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"AU COURANT" 
is het verenigingsblad van de VKTV en 
verschijnt eens per drie maanden. 
De Vereniging van Kranten- en 
TijdschriftenVerzamelaars stelt zich ten doel de 
band tussen haar leden te verstevigen, het 
uitwisselen van ruilmateriaal te bevorderen en ter 
zake dienende informatie door te geven. 
Als middel daartoe dienen "AU COURANT" en 
de door de VKTV periodiek te organiseren beur
zen en excursies. 

CORRESPONDENTIE-ADRES: 

VKTY, POSTBUS 137,8300 
AC EMMELOORD, 

NEDERLAND 

BESTUUR: 
-Drs. Klaas Kornaat (voorzitter), Voorstraat 41, 

3135 HW Vlaardingen, tel. 010-4352041 
-DJ. Oostra (secretaris), postbus 137,8300 AC 

Emmeloord, tel. 05270-98032. 
-Mw. A. Oostra-Boelens (penningmeester), 

op het zelfde adres. 
-Wo Löwenhardt, Amsterdam, (oud-voorzitter) 
-U. Nimmegeers, Brasschaat, België 

(oud-voorzitter) 
-O.M.A. Spronk, Rosmalen 

REDAKTIE: 11 AU COURANT" 
-R. Grooten, Dr. Govaertsplantsoen 17, B-2387 

Baarle-Hertog, BELGIE, tel: 00-3214699545. 
-U. Nimmegeers, Brasschaat, België 
-DJ.Oostra, Emmeloord 
-Drs. K. Salverda, Den Haag 

KOSTEN VAN LIDMAATSCHAP: 
incl. abonnement op "AU COURANT" NLG 40,
per jaar te storten op Postbank rekening nr. 
3853388 tnv. VKTV te Emmeloord; 
internationale betalingen in kontanten, per 
Eurocheque of internationale postwissel. 

ADVERTENTIES in "AU COURANT": 
ieder lid is gerechtigd in ieder nummer van AC 
gratis een kleine advertentie te doen plaatsen over 
een kolom, met maximaal tien regels. Niet-leden 
betalen voor een dergelijke advertentie NLG 10,-. 
Tarieven voor grotere advertenties worden op 
aanvraag verstrekt. 

I 

INLEVERING V AN KOPIJ 
voor "AU COURANT" a.u.b. zo ruim mogelijk 
voor de respektievelijke deadlines van de opeen
volgende nummers, t.w. 15 februari, 15 mei, 15 
augustus en 15 november, bij de heer Grooten op 
bovengenoemd adres. Artikelen, maar ook inge
zonden brieven, graag uitgetikt op dezelfde 
kolombreedte als die van deze service-pagina, in 
een zo duidelijk mogelijk lettertype (liefst geen 
versleten typelint) en als het zo te pas komt erg 
graag met een of meer illustraties. 

KRANTENDIENST: 
Een dienstverlening van de VKTV aan haar 
leden, waarmee wordt beoogd verzamel bare 
objekten zoals kranten en tijdschriften, welke 
door leden of door derden belangeloos aan de 
VKTV ter beschikking worden gesteld, aan 
andere leden ten goede te doen komen. De 
Krantendienst is er niet om grote partijen op te 
ruimen noch om commerciële verplichtingen aan 
te gaan. Aangeboden goederen zullen worden 
geïnventariseerd op kavellijsten, welke in AC 
zullen worden gepubliceerd onder vermelding 
van kavelnummer en het nettogewicht in gram
men per kavel. Geïnteresseerden gelieve kontakt 
op te nemen met de coördinator van de 
Krantendienst: Dhr. J.A. de Wit, Dode 
Nieuwstraat 20, 5211 EK 's ~Hertogenbosch, 
tel. 073-142393, bij wie zij hun bod kunnen 
uitbrengen. Dit bod dient maximaal 
kostendekkend te zijn V.w.b. porti- en 
verpakkingskosten; zie de posttarieven van de 
PTT hieronder. 
NB.: houdt u rekening met 15% extra gewicht 
voor verpakkingsmateriaal, en met NLG 1.50 per 
zending aan verpakkingskosten. Daarenboven 
zou het bestuur het zeer op prijs stellen indien 
bieders een vrijwillige bijdrage voor de clubkas 
in hun bod zouden willen opnemen; vergeet u 
niet dat de heer De Wit en wellicht anderen hier 
een deel van hun vrije tijd voor opofferen! De 
termijn waarbinnen U een bod kunt uitbrengen 
sluit op vier weken na publikatie van de kavellijst 
in kwestie . Ingeval meerdere personen op een 
kavel bieden heeft de hoogste bieder onder hen 
het eerste recht van koop. 
De PTT-pakketposttarieven (drukwerk in open 
enveloppe, binnenland) zijn als volgt: 

0-20 gram NLG 0.70 20-50 gram NLG 1.40 
50-100 gram NLG 2.10 100-250 gram NLG 2.80 
250-500 gram NLG 5.00 500-1000 gram NLG 6.00 
1000-3000 gram NLG 7.50 3000-10000 gram NLG 10.00 
Idem, buitenland binnen Europa: 
0-20 gram NLG 0.90 20-50 gram NLG 1.60 
50-100 gram NLG 2.30 100-250 gram NLG 3.75 
250-500 gram NLG 7.00 500-1000 gram NLG 9.50 
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CLUB NIEUWS 

LEDENBESTAND 
De volgende nieuwe leden hebben 
zich het afgelopen kwartaal bij 
ons aangemeld: 
255 J.Wasmus, Elzenbos 17, 

4191 MR GELDERMALSEN 
256 J.Schenkel, J.Israëlsstraat 

32, 3131 GL VLAARDINGEN 
(ss.' Nieuw Amsterdam) 

257 P.J.Boers, Reigerlaan 3, 
3362 PE SLIEDRECHT (week
blad 'De Spiegel") 

Adreswijzigingen ontvingen we 
van de volgende leden: 
181 B.Heisen, Bauerstraat 216, 

4205 KH GORINCHEM 
087 U.Nimmegeers, Van de Wiellei 

74, B-2930 BRASSCHAAT, BIg 
196 L.Riedé, Cornelis Dopperkade 

8-VI, 1077 KM AMSTERDAM 

Ongetwijfeld zullen ook enkele 
leden tegen de tijd dat dit 
nummer verschijnt hun jaarlijkse 
contributie nog niet betaald 
hebben. Toezending van AC zal in 
die gevallen worden opgeschort 
tot aan het eind van het jaar; 
indien dan nog steeds niet zal 
zijn betaald moeten we aannemen 
dat deze leden hun lidmaatschap 
wensen te beëindigen en zullen 
we hun namen publiceren.' 

EVENEMENTEN 
Elders in dit nummer besteedt 
Klaas Salverda aandacht aan de 
tentoonstellingsreeks ·Oud 
Papier Opnieuw Bekeken" in Den 
Haag. Verder hebben we dit voor
jaar weinig kunnen doen; helaas 
is onze beurs in Delft door on
voorziene omstandigheden niet 
doorgegaan. We hopen dit in het 
najaar goed te maken. In elk 
geva~ gaan we op ~ september op 
excursie naar Nieuw Buinen en 
Veendam, en is er natuurlijk 
onze jaarlijkse beurs samen met 
de Documentatiegroep '40-'45, 
deze keer niet in Barneveld maar 
in het nabijgelegen Voorthuizen. 

PERS DER LAGE LANDEN 
De bestelde exemplaren van Deel 
IV (Noord Holland - 1) z~]n nu 
verzonden. Deel V zal zijn ge
titeld "Noord Holland - 2". Wie 
hier een exemplaar van wil 
hebben gelieve NLG 4.50 over te 
maken op Postbankrekening no. 
3853388 t.n.v. VKTV Emmeloord, 
onder vermelding van 'NH-2". 
Bestellingen die vóór 30 aug. 
binnen zijn zullen tegen die 
prijs worden afgerekend; na die 
datum zal de prijs NLG 6.50 
bedragen.-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: EXCURSIE VEENDAM - NIEUW BUINEN : 
: Op zaterdag 3 september a.s. gaan we, zoals al in : 
: het vorige nummer aangekondigd, weer eens met de : 
• club op excursie. Leden van de 'vaste kern" weten. 
: allang hoe prettig deze uitstapjes zijn, maar we : 
: hopen bij deze gelegenheid toch ook weer eens een : 
: aantal nieuwe gezichten te zien. 0 

• He~ eerste reisdoel is het nieuwe VERZAMELMUSEUM : 
: van de Heer en Mw.Luten te Veendam. Om 11.00 uur : 
: worden we daar verwacht. Het adres luidt a.v.: : 
: Beneden Oosterdiep 60, Veenda., t1f.05987-21122 : AANGEBODEN: 

OORLOGSKRANTEN 
Zoals we inmiddels allemaal wel 
weten heeft de Amsterdamse 
Florence Uitgeverij een serie 
herdrukken van kranten uit de 
Tweede Wereldoorlog op de markt 
gebracht, c.q. is nog steeds 
bezig dat te doen. Een goed 
initiatief, maar er schuilt een 
adder onder het gras. Eén van 
onze leden heeft de uitgevers 
erop geattendeerd dat er in 
Engeland momenteel veel her
drukken van historische kranten 
als originele worden verkocht, 
en dat Florence er dus goed aan 
zou doen op haar facsimilés aan 
te geven dat het herdrukken zijn 
en geen originele kranten. Dit 
is door de uitgever geweigerd, 
op grond van een afwijkende 
kleur en papiersoort, hetgeen 
voldoende duidelijk zou maken 
dat het herdrukken zijn. Wij als 
verzamelaars weten dat de waarde 
van dit argument zeer betrekke
lijk is. Onze lezers zijn dus 
bij dezen al vast gewaarschuwd. 
Mocht ons ter ore komen dat de 
Florence Uitgeverij zich héeft 
bedacht dan zullen we U dat ook 
laten weten.-

• Komende vanuit de richting Assen-Gieten langs • 
: Rijksweg 33 neemt U de afslag Veendam, rijdt de : 
: bebouwde kom binnen, draait voor driekwart om de : 
: rotonde heen die U dan tegenko.t, en neemt dan de : 

- ·Favoriet', maart 
en Koloniën. 

1927, maandblad voor Nederland 

: ~:r~1~k:;~a~:c~!~·v~:;t~SUd:o~~~e~:::e:~~ ~~~ ~:; : 
: einde, en U ziet daar een Van der Va1k restaurant.: 
: Daar gaat U rechtsaf, tot bij een tweede rotonde, : 
: maar dan een kleinere. En dan bent U er eigenlijk : 
: al. U vindt vast wel ergens een parkeerplaats. • 
• Voor wie er belang bij heeft: in het Verzame1- : 
: museum wordt die middag een STRIPVEILING gehouden.: 
: Om circa 12.30 worden we voor de lunch (niet : 
: col1ectief besteld) verwacht bij restaurant HART- : 

: t!~~ !~eB~!n~:io~~:rk!:;;r::k!~ ~~~o~::t::;:~ten : 
: bevindt zicht in de kom van het dorp Buinen (niet : 
: Nieuw-Buinen dus), een klein dorp, en dat kan men: 
: dus bijna niet missen. Om 14.00 uur staat dan de • 
• heer H.GROENHOF van het befaaRde JUNIOR ANTIQUA- : 
: RIAAT op de dam van zijn kranten- en tijdschrift- : 
: enboerderij in Nieuw-Buinen naar ons uit t? : 
: kijken. De rest van de middag, of zoveel t~]d a1s : 
: de aanwezigen daar zelf voor wensen uit te door: 

: ~:e~~~:~p!~ e:~e~~~v~:r:lv:~:re~~h:~:~~~;~~tver_ : 
: bouwde en uitgebreide verzame1aarsparad~]s. : 
: Wie mee wil gelieve dit even aan de sekretaris te : 

i ~:~:~tw:!e~~9~!jR~j~~~~d:e~e!:~Ï~~:1~~j~e~~1d~: : 

- Brochure (oblong) 'Naar Indië met de Nippon 
Vusen Kaisha". 
"Weet Dit van Nederlandsch-Indiö", februari 1930 

- ·Sindo", merendeels in het Maleis, 14-12-1935, 
28-12-1935, 4-1-1936, 11-7-1936 (zonder omslag), 
5-9-1936, 12-9-1936, 31-7-1937 en 8-10-1938. 

De bovenstaande vier titels NLG 2.50 per stuk plus 
porto of NLG 20.= totaal plus porto. 
- "Stad en Land" 29-2-1936, 9-5-1936 en 20-11-1937 
- "De Stad Amsterdam" 8-2-1929, 12-4-1929, 13-12-

1929 en 17-3-1933 
'Wij" 1-3-1935, 8-3-1935, 22-3-1935, 5-4-1935, 
12-4-1935, 7-6-1935 en 11-8-1939. 

Deze drie titels NLG 2.50 per stuk plus porto. 
- "De Notekraker D Oudejaar 1922, 27-5-1933, 14-4-

1934, 21-4-1935 en 9-2-1935. 
Deze titel NLG 5.= per stuk plus porto. 

A.Turkenburg, Spechtenkamp 170, 
3607 KJ MAARSSENBROEK 

TE KOOP GEVRAAGD: Franse, 
Engelse, Amerikaanse en Duitse 
tijdschriften met advertenties/ 
artikelen over NAAIMACHINES VAN 
VóóR 1880. Kopieën zijn evt. ook 
welkom. Rijnko Fekkes, tlf. 
05766-2288. 

• desgewenst ook bij Utrecht CS passagi?rs k~n : 
: oppikken. We horen wel wie daar _?e ~~~ re~zen, en: 
: met hen worden de tijden dan wel ~nd~v~dueel af- • AANGEBODEN: "THE TIMES, PAST 
• gesproken. Kosten zu11en er ongetwijfeld zijn,: PRESENT FUTURE", boek uitgegeven 
: maar zijn aan de club niet verschuldigd. Het gaat : t.g.v. 200 jarig bestaan van The 
: alleen om entrée (in Veendam), om een lunch, en OM: Times. Graag ruilen tegen humo-
: de reis, en die kunnen het beste op individuele: ristische boeken/tijdschriften 
: basis worden voldaan.- : uit binnen- of buitenland. 
: Hopelijk tot dan! sekr.: K.Vanderspoel, H.Dunantlaan 71; 
: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 9728 HC GRONINGEN 050-255791 
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verzamelen 
ge roken 
door Klaas Salverda 

(aflevering 1.3) 

Het lot van een krant 
De Griekse kranten is niets te 
dol om lezers terug te winnen die 
tegenwoordig alleen nog maar oog 
hebben voor de tientallen 
commerciële televisiestations die 
het land telt. Zij organiseren 
loterijen met prlJzen, variërend 
van voetbalkaartjes tot zelrs 
villa's met een zwembad. 
Het persbureau Reuter. waaraan 
wij het nieuwtje ontlenen, 
bericht dat de loterijen een 
compleet succes ZlJn. Op zich 
niet zo vreemd. want Grieken zijn 
gek op loterijen. Het lotnummer 
staat op de voorpagina argedrukt. 
"Klanten die ar en toe een krant 
kopen, kopen er tegenwoordig twee 
or drie". zegt Jorgos, een Jonge 
krantenverkoper in Athene. "Wij 
waren de eerste krant die een 
loterij organiseerde en onze 
verkoop is met 40 procent 
gestegen". aldus Vassilis 
Kassianos, commercieel directeur 
van Ta Néa. de grootste krant van 
het land. 

Een nieuwe hoofdredacteur 
De Haagsche Courant heert de 
nieuwe hoordredacteur Jan 
Schinkelshoek persoonlijk in de 
strijd geworpen om het tij ten 
goede te keren. Met paginagrote 
advertenties en grote reclames op 
de stadsbussen werd de nieuwe 
leiding aangeprezen. 
Bijna twintig Jaar geleden bij de 
krant begonnen als parlementair 
redacteur, keerde Schinkelshoek 
via een omweg van de politieke en 
departementale voorlichting terug 
bij de ruim iiO-Jarige. "Tijdens 
mijn arwezigheid is er veel met 
de krant gebeurd", schriJrt hij. 

~ 
HAACSCHE COURANT 

/tart voor de stad, oog voor de wereld 

Even dachten we dat hij daarmee 
de vele abonnees bedoelt die zijn 
krant de argelopen Jaren de rug 
toekeerden. Maar volgens 
Schinkelshoek is de Haagsche 
Courant mooier, kleurrijker, 
markanter en vollediger geworden: 
"Het saaie is erar, het 
betrouwbare is gebleven". 
Toch beloort hij ook een krant 
die naar zijn lezers luistert. 
Daarom is de nieuwe hoordredac
teur in navolging van het 
Algemeen Dagblad met een 
teleronisch spreekuur gestart. 
Bovendien zullen her en der in 
Den Haag ideeënbussen worden 
geplaatst. 

Krantem"jiSreld 
Een derde les om kranten aan de 
man te brengen vonden we bij 
Georges Blommaert, genie achter 
het Dagbladmuseum in Antwerpen, 
die paginagroot door de Haagsche 
Courant werd bezocht. "Ik stel 
mijn leven in dienst van de 
propaganda voor de krant", zegt 
ons gewaardeerd VKTV-lid, daarbij 
onder meer verwijzend naar zijn 
manteltje van krantestor. 
Eindelijk is nu duidelijk hoe hij 
aan de met krantenregels bedrukte 
witte stor is gekomen. Hij heert 
een Jaar or wat geleden viJrtig 
meter van die stor van de Parijse 
burgemeester Chirac gekregen. 
Waarom doet er volgens Blommaert 
even niet toe, maar hij wil nog 
wel kwijt dat hij nog drie 
manteltjes (colberts zeggen wij) 
heert laten snijden. 
Zijn wijze les? "Ik zeg vaak: 
waarom gaat men met de vele 
kranten, die dagelijks niet 
verkocht or te veel gedrukt zijn. 
niet 's morgens vroeg naar de 
scholen toe om ze gratis uit te 
delen aan de Jongeren?" Daarnaast 
moeten volgens hem ook de 
krantenverkopers terug op de 
straat. "Steek daar uw geld in, 
in plaats van het aan allerlei 
dure promoties. bijvoorbeeld op 
de televisie, uit te geven". 
roept hij met luider stem. 
Dat hij ook nog een begenadigd 
tekenaar is bewijst het 
tekeningetje dat hij in minder 
dan tien seconden maakt. Je 
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herkent het onmiddellijk als een 
gezicht op Antwerpen. We nemen 
het graag over, als een ode op de 
stad, als een hommage aan de 
Antwerpse krantenvriend Georges 
Blommaert. 

--:=---

Verzamelen (1) 
Op onze eeuwige zoektocht naar 
het waarom achter het verzamelen 
stuitten we op een oude HP/De 
Tijd over de cultuur op het 
kantoor. Daarin beschrijft een 
academisch gevormde man met een 
kalme passie voor ernst en wezen 
wat het geheim is van de bureau
lade. Zijn favoriete is de tweede 
la rechts. Lees mee. want het is 
te mooi om er ook maar een letter 
i n te veranderen: 

In' de andere laden bewaar ik zakelijke stukken en dossiers, 
maar de tweede rechts, daar zit een half leven in, Ik mag er graag 
wat in rommelen. Vooral zo tegen vijven. Achterin heb ik een tur
koois plastic doosje met visitekaartjes van mijn vorige betrekking. 
Dat komt, toen was ik voor het werk in Japan en daar heb ik ze la
ten maken, tegenwoordig kom ik de deur niet meer uit. Verder: 
een Delfts blauw tegeltje van de KLM, van als je business class reist. 
Nàg een turkoois plastic bakje - dat is de andere helft van dat Ja
panse - met een speldje van Frank Sinatra, het slotje van mijn vo
rige tas, een erg mooi zwart elastiekje en een monstertje eau de toi
lette, nog steeds niet gebruikt trouwens. Dan is er een pijpstamper, 
van toen ik nog pijp rookte. Papieren zakdoeken natuurlijk. Een 
buitenmaatse paperclip van een of ander Sinterklaasfeest. Een 
agenda van vorig jaar. Twee sleuteltjes, maar ik weet niet meer 
waarvan. En dan opnieuw een doosje, een laag doosje waar ooit 
een fotolijst je in zat, en daarvan dus de helft. Daar zit een lijmstift 
in. Een strookje met vijf Shell-zegeltjes. Gewone elastiekjes. Een 
ongestempelde (van een envelop geweekte) postzegel van twee gul
den. Een echt chic paperclipje voor als er eens een zwaarwegend 
stuk weg moet - maar die paperclip ligt er nu al twee jaar, want 
ik denk elke keer: er kan nog wel een belangrijker stuk komen en 
dan is het toch zonde dat je die mooie hebt gebruikt voor 'n memo 
aan Van der Zanden. Ik rapporteer namelijk aan Van der Zanden. 
Die heeft geen gevoel voor paperclips. 

Wat nog meer? Losse nietjes. Een slim mesje. Zo'n mini-flesje 
cognac, gekregen van een relatie, nu ja, van een vriendin zal ik 
maar zeggen, al jaren over & out hoor, hoewel ik dat flesje toch 
niet kan leegdrinken, gek is dat, dat is me dan toch weer te defini
tief. En een veiligheidsspeld, mocht er eens een knoop van mijn 
broek springen. Een collega overkwam dat ooit en die ging toen 
naar het secretariaat om de knoop vast te laten naaien, en toen 
moest hij die broek natuurlijk uitdoen, ja ze zullen die knoop aan
naaien terwijl hij z'n broek nog aan heeft, nee die broek moest uit 
en daar hebben ze hem nog maanden mee voor de gek gehouden, 
zoals hij daar in boxershort en van die lange herenanklets op het 
secretariaat stond." 

Verzamelen (:2) 
Het Katholiek Documentatie 
Centrum (KOC) heert enorm veel 
materiaal verzameld over de 
katholieke geschiedenis van de 
laatste twee eeuwen. Redacteur 
Pieter van der Ven somde ter 
gelegenheid van het 25-jarig 
bestaan van het Centrum in Trouw 
op wat je er zoal aantreft: "Er 
zijn inmiddels bijna duizend 
archieven en archief-collecties 
verzameld, van personen en 
instellingen, die meer dan 6000 
meter plank beslaan. Er is daar
naast nog een collectie foto's, 
prentjes, brierkaarten, film- en 
geluidmateriaal, enzovoorts. De 
verzameling kranteknipsels e.d. 
bevat gegevens over 28.000 
personen en 5000 onderwerpen". 
Dat het KOC onder directie van 
prof. dr. Jan Roes, sinds kort 
hoogleraar in de geschiedenis van 
het Nederlandse katholicisme aan 
de KU, nut heeft bewees onbedoeld 
een cliënt die aan het KOC de 
vraag stelde: "Kunt u mij zeggen 
wat het katholicisme inhoudt en 
or het nog ergens voorkomt?" 

De Roomsche kudde 

Herder Pastoors: "Zolang ze in de goede rich
ting blijven loopen, lam dat beetje blaten geen 
kwaad . • Alben Hahn in De Notenkraker van 

27ju1l1912. 
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In de Universiteitsbibliotheek 
van de KU in Nijmegen werd 
vanwege het viJrde lustrum een 
expositie ingericht met 
spotprenten over Nederlandse 
katholieken van 1853 tot heden. 
Ik heb geprobeerd een bespreking 
hierover te lezen in het 
Katholiek Nieuwsblad van 10 Juni. 
maar ik heb er niets van 
begrepen. Vandaar dat ik mld op 
deze plaats maar beperk tot het 
plaatje dat bij de titel van de 
expositie hoort: "Een beetje 
blaten kan geen kwaad". Wel een 
Albert Hahn trouwens! 

