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"AU COURANT" 
is het verenigingsblad van de VKTV en 
verschijnt eens per drie maanden. 
De Vereniging van Kranten- en 
Tijdschriften Verzamelaars 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: 

VKTV, POSTBUS 137,8300 
AC EIVIMELOORD, 

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. 
-W. Löwenhardt, Amsterdam, (oud-voorzitter) 
-U. Nimmegeers, Brasschaat, België 

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

REDAKTIE: 11 AU COURANT II 

-R. Grooten, Or. 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. 

INLEVERING VAN 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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Clubnieuws 

LEDENBESTAND 
Twee nieuwe leden hebben we deze keer te melden: 
258 H.Makaske, Van Naeldwijcklaan 95, 2651 GM 

BERKEL EN RODENRIJS (Tweede Wereldoorlog, 
Nederland; politiek, met name liberalisme) 

259 W.Loeffen, Leksmondhof 99, 1109 ER AMSTERDAM 
(Droste cacao en chocolade) 

Uiteraard allerbei van harte welkom bij de VKTV! 
Twee leden hebben per 1-1-95 opgezegd: 
036 J.F.V.van Lunenburg, Amsterdam 
254 R.J.Fekkes, Beekbergen 
Een adreswijziging kregen we van: 
189 Documentatiegroep '40-'45, pla M.Jongste, 

Bieslookveld 38, 3124 VB SCHIEDAM 

PERS DER LAGE LANDEN 
De bestelde exemplaren van Deel V (Nrd. Holland 2) 
zijn inmiddels verzonden. Deel VI zal zijn geti
teld 'Zuid-Holland i'. Wie hiervan een exemplaar 
wil bestellen gelieve NLG 4.50 OVer te maken op 
Postbank rekening no. 3853388 t.n.v. VKTV Emmeloord 
onder vermelding van 'ZH-1'. Bestellingen die vóór 
30 november 94 binnen zijn zullen tegen die prijs 
worden afgerekend; na die datum zal de prijs 6.50 
gulden bedragen. LET WEL: Aan de dagbladen die 
landelijk verspreid werden of worden zullen aparte 
deeltjes worden gewijd, evenals aan de vakdag
bladen, die natuurlijk ook meestal landelijk zijn. 
Wordt U dus niet ongerust als U het Algemeen Dag
blad of het Dagblad Scheepvaart onvermeld vindt. 

EXCURSIE VEENDAM & NIEUW-BUINEN 
De eerste zaterdag van september vond onze VKTV
excursie naar Veendam en Nieuw-Buinen plaats. Met 
een twaalftal deelnemers zaten we enigszins onder 
het gemiddelde, iets waar de afstand wel iets mee 
te maken zal hebben. Het Verzamelmuseum van de 
fam.Luten is sinds begin dit jaar gevestigd in een 
boerderij nabij het centrum van Veendam; een aan
zienlijke verruiming en verbetering ten opzichte 
van de plek waar het museum is begonnen. Een groot 
aantal collecties van de meest uiteenlopende aard, 
afkomstig van particuliere verzamelaars, wordt er 
op overzichtelijke en vaak smaakvolle wijze ten
toongesteld. Dat laatste gold b.v. ten aanzien van 
een verzameling bestaande uit dameshoeden en reis
bagage uit de jaren '20 en '30. De bedoeling is 
dat de tentoongestelde objekten om de paar maanden 
worden verruild voor andere, om aldus de bezoekers 
voortdurend iets nieuws te kunnen bieden en zoveel 
mogelijk te tonen van het plezier en de zin, en 
steeds vaker ook van de culturele betekenis van 
het verzamelen van voorwerpen rond een bepaald 
gemeenschappelijk thema. Zo bleek iemand die alles 
verzamelde 'waar een stekker aan vast zat' in 
staat te zijn geweest een ontzagwekkend aantal 
huishoudelijke apparaten bijeen te brengen die 
ieder voor zich, en alle gezamenlijk, toch een wat 
onverwachte kijk bieden op de periode toen de 
'stroom· het huiselijk leven in ~ederland begon te 
verlichten - in meer dan één betekenis. 
Naast tentoonstellingsruimte biedt het Verzamel
museum ook faciliteiten voor ruilbeurzen en andere 
samenkomsten op niet al te grote schaal, en is er 
een aantal winkeltjes in gevestigd van waaruit 
verzamelbare spullen verkocht worden. Het lijkt 
een goede formule om op andere plekken in het land 
te herhalen: het combineren van expositie-, beurs
en verkoopfaciliteiten, die los van elkaar waar
schijnlijk te weinig perspektief bieden om kosten
dekkend te zijn, is een ei van Columbus. Want wat 
wordt er niet allemaal verzameld in Nederland! Het 
is ook allemaal veel creatiever geworden sinds de 
tijd van de suikerzakjes en de sigarenbandjes waar 
het ooit mee begonnen is, en het is bepaald geen 
slag in de lucht om te veronderstellen dat we nog 
maar aan het begin staan van die ontwikkeling. Wat 
dat betreft menen wij dat de Heer Luten de zaak 
goed inschat, niet in de laatste plaats ook met 
zijn steeds aanzwellende reeks periodieke uitgaven 
op verzamelgebied. Wij wensen hem dan ook alle 
succes toe! 

Na een lunch in het Drentse Buinen begaven We ons 
naar het nabij g .. legen Nieuw-Buinen, waar" de H .... r 
Groenhof zijn Junior-Antiquariaat drijft. Enkelen 
van ons, bedwelmd door het ruimte-gevoel dat de 
Veenkoloniale Vlakte naar boven brengt bij de 
modale Randstedeling, en door de ANWB enigszins op 
het verkeerde been gezet, volgden daarbij een 
omweg die dicht langs Gasselternijveenschemond 
voerde. Eerder al had de plaatsnaam 'Wildervank
sterdallen' het nodige respekt afgedwongen. Maar 
in Nieuw-Buinen zijn alle superlatieven terecht. 
Sommigen van ons kwamen voor het eerst bij Groen
hof over de vloer, en wisten niet wat ze zagen. 
Het is één van het soort zaken waar de liefhebber 
geneigd is verdwaasd rond te lopen, niet in staat 
zich te bepalen bij wat hem het meest interesseert 
en zo door de veelheid van het aanbod overweldigd 
te raken dat hij moet oppassen om niet na een paar 
uur weer te vertrekken zonder iets gekocht te 
hebben. Grote boeken- en platenwinkels zoals je 
die in steden als Londen aantreft hebben ook vaak 
dat effect. Je weet niet meer waar je moet kijken. 
En niets ten nadele van Nieuw-Buinen, maar je 
verwacht zoiets daar niet. De meesten van ons 
waren er overigens al meer geweest, en wisten wel 
ongeveer waar ze moesten zoeken. En bleken niet 
zelden leuke dingen voor hun verzameling naar 
boven te kunnen halen. Het moet maar eens gezegd 
worden: U, VKTV-ers die het Junior-Antiquariaat 
niet uit eigen ervaring kennen, Het Loont De 
Moeite! Echt waar. Te ver weg? Co me on. Het is 
niet verder dan Parijs. Het kost je misschien een 
paraplu (Hr.Bruna?) maar het is goed te doen in 
een paar uurtjes, en tien tegen één dat U met een 
aantal fraaie aanwinsten weer naar huis gaat. 
Fam.Groenhof: bedankt voor de ontvangst!- DJO 

NAJAARSBEURS - VEILING - JAARVERGADERING 
Ons vaste jaarlijkse evenement is als steeds de 
beurs die We samen met de Documentatiegroep '40-
'45 beleggen in November. Dit jaar is de datum 
bepaald op zaterdag 5 november. De lokatie is een 
andere dan voorheen, omdat Café Van den Heuvel in 
Barneveld gesloopt is of wordt ten behoeve van de 
bouw van een groot hotel. Plaats van handeling zal 
nu zijn 'T TREFPUNT, ROELENENGWEG 25, VOORTHUIZEN 
Dit is het dorpshuis van Voorthuizen, en met de 
auto komt U daar via de Ai Amersfoort-Apeldoorn, 
afslag Voorthuizen, vanaf die afslag uiteraard 
richting Voorthuizen, bij de stoplichten rechtsaf 
(N344) richting Garderen, bij de volgende stop
lichten rechtdoor en dan de eerste straat links. 
Met openbaar vervoer kunt U het beste in Amers
foort de bus nemen die via Voorthuizen naar 
Apeldoorn rijdt; die kan U bij het Trefpunt af
zetten. Het NS-station Barneveld-Voorthuizen ligt 
erg ongelUkkig voor verder vervoer per bus. 
Vanaf 10.00 uur is het beurs; tafelhuurders kunnen 
om 09.00 uur terecht. Wie tafelruimte wil huren 
gelieve dit schriftelijk te melden bij de Heer 
J.Fioole, Noorderveld 24, 4143 VK LEERDAM. De 
prijs is nog steeds 6 gulden per strekkende meter. 
Het totale bedrag is ter plaatse in kontanten te 
voldoen. De organisatie is in handen van de 
Documentatiegroep, en iedereen (ook tafelhuurders) 
wordt geacht een bescheiden bedrag aan entrée te 
betalen. De beurs duurt tot rond de middag; zo 
spoedig mogelijk daarna begint de VEILING. Ook 
leden van de Documentatiegroep zijn welkom om mee 
te bieden. Het aanbod van kavels is beperkt tot 
wat VKTV-leden aanbrengen, en wie iets heeft aan 
te bieden kan dit in de loop van de ochtend aan de 
secretaris kenbaar maken, onder opgave van de 
minimumprijs die voor het kavel in kwestie wordt 
bedongen. Van de opbrengst gaat 25% naar de VKTV
clubkas en 75% naar de aanbieder. Tenslotte zal 
zoals gebruikelijk na afloop van de veiling onze 
jaarlijkse algemene LEDENVERGADERING plaatsvinden. 

DJO 
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De twee doosJes boeken en 
tiJdschriften die wiJ voor de 
VKTV uit de bibliotheek van een 
oud-Journalist van het Handels
blad mochten samenstellen» hebben 
al gretig aftrek gevonden_ Een 
groot deel vond reeds ziJn weg 
naar gerichte verzamelaars_ 

Onderstaand een kort overzicht 
van wat er nog over is. Bel or 
schriJr gerust als er iets in uw 
gading bij zit! De - zeer 
bescheiden - voorwaarden die aan 
het aardige aanbod verbonden zijn 
stonden in het vorige nummer van 
Au Courant. 

Inlichtingen en bestellingen: 
Klaas Salverda. 
't.el. (070) 3500809. 

1. Verschillende boeken en 
Jubileumnummers over en van de 
Journalistenkringen die de 
voorlopers vormen van de NVJ. En: 
"Luizen in de pels". een dikke 
bundel ter gelegenheid van het 
eeuwfeest van de NVJ in 1983. 
2. Het bekende boekje van Robert 
Peereboom "Het Dagblad" 

(HP) 
(1949 ). 

3. De memoires van S. F. van 
Oss "Vijftig Jaren Journalist" 
(1946). 
4. "Het dagbladzegel 
tei tenkamer " door dr. 
(1969) . 

in de rari
Joan Hemels 

5. Jubileumnummer honderd Jaar 
Algemeen Handelsblad (1928). 
6. De Groene Amsterdammer 1940 
1945. herinneringsalbum door L.J. 
Jordaan over de oorlog. 
7. 100 Jaar Haagsche Courant. 7 
april 1983. 
8. Vriendenboek voor H.J.A. 
Hofland (1992). 
9. Idem. voor RVD-man Gijs van 
der Wiel (1983). 
10. Aantekeningen van den heer 
Johan Goerée d'Overflacquée over 
de dagelijkse gebeurtenissen van 
1918 (369 pagina's. 1973) 
11 . " Alles komt goed". 
illustraties van Peter van 
Straaten (1983). 
12. Vijf boeken over en met 
persfotografie. met onder meer 
World Press Photo. 1959 - 1982. 

11 De tolk der vrijheid 11 

Deze zomer werd ons door een kennis een stapeltje 
oude kranten ter beschikking gesteld, temidden 
waarvan wij een exemplaar aantroffen van een ons 
onbekende krant, getiteld 'De Tolk der Vrijheid", 
met als ondertitel "Vaderlandslievend Dagblad voor 
Staatkunde, Nijverheid, Kunsten, Wetenschappen, 
enz.". Deze krant bevindt zich in goede conditie, 
en is gedateerd 22 oktober 1840: eerste jaargang 
nummer 50. De uitgever was J.H.Bolt te Groningen, 
geen onbekende naam daar ter stede. Ook deze Tolk 
der Vrijheid, die het maar twee jaar lang heeft 
uitgehouden, is niet geheel en al onbekend: in de 
KB-catalogus wordt hij genoemd. De economische 
berichten op de achterpagina weerspiegelen datgene 
wat de Groninger portefeuille gespekt hield: de 
koersen van een aantal aandelen en obligaties 
(kansbiljetten uitgestelde schuld, Handelmij., 
Oostindische Lening, Rijn-Spoorweg, en Spaanse, 
Portugese en Russische obligaties); verder de 
prijzen van tarwe, rogge, boekweit, garst, haver, 
erwten en boon en op de Groninger Korenbeurs; en 
natuurlijk de zeevaarttijdingen van schepen her-

. komstig uit de Stad en Provincie. Zo werd ver
nomen dat in de Oostzee het Groninger kofschip De 
Hunze van kapt.Ketelaar is vergaan, en dat de 
bemanning het ongeluk had te worden gered door een 
Russisch schip dat daarop zelf ook verging. 
Ondanks dat werd 'het volk' allen gered. 

EEnSTE J.I.\n. 1840. f5~!:)) (f~~~'~~:i 
~.'\:;'.~:~) ~ 
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'Y A!DlEmlLAl'f!DGllL!1lEWlEl'IID !Dl'l.([H!JlLAlD 
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Het grote, en uitvoerig behandelde, internationale 
nieuwsfeit waarvan de Tolk bericht betreft een 
mislukte moordaanslag op koning Louis Philippe van 
Frankrijk, op de kade der Tuileriën te Parijs. 
Maar de reden waarom de krant bewaard is gebleven 
is wellicht de 'aanspraak van Zijne Majesteit den 
Koning bij het openen der Vergadering van de 
Staten-Generaal' op 19 october. Prinsjesdag viel 
toen dus wat later dan nu. Het was de eerste 
troonrede van Willem II. De koning heette in het 
bijzonder de afgevaardigden van het Hertogdom Lim
burg welkom, dat bij de afscheiding van België 
ervoor had gekozen om bij Nederland te blijven, 
hoewel het naar ik me van de geschiedenisles meen 
te herinneren kantje boord was. Ook vermeldde hij 
dat de financiën door de gebeurtenissen van de 
laatste jaren gevoelig geleden hadden (elders in 
de krant wordt gesproken van een jaarlijks deficit 
van 14 miljoen gUlden!), maar sprak het vertrouwen 
uit dat de steeds toenemende bloei der volkswel
vaart de geslagen wonden zouden helen. De opstand 
der Belgen en de Tiendaagse Veldtocht waren voor 
Nederland natuurlijk vrij traumatisch geweest, 
maar kennelijk vooral omdat het zo dichtbij was: 
in de voorafgaande zin had de Koning vol trots 
vermeld dat op het eiland Sumatra zee- en land
macht. 'eendragtiglijk en met roem' voortgingen het 
Nederlands gezag te vestigen. Zo beroerd kan het 
er dus ·met de financiën niet hebben uitgezien. Wat 
ons, twintigste eeuwers, opvalt is dat zo'n krant 
daar zomaar overheen schreef!- DJO 
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verzanelen 
ge 
door Klaas Salverda 

Aflevering 74 

Een vlieg 
De mooiste uitspraak van de 
argelopen maanden op het gebied 
van bedrukt papier komt wat mij 
betrert voor rekening van oud
minister Andriessen van 
Economische Zaken. Het was 
tijdens een van zijn arscheids
recepties dat hij aan de 
openbaarheid priJsgar dat Je met 
een krant twee dingen kunt doen: 
"Je kunt er een vlieg mee 
doodmeppen. En een minister - ik 
ben bI ij dat ik hier nog sta". 

De meest merkwaardige manoeuvre 
waarvan ik dit kwartaal hoorde. 
stond in het maandblad Onze Taal 
en heert betrekking op het spook 
der politieke correctheid. De PTT 
heert een concessie aan de tiJd
geest willen doen door het ouder
wetse woord "gleur" te vervangen 
door het enigszins gekunstelde 
"inwerp-opening". Krijg nou wat! 

Echt plezier hebben we beleerd 
aan een bespreking (door Fred 
Lammers) van "Joop Landré 
vertelt". een boekje vol 
herinneringen aan zijn Jaren als 
directeur bij de Tros. bij 
Philips en bij de RiJksvoorlich
tingsdienst. Het was vlak na de 
bevrijding toen premier Schermer
horn JooP benaderde om directeur 
van de RVD te worden. Uit die 
tijd vertelt hij over een werk
bezoek dat koningin Juliana en 
prins Bernhard aan Geldermalsen 
brachten. De lunch werd aange
richt in een speciaal voor deze 
gelegenheid neergezette tent. 
Helaas werkte het weer niet mee. 
Het goot. wat tot gevolg had dat 
het tentdak vervaarlijk begon 
door te zakken. Prins Bernhard 
had in de gaten dat het moment 
niet ver meer was dat de 
watermassa zich met geweld een 

weg zou banen. Met een lang stok. 
die door een prinselijke adjudant 
was opgescharreld. probeerde de 
prins het water naar de kant te 
duwen zodat het weg kon lopen. 
Die pogingen hadden een 
averechtse uitwerking. het tent
doek scheu~de en duizenden liters 
water overspoelden de keurig 
gedekte en royaal voorziene 
lunchtarel. Hoe pijnlijk het ook 
was. de aanwezigen konden hun 
lachen niet voor zich houden. Op 
koningin Juliana na. die het 
burgemeestersechtpaar dat zich zo 
had uitgesloord troostte met de 
opmerking dat dit werkelijk 
"arschuwelijk" was. 

800_000 
De Telegraar telt nu 800.000 
abonnees. Dat was begin september 
reden om aan heel Nederland (?) 
een bos te schenken van 800.000 
vierkante meter. De relicitaties 
bleven dagenlang in de brieven
rubriek binnenlopen. Eén ding 
moest lezer(es) G.M. Pattiwael 
van Westerloo uit Nieuwegein toch 
wel van het hart: "Denk or staat 
u ook even stil bij het reit dat 
al die Jongens en meisjes die in 
wat voor weersomstandigheden ook 
en in de vroege ochtenduren hun 
steentje hebben mogen bijdragen 
aan die oplage". 
De Nederlandse Vereniging van 
Journalisten deelde in de 
reest vreugde onder het kopje 
"Inspirerend" : 

Namens bestuur en secretariaat van 
de NV J wensen we u van harte geluk met 
de meer dan 800.000 abonnees. De groei 
van uw dagblad is een inspirerend voor
beeld voor de dagbladjournalistiek. Het 
is bovendien een goed voorbeeld voor 
andere Europese kranten dat een van de 
grootste dagbladen werkt op basis van. 
het redactiestatuut. We wensen u veel 
succes. 

AMSTERDAM, In ge Brakman, secretaris. 
Hans Verploeg, algemeen secretaris 

De Volkskrant 
Harry Lockereer (55) legt begin 
volgend Jaar het hoordredacteur
schap van de Volkskrant neer. Hij 
wordt stardirecteur van de nieuwe 
onderneming peM uitgevers. die is 
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ontstaan door de samenvoeging van 
Perscombinatie (Volkskrant. 
Trou\J. Het Parool) en uitgeverij 
Meulenhorr. In die runctie gaat 
hij zich bezighouden met produkt
ontwikkeling en acquisitie. 
Lockereer was ruim twaalr Jaar 
een typische manager van de krant 
waar nooit iets nieuws in staat. 
Heel bijzonder vonden we 
overigens de datering van de 
Jaargang en het nummer van de 
krant die op dinsdag 18 juli 
uitkwam: 

I n okt ober verschij nt bij 
Uitgeverij Prometheus het boek 
"U. de mooiste brieven aan de 
Volkskrant". Het bevat een 
selectie uit de ingezonden 
brieven die sinds 1872 in de 
Volkskrant zijn verschenen. In 
verband daarmee zocht de 
uitgeverij argelopen zomer met 
een onvoorstelbare reeks 
brievenschrijvers. Zitten er 
kennissen bij? 

J. van h. 

/ Leo Kina. , ,dg 1991) A. Klarenberg \"', 
n(Amsterdam 1974) J.J.KooiJman(Amsterdam 1980). 
Jen 1974) Paul Kuiper (Amsterdam 1987) H. Kuipers (Booe/;,y,< 
enburg 1973) G.J. van der Laan (Amsterdam 1980) J. Lagert 
; (Groningen 1094) Jacques Lameriks (Amhem 1985) E. Land (I 
1ndaal 1980) Bill, Leenderts (Heemstede 1979) Edith de Leeuw ( 
Idt (Amsterdam 1973) C.J.J. Leur (Amsterdam 1989) J. van Uer 
lsterdam 1982) Tonnle Luiken (Amsterdam 1979) J.M. van der Ma 
msterdam 1987) mevr. Van der Meer (Den Helder 1977) Th.J.M. va 
'73) J. Meeuwsen (Amsterdam 1991) Rob Meijer (Amsterdam 1981 
Hans Metsch (Koog aid Zaan 1973) G.J. Mell (Amsterdam 1975) J. 
\1oolenbeek (Hilversum 1975) C. Moordijk (Castricum 1989) Letty 
Jrs J. Nijhof (Den Haag 1992) M. van Noordheim (Vanderbljlpark 197( 
K. van Oosten (Badhoevedorp 1975) P. Oosterveer ~Den Haag 

(dam 19B8) C.J. Overbeke (Amsterdam 1980) E. Peree (Dordrect 
1981) ds J. Pietersen (Warmenhuizen 19B2) Heimo PihlaJam. 

