meo. 
Ji:hen; ww van In ho, BhmonhnU '. en lil he, Boittohoit I Moa· 
(eb.. Over' ..... %}'II. Zl'l1do a Zl4l:cn ,m..,.,", dan '" do VOOMg. 
Week, Zyndo in !lt. BIm .. Gutlmls Il"boren S Zoo .... I DocilIer, I 

AMSTERDAM /nJ 7- Oll,h." Voor.,.. •• Week %)'tI "bier ! .. 
ZO blmless 11.0 bni .. o deca SIlId, do I'1l1g"'c.. OcgeluUen goh.ord: 

t'C:l- Vrouw anèer bel: 2:TIJ eemtD t2Q een N 
0""'" Knsnt.' 1 04 oydfe poor. 

, "er gnall.a .. Dood OpgehWd. Am éJo Bui • 
...... iJ ..,. IIll1«Il op .m Brug .... een Ko". a ... ,. l.e1mmg in " 
W_ r;evuJl<n, '0 I.t door do lier •• Vloed dJnd w~ .. en V..,· 
cInmml. Ol>'r R.lckln I.t ..,. Vrouw lil " W_ g • .;.u." eh Verdron
.ken ~ Bod. la dur etD :meer in 'c Water genJlcn d10 ~ Gereé.. 
Op de Nl.uwmukt J.s et:D Ic:g-e' LniWUllllles Btnrfeiityc:Îtr, op. 't uitbJt. .. 
len 'i=.o een Z2.kdcek g~peud eD.. u cU! Boeifen %eb~r.. Op' de 
Bo,,,",,":" iJ .en l'ImaicmllJ:.J ~ 'YII Zcj:-Horolo"" goroid ....... 

(vreemde doodsoorzaakI) 
N- 21'\, Jtl/(/i 12 in"':I'!' IRlI. ----------------

rUAIT 

, .. ,lludi, ludi" RIO/li 
~ 10 h. du m"Un. 

1'. JOD"\I~T, kt.01CnUJI, 

LETTlt liJ-JO UltN AL 
DE PARIS 

Gnul/s deJ 11 b3S»I.! 
rrh: : 15 (enUmfO ... 

(per ballon post) 

!R 'KlIT! A rAftiS 
R"&i,I,Il,,orl, m 

ot .. ~ barl'llUl du Flpro 

Rur. ROSAII'II, 3 

In mijn exemplaar van de Engelse 
MERCURIUS POLITICUS gedateerd 26 mei 1653 
komt een verslag voor van een inwoner van 
Breda over de zeeslag in augustus van dat 
jaar, waarbij Admiraal Tromp werd gedood 
met een pistool dat gehanteerd werd door een 
gevangen genomen Engelse admiraal, die aan 
boord gebracht van het admiraals chip met alle 
eer door Trom'O oP,tvangen werd I 
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'I'he \Veekly Pa~quet 
'~,,:'" i ',l '), ' ' ,~f " " " " ""i 
~bbite fr,onl ~omt: ' . , , 

Q·R,· "-1 

TheHiftol'y of POPERY. " .. " 

(l[;1)e tlLl)ttlJ ~ol,ume. 

MIlJIIA {llit MA G Nv.E '{nondAm Rwmntia "e HA RT.Ai. : 
.". .. .. . 

C.hnrch.l'ranks; in Eneland ill thc time of J(i/J~ Henry thc Third .. ' 
" , T,H ti: , " -": 

;il~Qtdtittt:ïCbUtattt •.• . . , .' 
.. 

. ' ' Tom,Truth 1 and John lndiffirent. 

I~dif. F'" ö Ft ~~ p~~t I h'ate Pop.ry as ~uch as another, at lean: 
, i thiflk I tOall never turn P"pifi, vet have heard lome 

léarned Clcrks maintain thc Church of ROHlt tó be a trlie Chllrch, 
a~d if ÎO, why do we keep all tltis Clutter! Let's mtnd our 
rlol/gllJ, and our Shopt, and be obedient come \Vltat will. 

Trmh, Obedience is an indifpenfable Duty, vet fure we maV 
ctill ulè all lawful ways to prevent a (orefeen Ruïne, Pray dö 
vou think the PopiJ/, Plot dilèovered by Mr. OatJ, and the reil: of 
thc Evidence, and bi ColmMII's,and other folks Lctters,was rear. 

Int/if. Yes cenninly, there was lome ruch bufinefs 2 or 3 ycars 
n~o, but now 'tis all difcovcr'd, all cmfl,'d, all blown over like a 
$'lmmer.Cloud, and no danger remnins they teil me, but from iJl 
Men th~t therebv take occafÎan to wenken tlté Church, and 

(anti pauselijk oftewel protestant) 
"the bra'Te Admiral Trump \ .. as not bea:en, but 
ba:::-barously and treacheroully murthered b~r 
an English-Dog-Actmiral, his prisoner". 

Zoals bekend v/erd Tromp door een 
verd'lIaalde musketkogel gedood. De Bredanaar 
heeft het verder in zijn verslag over de 
grote overwinning van de Hollande~ op de 
Engelse vloot,maar stelt dat de "Hinkende 
Bode"wel een ander verhaal zal publiceren. 

Ik vraag me af welke publicatie met 
de "Hinkende Bode"wordt bedoeld, tenzij het 
een bekende scheldnaam op een blad 'i/as. 

Het nieuwsboek Mercurius Politicus 
was lange tijd de spreekbuis van Oliver 
Cromwell. 

De oudste krant uit Suriname in 
mi jn verzameling is de SURINAAl1SCHE COURANT 
uit Paramaribo no.50 van 22 juny 1834. 

Eigenlijk geen curiositeit maar om
dat er in Suriname weinig of geen exemplaren 
meer van zijn, mag ik dit gedrukte stuk 
toch tot de zeldzame objecten rekenen. Het 
Persmuseum bezit er geen, \ .. el wat vroegere 
van de "Surinaamsche Ni em .. svertelder" • 

Het 17de eeuwse 2ngelse weekblad 
WEEKLY PACQUET OF ADVICE FROM ROME:OR,THE 
HISTORY OF POPERY is niet zozeer een krant 
jan wel een anti-pauselijk geschrift. Toch 
heeft elke uitgave als laatste twee bladzij
den een POPISH COUR~NT met tegen de Paus 
gerichte nieuwsfeiten. 

Com'prifigg the fum of all Jotel .. 
Jigence, with t};e Alfairs :tnd Deflgns 

1l6W on foot in th@ fhrte N#IIIlIl o .. ' 
ENG LAN'D, hILANJ), & SCOTI..lND.' 