Boek. (1) 

De directeur van de openbare 
bibliotheek van Beverwijk en 
Heemskerk is zijn baan kwijt. 
aldus bericht Dagblad Kennemer
land. een van de acht edities van 
het Noordhollands Dagblad. De 
Haarlemse kantonrechter ontbond 
de arbeidsovereenkomst omdat voor 
hem is komen vast te staan dat de 
Beverwijker Jarenlang niet goed 
heert gerunctioneerd. 
De man was sinds 1873 directeur 
Van de bibliotheek. Na allerlei 
perikelen meldde hij zich medio 
rebruari ziek. Daarop bleek. 
aldus het kranteverslag. dat de 
directeur zijn werkkamer terwijl 
er ruimtegebrek was gebruikte 
voor de opslag van door hem 
verzamelde oude kranten (!). 
Tot overmaat van ramp bleek bij 
het opruimen van die kamer dat 
hij daar ook nog eens drieduizend 
boeken had opgeslagen die behoren 
tot het bestand van de 
bibliotheek. "Uitlening van die 
boeken was daardoor niet 
mogelijk". stelt de rechter 
grimmig vast. De directeur staat 
sinds 1 Juni op straat. Sneu he. 

Boek. (2) 
Van beren moeten we niets hebben. 
Maar voor kunstenares Annemieke 
Koetse maken we een uitzondering. 
omdat ze ons kwaad heert gemaakt. 
Zij kreeg. schreer het Haarlems 
Dagblad. de eerste prijs in de 
European Teddy Bear Contest. 
Thema van de wedstrijd was 
herinneringen. Annemieke had zich 
bij haar inzending laten 

•• lOl '1,1" ,}.',.·J'h'4'('J' •. 
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inspireren door het beeld 
"Le Penseur" van de Franse 
beeldhouwer Auguste Rodin. Ze had 
de in gedachten verzonken beer 
een plaats gegeven in een Duitse 
encyclopedie met prachtige 
Gotische letters. 
Maar nu komt het trieste van het 
verhaal. "Het boek zal zo'n 
honderd Jaar oud zijn. Ik heb het 
voor 55 gulden gekocht in een 
antiquarische boekhandel", 
vertelt ze. "Toen ik de verkoper 
meldde wat ik ermee wilde doen. 
wilde hij het niet meer kwijt. 
Daarom heb ik maar gezegd dat ik 
een grapje maakte". schaterlacht 
Annemieke die de Europese prijs 
ziet als een erkenning van haar 
kunstenaarschap. 

Boek. (3) 
Dit voorjaar bestond het 
Damesleesmuseum in Den Haag 
honderd Jaar. Casper Postma 
waarde voor de Haagsche Courant 
rond in de bibliotheek waar de 
Franse literatuur nog even 
populair is als een eeuw geleden. 
De leeszaal, aldus de verslag
gever. is een knusse optelsom van 
allerlei tijdsinvloeden: "Statige 
plaronds met negentiende eeuwse 
stucwerk. een boekenkast uit de 
Jaren twintig. een niet te 
dateren lampekapje waaronder het 
licht ook overdag brandt omdat 
het pand zo diep is dat de hoog 
invallende zonnestralen niet 
overal licht in de duisternis 
brengen. En natuurlijk wanden vol 
boeken. Kostbare eerste drukken 
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van Multatuli. Dickens, Frederik 
van Eeden. Vest iJk. Reve. en wat 
al niet meer". En hij vervolgt: 
"Het enige dat in deze omgeving 
detoneert is de kleine zwartwit 
monitor die een electronisch oog 
op de deur houdt sinds enige 
Jaren geleden de misdaad in het 
pand zijn intrede deed toen de 
paraplubak werd gestolen. "Heel 
flauw". oordeelt vice-presidente 
A.M.A. van der Burcht van 
Lichtenbergh~van Eibergen Sant
hagens. Ter gelegenheid van het 
eeuwfeest heeft de Limburgse 
neerlandica Lizet Duyvendak een 
boek over de geschiedenis van het 
Damesleesmuseum geschreven: "Het 
Haagse Damesleesmuseum 1894 -
1994". prijs fl. 30.=. 

Slechtheid 
Van ons lid Beerns kreeg ik een 
knipsel toegestuurd uit een 
overigens onbekende krant van het 
Jaar 1927. Daarin spreekt de 
schrijver schande over de slecht
heid in de wereld: "Er gaat haast 
geen dag voorbij. of met een 
gevoel van walging legt men 
tenslotte zijn krant ter zijde. 
die ons eIken dag weer nieuwe 
misdaden onthult met al haar 
weerzinwekkende bijzonderheden". 
Hij verhaalt over het Roermondse 
(hier nog met sch geschreven) 
geval van moord. "waarbij een 
algemeen geachte dame den dood 
vond door de handen van haar niet 
minder geachten echtgenoot", en 
over het geval in Wijhe, "waar 
een dame met behulp van een 
vriend, haar man, naar de 
Justititie vermoedt althans 
levend in zijn auto verbrandde". 

"Zulke dingen spelen zich niet af 
in achterbuurten, in kringen van 
maatschappelijke desperado's, 
maar onder menschen, die door hun 
positie en ontwikkeling tot de 
"goede" Z.g. beschaafde kringen 
gerekend worden. 't Zijn 
misschien mensen, die geen vlieg 
kunnen dooden of die een bordje 
voor het raam hebben hangen. dat 
ze niet koopen van lieden. die 
een hond onder hun kar hebben 
loopen. Heel onze beschaving is 
een uiterlijk vernis. want met de 
beheersching onzer hartstochten 
zijn we nog niet veel verder als 
onze voorouders uit de oertijden, 
die met hun knuppels alles 
neersloegen. wat zich om de vrouw 
hunner keuze verzameld hield". 
aldus het tijdsdossier uit 1927. 

Rouwadvertenties 
We eindigen in grafstemming. Voor 
zover bekend bevinden zich onder 
ons geen verzamelaars van rouw
circulaires van bekende figuren. 
Toch ruik Je, als Je een krant 
met zo'n advertentie in handen 
hebt, dat er die dag weer een 
stukje geschiedenis wordt 
geschreven. Deze haalden we uit 
Trouw van vrijdag 13 mei 1994. 

k, I (80 mm breed) f 6,38 , 
)09Ie, exel. 17.5% BTW. 

dichten 

als ik geen dichter was zou ik 
uit honderden woord wonden bloeden 
niets zou mij helpen geen gevleugeld 
geen hemels woord zou het bloeden stelpen 

LUCWERT 

Wij moesten afscheid nemen van mijn liefste, 
van onze lieve goede vader en grootvader 

LUCEBERT 

Tony, kinderen en kleinkinderen 

De begrafenis is op maandag' 16 mei a.s. om 
15.00 uur op de Algemene Begraafplaats aan de 
Kerkedijk te Bergen. 

Geen bezoek. Geen toespraken. 

Bergen N.H., 10 mei 1994 

Blijf vooral insturen! 

Klaas Salverda 
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I Dagblad in Focus I 

Older than the Nation 

De staat Connecticut in de Verenigde Staten begint 
kort nadat je via d~ Bronx en wat meer welvarende 
voorsteden als New Rochelle het stadsgebied van 
New Vork hebt verlaten. Kies je daarbij niet de 
Connecticut Turnpike, de tolweg die pal langs de 
kust loopt maar de iets meer landinwaarts lopende 
Merritt Parkway, dan rij je een heel eind, tien
tallen kilometers lang, door het bos. Het idee dat 
je door een forensen-woongebied rijdt komt niet in 
je op, behalve wanneer je toevallig in het spits
uur verzeild raakt. Het is echt allemaal bos wat 
je ziet; wij hebben het gereden, van west naar 
oost dwars door Connecticut, langs of evenwijdig 
aan de kust, en afgezien van de steden en dorpen 
waar we door kwamen zagen we alleen maar bos. Net 
als in Zweden of Finland. Pas in Rhode Island, de 
volgende staat, zagen we het eerste boerenland. 
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen boeren 
wonen in Connecticut; alleen niet langs de kust. 
Het is één van de kleinste staten van de Unie, en 
tegelijk één van de meest dichtbevolkte. Om een 
beetje een idee te krijgen moet je je iets voor
stellen van tweemaal Noord-Brabant, echter met 
lang niet het dubbele van het aantal inwoners van 
die provincie. Rhode Island is echt de kleinste: 
een kwart van Connecticut, en dat is voor Noord
Amerikaanse begrippen belachelijk klein. 

VISSERS, VERZEKERAARS EN FORENSEN 
Connecticut is natuurlijk begonnen met boeren en 
vissers, en voora~ langs de Connecticut River is 
nog steeds flink wat glastuinbouw. Maar de grond 
is er toch wel erg stenig, en toen de prairies van 
het Midden Westen voor de landbouw beschikbaar 
kwamen zijn de meeste boeren .dan ook weggetrokken, 
niet alleen uit Connecticut maar uit geheel Nieuw 
Engeland. Gevist wordt er nog steeds wel, vooral 
door mannen van wie de voorouders van Baskische of 
Portugese afkomst zijn. Vroeger waren Connecticut 
en Rhode Island het centrum van de Amerikaanse 
walvisvaart, en was er vanuit de havens in deze 
staten een druk kustvaartverkeer, zowel noord
waarts naar Boston, Maine en Canada als, en 
vooral, naar het zuiden. Het museumdorp Mystic 
Seaport (vgl. Zuiderzeemuseum) oostelijk van New 
London herinnert nog aan die tijd. 
Tegenwoordig zijn de meeste banen in Connecticut 
te vinden in de industrie - hoewel de defensie
industrie die er sterk vertegenwoordigd was nogal 
wat is ingekrompen de laatste jaren - in het bank
en verzekeringswezen, en natuurlijk in New Vork 
waar velen die in het ZW van de staat wonen een 
veelal goed belegde boterham verdienen. Ook de 
beroemde universiteit van Vale te New Haven moet 
even genoemd worden. 

GREEN's HARTFORD c&uRANT 
Het is een relatief oud stukje Amerika, en men zou 
dus verwachten dat er ook wel een paar dagbladen 
worden uitgegeven met een beetje historie. Wel, 
dat is ook zo. Het oudste dagblad van het land dat 
zonder onderbreking tot op vandaag is uitgegeven 
is dat van de hoofdstad van Connecticut: de Hart
ford Courant. Ons lid François Mans uit Lyon zond 
ons onlangs een beschrijving van de geschiedenis 
van deze krant, waaruit wij met genoegen het één 
en ander aanhalen. 
In het midden van de achttiende eeuw had de Britse 
kolonie Connecticut twee hoofdsteden~ New Haven en 
Hartford. De wetgevers vergaderden het ene halve 
jaar in de ene stad, en het volgende halve jaar in 
de andere. Net zoiets als het Europes~ Parlement 
vandaag de dag, of dat van Zuid Afrika dat beurte
lings in Kaapstad en in Pretoria vergadert. Hoewel 
Mandela daar misschien binnenkort een eind aan 
maakt. Maar dat terzijde. 
In 1764 vertrok een zekere Thomas Green van New 
Haven naar Hartford om daar een krant te beginnen, 
om reden dat New Haven er al één had maar Hartford 
nog niet. Deze Thomas was toen al de vierde gene
ratie van zijn familie die in Amerika het druk
kersvak beoefende; de Greens waren er dus vroeg 
bij. Maar als Thomas Green een inkomstenbelasting
formulier had mo~ten invullen is het twijfelachtig 
of hij in het vakje "beroep· journalist zou in
vullen. Hij was het wél, maar hij was tezelfder
tijd uitgever, redakteur, advertentieverkoper, en 
drukker. Bovendien verkocht hij boeken en kantoor
boekhandelsartikelen, en verzorgde het meeste van 
het drukwerk dat de staatsoverheid nodig had. Op 
die manier kon hij net zo'n beetje in zijn eigen 
onderhoud voorzien, en in dat van zijn vrouwen 
twee dochters. Alleen zijn krant, thans de ·Hart
ford Courant·, heeft het tot op de dag van vandaag 
uitgehouden. 

ONAFHANKELIJKHEID OP PAGINA 2 
Het OO-nummer - een prototype - was gedateerd 29 
oktober 1764. Het had, zoals gebruikelijk in die 
dagen, vier pagina's: eigenlijk één vel aan beide 
kanten bedrukt en in tweeën gevouwen. Koppen waren 
er niet; die werden pas later uitgevonden. De 
krant opende niet met een nieuwsverhaal maar met 
een essay, een verhandeling. En eigenlijk paste 
dat ook wel, want Green was voor zijn nieuwsgaring 
afhankelijk van derden: van iemand die hem een 
brief schreef, van bezoekers of uit andere bladen. 
Het nieuws dat in de Courant stond was vaak weken 
en soms maanden oud. Het mocht niet deren: het was 
nieuw genoeg naar de zin van de inwoners van 
Hartford. 
Thomas Green bleef de Courant maar zo'n drie jaar 
bestieren. In het voorjaar van 1768 ging hij terug 
naar New Haven waar hij samen met zijn broer een 
ander uitgeverij-projekt opzette. Hij behield 
evenwel enige financiële zeggenschap in de Courant 
die vanaf dat moment werd verzorgd en gedrukt door 
een andere jongeman, genaamd Ebenezer Watson. Deze 
Watson had het geluk dat hij een krant, notabene 
deze krant die nu nog steeds bestaat, leidde in 
een tijd waarin grote gebeurtenissen plaatsvonden, 
gebeurtenissen die tot de vaste kost van ieder 
Amerikaans schoolkind behoren. Zo rapporteerde hij 
in 1773 met enige ironie over de Boston Tea Party, 
een voorval dat mede leidde tot de Amèrikaanse 
Vrijheidsoorlog tegen de Britten. In 1775 stond 
een verslag van de Slag van Lexington in de krant: 
'Britse troepen,' zo schreef Watson, ·vuurden 
zonder enige provokatie en op onmenselijke wijze 
op een aantal van onze landgenoten waarbij enkelen 
van hen werden gedood." Dit was dus meer dan een 
jaar voordat er van een Amerikaanse natie sprake 
was. 
Natuurlijk bleef in 1776 de Onafhankelijkheids
verklaring niet onvermeld, alleen werd dit Grote 
Nieuws vreemd genoeg niet op de voorpagina vermeld 
maar op pagina 2. De reden was niet dat Watson het 
onbelangrijk vond, maar dat alles met de hand werd 
gezet. Hij had zijn voorpagina al klaar op het 
moment dat het nieuws binnenkwam, en om dat letter 
voor letter om te zetten zou uren hebben gekost. 
Wat voor belangrijk nieuws er ook tussendoor kwam, 
een opgemaakte pagina weer afbreken werd gewoon 
niet gedaan. 
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De Vrijheidsoorlog betekende de doorbraak van de 
Courant. De oplages namen alsmaar toe, en in 1777 
was het de grootste krant in het land. Watson, 
helaas, zou er niet van profiteren, noch de vrede 
en onafhankelijkheid meemaken: datzelfde jaar 
kreeg hij de pokken en stierf. 

BRAND IN DE PAPIERNAKERIJ 
Zijn weduwe, Hannah Bunce Watson, nam de leiding 
van de krant onmiddellijk over; het volgende 
nummer bevatte het overlijdensbericht van haar 

,man. Het was vrij zeldzaam dat in die tijd een 
vrouw de leiding had van een krant, maar helemaal 
de enige was ze niet. Daarnaast voedde ze ook nog 
haar vijf kinderen op. Petje af dus. 
In 1778 brandde de papiermakerij waar de Courant 
haar papier van betrok tot de grond toe af. De 
oorzaak werd nooit bekend, hoewel de nog .aanwe
zige Britten, die alle kranten die de koning niet 
vriendelijk gezind waren het liefst de mond zouden 
snoeren, duidelijk verdacht waren .. Maar hoe dan 
ook, Hannah zat zonder papier. 

HANNAH BUNCE WATSON 

Ze wendde zich tot de wetgevers van Connecticut om 
hulp, en hulp kreeg ze: er werd een openbare 
loterij uitgeschreven, en van de opbrengst werd de 
papiermakerij herbouwd. Wellicht dat dit voorval 
later iemand in Connecticut heeft geïnspireerd tot 
het oprichten van een verzekeringsmaatschappij. 

WEBSTER 
Na de oorlog hertrouwde Hannah met ene Barzillai 
(waar iemand zo'n voornaam vandaan heeft?) Hudson, 
en de Courant groeide maar door. Bo~endien zochten 
ze het in nog andere activiteiten, waarvan de 
meest bekende de uitgave van een boek is: "The 
Blue-Backed Speller", een spellingswoordenboek 
samengesteld door een plaatstelijke dnderwijzer 
genaamd Noah Webster. Deze Webster schreef ook een 
flink aantal essays voor de krant. Of er enig 
verband bestaat tussen deze Webster e~ een naam
genoot naar wie de bekende ·Webster's New World 
Dictionary' is genoemd vermeldt het verhaal niet, 
maar je zou het haast denken. 

VOOR HET OPPERSTE GERECHT 
George Washington, eerst generaal en later presi
dent, was niet alleen dikwijls onderwerp van vele 
artikelen en verslagen in de Courant, toen nog 
steeds 'The Connecticut Courant and Weekly Intel
ligencer' geheten, maar heeft er ook in geadver
teerd: hij bezat wat land in de buurt van Mount 
Vernon, dat hij in 1796 door middel van twee 
advertenties in de Courant verkocht. Met een 
andere prominente Amerikaan, Thomas Jefferson, 
stond de krant op minder goede voet. In 1800 
verklaarde de politiek redakteur dat de Grondwet 
ernstig gevaar liep indien Jefferson tot president 

zou worden verkozen, en dat alle Amerikanen dat 
zouden berouwen. Toen Jeffers~n inderdaad werd 
verkozen bleek dat mee te vallen, maar de Courant 
bleef hem attakeren. In 1806 liep dat uit de hand, 
toen de krant de president ervan beschuldigde de 
Fransen te hebben willen omkopen om hen ertoe te 
bewegen geen Amerikaanse schepen meer aan te 
vallen. In het Witte Huis was de maat vol, en de 
eigenaars van de Courant werden voor het gerecht 
gedaagd. Uiteindelijk belandde het geval zelfs 
.voor het Opperste Gerechtshof, dat in 1812 de zaak 
niet ontvankelijk verklaarde: Jefferson had zich 
beroepen op het oude Engelse recht, maar de 
opperste rechters beslisten dat dat in Amerika 
niet meer van kracht was. 

DAGELIJKSE GEKAANSTEKERIJ 
Al die tijd was de krant een weekblad geweest. In 
1837 echter varanderde dat: er kwam een dagelijkse 
editie. In 1840 werd de naam van de stad Hartford 
aan die van de krant toegevoegd. De ·Connecticut 
Courant' bleef eens per week verschijnen, de 
'Hartford Daily Courant' kwam elke dag uit, en een 
tijdlang was er zelfs een 'Courant" die driemaal 
in de week verscheen. Het onderscheid tussen 
nieuws en meningen was in die dagen niet altijd 
even scherp, ook niet bij de Courant. De nieuws
verslagen bevatten als regel fikse doses opinie, 
satire, cynisme en ordinaire gekaanstekerij. 

lINCOLN, HAWLEY EN TWAIN 
In de loop van de negentiende eeuw tekende zich 
langzamerhand de grootste crisis in het bestaan 
van de Amerikaanse geschiedenis af. De Courant 
maakte zich steeds sterker voor de afschaffing van 
de slavernij, en was sterk op de hand van lincoln 
bij de presidentsverkiezingen van 1860. Toen deze 
in november van dat jaar inderdaad werd verkozen 
plaatste de Courant op de voorpagina niet alleen 
het grote nieuws maar ook een afbeelding van de 
Amerikaanse adelaar en de woorden 'Victory! Vic
tory! We've got them!" 
De Courant was een door en door republikeinse 
krant, en bleef dat tot het midden van onze eeuw. 
Zo vreemd was het dus niet dat in 1866 Joseph R. 
Hawley, de plaatselijke voorman van de republi
keinen, eind redakteur werd. Deze Hawley was het 
prototype van de machtige krantenmagnaat. Hij was 
gouverneur van Connecticut in 1866 en '67, en 
voorzitter van het kiescollege toen Ulysses Grant 
tot president werd verkozen. Hij was ook voorzit
ter van de Eeuwfeest Expositie te Philadelphia in 
1876. Acht jaar later candideerde hij zelf voor 
het presidentschap van zijn land. Bovendien ver
tegenwoordigde hij van 1881-1905 als senator zijn 
staat in Washington DC. Een man van aanzien - en 
ambitie, dus. Zijn rechterhand was in die jaren, 
tenminste voor een deel ervan, Charles Dudley 
Warner, die ook aan de krant werkte en daarnaast 
nog het nodige publiceerde aan boeken. Een veel
schrijver zogezegd, en een goede vriend van een 
andere inwoner van Hartford: Samuel Clemens, 'veel 
beter bekend onder zijn schrijversnaam Mark Twain. 

MARK TWAIN 
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Een gezegde dat lange tijd aan de puntige Twain 
was toegeschreven bleek later van Warner afkom
stig te zijn: "Iedereen praat hier over het weer, 
maar niemand doet er iets aan.' Twain heeft ook 
nog geprobeerd aandelen in de Hartford Courant te 
kopen, een aanbod dat door de eigenaars serieus is 
overwogen maar uiteindelijk niet geaccepteerd. 

LITERAIRE STIJL EN TECHNISCHE VOORUITGANG 
Het grootste deel van de 1ge eeuw heeft de Courant 
ernaar gestreefd voor een waardige krant te worden 
aangezien. Ande~e bladen hadden vaak de neiging 
aan de sensatiezucht te appelleren ~ ook toen al -
of zelfs nieuws te verzinnen. Daar hield de Hart
ford Courant zich verre van. Getracht werd de ware 
feiten te publiceren, en niets meer dan dat. Een 
loffelijk streven. De journalisten die voor de 
krant schreven werden ook aangespoord hun stijl op 
peil te houden; niet voor niets heeft Hartford, en 
in feite de hele staat, een zekere literaire tra
ditie, waar men zich toen al van bewust was. Niet 
alleen Mark Twain wordt met Hartfora in verband 
gebracht; ook' schrijvers en dichters als Nathaniel 
Hawthorne, Harriet Beecher Stowe en Henry Wads
worth Longfollow hebben er kortere of langere tijd 
gewoond, of tenminste dicht in de buurt. 
In 1880 werd een groot nieuw gebouw betrokken met 
uitzicht op de rivier. Tegen die tijd hadden er 
natuurlijk ook al heel wat technische verbeterin
gen plaatsgevonden of stonden op het punt dat te 
doen. In 1892 kwam er een nieuwe pers die 24,000 
exemplaren per uur kon drukken; wat aan de opti
mistische kant wanneer men bedenkt dat de oplage 
in die tijd nog maar 10,000 was. De eerste foto 
werd afgedrukt in 1889, en de eerste steunkleur 
(rood) bij een kerst-advertentie in 1892. Spot
prenten waarin de politiek op de hak werd genomen 
maakten hun entrée in 1897; strips in 1915. 