(Utrecht 19B6) Arend Pies man (Velsen·Noord 1989) Karin Poldem 
.nt (Zwolle 1974) I.P. van Poorten (19B9) Costel Puscoiu (DelIl 19/ 
n 1991) J.P. de Rijk (Utrecht 19ï4) F. Rijnboutt--Eisenburger (Asser, 
~rdam 19B7) Paula Sanders (Emmen 1986) Saskia Scheffer (Alm, 
!unchen 1975) Jan Scholtmeijer (Groningen 19B9) K. Schouten • 
3mons (Westervoort 1983j Dick Sinnige (Amsterdam 1991) K.F. SiN: 
,,(Amsterdam 1980) mevr. Smit·Kroon (Cuyk 1974) Louis Sommelinf 
van der Staak (Amsterdam 1990) Viktor Staudt' (Tilburg. 1989) G. Ste 
In Stekelenburg (Oosterbeek 1972) Bert Stoffels (Groningen 1984) J 

.J.C.M. Strik (Den Haag 1993) Annego Strumphler (Amsterdam 1974) 
-'1) Jan Tessel (Monnickendam 1993) J. Theunissen (Maastricht 19 

991) Henk Tummers (Nijmegen 1978) A. Turgut (Utrecht 1983) 
Ik ven der Velde (Utrecht 1982) Alex Veldhof (Rijswijk 1981) Wim 
leth Verhoeven (Utrecht 1993) Th. Verhoeven (Vught 1974) N 

,t Visser (Emmeloord 1992) J. Vissers (Amsterdam 1993) Me. 
'van Vliet (Amsterdam (973) Joh. L. de Vos (Soest 1972) drs 

'ries (Oldeholtpade 1978) Michael Wallas (Amsterdam 198 
Wegman (Södertillje 1993) W. V.d. Werf (Amsterdam l' 
org 1977) mr H. Wijnaendts (Parijs 1991) J. Willemsen 
.lImmen 1991) Joost' de Wit (Amsterdam 1986) Tom Wolff 
TI 1990) Tineke Woudstra (Deventer 1990) Emest Zahn 
.erdam 1977) Elly Zwart (Utrecht 1973) Ans Zwollo·Wolt€ 

Zo las ik in HP De Tijd trouwens 
een keer van gepensioneerde H.J. 
Baidenman die zijn Jarenoude 
schriJrdrang richting Algemeen 
Dagblad en Telegraar verdedigde 
met de \.JOorden: "Ik kan wel met 
mijn vrouw een discussie beginnen 
over misdaadbestrijding. maar 
mijn podium is dan zo klein". 
Baidenman schreer - en hij 
schreer veel - om te uiten wat 
hij op zijn lever heert. meer 
niet. "Zodra ik het op papier heb 
staan. ben ik het kwijt. Ik stuur 
het nog wel naar de krant. maar 
ik hou niet eens meer bij or het 
geplaatst wordt. Dat interesseert 
me niet ". 

Comment aa.r 
Een bijzonder commentaar trorren 
we aan in Dagblad Tubantia van 2 
september. Tubantia en de Duitse 
krant Westrälische Nachrichten 
verrichtten samen een onderzoek 
naar onze relatie met de 
Duitsers. Daarop werd niet alleen 
het eigen commentaar argedrukt. 
maar ook dat van de Westrälische 
Nachrichten. De lezers van de 
Westrälische trorren op hun beurt 
een commentaar van de Tubantia
hoordredacteur aan. Hieronder het 
staartje van het Nederlandse en 
het begin van het Duitse 
commentaar. Ooit eerder zoiets 
gezien? 

Dat punt vraagt om bijzondere aandacht. Die afkeer is immers 
louter gebaseerd op gevoelens en stereotiepe uitspraken. Ze kan 
het gevolg zijn van onvoldoende kennis van het huidige Duits
land, een tekortschieten van ons moderne geschiedenisonder
wijs dus. Evengoed kan het echter gaan om een karaktertrekje 
van een flink deel van de jeugd. Daarom zou het te gemakkelijk 
zijn om het erop te houden dat 't vanzelf over gaat. Het is, na 
Clingendael, een tweed~ signaal dat· hier iets niet deugt. 

......"" 

N eue' Chancen 
DIE VE~EINI~UNG EUROPAS hat neue Dimensionen eröffnet: 
Grenzen, die früher die Steeten strikt trennten, die in der 
Geschichte zum Teil gewaltsam überschritten wurden und Ein
dringlinge femhalten sollten, fallen nun. Dies ist der ProzeB, der 
dureh die Römischen Vertrilge eingeleitet wurde. Der für die 
Bevölkerung entscheldende und sichtbare Schritt auf diesem 
Weg war der BeschluB, Zollschranken und Grenzsperren wegzu
Iassen. Dies führt aueh die Niedenande und Deutschland niher 
zusammen. •• - Jo ~. ~.' , '. ..' , '. • 
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En ooit zoiets moois gezien op 
een vuilniswagen? Het gedicht is 
van Lucebert, de Foto van Werry 
Crone: 

Ol Ol " 

Het verhaal is zo goed 
dat het nog lang niet uit is 

Crisissituatie? 
Het ministerie van DeFensie heeFt 
twee voor begin september 
geplande trainingen geannuleerd, 
waarin Journalisten wordt 
bijgebracht hoe ze zich moeten 
gedragen in crisissituaties. 
DeFensie, aldus het ANP. meende 
dat een aantal van de deelnemende 
Journalisten niet voldeed aan de 
gestelde eisen. De deelnemers 
moeten van een zeker kwaliteits
niveau zijn, stelde DeFensie
woordvoerder Olivier. "De cursus 
is geen uitje oF schoolreisje, 
maar een serieuze aangelegen
heid". 
Ook al omdat het nogal wat geld 
kost is DeFensie van mening dat 
alleen die Journalisten aan de 
cursus mogen meedoen die de kans 
lopen enkele weken na de training 
ook daadwerkelijk in crisisgebie
den, zoals Ruanda en Bosnië, 
terecht te komen. En volgens 
Olivier hoort de verslaggever van 
de Stadskrant van Veghel, die op 
de aanmeldingslijst van de NVJ 
zou staan. niet tot die cate
gorie. De NVJ zei in hetzelFde 
ANP-bericht het besluit te 
betreuren. De Journalistenbond 
sprak tegen dat op de lijst te 
veelongekwaliFiceerden stonden. 
Het ministerie verwacht op zijn 
laatst begin volgend Jaar de 
eerste Journalisten weer te 
kunnen begroeten. De NVJ hoopt 
dat dat eerder zal zijn. 

Warme zomer 
Sportverslaggever Lex Muller van 
het Algemeen Dagblad zal zich het 
WK-voetbal nog lang heugen. Hij 
werd onmiddellijk teruggeroepen 
en vlak daarna overgeplaatst, 
omdat hij op het vliegveld van 
Orlando nogal wat commotie had 
veroorzaakt. Muller had tot drie 
keer toe aan een stewardess 
verteld dat hij een bom in zijn 
handbagage had. 
Zoals bekend liep het vliegtuig 
met naast Journalisten de hele 
Nederlandse selectie aan boord 
daardoor urenlangè vertraging op. 
Muller werd gearresteerd en aan 
de FBI overgeleverd en het 
toestel werd grondig gecontro
leerd. Het was de derde maal dat 
Oranje bij een binnenlandse 
vlucht vertraging ondervond van 
de vaderlandse pers. De eerste 
keer, zo verhaalt Matty Verkamman 
in een boosaardig stukje in 
Trouw, raakte het toestel van 
Toronto naar Orlando uit de koers 
toen het navigatiesysteem werd 
gestoord door een draagbare' 
computer van een verslaggever. 
Vervolgens moest na een duel 
tegen Saoedi Arabië tussen 
Washington en Orlando een 
noodstop worden gemaakt, toen 
radioverslaggever Leo Driessen 
onwel werd en voor onderzoek 
onmiddellijk naar het ziekenhuis 
moest. Bij het Algemeen Dagblad 
regende het dagenlang boze 
brieven. 

Warme zomer (2 ) 

Nee, neem dan de Vlaamse krant De 
Morgen. Daar houden ze (ook) wel 
van een geintje. Begin augustus, 
het was die week snikheet, haalde 
de redactie weer eens een streek 
uit die. aldus het vakblad De 
Journalist, in de Nederlandse 
pers ondenkbaar zou zijn. 
"Zoekt u een beetje verkoeling, 
draai dan vlug dit blad om", 
stond op een verder lege pagina 
5. Bovenin stond alleen de 
vermelding: "Vandaag 35 graden 
celsius". Na omgeslagen te hebben 
volgde in een al even groot corps 
de opdracht: "Draai nu het blad 
terug en herhaal deze beweging zo 
vaak u kunt. Prettige dag nog". 
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VANDAAG 35'C 

Zoekt u een 
beetje verkoeling, 

draai dan vlug 
dit blad om. 

Persvrijheid 
België heert de meest vr1de pers 
ter wereld, als we tenminste het 
verhaal mogen geloven dat onlangs 
in Pretoria News stond. In het 
onderzoek, getiteld "Persvrijheid 
wereldwijd 1994", is nagegaan hoe 
het in 186 landen met de vrijheid 
van meningsuiting is gesteld. 
België wordt gevolgd door Nieuw 
Zeeland, Australië en Noorwegen. 
Denemarken, Duitsland, Zw.eden en 
Zwitserland scoren eveneens hoog 
in diversiteit en het ontbreken 
van overheidsbemoeienis. 
De VS en Luxemburg zitten niet 
veel lager. Amerika zou punten 
hebben verloren omdat kranten en 
omroepen er steeds kwetsbaarder 
worden voor de advertentiemarkt 
en omdat het (starten met het) 
uitgeven van kranten zo duur is 
geworden, dat het nog maar voor 
weinige - en daardoor zeer 
grootschalige - concerns is 
weggelegd. 
Nederland komt in het krante
verslag niet voor. Overigens is 
het in Irak het slechtst gesteld 
met de persvrijheid. Maar dat 
vormt ook dit Jaar geen nieuws. 

Verzekering 
Ja hoor, die is er. AMEV Schade
verzekering (030 - 57 81 11, 
graag gedaan) ziet brood in de 
Verzamelingenverzekering. Ook 
omdat de verscheidenheid in ver
zamelingen rlink lijkt toe te 
nemen. De verzekeraar verstaat 
onder een verzameling in principe 
iedere collectie die op geld 
waardeerbaar is. Men helpt ook 
graag met de waardevaststelling. 
Dat wordt nog lachen met dat 
kastje vol mooie oude kranten! 
De verzekering, vanar 65 gulden 
per Jaar, dekt niet alleen brand 
en dierstal maar ook andere 
risico's: "Wat bijvoorbeeld te 
denken van de situatie waarin u 
per ongeluk een kop ko.rrie over 
uw postzegelalbum stoot or een 
miniatuurauto uit uw handen laat 
glippen?" 
Daarnaast wordt - tot een maximum 
van 50.000 gulden - dekking 
geboden voor deelname aan 
beurzen, veilingen en 
tentoonstellingen. Uitsluitingen 
zijn er echter in geval van: 
verlies, vermissing, schade door 
dieren, normaal gebruik en eigen 
bederr, krassen, barsten, 
schrammen, deuken, putten en ... 
scheuren. 
Heert u ervaring met een 
dergelijke verzekering en vooral 
met de vaststelling van de 
waarde? Laat het de redactie van 
Au Courant weten! En ook voor 
andere bijdragen op verzamel
gebied - bliJr insturenJ 

Wat een prater! (21_18 u_) 

Jl/63. 
'\,'1\.' 

\.~~" 
~4 

i2/63. 

AKt door Amer .. , 
t!sentatie: Bob Saget. 

Je Rus!> Abbot Show. 
Programma met de Engelse ka· 

20.261l!1 Blind Date. I 
miek Russ Abbot. 

'" " ;patingprogramma gepresen· 
., ,teerd door Bert Kuizenga. 

21.181l!1 Tv-show op reis. 
Vanavond paart Ivo Niehe met 
Alan Dominique, Michel Pe· 
truccianni, Queen Noor en Sol· 
daat van Oranje. 

22.09 Dat willen we even kwijt. 
Column met Wim Bosboom. 

22.19 Jaren van wanhoop. 
mm Amerikaanse speelfilm uit 1991 

., van John Nicolella. 
Uat Bennetts l' 

Klaas Sal verda. 
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De niet -Engelstalige dagbladpers in de 
Verenigde Staten (van 1821 tot heden) 

I 

ARABISCH 
AL HODA, New Vork NV, 1897-1970 
AS SAMEER, Brooklyn NV, 1953- .... 
AS SAVEH, New Vork NV, 1928-1930 
JURAB-UL KURDV, New Vork NV, 1912-1913 
KAWKAB AMERICA, New Vork NV, 1897-1909 
MERAAT AL-GHARB, New Vork NV, 1913-1932 

AR~EENS 

AABAREZ, Glendale CA, 1960-heden 
AZK, Boston MA, 1919-1921 
AZK-BAHAG, Boston ~, 1921-1922 
BAlKAR, Boston MA, 1922-1990 
HAIRENIK, Boston MA, 1900-1990 
NOR OR, Fresno CA, 1962- .... 

BASKISCH (weekblad) 
Euscaldun, Los Angeles CA, 1885-1936 

CHEROKEE (weekblad) 
Cherokee Advocate, Tahlequa OK, 1844-1906 

CHICKASAW (weekblad) 
Indian Citizen Democrat, Atoka OK, 1886-1909 

CHINEES 
CENTRE DAILV NEWS, New Vork NV, 1985-1989 
CHI-AM DAILV NEWS, Monterey Park CA, 1990-heden 
CHINA DAILV, New Vork NV, 1968- .... 
CHINA DAILV NEWS, New Vork NV, 1940-heden 
CHINA PRESS, New Vork NV, 1985-heden 
CHINA TRIBUNE, New Vork NV, 1943-heden 
CHINESE DAILV NEWS, Monterey Park CA, 1988-heden 
CHINESE DAILV NEWS, New Vork NV, 1932-1933 
CHINESE DAILV POST, San Francisco CA, 1952- .... 
CHINESE FREE DAILV NEWS, El Monte CA 1988-heden 
CHINESE JOURNAL, New Vork NV, 1938- .. ,. 
CHINESE NATIONALIST, New Vork NV, 1916-1965 

(ook genoemd CHINESE NATIONALIST DAILV) 
CHINESE NATIONALIST DAILV, S.Franc.CA 1948- .... 
CHINESE REPUBLIC NEWS, New Vork NV, 1912.-1965 

(ook genoemd CHINESE REPUBLIC DAILV) 
CHINESE TIMES, San Francisco CA, 1924-heden 
CHINESE WORLD, San Francisco CA, 1938- ... . 
CHUNG SAI VAT PO, San Francisco CA, 1938- ... . 
INTERNATIONAL DAILV NEWS, Mont.Pk.CA, 1980-heden 
MIN CHIH JOURNAL, New Vork NV, 1963-1980 
NEW CHINA DAILV PRESS, Honolulu Hl, 1962- .... 
NEW VORK CHINA JOURNAL, New Vork NV, 1990-heden 
NEW VORK CHINA POST, New Vork NV, 1982-1990 
PEl MEI NEWS, New Vork NV, 1983-1990 
SAN MING MORNING PAPER, Chicago IL, 1935-1965 
SING TAO JIH PAO, New Vork NV, 1985-heden 
SING TAO JIH PAO, San Francisco CA, 1972-heden 
SINO DAILV EXPRESS, New Vork NV, 1985-heden 
UNITED CHINESE PRESS, Honolulu Hl, 1957-heden 
UNITED JOURNAL, New Vork NV, 1952-heden 
WORLD JOURNAL, New Vork NV, 1952-heden 
WORLD JOURNAL, San Francisco CA, 1970-heden 
VOUNG CHINA, San Francisco CA, 1948-heden 

CHOCTAW (weekbladen) 
Atoka Choctaw Champion, Atoka OK, 1898 
Atoka Independent, Atoka OK, 1877-1878 
Indian Champion, Atoka OK, 1884-1885 (Choc-Eng) 
Indian Citizen Democrat, Atoka OK, 1886-1909 

(Choctaw-Chickasaw-Engels) 

DUITS 
ABEND ANZEIGER, St.louis MO, 1835-1912 (ook 

genoemd ANZEIGER DES WESTENS) 
ABENDBLATT, Chicago IL, 1891-1899 (ook genoemd 

ILLINOIS STAATS ZEITUNG) 
ABENDPOST, Chicago IL, 1889-1989 
ABENDPOST, Cincinnatti OH, 1877-1880 
ABEND POST, Milwaukee WI, 1879-1897 (ook genoemd 

MILWAUKEE FREIE PRESSE) 

ABEND POST UND TAGEBLATT, St. Louis MO, 1888-1898 
(ook genoemd ST.LOUIS TAGEBLATT) 

ABEND PRESSE, Chicago Il, 1883-1913 (ook genoemd 
CHICAGO FREIE PRESSE, MITTAGS-BlATT en ABEND
BLATT) 

ABEND STERN, La Crosse WI, 1892-1912 
AMERIKA, St.Louis MO, 1872-1924 
ATLAS, Milwaukee WI, 1858-1861 
BANNER UND VOLKSFREUND, Milwaukee WI, 1850-

1880 (ook genoemd WISCONSIN BANNER en 
TAGLICHE BANNER) 

DER BOSTON TELEGRAPH, Boston ~, 1885-1901 
BUFFAlO DEMOKRAT, Buffalo NV, 1851-1918 (ook 

genoemd TAGLICHER BUFFALO DEMOKRAT) 
BUFFAlO FREIE PRESSE, Buffalo NV, 1872-1914 
BUFFAlO VOlKSFREUND, Buffalo NV, 1868-1935 
CALIFORNIA DEMOKRAT, San Francisco CA, 1863-1894 
CHICAGO ARBEITER ZEITUNG, Chicago IL, 1878-1920 
CHICAGOER FREIE PRESSE, Chicago IL, 1871-1919 
CHICAGOER VOlKSZEITUNG, Chicago IL, 1877- .... 
DIE CHICAGO UNION, Chicago IL, 1855-1876 
CINCINNATIER FREIE PRESSE, Cinc. OH, 1874-1944 
CINCINNATI REPUBLIKANER, Cincinnati OH 1842-1865 

(ook genoemd DER DEUTSCHE REPUBLIKANER) 
CINCINNATI TAGlICHE MORGEN-POST, 1877-1878 
CINCINNATI VOLKSFREUND, Cincinnati OH, 1853-1907 
CINCINNATI ZEITUNG, Clncinnati OH, 1866-1901 
CLEVELAND ANZEIGER & DEUTSCHE PRESSE, Cleveland 

OH, 1872-1893 
OLEVElANDER HEROLD, Oleveland OH, 1906-1908 
OOLORADO HEROLD, Denver CO, 1902-1918 
DAIlV ABENDPOST, Rochester NV, 1851-1947 (ook 

genoemd ROCHESTER BEOBACHTER en ROCHESTER 
ABENDPOST UND BEOBACHTER) 

DER DEMOKRAT, Davenport IA, 1856-1918 
DEMOKRATISCHES TAGEBLATT Cincinnatti OH 1849-'55 
DETROITER ABENDPOST, Detroit MI, 1868-1965 
DER DEUTSCHE CORRESPONDENT, Baltimore MD, 1844-

1918 
DEUTSCHE PRESSE, Cleveland OH, 1889-1891 
DEUTSCHES JOURNAL, New Vork NV, 1890-1918 (ook 

genoemd MORGEN-JOURNAL en DEUTSCHES MORGEN-J.) 
ERIE TAGEBLATT, Erie PA, 1884-1930 
EXPRESS UNO WESTBOTE, Columbus OH, 1891-1918 
FORT WAVNE TAGEBLATT, Ft Wayne IN, 1876- .... 
FREIE PRESSE FOR TEXAS, San Antonio TX 1875-1912 
DER FREIHEITS FREUND, Pittsburgh PA, 1844-1901 
GAZETTE-DEMOKRAT, Philadelphia PA, 1890-1947 
GER~NIA, Grand Rapids MI, 1882-1896 
GROSS DAVTONER ZElTUNG, Daytona OH, 1866-1930 