,In defenceof the Con:Ulldnw~ltb. 
tM f.lnfofllll,atiofl of'du: Pnple. ' 

---1, j L. "-_~ ... 5Honr.4ë .. """,r, "'~"'''·~Ar. Pou. 
_.......---------"'--......---~--.' , 

froll'l n"-[J...!,"'1 :&6~.,t. TJ",,,[uJ Jont' 3.1'1~ • 
--:;;;-E.xtr41i' of a 'Lel/a irom Ilre~a the lafl P~f1" n,ritll'n b, ~ne \I'!Jo , 

raFltb~t »'aJ,an In/Ja/Jitant cf thè CountrrJ,aJter t/Je S~'''1ig;ht, , 
. We have been here ther~ two day" hll'Î;lJ rcjoycihg at' rhe llté~e 

vj~ory wc !,avc R&i,ned o,vcr Y,our !-nl.[~"'! ~,I~l!r \ .111It C~'1I10t !'tlr 
of any prl'Le of IMp or pn(lJner hrollllht In; liS ercdthly c,ven 
out, tllat wc have (link and htiflll abollt lCl, anq dldt the AJuIIrdIl 
o( rhe green Fbg, /hip h burnr, hut Ihc Colours takol. :tod ra be 
brought ta the /lJ~IIC. ça he Icr up alilongll thc!r ather Tr~rhier; 
hut we (e.ir ilie,liifllztn,fe Bode wil teil us ~nal,lcr fl,ary': fór we helr, 
already Ihar vve h~vdoll our bp~e,AdlllirJII; 1'1/", '{Tllln"I'" àod thar, 
v,:e arerctre3tc<1 ,vit,h a grw d~al of ,ll'r~~ Ilt.lI~llt I!!t Ier yOIl 
know vvhlt deviécs vve hare ufed to,k~ the rcople !Je In(('rmcd or 
Ihe manne,r of frlllh/" dcatIl: Wc:~r~ lold.f!lar,hnvii)gl~kcn"ati ,Eng-

1 IljIJ AdlllirJI.hevV3$ hfollght a,boara Van TIl/lil/, al a I'n(~I,cr,!t /hat 
he vva~ urnl vvtih g,rplt çivilily I' hUF, ror r,rwo o~ gral!(JIrle,~~t\'(1 
U\lt 3 p'lcker rillall. an~ Illot,I'4n trIllII/, tI~i/.~ll ,l~~tS ~idL, (0 rf~!ltv, 
he lievcd he~c,! h",t,oo/l~",e !fJnc[s./hcllli\IA,1 f elt rf. dllS, to~ ... ''''( ~~I\~ 
dit, ConllregaIJolI ln, h'5 Scrman • 'Tha,r,jltclr, hl'~~é j\.lmlr.tl. ,~'!"; 
TrI/mp vvn not b~atcn, 'but',l>Jfb~ro~~y '~n.,~ qeathdn'lIlIy mllrlhe'· 
rcd b)' an f!ollgll)7I' Dtg. Mm',rjp' hl$ prtloncr. \'Y I) arc ,lle/'I= Cl<pCUI!I( 
greatch~llge~,God.t~rn'alllof!leb,cIl." , ,"" , ' !. 

, ", ,J;r0!l1 ~Jcnbllrgh, r'"~~ll ,I,r. _' , ,. , , , 

(~ant van Oliyier Cromwell) ---------------------------
Deze Courant ','las gedur<::nde de ja:i.~en

lange verschijning (1679-1683)van de Pacquei 
steevast bijgevoegd. 

Totdat ik het nr.50 van 20 mei 1681 
in handen kreeg. Deze uitgave had n.l. een 
meer aannemelijker bijvoegsel, de PROTESTAm 
COUliANTI Het ', .. as de eerste- maar ook de laat 
ste maal dat deze titel tussendoor werd 
ingelast. 

De inhoud van dit no.50 en van vele 
andere nrs V'3,n de Pacquet handelen over het 
door ene Nr. Oats ontdekt pauselijk komplot 
tegen de Engelse staatskerk. 

. (~, '!,,_ _ -:,. ~.o.._ .. 
llG/lOJQ 1'.," ~ " 

SURINAAMSCHE COURANT~ 

(oud Suriname) 

Cvordt ,veryolz;d) 



DE DAGBLADPERS VAN ROEMENIE 

Adevarul (·Waarheid-) (onafh.) Arad 
Adevarul (RWaarheid m ) (onafh.) Boekarest 
Adevarul de Cluj ("Waarheid van Cluj")Cluj 

(onafh.) 
Adevarul Harghitei ("De Waarheid van 

Harghita U
) (onafh.) 

Miercurea-Ciuc 

Alianta Civica (BBurgelijke 
Alliantie M

) (uitgegeven door de 
Ardealul (Front v.Nat.Redding) 
Argesul Liber (DVrij Arges·) 

Boekarest 
politieke beweging van 

Alba Iulia 
Pitesti 

Azi (·Vandaag·) (Front v.Nat.Redding) Boekarest 
Bihari Napló (RKroniek van Bihor D) 

(Hongaarstalig) 
Cotidianul (·Dagblad D) 
Crai Nou 
Crisana 
Cuget Liber (BHet.Vrije DenkenD) 

(onafh.) 
Curierul National ("Nat.Koerier·) 
Curierul de Valcea ("Koerier van V. R) 

(onafh.) 
Cuvintul Liber ("De Vrij~ Wereld") 
Cuvintul Liber 

(onafh.) 
("De Vrije Wereld~) 

Cuvintul Libertatii ("De Wereld van 
de Vrijheid") 

Cuvintul Nou {BNieuwe Wer~ld·) 
1990) 

Oradea 

, Bo'ekarest 
Suceava 
Oradea 
Constanta 

Boekarest 
Ramnicu Valcea 

Deva 
. Tirgu Mures 

Craiova 

SfintuGheorghe 
{nieuwe uitgaveserie gestart in 

Datina ("Traditie") (onafh.) 
Delta (heropgericht 1990) 
Desteptarea (RHet,Ontwakeh M

) 

'. Drobeta-Turnu 
Tulcea 

Severin 

Dimbovita (onafh.) (naam v.d. pro~.) 
Dimineata (·Ochtend") (onafh~) 
Dreptatea ("Gerechtigheid") (Chr.-' (a) 

Dem. Nat. Boerenpartij) 
Erdely Napló (UKroniek van Ardeal B

) 

(Hongaarstalig) 
Gazeta Sporturilor. (USportgazet-) 
Gazeta de Transilvania (NGazet van 
Transylvanië") {uitg. gestaakt 1946, 

Glasul Adevarului (BOe Stem der Waar-
heid U) 

Glasul Moldovei ("Stem van Moldavië) 
Gorjanul (ref. provo Gorj) 
Graiul Maramuresului (BDe Stem van 

[de prov.] Maramures~) (onafh.) 
Graiul Salajului{UDe Stem van [de 

prov.] Salaj") 
~elen Tükör (BAktuele Spiegel") 

Bacau 
Tirgoviste 
Sibiu 
Boekarest 

Oradea 

Boekarest 
Brasov 

heropge~icht 1989) 
Slatina 

Bacau 
TirguJiu 
Baia Mare 

Zalau 

Arad 
(Hongaarstalig) {voorheen: ·Vörös 

Libertatea (BVrijheid M
) 

Lobogó" ) 

Libertatea (UVrijheid B) 
(a) Boekarest 

Braila 
Moromszek (BDrie Sto~len·) (Hongaa~s) 
N6p6jsäg (HVolksjournaal H

) (Hongaars) 
Sfintu Gheorghe 
Tirgu Mures 

1990 
1989 
1990 

1990 

1991 
die naam) 

1990 ...... . 
1990 ...... . 
1990 ...... . 
1990 25.000 

1991 ........ Ol ... 

1990 11 ............ 

1946 - ............ 
1990 .............. 

1989 .............. 
1990 A ........... 

1949 25.000 
1990 lil ......... 

1989 60.000 

1968 .............. 

1990 ............ 
1885 .......... 11 .. 

1989 50.000 
1990 ............. 
1990 ........ IlO ... 

1990 .............. 

1990 ............. 

1924 250.000 
1838 ...... . 
(onafh.) 
1990 ...... . 

1990 ............. 
1990 .............. 
1989 .. 11 .. Ol ...... 

1990 ............. 

1989 12.000 

1989 .... a .... Ol .. 

1989 ............ '" 

1990 .............. 
1990 .... bo '" ..... 

IJ 



Neue Banater Zeitung (Duitstalig) 
Neuer Weg (Duitstalig) 
Opinia (BOpinie m ) (onafh.) 