CONCURRENTIE 
Een eeuw geleden hadden de burgers van Hartford de 
keus uit talrijke kranten: naast de Hartford Cou
rant verschenen er de Hartford Times (1817), de 
Hartford Post, de Hartford Journal, de Hartford 
Globe, en de Hartford Record. Daarvan is nu nog 
alleen de Courant over; toevallig de oudste van 
het stel. Maar daar is een felle concurrentie
strijd aan voorafgegaan. Extra edities bij buiten
gewone gebeurtenissen waren gebruikelijk. Bij de 
verkiezingen van 1898 werd een stereopticon, een 
soort grote diaprojector, gebruikt om vanuit een 
raam in het kantoorgebouw de resultaten te projek
teren op een scherm aan de overkant van de straat. 
In 1901, toen president McKinley werd vermoo~d, 
werd het nieuws op grote borden aan de gevel ge
hangen. In oktober 1913 kwam de Courant met haar 
eerste zondagse editie, de ·Sunday Courant'. 
Elders in het land was men daar al eerder mee 
begonnen, maar in Nieuw Engeland had men de 
Sabbath wat langer in ere weten te houden. Velen 
vonden ook toen nog eigenlijk nog dat het niet 
moest mogen. Maar hoofd redakteur Charles Hopkins 
Clark waagde de sprong, en tezelfdertijd werd de 
uitgave van de wekelijkse Connecticut Courant 
gestaakt. 
In de periode tussen de Burgeroorlog en de eerste 
jaren na de Eerste Wereldoorlog had de Hartford 
Coura'nt de reputatie van een rechtzinnige oude 

dame. Maar in de "Roaring Twenties· stond er een 
25-jaar jonge redakteur aan het roer, iemand men 
de Frans aandoende naam Emile Gauvreau. Deze had 
een voorliefde voor sappige schandalen en bloede
rige moorden op de voorpagina. Wie op een buite
nissige wijze aan zijn eind kwam kon rekenen op 
Gauvreau's aandacht. Hij bleef maar even, tot 
1924, toen hij vertrok naar de New Vork Evening 
Graphic, maar in die periode had hij wel een 
oplage geboekt die 40% hoger was dan wat het was 
geweest. Daarna ging de Courant toch weer een wat 
gematigde koers volgen, correct, verantwoord, met 
alle nieuws waar de inwoners in geïnteresseerd 
waren. Dat nieuws ging zich niet langer beperken 
tot de stad zelf, maar ook tot de voorsteden en de 
buitendorpen, toen zich daar steeds meer mensen 
gingen vestigen die in de stad hun werk hadden. 

TWEEDE EEUWFEEST 
Daarmee is eigenlijk het meest interes.ante deel 
van de geschiedenis van de Hartford Courant de 
krant die de hele geschiedenis van de Amerikaanse 
natie tot nu toe heeft meegemaakt, wel in het kort 
beschreven. In de Tweede Wereldoorlog namen 130 
medewerkers dienst; er sneuvelden maar twee van. 
Stadsre~ak~eur John R.Reitemeyer begon de strijd 
als kap1te1n en was tegen het eind opgeklommen tot 
kolonel, en dat werd dan ook zijn aanspreektitel 
toen hij weer terugkwam bij de krant. Hij werd in 
1947 benoemd tot uitgever en President of the 
Board, en leidde de verhUiZing naar een groter 
pand in 1950, waar de krant nog steeds is gehuis
vest. Toen in 1964 de krant 200 jaar bestond had 
zij een oplage van 130,000; een flinke groei naar 
de 55,000 van 1947' gerekend. Dit tweede eeuwfeest 
werd groots gevierd. President Lyndon Johnson 
stuurde zijn gelUkwensen, en de krant was het 
onderwerp van vele artikelen in andere nieuws
media. Zelf gaf men niet één maar een hele reeks 
jubileumedities uit. Het was natuurlijk ook niet 
niks voor een land als Amerika; onze oudste krant 
had in vergelijking uit de tijd van Laurens Jansz 
Coster moeten stammen. Nóg eerder was onmoge+ijk 
geweest. Sinds 1964 zijn in het bedrijf waar
schijnlijk meer dingen veranderd dan in de 200 
jaar die eraan voorafgingen. Veranderingen die 
niet wezenlijk verschillen van die bij andere 
krantenuitgevers, en die een ieder van ons zo 
onderhand wel in grote lijnen bekend zijn. Hier 
laten we het dan ook maar bij.- DJO 

################################################# 
Bron: 'The Hartford Courant, Older Than the 
Nation", een speech gehouden door Raymond A.Jansen 
op 1 oktober 1992, waarvan ons de tekst werd toe
gezonden door ons lid F.Mans te Lyon. Merci bien! 
################################################# 
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KRANTENCURIOSA uit de verzameling van 
Louis Nierijnck (deel 18) 

Een Polichinel in de Nationaale 
Kruiwagen, een oude Afrikaanse krant en 
de Komeet in dé collectie. 

Een bijzonder stuk in de verza
meling is het 3x per week verschenen CHINA 
LANTERN, for U"S.armed forces met datum 
7 augustus 1945. Onder de titel de vermeldin 
"precensored for mailing". 

Naast het algemeen wereldnieuws 
'flerden de bekende strips als 'Blondie I , 

"Dick Tracy", enz"verkleind opgenomen. 
Het blad werd uitgegeven en 

gedrukt in Calcutta,India sinds 1941. De 
grote nieuwskop in deze uitgave zal ons lid 
Jan de Groot doen watertanden •••• CLeaflets 
rains) • 

Op een veiling ben ik het nr. 
1 van POLICHINEL gedateerd 1 januari 1849 
~isgelopen, maar via de nieuwe eigenaar, heb 
ik deze leu~e krant toch voor de collectie 
r~en aanschaffen. 

Op de voorpagina stapt een 
lachende harlekijn over de titel 'Polichinel' 
heen en steekt een vermanende vinger op, ter
wijl hij met de andere hand naar achter wijst 
Het zou "doe wel en ziet niet om" kunnen 
betekenen. De eerste regels van een samen
spraak kondigen dit nieuwe blad aan: Publiek~ 
"Al"fleer \..rat nieuws .. We hadden ook nog wel wat 
r..oodig". Polichinel: "Dat begreep ik ook, en 
daarom kwam ik"."." . 

Het is een humoristisch blad 
voorzien van aantrekkelijke houtgravures. Eén 
daarvan probeer ik aan het eind van dit ar
tikel verkleind te reproduceren. 

Een apart stukje curiosa! 

Heel bijzonder is ook het 
buiten~ewoon nummer van. DE KOMEET gedateerd 
19 ::nei 1836. De kop beslaa-: de halye voorpa

,gi.è.a. en vertoont een grayure ('lan D. Toller.a.ar 
voorstellende een vijftal personen kijkend 
door een telescoop naar een komeet aan de 

1849. 1 JHmnlJ. 
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nachtelijke hemel. Een curieus blad,dat 'I 

volgens de K3 catalogus van 2 jan tot 11 
juli 1836 wekelijks verscheen te Utrecht 
bij 1.Bosch.. I:1 totaal verschenen er 6 ~ 
bijzondere nummers. 

Mijn exemplaar bevat L"l 4 pagiYla 1_ 

het programma voor de vieri::J.g va.'1 het 2e I 
eeuwfaest va.'1 :ie Utrechtse hogescnoc:". 

DE KO'IEET. 
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De MITrEILUNGEN FUR DIE TRUPPE van 
maart 1945 is nog een nieuwsblad uit de na
tionaal-socialistische tijd dat yerscheer. 
tijdens de laatste dagea ~lan het derde rijk. 
Het werd uitgegeven door de staf van de 
~uitse weermacht en op de twee schamele 
pagi!1a' s 'iord.e~ LId JU::' ::3e~s aCL~:;'3~e-: ,~'~ 
hun vaderland tot de dood te verdedioen. 

Mitteilungen 
FÛR DIE TRUPPE 
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Een van de oudste Afrikaanse 
kranten in mijn verzameling is de LIBERIA 
HERALD, Vol.1 no.4 uit Monrovia van 6 juni 
1830. Het is een ~ldzaam stuk. 

Onder de kop de zinsnede "free
dom is the brillial:lt gift of heaven"" 

Wellicht was dit de eerste vrij 
krant in één van de eerste Afrikaanse neger-
staten. 

Het feit dat de krant in het 
Engels is gesteld duidt op de invloed van 
de Verenigde Staten die betrokken waren bij 
de stichting van Liberia. 

LIBERIA HERALD. 
' .. rRUDoM 15 TUE JHULLIA:;T GIFT OP rIE.\VE."t' ... 

'OL. I. MONROVIA, LIBERIA, (WEST AFlllC'~.) JU~E, 0, 1U30. ~O. 

IN DE NATIONAALZ KRUI',vAGEN 
lm.1 van het jaar 1800 (geen verdere aandui
ding van datum)uitgegeven te Amsterdam door 
AeB.Saakes, staat nergens genoteerd. 

Ik heb dit stuk al lang in 
bezit. Het blad behoort cot de in die tijd 
veel voorkomende 'samenspraken'. Hier gaat 
de discussie tussen een soldaat, een caste
lein en enkele nationaal gezinde personen. 
"In de Nationaale Kruiwagen" is het uithang
bord van de uitspanning van de castelein. 

Deze laatste zegt ergens "mij 
is wel eens verhaald,dat men nergens beter 
mede door de waereld komt,dan met een Krui-
wagen". 

Ook de meer bekénde 'Politieke 
31ixem' en 'Burger Politieke Blixem' komen 
in de samenspraak aan bot. 

Onder de titel bevindt zich 
de volgende tekst: "De openlijke algemeene 

.wil is de ee!rlg9 '",et der politieke 'Trijheid, 

l
en de openlijke algemeene macht, voortsprui
tende uit de zamenstelling van 't geheele vo 
,haar eenige zeekerheid". . 

I 
Voorwaar een uniek stuk! 

Zoals de lezer nu wel bekend is 
.ben ik gek op decoratieve voorpagina's! Een 

~
chitterend voorbeeld hiervan is de LAKE CITY 
ICTORIAL ADVERTlSER uit de gelijknamige stad 

i':1 Minnesota, Amerü:a, gedateerd Nov, 1 1873. 

~
. Dit exemplaar had ik besteld 
'n Amerika omdat de catalogus een beschrijving 
af van een bijzondere trein op de voorpagina. 

'@ 

IN 0 E 

NATlIONAALE 

I{ R. U I W .ti. GEN. 

N'l. I. -
De oplnlljlll alglm,,", wil is de Unig, wet der politieke VriJ. 

heid, cn de fJp,,""jitt alg,mllnl matbI, voonipruitende ui, de 
zameniteUing van 't geheete Volk, haare Unig. Zeeke:roehL 

M DCC C. 

'l."V7 Ct.utdei.". 
'\IV dkom, Vrienden I Ik bea verilC\:gd dat gij. 

lieden mij in mijne nieuwe Herberg komt opzoeken._ 
Hieraan wordt nog getoond" dat men geen oud,) 
yriendfch{/p vergeet en men d{/nkb{/or uf liever ar-
kentelijk is voor de genieting derzelv.: .. . 

LOl/w. De eenvormigheid Is en bliJI! u«enteIIJk. 
De fchranderheld mag bieromtrent .gterlaallg olij
ven, doch dit Is ons OllllOos'!dn niet tot oneer 

Pier. Dat dunkt mij J vij de rechten ,'on Je,. 
mensclJ.' ook, onder die groote nnjeurs vindt men 
al raare Înaaken. J7rielltlji.:hap en Er~~JllèJ.tis wee
gen op het hart van ecn "crmogefld mensen e'.'en 
zoo zwaar lis ~en God /ofJnrh~ 00 dat van een Be
delaar. - ~I .. r zeg eens Cástclein hoc zijt glj op 
een zóó zonderlinge !preuk onder ~w uithangbord 
gekomen 'I 

Toen ik het blad ontving, bleek het aan 
alle verwachtingen te voldoen;een prachtige 
kop met allerlei humoristische afbeel
dinr-en met daaronder de trein. De afbeel
din~ hiervan was heel bijzonder:een on
eindig aantal wagons, getrokken door 
een ijzeren paard, het station Lake City 
passerend, waar een aantal mensen de 
menner van dat paard staat uit te zwaaien, 
met op de achtergrond een gezicht op de 
stad zelf. Een prachtige gravurel 

Bij nader beschouwing echter van 
dit stukje curiosum mag ik niet spreken van 
een 'krant' omdat het slechts éénmaal per 
kwartaal verschijnt. Het bleek slechts 
een advertentie-orgaan van de firma 
Richardson Bros te zijnl Ondanks dat zou 
ik dit stukje drukwerk niet graag gemis~ 
hebben voor de collectie. 
(zie de afbeelding van dit blad op de 
volgende pagina). 

Advertentie uit die Lake City publica~ie: 

SCRIPTURE ILLUSTRATEn. 

,Jollnh SwalJowing tI! .. \Vitale. 
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Talrijk zijn de 3ngelse kranten 
die in gouddruk verschenenjzelfs éénmaal op 
zilverkleurig papier (::Jaily Mail 1935). In 
~ eder 1a.."'1d komt dat naoi t voor, al tans voor 
zoyer ik ,,,eet. 

Onlangs echter verkreeg ik 
ee!l exemplaar van het katholieke dagblad DE 
~IJD in zilverdruk! Het blad van 3 juli 1871 
vierde met dit nummer haar 25-jarig bestaan. 

De vier pagina's, bedrukt met zil
verkleurige inkt zijn moeilijk leesbaar en 
het was ook niet gemakkelijk ter illustratie 
een goede afdruk te maken. Buiten het dage
lijks nieuws en de advertenties bevat het 
nummer op de voorpagina over 3i kolom een 
historisch overzicht van het blad. 

Zoals bekend is het dagblad DE TI 
erJcele jaren geleden gestopt met, publikatie. 

)Iaanri~ .] ;aiij. 
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Wist U dat de Nederlandse walvisvaarder 
"Willem Barendsz" indertijd ook een scheeps
krant had? 

DE WALVISCOURANT verscheen regel
matig en 'werd gestencild aan boord. Ik 
bezit het nummer 109 (4e jaargang) van 
1 april 1950. 

Weet iemand hoe lang deze krant 
is verschenen? 

"WILLEM BARENDSZ" zaterdag 1 Apr!l 1950 

D ~ VI A L V r s 0 0 U R A N T 

4e Jaargang, nwnmer 109 

lTELBAllE Rl ST • 
,t kantoor 111?Cfln nog ankele brte
fnsrop geen nl\am van de geadros
to vermeld is, noch wel de nfzen
Deze afzenders zijn: 

I 
I 
I 

:oater. Fokke Simonostraat 65 11 1 
Amsterdam 

IBon, Verglerdewp.g 132, Haarlem l 
n Groen, Metnlawier 0 75, O.D.{Fr., 
B ia er eon hri€'f, gericht aan ! 
en afkomstig uit Koegras. 

ot te ia er. een kanrt, geri~ht 
Bonje. genanmtl de Kleine, met 
der: GreetJe v.d.Bijlaard, 
9atraat 1, Amsterdam-N. 

DEfJ. Aan dek in p.en 8t.orm-

aand 
a18 i 

ëKëF gevonden, merk BOSS. Terug te 
p.n op het kantoor, 

Rij ,~a~;avenmoer in'Noord-Brabant 
is gisteronmiddag .on Jfarvard 10.
vliegtuig van d. 1uohtotr!Jdkraoht 
afkomstig van hot vliegveld Gllze
rijen, neergestort" De enige inzit 
tende, de piloot roo9M"ekorporB.f1l 
Smolders. la om bet leven 8okomen. 

De minister VRn Eoonomleohe Zaknn 
heeft besloten de dlatllJbut!e en 
rantooenering van va8b8'brand8toff 
voor huisbrand en kloine industrip. 
met ingang van 1 IA.! 1960 te b,\ijin 
digen. 

Brussel. 
vorgen8welingeliohte kringen zon 
de Delp.iache liberale minister VRP 

defonsie Devoze bekendmaken dat hl 
niet gcolangd 18 oen niouw kabinet 
te vormen. Alo opvolger 71()rd t Pao J 

rdt met narlruk 0P ~ewP~Rn 1at tIPt: van Zeeland genoemd. Devozo la gio 
l~~t~~a: ... ;~ ... Z:~~~~n ~!~t _~.~ ~~~ne-I .. teren te Den Haag aangekomen om hOI 

Hieronder een wel heel bijzondere adv~r~. 

This man was t.r\Îkecl to '!!)ath by his wUI!! 
because he wouldn't bny her one of tholle 
splendld washing machineA. 

en nog één ( uit De Reizende Niem'lsbode) 

KATKNEPPELEN EN· GANSSABELEN, 
op ZO!\l\).U~ den :!lhlllU 81 P'1'1!:,U4IU& Bij,.» .Ic. uumiJ· 
dug. Ie 2 lire, tCll Ilui"c VlHl K. J'\',·n,Ill~, Vijfhui •• n, te 
IIA..:I.RLEhlhlERMEEIl.. 



Persmuseum verrijkt collectie 
met zeventiende eeuwse kranten 

Het Nederlands Persmuseum heert 
zijn collectie uitgebreid met een 
zeldzame verzameling couranten en 
pamrletten uit de zeventiende 
eeuw. Het gaat om kranten uit 
1658 en 1658: "Maendaegsche (8 
Donderdaeghsche) Post-Tydingen" 
en "Haeghsche Donderdaechsche 
Mercurius, vervattende 
gedenckweerdickste advisen van 
Europa" . 

De couranten en pamrletten 
behandelen voornamelijk de 
Noordse oorlog. Die ging van 1655 
tot en met 1650 tussen Zweden aan 
de ene kant en Polen en Denemar
ken aan de andere kant. Om de 
belangen van de Republiek der 
Nederlanden te verdedigen. rukte 
de oorlogsvloot uit en werd er 
diplomatiek overleg gevoerd. In 
1658 dwong Karel X de Vrede van 
Roskilde ar, waarbij Denemarken 
de controle over de Sont moest 
arstaan. De Nederlandse vloot 
schoot de Denen te hulp en wist 
de Zweden in de Sont te verslaan. 

Voor zover het museum weet, 
beschikt het nu over de enige nog 
bestaande exemplaren van de Post
Tydingen. De krant zou een 
voorloper ZLdn van de Haegsche 
Post-Tydingen. die van 1660 tot 
1666 in Den Haag verscheen. Van 
die krant. gedrukt door Adriaen 
Vlack. heert het museum één 
nummer, de uitgave van 25 juni 
1666. Ook de verworven exemplaren 
van Mercurius worden uniek 
genoemd. 

De collectie is aangeboden door 
een antiquair uit Stockholm. Het 
museum beschouwt de banden als 
een bijzondere aanvulling op de 
verzameling oude kranten. 

(bron: ANP) 
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INGEZONDEN 

Mijne Heren, 
In het overzicht van de dag- en nieuwsbladen deel 
IV over o.a. de provincie Utrecht komt ook de 
Utrechtsche Courant voor, uitgegeven door Neer
landia. Daarbij wordt vermeld dat dit dagblad 
verscheen van 1885-1943. Echter, ik ben in het 
bezit van een paar nummers uit 1945 met als 
laatste 19 april 1945 (zie bijgaande fotokopie). 
Of dit ook het laatste nummer is dat door Neer
landia is uitgegeven is mij niet bekend. Wel heb 
ik na de bevrijding deze krant niet meer gezien. 
Het genoemde nummer is, zoals U ziet, niet veel 
groter dan het A-5 formaat en bovendien een
zijdig bedrukt. 
Verder heeft nog gedurende de jaren 1937-1941 een 

·wekelijks verschijnend nieuws- en advertentieblad 
"De Ronde Venen" bestaan, uitgegeven door Drukke
rij Verweij te Mijdrecht. Vanaf 1945 tot begin 
jaren '70 verscheen in dezelfde regio DDe Dorps
stem', ook een weekblad. En tenslotte moet er vóór 
de oorlog een tweemaal per week verschijnend 
nieuws- en advertentieblad 'Stichtsche Post" 
hebben bestaan, alsmede een soortgelijk blad onder 
de naam DOe Twee Provinciën". 

A.Turkenburg, Maarssenbroek 
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BEROEP OP DE BEVOLKING AM. TANKS IN N:::\.JRENBERG 
Ten Z. \V. van Ba.yreuth wie/pen do r>ulrsche 
troepen den opgedrongen lei!cnSI.tl.1der leruq. 
Am. tanks drongen ;'\!eUtenbeIiJ binnen. In 
de stad wordl, volgens het Duil9che opper-

Nu hel Wes/en van NeacJiand oorlogsgebied 
is geworden, ge!àen er, meel dan te.,·oren, 
hude oorlogswetten. Voor de bUIgeIbevol
king beteekent dir, dal (":ok zij de $uengste 
di!lcipline beeft Ie betrachten. Daden van 
!labola~e slaan thans. meer dan ooit. met 
vezdubbdde kIacht terug op ge h e e I de 
burgerbevolking, Daarom onlhoude elkeen 
'Zich van handelin~en. welke dood en ver~ 
derf 'Zouden kunnen brengen over onschul
dIge medehurgers. On.s beroep op ieders 
gezond velstand 'lil zeer ddngend, omdat 
wel en Wee van allen, die on.s Hef zijn, op 
het spel staan. 

DE HEVIGE AFWEERSLAG . 
AAN DE ODER 

De afweefs!ag aan de Oder woedt, volgens 
het Duilsche weermachtsbelÎcht van 18 April. 
met groo1e hevigheid voor. op een fzon'~ 
breed'e van !OO K,:'-ol. Ondanks overwlchl 
aan men.!!chen en maleriaal werden de balts. 
;ewieken algesla~en. Vijandt:lijke penetraties 
len Z. van FlankfoTf, aan weelSzi;der. van 
Seelow en len Z. van \Vrezen werden af. 
gegrendeld. Dinsdag ..... elden 257 lanks vet· 
nieligd. 

WEER STRIJD IN Z.W. 
FRANKRIJK 

Na de "2:Waarsle luch;aanyallen en een gelijk. 
djdige beschiet mg van zee uit ia aan de 
At!. kust de suijd om de DuÎtsc:he ve:llingen 
In de mondmg van de Gironde ontbrand, 
meld. het Duilsche opperbt'vel. in de bran. 
dende havensteden ill een verbitterd hand. 
gemeen met machtige infantene. en lank~ 
slrijàluachlen aan den gang 

WORSTELING OM 
MAAGDENBURG 

Dinsdagmiddag vielen de Amerikanen Maag. 
denbul1~ aan: de gevechten zijn In vollen 
gang. Slerke dlUk hield aan van dl!" monding 
der SaaIe tot in hel gebied aan weerskdnlen 
van I:Hllerfeld. De A::nerikanen wanne" ler~ 
lein in d.e lic.hti~ van DesM'J 

bevel. g.:streden. . 

IN HET KORT. 
- In het gren"gehi~d ":til h~t ,roE;'ger~ 
Oosfenrijk werdelI nan \\'eer"zljr,en va .. 
Fünilentelo, ten Z.O. \'lttl ~lürzzuHchla:; 
eu bij St. Pöltt'1I verloren gegane !>lec· 
toren here vt:lrd. 
.- Aau heide kanten van den we:::
Lundeuf)urg.Brûnn Qpdring-ende Soviet
.!Itrijdkrachten werden In het gebied van 
Weelowltz tot ~lnall gehn\chl. 
- Op hel We!Jlelijk front \'a.n Bre ... lau 
duren de verhitterde nfweergevechten 
voort. 
- In het dIchte bosch terrein va" Cott
Inu ;djn zware Kevecbt~lI op til, IDt'l(lt 
h~t Duit!che opperheveJ. In dp. heldp 
lallt:-.ce dngen werden In dezen :-ectol 
alleen 2öa tanki kapot ~e~chotell. 
- Ann he, Friache Haf! drongen dp. 
Sovjer~ door tot in het gebied ~ .0. \'all 

Pillau. 
- Tu~schen Eem:; en bel1edell~\Vezfll' 
DiJlsdag alleen locale geallieerde a.ctie .... 
- De Franflchen drongen Freudensrnd 
in het Zwarte Woud blllncn. 
- Vorden a.an Je Aller gmg na url!lL 
langen har,Jen tI~rljd verJoren. 
- Ten N.\V, "au Uel.-.ell ~tieteli ue ge 
allieerden met kracht na.ar het Nooro.ell 
op de Lüneburgerherde door. 
- De bezelting vnn Halle en Lelpzig 
verhinderde door dapperen tegen~talln 
verder opdrmgen der geallieerden nan', 
het Oosten, aldu'I het Duit-lche weel
macht~berlcht. Ten \V., ten Z. 611 ten O. 
van Leipzig wordt hevig ge ... ·ochten. 
- Een m~lR.ria epidemie is uitgebroken 
in het door de geallieerden bezette lla.lte. 
- Elba i~ oulangs ouder Frau~ch bp. 
:-tuur g-eateld.. 