(ook genoemd DAVTONER VOLKS ZElTUNG) 
ILLINOIS STAATS ZElTUNG, Chicago Il, 1851-1922 
INDIANA DEUTSCHE ZTG, Indianapolis IN, 1874- .... 
KANSAS CITY PRESSE, Kansas City MO, 1884-1918 
KANSAS FREIE PRESSE, leavenworth KS, 1868-1886 
LANCASTER FREIE PRESSE, Lancaster PA, 1882-1903 
lECHA BOTE, Allentown PA, 1868-1886 (ook 

genoemd STADT UND LAND BOTE) 
LOUISVILLE ADLER, Louisville KV, 1852 
LOUISVIlLE ANZEIGER, Louisville KV, 1848-1910 
MICHlGAN JOURNAL & HEROLD, Detroit MI, 1855-1905 
MICHIGAN VOlKSBLATT, Detroit MI, 1860-1915 
MILWAUKEE DEUTSCHE ZElTUNG, Milw. WI, 1933-1960 

(gefuseerd met Abendpost, Chicago IL) 
MIlWAUKEE GERMANIA ABENDPOST, Milw WI, 1891-1912 

(ook genoemd GER~NIA, en GERMANIA-HEROLD) 
MILWAUKEE HEROLD, Milwaukee WI, 1861-1932 
MILWAUKEE'R SOZIALIST, Milwaukee WI, 1875-1878 
MILWAUKEE SEEBOTE, Milwaukee WI, 1852-1899 
MINNESOTA VOLKSBLATT, St.Paul MN, 1861-1877 
MINNESOTA VOlKSZElTUNG, St.Paul MN, 1877-1943 
NASHVILLE DEMOKRAT, Nashville TN, 1866-1871 
NATIONAL DEMOKRAT, Chicago IL, 1876 
DIE NEUE WELT, St.Louis MO, 1868-1871 
DIE NEUE ZEIT, St.louis MO, 1863-1864 
NEWARK ZElTUNG, Newark NJ, 1853-1858 
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NEW JERSEY FREIE ZEITUNG, Newark NJ, 1858-1940 
NEW ORLEANS DEUTSCHE PRESSE, N.Or. LA, 1868-1869 
NEW YORKER DEMOKRAT, New Vork NY, 1857-1876 
NEW YORKER HEROLD MORGENBLATT, New Yrk 1845-1919 

(ook genoemd NEW VORK HEROLD, ABENO ZEITUNG, 
NEW YORKER STAATS-ZElTUNG, en ABENDBLATT) 

NEW YORKER PRESSE, New Vork NY, 1873-1876 
NEW YORKER STAATS-ZEITUNG ABENOBLATT, 1892-1919 
NEW YORKER STAATS-ZEITUNG UNO HEROLO, 1853-1950 
NEW YORKER VOLKSZEITUNG, New Vork NV, 1878-1932 
NEW VORK HANDELSZEITUNG, New Vork NY, 1857-1858 
OKLAHOMA VOLKSBLATT, El Reno OK, 1911 
OMAHA POST, Omaha NE, 1881-1899 (ook genoemd 

OMAHA POST-TRIBONE en NEBRASKA TRIBONE) 
OREGON STAATS-ZEITUNG, Portland OR, 1902-1940 
PHILAOELPHIA DEMOKRAT, Philad. PA, 1838-1918 

(ook genoemd PHILADELPHIA DEMOKRAT UNO ANZEIGER 
DER DEUTSCHEN; met Norgen-Gazette gefuseerd 
tot Gazette-Demokrat) 

PHILADELPHIA FREIE PRESSE, Philad PA, 1849-1877 
PHILADELPHIA GAZETTE, Philadelphia PA 1879-1908 

(ook genoemd PHILADELPHIA NEUE ZEITUNG) 
PHILADELPHIA TAGEBLATT, Philad. PA, 1877-1939 
PITTSBURGER REPUBLIKANER, Pittsb. PA, 1854-1878 
DIE READING POST, Reading PA, 1868-1912 
REFORM, New Vork NY, 1853- .... 
ST.JOSEPH VOLKSBLATT, St.Joseph MO, 1858-1911 

(ook genoemd DAS WESTLICHE VOLKSBLATT) 
ST.LOUIS TAGES-CHRONIK, St.Louis MO, 1852- .... 
SAN FRANCISCO ABEND POST, S.Franc. CA, 1860-1904 
SHEBOYGAN AMERIKA, Sheboygan WI, 1903-1939 
TAGLICHE ABEND PRESSE, Cincinnati OH, 1877-1919 
TAGLICHE CINCINNATI COURIER, Cinc. OH, 1869-1874 
DER TAGLICHE DEMOKRAT, Harrisburg PA, 1863 
DER TAGLICHE DEMO KRAT , Pittsburgh PA, 1863 
TAGLICHE DEUTSCHE TRIBuNE, St.Louis MO 1844- .... 
TAGLICHE DEUTSCHE ZTG, New Orleans LA, 1847-1907 
TAGLICHE EVANSVILLE UNION, E'ville IN, 1863-1884 
TAGLICHE OMAHA TRIBONE, Omaha NE, 1912-1942 
TAGLICHE POST & TRlBONE, Kansas City MO 1858-'96 
TAGLICHER ANZEIGER, Richmond VA, 1853-1915 
TAGLICHER BAL TI MORE CORRESPONDENT, Baltimore MD, 

1919-1942 
TAGLICHER BALTIMORE WECKER, Balt. MD, 1851-1877 
TAGLICHER METROPOLE, Washington DC, 1860-1861 
TAGLICHER VOLKSFREUND, Milwaukee WI, 1850-1855 
TAGLI~HER WASHINGTON ANZEIGER, Wash DC 1871-1873 

(ook genoemd WASHINGTONER JOURNAL, en WASHING
TON JOURNAL, 1873-1875) 

TAGLICHES CINCINNATI VOLKSBLATT, OH, 1836-1919 
TAGLICHES LOUISVILLE VOLKSBLATT, Louisville KY, 

1861-1882 
TAGLICHE VOLKSZEITUNG, St.Louis MO, 1865-1869 
DER TAGLICHE WESTBOTE, Colombus OH, 1893-1903 
TELEGRAPH & TRIBONE, Indianapolis IN, 1865-1918 
TOLEDO EXPRESS, Toledo OH, 1856-1917 
TOLEDO FREIE PRESSE, Toledo OH, 1887-1890 
VIRGINIA STAATS-GAZETTE, Richaond VA, 1870-1904 
DIE VIRGINISCHE ZEITUNG, Richaond VA, 1859-1860 
VOLKSBLATT UNO FREIHEITS FREUND, Pittsburgh PA, 

1859-1941 (ook genoemd PITTSBURGER VOLKSBLATT) 
VOLKSFREUND, Topeka KS, 1885- .... 
VOLKSSTIMME DES WESTENS, St.Louis MO, 1877-1880 
VORWARTS, Milwaukee WI, 1878-1879 
WACHTER UNO ANZEIGER, Cleveland OH, 1866-1960 
WASHINGTON POST, Spokane WA, 1889-1925 (ook 

genoemd: WASHINGTON SPOKANE POST) 
WELT BOTE, Allentown PA, 1854-1916 
DIE WESTLICHE POST, St.Louis MO, 1857-1930 

FINS 
ETEENPAIN, Yonkers NY, 1948- .... 
INDUSTRIALISTI, Duluth MN, 1917-1960 
PAIVALEHTI, Duluth MN, 1900-1945 
POHJAN TANTI, Fitchburg MA, 1901-1926 
RAIVAAJA, Fitchburg MA, 1911-1960 
TYOMIES, Superior WI, 1911-1948 

FRANS 
L'ABEILLE DE LA NOUVELLE-ORLÉANS, New Orleans 

LA, 1827-1917 
L'AVENIR NATIONAL, Manchester NH, 1888-1950 

(ook genoemd L'AVENIR CANADIEN) 
LE BON SENS, New Orleans LA, 1842- .... 
COURRIER DES ETATS-UNIS, New Vork NV, 1851-1932 
LE COURRIER FRANÇAIS, New Orleans LA, 1863- .... 
L~ COURRIER OU PACIFIOUE, San Francisco CA, 

1852-1930 (ook genoemd LE COURRIER DE SAN 
FRANCISCO en LE FRANCO-CALIFORNIEN) 

DAILY CRUSADER, New Orleans LA, 1894-1898 (F-E) 
DAILV ORLEANIAN, New Orleans LA, 1847-1858 (F-E) 
DAILV STAR 1 L'ÉTOILE OU SUD, New Orleans LA, 

1865-1866 (Frans-Engels) 
L'ECHO DE LA LOUISIANE, New Orleans LA, 1836- .. 
L'ECHO DE L'OUEST, San Franc. CA, 1908-1926 
L'ECHO OU PACIFIQUE, San Franc. CA, 1855-1860 

(Frans-Spaans) 
L'ESTAFETTE OU SUD, Naw Orlaans LA, 1861- .... 
L'eTOILE, Lowall MA, 1886-1950 
LE FIGARO, New Orlaans LA, 1838 (Frans-Spaans) 
LE FRANCO-AMéRICAIN, New Orleans LA, 1846-1850 
LA GAZETTE DE LA LOUISIANE, New Orleans LA, 

1804-1826 (Frans-Engels) 
L'INDéPENDANT, Fall River/New Bedford MA, 1885-
L'INDÉPENDANT, Woonsockat RI, 1935-1942 11955 
LOUISIANA COURIER 1 LE COURRIER DE LA LOUISIANE, 

New Orlaans LA, 1807-1860 (Frans-Engels) 
LOUISIANIAN AND THE FRIEND OF THE LAWS 1 LE 

LOUISIANAIS ET L'AMI DES LOIS, New Orleans LA, 
1809-1824 (Frans-Engels) 

LOUISIANIAN & JOURHAL OF COMMERCE, New Orleans 
LA, 1839- .... (Frans-Engels) 

LE MESSAGER, Lewiston ME, 1936-1960 
LE MESSAGER FRANCO-AMÉRICAIH, Naw Vork, 1860-'63 
LE NATIONAL, Manchester NH, 1893-1894 
LE NATIONAL, Hew Orlaans LA, 1855-1858 
L'OPINION, Hew Orleans LA, 1886-1888 
L'OPIHION PUBLIOUE, Worcester MA, ,1898-1931 
L'ORLeANAIS, Naw Orleans LA, 1887-1892 
LA PATRIA, Hew Orleans LA, 1846 
LE PATRIOTE, New Orleans LA, 1838 
PEOPLE, New Orleans LA, 1848- .... (Frans-Engels) 
LE PETIT JOURHAL DE CHICAGO, Chicago IL 1901-'03 
LE PHARE 1 JOURNAL FRANCO-CALIFORNIEH, San 
Francisco CA, 1855-1863 

LE PROGRèS, New Vork NV, 1909- .... 
LA RENAISSANCE, New Orlaans LA, 1862 
LE RePUBLICAIN DE LA LOUISIAHE 1 LOUISIANA WHIG, 

New Orlaans LA, 1824-1835 
LA RÉPUBLIQUE, Hew Orleans LA, 1863 
LE ReVEIL, Fitchburg MA, 1895-1897 
LE ReVEIL, Lowell MA, 1908-1909 
LE RÉVEIL, Manchester NH, 1908-1910 
LA SENTINELLE, Woonsocket RI, 1924 
LA TRIBUNE, Woonsocket RI, 1895-1934 
LA TRIBUNE DE LA NOUVELLE-ORLÉANS, New Orleans 

LA, 1864-1869 (Frans-Engels) 
L'UNIOH, New Orleans LA, 1857 
L'UNION NATIONALE, San Francisco CA, 1864-1870 

(Frans-Italiaans) 

GAELIC, Ier5- (weekblad) 
Clan-na-Gael, Philadelphia PA, 1888 

GRIEKS 
ATLANTIS, New Vork NV, 1905-1948 
NATIONAL HERALD, New Vork NV, 1915-heden 
PROlNI, Hew Vork NV, 1980-heden 
THERMOPYLAE, New Vork NV, 1906-1907 

HAWA:IIAANS 
KA LAHAI HAWAII, Honolulu Hl, 1899-1904 
KA LEI MOMI, Honolulu Hl, 1893- .... 
KA LEO 0 KA LAHUI, Honolulu Hl, 1889-18905 
KA NA'I AUPUNI, Honolulu Hl, 1905- ... 
KE ALOHA AINA, Honolulu Hl, 1897-1899 

HEBREEUWS 
HA DOAR, New Vork NV, 1919-1921 

HONGAARS 
AMERIKAI MAGVAR NÉPSZAVA, New Vork, 1904-19'::,'5 
MAGVAR JORO, New Vork NV, 1948- .... 
MAGVAR NAPILAP, Detroit MI, 1933 
MAGVAR UJSAG, New Vork NV, 1932- .... 
SZABADSáG, Cleveland OH, 1905-1970 
UJ ELóRE, Cleveland OH, 1904-1937 

ITALIAANS 
AMERICA OGGI, Westwood NJ, 1989-heden 
L'ARALDO ITALIANO, New Vork NV, 1889-1921 
BOLLETTINO DELLA SERA, New Vork NV, 1898-1932 
CORRIERE D'AMERICA, New Vork NY, 1922-1942 
CORRIERE DELLA SERA, New Vork NV, 1932-1933 
L'ECO D'ITALIA, New Vork NV, 1881-1894 
IL GIORNALE ITALIANO, New Vork NV, 1908-1921 
L'ITALIA, Chicago IL, 1920-1948 
L'ITALIA, San Francisco CA, 1886-1950 
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L'ITAlIA - lA VOCE DEL POPOlO, San Francisco CA, 
lA NOTIZIA, Boston MA, 1916-1970 /1950-1970 
L'OPINIONE, Philadelphia PA, 1906-1969 (ook 

genoemd L'OPINIONE - l'IPROGRESSO) 
IL POPOlO ITAlIANO, Philadelphia PA, 1938- .... 
IL PROGRESSO, New Vork NV, 1880-1990 
LA STAMPA LIBERA, New Vork NV, 1925-1938 (ook 

genoemd IL NUOVO MUNDO) 
L'UNION NATIONALE (zie Frans) 
LA VOCE DEL POPOlO, Cleveland OH, 1922- .... 
lA VOCE DEL POPOlO, San Francisco CA, 1890-1950 

JAPANS 
ASAHI NEWS, Seattle WA, 1905-1918 
CAlIFORNIA DAIlV NEWS, los Angeles CA, 1958- .... 
COLORADO TIMES, Denver CO, 1950- ... . 
HAWAII HERALO, Honolulu Hl, 1944- ... . 
HAWAII HOCHl, Honolulu Hl, 1938-heden 
HAWAII MAINICHI, Hilo Hl, 1936-1942 
HAWAII TIMES, Honolulu Hl, 1943-1989 
HOKUBEI MAINICHI, San Francisco CA, 1947-heden 
JAPAN CAlIFORNIA DAIlV NEWS, Los Angeles CA, 

1931-1944 (ook genoemd JAPANESE DAIlV NEWS) 
JAPANESE AMERICAN NEWS, los Angeles CA, 1932 
JAPANESE AMERICAN NEWS, San Franc. CA, 1899-1942 
KASHU MAINICHI, los Angeles CA, 19G8-heden 
NEW JAPANESE AMERICAN NEWS, Los Angeles, 1953-? 
NICHI BEI TIMES, San Francisco CA, 1946-heden 
NORTH AMERICAN TIMES, Seattle WA, 1902-1942 
OREGON NEWS, Portland OR, 1902-1940 
PROGRESSIVE NEWS, San Francisco CA, 1947- .... 
RAFU SHIMPO, los Angeles CA, 1952-heden 
UTAH NIPPO, Salt lake City UT, 1915- .... 

JIDDISCH 
ABENDBlATT FüR DIE ARBEITER ZEITUNG, New Vork 

NV, 1895-1900 
DIE ABEND ZEITUNG, New Vork NV, 1906 
DAILV JEWISH COURIER, Chicago Il, 1887-1955 

(ook genoemd DER TEGlISCHE VIDDISHE COURIER) 
DAIlV JEWISH PRESS, Chicago Il, 1888-? 
FORWARD, Chicago Il, 1935-1960 
HAINT, New Vork NV, 1920 
IDISCHE WELT, Philadelphia PA, 1914-1939 
JEWISH DAIlV BUllETIN, New Vork NV, 1924-? 
JEWISH DAIlV FORWARD, los Angeles CA, 1897-1940 
JEWISH DAIlV FORWARD, New Vork NV, 1897-1983 
JEWISH DAIlV NEWS / JüDISCHES TAGEBlATT, New 

Vork NV, 1885-1928 
JEWISH DAILV PRESS & DER WEG, Detroit MI, 1919-

1920 
JEWISH DAIlV WORlD, Cleveland OH, 1907-1948 
JEWISH .lEADER, Boston MA, 1924-'25 (tweetàlig) 
JEWISH MORNING JOURNAl, New Vork NV, New Vork 

NV, 1901-1950 (ook genoemd MORGEN JOURNAl) 
JEWISH PRESS, Milwaukee WI, 1919-'23 (tweetalig) 
JEWISH WORlD, Boston MA, 1940-1952 
lOS ANGElES DAIlV ZEIT, los Angeles CA, 1919-

1936 (ook genoemd JEWISH DAIlV ZEIT, DAIlV 
JEWISH TIMES, CAlIFORNIA JEWISH STAR) 

MORNING FREIHEIT, los Angeles CA, 1922-1939 
MORNING FREIHEIT, New Vork NV, 1922-1980 
NEW VORKER ABEND POST, New Vork NV, 1899-1901 
NEW VORKER MORGEN BlATT & VIDISHER WELT, New 

Vork NV, 1899-1905 
PHIlADElPHIA JEWISH MORNING JOURNAl, Philadel-
phia PA, 1901-1948 

TEGlISCHE PRESS, los Angeles CA, 1934 
DER TOG, New Vork NV, 1914-1970 
WARHEIT, New Vork NV, 1894-1919 (ook genoemd 

DER TAGlISCHE HEROlD) 
ZEIT, New Vork NV, 1920-1922 

KOREAANS 
KOREA CENTRAL DAILV, los Angeles CA, i980-heden 
KOREA CENTRAL DAILV, New Vork NV, i990-heden 
KOREA ECONOMIC DAILV, New Vork NV, 1990-heden 
KOREA TIMES, los Angeles CA, 1980-heden 
KOREA TIMES, New Vork NV, 1967-heden 
SAE GAE TIMES, New Vork NV, 1990-heden 

KROATISCH 
HRVATSKA ZASTAVA, Chicago Il, 1901-1917 
NARODNI GLASNIK, Pittsburgh PA, 1947-? 
NARODNI lIST, New Vork NV, 1898-1922 
SVIJET, New Vork NV, 1908-1938 (ook genoemd: 

JUGOSlOVENSKI SVIJET) 

LADINO 
la America, New Vork NV, 1910-1924 (weekblad) 
La Epoca de New Vork, NV, 1915-1920 (weekblad) 

LITOUWS 
lAISVE, Staten Island NV, 1953-? 
DRAUGAS, Chicago Il, 1939-heden 
NAUJIENOS, Chicago Il, 1914-heden 
VILNIS, Chicago Il, 1936-1955 

NOORS 
MINNEAPOLIS DAGLIG TIDENDE, Min. MI, 1887-1932 
SKANDINAVEN, Chicago Il, 1870-1930 

OEKRAlENS 
AMERIKA, Philadelphia PA, 1911-1992 
ROBITNIK, Cleveland OH, 1916-1919 
SVOBODA, Jersey City NJ, 1920-heden 
UKRAINSKI SHCHODENNI VISTI (Ukrainian Daily 

News) , New Vork NV, 1919-1960 

POOLS 
AMERVKA-ECHO, Toledo OH, 1915-1933 
BUFFAlO TELEGRAM, Buffalo NV, 1886-1927 (ook 

genoemd POLAK W AMERVCE) 
DZIENNIK CHICAGOSKI, Chicago Il, 1890-1970 
DZIENNIK DLA WSZVSTKICH, Buffalo NV, 1907-'70 
DZIENNIK lUDOVV, Chicago Il, 1907-1925 
DZIENNIK NOWOJORSKI, New Vork NV, 1993-heden 
DZIENNIK POLSKI, Detroit MI, 1904-1980 
DZIENNIK ZWIAZKOWV, Chicago IL, 1938-heden 
KURIER CODZIENNV, Boston MA, 1915-1960 (ook 

genoemd: KURIER BOSTONSKV) 
KURVER POLSKI, Milwaukee WI, 1888-1947 
NOWINV POLSKIE, Milwaukee WI, 1906-1945 
NOWV DZIENNIK, New Vork NV, 1975-heden 
NOWV SVIAT, New Vork NV, 1937-1947 
RECORD CODZIENNV, Detroit MI, 1913-1940 
WIADOMOSCI CODZIENNE, Cleveland OH, 1915-1948 
ZGODA, Chicago IL, 1935-? 