Timisoara 
Boekarest 
Buzau 

Opinia (·Opinie S
) Iasi 

Prahova (ref. provo Prahova) (onafh.) Ploiesti 
Rasunetul (-Het Geluid R

) (Front v. Bistrita 
Nat.Redding) 

Romänia libera (BVrij Roemenië·) Boekarest 
Romániai Magyar Sz6 (BHet Hongaarse Boekarest 

Woord uit Roemenië S
) (Hongaarstalig) 

Szabadság (BVrijheid B
) (Hongaarstalig) Cluj 

Szatmári Hirlap (BJ~urnaal van Satu Satu Mare 
Mare·) (Hongaarstalig) 

Teleormanul liber (·Vrij Teleorman B) 
Timpul (BOe Tijdm) (onafh.) 
Tineretul liber (·Vrije ~eugdm) 
Tribuna (·Tribuun R

) (onafh.) 
Unirea (aDe Unie·) (onafh.) 
Uj Sport (BNieuwe Sport a ) (Hongaars) 
Viata libera (·Het Vrije levenD) 

(onafh.) 

Alexandria 
Resita 
Boekarest 
Sibiu 
Alba Iulia 
Miercurea-Ciuc 
Galati 

Viitorul Romänesc (aDe Toekomst Boekarest 
van Roemenië) (Jeugdafdeling v.d. Nat.lib.Partij) 

1957 5.000 
1949 10.000 
1969 "" .... Ol Ol .. Ol 

1990 Ol • .Ol .. 1:10 .... 

1990 ........ " Ol a 

1990 ............... 

1943 ...... " .. lil " 

1947 Cl ............. 

1989 .. lil .......... 

1968 .. I!O .......... 

1990 .... '" .... 111 lil 

1990 Ol .. Ol .. 11 BI .. 

1989 .. Ol ......... 

1884 40.000 
1990 ......... IlO .... 

..... Ol .... Cl 

1990 .. '" Ol ...... 11 

1991 .. 10 .... lil .. '" 

De Roemeense pers is sterk geregionaliseerd; dag- en weekbladen ver
schijnen in iedere provincie. Na de val van Ceausescu bloeide de pers 
op als nooit tevoren: in 1990 verschenen er meer dan 1400 dag- en 
weekbladen en tijdschriften met een gezamenlijke oplage van één en een 
kwart miljoen, niet alleen in het Roemeens maar ook in minderheids
talen zoals Hongaars, Servisch, Duits, Oekraïens, Armeens en Jiddisch. 
In juni 1990 hief het ministerie van cultuur de controle over de pers 
geheel op. Aan de bloeiperiode kwam een einde toen eind april 1991 ook 
de prijs van krantenpapier werd vrijgegeven, en de distributiekosten 
sterk omhooggingen. Talrijke kranten en tijdschriften legden weer het 
loodje. Desondanks blijven de Roemenen ook nu zeker niet van gedrukte 
nieuwsmedia verstoken. Enkele belangrijke regionale weekkranten zijn: 

Adevarul (·Waarheid M
) (2pw) Vaslui 

Ardealul (Chr. & Dem. Nat. Boerenpartij) Satu Mare 
Atlas-Clujul liber (mAtlas-Vrij Cluj-) Cluj 
Brass6i lapok (RGazet van Brasov R

) Brasov 
Curierul de Prahova (mKoerier van Ploiesti 

[de prov.] Prahova R
) (Front v.Nat.Redding) 

1990 
1990 
1990 
1849 

Cuvintul liber (·Vrije Wereld-) Giurgiu 1990 ...... . 
Gazeta de Timisoara (onafh.) Timisoara 1990 ...... . 
Glasul Moldovei (·Stem van MoldaviëR) Bacau 1990 ...... . 
Karpatenrundschau (Duitstalig) Brasov 1968 3.000 
Milcovul liber (·Vrij Milcov M

) Focsani 1989 ...... . 
Nu (RNee a ) (jeugdkrant) Cluj 1990 ...... . 
Pamintul liber (·Vrije AardeS) Calarasi 1990 ...... . 
Szilagyasági Sz6 (·Het Woord uit Zalau 1990 ...... . 

[de prov.] SalajR) (Hongaars) (Hongaarse Dem.Unie van Roemenië) 
Timisoara (onafh.) Timisoara 1989 ...... . 
Tribuna Ialomitei (BIalomita Tribuun W

) Slobozia 1969 ...... . 
##################################################################### 
Bron: wEuropa Yearbook 1992& 



Dy OOLIH lIEDHALL. 
Air CorrupondeAl 

ALL over th. 
Press and 

Hpecially those 
memy-were 
lecf\untlng w 
bishops had to say 

, House of Lords on 
ing. 

The bbhops got trom 
Cunborrle arepl)' 
.·cek's leavc to the 
B~mbl'r Commando 

UIT DE COLLECTIE VAN JOHN FROST's HISTORICAL NEWSPAPER 
SERVICE, 8 HONKS AVENUE, NIEW BARNET, HERTS lENS 100. 

ENGLAND. PHONE 09-44-81-4403159 

--------------~--~---------,-

From Dolly Mlil 8ptel,I Oorr .. pond",t 
STOClrnoLU. Tbursda~ 

SEVEN Russlan colurnns,are drlvlng doop Inlo 
tbc Kanyev pocket In lb. Dnteper Bend, 

whor. th. remnants of ten Gennan divIsIon. ar" 
lil stght ol extermln.t1on. 

Two of them, approRching Kotsun, the last 
German~held iown In the pocket, are f\ve miles 
apart. The southern column Is two mlles from 
the lown. The other, attacklng from the north .. 
east, is three mHes distant. 

Kanun Itsell ,. under Ineusant Ihe1lt\re trom mlSlied 

~~t::I~'~1 ~:;~dJI~fo ~~nt~~!r :o~~r~~~oh~~J°th~~b'w'?;: 
out the delenden pJecemeal. 

The Cruliless rellcl atlncks Iron\ thc loltLh wc:-rtl kept 

4·"·M. 
~ 

.11, 1944 

FIRST CRISIS OVER 
German Barrage andAttacks Weakening 
DERBY BY ·ELEOTION 

BATTLE OUR MAIN DEFENCES 
ARE ALL INTACT 

A FTElt 48 hours of intens; fighting, the nrst crueial battle of 
the Anzio beachhead appeared last night to have ended in 

favour of the Allies. All battle·front reports agraed that 
KesseIring's infantry ntlacks were weakening and his artillery, 
,...-""""",,.---,,.' -,..;' bombardments faltering. 

",,:.~",:.,"",":'::, ~!:da~~~~ ti~aB%t'ry ~i~~~~r ~~~~O!~ytat~i ~O{he ~~~ 
slan I' sul u-now 25 tnllea thlek 11\ Itl . poInt. , 
SATELLITE lii;;ïih";""'i''', 

NATIONS 
MUST PAY 

Have a 

glass of Guinness 

wh en you're 

tired 

GUINNESS IS GOOD FOR YOU 



All Courant * decemher 1991 * jaargang g nr. 4 

De tweede wereldoorlog in tekst en frontpagina 's 
Vijftig jaar geleden: het eerste kwartaal 144 