[Bedankt voor Uw informatie over de Utrechtsche 
Courant! We zullen dit aanpassen in ons bestand. 
Onze interne uitgave in kwestie is getiteld "De 
Dagbladpers der Lage Landen", waarbij het begrip 
"dagblad" enigszins ruim wordt geïnterpreteerd, in 
die mate dat bladen die driemaal per week ver
schenen of verschijnen er nog net in worden mee
genomen. Indien ook bladen met een lagere frekwen
tie van verschijning zouden worden opgenomen zou 
dit de uitgave wat al te omvangrijk maken.- DJO] 

Mijne Heren, 
Even een klein briefje m.b.t. de DAu Courant" van 
1 april j.l. Louis Nierynck beweert hierin dat er 
op Tristan da Cunha geen krant meer zou verschij
nen. Dit is onjuist. Ik ben al jaren geabonneerd 
op "The Tristan Times" en kan U mededelen dat dit 
krantje (hoewel het wel met veel vertraging arri
veert) nog steeds "alive and kicking" is! Bijgaand 
een kopie van de laatste editie. 

R.Weijburg, Utrecht 

./ 
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Mijne heren, 
onlangs las ik een fascinerend boek getiteld "Collecting: An 
Unruly Passion" door Werner Muensterberger. De schrijver 
is een psychiater die, ondanks zijn Duits-klinkende naam, in 
Londen een praktijk schijnt uit te oefenen. Hij schetst een 
psycho·analitisch beeld van het verzamelen van dingen, en 
zijn voornaamste stelling is dat de verzameldrift zijn wortels 
heeft in de kinderjaren, met iets wat hij" narcisistische kren
king" noemt. Dit heeft betrekking op jonge kinderen, die van 
volwassenen niet de aandacht krijgen die ze willen hebben, 
en daarom een zekere mate van passie investeren in objek
ten als poppen, talismannen, munten, tekenwerk, enzo
voort; dingen dus, die hen niet zullen teleurstellen. 
Daarnaast volgt Muensterberger een historische lijn en stelt 
bijvoorbeeld dat de geweldige psychologische schok, door 
de pestepidemie in de 14e eeuw teweeggebracht, in een 
grotere belangstelling voor objekten heeft geresulteerd, als 
gevolg van het geschokte vertrouwen in God. Ook is er een 
hoofdstuk over het verzamelen in Holland in de Renaissance 
(17e eeuw). Ik bleef een beetje het idee houden dat zijn hele 
theorie absurd was, maar aan de andere kant moet ik ook 
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zeggen dat ik wel vaker het gevoel had dat ik over mezelf 
aan het lezen was. Op zulke momenten hield ik mezelf voor 
dat er zoiets is als het "Elementaire Psychologische Syn
droom", hetgeen inhoudt dat bv. medische studenten dik
wijls denken dat zij zelf behept zijn met elke abnormale 
konditie die in hun leerboeken wordt vermeld. Ook riep 
Muensterberger's benadering enkele konkrete vragen bij me 
op. Zo lijkt het mij niet onwaarschijnlijk dat ieder kind met 
"narcisistische krenking" te maken krijgt, en dat het verza
melen gewoon een verdedigingsmechanisme is; een metho
de om een keuze te vermijden. Gegeven sommige van de 
alternatieven, zoals daar zijn werkverslaving, chronische 
depressies, moordzucht, om er maar een paar te noemen, 
lijkt het vezamelen in dit geval een milde aandoening. Muen
sterberger concentreert zich met name op welgestelde 
verzamelaars. Toen ik het boek bijna uit had begon ik het 
idee te krijgen dat hij zich voornamelijk had beziggehouden 
met de meer extreme, pathologische vormen van verzame
len. De meeste verzamelaars leggen, denk ik, in zekere mate 
wel de gevoelens en gedragsvormen aan de dag waar hij 
over schrijft, maar zolang we dat met mate doen is er niets 
pathologisch aan. Immers, men zou hetzelfde kunnen den
ken over heel veel andere vormen van menselijk gedrag, 
zoals eten en medicijngebruik. Ondanks deze tekortkomin
gen was het een buitengewooninteressant boek. Het deed 
mij denken aan onze gemeenschappelijke belangstelling voor 
kranten in vergelijking met, laat ons zeggen, telefoonkaar
ten, Natuurlijk ben ik van mening dat kranten van die twee 
veruit het meest boeiend zijn, maar wat de objektieve waar
de van een krant ook is, ik ben er wel van overtuigd dat 
verzamelaars er voor henzelf een extra waarde aan toe
voegen. Datzelfde geldt voor telefoonkaarten. U en ik bekij
ken ze vrij objektief, omdat ze ons weinig interesseren, 
maar de echte telefoonkaartenverzamelaar hecht er dezelfde 
subjektieve (irrationele?) waarde aan als wij aan kranten. -

:~,t't~~,!~X;=~~;~ :':~";i ~.:~ .!:=: J,·~:~rr,',:!;;. 

A. Tigay, Montclair NJ, USA. 
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De verkiezingsuitslagen eerder 
dit jaar in Italiê hebben zoals 
bekend geleid tot niets meer of 
minder dan een politieke omwen
teling: de Democristiani zijn 
praktisch weggevaagd, en aan het 
bewind is nu een kabinet onder 
leiding van de mediamagnaat 
Berlusconi, steunend op zijn 
eigen nieuwe Forza Italia partij 
en een aantal andere, waaronder 
de neofascisten. In hoeverre dit 
kabinet erin zal slagen het land 
uit zijn enorme problemen te 
helpen zullen we moeten afwach
ten, maar een feit is dat de 
mensen al die moeilijkheden en 
misstanden behoorlijk beu zijn. 

Natuurlijk zien we dat ook in de 
pers weerspiegeld: in het nieuwe 
Milanese dagblad ·Voce" (= Stem) 
bijvoorbeeld. Kleurrijker echter 
is het weekblad "Cuore" (=Hart), 
ondertiteld: ·Settemanale di 
Resistenza Umana" (Weeklblad van 
de Menselijke Weerstand). De 

g~~~'~~:~&~V~~~0. ~f.~fj.:t~~êll~ 
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artikelen zijn verluchtigd met 
veel cartoons en strips, waarvan 
de doorgaans onthutsende rauw
heid kennelijk in overeenstem
ming is met de tijdgeest. Wel
licht is het de strijdbaarheid 
die aanspreekt. Op één van de 
binnenpagina's is een lijst met 
telefoonnummers vermeld van een 
heel stel organisaties, allemaal 
van ideële aard, die min of meer 
in dezelfde hoek thuishoren en 
door weldenkende mensen over het 
algemeen tot de positieve krach
ten in de samenleving worden 
gerekend. Een korte opsomming 
werpt een verheldered licht op 
de problemen die Berlusconi's 
Italië te boven hoopt te komen, 
of tenminste tot handelbare 
proporties terug te brengen: 

'Amnesty International· 
"Servizio Civile Internazionale' 
"Arci Solidarietà" 
'Associazione Coordinamento 
Antimafia" 

"Associazione Nazionale Ex
Deportati Politici" 

r,.,.,-,I,I •• Ip"'-"""""""''''I 

;,~"':;~J~I~.[;~ll'J1,~:;'~rl 
Juli .. I·"", 0'"" "",w,ulh, 
""Iul'<l' ",.ol",!!.,"'" ~"l> ""
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nl>""nln.""kll'.<"""",, 
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'Nero e Non Solo" (Zwart maar 
Niet Alleen) 

"Associazione Nazionale Famiglie 
Fanciulli e Adulti Subnormali' 
(bond van families van minder 

begaafde meisjes & volwassenen) 
'Informazioni AIDS dell'Istituto 
Superiore di Sanità" 

'Lega Italiana Lotta all'AIDS· 
RTelefono Rosa" (Roze Telefoon) 
RCentro Accoglienza per Donne 
Vittime di Violenza" (Opvang
centrum voor vrouwelijke ge
weIdsslachtoffers) 

RTelefono Azzuro· (Blauwe Tel.) 
RArci Gay· 
'Greenpeace" 
"Movimento Consumatori" (consu
mentenbeweging) 

'Consorzio Italiano Solidarietà 
Ex-Jugoslavia' 

"Telefono Viola Contra gli Abusi 
Psichiatrici' (telefonische 
hulpdienst voor slachtoffers 
van misbruik door psychiaters) 

"Drogatel R (telefonische hulp
dienst voor drugsverslaafden) 

Een bloemlezing om wel even bij 
stil te staan.
############################### 
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DE DAGBLADEN VAN R::LJNLAND-PAL TS» 
HESSEN EN HET SAARLAND 

Abendpost-Nachtausgabe 
AIIgemeiner Anzeiger 
AIIgemeine Zeitung 
Anzeigenblatt Osthessen 
Arzte-Zeitung (med.) 
Bendorfer Zeitung 
Bergsträsser Anzeiger 
Bergsträsser Echo 
Börsen-Zeitung (fin.-econ.) 
Bote vom Hassgau 
Bürstädter Zeitung 
Butzbacher Zeitung 

(FNP) Frankfurt/Main 
(MRV) Meisenheim 
(RMN) ·Mainz 
(lW) Fulda 

(DE) 

Dreieich 
Bendorf 
Bensheim 

Frankfurt/Main 
Hotheim/Taunus 
Bürstadt 
Butzbach 

Darmstädter Echo (DE) Darmstadt 
Darmstadt 
Dillenburg 
Eschwege 
Frankfurt/Main 

Darmstädter Tagblatt (RMN) 
Dill Zeitung (MHP) 
Eschweger AIIgemeine (HNA) 
Financial Times, Europese ed. 

(Engelstalig, fin.-econ.) 
Frankenberger AIIgemeine (HNA) Frankenberg 
Frankenberger Zeitung (MHP) Frankenberg 
Frankfurter AIIgemeine Zeitung Frankfurt/Main 
Frankfurter Neue Presse (FNP) Frankfurt/Main 
Frankfurter Rundschau (soc.-dem.) Frankfurt/MAin 

en Frankfurter Rundschau am Abend 
Fritzlar-Homberger Allgem. (HNA) Fritzlar 

Fulda 
Fulda 

Fuldaer Volkszeitung (lVW) 
Fuldaer Zeitung (MHP) 
Gazete (Turkstalig) 
Gelnhauser Tageblatt 
Giessener AIIgemeine 
Giessener Anzeiger 
Hanauer Anzeiger 
Heimatzeitung des Kreises 
Gross-Gerau 

Hersfelder Volkszeitung 
Hersfelder Zeitung 
Hessische/Niedersächsische 
AIIgemeine 

Hinterländer Anzeiger 
Hoeehster Kreisblatt 
Hünfelder Volkszeitung 

-Hünfelder Zeitung 
Hunsrücker Zeitung 
Hürriyet (Turkstalig) 
International HeraId Tribune 

(Engelstalig) 

(MHP) 
(MHP) 

(DE) 

Neu lsenburg 
Gelnhausen 
Giessen 
Giessen 
Hanau 
Gross-Gerau 

(lVW) Bad Hersfeld 
(MHP) Bad Hersfeld 

(HNA) 
(MHP) 
(FNP) 
(lVW) 
(MHP) 
(MRV) 

KasseI 
Biedenkopf 
Frankft/Hoechst 
Hünfeld 
Hünfeld 
Simmern 
Neu Isenburg 
Frankfurt/Main 

Kinzigtal Nachrichten (IVW) Schlüchtern 
(MRV) Kirn 

Wetterau (MHP) Büdingen 
Kirner Zeitung 
Kreis-Anzeiger für 

und Vogelsberg 
Lahn Zeitung 
Lampertheimer Zeitung 
Langenselbolder Zeitung 
Lauterbacher Anzeiger 

(MRV) Bad Ems 
Lampertheim 

(HA) Langenselbold 
(MHP) Lauterbach 

1948 
1864 
1850 

1833 
1981 
1952 

1842 
1945 
1738 
1839 

216.600 
23.900 

136.400 
59.100 
42.700 

1.900 
11.200 

2.100 
3.000 
7.300 

73.800 
27.900 
11.800 
15.800 

6.700 
5.200 

1949 478.500 
134.300 
215.400 

1945 
1874 

1832 
1946 

1725 

1945 
1763 

16.100 

35.200 

6.700 
47.900 
73.100 
24.700 

9.000 

17.700 

1945 270.000 
11 .100 

1848 24.300 

1874 

1862 

1851 
1876 

9.100 
65.000 

15.300 

16.100 

11.700 
5.600 
1.800 
5.600 
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Main-Spitze • 
Melsunger AIIgemeine 
Milliyet (Turkstalig) 
Nahe-Zeitung 
Nassauische landeszeitung 
Nassauische Neue Presse 
Neue Arztlich~, Die- (med.) 
Oberhessische Post 
Oberhessische Presse 
Oberhessische Volkszeitung 
Oberhessische Zeitung 
Odenwälder Heimatzeitung 
Offenbach Post 
öffentlicher Anzeiger 
Pfälzischer Merkur 
Pirmasenser Zeitung 
Rheinpfalz, Die-

(RMN) Rüsselsheim 
(HNA) Melsungen 

Dreiecht 
(MRV) Idar-Oberstein 
(FNP) limburg/lahn 
(MRV) 'limburg/lahn 
(FAZ) Frankfurt/Main 

Marburg/lahn 
(HNA) Marburg/lahn 
(FNP) lauterbach 

Alsfeld 
(RMN) Erbach 

(MRV) 
(SZ) 

(RVD) 
(RVD) 

en 
Rhein Zeitung (MRV) 

Offenbach/Main 
Bad Kreuznach 
Zweibrücken 
Pirmasens 
Kaiserslautern 
ludwigshafen 
Koblenz 
Rüsselsheim 
Saarbrücken 

Rüsselsheimer Echo (DE) 
Saarbrücker Zeitung (SZ) 
Stars and Stripes, The- (Eng.) Griesheim 

Europa) 
Heppenheim 
Maintal 

(voor Amerikaanse militairen in 
Südhessische Post 
Tagesanzeiger 
Tagespost 
Tageszeitung, Die
Taunus-Kurier 
Taunus Zeitung 
Tercüman (Turkstalig) 
Trierischer Volksfreund 
Usinger Anzeiger 
Vecernji list (Kroatisch) 
Viernheimer Tageblatt 
Waldeckische AIIgemeine 
Waldeckische landeszeitung 
Weilburger Tageblatt 
Werra Rundschau 
Westerwälder Zeitung 
Wetterauer Zeitung 
Wetzlarer Neue Zeitung 
Wiesbadener Kurier 
Wiesbadener Tagblatt 
Witzenhäuser AIlgemeine 

'Wormser Zei tung 
Zaman (Turkstalig) 

(FNP) 
(MRV) 

Speyer 
Frankfurt/Main 
Bad Homburg 
Bad Homburg 
Neu Isenburg 
Trier 
Usingen 
Neu Isenburg 
Viernheim 

fHNA) Korbach 
(MHP) Korbach 
(MHP) Weilburg 

Eschwege 
(MRV) Montabaur 

Friedberg 
(MHP) Wetzlar 

Wiesbaden 
(RMN) Wiesbaden 
(HNA) Witzenhausen 
(RMN) Worms 

Neu Isenburg 

DE: Darmstädter Echo, Darmstadt 

1878 

1945 

1865 
1866 

1833 
1823 
1773 
1847 
1763 
1830 
1945 

1948 
1956 
1761 

1858 

1952 
1979 

1876 

1875 
1866 

1883 

1887 

1948 
1945 
1834 
1946 
1945 
1852 

FAZ: 
FNP: 
HA: 
HNA: 

Frankfurter AIIgemeine Zeitung, Frankfurt/Main 
Frankfurter Neue Presse, Frankfurt/Main 
Hanauer Anzeiger, Hanau 
Hessische/Niedersächsische AIIgemeine, KasseI 

13.400 
9.300 

18.000 
18.600 
24.000 

29.700 
3.100 
7.200 

10.300 
57.100 

14.100 
16.300 

251.800 

228.100 
7.700 

199.100 
110.500 

8.200 
6.800 
7.100 

43.400 
7.000 

60.000 
96.700 
5.900 

6.300 
5.500 

26.200 
10.600 
10.400 
28.900 
21.300 
69.700 
67.700 
27.400 

IVW: 
MHP: 

groep van 4 kranten, maakt op zijn beurt deel uit van MHP 
Mittelhessische Presse, Wetzlar 

MRV: Mittelrhein Verlag, Koblenz 
RMN: Zeitungsgruppe Rhein-Main-Nahe, Mainz 
RVD: Rheinpfalz Verlag & Drückerei, Kaiserslautern 
SZ: Saarbrücker Zeitung, Saarbrücken 
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Bericht van de krantendienst 

Via onze tentoonstelling in het 
perscentrum Nieuwspoort kwam ik 
onlangs i n contact met een 
oud-redacteur van het Handelsblad 
die vanwege zijn leeYtiJd naar 
een kleinere woonrui~e gaat 
verhuizen. Hij moest dus ook van 
zijn boeken M. 

Voor de werken op het terrein van 
de pers is eerst het Persmuseum 
biJ hem geweest. Daarna mocht ik 
een avondJe struinen. Voor de 
VKTV heb ik twee doosJes boeken 
en tiJdschriften samengesteld. 
die ik na overleg met onze 
"Coördinator krantendienst" J. de 
Wit thans in kavels mag 
aanbieden. 

Bel of schriJf gerust als er iets 
in uw gading biJ zit. Er ziJn 
twee regels aan verbonden: u moet 
de verzendkosten in dit geval aan 
miJ vergoeden en de VKTV vraagt 
van u een vriJwillige, maar 
riante biJdrage aan de kas van 
onze vereniging. De goede gever 
heeft vriendeliJk gevraagd de 
schenkingen niet door te 
verkopen. Dat respecteren we 
uiteraard. 

Bestellen: 
Klaas Salverda, Van 
Brederodestraat 48. 2581 TG 
's-Gravenhage, tel. 070 - 3500809 
(wiJ gaan ook met vakantie), giro 
369 3672. 
(!3ewicnl: v/ho pakket o/" o.a.rJvraCl.S). 
Bijdrage clubkas: 
Giro 385 3388 ten name van de 
VKTV te Emmeloord. 

Israel. 
(a) Een twaalftal Israel-nummers 
naar aanleiding van historische 
gebeurtenissen of Jubileumnummers 
van o.a. het Nieuw Israelietisch 
Weekblad. (b) Verder een 
gedenkboek van het Centraal Blad 
voor Israelieten in Nederland en 
(c) het boek 100 Jaar NIW 
1865-1965 door dr. I. Lipschits. 

Beroepsvereniging. 
Tien boekjes, waarvan een paar 
dubbel, over Journalisten
kringen die de voorlopers vormen 
van de hedendaagse NVJ. De meeste 
(a) beschrijven de historie van 
de Nederlandsche Journalisten
Kring. Voorts: gedenk bundels van 
(b) de Katholieke Journalisten 
Kring en van (c) de Haagse 
Journalisten Vereniging, die 
onlangs zeer vermoeid haar 
eeuwfeest vierde. En: "Luizen in 
de pels", een dikke bundel 
geschreven ter gelegenheid van 
het eeuwfeest van de NVJ in 1983. 
Voer voor pershistorici! 

Pershistorie. 
Boeken en gedenkbundels: 
(a) Het bekende boekje van Robert 
Peereboom "Het dagblad" (1949). 
(b) De memoires van de 
legendarische S.F. (HP) van Oss 
"Vijftig Jaren Journalist" 
(1946 ). 
(c) "De eerste couranten in 
Holland", proefschrift van Annie 
Stolp (1938). 
(d) Diverse academische 
voordrachten over de pers 
(1948/1958) en een paar heel oude 
academische werken over 
publiciteitsleer (z.d). 
(e) "The Netherlands Press 
to-day", overigens een raadsel 
waarom dat streepje er tussen 
staat (1951). 
(f) "Het dagbladzegel in de 
rariteitenkamer" door dr. Joan 
Hemels (1969). 
(g) Bedrijfsuitgaven van het ANP, 
Algemeen Handelsblad. Cebuco 
(over stakingen!) en de 
werkgeversorganisaties. het 
laatste over de omgang met de 
pers. 
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Bijzondere numaers_ 
(a) Jubileumnummer honderd Jaar 
Algemeen Handelsblad (1828). 
(b) De Groene Amsterdammer 1840 
1845. herinneringsalbum door L.J. 
Jordaan over de oorlog, met 
overigens schitterende 
illustraties. 
(c) 100 Jaar Haagsche Courant, 7 
april 1883. 

Diversen_ 
Allerlei losse werkjes en boeken, 
waaronder: 
(a) "Het vaktiJdschrif't in de 
branding" (Notu, 1857>-
(b) "BliJvertJes", bundels met 
artikelen verschenen in het 
Algemeen Handelsblad (1858 en 
1860) . 
(c) Een bloemlezing uit de eerste 
tien Jaar NRC Handelsblad (1880). 
(d) Het vriendenboek voor de 
Journalist H.J.A. Hof'land (1882). 
(e) Idem, voor RVD-man Gijs van 
der Wiel (1983). 
(f') Aanteekeningen van den heer 
Johan Goerée d'Overf'lacquée over 
de dagelijkse gebeurtenissen van 
1818. Achter dit 368 pagina's 
tellende boek blijkt overigens de 
eerder genoemde S.F. van Oss 
schuil te gaan (1873). 
(g) "Alles komt goed". 
Illustraties van Peter van 
Straaten (1883). 
(h) "75 Jaar nieuws". ter 
gelegenheid van het 75-Jarig 
bestaan van de Nederlandse 
Dagbladpers (1883). 
(i) "365 Jaar voorpagina-nieuws". 
1618-1883. met pagina voor pagina 
een voorpagina. 
(J) Vier boeken over 
persf'otograf'ie. met de World 
Press Photo-uitgaven van 1858, 
1861 en 1871-72. en "Tien Jaren 
te kiJk". hoogtepunten uit onze 
vaderlandse persf'otograf'ie 1873 
1882. 

Administratie: UattclIIse Deck 175, 7335 I'IJ Apcldoom, 
Telcfoon 055-421767 

BOEK - EN STRII'(ver)WUZER verschijnt 10x per jaar, dwz. maandelijks 
behalve in juni en juli. Wie zich voor de wereld van kranten en tijdschriften 
interesseert, heen wellicht ook belang bij boeken. De abonnementskosten 
bedragen 30 gulden per jaar (Nederland en België). 
VRAAG EEN PROEli'NUI\IMER - en is het blad naar Uw zin, dan zien 
wij Uw aanmelding als abonnee graag tegemoet! 