PORTUGEES 
DIARIO DE NOTICIAS, New Bedford MA, 1910-1975 

ROEMEENS 
AMERICAN ROUMANIAN NEWS, Cleveland OH, 1917-'33 
ROMANAl, Cleveland OH, 1903-1917 

ROETHEENS 
DEN, New Vork, 1922-1926 

RUSSISCH 
ISKRA, New Vork NV, 1921-? 
NOVAVA ZARVA, San Francisco CA, 1928-1960 
NOVOVE RUSSKOVE SlOVO, New Vork NV, 1910-heden 
NOVV MIR, New Vork NV, 1911-? 
RANNEE UTRO, New Vork NV, 1932-? 
RASSVET, Chicago Il, 1916 (ook genoemd RUSSKI 

VESTNIK) 
RASSVET, New Vork NV, 1918-1926 
RODNAVA, New Vork NV, 1913-1918 
RUSSIAN lIFE (Russkaya Zhizhn), San Francisco 

CA, 1948-heden 
RUSSKAVA MVSl, New Vork NV, 1923-? 
RUSSKAVA ZEMlVA, New Vork NV, 1913-1916 
RUSSKIl EMIGRANT, New Vork NV, 1912-1915 
RUSKV GOlOS, New Vork NV, 1917-1948 

SERVISCH 
AMERICAN SRBOBRAN, Pittsburgh PA, 1936-? 
SRPSKI DNEVNIK, New Vork NV, 1911-1938 

SIOUX 
Anpao, Vankton SD, 1878-1882 (weekblad) 

SLAVONISCH 
Radnicka Borba, Cleveland OH, 1905-1935 

SLOVEENS 
AMERIKANSKI SlOVENEC, Chicago Il, 1925-1945 
AMERISKA DOMOVINA, Cleveland OH, 1929-1987 
ENAKOPRAVNOST, Cleveland OH, 1918-1965 
GLAS NARODA, New Vork NV, 1892-1935 
PROSVETA, Chicago IL, 1948-? 
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SLOWAAKS 
DENNV HLAS, Cleveland OH, 1916-1925 
LUDOVY DENNIK, Chicago IL, 1938-? 
LUDOVY DENNIK, Pittsburgh PA, 1943-? 
NEW VORKSKV DENNIK, New Vork NV, 1913-1960 

(wellicht Tsjechisch) 
ROVNOST LUDU, Chicago IL, 1926-1935 
SLOVAK V AMERIKE, Naw Vork NV, 1913-1935 

SPAANS 
EL BOLETIN FRONTERIZO COMERCIAL, Laredo TX, 
1930-? 

EL CONTINENTAL, El Paso TX, 1915-hadan 
CORREO MEXICANO, Chicago IL, 1926 
CORREO DEL RIO GRANDE, Brownsvilla TX, 1866-? 
EL CRONISTA DEL VALLE, Brownsvilla TX, 1917-'27 
EL DEMOCRATA, Naw Vork NV, 1870-? 
EL DEMOCRATA FRONTERIZO, Laredo TX, 1891-1920 
DIARIO DE LAS AMERICAS, Miami FL, 1953-hadan 
EL DIARIO DE LA MANANA, Los Angales CA, 1989-'90 
EL DIARIO DE NUEVA VORK, New Vork NV, 1913-1963 
EL DIARIO - LA PRENSA, Naw Vork NV, 1963-hadan 
L'ECHO OU PACIFIQUE, San Francisco CA, 1855-1860 

(Spaans-Franstalig) 
EL ECO MEXICANO, Los Angalas CA, 1885 
EL HERALDO DE BROWNSVILLE, B'villa TX, 1934-had. 
(Spaanstal. editie van da Brownsvilla HaraId) 
IBERIA, New Vork NV, 1894-? 
LE FIGARO, Naw Orleans LA, 1838 (Spaans-Frans) 
LA GACETA, Tampa FL, 1022-1965 
LAREDO TIMES, Laredo TX, ?-hedan (Spaanstalige 
editia) 

EL MANANA DAILV NEWS, Chicago IL, 1971-haden 
NOTICIAS DEL MUNDO, Los Angalas CA, 1983-hedan 
NOTICIAS DEL MUNDO, New Vork NV, 1983-haden 
NOVEDADES, New Vork NV, 1881-1897 
LA OPINIóN, Los Angeles CA, 1926-heden 
EL PASO DEL NORTE, El Paso TX, 1906-1918 
LA PATRIA, El Paso TX, 1919-1924 
LA PRENSA, New Vork NV, 19'17-1963 
LA PRENSA, San Antonio TX, 1913-1948 
RANCHERO, Brownsville TX, 1866-1879 
LA REPUBLICA, El Paso TX, 1919-1920 
LA ROZA, San Antonio TX, 1915-1 
LA TRADUCCIóN-PRENSA, Tampa FL, 1936-1948 
LA TRIBUNA, Houston TX, 1924 
LA VOZ DEL MUNDO, Calexico CA, 1936-1956 

TSJECHISCH 
AMERICAN, Cleveland OH, 1899-1936 
DENI tlLASATEL (Czechoslovak Daily HeraId), 
Chicago IL, 1891-1988 

HLAS LIDU, New Vork NV, 1886-1921 
NAROD, Chicago IL, 1894-1960 
NEW VORKSKV DENNIK, New Vork NV, 1913-1960 

(wellicht Slowaaks) 
NEW VORSKÉ LISTY, New Vork NV, 1875-1960 

Maanlandingen en voetafdrukken. 

21 Juli 1869» het was tegen 
vieren in de ochtend» toen 
honderdduizenden Nederlanders via 
het t~scherm een directe 
verbinding hadden met de maan. 
Die ochtend werd de eerste voet 
op de maan gezet. 

25 Jaar later, dus afgelopen 
zomer. herdachten talloze kranten 
die ene historische stap. Ik heb 
een groot aantal bijlagen bewaard 
maar ik doe er zelf verder niets 
mee. Belangstelling? Bel me even 
op en ik stuur ze u - tegen 
vergoeding van de verzendkosten -
gaarne toe! 

Klaas Salverda. 
tel. (070) 3500808 

ROVNOST, Milkwaukee WI, 1892 
SPRAVEDLNOST, Chicago IL, 1905-1930 
SVET, Cleveland OH, 1911-1936 
SVET-AMERICAN, Cleveland OH, 1936-1965 
SVORNOST, Chicago IL, 1875-1958 

VIETNAMEES 
NGUOI VlET, Westminster CA, 1987-heden 

WENDISCH 
Amerikanski Szlovencov Glasz, BathIehem PA, 

1921-1 (weekblad) 

WELS 
V Drych, Utica NV, 1851-1926 (weekblad) 
V Wasg, Pittsburgh PA, 1873-1888 (weekblad) 

ZWEEDS 
NORDEN, Topeka IN, 1913-1 
############################################ 

Opm. : 
1. Deze lijst is een poging om alle niet-

Engelstalige dagbladen in de Verenigde 
Statan, vanaf 1821 tot heden, te catalogise
ren. Voor. zover mij bekend waren er vóór 1821 
geen dagbladen in andere talen dan het Engels. 
Mijn voornaamste bronnen zijn geweest: 
- 'American Newspapers, 1821-1936", a Union 

List of Files Available in the United Stat es 
and Canada, ed. Winifred Gregory (Kraus Re
print, 1967); en 

- 'Editor and Publisher Vearbook", geraadpleegd 
om de vijf jaar vanaf 1940 tot heden. 

2. Oprichtingsdata komen uit bibliotheekbronnen 
en Zijn doorgaans correct. Data van laatste 

uitgave zijn in vele gevallen geraamd, vooral na 
1936. Waar ik geen raming binnen de tien jaar 
kon maken is een vraagteken gezet. 
3. Vele van de kranten in deze lijst werden 1-3 

maal per week uitgegeven voordat ze dagbladen 
werden, en andere hebben hun frekwentie daartoe 
teruggebracht. Sommige van de genoemde dagbladen 
verschijnen nog steeds als weekblad. De data 
slaan op de periode dat de genoemde krant een 
dagblad was. 
4. Sommige kranten die minder dan een jaar lang 

zijn uitgegeven werden weggelaten. Het is 
ook mogelijk dat dagbladen die het een langera 
periode hebben uitgahouden over het hoofd zijn 
gezien.- Alan Tigay, Montclair NJ, USA 

PS: Onlangs verscheen voor het eerst een nieuw 
Spaanstalig dagblad: 
EL DIARIO DE LA NAClóN, Washington DC, 1994-hed. 

IERSE KRANTEN: 
GEEN RECYCLING-VERPLICHTING 
De organisatie van krantenuitgevers in Ierland, de national Newspapers 
of Ireland heeft een krachtig protest laten horen tegen de overheidsplannen 
om het gebruik van papier met een bepaald minimum.percentage recycled 
materiaal verplicht te gaan stellen. De uitgevers stellen, dat de verantwoor
delijkheid voor wat er met oude kranten gebeurt niet bij hen ligt, maar bij de 
uiteindelijke gebruiker: de lezer. 
De organisatie stelt, dat de kranteuitgevers niet van plan zijn ook maar enige 
fin~nciële verantwoordelijkheid op zich te nemen voor systemen voor het 
verzamelen van oud papier. 
Men meent dat het verbranden van oud papier vanuit economisch als milieu
kundig standpunt verre de voorkeur verdient. 

hnm: C0Illpres,>, augU!\lus 1994. 

CORRESPONDENTIE-ADRES: 

VKTV, POSTBUS 137,8300 
AC EMMELOORD, 

NEDERLAND 
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KRANTENCURIOSA ui t de verzameling van 
Louis Nierijnck (deel 19) 

Over "Neerlands Vreugde-Courant I1 

een futuristische Times en een Kleine Vrije 
Zeeuwse Schreeuw •••• 

Allereerst hartelijk dank voor 
de prettige reactie van ons lid R.Weijburg 
i.v.m. het nog steeds verschijnen van de 
Tristan Times! 

In een onlangs verkregen ~ol
lectie Amsterdamse couranten bevond zich 
de EXT~-COURANT no.9 van 20 januari 1795, 
uitgegeven bij Cornelis van Leeuwen. Vol
gens Sautijn Kluit worden in dit nummer 
voor het eerst de woorden "Vrijheid,Gelijk
heid, Broederschap" gebruikt. 

,'R 't/lEW, GFLY(IlE[/). llROEDER·stnHAP. 

A', l~'),) 

":AMSTF:llnAM ,,~ 19''''';';"6'1. 
". '-"jl' f"'~ h, 'nh", ' 

~ I~trftn "''ll~' 11 "~fl"u ... l,. 1T1''l In b.1 r"lk ~mc ffl,,'\r. 

, . ' .. ..,. ~~~~~,:~:,I~t~' ft;;~1! ~fi;,,;'~'~ r~ 1~I:f/I~:~"~~:;~ ~;j 
\lIJ"k,~,," (/!"I't It ,." .. , tot ,,*/ h·wel~el1 """fr \·'t., <f\UO 

, F,.I (chr._tjl·' n \",,1'1''''', '" I(r .. po:;! bc-r Ir ty,) Jt ~n""1! 
rWr,:~f,' II~II \\"r n~n ft ~~",kn; "IrI"," I'UIH.:-.,Jcrl '," 

• 1-'lh 1,'1 <teil ,",'I'IIIII,U'.'n rt>'(11rrl' BU',:Ut:rHe' .\',UIM-~\· .I' 
IHII' .ll! tlJWel ... ,,·,l1lkn"~. lil h~1 n"I-.~ hun ,r(.hlkt 
'1~'I~n7kn.ht "m rlt I1Itr tn lil'·"! "dr~ In,l- ~ll,lle b,wu. 

'. t:",; !t~,.~~,,~p ~1111~r~~ :;:t;;I~,,·":I':~t:'I~.t~~t~~:!r;~":dnf~I;~ 
11'11: ", '", ft IJ~ .Iu 'W'n MIH!,'".. 111Orl, ,I!~ I'HI dt tnc-nmu
Ij.e,$c~tt"" d( nUt,*n 111 ,,'1'1Il~ • 1"I~~h~1<1 Il,~" ,~", Om ~ , 
1'\1'11 ''''!rol f~,..r tl,· I'lcr '0 Ir>CII \V~tn ,,,' halr ",~tn lIurell, 
uh'f fholl., ,",UrYI'I t·,~cnt Uit de ... ~llImdJt "ur.t~r, d01l1 I 
~HI ''''"d,,,,,,~,, ,,,,hll1. • . 

;I~I ~~1'3:m~'f~ :\! ~~;,,:r ,;'i;:~';~,;~'~"~.:~r 'h~i~ 
;,. ~!k~ ltj~m!~ '~~~r~~ ::;~:O~tlh~,,;·~~r:\~~jt t.~t:·~~ 
fier': ,J~ t"Tllt1hl,hnl/:e/t,ftJ. k'nt" hl nn,lrrl>,,,ddlnr. tn, 
Il-/k J 'Jrrmft:n ,\~, t- •• ,r .!i.- ,·",,1'rt t-(vrl!f1 IIJI 1>-1 I:Ulr. 

, II:ll"<!n. IIIn ,It n"·,.,,, n~1 I~,'" Ir ran •• "ttl ,fTlln It m~ ,; • 

. ~~~ ~~;I'!~I~:llj~~!1.!~urICff ru<>lktud!n fotD "J~ t 
I' U ft, r. , CAT I P!. 

'\ VRVIIP.IO I GF'.LVKIIEIn. nROl'.nERSCIIAP;' 

WtI,'.' f)1! ,'1l',n~IJ"Rn'Ut31 

llANlr.l. """ LJ\~,. 
. ~I,;t)~"rin n\~{~I'lfri~'~. 

1'. ~, nur." \'~I.T, .' 
\lM:\'NF.~ 1\'II.I,.E1>-I VAN UA!l3!L T. 
PJf;,RRr. Jfi' .. \N H/\PT"n,CHARl.h VAN bER AA •. 

dr.!~II~·::;~!:::fr;;r:a'I~"~ ti ~ 

fO ~~;h;,~~~t~:S~:\[M ~b~m:t~~~'= =~i~~ 
blrl, Vry, ., ~ 

Gt wlklV~1 ,iHr dw II!. tI'1ifè 1\« •• 'Pt, wt~ U le~l,f. 

~~~tf):~r~~;tt"!~r;'::!c~:' ~ iUo, ~ U ook ~ . 
GV 'YT. VU, av, try. aJlLYK t 

·U"eOv"'he"( .... r.lfIttrtdf·&u~: ...... ~ 
OJ!:~;td:t' ~rd~t~t'~~~~~~.~tlt,tnrmt hl 
del" 11'''''. m~1 ,Ie m!~ mwtt'l9n. b, "OOnUd lolldt' koe.. 

. ~1'~n!!\R~:::ri~.w ,In ~ft Yblt fit ltimt' ~,~l et_ 
• .V ti 

~~'!.r~~i;n:~:I\:r.r,Bu'ultQ!i1td 1tiOtIItyil.~ 
&l rrnetn mt'h"IÀ'NUq;''::t~~~~ 

N PJF.Tr.1\ ~,~y.. Kropmut., " " .. ' • 

!~~iW.W~I~':~~JJ~~',~ 
.v,1j VAN En" "' ' " ' 

Op de voorpagina (in deze 
courant is de achterzijde, zoals gebruike
lijk bij een extra uitgave, blank)boven 
een Amsterdams bericht over een 'merklyke 
gisting in het volk, by het naderen der 
vrye Fransehen' staat naast de datum 19 
January 1795 vermeld "Eerste Dag der Vrij-
heid". Het laatste artikel, over het 
benoemen van leden van het Revolutionair 
Comit~, wordt onder dezelfde datum gedrukt: 
"Eerste Dag der HolJandsche Vryheid". 

Een buitengewone curiositeit. 

Een wel heel bijzonder 
vignet in de kop van een krant is die van 
de Engelse BRISTOL TIMES,AND BATH ADVOCA'J:lE 
van 2 november 1839 in mijn collectie. 

Tussen de woorden Bristol en 
Times bevindt zich n.l. onder een in guir
landes gevatte tekst "Knowledge is Power" 
een liggende leeuw met daaronder een exem
plaar van de krant zelf 1 I 

Een merkNaardige uitgave is 
DE PROVINCIALE KLEINE ZEEUW( '.vAAR IN OPGENO

er een afdruk (zonder onderschrift of be
schrijving)in een nummer van de te Vlis
singen uitgegeven Scheldebode uit 1946 
staat, neem ik aan dat het blad toen ook 
verscheen. 

DE, PROVINCIALE KLEINE ZEEUW 

GELUIDEN ACHTER MIJ 

liet blo<! voor 
..d. IlO nta.". 

W"lItU ••• 

De Führer Is oog 
zoek, maar ••. 

De Provinciale Zeeuwse Courant 
te Vlissingen bestaat nu 237 jaar, dus 

,mogelijk werd het krantje door de PZC ge
drukt in 1946,toen die krant 189 jaar 
bestond. 

Andere titels in de kop zi~n 
"blad voor oud- en nieuw-illegalen", 
"afhankelijk van burgers,boeren en hoogere 
instanties", "onder bescherming van pers
zuivering en papiertoewijzing" en "onbe
twist de oudste zeeuwsche ;rechten". 

Het blaadje heeft niet veel om 
het lijf maar ik vind het thuishoren in 
een collectie perscuriosa. 

Een andere mooie kop van een 
MEN DE VRIJE SCHREEUW, 189ste jaargang no. kr . d' 
4 zonder vermelding van datum, maar omdat ant ~s ~e van ARGUS, humoristisch en 
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sat~Tisch weekblad,uitgegeven te Amsterdam, 
met als hoofdredacteur, ene Dr.Francisco. 

l'i 1\""·,,,I,,·r I MRa. 

Deze titel kon ik zo goed repro
duceren dat verdere beschrijving hiervan 
overbodig is. 

In het no. 31 van 17 november 1883 
begint op de voorpagina een artikel over de 
"Hax-Havel&arszaak". 

Verder bevat het blad artikelen 
over de verhouding Nederland en Belbië, over 
een staking te Amsterdam bij de rijtuigver
eeniging, een gesprek tussen Lansje en 
Ke:-gje. Een opvallende advertentie is de 
aankondiging van de eerste opvoering in het 
Grand Theater van "de voddenraper van Parijs" 

Een leuk tijdschrift. 

THE TUlES - newspaper as i t may be 
in 1950 - V~. 333.379 van 6 januari 1950 
(gedrukt in London in 1850)is een futuris
tisch blad dat door middel van artikelen en 
advertenties wil aantonen hoe de krant een 
eeuw later er uit zou zien. 

Zoals dat inderdaad in 1950 ook 
nog het geval was, staat de voorpagina van 
de 'toekomst' Times vol met advertenties. 
Het lettertype wijkt af van het blad uit de 
twintigste eeuw maar de titel bleef identiek! 
Het formaat is kleiner. 

Ik moet toch eens navraag doen bij 
de tegenwoordige directie van het blad of 
men deze curieuze uitgave kent, want de uit
gever.is een andere dan die van The Times 
in 1850;de achterzijde vermeldt: Printed by 
John Such, of No e 1 Norman Terrace,Wands-

worth Road, in the Parish of Clapham, ax,d 
published by him at his office,29, Hudge 
Row, Watling Street. 

Vele van de advertenties in het 
blad zijn nu nog futuristisch, maar 
sommige gaven in 1850 toch al goed aan hoe 
een en ander een eeuw later zou kunnen 
geschieden. 

Hieronder enkele leuke voorbeelder~ 
van advertenties uit de krant van 1850 hoe 
men dacht dat ze zouden zijn geplaatst in 
1950 : 

FOR nmmA. Y DIRECT. - The Originru 
. i :iASSA[] il.~LLOON lcav •• VauxhoJl "ew Tovm. (tllo 

"'once rOyl\t property), 110nuayo, Wet.lnel1daya, ,lnu fric.1aytt, re .. 
turmnlZ' eyer)' Thufaday, Saturday, "ad Tue,day. Fa..res :~.l.l', 
1'\n Albert; Birdea..ge. a. YiCLonll.a.nd ... a .. haif: aD t.he Wtolf', 
Half.an-Alben. Tbc DirecLOf of thi. higbly popuiar ::LOd, mucn 
ll?\tromzed conveyance. beg! to ~.uro tbc putJiic wat !J.e iull con .. 
trnUttlJ to sou bhrner tban 30Y mnel macbinist whatever, perform .. 
ln!f lbo whnle dldt:J.nee io. tbt> quiekeat »Ouible tune.;md with thc 
Ipaat motton... 1,'or tbc la{ety oe bia pa.d8en~f1I,. he at"rcby \'i'a~ns 

1111 pt'noll@ 3JÇU1nat Ihinlf k.itel~ hutUlIf olf rocken, or nollhnGj 
UmbreJlna. 3&. more tban onemHu (rom tbc etU'tn. ;lilt ÎI his lotenD 
tion to drop down upon all orfender.. ~o aDlohting' allowed in tho 
)Jirneacro:. 

U APIlJ COMMUNICATlON with INDLA. 
..~ ~ Tbe ..Erial ~bip, tbe 11 ln~htUer."'" Cal)t. Bolt. takes win~ 
poaitlve.1y on )londay ne~t. trom thc Termlous. at Old :"l etsan 
COlUmn, TrnfnJqar Square. Tho ft Hilfb8ier" i. a. aal'ely !:tnt? 
but lfutuanteed hy its ownera to perr'orm lho journey atm08t :JIJ 

'lulck "" tb •. \l.iul.. For f""got or p ... aago, apply to tb_ Cap""" 
on board. 

E XCGHSlOJ\ lb.b.ILWAl' COlllI)AJ\Y.-· 
r::"E8TIW PLF.AS[1RE TIIIPS -Dn 'lïcKe" are no~ . 

hsued al OOt Fan anrl"';"w}1nl: Tne tralDi Bll!.ru froll~ tue IH.nuol. 
Ir: (,rUi,'eUOT houar~. n: (I h.,JT"1 predeely. enntJlmj:' tht 'Palfj:en[ler~ : 
UI hrealdut ft~ berl.HCt, lenJ('1~'in~ the !ra~nce or UDIHlUlternter. i 
(..otit'e 1: OlM' oF. liufr.lio hUlDOb. IC toe flU ... weB~ or tbe ba.ck seult" . . 
roent!" or Amenca: taKt: '1 c .. al Canto4, IU1d BUp lr. ConsumUrople i 
t~lurnlnr to l,OWf. tlmf' ~.~O~~l~~~~flSlOOL. ' 

'I'GBES aud HAlmELS for Bupplyin!; J::.nrtb: 
All" to BnJloomsu Bnd aLben, wheD beyoDe: the atnlO!-

poen of term firmA., .;Cl ir made t<' order, A iew oeeond .. banc· 
ODe!- a.l. Hu,. eact., Galt. anc AYr BoTCJU StJee~ 'YwomiJ' l.i il 
Gn\'ep,enc!.. . I " , " 

r I 'HE EASY :YIA<..:Hl~m ... DIDO," CUnt. 
, Winlf1tte, will ~y in tbe t:pUrH of t.h. preaent weeK- to 

ebinL It. will !Jtop at tbe Monument te t.a.k.a up paaseoqmn. Fot 
~~~b.~cue~f lraruut appiy to tbe owners, .Yuan. TWI(f wa Rusn., 

GREATEST WONDEICiirihe AGE.-Thc 
TALiiING C.\1\ who tiiscounes in T'Wclve Forelg'n L::m

rua.geB. and plays upon Ih~ Harp, Plano, K~ttTo Drums, .xc. Ta 
be lean 3.\ lla.da.m. Cat.lln", (;a.teatun StreeL. .\dmiuion, One 
Edward. 

l\1 'GFFIK TOASl'E1L-TrY lIiessrs. WiisOll 
... anè CraC"t"l f Muffm 'louler, wiücL IO&GU MUtfUH, anè 
Crumpelf witbOU' t.ne a.ià c~ flfc.. TDn nt'w diocoVt'T'\' hl MoLlem 
Cooti.f!ry u tOf' BCmE' of .urDrj~e·.nnê ,...undcr t(1 bH 'Wn'o hove ulled 
it.. 1 {I ~e had in Sitve:- aOL Golc., s.', Albion HOUDt I lilt;h .. &lfr-et. 
Shornl)rcn. 