V oorbereidingen aan het Atlantische front 
De maanden januari, februari en I 1ijn in het begin en tijdens de 11kwam. Dat kwam niet voort uit 
maart van 1944 gaven in zekere zin periode dat de honger het ergst enige Finse genegenheid jegens de 
minder spektakulairs te zien dan I was stemmen opgegaan om Leningrad Russen. Integendeel. Veel Finnenl 
de perioden ervóór en erna. Vooral over te geven of tot open stad te hadden er een sterke weerzin tegen 
aan het Atlantische front werden I verklaren. Maar dat is nooit in I dat ze met Hitier geassociëerd 
zeer omvangrijke voorbereidingen ernst overwogen. De inwoners en waren, vooral nadat Noorwegen en 
getroffen voor operaties die voor het stadsbestuur beseften al snel Denemarken door Duitsland bezet 
het voorjaar van 1944 waren voor- dat de Duitsers een pure vernie-I waren. Daarnaast telde ook zeker 
zien, en dan bedoelen we natuur- tigingsoorlog voerden en van plan dat de Sovjet-Unie nu een bondge
lijk met name de landingen op de waren de stad met de grond gelijk noot was van de Britten en de I 
kust van Normandië. Niet alleen te maken. Later bleek dat Hitlerl Amerikanen. En waarschijnlijk 
aan gealliëerde zijde; ook de zo'n richtlijn had uitgevaardigd. hadden ze gewoon geen zin om een, 
Duitsers namen maatregelen, want Een goede reden om de stad niet I stad als Leningrad te vernietigen. 
hoewel ze niet helemaal het fijne over te geven. De inwoners van Dit neemt op zijn beurt weer niet 
ervan wisten, beseften ze deksels Leningrad waren trots op hun stad. weg dat er in Finland een extreme 
goed dat er iets in de lucht hing. De één vanwege de cultuur e~ de I randgroep bestond die er absurde 
Overigens was het natuurlijk ook I geschiedenis, de ander meer in ideeën op na hield over een "Groot 
winter, dus sowieso niet echt de verband met het revolutionaire Finland" dat zich tot bij Moskoul 
beste tijd om massale offensieven verleden, maar allen wisten ze datZOU uitstrekken. Ook was een klein 
·te lanceren. de Duitsers zich nergens iets aan groepje Finse keurtroepen aktiefl 

I gelegen zouden laten liggen. Wat\ aan het ~~genlijke oostfront zelf, 
LENINGRAD ook nog een beetje meespeelde was vooral b1) Smolensk en Tula, waar 

'De Russen dachten daar toch iets de rivaliteit met Moskou: indien! ze zich qua beestachtigheid in I 
anders over: op 15 januari begon Moskou in oktober '41 zou zijn I niets van de Duitsers onderscheid
het Rode Leger met een aanval aan gevallen zou het in Leningrad een den. Al met al was het Finse op-I 
het front bij Leningrad, waar we punt van eer geweest zijn wanneer treden aanleiding voor de zeer 
nu al bijna bij moeten vermelden: die stad later zou vallen, en nog hoffelijke sfeer die na de wapen
het huidige St.Petersburg. Door op liever in het geheel niet. Stalin stilstand heerste bij de bespre-I 
te rukken naar het zuidelijker ge- stond in Leningrad minder in aan- kingen tussen Zhdanov en de Finse 
legen Pskov probeerden de Russen I zien dan in Moskou, hoewel de I opperbevelhebber Mannerheim, en I 
de Duitse troepen ten zuiden van partij en de communistische jeugd-moet het ook worden beschouwd als 
Leningrad af te snijden. beweging belangrijk werk hebben I de red~n waa:om Finl~nd n~~t bijl 
Het beleg van Leningrad - Duitsers verricht tijdens het beleg. Na de de Sov)et-Un1e werd 1ngeI1]fd. 
in het zuiden en oosten, Finnen in oorlog heeft Stal in de inwoners I Op 27 januari 1944 werd Leningrad 
het noorden - is één van de meest van Leningrad hun eigenzinnige definitief ontzet. 
verschrikkelijke hoofdstukken van houding alsnog ingepeperd, door inl 
de oorlog in Rusland geweest. Met 1948, toen zijn plaatselijke zet- MONTE CASSINO 
name de honger heeft onnoemelijk I baas Zhdanov overleden was, het I Intussen woedde ten zuiden van 
veel slachtoffers geëist. Men kwam beleg-museum te laten sluiten en Rome de strijd langs de Gustav-
er achter dat mannen er eerder I een aantal mensen die bij de ver- Linie, waarlangs de Duitsers 
onderdoor gingen dan vrouwen, maardediging van de stad een leidende voorlopig standhielden tegen de 
dat vrouwen die erin slaagden de I rol hebben gespeeld, zoals Kuz- I Gealliëerden, het hevigst bij 
ergste tijd te overleven dikwijls netsoven burgemeester Popkov, bijMonte Cassino, een berg met een 
stierven zodra er weer wat meer I een zuivering om het leven te I klooster erop die de voornaamste 
voedsel was. Intellectuelen stier- laten brengen. Degenen die vonden doorgaande routes beheerste. De 
ven ook eerder dan arbeiders, maar dat Leningrad het door Zijn rol inDuitsers hadden zich hier zwaar 
het hielp wanneer z~.aan het werk de oorlog verdiende om de hoofd-I ve:schanst, en d~ aan~alle~ die de 
werden gezet: nog t1)dens het stad van de Russische Federatie teBr1tten rond de Jaarw1ssel1ng van 
beleg waren architecten al bezig worden - Moskou moest maar hoofd- 1943-'44 uitvoerden mislukten dan 
om de restauratie van gebouwen stad van de Sovjet-Unie blijven _ ook alle. Deze strijd zou met el-
voor te bereiden, en dat heeft hebben daarna maar wijselijk het kaar maanden duren, en veel Brits, 
sommigen van hen erdoor geholpen. zwijgen ertoe gedaan. Nieuwzeelands, Pools en natuurlijk 
Daarnaast hebben natuurlijk ook I Duits bloed zou vergoten worden I 
heel veel mensen hun l~vèn ver- DE FINNEN voordat de gealliëerden dit punt 
loren bij bombardementen en bij deDe vijand bij dit alles was zeer in hun opmars zouden passeren. De 
beschietingen door de Duitse I duidelijk Duitsland, ondanks het landing van A~erikanen en.~ritt~n 
artillerie, die tot het laatst toefeit dat ook Finse troepen bij de achter het DU1tse front b1] Anz~o 
doorgingen en vooral het zuiden I belegering waren betrokken. Zelfs vermocht deze uitputtingsslag n1et 
van de stad troffen. Ondanks dat waren de Finnen op enkele plaatsen te forceren; door een te behoudend 
moet gezegd worden dat de door de diep doorgedrongen in gebieden dieoptreden van de bevelvoerende ge
Duitsers op die manier in de stad nooit Fins geweest waren. Wat de: neraal, de Amerikaan Lucas, kregen 
aangerichte vernielingen minder I. Finnen niet of nauwelijks hebben I de Duitsers onder Kesselring de I 
erg waren dan die welke ze in b.v.gedaan was de stad met artillerie tijd tegenmaatregelen te nemen 
Londen tijdens de Blitz teweeg I bestoken. Ook hebben ze geen voordat Rome door de gealliëerden 
hadden gebracht. En die waren op Duitse troepen vanaf Fins gebied bevrijd kon worden. I 
hun beurt weer minder erg dan wat laten opereren, hoewel er zeker 
de Duitse steden later in de oor- wel Duitse militairen in Finland DERDE FRONT 
log kregen te verwerken. In Lenin-waren gelegerd. Ondanks dat is het Intussen ging de luchtoorlog tegen 
grad was de honger zonder meer het wel bijna zeker dat, indien het erde Duitse steden gewoon door. Opl 
ergste van alles. I op zou hebben geleken dat de I 20 januari deponeerde de RAF 2300 

I Duitsers Leningrad zouden innemen,ton bommen op Berlijn, en op 20 I 
EEN STAD APART ook de Finnen in de aanval zouden februari begon de Amerikaanse 8e 