NOG EEN HOOFDSTUKJE UIT DE 
TSJECHISCHE PERSGESCHIEDENIS 

Vóór november 1989, toen de om
wenteling in de recente Tsjechi
sche geschiedenis plaatsvond, 
waren er drie politieke partijen 
in het westelijke deel van het 
toenmalige Tsjechoslowakije: de 
grote, alles dominerende commu
nistische partij, en twee klein
tjes: de Socialistische Partij 
en de Volkspartij. Hoewel klein 
werden ze door de communisten 
amper getolereerd. Na november 
1989, vooral in het voorjaar van 
1990, werden er talrijke nieuwe 
partijen opgericht: circa 60, om 
een idee te geven. Twee daarvan 
trokken door hun namen en door 
hun programma's de aandacht. De 
ene, genaamd Nezávislá Erotická 
Iniciativa ofwel het Onafhanke
lijk Erotisch Initiatief (NEl), 
begon met de uitgave van een 
krant genaamd "NEl Report". Dat 
deze krant populair werd zal 
niemand verbazen: wat er in 
staat zijn artikelen over sex, 
allerlei sexuele praktijken, en 
het voorkomen van Aids en andere 
geslachtelijk overdraagbare 
ziekten. Vaak balanceert het op 
het randje van porno, en soms 
gaat het daar overheen. Het komt 
eens per twee weken uit, en 
speelt een zekere rol in de 
strijd tegen de verspreiding van 
geslachtsziekten, met name onder 
dat deel van de bevolking dat 
weinig anders dan dit soort lek
tuur onder ogen krijgt. 

En dan hebben we Strana P~átel 
Piva, ofwel de Partij van de 
Vrienden van het Bier. Ook deze 
partij geeft een krant uit, een 
maandblad genaamd "Pivn! Kuryr" 
ofwel de Bierkoerier. Uiteraard 
bevat het artikelen over bier, 
brouwerijen, tapperijen, bier
proeverijen en dergelijke. Ook 
de specifieke humor die daarbij 
hoort komt aan bod. Het spreekt 
welhaast vanzelf dat het int el
lektuele niveau niet bijster 
hoog is, maar toegegeven moet 
worden dat er een zekere sub
cultuur bestaat waar dit de 
uitdrukking van is. 
Aldus kan het programma van het 
NEl worden samengevat met de 
woorden 'meer cultuur in de 
sex', en dat van de Partij van 
de Vrienden van het Bier met 
'meer cultuur in de consumptie 
van bier en in het horeca
wezen • ~ 

Voorafgaand aan de parlements
verkiezingen van 1992 overwogen 
beide partijen een zekere vorm 
van samenwerking, maar de echt
genoten van de bierdrinkers 
hebben daar een stokje voor ge
stoken. Het hoe en waarom werd 
in een persconferentie uit de 
doeken gedaan. Letterlijk werd 
gezegd: ·Onze vrouwen zijn nog 
net bereid om ons gezuip voor 
lief te nemen, maar de mogelijk
heid van immoreel gedrag ten 
gevolge van een samenwerking met 
het NEl wordt hen teveel."-

JuDr.F.Duchon, Jihlava CZ 
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~ES COMBATSC·ONTINUENT~MEARIS.· 
.ES AMÊRICAINS Le 
)nt franchi la Seine 
~U s~~ari5 lanGe ~n oppel iIl~, 

In het derde kwartaal van 1944 brak de weerstand 
van de Duitse divisie~ op drie fronten ineen. In 
het Oosten moesten ze, in vierkante kilometers 
gerekend, het meeste terrein prijsgeven: op 3 juli 
werd Minsk veroverd, op 25 juli LUblin, en op 16 
september rukten de Russen de Bulgaarse hoofdstad 
Sofia binnen. Eind september was het Rode Leger al 
een eind in Oost-Pruisen binnengedrongen, en had 
Duitsland nog maar één Europese bondgenoot over: 
Hongarije, dat ook al niet meer van harte meedeed. 
Roemenië, Bulgarije en Finland hadden afgehaakt, 
en de Bulgaren hadden, ongetwijfeld op Russisch 
·verzoek·, Duitsland zelfs de oorlog verklaard. 
In Warschau werd de dramatische opstand in het 
Joodse Ghetto uitgevochten, terwijl het Rode Leger 
op korte afstand van de stad halt hield. in af
wachting van verdere gebeurtenissen. 
Minder opvallend maar niet zonder betekenis was de 
Gealliëerde opmars in Italië, waar Kesselring, 
mede onder invloed van de gebeurtenissen op de 
Balkan en in Frankrijk, steeds verder werd terug
gedreven: op 3 juli veroverden Franse eenheden de 
oude stad Siena, op 18 juli viel Ancona in Poolse 
handen, op 2 september werd Pisa genomen, en.op 21 
september Rimini. De afstand tussen Ancona en 
Rimini is maar zo'n kilometer of 80, maar dat 
neemt niet weg dat de Duitsers veel energie staken 
in de verdediging van hun posities in Italië, 
energie die ze op andere plaatsen best hadden 
kunnen gebruiken. 
Voor ons in Nederla~d was het belangrijkste feit 
dat de Duitse tegenstand tegen het Gealliëerde 
bruggehoofd in Normandië vrij plotseing wegviel. 
Dat en de daaropvolgende landingen op de kust van 
Zuid Frankrijk (15 augustus), ~telde de Westelijke 
Gealliëerden in staat om binnen een paar weken zo 

n I • 
I I 

goed als heel Frankrijk en België te bevrijden, en 
op te rukken tot aan de Vogezen, tot over de grens 
van België en Luxemburg met Duitsland, en in 
Nederland tot aan de grote rivieren. Zowel in het 
Oosten (Oost Pruisen) als in het Westen, bij Aken, 
vochten de Duitsers nu in eigen land. Iets waar ze 
tot voor kort niet echt op gerekend hadden. 

TAPIJT AAN FLARDEN 
De voorstelling die wij in de regel hebben van het 
oprukken van legers in een gebied zoals Frankrijk 
in augustus-september '44, waar de Duitse vijand 
in essentie was verslagen, is er één van een 
tapijt dat gelijkmatig wordt opgerold. De Brit~e 
of Amerikaanse colonnes trekken voorbij, de DU1tse 
troepen voor zich uit drijvend. Af en toe blijft 
de Duitse achterhoede even staan om wat kogels en 
granaten af te vuren, om bij de tegenstander het 
tempo er wat uit te halen. En dat over de hele 
linie, dwars door Frankrijk. 
Nu, zo ging het natuurlijk niet. Toen op 3 en 4 
september Britse eenheden Brussel en Antwerpen 
bereikten waren er in Noord Frankrijk nog grote 
gebieden waar men nog geen enkele G~alliëerde 
soldaat had waargenomen, en de Duitsers nog op 
volle oorlogssterkte aanwezig waren en stevige 
tegenstand boden. Om ons even te beperken tot de 
zone waar de Britse troepen doorheen waren ge
trokken: Kortrijk viel pas op 6 september in 
Britse handen, Ieper een dag later, Oostende de 
dag daarna. Op 28 september pas viel de citadel 
van Calaisj twee dagen later kon men in Dover 
feestvieren toen het definitief afgelopen was met 
de Duitse beschietingen vanuit Frankrijk. Maar op 
dat moment waren er nog diverse andere plekken in 
Frankrijk in Duitse handen, en niet alleen in 
Lotharingen, waar de Amerikanen rond Metz nog 
zwaar moesten vechten voor ze de Maas konden over
steken. De analogie met een Duits tapijt was dus 
in zoverre van toepassing dat van terug rollen 
alleen plaatselijk enige sprake was; in feite werd 
het aan flarden gereten. 

OVERWICHT IN DE LUCHT 
De oorzaken van het ineenstorten van de Duitse 
tegenstand waren, naast taktische, zeker ook van 
strategische aard. In taktisch opzicht was het in 
hoofdzaak het Gealliëerde overwicht in de lucht, 
waardoor de Duitse verbindingslijnen onder druk 
werden gezet en dik~ijls geheel werden verbroken. 
Dat betekende dat Rommel, de Duitse opperbevel
hebber in Frankrijk, onvoldoende in staat was om 
troepen vanuit relatief rustig~ sektoren naar 
bedreigde plekken te verschuiven, en zijn reserve
divisies, die er zeker wel waren maar die zich 
vrij ver van Normandië bevonden, in te zetten waar 
dat nodig was. Ook werd natuurlijk de aanvoer van 
munitie en brandstof naar het front zeer erns~ig 
bemoeilijkt. Ondanks dat de Duitse bewapening op 
diverse punten kwalitatief beter was dan die van 
de Gealliëerden gaf dit dus, dankzij de mannen van 
de RAF en de USAAF, niet de doorslag. De Duitse 
Tiger en Panther tanks bij voorbeeld waren duide
lijk de meerdere van de Sherman, waar Amerikaanse 
en Britse pantsereenheden meestal mee waren uitge
rust. Indien Rommel de kans had gekregen om zijn 
tanks in geconcentreerde verbanden in te zetten 
had het er voor de Gealliëerden in Normandië veel 
minder goed uitgezien. 
Ook krijgshandelingen die zich ver van Normandië 
afspeelden of hadden afgespeeld droegen tot het 
Gealliëerde overwicht bij. De brandstofsituatie 
aan Duitse zijde bij voorbeeld. In 1943 hadden de 
Duitsers de beschikking over 12 miljoen ton brand
stof voor voertuigen, waarvan 5.5 miljoen ton uit 
de fabrieken van o.a. IG Farben (het huidige 
Hoechst) en Leuna kwam, en waar steenkool en 
bruinkool de grondstof was. Deze fabrieken van 
synthetische benzine stonden in gebieden als 
Saksen en Saksen-Anhalt, in het Roergebied en bij 
Ludwigshafen, waar de grondstof volop voorhanden 
was. Niet minder dan 5 miljoen ton kwam uit de 
Roemeense olievelden; vandaar de vele raffinade
rijen langs de Donau. Relatief minder belangrijk 
waren de olievelden in Nedersaksen, Oostenrijk en 
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COLLECTIE O.M.A.SPRONK 

WEEKBLAD VERSPREID DOOR Of GEALLlH:RDé LUCrll MA<..H r No. 49. DINSDAG 26 S!!PT. 1944 

l1li 

i jd bi j r m I ra 
MAAS EN WAAL GEPASSEER 

Maastricht, Eindhoven en Nijmegen bevrijd 
Londen, 26 Scpt.-Een grootsche en nnoetele poging ,'an de Geallieerden om de barrière 

der groote rh'ieren in één sprong te nemen, heeft geleid tot ,"erhillerde ~e,'echten op "'eder
landschen hodem. Amerikanen, Engelscheo, Canudeezen en Polen hebben, t.-amen met 
Nederlandschc nijheidsstrijders, hUil bloed \'ergoten ill Zeeuwsch-Ylaanderen, Zuid-Limburg, 
Noord-nrab,mt en Gelderland. De be,'~ijding ,'an het ,'aderland ,ordert ge.tadig, maar zal, 
"oor zij ,'oltooid is, naar zich thans laai aanzien, nog harden strijd kosten. Hitier rerdedigt 
bij Arnhem den weg naar de Ruhr, Westfalen en nerlijn. 

On 7.ondaR 17 ·September ~l('gcn 
van Engt!ls\.:ht! vlieg\"elden dullcnden 
Ineslclkn op; \"I{lmmCnWcrpcrs die 
DuÏl.$chc luchtJoc!sléllingcn in puin 
Rooiden - zwermen jagers violen 
1(,jnsJ'llHII(lc",tdlen met para~hUli~lcn 
-Ian~c rikn zWl'ch lictuuiRl.'n. De 
groot"tc en gcv.a3p;d~lc IUl"hllamHnlls· 
0Dcr;llic der gnn .. che ge~\'hi('dcni~ v. crd 
ondernomen. De bedoeling wa'. d\' 
hnllHtCn O\'er de kanakn in :"\ooru
Brahant en die O\'er ~1aal'. \V"al"cn 
Rijn lInRc~cll\lnLlcn in handen Ic "rij· 
gen cn open IC houden vo\,\r de ge
duchte lankmal.:ht ,'ao hel TvecJe 
Leger. die zou opru"ken van hl'l 
bruRReho\lfd o\'er hel Albcrtkanaal in 
Dclgio..'. De brUl,lgl'n bij Gra\'e cn 
VC!Cltel wcrden vrij spcx:dig vCHwcrd. 
Die over hel WiJhclminuk3naal bij 
Eindhoven werd door de Dtlit~chcr) 
oPRebla7.en. maar in den nat'hl \an 
Maan:Jaq 18 op Dinsd;J1I 19 Sep~ 
Il:D'Jbe~ wisl de Bril~he genie in $ 
uur liid ccn nllodbrug aan Ie leggen. 
Oinsdagavond slonden de Engcbchc 

I<.lOks bij NiJmeRcn. De brug wa!> 
daar nog in Duitsche handen, Bloe
dige ge\'cchlcn volgden. 101 de bru~ 
,.lP Woensdagavond in eçn Rccom\:ti
neerden Drilsch·Amcrik3.:.In!>\.'ht'n 
val \'cro\'crd werd, 

Crh}s bij Arnhem 
D!.' \'crkecr.'ibrU8 bij Arnhem wa~ 

no~ ~h.'l'ds in Duilsche handen, \\'el 
\Jddl'n [nR..:-lschc parachlllbll'n dh,' 
de hnll{ bt'slfcken m!;'! hun vuur. 
\Crhindl'rd dat de DUlIs('h\"rs l'r n:r
:-ll·rJ.;ingen o\'er konden zenden naar 
Sijmcgen. manr op \\\~m..daR m~H~S· 
Icn dk paraohulbten het \'dd rui
men. Op Dimdcrdag ~I Sl'ptcmbcr 
was de hoofdmacht \an het En.llcbche 
l\lt'hllandinB~leger op een J..kin ge
bied en wilwl'1 zond..:-r \'oorrad~'n \:tij 
Oostcrb('ek IeRen de Rijn nangedrukt. 
ZIJ hielden den strijd \ ol-,,'n hun 
moed werd beloond. Zal('Hbg J..re~('n 
zij \'er~lcrkingen. en io dl'n nacht van 
Zaterdag op Zondag k .... ~01 over di.' 
ri\ icr hel eersle C~'nlact I~H ~tand 

mei :dtlcdiOl!en \an hel T .... eede leger 
die Il'O \\'('!>Ien \'an den honfdwl'A 
i\:ijml'gl.'n-Ehk\rnhl'nl doJor di.' Be
tu .... e ",.Hl'n llPlJcrukt. 

SIrijd bij Veghel 
Int\hSchl'n hadtl~n dl' Duih(he-rs 

~,~~~~~~ 'lrd~~ s~iS·~:~C~.~IZJ~l~i;~,1 ~(~~~ 
~2 S~'rlemhl'r Io(l'IuI-. Il' hun dJI IU~' 
~dwn l'd~'n l'n \'e~hd, 2all'rdag-
1ll11rgen \\l'ld~n hun Pallll'rs echler 
\l·rj.lagd dOllr Drilwlll' tJn", en dllor 
Tn1h'hlns nwt hUil gl'\'fce~de ral-. .. I
Ptllk~licJ~n. Gl'Il'iddlJ"-;'J;J1I vad dl' 
I\\L'\\'t're,lrridllr \'t'rhri.'l'd. ;-";ailr h,,'1 
i h1'ilell l1illl~dl! :-'1llnl!;:\I01l'ry hl'Ol te 
d,k.,·n aanh.'unen I'·j.'!,'t\ dl' Pt'd. naar 
hl!t \\',:slt'n rL/klc hij op in de rich· 
ling \'an Tilburg l'n Dcn D,l!>ch, Er 
werd hkr ~)P locnl'm\"nde :-trijd R~" 
rcJ.;end, daar de til'ntlui,xnden Duit· 
St'hl'h dll! in WI!S1elijk NOlll'd·nr:.tbanl 
7.aten. \l'r!wijfdde pllcin~~'n lut/d..:-n 
I\nJcrn~,"cn om n.lar de Sll'gfnt'd
linie d\\nr \e breJ..~'n. 

HOE DE AMERIKANEN DE 
WAAL OVERSTAKEN 

Londen, 25 Sept. De groote verkeersbrug onr de Waal bij 
Nijmegen Is op Woensdag. 20 September, na een gecombi
neerden aanval door de Engelsehen en' de Amerikanen ge
nomen: de Engelsehen ,'an het Zuiden en de Amerikanen ,'an 
het Noorden uit. Met de ,'<ronrÎng van de geheel onbescha
digde Waalbrug "iel den Geallieeroen een nrbinding ,'an 
Ze« groot strategisch belang in handen. 

Bill Downs. verslaue\'Cr van de ,--------
Cotllmbia BroadcaJllll, S,'urm, ,'er" 
leH hiemnder van het aandeel. dal 
de Amerikanen in de ,'erovering van 
de brUI hebben gehad: 

Ol Toen hel wa!! gebleken, dat een 
frontaanval van het Zuiden uit op 
de brull onmogelijk wa~ werd bt· 
sJoten een andere tactiek t('~ ,'olgen. 
Het. voilCende plan werd opgesteld: 
Amcrikaansche parachutisten, die als 
infanlerie dienst deden, zouden op 
den Zuidelijken oe\'cr lot een beo 
paald DUnt in Westelijke richting 
doorbreken, daar de rh'ier o\'Cr
.Ieken. vervoluens aan de overzijde 
naar het Oosten trekken ca dan tm .. 
slout! een aam'al l'an hçt Noorden 
uh all de bruK inzetten. Teseli;ker .. 
lijd zouden op den Zuideliiken oe\'er 
Enllelsche tanks en andere Ameri~ 
kaansche infanterie de brug' be .. 
&torruen, 

Hel was ecn gevaarlijk Y'aag~tuk. 
De cO(lV1landanten wisten het cn d( 
manschaPPtn wisten hel. Maar cr 
was geen andere keus, Men moesl 
de brUI h~hbcn. voordat de 
Duhsc.hen kans zagcn haar in de 
Jucht Ie laten vlieaen, 

WoensdaRlTh.lr'Ri.'n. :!O Scptcmbtr. 
trokken dus AmerikaDns(.'hc para· 
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chulislen aan den ZuideJiiken oe \Ier 
"an de Waal Westwaarts, Ze hadden 
~6 booten bij zich en \Ierder wat 
Engeache tanks, die louden optreden 
als hel tot straataevechlen kwam, en 
die later den overtocht mei hun 
aeschut loudan dekken. 

AIle3 nrUcp vlol. totdat de 
Duit!'oChen onverhoeds met kanonnen 
en mitrailleurs hellerreln, waar de 
Amerikanen in do booten zoudcn 
gaan, begonnen Ie bestoken. Hl.'t 
plan was doorzien. Het bleek ook, 
dat de Dultschers aan den overkant 
naar schallina 400 lot 600 man 
hadden bijeensebracht, 

Ondcrtusschen waren de Amerl .. 
k:tnen in de booten Rcsaàn, en be .. 
Ronnen n:lar den overkanl Ie roeit'n. 
De stroom in de Waal was zeer 
sterk, en sommiee booten drcven 
honderden meiers ar. In elke boot 
zalen lien soldaten, De groep Wil! 
dus in lot331 lbO man tolcrk. 

VOQr de Amerikanen zalen de 
Dultsçhc:rs. en schOlen a.ls ra.lendcn. 
Achter hen bulderden de kDnooncn 
"an de Engc1sche tanks, Naa.rnHllc 
de kleine Rroep booten de overzijde 
\'an de ri"ier nad..-rdc. werd hl'l VIHl'n 

der Ouit.\Chl'fS he\'I"er en accurater, 
Op den ZUidelijken oever kon 
wordt'n \\aar!1t'nom..:-n, dal de Aml'ri~ 
kanen verliezen letJtn, SommiRl:n 
\'Ickn over t'loord. Anderen namen 
hun plaatSl'n a.ln de riemen in. Een 
nun, RlnR rechl o\'ercind slaan, 
lw:.atdl! et"n paar kl'er met de armen 
i~, hl'1 rond. en plofte \'oorovl'r, op 
',lJn kamt:raden, 

Ongnccr de helfl van l1et wak~ 
keee sroepje berdJ..tc levend den 
ovcrkant, De IJ boolen, die nog 
IOlael Warl'l1. keerden terug om ver. 
sltrklnRen op Ie halen, Toen dt'u 
kwamen opdagen, sprongtn \'elen al 
halverwt'Rc O\'er boord en LWommcn 
n:lat den NoordclijJ..t:n (l('\'eT, omdat 
dl;' booten een t.: groot doelwit 
hodl'l1. 

De mannen. die het el!r"le waren 
geland. kw&men onmiddellijk in 
ul'lic:, Mt'I bajonel1eo en handllrana~ 
len ~gonncn ze de DUltsche milrail. 
kurneslen op te rllimen. \Vanot'cr 
de t.emanning onschadclijk was se~ 
maakt. namCll Amerikanen de stel~ 
linRen in, cn beschcrmdcn d,,,n op 
hUn ,beurl de \'cnterkinflen, dit' o\'er 
de rwier kW:Amen. 

NB ruim .. ndcrhalf nur was de 
Amerlk:Hlns('he infanterie \'ost aan de 
over/ij cn konden de UilRl'pulle 
manMn hun eerste ruSI nemen, De 
nrlil'z",o W:lrcn aan beide lijden 
lwaar Rcwet'~t. Op een stuk grond 
\'an slechu enkel\! \'icrkante meiers 
(ln.p~·nJ:J,lite wcrden I3x doode 
Duitsehers aele/d, SommiKcn warl'n 
\'an zoo vlak hij neerReschnlen, dal 
!~~r~o(lndeun~ ~~ nrmen 5eh ru~·ipkl-. kt'n 

Een beeld van den 
strijd bij Arnhenl 

Lo"d"n. 25 Sept. 1944. Zon
dag J 7 September "onden de 
eerste luchtlandingen bij Arn
hem pla"ls. Veel ,'an wat 
daar in ,'«bitterde gevechten 
,'an de afgeloopen acht dagen 
is gebeurd, is natuurlijk nog 
onbekend-maar hier is het 
eer.tc beeld ,'an delen hero
ischen strijd, geschelst door 
Chester Wil mot, eorrespoft
dent ,an de n.B_c.: 

.. Toen op Zondag 17 SCPll'llIl:-er 
dl' l'crstl' hli:htltinding1>lfOl'pcn l'ii 
.. \rllhl'/ll nCl.'rk ...... 1mcn. RinRt'n zli re,;ohl 
l'P dl' IHo!,)te \l'rke~'r!obrug af. Zij 
I-.undl'n dit.' brug niel \ er(l\ ... .'rl'n. maal 
l'CIl a:.IIllal \an hl'n ~la;HIJt'n cr in. 
aan dl' !ol;II.J~/Jhlc tol dc bru~ lh")~H te 
drinRl'Il. IIJl'rna deden ze ~'l'n aanval 
I1It'( b:lh'nl'lIen en hanJb:r<Jn:1len 
op c~'n lJuit!ot'hc bunkcr. Dl' t\1Jn\...l'r 
\'IUOR de lucht In, maar de Engl·;!\<;hl.'n 
k\lndcn nkl op de brug d00rJrinc;:n, 
omd:JI d.: Duiuchers recht OP '11co 
\u'lrdl'n. \an den Zu:!.Il'iijJ..l·n oc\'er 
aL DI.' En&l'lsehcn \'('fSChanslen llt'h 
IIll'n in ei.'n aantal huiLt;'n bij den 
\'01.'1 \'an de bruR, en in den nachl 
\an Zi)Oda~ up Maandag wcrd hun 
hllofdwrOl'fl daar s.amendroncl!n ut een 
lichoolgebnuw, vlak aan d":-Il oe'l'f 
van de Rijn, Ze beslre.kèn \'an da ... r
uil de hl uw in h:t:tr \'olle Icngl~. 