Een heel decoratief exemplaar 
in m~Jn verzameling i's NEERLANDS VREUGDE
COURANT, by gelegenheid van het Driedaags 
Verblyf, van Zyne Doorluchtige Hoogheid, 
Neerlands Gelièfde Erf-Stadhouder, enz., 
binnen de Stad Amsteldam. 

De uitgever J.Peppelenbos (in 
de Jonge Roelofs Steeg) schrijft in de 
aanhef over "myn voorgaande Vreugde-Courant" 
dU9 kort voor het verschijnen van dit exem
plaar, was er nog een ander. 

. De krant uit 1790 in groot formaat 
éénzijdig bedrukt, vertoont aan weerszijden 
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een gebloemde pilaar en bovenaan gravures 
van een engel met trompet en daarnaast een 
tweetal ruiters. In drie kolommen wordt een 
omstandige beschrijving gegeven van het be
zoek me·1: eronder een afsluitende "Afscheids
Groete" 'van de eigen digter.' 

3en leuk stuk in de verzameling, 
aangekocht op een recente veiling van 
boeken. 

Het ROTl'ERDAMSCH AVOND3LAD verscheeJll. 
voor het eerst op 29 november 1813 en de K.B. 
veronderstelt dat er totaal 24 nummers ver
schenen zijn. 

ROT T r: R D,\ M S CII 

AVONDBLAD. 

" N~ 18, 

IJullde'IJff,~ 'r/tII 10 LJt'c~lI/l!tr I~,J .. 

11 0 T 'r R n'n A :\1 ,0 Df'!um/·"r. mi 1'lIhli. 
talie \'an Ziine Koninklijke lIuughl'i,1 on1.el1 
Suuvr.rain in dato I 'A tlc/.er, i':l hd "'l'rk dcr' 
I'lIspnWlcll gwegdd, Een ic,ll'f mug \\'1 ~r '4rij 
en zUIlder 1~1!J dour cic Nttll'rlnllden rCJU'n I • 
l1Iel lIilzUlulcriu,lt, Icn eE'rsten, \'all de gt'lIen 
die in, til! n;tbijllcitl will~n rdzcn v<tn t"è1l6 

duur ,Ic O~'allh!crdeH of vlln wegen Z. K. J I. : 
gehln1 keertie vt!:iting, en ten L weeden , van , 
de groml rlie I!eh begevcll in rif'! l1f'hijhdrl der 
zlIilldijkc grenzen VRII Ilcn Slaat. Dele ninnen~ 
Innd!«:hc l~:I!'lkKJrten zullcn door ,Ie Sl~tll!lijk.e 
Lt:1'iturcn wnrclell a(~f'geven. Olllleul:::lfltll'dl"', 
llll!lpuurlcn 'tullt:1I wu,t..Itn nrgegcYC'1I ,Inof den 
Secretaris van Staot VOOf ,Ie Duitt'lIlll1ltl .. dle 
:takt'n t op ch:dnrntoirrn der vlnotsdijku f('gc~ 
rill~tl;, en ook, hij cldegtlotic, vour 'lOf) wel 
Houtcelalll en C/U nnhij gelcgen Zecl'laals.t'1l 
MIl,t!,"lIl1l, c100r lkn COlllmio!lari~ GrHNnnl dt<r , 
J'lllil.'ic J die volgf'Il.'l f'en <llllll'f hnluit Yall 
:t. K. Ht iu tJl!tt: Slad relilUCrt:n z.a.1. 

. V~. 

getuige de volgende zinsnede aan het eind: 
"Dit AVONDBLAD wordt iedere dag, 's avonds 
ten zev.en uren, uitgegeven bij J • Immerzeel, 
Junior, Boekverkooper in de Kleine Draai- " 
steeg te R~tterdam. Prijs ~én halve Stuiver. 

Sommige wekelijkse 'newsbooks' die 
onder verschillende titels verschenen in het 
Engeland van de 1e helft van de 17e eeuwen 
vooral tijdens de perioae van de revolutie 
aldaar, zijn zeer zeldzaam en als ze al eens 
worden aangeboden, erg prijzig. 

Vooral die enkele nummers die op 
de voorpagina van een illustratie zijn voor~ 
zien. Onlangs bood een Engelse antiquair één 
exemplaar van de Hercurius Civicus (1643) 
aan voor .f.100.00 (n .. 260,--) .. Die prijs i'iaS 
blijkbaar nog veel te laag want toen ik er
over telefoneerde, bleek het exemplaar niet 
alleen al verkocht doch had de handelaar een 
20-tal klanten moeten teleurstellen! 

In mijn collectie beyindt zich een 
exempl3.ar van een PERFECT DIURNALL OF THE 
PASSAGES IN PARLIAHENT van 8 mei 1643 met 
een prachtige houtgravure op de voorpagina 
van de 'House of Commons'. 

.•.. ~ .. ,.,., 

I 
\. 
" j 

t 
\. 

l 

~. 

." .~,-;:-.. -.~. -·-r-;-~ -,'--------;-:- ,-~ 

.v~,.; ~i I 

or ·.T H:;: 

... PASSAGES 
;_ ... ~ .. ~ Pai!i .. me:lc :. 

1" .. "'lh.firft·.jt.:l1.! 1.lh. a, .r",u.,. ==~g:!.! 
CIIW" ?,bt!4i6IIfb4sx4.Ihs.fw'/TlllJW~'~~fh# C~,PJf'" Wi1IÏlm C60k 
"l~ fFlllil!1#. -""""""'f'I8~'J. O!cCI,Pr.!.uw • .m4gl' 
. . ,.;;rWl~Ft"c..""".,eU7J"'n6t;" 

. M~rlHfl''''f.;!l"" 
HcHou,lf:oiC.xnmonsludfünim eonlûl .. Nni tbs' 

ltaoll 00 a mCUOQ made tbc ",«ie Olim h", W .eJrll 

fOf the. rcmat'c afthc SIIlwP or' wnta .. 'Jn.urruJ '" 
bury :1nd Biili.o?Wrn BûhÓit of Ely tO rm, ,,/.1111$61 
!Omc UD'lOU'I' paru ri'om toàdooJor mu 'l t~, tptóllll 
:c iJ conc:l1TOO they hue !lÏ.owici rncm .. ,û,I"niil/1$J. 
diartf'ioimeWut uul but doeefBaoy O.'t{eI'J., (iJ, 
iUOf.fittJbymrmutlf'tJ Uldme.rindru .. r,n4YU INIOI 
IJM'flU !JI1 Loedoa. m4 othcr pam of .t:,'lfBJ YCiie
tl'IWJ 11n~1les:w: t1nu: tbcu Impnlo.nrncnt flure • .JJJ4 1'P 
inm. Tovm.!hu:dt,CCfim'lOaJnoro. Wû.Wwm 
YIl4AOtofwccouné:u fifdf'Wooi~tO (1'~11f/1 
Cmd Wim :mQ Xc1if~iib.gllOO !::cfinc ,WHII~~' 
ti1eyha.dht.cianeu~2.JM.11f~illTrylJJ IIIJ.HemunÎ'" 
"~ewrt". ulC1ldgC'd 'gtl.lMll~ rhl~t',~t1'i1' 

ioe tlw. ~c wcnt.4il bt Giii'\U1ry to t1w Rweund JU1Uca of ?IlW1mC,nt, uW ,.r,ur -"'1<' 
,,":w éli'PJJ:!DIm11J;/;II~/. A .t. I'AC':CDr'M .7".1! Uj'u 

Mijn exemplaar is nr. 18 van 16 
december 1813. Het blad heeft op de voor- Bericht uit de Reizende Nieuwsbode 1843 : 

LmmBN, 19 JtÏnuarij. Te èa~b-d-e-n-h~~rt ·e~nt~en t!id geleden hee·votQ 
pagina Rotterdams nieuws, altans melding van gem:le voorzeker eenig voorval in zijn aard plaats g~bad., Een we~wQ 
een pubIJ." katJ.· e (omtrent het vri J' zonder pas_ Daar van middelbare jaren vat liefde op voor een zeer Jong meiSJe en 

Houwt haar. -Kort daarop wordt-de ZOOD, dien de .weduwnaar U!t z(ln 
poort door de Nederlanden te reizen). Op de eerste huwelijk had, ook verliefd, en wel op de m,o~der vau de .m~'II~e 

vrouw zijns vaders, die nog In den, bloei harer Jar,~n ~IIS. EtndelDk 
2e pagina enkele sumiere mili taire berichten trauwt hiJ haar. Nu was de vader scnoonzoon van zgn eIgen zoon,en 
en op pag~ 3 en 4 een gedJ.· cht "Kreet" dat de moeder niet alleen schoondochter van baren stiefzoon, maar d31lren-
- u ~'Vcn schoonmoeder van hare eigene moeder, die scboondocntcr weEd 
vol.2:ens een geschreven note, van Tollens ' ·van hare eigene dochter, cerwij de man der laatstgenoemde scnoonuader 

~ is van zijn Miefmoedcr ~ schoonvader van zijn eigen vader. Hoc zat 
hand moet zi jn. het worden, wanneer kinoeren uit deze huwelijken verwekt worden? 

Dit blad verscheen dus dagelijks, .. ('dordt ve:t>volgd) 
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I Dagblad in Focus I 

Onbevreesd en vol bezieling trokken ze ten strijde 
alsof het hun sport was. Op als forten versterkte 
heuveltoppen hielden ze hun koningsfeesten, en in 
heilig verklaarde eikewouden offerden ze mensen
levens aan hun goden. Bronzen ornamenten sierden 
hun strijdwagens, hun vrouwen droegen sieraden ook 
van brons, en dichters bezongen hun heldendaden. 
We hebben het over de Kelten. In de acht eeuwen 
vóór het begin van onze jaartelling vestigden deze 
Kelten de eerste beschaving in Europa ten noorden 
van de Alpen. Op het toppunt van haar macht 
strekte deze zich uit van de Atlantische Oceaan 
tot de Middellandse Zee, en tot ver in de Balkan, 
tot aan de Zwarte Zee toe. Op het ogenblik staat 
binnen de archeologie de studie van de Keltische 
beschaving in het brandpunt van de belangstelling. 

VERBOND VAN ST~EN 
Een belangrijk volk, dus. Toch is de geschiedenis 
ervan, zoals dat heet, in nevelen gehuld. Vandaag 
de dag brengen de geleerden de Kelten in verband 
met de Indo-Europese stammen die zich in het derde 
millennium BC ten oosten van de Karpathen ophiel
den. Hoe en waarom ze naar het noorden en westen 
uitzwermden is onduidelijk. De Kelten maakten 
hoogst zelden gebruik van het geschreven woord; 
hun kennis werd bijna uitsluitend mondeling over
geleverd van het ene geslacht op het andere. De 
details van hun dagelijks leven moeten moeizaam in 
elkaar worden gepast uit sagen en legenden, waar
van sommige door Ierse monniken zijn opgetekend; 
uit klassieke (Griekse en Romeinse) bronnen; en 
uit bodemvondsten. Op grond van de hieruit te
voorschijn gekomen gegevens moet men de Kelten 
beschouwen als een los verbond van stammen met een 
gemeenschappelijke taal, cultuur en religieuze 
traditie, zonder dat deze stammen ooit gezamenlijk 
een staatkundige eenheid hebben gevormd. 

HALLSTADT, LA TèNE EN ONDERGANG 
De Keltische cultuur nam een aanvang rond het jaar 
800 BC, toen nieuw ontwikkelde technieken een 
sterke verbetering in de kwaliteit van ijzeren 
gereedschappen en wapens teweeg brachten. Dit 
vroege 'ijzeren tijdperk' wordt voor wat de Kelten 
betreft door de wetenschappers omschreven als de 
'Hallstadt'-beschaving, zo genoemd naar de plek in 
het Oostenrijkse Salzkammergut waar in het midden 
van de vorige eeuw een groot aantal van deze voor
werpen werd opgegraven. Deze Hallstadt-technologie 
maakte de weg vrij voor een ware bloeiperiode van 
Keltische macht en kunnen, en die op zijn beurt 
bekend staat als de 'La Tène'-beschaving. Ook deze 
naam is ontleend aan een opgravingsplek, aan de 
oevers van het Meer van Neuchätel in Zwitserland. 
Deze periode begon in ca. 500 BC en wordt zonder 
meer beschouwd als de belangrijkste beschaving in 
het pre-Romeinse Europa. Gedurende de Hallstadt
en La Tène-periodes vestigden de Kelten zich in 
een groot deel van Midden-, West- en Zuidoost
Europa. Toch was de ondergang van een dergelijke 
verzameling stammen, die volstrekt onafhankelijk 
van elkaar te werk gingen, onvermijdelijk. Tegen 
de 3e eeuw BC begonnen de Romeinen aan hun grote 
veroveringscampagne, en 300 jaar lang viel de ene 
Keltische stam na de andere ten prooi aan de van 
het Zuiden uit oprukkende legioenen. Wie er meer 
van wil weten leze de stripverhalen van Asterix en 
Obelix! Alleen Ierland en Schotland ontsprongen de 
dans. 

April 2l. 1968 
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DE MONNIKEN 
Dat was dus bijna het einde van de Kelten, maar 
niet helemaal. De inmiddels tot het christendom 
bekeerde Ieren zorgden in de vroege middeleeuwen 
voor een soort Keltische herleving: bezield door 
hun nieuwe religie en de drang om uit te zwermen 
stichtten Ierse monniken op verscheidene plaatsen 
in Europa kloosters, die zich ontwikkelden tot 
centra van onderwijs en cultuur die voor hun omge
ving van het grootste belang werden. Eerst trokken 
ze naar Schotland (Iona), Engeland (Lindisfarne) 
en Wales (St~David's); later naar Frankrijk (Metz, 
Luxeuil en Péronne), Duitsland (Keulen, Erfurt, 
Neurenberg en Regensburg), Oostenrijk, Italië en 
Zwitserland, waar de naam St.Gallen nog duidelijk 
wijst op de Keltische oorsprong. Zelfs in het 
Oekraïense Kiev war'en de Ierse monniken aktief, 
Overigens zijn er tal van topografische namen in 
Europa die een Keltische oorsprong hebben. Sommige 
verwijzen naar de Keltische stam die zich vroeger 
in de omgeving ophield. Voorbeelden daarvan zijn 
Chartres (Carnutes), Parijs (Parisii), Limoges 
(Lemovices), Sens (Senones), Tours (Turones), de 
Ligurische Zee (Ligures), Trier (Treveri), en de 
Dardanellen (Dardani). 
Plaatsnamen met 'briga' (= heuvel) of 'dunum' (= 
(fort) zijn ook van Keltische oorsprong. Voorbeel
den: Verdun, Dundee, Bregenz, Soissons alias 
Noviodunum, Leiden alias Lugdunum Batavorum, Bel
grado alias Singidunum, Würzburg alias Segedunum, 
Colchester alias Camelodunum, Coimbra alias Conim
briga. De Latijnse namen zijn minder Latijns dan 
men op het eerste gezicht zou denken! 
Bepaalde landen en streken dragen nog steeds 
Keltische namen, zoals Galicië in NW Spanje, de 
Kroatische kuststrook die bekend staat onder de 
naam Dalmatië, België, Helvetië (= Zwitserland) en 
Caledonië (= Schotland). De Galatiërs of Galaten, 
naar wie één van de boeken van het Nieuwe Testa
ment is vernoemd, waren een Keltische stam, die 
vroeg in de 3e eeuw BC op uitnodiging van de 
koning van Bithynië als huurlingen de Bosporus 
overstaken, naar Klein Azië dus, Na vijftig jaar 
lang rovend en moordend te hebben rondgetrokken 
werden ze verslagen in de Slag bij Pergamon (230 
BC) en vestigden zich in de omgeving van het 
huidige Ankara, waar ze zich later in een vroeg 
stadium lieten bekeren tot het christendom. 

HALLOWEEN 
Geschiedenis is het leggen van verbanden. Vandaag 
de dag manifesteert het Keltische erfgoed zich 
niet alleen in de vorm van een apart soort folk
achtige popmuziek uit Ierland, of Schotse doedel
zakken, of de Halloween-traditie die met name in 
Noord Amerika wortel heeft geschoten, maar boven 
alles in de oude Keltische talen die nog door zo'n 
twee miljoen mensen worden gesproken. In Ierland, 
langs de westelijke kusten van Schotland, in 
Bretagne, en vooral ook in Wales. Op het eiland 
Man, waar het Keltische Manx uitgestorven was, is 
een bescheiden 'revival' gaande. Zo ook in het 
Engelse graafschap Cornwall. Maar ook op andere 
plekken, van Noordwest Spanje tot op de poesta's 
van Hongarije, vindt men groepjes mensen die 
zichzelf als Kelten beschouwen. 
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Kranten (ons onderwerp, per slot van rekening!) in 
deze Keltische talen zijn er helaas maar weinig, 
en zijn er ook nooit veel geweest. Zo af en toe 
hebben we er al eens wat aandacht aan besteed; één 
van de eerste afleveringen in deze rubriek was 
gewijd aan het dagblad "Lá' dat in Belfast ver
scheen in het Iers-Gaelic. Zelfs in de Ierse 
Republiek waren er op dat moment alleen nog maar 
weekbladen meer in die taal. In het uiterst 
dunbevolkte gebied waar nog Scots-Gaelic wordt 
gesproken is de oogst aan periodieken in die taal 
nog magerder. Iets beter staat het er voor in het 
cultuurbewuste Wales, waar een aantal weekbladen 
in het Wels zon iet floreren dan toch op zijn minst 
voortbestaan, In Bretagne is het Bretons al twee 
eeuwen lang het slachtoffer van de culturele een
heidspolitiek die vanuit Parijs wordt opgelegd, en 
die het de diverse minderheid stalen in Frankrijk 
bijzonder moeilijk maakt. Van een regelmatig ver
schijnende Bretonse pers is dan ook geen sprake. 
Zoals Alan Tigay in zijn omvangrijke lijst van 
niet-Engelstalige (dag-)bladen in de Verenigde 
Staten opmerkt, zijn er daar ook enkele Iers- en 
Welstalige bladen gepubliceerd, en in Argentinië, 
waar een kleine Welse gemeenschap bestaat in het 
zuiden van het land, in en rond de stad Trelew 
(een Welse naam), zal ook wel iets van een Wels
talige pers bestaan of hebben bestaan. 
Men moet natuurlijk niets uitsluiten, maar het 
lijkt niet waarschijnlijk dat een culturele her
leving in de Keltische gebieden langs de Atlan
tische kusten, ook al zou deze ruimhartig met 
overheidssteun worden bedeeld, zou resulteren in 
een duurzaam herstel van dit kostbare erfgoed, met 
alle uitingen die men zich wenst.- DJO 

################################################# 
(Op basis van een tekst van Thomas J. O'Nei11 voor 
de National Geographic Society) 
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Het halve verhaal van Rost van Tonningen 
Dat een redactie van een krant zich kan vergissen in de 
motieven van personen heeft de lezer van de Telegraaf 
in augustus 1936 gemerkt. Hoewel deze krant ook toen al 
het imago van een sensatieblad had, stond ze bekend om 
de goede kwal iteit van de politieke en economische be
richtgeving. Ook nam de redactie telkens duidelijk 
stelling tegen het oprukkende nationaal-socialisme. 