Dat de inwoners van Leningrad het zijn gegaan. Maar dat geval heeft luchtmacht haar "big weèk"; een I 
hebben kunnen volhouden had een I zich niet voorgedaan. En zoals I grootscheeps offensief tegen de 
aantal verschillende oorzaken. De gezegd, ze hebben nooit het voor- Duitse vliegtuigindustrie. Begin, 
partijdiscipline c.q. de Stalinis-touw genomen, hetgeen de Russen in maart maakten de Berlijners ook I 
tische terreur was hierbij van Leningrad, vooral tijdens de meestkennis met de vernietigingskracht 
nogal ondergeschikt belang. Er kritieke periode, zeer van pas I Ivan de Amerikaanse luchtmacht. De 
I \ . . I 
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betekenis van dit alles was niet I nOdige schermutselingen geweest,jArakan ook niet doorging gezien de 
zonder meer positief of negatief, maar de Japanners waren sinds hun mening van Ohiang, waarop ook het 
van gealliëerd standpunt bekeken. verovering van bijna heel Burma restant van de landingsvaartuigen 
Op zichzelf genomen zou gesteld niet of amper verder opgerukt in naar Europa werd teruggehaald En 
kunnen worden dat de Britten en de richting van India en China, dat was dus dat. . I 
Amerikanen de strijd op dit z.g. noch hadden Brits-Indische en I 
"derde front" in de lucht hebben Ohinese strijdkrachten de tegen- ASSAM EN CHINDWIN 
verloren, of tenminste niet echt stander op meer dan lokale schaal Er bleven vier geplande operaties 
hebben gewonnen, omdat Ze hun kunnen benadelen. De opdracht die over: het over land oprukken in de 
doel: het vernietigen van Duits- de gealliëerde troepen in Zuid- enArakan, Stilwell's Chinezen die de 
lands oorlogspotentiëel, er niet Zuid-Oost Azië hadden ontvangen. I Burmese stad Myitkyina zouden pro-
mee hebben bereikt, en omdat er van de gecombineerde Britse en beren te veroveren, Wingata die I 
ontzettend veal bommenwerpers en' Amerikaanse Ohefs van ,Staven was met zij n Ohindi ts Stilwell zou 
bemanningen mee verloren zijn de Japanners in Burma aan te val- ondersteunen, en het oprukken van 
gegaan. De Duitse produktie van :len teneinde Japanse.~,:"oe~ente I een legerkorps vanuit Assam naar 
oorlogsmateriaal nam intussen .onttrekken aan, de strJJd 1n de de Ohindwin. In de Arakan en in 
zelfs nog toe. Stille Oceaan, waar de Amerikanen het noorden, waar meer en verse 

I ,nu behoorlijke vorderingen maak-I Chinese divisies werden ingezet, 
SUPREMATIE IN DE LUCHT 'ten! en de ~erbindingen tussen waren de vooruitzichten op succes 

Maar dat is niet het hele verhaal.,Ind1a en Ch1na, zowel'overde weg goed. Maar in de centrale sektor, 
Want het bommenwerperoffensief, I als door de .lucht ,te herstelle'.' I. langs de grens tussen ,Assam en I 
net als de strijd in Italië overi- opdat de Ch1nezen van Ohiang Ka1...., Burma', was een grote en zwaar be
gens, leidde ertoe dat talrijke ! Shek beter konden worden bevoor-\wapende Japanse troepenmacht ge-\ 
gevechtssquadrons van de Luftwaffe· raad .. ~ovenal moest ~e toenemende concentreerd die nog voortdurend 
uit Rusland werden teruggetrokkengeal11eerde supremat1e ter zee en werd versterkt. Hier kon Slim niet 
wat de Russen zeer' van, pas kwam e~ in de lucht wo~den ,uitgebuit. Maardeovermacht inzetten die hij inl 
hun opmars sterk bespoedigde. Maar d? door Churchl.ll ~edachte 1an- het begin van de strijd nodig 
er gingen ook veel Duitse jacht-! d1ng.op Sumatra, d1e ~eker ee'.' achtte. Qua mankracht was de ver
vliegtuigen ve~loren in de strijd, heft1.ge Japanse reakt1e zou U1.t- houding op zijn best 1:1. QUa I 
en al in de loop van 1942 moest de lokken, kon door gebrek aan lan- geoefendheid en moreel waren de 
Duitse vliegtuigproduktie op deze dingsvaartuigen nie~ door~aan. Britse, Brits-Indische en Burmese 
typen worden geconcentreerd om dieD~arom werd ~en ser1e kle1'.'sc~a- eenheden behoorlijk beter geworden 
verliezen te compenseren. Dit ging 11g er operat1.es gepla'.'d, d1e 1.n dan toen ze Burma aan de Japanners 
ten koste van nieuwe bommenwerpers'·1 ~44, moesten worden u1~~evoerd, enmoesten prij sgeven, en had men nu 
en daarmee van Duitslands vermogen d1e 1.n no~ember 19~3 t1]dens de look de beschikking over troepen r 
om luchtbombardementen uit te voe-conferent1~ van Ca1ro waren goed- uit de Britse gebieden in Afrika. 
ren op lange afstand. Het begin. I gek~u~d. Een daar~an was een I De geharde Gurkhas, vrijwilligers 
van de nederlaag van de Luftwaffe, amf1.b1sche, .operat1e tegen de afkomstig uit Nepal, Waren in I 
en het keerpunt in de strijd om de Japanners op d~ Andamanen, een 'grotere getale aanwezig dan ooit. 
suprematie in de lucht, zonder I eilandengroep 1.n de Golf van Ben- Maar 1:1 bleef weinig. Bovendien! 
welke de oorlog niet gewonnen kon, gal~n~ en.aanvallen op Japanse I waren de verbindingslijnen tussen 
worden en aan een grootscheepse pos1t1es 1n de Arakan en over de, Assam en Calcutta lang en zeer 
landin~soperatie over het Kanaal rivier de Chindwin, ,terwij 1 kwetsbaar. 
niet eens gedacht mocht worden. Stilwell's Chinezen vanuit Vunnan I 
I in de richting van Assam zouden I KAWABE 
BIG WEEK opru~ken. Intu~sen ~~u Wingate's; Generaals proberen zich in de 

Tijdens 'Big' Week" kregen de-z.g.spec1.~le eenhe1d,. b1.Jgenaamd ~e.1 regel een idee te vormen van wie 
Vliegende Forten van de Amerikaan- Chi'.'d1ts! .achter de .Jap~nsel1.n~eShun 'tegenstander is en van wat 
se luchtmacht voor het eerst een ,akt1ef z1Jn. Onder de n1.euwe I diens gedachten bepaalt. De Japan
escorte mee van lange-afstands- I. gealliëerde opperbevelhebber, adm,. se' opperbevelhebber in Burma wasl 
jachtvliegtuigen: Thunderbolts, Mountbatte'.', en de commandant.van een zekere Kawabe. Slim wist niet 
Lightnings en de geavanceerde Mus_het 14e Br1tse leger, gen. s11m'l veel van de man zelf af, maar had, 
tangs, die met hulptanks een w~rd,gep~ogd de oud~_tegenst~l- ooit een studie gemaakt van de r 
aktieradius van 850 mijl hadden. 11.ngen b1nnen geal11eerde krl.ng teRussisch-Japanse oorlog kort na de 
Van nu af aan konden de gealli- niet,te doen. Vooral me~ de oudel eeuwwisseling. De Russen hadden I 
eerde bommenwerpers ook bij dag Amer1~aanse ~~neraal St~lwell was toen geen enkele veldSlag kunnen 
opereren zonder al te grote ver- dit n1et alt1.)d eenvoud1g. winnen, hoewel ze in bijna geen 
liezen: de Duitse luchtafweer en I enkel geval hun reservetroepen in 
hun jachtvliegtuigen konden hier VOORW~RDEN ,de strijd hadden geworpen. De I 
vrij weinig tegen uitrichten,en Nauw~11Jks ee~ week na de con!e- Japanners echter hadden al hun 
in toenemende mate kwam Duitsland rent1.e van Ca1ro echter wer~1n soldaten tot de laatste man ing&
overdag open te liggen voor de I Teheren onder druk van Sta11n. zet, en meer dan eens met hun \ 
steeds massaler en steeds nauw- ,besl~ten het groo~ste ~eel van ~~ laatste reserves een veldslag inl 
keuriger wordende Amerikaanse land1.ngsschepen U1t ZU1.doost A~1e hun voordeel beslist. De Japanse 
bombardementen •. De ,nachtjagers van,terug te trekken naar Europa: 1.nl generaals in Wo-II waren opgeleid 
de Luftwaffe 'bleven wél tot het I 'ruil voor, Stalin' s belofte ,om na aan de hand van de lessen uit die 
einde toe geduchte tegenstanders een overwinning op D.Uit~land het