Op Maandaca\'ond richuc.n de 
Duil1>~'ht'rs hun mortil'nuur op het 
!ol'hooJgeboul\' t'n poogden nrdl.'r. de 
Enwel!tl:hl'n UU Ie rook en door de 
~l.'ll·ndt."nde huizen in brand Ic stek ... n. 
Oen \'o!genden morgcn flOsteerdçn de 
Duitschers drie zware tanks op dertig 
meter afstand van hel gcbouw, wJarin 
de Engebehen lich verschanst had· 
den. Salvo op salvo wt'.d gc!osl. 
maar de bczcllins hield hel UIt. Een 
EURel!oche p:H.1chuti!1 kroop lanRs cen 
HUOI. totdat hij van boven 'ar een 
tank met een Iros handgranaten builen 
ge\'e,,'hl J..un ~Iellen, 

In den nacht \'8n Dinsdaa op 
\\'ocmtJag werden ze onophoudl.'ll;k 
bes(.'holen. Woensdugochtend vuurde 
ecn Duit~he Tijllertank liin ilran.'Jtl'n 
in alle hUlzen, waar :z.c stand hie:dcn. 

lX Duitschers begoonen toen ont
plorbare ladingen aan Ie brengen in 
de PiilcfS \an de aroote verket'rsbrui. 
Eenhle Enscbellen zllgen daL Ze 
zeilen een stormaanval in, verjoegen 
de Duitschers, ,'erwÎjderden de 
I .. dingen. maar werden loen ze:! ver .. 
drevtn en in de pan gehakt. 

Allcen de schoQI wa! loen nog in 
Enselsche handen. Van de oor .. 
spronkl'liike bezellifl,8 van viiftig man 
waren \';cr gedood en een-cn-lwiOlig 
gewond. Alkn, die nog konden 
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~ WAARSCHlJWli'óG. : 
:: De Nederland..chc reRcering :: 
:: en Prins Dernhard, bc\clhcbber :: 
:: der Nt'derlandsche strijdkrach. :: 
: ten, mahn behnd: .. In de :: 
:: ti.'J.lcO\voordiae pha),e \'Iln dl!n :: 
::: otlfltlR mogen leden \lan de : 
:: N,,'derl:tndsche Land· en Zee- :' 
:: macht in dOOl den ,'ijand bc-I.ct : 
:: Rt.'hicd undl!r Keen bedina hun e 
:: oude NedcrlandM:he unirorm r:: 
:: drl.tlten." ca 
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IOLl[)cn. he.~lolcn de school te ver~ 
lall'/l en tI.' prLlbceren .. !eh door de 
DuJlschc linies heen te slaan nuar de 
'Irol!p t>d Je rh !cr. bij Oostcrheck, 
In dl.' vû:!o:enJc vij( mimî'lcn "erlaren 
ze wederom \'iN man. Slechts 
handi""vol herdkle het d01!1. De 
3llJeft'n viden \\'o('nsduJ.:midd:ig om 
drie uur in Duitsche hllnden. 

Ot' t-rug waS Jus oÏl" ",'rm'crd. 
maar al (h'n tijd dat de matln~l den 
1>lriid haJdl.'n \\lll!ll'howJl'n, waren 
dl' I)uil~.:hl'rs niet in ~ta3.t cewcest 
\::1 Jl',l'rLllI \Nstt'rldnJ.:l'n IC lenden 
n.ur In't 7..u:Jl'n-n:wr NijnlC~l'n. Als 
d,.· En~('hdH! p:lTth:hulb~n nha "lI.n 
Z,H1J H!.tI ~lnJ Inl \\'oC'tlsd:IRmiddas 
bij Je brug \an ..... rnhem· hadden 
sl .. ndgc!1UuJ.'Il. \\as dl.' brug van 
~dm,'gl.'n \\:.tJr,h'h;;n1iik WOl'md:!g. 
31\lnJ 11ll't J~l~lr dc Enl.1t!!~i:hen en 
Amcr:J..an~'n \Crll',eld, 

Al dil' d:1!ll'n h;H.lJl'n de Engl'lschen 
o,.k up :wJn(' P;:I:.ltsl'n in en bij 
r\rnlwm t.'~·n h.ltJcn slrijd p:e\o('rd. 
(lp D,~Jall .... "ftn 11: drieën Ih',spJiI.H: 
IJ< I,lr\l~'p bij dt' brull in Arnhem. de 
twt't'd~ Urol'P Ol er de rh'ia in de 
UcluWe-Walf\'an na Dlnwus OIeu 
mc~r .... erd gl'!lOord-l'n de "'derde 
Jlr\~Jl. ut' groOl)I{', die ml·t haar 
hOl)ldk~art:t'r \iH J.;ilomelt:r ,"crder. 
\\'c~le:llk nt. in de rkhtinu Ooster
bel·J.., le~l'n de Rijn <l~n. 

C)p WII~·n.wJR haddl'n di.' luehtlan .. 
dln~~Mnl.'ll\'ll hij (){l~lert'll'l'k een hr,uR
t.:chl\I\ld ml'l n'll onllr~'k \an cen p .. ar 
ki/llnh'lt'f, ()f ,ij ht'l konJen houdc:n 
hinR af \;ln de \'Crstcrk,nll(.'n die hC1l 
konden hCH'I~t'n, Op Dond{'rdau 
\'oC'rdl'n I)uul,,\.·he paraehuli~len nee:r· 
~l'Ialt·n. maar die k ...... unen in de 
UelU\h' tert't'hl. 

Hel we~'r werd van uur \Of uur 
s,lcchler, H.~t r~gende en de wolkm 
h\nRt'n b.ni. De medKanlt.'ntl'o waren 
wiJ wel op. Mt'l de munitie, mout 
100 zuinig moRl'ltjk wordt'n o~ .. 
IHiJn. Aan \'ocd,e~ kregen de m:mncn 
l'en ze!>de "an hun no'rmale ranl
lIocnen, 

AI dll'n tiid laucn de Enlclschcn 
o,ndcr moorddadiu Duil~ch \'uur> uit 
lware ma .. :him·p:e .... ercn. murtieren, 
RH-mm, ue~l,:hut en lanks. Het aan-
lal d\toden en Ilewondcn nam loe, 
Van dag lot das m~SI hel brugge
hOi)fd Y ordt'n InJ~eJ..rompcn, tlOltJal cr 
niet genlXR mannen ml'er waren om 
den heekn omtrek Ie belichcrmcn. 
lèdcr..:-,,'o zal in de fwmlijn: de 
PIII.ltl'n \'an de l."'lo."\'hlicAluiBcn. sta(
olJiderl'n, oppa!'>wrs. kok!. cn \ler
PkgCh, 

Maar np VriidaR kwam berichl, 
dat het T .... et·de Leger van Nijml'gen 
ondl'rweQ \'oas om hen Ie verlohen 
en eindeliik k .... am, in den n.acht \'3n 
Zaterdag op Zondag. het cer)ole con. 
tacl hll stand. " 

.. Kc·ml Re," 100 schreef gisteren 
de En~d'\.i.'he odrloR!ll'orrt'spondenl 
AI"n Wood, dir bij de !tH:hllr(lCpen 
in Arnht.'m j, inRfd('dd. .. lah:r 
iemand leMl·n. die le)11 d.ut hij mei 
de ItJchuwçpcn hit r.1i,:'l·m hcdt 
mecRl·\'fIChh:n. dan mag k k pel 
voor hcm a(m'nlcn. want dUI Is cën 
van het ~I:iR kerel!.. dat EnBel:Jnd 
Rr,'OI hedt Rl:maakl. Met hel hand
je\'{ll 'iirijc.Jl'r~, d:tl \'icr ;itrl:n 1({'leden 
(kn ludlhl:1I1 om [nilc!und heeft RC' 
wunm'n, zal in mem udijk sta .. n 
het hantJjtJ\'ul striid,,'r), dut s:tand hic/d 
hij Arnh\'m," 
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Polen. Al deze fabrieken en installaties waren de 
afgelopen maanden duchtig onder handen genomen 
door de lange-afstands bommenwerpers ~an de RAF en 
de USAAF. Bovendien was Roemenië nu uit de oorlog, 
en daar plukten de Gealliëerde grondtroepen nu de 
vruchten van. Alle Duitse legereenheden stonden 
sterk op rantsoen. De 10e Panzerdivisie in Nor
mandië was zelfs geheel omgeschakeld op houts
koolgas. Het was ook de meeste Duitsers duidelijk 
dat hier sprake was van een voor hen uitzichtloze 
situatie. 

tE P,OllIJLAI.RE 

p 
l'Europe en liberlé I 
Jc::e:îds iel ReplJblique ! , 

:t maintenant, rassemblement autour du Socialisme 

J A~II:'.'.:~;·~:j~,·'~" ',:' ~::',~,,\P .. , 1'1 .1 ..... 
L .:" •. " /. ~ C._ ... " , ", .. ,.: .. 
L ,· .. I,." •. \·"".,."""./._,:.,I.'."."hcail ...... 11 

<I I.~.I~::, •• :" /. """ c.~. "I. ""~I" /""" /. \ ...... , I .. 
'''' ~.~;',":~'"I. '::r,::;;,;! ~:;:::i;; I:\~:'l;" " ... , .... IN ,_. 

;-;OMMAG:: A TOüS LES MORTS 
~ IJ .,,'., ••• "" /.: "''''', h /,'" h",r .... ' .. Ir., , .. , ..... :.,. 

'~ .. ~'~:<~~~::::::;~:I:'· 'I::; ':::~::~.:, '~:.:!:,:.:;:::':~:':~!:::~~!: 
.... t:: ~;:~:';,';; •. 1 ,"."~H,, IH-l 'hl,., I. \·,,,11 .... " ... , 

, 't:: ~~:',:,:,~~ I:,:~: :,::t~:,:lr:,:::~.I:, !::,:~,:',:::[:::',"::I 
" / .. ,.,,,u,,. j" ul"'lo,.I" .'~." •••• 1 •.• ,,', y",.J"' •. I. 
.1", •. j. I •. ' ..... ,. l."~ .... , ,. "h •. ""'10.: •. I. '1'.\ ....... 
"'. /. ~'''~I'' I .. l"""'" /'A,'r"', Ilh':', I, 1.1".:,. /. 11 •• , 
, J'., h., " ••• .; .• ""~,, ",'<liL ",,,~,;,. ",,,,, .. /. 1,.,1" "~ 
,~ I,., '. ,,~,~ 1.·. 1., •• ,." •.• 1" ",.,,, I. ('1'.10,." I, I-!: • 
• '" I ...... ~ , ••• 11'"", .,~, .• , /. 1"1r.,,, / •• , I" C ... '" I, 
".".",·,I .. ~." j,Io' •• ' .... .v.,I .. , .... ,I. ",,-.... I. ""." •• _ 

?Oü" LA. L!3S"T~ ET LA jUSTlCE 

DE UITBRAAK 

i\'OS illAnTynS 

~~1:i1.:{EHiiiE~::~:'·~~ 
c. ,-••• ~_ ... "" .......... , ... ~ ., .. 

'''''''''''''0;...,,,. 

~I~~~iij 
il!~;I~~1 
,~ 

Niettemin was er zwaar gevochten rond Caen, op de 
linkerflank van het Gealliëerde bruggehoofd. 
Rommel verwachtte namelijk dat zijn tegenstanders 
zouden proberen onmiddellijk Oostwaarts op te 
rukken richting Parijs. Eisenhower had, zoals in 
het vorige nummer uiteengezet, andere ideeën: de 
Britten zouden via Caen de benedenloop van de 
Seine oversteken en· verder oprukken naar de 
Belgische grens. Een Oostwaartse opmars was zeker 
wel de bedoeling, maar die zou vanuit een meer 
zuidelijk gebied plaatsvinden. Na de bevrijding 
van Cherbourg wilden de Amerikanen eerst hun 
rechter flank neutraliseren door Bretagne op de 
Duitsers te veroveren. Met uitzondering van 
versterkte enclaves zoals Brest, lorient en 
St.Nazaire, die pas later in Gealliëerde handen 
vielen, lukte dat vrij snel. De opmars naar Parijs 
kwam dus later dan Rommel had gedacht, en via le 
Mans en Angers in plaats van door het dal van de 
Seine. Een bijkomend voordeel van deze vertraging 
was dat de Gealliëerden alle tijd kregen om hun 
bruggehoofd uit te bouwen, vooral ook nadat de 
haven van Cherbourg beschikbaar was gekomen. Een 
snelle opmars moet tot in de puntjes worden voor
bereid, en bovenal kunnen rekenen op voldoende 
logistieke ondersteuning: naast vijandelijke 
tegenstand is dat de enige beperkende faktor van 
belang. Toen de Duitse linies rondom het brugge
hoofd dan ook eenmaal waren doorbroken gingen de 
Gealliëerden een tijdlang, zeker na de landingen 
in Zuid Frankrijk, als een warm mes door de boter. 
Deze uitbraak, deze uitschakeling van Duitse 
tegenstand, was van een belang vergelijkbaar met 
dat van de slag om Stalingrad: in zeker opzicht 

nog belangrijker, omdat er een veel groter deel 
van de Duitse troepen in West Europa bij betrokken 
was dan Paulus' 6e leger vormde van de Duitse 
troepen die op dat moment tegenover de Russen 
stonden. Dat de opmars van Amerikanen en Fransen 
door het Rhönedal zo voorspoedig verliep was te 
danken aan het feit dat de meeste Duitse reserves 
ofwel naar Italië waren afgereisd ofwel poogden de 
Amerikaanse en Britse opmars vanuit Normandië tot 
staan te brengen. Het resultaat is geweest dat de 
Duitsers deels werden omsingeld en tot overgave 
werden gedwongen, deels werden vernietigd, en 
deels, minus de meeste van hun zware wapens, de 
Seine over werden gejaagd. 