In augustus 1936 besteedde de Telegraaf uitgebreid 
aandacht aan Mr. M. Rost van Tonningen. Reden voor de 
publiciteit was zijn terugkeer uit Oostenrijk, waar hij 
voor de Volkenbond werkzaam was. Dat hij zich al s~oe

dig zou ontpoppen tot een fanatieke volksnationale ) 
N.S.B.-er, bevroedde de redactie niet. De verborgen 
agenda van Rost van Tonningen bracht de redactie echter 
in grote verlegenheid. Hieronder volgt een overzicht 
van de verslaglegging uit die periode. 

ACHTERGROND 

In 1931 werd Rost van Tonningen als vertegenwoordiger 
van de financiële commissie van de Volkenbond in Oos
tenrijk aangesteld. Het doel van zijn werkzaamheden was 
het reorganiseren van de Oostenrijkse staatsfinanciën. 
Begin augustus zag hij zijn taak volbracht, omdat "het 
Oostenrijkse bankwezen gereorganiseerd, het betaalmid
del stabiel en de begrooting, met inbegrip van alle 
uitgaven, nagenoeg in evenwicht zijn". Daarnaast speel
de mee, dat Oostenrijk in juli van dat jaar een 
'vredesakkoord,2) met Duitsland had gesloten. Hiermee 
was de basis gelegd voor een verruiming van de handels
betrekkingen en een verbetering van de economische 
situatie. Rost van Tonningen schreef zijn ontslagbrief 
en hoewel het ontslag pas in oktober inging keerde hij 
in augustus terug naar Nederland. 

HET NIEUWS 

De telegraaf van 5 augustus 1936 bracht in twee artike
len het nieuws van de 'terugkeer' van de Volkenbondver
tegenwoordiger. In een kort artikeltje werd het feite
lijke nieuws gebracht, terwijl enkele pagina's verder 
een "relaas van een onderhoud met de heer Rost van 
Tonningen" stond afgedrukt. Dit interview is in die zin 
opmerkelijk, dat in de nummers van Telegraaf uit de 
jaren dertig nagenoeg geen vraaggesprekken over poli
tieke en economische onderwerpen voorkwamen. 

Onder de kop "Mr. M. Rost van Tonningen acht zijn taak 
in Oostenrijk ten einde" stond in vette letters "Zijn 
plicht roept hem naar het vaderland". Nadat uitvoerig 
was gesproken over de situatie in Oostenrijk, kwam de 
politieke en economische situatie van Nederland aan de 
orde. In zijn ontslagbrief aan de Volkenbond had Rost 
van Tonningen namelijk geschreven. "Anderz ijds blijkt 
de toestand van mijn Vaderland zoo moeilijk te zijn, 

dat ik als goed vaderlander meen te moeten werken voor 
mijn land, ten einde Nederland te helpen oprichten 
tegen de vernietigende macht die het van binnen uit en 
van buiten af bedreigt". Deze zinsnede was voor de 
'speciale verslaggever' reden om een toelichting te 
vragen. Op de gestelde vragen kwam Rost van Tonningen 
met een mistig betoog: "Welnu, ik meen, dat het de 
plicht is van iedere Nederlander zich in te spannen, de 
mogelijkheid te vinden tot de concentratie van alle 
opbouwende krachten die op snelle wijze de huidige 
problemen kan oplossen. ( ... ) Het is beter dure produk
ten in eigen land te produceeren, dan goedkoop in het 
buitenland te koopen en dus indirect vreemden arbeid te 
subsidieeren". En tot slot: "Noodig is een snelle ar
beid, die helaas bij de tegenwoordige constellatie van 
de regeering niet geleverd kan worden". De redacteur 
nam met deze antwoorden genoegen en verzuimde te vragen 
wat de concrete bedoeling van ex-Volkenbondvertegen
woordiger waren en welke (politieke) stappen hij zou 
gaan ondernemen. 

Twee dagen later was de komst van Rost van Tonningen 
nog steeds nieuws voor de redactie van de Telegraaf. 
Het blad van 7 augustus bevatte een artikel onder de 
kop "Mr. Rost van Tonningen's heengaan te Weenen be
treurd". In dit artikel werden nogmaals zijn kwalitei
ten breed uitgemeten. 

VOLK EN VADERLAND 

De desillusie voor de redactie moet groot geweest zijn, 
toen de volgende week het N.S.B.-blad Volk en Vaderland 
op het bureau verscheen. In dat blad werd uitgebreid 
melding gemaakt van de toetreding van Rost van Tonnin
gen tot de N.S.B .. Al snel werd duidelijk dat de uit
spraken in het Telegraaf-interview in een heel ander 
licht bezien moesten worden. 

Wanneer de opmerking over de "plicht van iedere Neder
lander" gelezen wordt in relatie tot het leidend begin
sel van de N.S.B., waarin het belang van de staat boven 
het individuele belang wordt gesteld, krijgt deze op
merking een geheel andere lading. Met zijn opmerking 
over de "concentratie van opbouwende krachten" doelde 
hij evident op een sterke nationaal-socialistische 
partij, De uitspraak over het "indirect subsidieeren 
van vreemden arbeid" had uit de mond van een N.S.B.-er 
ook in 1936 al een verdachte betekenis, omdat de N.S.B. 
in die periode al steeds openlijker anti-semitisch 
werd. Tot slot was zijn mening over de "constellatie 
van de regeering" tegen de achtergrond van 'de strijd 
tegen de democratie' door de N.S.B. meer dan een opmer
king over het feitelijk functioneren van het derde 
kabinet Co1ijn. 
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ZUUR 

De redactie van de Telegraaf zag dit ook en besloot in 
het nummer van 14 augustus de briefwisseling tussen 
Rost van Tonningen en Mussert integraal uit Volk en 
Vaderland over te nemen. Hoe~lel de inleiding van de 
Telegraaf redactie zeer feitelijk was, was de toonzet
ting zuur. Onder de kop "De heer Rost van Tonningen 
treedt toe tot de N.S.B." stond "Thans komt het natio
naal-socialistische orgaan 'Volk en Vaderland' met de 
mededeeling, dat genoemde heer tot de N.S.B. is toege
treden". Hierna volgde de tekst van de brief van Rost 
van Tonningen en het antwoord van Mussert. 

Dit was een verstandige zet van de redactie, omdat in 
deze brief van Rost van Tonningen heel duidelijk zijn 
motieven naar voren kwamen. Hierdoor kwam het interview 
in een ander perspectief te staan en kon de lezer 
begrijpen dat de redacteur de intenties van Rost van 
Tonningen verkeerd had ingeschat. Ook werd duidelijk 
dat de brief aan Mussert gedateerd was op 7 augustus. 

Duitse dagbladen in 

Reeds vóór het eigenlijke begin van de Tweede 
Wereldoorlog, namelijk op 15 maart 1939, werd 
Tsjechië door Duitsland bezet, en tot "gebied met' 
bijzondere status' verklaard: het protektoraat 
Bohemen en Moravië. Slowakije werd, zoals sinds 
1993 opnieuw, zelfstandig (zij het eigenlijk 
alleen maar in naam- DJO). 

In september 1939 werd het westen en midden van 
Polen door Duitsland veroverd; in april tot juni 
1940 volgden Denemarken, Noorwegen, Nederland, 
België en grote delen van Frankrijk. Luxemburg 
werd ingelijfd bij het Duitse Rijk. In het voor
jaar van 1941 volgden Joegoslavië en Griekenland 
(Albanië was al door Italiaanse troepen bezet), en 
op 22 juni 1941 ging de oorlog in het oosten van 
start. Gedurende het begin daarvan, tot aan de 
slag om Stalingrad, werden het oostelijke deel van 
Polen, de Oekraïne, Wit-Rusland, de Baltische 
staten, en grote delen van Rusland zelf veroverd. 
Moldavië (en het z.g. Transniestrië- DJO) werd 
door Roemeense troepen bezet. 

Ook in de met Duitsland verbonden landen: Italië 
(tot 1943), Hongarije, Kroatië, Roemenië, Bulga
rije en Finland,waren niet zelden Duitse troepen 
gelegerd, vooral tijdens de laatste twee oorlogs
jaren, toen de Gealliëerden steeds verder tegen 
Duitsland en haar bondgenoten oprukten. 

Tot 1918, maar ook in de jaren tot 1939, bestonden 
er in een aantal gebieden buiten Duitsland dag- en 
weekbladen ten behoeve van de Duitse bevolking ter 
plaatse. Dit was o.m. het geval in Tallinn (Du. 
Reval; de hoofdstad van Estland), Riga, Danzig 
(Pools: Gdansk), het westelijk deel van Polen, in 
Bohemen en Moravië, Hongarije (met name in het 
zuiden en westen van het land), Joegoslavië (met 
name de Vojvodina), en Roemenië (Zevenburgen en de 
Banaat); maar ook in de Belgische Oostkantons 
Eupen en St.Vith, en in Elzas-Lotharingen. Vele 
van die kranten overleefden de Duitse, of later de 
Sovjet-Russische, bezetting niet, en andere waren 
genoodzaakt hun politieke stellingname radikaal te 
veranderen. 

Men zou kunnen zeggen dat de continuïteit van de 
" Duitstalige pers in het buitenland reeds in de 
~jaren 1939-'40 werd onderbroken, hoewel verschei-
0,~e, zoals 'Danziger Neueste Nachrichten",. 
"u""ltsche Rundschau" (Bydgoszcz IBromberg) , Lod
sch~'" Zei tungl Li tzmannstädter Zei tung", • Kat to
witze~ Zeitung', 'Brünner Tagblatt" en 'Pester 

De redactie kon daar 5 augustus dus nog geen kennis van 
hebben. Onduidelijk bleef echter wel, waarom de redac
teur niet doorgevraagd had in het interview. Daar staat 
echter tegenover, dat in de jaren dertig de 'harde 
interviews', zoals wij die momenteel kennen, niet 
voorkomen. 

Met dit laatste artikel was voor de redactie de kous 
af. De lofzang over Rost van Tonningen stokte, sterker 
nog, over hem werd de eerste tijd niets meer ge
schreven. 

HAROLD MAKASKE 

NOTEN 
1. De racistische pro-Duitse Nazi stroming binnen de 

N.S.B., die tijdens de bezetting collaboreerde 
met de SS. 

2. Dit akkoord was een van de strategische zetten 
van Hitler, die zou leiden tot de 'Anschluss' van 
Oostenrijk in 1938. 

bezette landen, 1 -1 
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Lloyd' nog tot aan het einde van de oorl 
verschenen. 

FRONTKRANTEN 
Met het begin van de gevechtshandelingen ve, 
nen ook de eerste frontkranten. Voorbeelden ZlJn: 
"Armee-Nachrichtenblatt', "West-Front', 'Feld
Zeitung", "Schlesische Frontschau· en andere. Ze 
verschenen dagelijks met vier tot acht pagina's, 
en hadden ten doel de soldaten in te lichten over 
de stand van de gevechtshandelingen en de situatie 
aan het thuisfront. Bovendien voorzagen ze in een 
zekere mate van kultuur en amusement, zij het van
zelfsprekend allemaal in het kader van de destijds 
heersende fascistische ideologie. Deze front
kranten waren niet kenmerkend voor de dagbladpers 
in de bezette landen. 

DEUTSCI-IE FRONT 

Der wirlschnfllichc und soziille Aulball 

Neuordnung lothringens 

GROTERE VRIJHEID VAN MENINGSUITING 
Vanaf het begin van de bezetting werd van Duitse 
zijde in elk van de bezette landen getracht om 
representatieve Duitstalige kranten te vestigen. 
Later, na de oorlog, hebben Amerikanen en Russen 
dit op dezelfde manier gedaan. Deze kranten waren 
enerzijds bedoeld voor militairen en burgers die 
werkten voor de Duitse bezettingsmacht, maar ook, 
anderzijds, om de bevolking van het land in kwes
tie een positief beeld te geven van Duitsland en 
van de heersende fascistische ideologie. De redak
teurs van deze kranten genoten een duidelijk 
grotere mate van vrijheid bij de opmaak, bij de 
keuze van thema's en zelfs ook enigszins bij hun 
meningsuiting dan bij kranten in Duitsland zelf 
het geval was. Ook hun omvang was groter (gewoon
lijk twee pagina's meer). Ik heb de indruk dat van 
Duitse zijde kosten noch moeite werden gespaard om 
in de bezette landen een zo positief mogelijk 
beeld van Duitsland en het fascisme te schetsen. 
Dit geldt in het bijzonder voor Noord en West 
Europa: Noorwegen, Denemarken, Nederland, België 
en Frankrijk. In de bezette landen van Oost Europa 
- mogelijk met uitzondering van de Baltische 
staten - werd veel meer het idee gepropageerd dat 
de Duitsers een "Herrenvolk" zouden zijn, en werd 
er ten aanzien van de onderworpen volkeren een 
afscheiding, een soort apartheid bedreven. Dit 
kwam dan ook in de Duitstalige kranten daar, in 
het bijzonder in Polen en de Sovjet-Unie, tot uit
drukking. 

BELGIë EN NEDERLAND 
In Nederland werd in juni 1940 de "Deutsche Zei
tung in den Niederlanden" opgericht. Deze krant 
verscheen zeven maal per week met gemiddeld acht 
pagina's (later werden dit er zes) op groot 
formaat, en bleef bestaan tot bijna aan het eind 
van de bezettingstijd. Deze krant zal de Neder
landse leden van de VKTV beter bekend zijn dan 
mijzelf; ik heb er maar een paar exemplaren van in 
mijn verzameling. 
In België werd op 1 juli 1940 de "Brüsseler Zei
tung" opgericht. Deze krant "dekte' niet alleen 
België, maar in het begin ook het bezette Noord 
Frankrijk, met inbegrip van Parijs. Ook deze krant 
verscheen dagelijks, met gemiddeld 8 (later 6) 
pagina's op groot formaat. Aangezien de teksten 

Zeer klein waren gedrukt bevatte de "Brüsseler 
Zeitung" meer feitelijke inhoud dan de andere 
bezettingskranten. Deze krant was naar mijn idee 
ook niet zo doordrenkt van de heersende ideologie, 
en werd zelfs in Duitsland zelf verkocht. Voor wat 
betreft kwaliteit kon ze met elk van de vier of 
vijf beste Duitse kranten van die tijd worden Ver
geleken: "Frankfurter Zeitung" , "Kölnische Zei
tung", "Hamburger Fremdenblatt" of "Deutsche All
gemeine Zeitung", die voor zichzelf, ondanks alle 
repressie van journalisten en uitgevers, enige 
innerlijke vrijheid en serieuze journalistiek 
hadden weten te bewaren. De "Brüsseler Zeitung" 
verscheen tot aan 2 september 1944, toen de 
Belgische hoofdstad door de Gealliëerden bevrijd 
werd. 

LOTHARINGEN 
In Frankrijk verscheen van 1941-'44 de "Pariser 
Zeitung", zesmaal per week, en eveneens op groot 
formaat. Daarnaast verschenen in de bij Duitsland 
getrokken gebieden: Eupen, St.Vith, Luxemburg, 
Elzas-Lotharingen, nieuw opgerichte dagbladen, 
zoals "Kolmarer Kurier" (Colmar), "Strassburger 
Neueste Nachrichten" (Straatsburg), en "Deutsche 
Front" (Metz). Het "Nationalblatt" (Luxemburg) was 
al vanaf 1930 verschenen, maar of het direkt al in 
Luxemburg Werd gedrukt of tot 1940 in Trier is mij 
niet bekend. Ook verscheen tijdens de oorlog in 
Mulhouse het "MOlhauser Tagblatt" "dat al eerder in 
1884 was opgericht. Ik weet niet of deze krant ook 
tussen de beide wereldoorlogen is verschenen, noch 
of er in die periode in Elzas-Lotharingen kranten 
mochten verschijnen die aanslUiting van dit gebied 
bij Duitsland propageerden. In de Belgische Oost
kantons waren voor zover mij bekend deze kranten 
toegestaan. 

DEUISCHE ZJEIIUj~~TG 
in.cNornregen 

SKANDINAVIë 
In de Noorse hoofdstad Oslo verscheen vanaf 1940 
de "Deutsche Zeitung in Norwegen" , ook weer zes 
maal per week op groot formaat. Waarschijnlijk 
bleef de krant tot in het voorjaar van 1945 ver
schijnen, aangezien de bezetting van Noorwegen pas 
met de kapitulatie eindigde. Of er ook in Dene
marken een Duits bezettings-dagblad bestond is mij 
niet bekend. Wél was er - zoals nog steeds - een 
Duitstalig dagblad in Noord Sleeswijk (door de 
Denen Zuid Jutland genoemd- D40) dat een Duitse 
minderheid bedient die na 1945 niet het land uit 
werd gezet. 

BALTISCHE STATEN 
In de Baltische staten was sinds 1939-'40 geen 
sprake meer van een Duitse minderheid zoals die 
daar eeuwenlang geweest was. De Duitsers" uit 
Letland en Estland, ettelijke honderdduizenden in 
getal, werden in 1939-'40 op bevel van HitIer 
Duitsland binnengehaald. Ze moesten het land waar 
ze thuis waren achter zich laten. Deze maatregel 
was zonder twijfel bedoeld uit voorzorg, om hen te 
behoeden voor de Sovjet-Russische bezetting die 
spoedig zou volgen: in het geheime verdrag met de 
Sovjet-Unie was overeengekomen dat Estland en Let-
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land, en later ook Litouwen, binnen de invloeds
sfeer van Moskou zouden vallen. In 1940 werden 
deze tot dan toe zelfstandige landen ook inderdaad 
door de Sovjets geannexeerd, en een groot deel van 
de bevolking gedeporteerd naar Siberië of Centraal 
Azië. En dit was natuurlijk ook het einde van de 
vrije pers in die landen. 
Toen Duitse troepen de Baltische staten bezet 
hadden werden er een aantal Duitse bezettingsdag
bladen opgericht: 'Revaler Zeitung' te Tallinn 
(tot 1940 was er een 'Revalsche Zeitung' geweest); 
in Riga de "Deutsche Zeitung im Ostland" die Let
land bestreek; en in Litouwen de 'Kauener Zeitung" 
te Kaunas (Ru. Kowno, Du. Kauen) en de 'Wilnaer 
Zeitung' te Vilnius (Ru. Wilno, Du. Wilna). Beide 
Litouwse kranten waren naar mijn informatie op de 
plaatselijke rubriek na aan elkaar gelijk. Deze 
kranten verschenen 6x per week op het kleine, z.g. 
'Berlijnse' formaat, met 6-8 bladzijden. Met de 
verovering van deze gebieden door het Rode Leger 
in de zomer en herfst van 1944 zullen ze vast en 
zeker weer verdwenen zijn. Of er in Koerland (het 
westen van Letland), dat tot in het voorjaar van 
1945 heeft standgehouden, toen nog een Duitstalige 
krant verscheen is mij niet bekend. 

DlEUTSffiE ZEJTUNG 

Hdllz Eclllamm 

DONAU2EITUNG 
In Tunc5ion 

MiJUmuen lwisclum 
LomIon uml MoslulU 

Unoini91tcil fibor die !ollUorio!lm Krlcgsziolo 

WIT-RUSLAND EN DE OEKRAINE 

Gro~britannjens Erbc 

In de Witrussische hoofdstad Minsk verscheen vanaf 
voorjaar 1942 de 'Minsker Zeitung', zesmaal per 
week, op groot formaat. Minsk werd echter in de 
winter van 1943-'44 weer door het Rode Leger her
overd, en deze krant heeft dus slechts anderhalf 
jaar bestaan. De 'Baranowitscher Zeitung", met 
grote waarschijnlijkheid de eerste bezettingskrant 
op Sovjet-Russisch gebied, werd in drie talen uit
gegeven: Duits, Pools en Russisch. Evenzo bestond 
er een "Deutsche Ukraine-Zeitung', die vanaf 1942 
werd uitgegeven te Lviv (Ru. L'vov, Du. Lemberg). 
Deze krant verscheen vijfmaal per week op klein 
formaat. De stad Lviv werd in juli 1944 door het 
Sovjet-leger heroverd. 