r 
oorlog. Daaruit putten ze hun I 

van RAF Bomber Oommand, dat de Rode Leger tegen Japan ~n te, kracht, maar het leek Slim niet 
nachtelijke bombardementsvluchten zetten, mo?~ten nu all? besch1.k~ onmogelijk er zijn voordeel mee te 
voor zijn rekening nam. Bij dit \ bare geal11eerde hulpm1.ddelen doen. Het was een omstandiheid die 
a,lles kwam nog een st!"rke toename wc;>rden ,:,rijgemaak~ _ voorde lan- 'hem, uitbuitbaar leek. I 
in zowel het gemiddelde tonnage I d1ngen 1n Normand1e en het lang I 
aan bommen dat per vliegtuig werd ve~beide Tweede Front t,egen de ,JAPANSE VERSTERKINGEN 
meegenomen als een grotere explo- DU1.tsers. Daarmee waren de plannenMaar.het zou niet eenvoudig worden 
sieve kracht van die bommen, nu ervoor de amfibiSche operatie tegen om de Japanners te verslaan. Tegen 
sinds kort aluminiumpoeder aan de de,Andama'.'en weer van de baan. I het eind van januari rapporteerde 
springstof werd toegevoegd. De I Oh1.ang Ka1.-shek· had ,echter ook eende Britse inlichtingendienst, met 
luchtbombardementen op Duitsland voorwaarde ges~~ld voor het la~en grote accuratesse zoals aChterafl 
zijn al met al zeker van groot oprukken van ~~)n troepe'.' ~anu1.tl bleek, dat er intussen niet één 
belang geweest voor de gealliëerdeYunn~n, name11Jk een.~mf1b1.scheJapans leger in Burma Was gelegerd 
eindoverwinning, zij het eerder land1.ng vand~ geal11eerden tegen maar twee: het Burma Leger van I 
indirekt dan op de wijze die was de Japanners 1n Burma. Dus.werd I Kawabe in het zuiden en de Arakan, 
voorzien. met de nog resterende land1.ngs- en het 15e onder Mutaguchi in het 

I 
schepen e?n landing.gepland op de noorden, tegen de grenzen met I 

BURMA Arakan.D1t vond Oh1ang onvoldoen-Assam en Yunnan aan. Het 15e ~eger 
Na lange tij d kwam ook het front de. De Ohinezen zouden dus in ,h'ad vier divisies' dat van Kawabe 
in Noord Burma weer in beweging. Vunnan blij ven, Het ei~d van het idrie plus een luchtlandingSdivi-\ 
Natuurlij k waren er intussen de liedj e was dat de landl,ng op de Isie. Gedurende de hele moesson van 

i 1 

Vereniging van Kranten· en Tijdschriftenverzamelaars 0 VKTV 0 



UIT DE COLLECTIE VAM JOHN FROST's HISTORICAL NEWSPAPER 
SERVICE, 8 NONKS AVEINUE, NEW BAIRNET, HERTS E~ 10B, 

ENGLAND, PHONE 09-44-81-4403159 

NO. ,14,800 ON" 

.--~-------------------------. 
LATEWA'A. 

~ 
IN'.'FOR A COLDI 
At t~~ flrtt I~mpl .. m' 1~lIn 
• Mcnu..I>'.N,..·I~,,, ttll nollflh.~d 

~~::I, ~~J'ct,r~~.M~:.:m;r~i,:;;;::' 
I,MENTHOLATUM-j. 
•• Lo .. r..c."-~I(""'''flllll''''''''l 

BERLIN'S WORST, NIGIIT' OF TERROR 
TBE CZIlRS' SUMMER PIlltIlCES SIlCHED 

Fourth 
Below 

Offensive 
Le~ingrad 

BIG RAIL BASE OF MGA TAKEN 
F,om Dllly Mlll.p.eolll oorr ... por.dtnt . Sl'OC'KIiOLlt, Frlday, 

STALIN to·night nnnouneed th. opening of the (ourth offen
sivo on the Northcm Front in six dnys. lt hos been 

Inunched by tha combined ormics of the Leningrnd ond the 
Volkhov sector9 nnd hos cpptured the rnilwny junction of Mga. 

Thls ncw attaek, announced In a Special 
• Or~er oi the Oay, Is clearly Iynchronlsed wlth 
• the:~lJenslves already In progreslil sDulh~we5t ol 
. Leningrad and west ol Novgorod. It is Aimed 'd 
drlvlng the Germnnl (rom lhelr grut de'ences. 
. 'It Is the bcgll1ning ol lhe nnal phose ot lhe 
WInter War and mean! tha1 the 150 mlles ol the 
Northern Front Irom Lake Urnen 10 the Gulf ot 
FInland Is ablsze. 

Mil «>nIroh Iht "IIWlY louthoeut lrom Lenlltjlfld 
to (hl 1!lIUlpr, Ind lh~ .dYlnco!! wulwnd wlll lid In 
f~lnll' lh" t10"H! nl"tworlt or' hllwa)') nound Lfnl.nBud. 

· to"/~ !h~ ~~~I:~ d~:co~C'lIt:n.i~"n~usl~lrl~~~oIM~:h'·:~ 
Chudovo. whkh UH norlh ol Novgorod. ' 

Ir. hun'dr~ mllu to the .allib ol the neew front Ihe 
'YlC'lor. ot Novlorod Ut now len mlle. Wt'lt of the elly on 
the mlln road and raUw.)' Ihroul" BatelsklY' 10 LuKI, 
Ie .. thln Mlmllu lWly. I 

• Tht Clplu~ ot Dalel'Ka)'l, 20 rnllu wesl o( Ihe. MW 
Runtln lint, wilt ('ut Ibe raUwl)' runnln. norlh \0 Ltnln
grad. and complete the enclrdemtnt ol .11 the GermlM 
~~l!!~:t~!~~. l~d~.~~k!:~h-l\lvl!t dtCeneu. """' __ iiiiÎI 

. ~uJ...1I1'6'Jt~~·:.::!m~~q~~rl"" 
Vllln., ~" "'1111 .1.1I.n. ItWII 
l.(lWIlnod.1Dn.I 

U.S;PRESS 
QUOTE 

VOICE 'OF 
. BRITAlN 

SL"Xth Sellse' Fillèd Shelters Before Raid 
8 Down, CITY 'DIVE-BOMBED' 

Last DY LANCASTERS 
N ".' ght 0111 ~o~l~CC~~r,~~,NIÎ~:nt1~D11~~~'~r 4,~~t:!J/og!f~f nA4!ih~:a/~~c~1l~~~~ JJ~:;~h~ 

JOUItHOJt co~u,. Shor/lu tJllerwarlÛ Uer/fn ond Parts lllllg-W,W!! .tldl/OIU U'I'n' 011. 

fronl WALT ER FARR SrOCKlIOU.f, Frlday. 