DEMORAlISERnlG 
Het is merkwaardig dat de Duitsers, toch zeker 
niet de slechtste soldaten, bij de verdediging van 
hun linies in dit stadium van de oorlog zo vaak en 
zo falikant hebben gefaald. Cherbourg b.v. had 
langer stand kunnen houden dan het Uiteindelijk 
deed, ook al hadden de Duitsers daar weinig tanks 
tot hun beschikking. De vraag of dat zin zou 
hebben gehad is een andere; het is het feit op 
zich dat opvalt, aan het Oostfront veel meer nog 
dan in Frankrijk. De Duitse linies bij plaatsen 
als Orel, Vitebsk, op de Krim en langs de Don 
waren zeer sterk geweest; de Duitse genie had de 
verdediging uitstekend voorbereid. Toch werden ze 
prijsgegeven aan de Russen, die eerder met succes 
veel minder sterke linies hadden verdedigd rond 
Moskou, leningrad en Stalingrad. Dat kan niet 
alleen een kwestie zijn geweest van andere 
accenten: de Duitsers die meer op hun sterke 
tankwapen vertrouwden, en de Ru~sen die altijd nog 
hun uitstekende artillerie achter de hand hadden. 
Het lijkt er meer op dat de demoralisering bezig 
was toe te slaan bij de Duitse militairen, van wie 
velen al drie jaar praktisch zonder onderbreking 
strijd hadden geleverd, wellicht meerdere malen 
gewond waren geraakt, vrienden hadden zien sneu
velen, wisten dat het thuis geen pretje was met 
die bombardementen, wisten dat Hitier bijna het 
leven had gelaten in een aanslag door hoge mili
tairen, en beseften dat de kans op een Duitse 
overWinning praktisch niet meer aanwezig was, 
zeker nu de Amerikanen en Britten in Frankrijk 
stonden. Wat overigens niets afdoet aan de 
prestaties van het Rode leger: hun opmars door 
Wit-Rusland in dit derde kwartaal van 1944 was 

~~~~;~;__ ~g~~~-".Ë~~gr~r~)nl~[;ç ~~~JJlto 
HITLER: ASSASSINATION ATTEMPTED 
AT HlS HEADQUAR 

o!mryY3fdofground 
wrested I(~m th~ enemy1 
Ithnlour. 
It Is enduunce. 
Itlsmririce, 
It is the et/ort ol men 
whQ go f~;II'Jrd 

not rtc~on!ng t1le cosl 
OU( etfort at homt 
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-un!mwc SAlUTE 

THEFIGHTHtGfORC[3 

JndyetfllGreHvingl 

@ -VERENIGING VOOR KRANTEN- EN TUDSCHRIFTENVERZAMELAARS * V.K.T.V.--



/ - COLLECTIE J.ANTEN 

te JAARGANG 
§ No. 194 UIDH lL·ANDSCH DAnBLAD MAANDAG 

18 SEPTEMBER 1944 

Kantoor. 
waarin 0p!Jenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTER'BODE 

32 - Giro 103003 leidse he Editie Tel .. f. Adm. 20935 _ hief. 20015 

ZWARE STRIJD AAN WEEHSZIJDEN Lalldillgsfol'maties Weteru;"hDp en Kulluurbescher. 

V AN AKEN op Nederlmlllschen hodem VERZENDING RELIGIEUZE 3~r~~'~];ul~~~ ~~terlh~lr;; V~~g 
G 11· I ... dIlIJl t glit g BLADI;N iIAN NEUErtLAN· gesloten "UJl, zoo sr.oedi~ moge· ca ICCI'( en 111 ... 1'1'61 g~wol'~cn,e8~llv'IJ:'~':Jcmke ~~~1: IN' UE GEBIEDEN VAN DEUS IN DVI'fSCIILAND, lijk he\ Vlepl' herv.tl<>n, len eiJl-

hinnengedrongen serwngens werden vernietigd. TILBURG. EINDHOVEN EN Bcschih:ldm{ Gcneralkommlssar de de kindqr,en van de \'oor hoo 
DUITSCIIE Jagers hen lu,htdojlartlllgrie van NIJMEGEN. für das Sicherheitswcseu. M~{i~~::tJ~IJ~E1~ti:mkt~ ~\gllit:I~~ 

WEl.m~lACII'fsnERICII'fEN, ~;t-~Yj;, \':;1~~* ~~~~tel1 2 Sov· Nadat de Ando·Amerlk.nen Op grond van par, 14 der dl~heden of het Ceit, d.t de 
J In hé1zccgebied voor de kust rle laatste dag-el1 teverR'cefs p.e- verQrdcllin,g van den Riikfcom- ~'<:hool niet befChikof1or is. ('en 

"an Zaterdag-. van Noord-Noorwegen werdén urobeerd hadden, de Duit~{'he missarjg voor h(.'l bezE'tte' Neder- hervattin~ valt het WN/( helt'm .. 
H t Du'tsehe weel'mf\chts- door luchtdoelartillerie van de \'crsoerrinl!'s.uendels ttls~chell landsche ~ebied betreffende de rncre~l., dan wordt el' bij het on .. 

beri~ht V~I\ Zaterdag luidt: marine, beveiligingsvaartuigen ~ill mond van de Schclde en "C be.s-ch~rmtng vnn 4e orde, no. derwljlen~ personeel t~.ll zeerste 
H t zwnartepunt van de en luohtdoelartillerie aan boord aas te verbreh:en. lieten zU, 136/4.1. wordt be..<;.ehlltt op aan~edloll~e,n, dat ZIJ contact 

" ('I t i I t Westen lag van een Duitsch (!onvooi vier naar het D.N.D. verneemt, Zon- 1, De verzendin~ van kerke- met hun l<~erhngen zoeken en 
~rS\;~;~llc.l~vd~r lTn het gehled vlj'andelljke vliegtuigen neerge- ~i}-l!mld(laI! In de g('blodcn van ll;ke bladen aan, ~edel'landers, deze door het op,!:!even .en na~ij .. 
h'll Zuiden en Zuidoosten van sc lOten en een Sovjet-motor- lJburr::. Eindhoven en NHme~en die in den Arbelt.sellumt.z. we~- kep van laken tot lluttlg'l' bezIg .. 
Ab~'n. Met ge-concent1'ecrde torpedoboot tot zinken gebradlt ~I~r~t: hl~~ïdlll~formatloo neer k;~, hr.;fá tot velerlei .nushrui- held bren~en. 
illfanleri(>~ en pantsers~rijd- d In den afn~1oopen nbacht on- Ook lVesieliilt van de Nedl'r- ~ere gt~h:ij.Î{eD:rio~~Je~11h~g tii~ Geen wnschgoed mc~r naar de 
ltl'<1chtcn pl'obeerde de Vijand ernamen lilsche ommen- lall(loich Du'i.: h d d dt dil e . e a wa.<;srherij, - A.:>n wJl\'''ols'''iche-
doni', via SloJberg naar het KrrfCfu"i l;~n tfrre(ti~Jinvall' op Noordcliiltr~ !'Hkiill~!~~; :8n o~~ v~~bo'd~~, er \a ve terstond riJen en <:~,cm~cI;e \\'3ssr!;eriien 
Noordoosten door te breken, e.' n .E: e V Jan e I te v H?g- der vonntn.cr va.n ent 2 V d·t b d'f 't en ver'lenlen lS het nl,~t ingang 
N(]d~t de vijnnd met gebl'uJk- tuigäl~ lY"J i~l'pen bommen neer tuchtscherm sterJte C'form'it'rcs zon'derd

tl h~t ve~a~n-d~I~d UI 1i~ vnn 10 September . -Ve~bJdell 
mnk1llg van leer, groole hoe~ op er 1 n , ,uit de lucht neerl!elatcn, Kerkpost,", uit.e;cA"cven door" de goederen ter be-hanqchng lrl Ollt .. 
vc('.lIwden matcl'1aal aanv~n- Do Duilsche troenen In Fmland, Naar het D.N.a voorts ver- samenwel'kende protestantsche van,gs~ te nCI~len. r~l~ _ bcho\?ve 
k~ll.lk een geringe lerrell1- Het opperbevel van de DuH- ueemt. bebben de P.'eaJlleerden kerkcn in Nederland voor de va·n ~lekenhul.?en. kllnl"l;en, sa ... 
WIIHt ~lad kunnen behalen, SoClto weel macht deelt voorts hUil 00 ~edcrlandschen bodem behoeften' der evange1i<'chc Ne l1a1or131 weerma('h~nnd('l'd('(>I'-'J1 
w(~l'd hiJ door onze tegcnann- nog mede: neer.Q'clatcn vaJschcrmiaf{crs en derlandel's in den ArbeiL,>einsat~ en and~~e ,groote inslellingen 
vl"!!lcn t<;lt staan gebracht. 27 "TOCH Finland In den nacht fonnatien luchUalldinestroco" en een dienovereenkomstig door zullen bIJzondere m[lntl'l'~elen 
Vl~~~.lldel!jke<, tanks werden van 2 op 3 September aan verder versterkt. mU no.!t goed te keuren, katJ~oliek worden A"ctroifen. • 
d~cH ~lllkÄk;chotcn., Tjn tz,ul- Dtlltschl~nd of? verrassende 'wJj- Naar ~'\11 het ~.N.B .• vcnler maandblad, welks oprkhting UUltceringcn van I.cvcnsverze. 
'b1Ç1d \ all Z r:'d tot l,n IN ge- ze den elSCh rIChtte de DuiLc;che wordt gemeld, e-JnJ'!'CI1 In den wol'dt overgelaten aan de R. K. keringsgeJden, _ lil olldcr~chpi .. 

Ie ten UI en van . al~~y troepen tot en met 15 Septem- loop van den ZontlIlJnuhlda,g- Kerk dene polis~cn Viln lL'l/ens,' '. 'k-
l~ll~ltlk~(>n talr~Jke dl~WJJI5 per uit Finland ~erug te, ~r~k- ~ils(lhe troepen lu h~~ mon- De' tot>~E'lnten maand.bladen l'in~maats~happiicn is dî!(,lh~n:: 
,c.I!:;('h(:!den~ .!Halen he~ htHll- j~~n, logen de DUI~sche dl'yL<;les dmr::sf!'chiert van den RIJn .over voor Nederlanders in de "Ar- ling opgeuomen', dat de lJitk-:e. 
dl.. VIJ31Hic IIJke D[\Jl\ allen. dlc totdwwer MIdden-Finland tot tee-enannvnl1en OD de mt de heitsein.satz" mo~en zi.ch allet~1l rin,qell tot 90 procellt woroen te 
ync~l:~l s~.cc(',<;vol ~vnrlent on7~c '1(,l'dcdigd hndrlcn, bijna 400 ki- lucht Ilecr.f!'eln~~n· Anl!'lo-AI1l~: bezl.g houd~n niet aangelegeuhc- l'ugg:ebI'Bcht, indien in Nl,uednn.d 
df'\ (f r~c\ c-chlPIl

I 
In l~. ge- IOlncter Van de havens aan de rlkanmjch e strlldltrry-chten. Zit den. louter de zlelzor,g betref- een actieve oOl'lo~stoest:tlld aan .. 

~!:,d V.ll1 .. Vç~Ol1, . ~r~<\1 "de B!llnlsche Golf en meer dan ~O~ I:"rcndelden. de lal1lhnl!sulaaL~('fl lende. wezig is, d.w.z. in een ~('deL'llo 
\ !.Idl~d hij ZIJn, ~C\ Cl~('('r~che Iolollldçr van de Noord-Fm- af !!!1 verhmderden fle aaneen- 3. Ove-l'lredingen van dez€'- be- van ons lnnd .gcveehlshandc'lin. 
A,lflluliell n\nte \C1'11(,7.(,11 sdw-Noorsche grens verwijderd. slllltuur. van de 00 \'clc nlnal"ictl ~chi!ddl~gen wOl'den vol~c/ls geil plaats vindell Aan (h~ Ver-
1('(1~(' I ti' 1 . HCf'ds de marschlijd alleen 'j'erSDrCld IIcerr-cJatt'll valscherm nnr 14 del' verol'denin r1 \'80 den zckel'ing::;kalllcl' is oPI..(C',irarYcn 

. ~~ ~et oln::!. vcrnJ~.oc vC:'l'gde 7.on1cr belemmeringen ae-crs, çOl.lcentrische aanyallcn RHkstoTHIUI.::saris voor" het hc- Jit te \'c;·!darE'll. • " 
BJ (::ot b~edt onf; d?ppc>rC' .I:.,lll'- voor den vl,land naar de Bot- tot onrUlllllnr:: van de om:;'JJHre1· lett.e Nederland<:0he gebied N Het. betreft l'en veillutH'!ds 
nlwl'1l lil ,,,'.ejend\'I\"Jan ll'~t nh;ohe Boeht 20 en tot de Noor- tie landine-sl)lantsen ziin ann den 1/1913 (ver:lrde~in-(! cYp de t),..~ 1113alle~el om tc "oorkoll\~11 'dnt 
Z'~·.'l:lrstè ~!. an C' IJ {C vuut' sehe grens n;t,instens ~O tot 35 gRil,!!. .-C'~·,('rnlrn.l{ van de ,lfdCl) ~cstl'~Ü.:":f- maatschappij teveel JlClbhen 
('/1 ,oortdlllt'llde luchtaanval- d.agen. De VIjand, rl,le dezen I '. Mnatrci{elp.n del' Sidlf:I'lI('t\S'f}o, ntl\'';f~k0:'l'd, indien a('h1craf blijJd 
Jel\ verbeten verzet tC'l1Û'n den eJSch. gesteld en het F!Ilsche op- l~lhtaanvalle~ werd J}et vlJandc- lizei IbJl.;v('n vl)orbchou-d~n . dat er :'lIs ~evol,g van den Dorloe: 
s,t,~;ds weer ,t;lol'mloopenden perbevel, die 9-ezen eiseh. aan- U te ravltaillee~!n,:{sverke~r w.g.'De Genf?'ralkominL<:'sar extra schade vun lJetcl.'keniB 
\; JI,mn. vnnrd heeft, Wisten, dat hij on- lwaar getroffen, t~lrtJke voert UI- fiir Val'! S;.4.hE>:rh<>it...iwesen heeft plaats gevonden. In 1940 

pe .ha\'ensteden all!} de vC'rvulb;lar was. ~Cll WCrde!l vernield. TII.'~s.r;hpn .' nAUTr~n hebt>cn de m':-ttll:.,.:llUppi.lt-n l.'oh~ 
ZUld-lfn~el};'cJ\e kw;t lngenl Het Duitsche leger in Finland .~nolt ~n Krosno zette de vljam1 S.S -Oberf!ruPPE'nWhrE'\' un.d ter, toen bleek, dat de schade be4 
ook ,g'lsterpn overdag zonder zal derhQlve ook na 15 Septem- zl)n aanvaqen met Kebruikmn~ Gcn"rnl der P 11 i perkt was, aclltemf de "oLle 100 
onderbrekmg onder h,et vuur bel' zich bij alle bewegingen en kmg van. nIeuwe s~rlJdkl'achten T" î -.. 0 ze, procent uHgC' teerd. Dit Jigt ook 
van, onze kustbatterijen d<>r maatregelen alleen laten leiden voort. Zij werden In 11arde ge- ;'êt .t st' le;~I.ldi'i('he controle, ,op t.hans in de bedoeling. Men' make 
marlTle., door het standpunt van zijn vechten afgesla,!{eu of In tegen- gasve r,u.k. -:- De h~l1dlp,C zich derhalve niet nooocloos on~ 

Bij den re<!ds gistcre!l g('~ eigen veiligheid tegen lederen aanvanen .' opgevangen. Noord- ,<:.te-~n,~oolpo.~~l1e ell)~ht UI.ler.5~e ~erust. 
melden aanval van BI'1L~che aanvaller" oosteluk van Warschau ·behaal- spaa17.aamhe!cl De IOdustrlc IS De Vel'zekcrinrrsl-amer h 1c1t 
motortorpec1obooten op een . I den troepen van het leger en de l'p.eds voor het grO<?tste deel a~- verklaal'd, dut te l''èk~nell v[U~ 15 
Duitsoh cOllvooi ten NO~l'den ~a 1 Zondag, Waffen.-SS alsmede Ht;mgaarsche .I'!-psneden. iSoortgehJ;lfe b~.~uilll- September 1944 te 0 ure in Nc~ 
van het Wrst-FrJesche eiland Het Dmtsche weermachtsbe- formaties ecn volledlg afwecr- ~JO.~smanlre,gelen ZI,In bJ.! de derland eeu actieve oOl'IOR~toe-
'l'exel werden volvens de de- richt van Zonda~ luidt: succes op de opnielpv aanvallen_ tram Jn.gevoerd. Het Ii~t voor de stand bestaat ~ 
finitieve rllPporteh In totaal "Aan weerskanten van. Aken de Sowjets. 31 Vijandelijke tanks \umd. dl!-t het pal'Uculiere vcr- I • 

drie vijandelijke booten tot .h~cft de vijand zijn krachtige pi)_ werdef! verrtJetigd. Zuidwestelijk bruik hJerbU ey:enet'ns wordt Willkr.Js te ~sterdam Zater4 
zinken gebracht. g'1I1g'en, ons front te doorbrclten van Mltau drong een gepantser- lJ€'trokken. Er ZlJU mant.re,gelen dag- na 1 uur dicht. - De Bur-

Arm het· Italiaansche Zui- voortge7.Ct. Verscheidene aanval~ de- aanvalsgroep in de vijande- genomen om dit verbruik tot het gemee.sler van Amsterdam h~eft 
('kUikc f~ont zette df' vijand len op het Zuidelijke front der Iljlte stellingen en rolde ·ze 00, aJlernoodzakelijkste te beperken. met het OOR op de bt-spnring van 
in . het J{ebiC'd tèn Nool'den stad. mislukten. Er w~l'd vooral Er werden gevangenen gemaal<t. pe m~ll'ropnem!nr.en gesehieden eL('--Ctl'icileil. hep.aald. dat d.es 
vnn Florence zijn doorbrFtnk~ verbitterd ~evochten m het ge- In den NoordelUken sc-ctor van In Den ~aag met mcer zoonLs Zaterdags alle \\'wkels. !Het Ult
pogingen g~du~e-nclc den ~e- bied van Stolberg. Succesvolle het . Oostelijke front woedt db ot. een voortdurenlte tl!.S.SoChen_ z9ndering: vnn . winlteLc:, waar 
heelC'Jl dûd in vcrsterkte mR- eJgen tcgC'nnanvallen werden on- verbitterde afwccrslag: verder. pOOlen, maar er is Jast ,gegeven U1lslUitend of m hoofdzaak Ic
te voort. P.ls gevolg van het tll'rnomen tegen den vijand. die De au!}val1en der bolsjewieken, t~t een xoortduren4e tus-chen- vensmiddcl~1\ ten verkoop in 
tûaie verzet van onze divl- ten Noord-Westen van Echter- waal'b.tJ van veel mensc~cn en 1~ld~ohe cf?ntrole, dlC terstond \·oorl'.1.Jd ZIJIl. ua 13 uur geslo· 
sÎes WOI1 hij slechts w('{nig Ilach over de Sauer is getrokken. matermal wordt gebrUik ,{!C'- beglIlt. Wie dus na de controle ten moeten wezen, 
tC'J'l'ein De pcnetratif'pJr>kken Aan weerszijden van Nancy du- maakt, werden in samenwerkin~ van den lnatsten meterstand ------------
zijn uC~e~rendeld Ooi, nan ren de harde gevechten voort. met formutie der luchtmacht in meer verbruikt dan. hem wordt STADSNIEUWS 
de AdriàUsche ktlst verhin- Aan de Bourgondische Poort hoofdzaak afgcslag~!1. Ten Noor- toe~~\Velen, wordt terstond uit-
derden onze tl'oepen opnieuw hebben onze divisies na SUcces- den van Bauske zIJn tegenaan- ~es'.!tlakeld, G l' bol' e n: Etiuahelh d. van 
de door den vljnnd beoogde vollen afweer van alle door- vapcn aan den ~an~. De laatste De scholen in de huidige Otn- E, Nieuwenhuizen ('11 11. van 
doorhraak naar Riminl. braakpogingen der Amerikanen

J 
?T1e dagen we~d~n hier 234 Sow- sL"'lndighedcu . ..1.... Den se<!l'.-f;!en. d€'l' . Tuin; Petronella Johanna 

In Zuld-Zcvcnbllrgen wier .. een samenhangend front gevorma .let I-tanks vermctl,gd. van het de~). van Opvoeding Marw d. van J. l\lit'ntjox en G, 
P('11 Duil<;{'he en Honp,nal'sche tusschen Epinal en de Z\yitser- n luphtl{eVechten. do?r lueht-. ' C. van den Broek: Samuel Ja~ 
formaties rlNI bij Thoren. sche grens. Ook na het blnnen- doelarhJlene en door stqldkrach- sproken ztjn. Over alle punl{'n cab z. \'all A, Ic Poole en S. Mal
burg en ann de Mkrs{'h door~ dringen van den vijand in hel ten, der luchtverdedigint! van de Ls men tot besluiten gekomen. thieu: AI!r~d 2.. \'an M. C, 0, 
gedron,!.tcn vijand terug. In volkomen verwoeste Brest, weet DUltsch~ marine Jverloren de 'loowel ten aanzien v~ry den af- BuUsen en H. J, Meijers: Elisaö 

de Oostdijke Kal'pathnll mis- zich een aantal steunpunten en bolsh.''fleken glster~rl aan het loop van qen oorlog lil ~uropa, bc th d v~n J. ~. van Zonne\,pld 
hlklen vprscheidcne Sovjet- nesten van verzet te handhaven. OoslelIjke fr~nt 96 vlJef;!tuige1,1;. waarvan 10 de ,:,~rklnrH!~ ~~- en Z. ASSlé; ElJsabeth d, vnn J, 
ai'\llvallen. Bij Sanok en Het V. 1 vuur op Londen werd .9verdag WJerpen afzonderhlke ~e-erd wordt, dat hu. thans In zIJn Vogelenzang en E. IIansen. 0."
Kt'(l~no sloC'gen onze divisies voortgezet. \'lJalldelijke vliegtuigen bOfQmen euw,?hase getreden 1.5 t a!s?ok ~Il der t]' 0 u w cl: C. St(]p~orst J1!l. 
opnieuw de lnet sterke strijd- In Italië zettpn de Anglo~Ame- op B~emen-KlI!Ppenbur,:{, q~s aanZIen van de .. verllletlglllf;!. der 22 J. en M. A,. Ramak . .ld .. 26 1·d' kruchten ondernomen d.oor- rikanen ook glSreren -hun, groole nachts JJ1 de gebieden BrUnSwl.1k barbar~p. van den Stillen W. van den Nleu\Vcndqk lOl, ,2 
uraakpo,!:!ingcn der bolsje- annvalJen voort. ZIJ zijn t(?-n et;l Rheine. en op Hon,ttaarsoh ge- Oceaan. j. ~n A. D. van der Linden ]d. 
wisten uiteen: 27 Sovjet- Noorden en Noordoosten vun ble~ in de streek van Debrec- DEVEL TOT ARRESTATIE VAN 21 1 0 ver 1 f! den: 1).\ Slcgten~ 
tnnks werdcn stukgeschoten. Florence na op en neer .((aande zen. PETAlN UITGEVAARDIGD, horst TP: 73 J.; J. vlIegerthart 

Ten Noordoosten van \Var~ gevechten mislukt, wanrbij de FINSCIIE MINISTER VAN Radio~Brazzavi11e heeft ~e- m. ~.9 A" P. ~an 1d~r .\V<1arq m, 
!lolwlI wierpen troepen van de vijand zw.are verliezen leed. De BUlTRNI.ANDSCIlE ZI\KEN meld, dat van Gaul1istische zijde ~':nJJ i-J Jj:./I,\3t,~j.~~~I~C6Jlj'~VJ' 
\Vnffl'l)--SS en Hongnal'&cI,\c Monte Veruea werd in een. te- NAAR l\1,O~I\.OU, . eell arrcst~tiebev~l i~ uit'!:!(>ya~l'~ Peter' hu·i:wr. va~ i. Heiin'lanB 
formf\!lcs doo~f!e-dronr.en \'IJ- gcnmmval weer aan den vijand De Finsehe mllllswr van bUl- rllgd tegen maalscrnik f etnlll . 61 j.~ M. E. C. Arnold huisvr. 
and~J l,Ike strijdkrachten te- ontrukt., tenland..<~.che zaken Enc-.kell is De maal':,!chnlk bevmdt. ZICh 5e~ van A. P. van Bers 43 j. 
rug. In de gebieden van Aan de Adrultlsche. kust be- naar Moskou vertrokken, ter ver- d~rt eenlge tiJd op DUitsch ~(t- ____________ _ 

BflUskp.. Mod?hn cn Walk lemmerden hnrdneldtlge te.((en- vanginu van den leider der Fin- bied. 
zetlen de SovJeL,,; door pant· stnnd en tegcnuanv,allen van on- Rohc delegatie den minisler.ore- EltNSTIGE GEnEVRTENISSEN SPORT 
sepvag!?ns en eSKaders slag- ze dap(lere grE'nadlCrs en val- sident Hnckzeh, die door een bc- IN nRAZILlë? 

~1~~ft~~~l;,naIT:~t(>~~rt~lUro~;.~ d~~le~l1~~lf~{~Sa:reài~~i~i~ä'f{{}~~~~ roel'tc is getroffen. B~~osIXi~~~!tld: v~e~~t Bi~~ I~~~:I~(~;;I~~~, af~.o1ict~t~ -;the: 
divh-::ies vèrijdelden..in v(>r~ delljke tnnlts werden vernietigd. VERlUIARING OVER ziliaan&Che~Ui'uguaansche .((fel1S lick zijn als volgt: de twee jonge 
bitterde gevechtel} schouder Brit.'1che jachtkruisers vielen op CONFEItENTIE VAN QUEBEC. komende berichten spreken over ptoeaell beginnen a.s. Dinsdag
aan schouder met formaties 16 Sept, aan de Adriatische kust Naar Reuter meldt hebbcn el'nstl,f.!e gcbeurtenis..'wn in Brazi- weer op de gewone uren, de 
LcUnndsche vl'ijwilllgnn; en het Duitsche lazaretschip "Bonn" Ohurohill en Roosevelt een ge- lië. Alle telefoon~ en telegraaf- hecl'en en .,gl'oole aspil'anten 
in schitterende samenwerking aan. meenschappelijke v€'rklaring uit- verbindingen zijn sinds 48 uur oefenen \'oorloo:)i~ Zond3gSmOf_ 
met sterke strijdkrachten van In Zuidelijk Zevenbur~en sloe- gegeven over de conferenties van verbroken. Mén ·spreekt over een qcns van hall elf tot twaalf uur, 
tie luchtmacht alle vijandelij- gen Duhsche en Hongaarsche Quebee. Hierin wordt gezegd. dat militaire 'beweging en over de De le~n van dc twee jon
ke doorbraak'pogjn~en. Door~ troeken bU, Torenburg .en Neu~ in een reeks van btieenkomsten arrestatie van versdheidene ge- gensgroppen gaan Dinsdag in de 

~~~~:~nw"j:d~~elll!'e o~~{~: b:,'lije\vre"k'~~e ~~~v~ v":lg~~ :~ OB&:'f~I:~ di;: .ra~~o: ~ ~~~Lo en vooraanstaande' per· ~~al,.1F~~~!:irs~:~ :::;~~ lá=. 
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niet alleen een kwestie van hun toegenomen 
gevechtskracht maar ook van prima voorbereiding en 
een goede logistiek. Ook hun taktiek was nu goed 
uitgedokterd: om bij een opmars de gang erin te 
houden moet men tegelijkertijd op meerdere plekken 
aanvallen. Als het op de ene plek tijdelijk wat 
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stokt moet het elder~ doorgaan, en liefst dubbel 
zo snel. Vooral wanneer blijkt dat de tegenstander 
te weinig reservetroepen heeft is dat de manier. 
In Wit Rusland brachten de Russen dit zeer goed in 
praktijk, ~ar ook Yeremienko deed ~it in de 
Baltische Staten en Koniev in de Oekr.aïne. 

NARKET GARDEN 
Ook de operatie Market Garden moet gezien worden 
als een, ten dele gelukte, poging om de Duitsers 
onder druk te houden. Een snelle doorstoot over de 
grote rivieren gevolgd door een opmars in de Noord 
Duitse laagvlakte zou hebben geholpen om die druk 
vast te houden en te versterken. Normaal gesproken 
zou dat ook gelukt zijn. Helaas hadden de Gealli
eerden de pech bij Arnhem op onverwacht sterke 
tegenstand te stuiten. Luchtlandingstroepen zijn 
nu eenmaal per definitie vrij licht bewapend en na 
hun landing weinig mobiel, en moeten dan ook tegen 
een zwaar bewapende tegenstander in de regel het 
onderspit delven. De inzet van deze troepen is dan 
ook alleen zinvol als men gebruik kan maken van 
verwarring bij de vijand, en wanneer men weet dat 
die vijand weinig reserves heeft. Dat was zeker 
het geval; alleen lag één van die weinige Duitse 
reserve-eenheden toevallig vlakbij Arnhem. In hoe
verre dat toeval is blijft echter de vraag: de 
wetenschap dat de tegenstander over aanzienlijke 
luchtlandingseenheden beschikt - en dat wisten de 
Duitsers natuurlijk - maakt het nodig om aandacht 
te besteden aan de keuze van de plaatsen waar de 
eigen troepen in het achterland worden gelegerd. 
Wanneer de vijand vanuit het zuiden nadert en de 
keuze heeft zich te richten op de routes Breda -
Rotterdam, Den Bosch - Utrecht; Eindhoven - Arnhem 
of een route Oostwaarts over de Maas naar Wezel, 
dan zijn de bossen bij Arnhem niet de meest on
logische plek om de weinige reserve-troepen die je 
nog ,hebt te stationeren. 

DUITSERS BIJTEN ZICH VAST IN DE PERIFERIE 
In september, overigens, nam de Duitse tegenstand 
duidelijk toe. Niet alleen bij Metz, maar ook bij 
Belfort, in het "gat" tussen de Vogezen en de Jura 
gélegen, moest behoorlijk zwaar worden gevochten, 
evenals tegen de zich in de Siegfried-linie bij 
Aken verschansende Duitsers. Ook de Russen liepen 
wat vertraging op. In de Baltische staten stonden 
40 Duitse divisies die door de opmars van het Rode 
Leger in Oost Pruisen dreigden te worden ingeslo
ten. Om dit Baltische front nog verder te ver
knippen rukten de Russen op naar Riga, een stad 
die ze half september al dicht genaderd waren. In
tussen waren ze ook al begonnen aan een opmars in 
Estland; op 29 september was dat land in zijn 
geheel bevrijd, met uitzondering van de eilanden 
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in de Oostzee. Tezelfidertijd was Malinovsky tot 
aan de rand van de Hongaarse poesta opgerukt, 
bewoog Petrov's 4e leger zich vanuit Zuidoost 
Polen in de richting van de passen in de Karpathen 
en was Tolbukhin begonnen aan een op~rs vanuit 
Sofia naar Nish in het zuiden van Servië, om te 
proberen zoveel mogelijk Duitse troepen die zich 
nog in Griekenland bevonden de pas af te snijden. 
Hier blijkt dus duidelijk welke fouten de Duitse 
generale staf, al of niet onder invloed van 
HitIer, heeft gemaakt: sterke Duitse divisies 
stonden nutteloos te wezen, of hooguit weinig 
zinvolle veldslagen uit te vechten, in. de peri
ferie. In Griekenland, in de Baltische staten, in 
Skandinavië (Noorwegen, Finland, Denemarken), in 
Joegoslavië, en eigenlijk dus ook in Italië. Had 
men deze troepen in Duitsland zelf geconcentreerd 
dan zou de situatie er wezenlijk anders hebben 
uitgezien. Waarschijnlijk zou er geen totale 
ineenstorting van Duitsland hebben plaatsgevonden 
al blijft dat natuurlijk spekuleren. Een feit was 
dat de Westelijke Gealliëerden ernstig bevreesd 
waren voor akties van partizanen, met name van 
Himmler's SS-ers, zodra men op Duits gebied zou 
zijn aangekomen. Aanzienlijk meer bevreesd dan 
voor een tegenoffensief van de Wehrmacht. De kans 
daarop werd gering geacht: daarvoor, zo meende men 
bij de Gealliëerde legerleiding, hadden de Duit
sers geen troepen meer, behalve in de Balkan en in 
Skandinavië, en die zouden nooit op tijd allemaal 
ter plaatse kunnen zijn, laat staan opnieuw 
bewapend en uitgerust kunnen worden voor een groot 
offensief.- DJO 
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Bron: War Illustrated; Churchill's Memoires van de 
Tweede Wereldoorlog. 
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VKTV, POSTBUS 137,8300 
AC EMMELOORD, 

NEDERLAND 

INLEVERING VAN KOPIJ 
voor "AU COURANT" a,u,b, zo ruim mogelijk 
voor de respektievelijke deadlines van de opeen
volgende nummers, tw, 15 februari, 15 mei, 15 
augustus en 15 november, bij de heer Grooten. 

-----.~ Artikelen, maar ook inge-
zonden brieven, graag uitgetikt op dezelfde . 
kolombreedte als die van deze service-pagina, in 
een zo duidelijk mogelijk lettertype (liefst geen 
versleten typelint) en als het zo te pas komt erg 
graag met een of meer illustraties. 