POLEN 
In Polen, het eerste land dat tijdens de oorlog 
door Duitse troepen werd bezet, werden op 12 nov. 
1939 de 'Warschauer Zeitung" en de "Krakauer Zei
tung' opgericht. Beide telden tien pagina's (16 op 
zondag) en verschenen zeven maal per week. Tot aan 
31 december 1940 waren ze qua inhoud nagenoeg aan 
elkaar gelijk, en werden dan ook op 1 januari 1941 
met elkaar samengevoegd onder de naam "Krakauer 
Zeitung'. Sindsdien was dit het centrale orgaan 

voor het hele "generaalgouvernement Polen", waar 
voor zover mij bekend verder geen Duitstalige dag
bladen verschenen. In de door Duitsland geanne
xeerde Poolse gebieden, die dus vanaf dat moment 
deel uitmaakten van het Duitse Rijk, verschenen 
echter wél Duitse dagbladen, zoals de 'Zichenauer 
Zeitung' te Ciechan6w (Du. Ziechenau), en de in 
1918(?} opgerichte 'Lodscher Zeitung", die nadat 
L6dz omgedoopt was in Litzmannstadt dan ook "Litz
mannstädter Zeitung" ging heten. In de in 1919 
Pools geworden, maar in 1939 weer bij Duitsland 
ingelijfde gebieden West Pruisen, Poznan (Du. 
Posen) en Oostelijk Oppor-Silezië gingen de oude 
Duitse dagbladen, voor zover die tot 1939 in Polen 
hadden kunnen overleven, gewoon door met verschij
nen. Voorbeelden hiervan zijn de eerder genoemde 
"Kattowitzer Zeitung" te Katowice (Du. Kattowitz) 
en de 'Deutsche Rundschau· te Bydgoszcz (Du. Brom
berg). Maar er werden ook nieuwe opgericht, die 
volslagen aan de fascistische ideologie onderwor
pen waren, zoals de ·Ostdeutsche Beobachter" die 
van november 1939 tot januari 1945 te Poznan werd 
uitgegeven. 

DE DONAO-LANDEN 
In de met Duitsland verbonden landen: Roemenië, 
Hongarije, Slowakije(?} en Kroatië (alle aan de 
Donau of aan een zijrivier daarvan gelegen- D~O) 
werd het Duitse standpunt vertegenwoordigd door 
een eigen inheemse Duitse pers, zoals de in 1854 
opgerichte 'Pester Lloyd' te Boedapest. (Op het 
ogenblik worden er pogingen in het werk gesteld om 
deze krant, zij het wellicht eerst als weekblad, 
opnieuw te doen verschijnen.) Alleen in Kroatië 
moest er een nieuw dagblad worden opgericht: de 
'Kroatische Zeitung' (1941?) te Zagreb (Du. Agram) 
die zesmaal per week op klein formaat verscheen. 
Naar wat ik mij ervan herinner was deze krant meer 
bedoeld als uiting van wederzijdse vriendschap en 
verbondenheid dan als verkondiger van absolute 
waarheden. 
De 'Donauzeitung', in 1941 opgericht te Belgrado, 
(Serv. Beograd, Du. Belgrad), telde gemiddeld 8 
pagina's op groot formaat, verscheen zesmaal per 
week, en moet volgens mij als een "gewone" bezet
tingskrant worden beschouwd. De positie van deze 
krant was zonder twijfel moeilijker dan die van 
vergelijkbare kranten in andere landen, aangezien 
de Serven zich voortdurend aktief teweer stelden, 
niet alleen tegen de Duitse en Italiaanse bezet
tingstroepen, maar ook tegen Kroaten, Moslems, 
Albaniërs, Bulgaren en Hongaren, zodat van een 
konstante oorlogstoestand kon worden gesproken. 

Daarna werd in januari 1944, waarschijnlijk als 
laatste Duitse krant in het bezette buitenland, in 
Triëst de 'Deutsche Adria-Zeitung" opgericht. Deze 
verscheen zeven maal per week met vier pagina's op 
groot formaat. Het lijkt er op dat deze krant tot 
aan het voorjaar van '45 heeft bestaan; pas toen 
drongen de Gealliëerden in Noord Italië door. 

Zo kwam de Duitse bezettingspers met de verovering 
van de bezette landen door de Gealliëerde legers 
tot het eind van haar bestaan. In Oost Europa gold 
dit tegelijkertijd voor de rest van de Duitstalige 
pers, die de eigen inheemse Duitse bevolkings
groepen had bediend. Eveneens tegelijkertijd 
begonnen de Gealliëerden vanaf het najaar van 1944 
van hun kant een Duitstalige bezettingspers op te 
zetten in Duitsland en Oostenrijk. Daarover, en 
over de verdere ontwikkeling van de Duitstalige 
pers in het buitenland (ook overzee) na de oorlog, 
een volgende keer.-

Berlijn, augustus 1994 Heinz Schramm 
(vert. D~O) 

N.B.: Zoals we als eens eerder in dit blad hebben 
vermeld zijn er ook op de Kanaaleilanden tijdens 
de oorlogsjaren Duitse bezettingsdagbladen uitge
geven. Op ~ersey was dit de 'Deutsche Insel
Zeitung", maar ook op Guernsey was er één. 
Overigens: wie over aanvullende informatie mocht 
beschikken wordt ten zeerste verzocht dit kenbaar 
te maken, met name voor wat betreft landen als 
Denemarken en Griekenland, maar ook b.v. Noord 
Afrika, waar toch ook een tijdlang grote Duitse 
troepeneenheden gelegerd zijn geweest. Bestonden 
hier naast de front-kranten ook bezettingskranten? 
Wie het weet mag het zeggen.- D~O 
################################################# 
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Wereldoorlog 11: het 4de kwartaal 1944 
Voorbereidingen op de laatste ronde 
op de vrede Met Illustraties van J, Frost. J, Anten. M. Deblanc 

Na de grote ~ ueurtenissen eerder dat jaar was het 
te verwachten dat gedurende de wintermaanden de 
gevechtshandelingen enigszins in intensiteit en 
omvang zouden afnemen, en dat was dan ook ten dele 
het geval. In het Westen waren de Amerikaanse en 
Britse legers na de landingen in Normandië en op 
de zuidkust van Frankrijk inmiddels zo ver op
gerukt dat Frankrijk en België nagenoeg geheel van 
de Duitse bezetter verlost waren. 
Voor wat Nederland betreft werden de Duitsers in 
de resterende drie maanden van 1944 teruggeworpen 
tot over de grote rivieren, hetgeen met name in 
Zeeland met zware gevechten gepaard ging: de 
opmars vanuit Antwerpen in de richting Goes; de 
landingen vanuit Zeeuws-Vlaanderen over de Wester
Schelde op de kust van Zuid-Beveland bij Baarland; 
die bij Vlissingen vanuit Breskens; en die bij 
Westkapelle vanuit Oostende en Zeebrugge. Eén en 
ander ging uiteraard gepaard met de nodige 
luchtbombardementen, onder meer op de zeedijken 
van Walcheren, en beschietingen vanuit zee door de 
Royal Navy. Hierbij was ook het inmiddels roem
ruchte slagschip HMS Warspite betrokken; één van 
de laatste akties van dit uit de jaren van de 
Eerste Wereldoorlog daterende schip, dat van alle 
Britse slagschepen het vaakst en het meest succes
vol slag heeft geleverd. Zo o.m. in de zeeslag bij 
Jutland in 1916; Narvik in 1940; de evacuatie van 
Kreta; de zeeslag bij Kaap Matapan waar de Itali
aanse zeemacht werd gebroken; Ceylon; en de Brits
Amerikaanse landingen bij Salerno, en die op de 
kust van Normandië. Maar dit terzijde. 
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111~~lllit(t 
ARDENNEN 

Ook in dit vierde kwartaal viel het begin van het 
Duitse tegenoffensief in de Ardennen, vaak als een 
wanhoopsoffensief betiteld. En terecht, want de 
Duitse legerleiding moest er de laatste pantser
legers (het 6e en het 5e SS) die nog beschikbaar 

waren voor optrommelen. Deze werden aangevuld met 
eenheden z.g. Volksgrenadiere: jonge, doorgaans 
onervaren maar goed gemotiveerde infanteristen. 
Ook werden zo goed als de laatste squàdrons jacht
bommenwerpers van de luftwaffe ingezet. Brandstof 
was er amper; Hitier had Von Rundstedt te verstaan 
gegeven dat hij maar snel wat benzinedepots op de 
Gealliêerden moest buitmaken. Voor de rest kon men 
alleen hopen op het verrassingseffekt. Dat effekt 
werd inderdaad bereikt, en dat heeft, samen met de 
militaire kwaliteiten waar de Duitsers nog steeds 
op konden bogen - het bleven per slot van rekening 
ervaren en geharde troepen, die door compentente 
officieren werden geleid en doorgaans nog steeds 
over goed materieel beschikten - voor de nodige 
paniek gezorgd in de Gealliëerde hoöfdkwartieren. 
Maar getalsmatig en qua logistiek moesten ze het 

nu afleggen, en konden zich alleen bij slecht 
'weer onttrekken aan de vernietigende kracht van de 
Amerikaanse en Britse luchtmachten~ Tens~otte was 
het Patton die vanuit de omgeving van Metz snel 
noordwaarts oprukte - dat ook kón doen dankzij die 
logistiek en dankzij het Gealliëerde luchtover
wicht - en rond de kerst het benarde Bastogne 
ontzette. De Duitsers hadden het de Gealliëerden 
rond Arnhem en in de Ardennen nog even knap lastig 
gemaakt, en daarmee gezorgd voor uitstel van 
executie tot na de winter. Maar hun reserves aan 
geoefende manschappen en aan materiaal en voor
raden waren nu toch wel zo ongeveer uitgeput, en 
zouden in de winter ook lang niet meer in vol
doende mate kunnen worden aangevuld. Voor zover ze 
er na die winter nog zouden zijn werden ze eerder 
tegen de Russen ingezet dan tegen de Westelijke 
bondgenoten. Ook de Gealliëerden konden trouwens 
de resterende wintermaanden heel goed gebruiken om 
hun posities te consolideren, de diverse eenheden 
op verhaal te laten komen, en waar nodig aan te 
vullen en opnieuw uit te rusten voor het slot
offensief van het naderende voorjaar . 

GRUWELDADEN 
Zoals bekend vonden er dit kwartaal nog tal van 
andere schokkende en enerverende gebeurtenissen 
plaats, waarvan een aantal in Nederland en België: 
in Putten en Heusden weten ze ervan mee te praten, 
en ook in Antwerpen, waar op 16 december een V-2 
op een volle bioscoop neerkwam en 638 mensen om
kwamen. Van invloed op het eigenlijke verloop van 
de oorlog waren deze gruweldaden evenwel niet, of 
het moest zijn dat de Gealliëerde militairen er 
door geprikkeld werden om de tegenstander nóg 
harder aan te pakken. Zoals aan het Russische 
front zonder twijfel het geval was, nadat de 
Sovjet-troepen hadden gezien wat de Duitsers in 
hun vernietigingskampen hadden aangericht, en 
natuurlijk eerder al in Rusland zelf. 

BALTISCHE STATEN 
Het Rode leger had aan het eind van 1944 Estland, 
letland en litouwen geheel bevrijd, op Koerland en 
een paar eilanden na. Riga was op 13 oktober in 
Russische handen gevallen. In de Baltische staten 
viel de Russen echter een enigszins gemengde 
reaktie van de bevolking ten deel. Gezien het feit 
dat in 1939 hun onafhankelijkheid als uitvloeisel 
van het Molotov-Ribbentrop pakt door een Russische 
bezetting was beëindigd valt het niet moeilijk om 
daar enig begrip voor op te brengen: ze waren 
beurtelings door de hond en door de kat gebeten. 
Toch was in arbeidersmilieus in steden als Riga en 
Tallinn nog wel enige bijval voor de Sov1ets te 
bespeuren. Bij de boeren was dat in aanmerkelijk 
mindere mate het geval, en de gegoede middenstand, 
met name talrijke ambtenaren, waarvan velen open
lijk met de Duitsers hadden gecollaboreerd, knepen 
hem behoorlijk. Alle drie Baltische staten hadden 
de Duitsers relatief aanzienlijke aantallen min of 
meer vrijwillige hulptroepen geleverd, van wie er 

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



E CINCINNATI ENQUIRER 

ft Wil jlHI 7S run 'IQ Ihl! Ciudfl· 
Dttl.nI mtlfhtJ ICl Ih~ir ~t>tinl hootlu 10 
df!Çjd~ th. (IIa ol a $IO.üOO,OOO IKmd 
Îtrut 'llfthtfOflllf\1dionoflht&utherll 

rhilrOld, In "I!;>lt dftYI $/0,000,000 VlU 

I m.«ni/Kfnl tUrn of (Mn')', .n,ltnt i,lll 
ui. dty LuIl<lonR in" Olwn;n •• IlilroHI 
wu new. Ytl Cindnnllillli II'Pl0Hd Ih~ 
bond. b, • ~O,( of .!mOlI 1010 I. 

Th~1 Wit in 1669--no( 1000g dit! Ih~ 
tlo»t of the Ci~i1 War, TIlt on(1f1llton 
of tht proKflm uw lhm. <kuMt topper· 
tunily; lil !)jlpOrtuni!y 10 luht bath th-t 
&..itlll.lldCincinnlliinp')ltwul'tcOVtfy. 
Nol>'. ia 1914, Cindnnalilfll fut: • ';11.1.
tWa ia Dun1 WIJ"ÎmII;1I wiln thAi fl{td 
b, 1)\.11 (on/llhm, 11\i. tlme Ihf hond 
ÎUUff on ",hith wt ",ill f'lU judiTl\HlI 
afl\Ounllo $~/,OOO.OOO bul (O'fIlI',utivt!y 
tht 11l1OWl1 i. tm.lJu th.n Wil the Soulh· 
tl11 Rli!WA' IUut: Tht dtfnl.lld, 0/ the 
lima p-sf.lld in mlJly lr.y. Ih, dtmlnnl 
of thlt~II.r1U1 ot • (C'IIlur)' Ilr0' Tht 
thitf P'>illl of dfpulure liu in tIK h111Jn! 
of th~ wOlk 10 bt finllKfd b, the prop,Htd 
hMd ulct, Th, Ili!Jut! prOlll1il w .. new 
IDd unhied. Ttt itnm whkh ,hf 19H 
tuil'!. wiU Lllr lonl IUH Ltm IIwll..!, 
.,.,rI Ihdr artltn kntfitllo Ih. Hll'il1!\lJnÎt1 

(IIInf'tMchlllfnlfd. 

lbt $41,000,000 1",.1, fl ~ i. lp
proffdb,.Û'ltll)!t ..... will,oinlo.m"iet' 
of proj«h, All wil! tomlrihule 10 ein" 
(ÎJlntti'. J><>Itwu «OMmn .11 wiJl pro

"idt work whl(h wil! ~ I}ldl, nwdtd ia 
th~ limt or "(h.Mi~o~fr," TImf wmb. 

~\~i~~~~~i~:i~~f:~.::'1 Ûftd impl'Htmtlltt., Itlln, DI which 11-
;: trlA, hUf bun M.lrdfd 100 Ion" Thm 

wil! tw "tw ... w~rt, '<)<'I. OO"I'UOUl IrlJt 

f~lillil will l>t rliminlltd, Inti lint 
M~tJ in Iht PllXf", Thm wil! be im
p",'I'ei!ltnh Ind .dditiool 10 Geilt,&! Ht* 
pit&! ,"d Int Uninoit, of Cindnnl'i. 
Thue wlll bi! MW J>u\, I1Id pllJlfIP\Uich 

lor OOI childrrn-and <XI, srownupll 

fot MW Khool huild'"KI alld tik', lil 
.I!olwnl "I $16,000,000 i. "IUlllt'l. 
Gncin.nlli hu hlUtrI no khool honw m 

20 run, whilo td~ clllllllmfnl hu In
tlfu~d h,. 6,000, Ilt Ih~ (0\)111)' IIfW 
hunl wwrll w"11I b<!I (fli)tt1\lrtfd, • IlI'W 
libm)' will bt buil! Mdt/trll will bi: u· 
f"'IHt,tu'u lOT highj.U)'1 .nd lor a ju~mat 
,Irlrnlinll homf. Fuh 'n,1 ,nty iitUI 

.ldinitr1)' i. (Qn.I"ldiv~ tll.1 11tlmilrl)' 
",i/lidd 10 Iht bt1tU~1I1 ol !hf fnliH 
(OfllITHUlit)', 

Cinuno'li hU k n IWla.ed of king 
pound wiu and poon)' foolim jl!. nrt_ill 
ofbttfulInd.l.fhin. Ttfchlllltl«rn. 
10 bue wme fl7U!ldalÎnA ",hen "'t WIl" 
tldu tht "'00111 i\rml 10 bt unOtr1I\eu 
with !hr Ilot rnontyt which Ik Ixmd j;V-Itl 

would male Irlil.hlt, Cat.inlTlntTe ~ 
• ,kmUid fOf lmmtJ •• lt UJI"nitafl Ind im
,.rtmrnrnl ÎnOUI cduulj(>1IlIrlanlt. 11lf 
unhUl;I,. it IIrt1winl ti\,J 1Ir~1 nOf build
ing. b~dl" ÛIl, citT tl:hool. IfC )6 f'tr 
cml ,.,h-,lllIthrd-. ~hotkinll C<mtfltKm m 

• communtl)' U .dnnud u ;, Cizx:inllll;, Ij~.\ili(:';~~;'~~~~~iIi~~~;!\~~~; Tht ptMit lihury, IltIW .I~l l.I old ., ....... .''', •. ~.'-, 

al thf So.Jthan R.ill'\')4d, ;. oolrnodt11 

~~7~:'i~dl~:! ~·'!:;~c(.o:t:~ 1:;'·1';'.;r.-".;;·i~.:.';'i:::~'E1:I~::~~h.:~~ 
HH/Il IUlOl1l, 11.( limf hu tomt 10 
rrulr 1IJ1 10, lI.f run Wr hl~e loot, 
We"fltdmll,~ln(ivie 

wuh Ihd alrl'Jll'l'<f, I>UI W( u~.:on- 1", •••.••• :-,':··0_.;::._-'_''''';''·'' 
th~td Ihll th~ n.rw iu~ wat bt IHithN. 
In IMI, if DUf urm..u hcilili« IA f)o( 

rropt/I)' wxhmbtd Uld impl"ntJ, Ihll 
(i', Im, Io.t In ~tt thl. ti» $41,. 
000,000 involytd ia thit prt>tmB, Th .. "'tl !lul {ordu:omi®f In; l.tU, fn:q wim 
the iu.ue. ~"llIidfnd, will l>Gt bc W,nt' 
Ih." Iht Avaifl of Ih-t 1 • .14. l/Ti )'un., 
ehould WIl! ""tl lOf tM ,.1811, 

,1.;, I':'::~:a,n,..:::~ =:t~~:II.:~ I~~:~:~i~;~";;;;;;' 
it willl>ll nn:anrr 10 rl.ee all X b!l Ih, I'·" .. ··.'_ .. ·,·~ 

:~~fp:;:~~f::~ ~~I(~n ofl ~h~1I ':,i I;!.:::~.:~#;:;!~::~'f~~;;;:il;:::~:,: 
lOl CilleN,li NIm. Vete 'Il\'lltlbl, OQ 

.11 of t~ in orJu. 10 kiw~ tM 'utun, 
not 0,,1, of Ihe Ol, ;Inlf, bil tht '\I\"TII 
of.U I" r;';tm" iMlmlilil 701.1 Ind y1l\lr 
ow-nhwly, -E,dilonll. 

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



'I 
, " -~ II \~ ... ~ . Jm ··ti 

~ - J, 

V"RIJ 5 OCTOBER 19/,M" 

W.ESTFR01"T~' l::r:1;ITDERIlill:"î):' De eeallieera.en zijn in den aanval v8:o:u.it het Oos-......., _>9.,..,........... __ ......,.,..,.,.. 
, '·tèn rich ~j2,-a.g ~ Z,«Hertoge1J.bosch~ varlUit het Zuiden 

richti:ng Tilbu.rg~'Bs,Rrle,-.JIif1ssê,U vIsrd VGroV'e:r.'i~'Op ft oo~enblik nog maar a0~ 
·t.i!7s' op kle:'t:ne soh<:u.-ü;}è..e ,.,g:::.:'O'ote zJ.jn ia. voor'":Jere:'i,dtng.,De brug bij Rhenell 
ligt; :L.l Ut) R.Ljn~Wal:-:al tegenover Tiel bl3zot ~.Reu~el:lDreumel è::n Vi eDel b::nrrj.j;5 .. ~ 
L"1. '3n bij <1,,) Peel w::>I11t hal"',l govochtel1~De ,Duitsehors steD.on a]J.E:s in hef; 
we:r"k om de lrJ.jm3ogsche brug terug te YaroYer3]'j.~Ze.lf8 werden er 12 Duit..," 
s:,~he:rs me'li e),'"J?losieve stoffen OD l?~ges'tuura.~La1"lgza:uJ.a, terre;Luwinst :L."'1. Bra,.., 
-ba..'l1·t,~'Reeds 30 km~"lïctl W ~ ya;...1. Ni ~imegen~H(3 t bom"c8,rdemeut cp dè Vlestkt>.p.T)els che 
Zeea.ijk duu:"Cèl.e 2 1rCLr en werd. uitgevoel~O. door' L3.rJ.ca.sters .:Er waren geen ve).~
liezelJ.'~Et3t ontstaa.r.e gat in de dijk is l2() l~J."treeëL~Dit bombardemen:t waS 
:"'J.ood.zakelj.jk omdat è,-e geallieerden dI'ing~:nd. een haven aa..'l1 de Noordzee noo"'" 
·iJ.g hebben Cl\nt\lljerlJel1)~Het zeewater oyerst:::?oomt stèedS verder' Walcheren~' 
:n:.:;t doel :1.S Ste:t:'ke artillerie:poste:n. zQo gro:nà.ig mogeliJk uit te scha.kele:n~' 
De Can8Ji8e7.en staa..'J. nu Ül BeJ.8:ië mee·!' ds.:o. 10 k1J1~ten n~Ya:n .Antwe:rpen~Ten N~' 
'yan Turnhout vorderingen ~ln d.e richt :Lug van P()J;:I}el:~ , . 