BERLINERS nre ta-day eanvineed that last night's 2,3OO·ton 
ntlnck 01\ the Germol1 cilpital was more terrjfying thnn 

nll the nssllults thnt hnve gone bcfore, Swedes who cxpcrienced 
tho mld ond who hnve reQched MoJmö. rcported late to-night. 

. Tllc raid, Ihey say, WilS pnrnlyslng d~spltQ 
the fact tIJst a !I sixth sense 11 had wllrned mony 
Berliners that Jt WnIl n just the rlght nlght (or an 
attaek," 

pC(lpl~ qucucd a( the entranc!!s 10 the 
capitai'! doep sh('ltcrs long 'hefore these wcre '1',,,.,..,.,,,.,, 
opened at five o'clock. aod most of them stayed 
underground unlll the early houf' of thl!! 

mornlng-though Berlln's fioat .. All eleDr!' had 1~~~:rJi~~~:&:~~;:1~~ I>ounded about midnlgJ.~.. ' 
cy~.wltnesseD stress' that 'the Brilish 

lo~:r: I~jre;ee~:~ lii!!X'i'~~'!'!~!:!i:;lb,"'''·~ 
of planes were 

:,W.~~i~&{~\J.iI~iË~~~~~lr:~~i~!. s,~rolght for ~ul·I-------

HUl ac.d ~ut"" .~ Ih 
C1>lIlrl!,"116n ..... dJhr 
1l .. lIr .... ~d .1'" 10 
("n!,., Ihl .. .r oll'ort. 
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bl .... <1 <!ft .... , Int .. lp 
... u. """6d~d .. unt ... 
.. ,6,""",101" .,.,hIUQI 
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~943 waren er in totaal maar vie~ ~artij aan in een Brits- Indisch 
~apanse divisies in Burma gelegerd veldhospitaal: patiën~en, artsen 
geweest. Nu waren er in snel tempoen verplegers werden 1n koelen 
troepen aangevoerd uit het schier-bloede.doodgesch~~en. Het more~l 
eiland Malakka, van Java en uit I van Br1tten, Ind1ers en Gurkha s 
Thailand en zelfs waren er eenhe-werd door deze zoveelste Japanse 
'en van d~ eilanden in de Stille I schanddaad alleen maar verder 
Oceaan gekomen. De Japanners warenverscherpt. Er werd ze~~ ha~d 

,------ - --------, 

zich er dus van bewust dat de ge- ' gevochten. Een belangr1Jk 11cht
alliëerden offensieve akties aan punt was dat de RAF de Japanse 
het voorbereiden waren. Het zal luchtmacht gemakkelijk aan kon: 
niet zo'n toer zijn geweest om ' ~oor elke Spitfire verloor de 
daar aGhter te komen. tegenstander zo'n tien toestellen. 

\ 

De bevoorrading van de troepen I 
DE AANVAL INGEZET door de lucht, wa~rvan in dit 

De Brits-Indische opmars begon in terrein alles afh1ng, ~~s daarmee 
begin december 1943. Rond de jaar-v~~lig gesteld. De str1~d, waar-I 
wisseling was het 15e korps onder b1J ook de 81e West-Af~1kaans~ 
Christison gevorderd tot Razabil, divisie zich ondersche1dde, woed
dat door de Japanners zwaar ver-\ de nog een paar we~en voort, maar 
sterkt was. De kanonniers in hun de Japanse aanval .1n de ~~akan was 
Amerikaanse Lee-Grant tanks gingen gesmoord. Het was geen bIJzonder I 
aan het werk en met de inmiddels grootscheeps gebeuren, maar het 
goed getrainde infanterie samen bleek het keerpunt in de str~~d om 
werd de klus geklaard . En verder Burma te zijn geweest. GeallIeerde 
ging het; de Japanners werden ~n troepen hadde~ getoond de Japanse 
de verdediging gedrukt, maar die de baas te kunnen;.de l~~end~ va~ 
lieten het er gewoontegetrouw nietde ~apanse onoverW1nn~ll]k~eld, In 
bij zitten. De verdubbeling van I de Pacific al eerder In dU1ge~ ge- : 
hun strijdmacht wees daar ook al vallen, was nu ook hier ten eInde. 
op: er is geen generaal ter wereld Het effekt op Slim's 14e Leger was 
die zoiets uit puur defensieve bemoedigend. Maar ze waren er nog 
overwegingen zou doen. Het werd niet: half maart.tro~ de ~apansel 
ook gaandeweg duidelijk dat de hoofdmacht de Chlndwln over .e~ 
Japanse tegenaanval, wanneer die viel Assam b~nnen, wa~~ de BrItse 
zou komen, niet alleen tegen de en Brits-Ind1sche. str1Jdk,·~~ht.en 
opmars vanuit Assam gericht zou hun bases hadden.ln en nahl] 
zijn, maar over het gehele front, plaatsen als Koh1ma ~n Imp'ha~. 
met inbegrip van de Arakan, zou Namen die inmid~èls ~n de BrItse 
plaatshebben. militaire gesch1eden1s eenzelfde 

I 
klank hebben . als. Amien.s, Arnhe. en 

DE TEGENAANVAL El Alamein. - - DJO I 
Op 1 februari kwam die aanval, 'en I 
het was toch nog een verrassing. I 
Het gebeurde in de Arakan. Met een################################# 
omtr~kkende beweging ~ielen ~e I Bronnen: Churchill's Memoires van 
Japanners een Brits-Indische divi- de Tweede Wer.eldoorlog; "Russia at 
sie in de achterhoede aan. Daa'r I War" van Alexander Werth; ' "Defeat 
waar de bevoorradingsdiensten en into Victory" ~an veldmaarschalk 
het hoofdkwartier waren geconcen- Sir William SlIm. 
treerd. Ze richtten een slacht- ##########~#~#~#~#~#~#~#~#~#~####~#~#~#~#~#~######~#~#~#~# 

11 NOT A ~ALANCED DIET
- BUT SO DELICIOUS- I " .. 

f 

WAT IS MURDOCH VAN PLAN? 
Rupert Murdoch's News Corp. kocht 
in 1986 de South China Morning 
Post (Hongkong) op voor een tota~l 
bedrag van 2.2 miljard HK$. Vier 
jaar later verkocht hij ~e helf~ 
van de aandelen in deze goedJnpen
da Engelstalige krant weer, voor 
2.26 miljard. Van de andere helft 
heeft News Corp. nu hét merendeel 
ook weer verkocht, en wel aan een 
Maleisische zakenman van Chine~e 
afkomst, genaamd Robert Kuok HOLk 
Nien, eigenaar vart rl9 Kerry Group . 
Murdoch heeft dus b~paald n~~t zo 
slecht geboe.rd met d9 Post; dat op 
zichzei f kan de reden voor dit ve,' 
koop zijn geweest. Waarnemers ver
moeden echter dat er nog andere 
overwegingen meespelen. 
In de eerst a plaats rle overdraor,ht 
'van Hongkong aan China in 1997; de 
South China Morning Post was tot 
nu toe een kwaliteitskrant na~r 
Brits model en met een pro-Br1ts~ 
inslag. Van Kuok wordt aangenomen 
dat hij meer sympathie koestert 
voor Beijing . 
In de tweede plaats ziet men Ne~ 
Corp. steeds meer belangen nemeo 
in de elektronische media, ten 
koste van de gedrukte. In juli 
kocht Murdoch voor US$525 ' miljoen 
twee derde van Star TV o'P. een 
satelliet-sta~ion in Hongkon~ dat 
mooi aansluit bij zijn TV-imperia 
Times Company en Affiliated Pub
lications Inc.; het moederbedrijf 
van de Boston Globe. Het bedr'ag 
dat ermee was gemoeid werd niet 
bekendgemaakt, maar kenners zeggen 
dat het het grootste bedrag is dat 
ooit in Amerika voor een kranten
concern is betaald. Met overname 