* J. ANTEN, Nederland 
* O. SPRONK, Nederland 
* J. FROST, Engeland 
* B. GELIN, Frankrijk 

Limburgs Dagblad verliest helft 
van order Wall Street J ournal 
Het Limburgs Dagblad in Heer
len verloor onlangs een deel van 
de order van de Amerikaanse 
financiële krant Wall Street 
Jat/mal. De uitgever van de 
krant besloot de helft van de 
Nederlandse drukorder (15.000 
van de in totaal 30.000 exempla
ren) in België te laten drukken. 
Het gaat hier om de Europese 
editie van de krant. Directeur 
van het Limburgs Dagblad K.J. 
Verwer denkt dat de verschui
ving zowel logistieke als finan-

ciële redenen heeft. Hij ont
kracht eerdere berichten waarin 
werd gemeld dat het wegvallen 
van de order de aankoop van een 
nieuwe pers in gevaar zou bren
gen. 'Het gaat hier om een 
drukorder van slechts één uur,' 
aldus Velwer. 'Er is besloten tot 
de investering in een nieuwe 
pers en die komt er op termijn 
dan ook.' De nieuwe pers moet 
de Harris 1650 uit 1979 vervan
gen. 
n 
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Ee dan el b 

Beg i n dit jaar hebben Doeke en A ly Oostra te kennen gegeven i n november 
a. s. te wi 11 en stoppen met de hun werkzaamheden als penn i ngmeester en 
secretaris van de club. Vele jaren hebben zij dit werk zeer nauwgezet en 
met veel enthousiasme uitgevoerd. Alle betalingen werden geregistreerd, 
vergeetachtige leden gemaand, het clubblad verstuurd en vergaderingen 
genot u leerd. Namens alle leden wil ik hen op deze plaats harte 1 i jk danken 
voor hun inzet. 
U begrijpt wellicht waar ik naar toe wil. Er zal dus iemand bereid gevonden 
moeten worden om deze taken op zich te nemen. Het is n i et zo ontzettend 
veel werk, qua tijd, maar een en ander moet wel nauwkeurig worden uitge
voerd. 
Heeft u interesse om deze belangrijke taak op u te nemen, dan kunt u voor 
meer informatie contact opnemen met Doeke en Aly Oostra (tel. 05270-98032) 
of ondergetekende (tel. 010-4352041). 
Doeke en Aly hebben aangegeven dat zij bereid zijn om hun opvolg(st)er in 
te werken!!! 

Klaas Kornaat 
Vlaardingen, 29 juni 1994. 

I • 
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I BIJLAGE: VKTV KRANTENDIENST 
Onze vereniging heeft een KRANTENDIENST. Zo nu en dan worden (bestuurs)leden van onze vereniging bena
derd door derden (meestal particulieren), die allerlei gedrukte spullen aanbieden. Ook leden kunnen materiaal 
aanbieden aan onze vereniging. Uitgangspunt van de KRANTENDIENST is dat het materiaal ter beschikking 
wordt gesteld aan de VKTV. De VKTV maakt zich vervolgens sterk voor opvang en distributie van dergelijk mate
riaal. Het kwartaalblad "Au Courant" houdt leden op de hoogte van de aangeboden spullen. Per kavel kan vervol
gens een bod worden gedaan en de hoogste bieder mag het kavel overnemen. De opbrengst gaat naar onze ver
enigingskas. Op dit moment hebben wij u de volgende kavels te bieden: 

NIEUW: 
DAGBLADEN MET NA-OORLOGSE HISTORISCHE HOOGTE- EN DIEPTEPUNTEN 

De VKTV is eind vorig jaar benaderd door familie van een verzamelaar uit Nieuwerkerk aid Ijssel. De inmiddels 
overleden verzamelaar heeft een interessante collectie nagelaten van na-oorlogse hoogte- en dieptepunten in 
Nederlandse dagbladen (historisch nieuws). De totale oplage en de specifieke onderwerpen zijn de redactie 
helaas onbekend omdat de familie tot op heden nog geen tijd heeft gezien de verzameling op onderwerpen te 
bekijken. Inmiddels is wel duidelijk dat de collectie dagbladen bevat met verslagen van verschillende oorlogen 
(Vietnam en Israël) . 
Geïnteresseerden kunnen in contact komen met de huidige bezitters van deze collectie. Mogelijk kan één van 
onze leden bekijken wat de collectie precies behelst, om vervolgens tot een acceptabel bod te komen. De 
contacten lopen in eerste instantie via de KRANTENDIENST, de heer J. de Wit. 

EERDER IN AU COURANT GEPUBLICEERDE KA VELS: 

-De Boerderij van 05-12-34 
(weekblad land-tuinbouw/veeteelt en pluimvee) 

-Utrechts Nieuwsblad 10-02-38 en 18-10-43 (oa doodvonnissen) 
-Centra van juni 1937 (kruideniersmaandblad;aandacht voor Zwolle) 
-Sjors 12-05-38 (stripblad, bijlage bij Panorama: slechte staat) 
-Utrechts Dagblad 17-04-39 (Vredesvoorstel Roosevelt) 
-Signaal 10-09-40 (redelijke staat) 
-Volk en Vaderland 12-03-43 (openingsartikel: NL landwacht) 
-Het Nieuws (voor de Geldersche vallei): 

28-09-43 geen bijzondere nieuwsfeiten 
30-03-43 geen bijzondere nieuwsfeiten 
11-05-43 (verplichte arbeidsinzet) 

-Algemeen Handelsblad: 
13-03-43 geen bijzondere nieuwsfeiten 
13-05-43 (alleen vp: verbeurdverklaring radio: slechte kwaliteit) 
18-09-43 (vrijlating Mussolini) 
02-10-43 (laatste waarschuwing inleveren radio) 
08-10-43 geen bijzondere nieuwsfeiten 

NIEUW: DAGBLADEN UIT DE TWEEDE WERELDOORLOG 
Niet helemaal in overeenstemming met de doelstelling van de KRANTENDIENST, maar toch 
de moeite waard om te vermelden. Een verzamelaar uit Amsterdam heeft de VKTV een lijst 
met 2.331 dagbladen uit de periode 1938 - 1945 toegezonden. De man wil het liefst ruilen, en 
heeft interesse in alles wat met de strip Tom Poes te maken heeft. De verzamelaar is 
eventueel bereid kavels te verkopen (dus niet enkele dagbladen) tegen de prijs van f 1,50 
p.st. U zult begrijpen dat het voor de redactie onmogelijk is om een specifieke opgave te 
vermelden. De redactie heeft zich beperkt tot het noemen van de namen van de (dag)bladen. 
Geïnteresseerden kunnen via de KRANTENDIENST (J. de Wit) nadere informatie krijgen over 
data en aantallen van de diverse dagbladen. Voor de echte liefhebber is een lijst verkrijgbaar 
van het totale aanbod. 
D'-' (dag)bladen: 
- /)e Unie 
- Werkende Volk 
- Volk en Vaderland 
- Deutsche Zeitung 
- Haagse Post 
- Volk van Nederland 
- Op tegen het Bolsjewisme 

- Cetem 
- Algemeen Handelsblad 
- Het Parool 
- De Telegraaf 
- Nieuws vld Dag 
- De Weg 
- Het Nationaal Dagblad 

- Victorie 
- Landverraad 
- Blokkade 
- Amsterdams effectenblad 
- Arbeidsfront 
- De Zwarte Soldaat 
- De Amsterdamse Post 

Voor uw bod 
op één van 
de kavels of 
voor nadere 
informatie 
over de aan
geboden 
dagbladen, 
kunt u telefo
nisch contact 
opnemen 
met de heer 
J. de Wit te 
's-Hertogen
bosch, 
tel. nummer 
073-142393 
(bereikbaar 
na werktijd). 



6 JUNI 1944: DECISION DAY 
De legers der bevrijding bestormen West-Europa 

LANDGENOOTEN! 

Vier jaren en langer drukt nu de Nazi-tyrannie op ons volk. Vier eindeloos lange 
jaren van knechting, woordbreuk, diefstal, moord en de terreur van een door de 
Nazi's georganiseerde onderwereld. 

Strijdend en hopend zijn wij tezamen de duistere nacht van de Duitsche heer
schappij doorgetrokken. Hoop en wanhoop hebben elkaar in de jaren 1940, '41, 
'42 en '43 afgewisseld, maar thans, op den vroegen morgen van den 6en Juni 1944 
weerlicht de roode ochtendgloed van den vrijheidsdag boven West-Europa. 

De beslissende aanval is begonnen. 

De grootste militaire onderneming van alle tijden is aan den gang. 

De soldaten der Vereenigde Naties bestormen den Atlantic-Wal!. Van uur tot 
uur zijn onze gedachten en gebeden mei de jonge mannen, die voor deze grool
sche maar moeilijke en bloedige taak zijn opgeleid. Wij herhalen de woorden van 
generaal Eisenhower, uit zijn boodschap aan de invasietroepen op het moment van 
hun inscheping: " ... De oogen der gansche wereld zijn op U gevestigd. De hoop 
en de gebeden van alle vrijheidslievende volke'n begeleiden U. Wij gaan tesamen 
de overwinning tegemoet, vol vertrouwen in Uw moed, plichtsbetrachting en be
kwaamheid. Wij zullen niet meer halthouden vóór de beslissende eindoverwinning 
is behaald. Laten wij Gods zegen afsmeeken voor dit groote en goede werk •.. " 

Terwijl de vertrapte volken van Europa deze woorden ontroerd aanhoorden, 
luisterend aan hun verborgen radiotoestellen, waren 1.1000 vliegtuigen in den aan
val en zochten duizenden grootere en kleinere oorlogsschepen en landingsbooten 
hun weg naar de Fransche kust. Parachutetroepen zwermden omlaag en 600 
scheepskanonnen schoten iedere 10 minuten 2000 granaten af op de bastions, die 
de Duilschers door dwangarbeid van duizenden slaven, vroeger vrije burgers, heb
ben opgericht. 

Laten wij naast onze vreugde over de komst van de bevrijdingslegers plaats 
geven aan den ernst van dit schrikkelijke gebeuren. "Groote slagen staan in het 
vooruitzicht", zei Churchill en ook de Engelsche soldaten zullen het overmoedige 
liedje uit 1939 "We are going to hang our washing on the Siegfried-line" wel ver
leerd hebben. Er zal verbitterd en bloedig gevochten moeten worden, maar de 
troepen zijn beter getraind en bewapend dan 5 jaar geleden en meer dan ooit 
overtuigd van de noodzaak van hun "hard job". 

De prijs voor de vrijheid is hoog, maar ieder, die eenmaal in deze vrijheid ge
leefd en gewerkt heelt, weet, dat geen prijs te hoog zijn kan. Dat hebben ook 
duizenden Nederlanders bewezen, voor de executiepeletons, in de martelkampen 
en de gevangeniscellen en in den. dagelijkschen strijd tegen den onderdrukker. 

Dat zullen wij in de korm.nde dagen, weken en maanden opnieu ..... 
bevestigen. Jong en oud, vrouwen man zullen daartoe zeker nog 
alle gelegenheid krijgen. 



Heft Uw hoelden 0;::, volk van Nederland. Aan de kusten van Normandië bul-
deren' de kanonnen der geallieerde vloten de eerste maten van Uw vrijheidslied. 

Nimmermeer willen wij slaven zijn, 
Willen liever begraven zijn, 
God zelf zal onze haven zijn .... ' . 

. Heeft U de HANDLEIDING VOOR HET GEVAL VAN EEN INVASIE, 

uitg~worpen op last van het Geallieerd Opperbevel, al gelezen? Bestudeert 

de wenken en raadgevingen, probeert ze, zooveel . in Uw vermogen is, 

op te volgen. en =orgl dat zij in zooveel mogelijk handen komen. 

EEN GEV AARLUKE PERIODE. 

, I 

De wapenen van den burger. 
Wal moeten wij doen? 
Wat moeten wij nalaten? 

De beslissende lase van deze vreeselijkste aller oorlogen is begonnen. Niemand 
weet hoe lang het duren kan, maar zeker is, dat de Duitschers, die vier jaren lang 
voor geen enkele wreedheid zijn teruggedeinsd, thans nog alschuwelijker middelen 
zullen toepassen. Met dreigementen, terreurprocessen en "Standrechtmoorden" 
zullen zij de geknechte volken van Europa in toom trachten te houden, maar on
danks dat alles klinkt steeds dringender de vraag van honderdduizenden en mil
lioenen: "Wat moeten wij doen? Wij willen meehelpen de Duitsche tyrannie te 
verdrijven. Wij hebben gehoord, dat onze bondgenooten ook op onze hulp 
rekenen. Reeds lang hebben wij begrepen dat de vrijheid niet als een Sinterklaas
cadeautje door de schoorsteen komt vallen. Wij willen zelf onze vrijheid mede 
bevechten ... " Dat kan. 

Ten deele zijn wij in dezen oorlog machteloos, wanneer het n.1. gaat om tanks, 
vliegtuigen en kanonnen. Maar wij beschikken over andere wapens, die ook in het 
geallieerde veldtochtsplan 'zijn opgenomen en die wij met denzelfden moed, 
plichtsgetrouwheid en bekwaamheid moeten hanteeren als de soldaten van Eisen
hower en Montgomery hun wapenen. 

Hier zijn ze: 
Ons eerste wapen: GEDULD. 

"Hoewel de ontwikkeling der gebeurtenissen overrompelend' snel kan zijn, toch 
beteekent een invasie geen onmiddellijke bevrijding. De beslissende slag, die ons 
de vrijheid brengen zal kan spoedig komen, maar ook na langen tijd, in den herTst, 
in den winter of zells in het voorjaar van 1945. Ook een invasie op onze eigen 
kust beteekent geen onmiddellijke bevrijding. Daarom is elke zorgeloosheid levens
gevaarlijk en spelen in. de kaart van den vijand. 
Ons tweede wapen: DISCIPLINE. 

Het leven in bezet Nederland zal er niet gemakkelijker op worden. De Duitsche 
politiemaatregelen zullen in strengheid en onmenschelijkheid toenemen. De jacht 
op onderduikers, krijgsgevangenen en illegale werkers e.d. zal leller worden. Plot
selinge gijzeling van vooraanstaande figuren is zeer waarschijnlijk. 

Houdt U daarom nauwgezetter dan ooit aan de bekende veiligheidsmaatregelen. 
Onderduikers blijven onder water. Krijgsgevangenen mogen thans zeker niet meer 
gepakt worden. Illegale werkers zurIen nog dapperder dan voorheen moeten zijn, 
maar tevens dubbel, driedubbel voorzichtig. 

Vooraanstaande figuren uit he! maatschappelijke leven. uit 
bestuur, openbare nutsbedrijven enz., technici e.d. en allen, 
die in het raderwerk der maatschappij een sleutelpositie in
nemen, hoe ondergesçhikt die overigens ook moge zijn, zij 
mogen zich niet in gijzeling laten nemen. Ons volk heelt ze 
noodig, vandaag in het verzet, straks bij de bevrijding, daarna 
voor de toekomst en den opbouw. 

Onderduiken is plicht. Doet het voor het te laai is. 



OriS derde wapen: NUCHTERHEID. 
Wilde geruchten zullen de ronde doen. Niet alleen fantasten, ook de vijand zal 

ze verspreiden, want het zijn nuttige wapenen om ons volk te verwarren en tot on
doordachte daden uit te lokken. Op 6 Juni werd al verteld, dat Boulogne, Calais en 
Duinkerken gevallen waren. Straks za! ";'en U zeggen dat de Geallieerden al in 
Parijs zitten of opnieuw in zee teruggeslagen zijn,· al naar gelang het voor de 
Duitschers nuttig is. Men zal U bezweren, dat de bondgenooten op Texel zijn ge
land of dat de Duitsche legerleiding Hol[and al yerlaten heeft. 

Gelooft de. geruchten niet. Doet er niet aan mee. Snoert de fantasten en de 
grootsprekers den mond. Doet het scherp en desnoods hardhandig. Ons volk moet 
thans beter dan ooit beseffen, dat het verspreiden van valsche geruchten in deze 
ernstige tijden een MISDAAD is. 

De juiste berichten komen alleen en uitsluitend van den 
overkant. Organiseert daarom Uw luisterdienst en houdt U 
zooveel mogelijk aan den letterlijken tekst. Doet het voor
zichtig en handig. 

Ons vierde wapen: WAAKZAAMHEID. 
Vandaag, nu we dit schrijven, woedt de strijd aan de kusten van Normandië. 

Morgen··of overmorgen kan het Walcheren zijn, Rotterdam of de Eems. 
Dan zult U moeten weten wat U wilt en wat U doen moet. Kunt U de verzoe

ken, die in de Handleiding van het Geall. Opperbevel ook aan U zijn gericht, met 
daden beantwoorden? 

Nog is onze laak niet veel meer dan afwachten en voorbereiden. De groote dag 
is voor Nederland nog niet aangebroken. Tegen dien tijd zal U duidelijk en in 
ondubbelzinnige bewoordingen worden meegedeeld hetgeen U te doen hebt. Maar 
-daarmee bent U voor vandaag niet klaar. 

Uit de wenken en raadgevingen, uitgesproken door onzen minister-president 
Gerbrandy, op 6 Juni 1944, herhalen wij het volgende: 

1. Openbare gewelddaden moeten door ons vermeden worden. 
2. Elke vorm van verzet, die onzichtbaar en onherkenbaar is, moet echter on-

verbiddelijk voortgang vinden. 
3. Past op voor provocateurs. 
4. Wapent U tegen valsche geruchten. 
5. Zwijgt. Spreekt niet over het illegale werk waarin gij deelgenoot zijt of 

waarvan gij toevallig getuige zijt. 
De vijand zal alle mogelijke middelen te baat nemen om Uw verzet te. breken en 

<lns volk krachteloos te maken. Weest daarom nuchter, waakzaam en dapper. 

-Ons vijfde wapen: ZORGVULDIGHEID •. 
In tijden van oorlog kan elke onbezonnenheid of slordigheid de dood van U en 

-de Uwen beteekenen. Bovendien bemoeilijkt. U door onbezonnen daden het ver
zetswerk der ondergrondsche strijdorganisaties. 

Uiterste nauwgezetheid, zoowel bij Uw verzet als bij Uw beschermingsmaat
regelen is plicht. Neemt een voorbeeld aan de zorgvuldigheid, waarmee onze 
bondgenooten hun invasie hebben voorbereid en onze vijanden hun verdediging 
hebben georganiseerd. In de beslissende dagen, di·e komen zullen, hangt de toe
komst van ons volk. van ons allen en van ieder afzonderlijk af. Dat beteekent niet 
dat iedereen hetzelfde werk zal moeten doen. In de Handleiding van het Geall. 
Opperbevel en in de toespraken via de radio is een duidelijk onderscheid gemaakt 
tusschen het gewapend verzet va.n ondergrondsche strijdorganisaties en het georga
niseerd verzet in fabrieken, bedrijven, bij spoorwegen en waterstaat enz. eenerzijds 
·en de taak van den gewonen burger anderzijds. 

Wanneer de oorlog straks opnieuw in alle hevigheid over ons land zal losbarsten, 
mag de Ned. burgerij niet als in 1940 onvoorbereid zijn. Heeft U daarom de vei
ligheidsmaatregelen van Radio Oranje van Febr.-Maad al bestudeerd en opgevolgd? 
Hoe staat het met Uw schuilgelegenheid? Drinkwater? Voedsel? Verbandmidde·
.Ien? En alle·overige zelfbeschermingsmaatregelen? Heeft U de onderlinge hulp in 
Uw buurt, blok of straat al georganiseerd? Zorgt U voor de gezinnen van onder
duikers en van illegale strijders, die elders een taak hebben? 



Ook zoo levert U een positieve bijdrage aan de overwinning, nl. door het be
waren van de volkskracnt, zonder welke Nederiand geen toekomst neeit. 

De mogelijkheid bestaat, dat de Duitsehers op het beslissen
de oogenblik, b.v. een invasie op de Ned. kust, zullen trachten 
een groot aantal strijdbare mannen, gijzelaars, politie e.d. weg 
te voeren. Wat bent U dan van plan? Weet U al hoe U uzelf 
daartegen beschermen moet? 

Ons zesde en g e hei m e wapen: SABOTAGE. 
Daarover spreken wij thans niel. Er is onderscheid tusschen het verzet NU en 

het verzet STRAKS bij een invasie. 
Dit laatsle werk is allereerst de laak van de georganiseerde verzetsgroepen van 

de leidende arbeiders in de fabrieken, van hel personeel van spoorwegen, water
staat enz. en PTT en vooral ook van de ambtenaren. Daarover zullen nadere in
structies volgen ol zijn al gegeven. 

Dit beteekent niet dat het gewone verzetswerk, waarmee wij vier jaren lang 
bezig zijn, geen voortgang vinden moet. Th~ns juist meer dan ooit en in steeds 
heviger mate, maar geheim, onherkenbaar en onnaspeudijk (pI. 2 rede Gerbrandy). 

"Een ieder moet zich ervan doordringen wat van hem verwacht wordt. Een
drachtig en gedisciplineerd optreden is een levensbelang voor ons volk. En voorts, 
zwijgt, zwijgt als het graf" (Gerbrandy). 

WAARSCHUWING VAN HET GEALLIEERDE OPPERBEVEL 
AAN DE BURGERS VAN DE KUSTGEBIEDEN 
BINNEN EEN GORDEL VAN 35 km UIT DE KUST. 

De luchtoorlog is in een nieuwe fase getreden. Hevige bombardementen 
zullen plaats vinden langs de geheele Westkust van Europa. 

Wanneer Uw stad gebombardeerd zal worden, zullen, indien mogelijk, 
geallieerde vliegtuigen tevoren door het uitwerpen van pamfletten waar
schuwen. Deze waarschuwing kan minder dan één uur vóór den aanval ge' 
geven worden. Dan is snel handelen Uweenige redding. 

Indien U deze waarschuwing bereikt, verlaat de stad dan onmiddellijk en 
vertel '\ onderweg aan alle buren, die de waarschuwing nietvernomen hebben. 

Mijdt de hoofdwegen en kies zoo mogelijk zijwegen en paden door velden. 
Vertrekt te voe! en neemt niels mee, wal ge zelf niet dragen kunt. 
Tracht zooveel mogelijk het land in te gaan, minstens 2 km van de buiten

wijken van Uw stad af, zoover mogelijk verwijderd van wegen, spoorwegen 
en bruggen. 

Vormt geen groote groepen, welke door de vliegeniers voor troepen
concentraties aangezien kunnen worden. 

Degenen onder U, die de steden binnen de 35 km-gordel nu reeds ver
laten kun n e n, moeten dit doen. Wie nu niet weg kan gaan, wacht op de 
waarschuwing die gegeven wordt. 

LANDGENOOTEN! 
De groole strijd om de bevrijding van Europa is begonnen. Hebt goeden moed. 

U zult niet in den steek gelaten worden en nieuwe instructies zullen U tijdig be
reiken .. Helpt elkander. De strijd zal moeilijk zijn en kan maanden duren, maar aan 
het eind wacht ons de overwinning' en de vrijheid, de vrijheid waarvan wij ervaren 
hebben dat zonder haar hel leven niet waard is geleefd te worden. Door een 
nacht van bloed en lijden 

kantelt de wereld naar het licht 
en onze oogen staan als ramen 

op Uwe heerlijkheid gericht .... 8 Jun i 1944. 

Helpt U zelf en Uw volk door deze brochure goed te lezen en daarna door Ie geven 

Collectie: Otto Spronk 