·van de Globe .heeft d~ NV Time~ een 
advertentie-dekking die het ~ehele 
noordoosten van het 13nd omvat. 
Affilliated bezit een derde van de 
aandelen van BPI Communications, 
die 19 tijdschriften uitgeeft, 
w.o. Hollywood Reporter. De Times 
Co. bezit naast de New Vork Times 
ook de NV Times Regional Newspaper 
Group met 31 kleinere dagbladen; 
twee tijdschriftengroepen met 
bladen als McCall's, Golf Digest, 
Tennis en Family Circle; een dag
blad-distributiebedrijf; een 50% 
aandeel ~n de International ~~f~ld 
Tribune; 5 TV- en 2 radj,ostat.ü,'ls; 
een persbureau; · tal van andere 
dienstverlenende bedrijven op . 
informatie-gebied ï en minderheids
aandelen in papierfabrieken.
~Debra Gersh in Editor & Publisher 
juni .1993; ~nzeDder John Frost) 

':WO-II IN ' BRITSE VOORPAGINA' S 
In de Ver. Staten zijn twee bop.ken 
ver.schenen met · een co llectie van 
200 reproduk:ties van '/oorpagina's 
van Britse dagbladen uit de Tw~p.de 
Wereldoorl09, alle afkomstig uit 
de verzameling van John Frost. Het 
gaat om "The Battle of Britain" 
d~el I (1939-'41) en 11 ('42- ' 45 ; 
die ' elk US$19:95 kosten; als set 
~kosten ze US$39. 90 en worden el' 
geen verzendkosten berekend. D~ 

delen zijn te bestellen bij H B. I . 
op het adres' .6th Street & Mad,üyn 
Avenue, Verplanck NV 10~96, USA. 
V.oor arzonde.r::.:rijk bestelde del sn 
wordt 3 dollar ver·zendkosten be-
rekend. - (JF) 
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BOEKBESPREKING 
11 Het Geïllustreerde Tijdschrif in Nederland 1840-1945 11 

door Joan Hemels en René Vegt 

Belangrijk nieuws voor d e verza
melaars van tijdschrift e n binn e n 
maar ook buiten de VKTV . 
Het tijdschrift, en met ' name het 
ge~llustreerde tijdschrift, is 
bij het his t orisch personderzoek 
lange tijd e en stief kind geweest 
Dit verzuim is ruimschoots goed
gemaakt met de zojuist versche
nen bibliografie van Hemels en 
Vegt. Tweehonderd geïllustreerde 
Nederlandse tijdschriften ver~ 
schenen tussen 1840 en 1945 
komen aan bed. Er verschijnt ook 
nog een tweede deel over de pe
riode 1945 tot 1995 . 
Voor een dergelijke uitgave is 
het bijzonder mo e ilijk een fi
nanciêle basis te vinden, maar 
de Stichting Lucas Ooms-Fonds en 
de NOTU (Nederlandse Organisatie 
van Tijdschrift-Uitgevers) heb
ben hierin het voortouw genomen 
en het resultaat mag er zijn : 
een vuistdik naslagwerk. Tijd
schriften zijn , eigenlijk nog 
meer dan kranten, buiten het 
oershistorisch onderzoek geble
~en. Er verschenen wel artikelen 
b.V . in jubileumnummers, of een 
enkele monografie, maar een veel 
omvattende bibliografie was niet 
beschikbaar. 
Voor de verzamelaar van het ge
illustreerde Nederlandse tijd
schrift bevat deze bibliografie 
waardevolle informatie . De be
schrijvingen omvatten : 

volledige titel. j 
plaats van uitgave; 
periode van verschijn~n; 
verschijningsfrekwent1e; 
verspreiding ; 
oplage; 
uitgever; 
drukker ; 
hoofd redakteur & redaktiemede-

werkers; 
prijs; 
abonnéverzeker i ng en - werving; 
advertentietarieven; 

- aard van de advertenties; 
formaat en aantal pagina's ; 
aantal kolommen; 
aspekten van beeld en tekst ; 
eventuele bijvo3gsels ; 
een historisch e schets v a n de 
publikatie; 
vindplaat s met CCD- e n CCP
gegevens. 

De a ardigste in fo r ma t ie ove r een 
tijdsch r if t is terug te vinde n 
i n de histo r i s che s chet s . Een 
voorbeeld uit het ons allen nog 
b e ke nd e tijdschrift ' De Lach '; 
" De uitgever va n ' De La ch ', de 
Amsterda msche Kios k Onderneming , 
exploiteerde i n het begin v an de 
jaren '20 e en aantal kiosken e n 
tevens verkooppunten op de sta
tions . Eén van de employés van 
de AKO wees op de behoefte van 
het per trein reizende publiek 
aan e en eenvoudig tijdschrift 
met korte stukjes tekst en veel 
foto' s en cartoons. Daarmee was 
het idee geboren voor het nieuwe 
ontspanningstijdschrift 'De 
Lach ", dat op 21 november 1924 
verscheen. Het tijdschrift was 
vooral succesvol in de losse 
nummer-verkoop. ( ... ) ' De Lach ' 
raakte zijn reputatie voor het 
hele gezin spoedig kwijt (oor
zaak was de veelvuldige plaat
sing van foto's van filmst e rren 
in badpak, welke geleidelijk 
bloter werden). Nu is ne~ een 
blad dat bij de '~erenkapper' 
gelezen wordt . ' 
Maar ook tijdschriften als 
• Cinema en Theater', • Geïllu
streerd Weekblad voor Jongens en 
Meisjes ' , 'Fen Fryske Groun -
Ge~llustreerd Familieweekblad 
voor Friesland', • Libelle', • Het 
Leeskabinet ' , 'Mondain Den Haag' 
worden uitgebreid besproken. 
Veel is er over dit naslagwerk 
te vertellen, maar de ge~nteres
seerde verzamelaar doet er goed 
aan zelf het boek aan te schaf
fen. Voor deze bibliografie 
geldt de eigen ondertitel 'Bron 
van kennis en vermaak, Lust voor 
het oog' . 
Titelopgave: Joan Hemels en René 
Vegt: "Het Geïllustreerd. Tijd
schrift in Nederland', Biblio
grafie, Deel I 1840-1945, uitg . 
Otto Cramwinckel, Amsterdam, 
1993, 467 blz , 225 illustraties , 

ISBN 90-71894-592 , prijs : NLG 
79 . = incl, BTW.- Otto Spronk 

Zie ook de bij dit nummer van AC 
gevoegde informatie van de uit
gever . sekr. 
################## ############## 
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Au Courant is het verenigings
blad van de VKTY en verschijnt 
eens per drie maanden. 
De Vereniging voor Kranten- en 
Tijdschriftenverzamelaars stelt 
zi~h ten doel de hand tussen de 
verzamelaars te verstevigen, 
het uitwisselen van ruilmateriaal 
te bevorderen en ter zake dienend 
materiaal door te geven. 
Als middel daartoe dienen 
Au Courant en de door YKTY 
oeoroaniseerde beurzen. excursies. 
t:' t:' 

KORRESPONDENTIE-ADRES: 
V KTV, POSTRUS 07 