]'R/I~-n(RI.TI(~' 20 ~OO() Mens chen ma]{en Zich' géreed. om Duil.1ke:ckell te vérla~enc~J)e 
_._~- CaUaQ'?'3fóche COw.IDèincla:nt is : riet de Duitsehers overeex!.geko!I:.en, dat 
.12 U'LU' be:;:·eke:c..ël Z!)"I). worden 'Voor het .():PX'U~"men·, VI3._'l1 het mi.inenveld, w~àr de b8~ 
"tOlk:i:l:1g èLc,orh';)sn lllC:=J"t tJ.:·ek]-:eIlt 36 u~"u' voo!' a.e e"lac"0.9,tie' en nogmaals 12 uur 
'V\10i? he'c wetter iJl ol"'ë..e bJ'C-:.Ilge:a. '181:1 è..e .Ye1:'à..ea.i.g:lrlg~H9t fort Br:i.ant bij l.et%: 
is ~.Y~genolL;3Il~'Le Hav-:ce I Bo·o::Llog..a.e:l Ce,lais leverëLE-)Tj. 28~OüO geYangené:n~De geall:i> 
ee r.,1on zijl.', door ä.e ring bij 1.etz' heengebroken~Granvillers en Lepagl1G be-
~n:-ijèl. ~Bij E]?l:r...al' 3 dorpen :bG·lT.rij<l~ , 

"DU:rrS(J}·ILAJ5i]·~ KrRchtige aanval bij Rötgan afgeslageu~'Beggena.orf :in de Sisg ... 
-- , frJ"eëll~tjn wordt beschote1:l.~J)e I~F~'Fa:rben A~'G.~i:i.~ Ludwigsháfen 
:i.s stilgelegJ",~'.B:j.j j,keu he'bben de Duitscr ... e:rs 3 havige 1ïegenaa:n:vallcm gelan .. ' 
ceel'cl, doch' de Ameri}(anen eaven ge:ll te:::."rein prijS ~ , 

I;TJC}1~,!~' KasseI alsmedo an:iere a.oelèn, :in vr~Duits<.'hlam, aa!lgt;)ya.llen~Geel1 
, ,Yerliezen~'EEin goed geslaagde amlYal op ë.uikbo,o~loodse.l1 in' Ber,

(~c~~·a.oor 'bcmmenwer:pers beEe.:"ei.d door. lting8 aiE:taY.1..a.j~.g8rs~1!{a.ar de Duitsch&.!',:: 
,,\.lle du.ik'bco·";h2.Yel'li3hebbB~i've~:'loJ:en of' a.e:ze uJ:tgescl:i'a.lceld :zijn v"raren de b,·· ... 
~3u3 naar lIergcm ver]?laatf:ft »'yr..nu.,5. t ,.Ital~,e o..edeu' 7 ~O 'zware bO!l1lmnwer]?ers een 
a::l.J1.val op l~~:iYLcl'len en op ·dGelén ·bj.j' de B,reX1..l1el."Il8.S ~GGell "jagers doch heyj,ge 
.!"t~ev/6er~ . ',' "" ~ . " . ~ 

" " 

::J~ATJIE~' De Duitsche~C!3 ve:r8terken 14ilaa;n~De hooge c01I.\nissaris van Turijn is· 
~~._- om het levèn gëbra.cht .. in Bologná,1t1,j.laa::3. én ·TU1.~ijn zijn stakingen 
111 tgebroken"J)e gG8.11ieer~el1. I;ltaan 24 km~ ya,n Bo.:J."ogna~ Uit ArnerjJca zullen 1;?0~' 
·)00 ton tarv'ï8 en bloem l'laax,Italie wcra.en"verscheept~ 

, " . ," .. " .. . : .. ~,. . 

velen in de kampen in Polen dienst deden. Veel 
Baltische nazi's c.q. meelopers waren met hun 
Duitse bazen meegevlucht vóór het Rode Leger uit, 
en anderen hielden zich zoveel mogelijk gedeisd. 
Al spoedig na de verdrijving van de Duitsers werd 
de NKVD in de Baltische staten aktief, en werden 
grote aantallen Balten naar elders gedeporteerd. 
Gewoonlijk naar plekken met een onplezierig kli
maat. Solzhenitsyn noemt in zijn Goelag-boeken dan 
ook verscheidene personen van Baltische afkomst 
die in die omstandigheden hun tijd uitzaten, dan 
wel eraan ten gronde gingen. 

WIE NEEMT BERLIJN? 
Overigens werd de strijd aan het Oostfront de 
laatste drie maanden van 1944 gekenmerkt door een 
zich verhardende Duitse tegenstand. In Oost
Pruisen, met name, waar het met vluchtelingen 
volgepakte Koningsbergen hardnekkig werd verde
digd. Maar ook in Slowakije en Hongarije maakten 
de Russen veel minder snelle vorderingen dan 
eerder. In Polen was het front in September tot 
stabilisatie gekomen, ondanks dat de Russische 
sold~ten van hoog tot laag er zeer op gebrand 
waren om Berlijn te veroveren, en ook vonden dat 
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hen die eer toekwam. Ze wisten dat de Duitsers 
zich aanmerkelijk feller verweerden tegen het Rode 
Leger dan tegen de Amerikanen en Britten, en 
vonden de gedachte ondragelijk dat hun Westelijke 
bondgenoten wellicht zonder veel tegenstand te 
moeten overwinnen en ten koste van vrij weinig 
slachtoffers de Duitse hoofdstad zouden innemen. 
Al zou het hen duizenden doden kosten, de Russen 
vonden dat zij recht hadden op Berlijn, en ze 
werden steeds ongeduldiger. Gezien de omvang en de 
nietsontziende hardheid waarmee de strijd aan het 
Oostfront was en nog steeds werd gevoerd, is het 
niet zo moeilijk om voor dit standpunt begrip op 
te brengen. Overigens waren ook veel Russen ervan 
overtuigd dat er een geheime afspraak was gemaakt 
tussen de drie grote leiders waarbij deze kwestie 
in hun voordeel zou zijn geregeld. Van een derge
lijke afspraak is echter niets bekend, en het feit 
is zelfs dat Churchill ernstig bezwaar maakte 
tegen Eisenhower's besluit om eerst Zuid-Duitsland 
aan te vallen. Churchill en Montgomery beschouwden 
net als de Russen Berlijn als de hoofdprijs, 
terwijl Eisenhower wilde voorkomen dat de resten 
van de Duitse Wehrmacht zich in de Alpen zouden 
verschansen, met het risiko dat ze zich daar vrij 
lang staande zouden weten te houden. En ook daar 
kan men begrip voor opbrengen. 

CHURCHILL IN MOSKOU 
Churchill's tweede bezoek aan Moskou viel ook in 
het vierde kwartaal van 1944. Zijn doel was om 
twee dingen met Stalin te regelen: de Poolse 
kwestie; en de afbakening van de invloedssferen op 
de Balkan, met name ten aanzien van Griekenland, 
waar communistische opstandelingen het door de 
Duitse terugtrekking ontstane vacuüm bezig waren 
op te vullen. Dit laatste punt bleek bijna een 
formaliteit te zijn: Stalin ging zonder meer met 
Churchill's voorstel akkoord, en beloofde niet in 
Griekenland te zullen ingrijpen. Wat hij ook niet 
gedaan heeft. Een paar dagen vóór Churchill's 
aankomst in Moskou waren de eerste Britse een
heden vanuit Italië in Pat ras geland. De Britse 
interventie, die in essentie tegen de Griekse 
communisten was gericht, zou een paar maanden 
duren en culmineren in een bliksembezoek aan 
Athene door Churchill zelf, die er zijn laatste 
kerstdagen als 'wartime Prime Minister' aan 
opofferde. Maar succes had het. Ten aanzien van 
Roemenië en Bulgarije (waar Churchill zich minder 
voor interesseerde) werden afspraken gemaakt ten 
voordele van de Sovjet-Unie. In Joegoslavië en 
Hongarije, landen die weer wél belangrijk waren, 
zou de invloed gelijkelijk verdeeld worden. Hoe 
dat anders is gelopen is inmiddels bekend. 
Maar het grote Hete Hangijzer was en bleef Polen. 
De door de Britten gesteunde Poolse regering in 
ballingschap te Londen en het zogenaamde Lublin
Comité van door de Russen gesteunde Poolse 
communisten, dat door hen als voorlopige Poolse 
regering werd beschouwd, waren met elkaar niet te 
verenigen grootheden. De Britten beschouwden de 
Polen van Lublin, onder hun voorman Bierut, als 
Russische quislings, maar omwille van de Russen 
probeerden ze tegen hen even aardig te doen als 
tegen Mikolajczyk, de Poolse premier van de 
Londense bannelingenregering. Het mocht niet 
baten. Uiteindelijk bleek de macht inderdaad uit 
de loop van het geweer te komen, en dat kon 
natuurlijk alleen maar een Sovjet-geweer zijn. 

DE MULLE IN MOSKOU 
Veel minder bekend dan Churchill's bezoek aan 
Stalin is dat van De Gaulle korte tijd daarna. 
Natuurlijk was het historisch gezien van minder 
groot belang, maar wie het verslag ervan leest kan 
er alleen maar door geboeid raken: het onthult 
veel van de motieven van beide heren. 
Als uitvloeisel van het Molotov-Ribbentrop pakt 
(wat dit pakt allemaal heeft teweeggebracht!) 
knoopte kort na de Franse overgave in 1940 de 
Vichy-regering diplomatieke betrekkingen aan met 
Moskou. De Vichy-ambassadeur arriveerde pas in 
april 1941 te Moskou, waar hij uiterst koel werd 
ontvangen. Een paar weken later, toen de Duitsers 
Rusland binnenvielen, kon hij meteen zijn biezen 
weer pakken. De Gaulle greep toen ogenblikkelijk 
zijn kans, en liet de Sovjet-regering weten graag 
enkele Vrije Fransen naar Moskou te sturen als een 

soort vertegenwoordiging. Zonder dat hij op enige 
vorm van erkenning aandrong; ongeveer op dezelfde 
voet als waarop hij met de Britse regering ver
keerde. In september liet ambassadeur Maisky in 
Londen De Gaulle weten dat de Sovjet-regering hem 
als leider van de Vrije Fransen erkende, en dit 
was een winst die De Gaulle meteen wilde besten
digen door de Russen, in hun destijds zeer benarde 
positie, te hulp te komen door een divisie Vrije 
Fransen vanuit Syrië naar het Russische front te 
sturen. Dit vonden de Britten echter niet goed 
(ook in het Nabije Oosten Was de toestand niet zo 
florissant), en dus bleef het bij het inmiddels 
roemruchtige Normandie-eskadron van de Franse 
luchtmacht, dat in Rusland vele lauweren heeft 
geoogst, veel publiciteit kreeg, en voor veel 
goodwill heeft gezorgd. Pas in maart 1942 kwam een 
kleine Vrije Franse diplomatieke missie in Moskou 
aan. Toen in Augustus 1943, na 'Torch' dus, het te 
Algiers geïnstalleerde Comité National de Libéra
tion onder De Gaulle's leiding met veel vijven en 
zessen door de Gealliëerden erkend werd als de 
voorlopige regering van Frankrijk (Roosevelt zag 
De Gaulle nooit zo zitten, en HuIl, de Secretary 
of State, nog veel minder) was Stalin's erkenning 
dan ook veel bondiger, duidelijker en niet omkleed 
met mitsen en maren.Een jaar later, toen De Gaulle 
zijn voorlopige regering in Parijs installeerde, 
was het Stalin die er bij zijn mede-Gealliëerden 
op aandrong deze regering zo snel mogelijk te 
erkennen. 

GEEN SATELLIET 
De Gaulle had dus reden genoeg om Stalin erken
lijk te zijn, en eveneens reden genoeg om hem zo 
gauw dat kon eens een bezoek te brengen. Per slot 
van rekening was De Gaulle in veel opzichten, met 
name voor wat betreft de uitrusting van zijn 
strijdkrachten, grotendeels van de Amerikanen 
afhankelijk, en de positie die zij en de Britten 
in Frankrijk innamen was in het geheel niet naar 
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De Gaulle's zin. Hij wilde aantonen dat Frankrijk 
een onafhankelijk buitenlands beleid voerde en van 
geen enkel ander land een satelliet was. De Russen 
van hun kant waren in Frankrijk geïnteresseerd 
omdat de communisten er een leidende rol in het 
verzet hadden gespeeld, en nog steeds hun invloed 
deden gelden binnen de Franse regering. 

CONTINENTALE MOGENDHEDEN 
Toch was het de Russen er vooral om te doen de 
oorlog met Duitsland zo snel mogelijk tot een goed 
einde te brengen, en dus hadden ze Maurice Thorez, 
de leider van de Franse communisten, die trouwens 
gedurende de hele oorlog in Moskou had gezeten, 
geïnstrueerd met De Gaulle samen te werken. In 
1945 zou Thorez zelfs in De Gaulle's regering 
worden opgenomen. De Gaulle van zijn kant was er 
dus vooral in geïnteresseerd om zich als leider 
van een belangrijke en onafhankelijke mogendheid 
te profileren. Hij zag Frankrijk en Rusland als 
continentale machten, die als enigen Duitsland in 
bedwang konden houden: de Verenigde Staten en 
Groot-Brittannië hadden wezenlijk andere belangen, 
en waren hoe dan ook als het er op aan kwam, en er 
ingegrepen moest worden, altijd te laat. Dat kon 
ook nauwelijks anders: Frankrijk had een landgrens 
gemeen met Duitsland, en de beide andere Weste
lijke mogendheden moesten altijd van ve~ overzee 
komen. Rusland was een ander geval, want Rusland 
was een pure continentale mogendheid met een 
interessesfeer die sowieso botste met de Duitse. 
Een aardige gedachte van De Gaulle, ware het niet 
dat de krachtsverhoudingen van dat moment een 
Frans-Russisch verbond tegen Duitsland volstrekt 
zinloos maakten: Frankrijk stelde militair nog 
bijna niets voor. De Gaulle was op dat moment in 
heel Frankrijk zeer zeker een man van aanzien en 
gezag, maar in Rusland kende niemand hem. Zo 
maakte hij met minister Bidault natuurlijk ook een 
ritje in de Moskouse metro, waar hij tot zijn 
ontsteltenis merkte dat het publiek hem niet 
anders bejegende dan wie dan ook: iemand ging op 
zijn tenen staan, en er werd aan hem getrokken en 
geduwd zoals dat in metrotreinen overal ter wereld 
gebeurt. 

RIJNLAND: POLITIEK BREEKIJZER 
Eén van De Gaulle's ambities was om het Rijnland 
(bedoeld werd waarschijnlijk het gebied tussen de 
Rijn en de Duitse westgrens, tot aan de lijn Aken
Bonn) bij Frankrijk te trekken. Het belang dat 
Frankrijk bij dit gebied had was strategisch van 
aard; historisch, cultureel enz. was er nauwelijks 
of geen rechtvaardiging voor te bedenken. Het zou 
ook een wat merkwaardig aanhangsel bij het Franse 
grondgebied hebben gevormd, en dus heeft het er 
alle schijn van dat deze claim meer bedoeld was 
als politiek breekijzer. Hoe dan ook, toen De 
Gaulle dit punt bij Stalin naar voren bracht vroeg 
deze hoe de Brit-ten en Amerikanen er tegenover 
stonden. De Gaulle antwoordde dat zijn Angelsak
sische bondgenoten Frankrijk eigenlijk in 1918 in 
de steek hadden gelaten door aan te dringen op een 
tijdelijke regeling in de vorm van een bezetting, 
met als gevolg dat Frankrijk in 1940 opnieuw een 
Duitse inval over zich heen had gekregen. En dat 
hij er bepaald niet zeker van was of de Britten en 
Amerikanen hier enige lering uit hadden getrokken. 
Hij zette nogmaals uiteen dat de Westelijke bond
genoten na verloop van tijd hun troepen op een 
gegeven moment weer zouden terugtrekken, maar dat 
Frankrijk zou blijven waar het was: aan de Rijn. 
Dat maakte in De Gaulle's visie Frankrijk en de 
Sovjet-Unie tot natuurlijke bondgenoten. Stalin 
bracht hier tegen in dat grenzen als zodanig geen 
defensieve betekenis hadden, evenmin als statische 
linies (Maginot, WestwalI). Het enige waar het 
volgens hem op aan kwam was een groot, sterk en 
goed geleid leger, en dat had Frankrijk op dat 
moment niet. Bovendien kon hij in kwesties als 
deze moeilijk om de Britten en Amerikanen heen. 
Zelfs toen De Gaulle, die natuurlijk niet op zijn 
achterhoofd was gevallen, wees op de parallel met 
de Duitse gebieden in het oosten, waarvan het de 
bedoeling was dat ze grotendeels bij Polen zouden 
worden getrokken, weigerde Stalin om serieus op de 
Franse aanspraken in te gaan. 
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VOOR WAT HOORT WAT 
Wat De Gaulle in feite hoopte te bereiken was dat 
Frankrijk een positie zou verwerven als volwaar
dige Gealliëerde Mogendheid die op voet van 
gelijkheid met de Grote Drie aan de wereldpolitiek 
zou gaan deelnemen. Als hij alleen tegen Stalin, 
Churchill en Roosevelt zou moeten opboksen kon hij 
dat wel vergeten. Dus wilde hij een afzonderlijk 
Frans-Russisch verdrag dat in essentie tegen 
Duitsland gericht zou zijn. Stalin was daar in 
principe niet vies van, als er voor de Sovjet
Unie ook wat viel te verdienen: dat bleek o.m. uit 
de onderhandelingen tussen Molotov en Bidault, die 
separaat werden gevoerd. Molotov vertelde zijn 
Franse collega dat de Sovjet-regering van mening 
was dat een dergelijk verdrag vergezeld zou moeten 
gaan van een Franse erkenning van het Poolse 
Lublin-Comité; per slot van rekening onderhielden 
de Britten ook tegelijkertijd betrekkingen met 
Tito's Joegoslavische Bevrijdingscomité en met 
Mihailovic' Koninklijke Joegoslavische regering te 
Cairo; de Fransen konden dus hun banden met de 
Poolse bannelingenregering in Londen ook rustig 
overeind houden. Maar toch verraste dit voorstel 
de Franse minister enigszins. Een voorstel dat 
illustratief is voor de koehandel die op dit hoge 
politieke niveau werd bedreven. 

POOLSE STOELENDANS 
Terwijl de onderhandelingen voortduurden hield 
Stalin elke dag Churchill op de hoogte, zonder dat 
De Gaulle hier van af wist, maar ten aanzien van 
de Poolse kwestie was hij in zijn berichtgeving 
naar Westminster toe een beetje selektief. Hij gaf 
De Gaulle te kennen dat hij hoopte dat de Fransen 
tegenover deze kwestie wat realistischer stonden 
dan de Amerikanen, en vooral de Britten. De Poolse 
regering in Londen, zo zei Stalin, hield zich on
ledig met een soort stoelendans, en was hard bezig 
haar krediet te verspelen, terwijl het Lublin
Comité daadwerkelijk bezig was met grote landbouw
hervormingen en andere praktische zaken ten bate 
van het volk. De Gaulle was hiervan niet overtuigd 
en gaf te kennen dat de vraag wat het Poolse volk 
werkelijk wilde wel beantwoord zou worden zodra 
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het hele land bevrijd zou zijn, en er vrije ver
kiezingen konden worden gehouden. Stalin erkende 
dat een Frans-Russisch verdrag voordelen had voor 
Frankrijk, maar dat Frankrijk en de Sovjet-Unie 
samen niet sterk genoeg waren om Duitsland te 
beteugelen, en dat hij er dus de voorkeur aan gaf 
wanneer Frankrijk zich gewoon zou aansluiten bij 
het bestaande Brits-Russische Pakt. Uit prestige
overwegingen wees De Gaulle dit af. Daarop zei 
Stalin in zoveel woorden dat hij bereid was een 
Frans-Russisch verdrag te ondertekenen los van de 
Britten, indien de Fransen bereid waren het Lublin 
Comité te erkennen. De Gaulle reageerde daarop met 
te zeggen dat dit Churchill zeer zou ontstemmen, 
maar dat hij veronderstelde dat Stalin de Britse 
premier wel eens eerder had ontstemd. Stalin 
reageerde bevestigend, en voegde De Gaulle toe dat 
het omgekeerde ook wel eens was voorgekomen. Op 
één van de laatste dagen van zijn bezoek had De 
Gaulle nog een onderhoud met enkele leden van het 
Lublin Comité, onder wie Bierut, maar de indruk 
die hij van deze figuren kreeg was bepaald niet 
positief, Het eindigde ermee dat De Gaulle een 
'onofficiële' vertegenwoordiger naar Lublin zond. 
Zowel Stalin als De Gaulle hadden geprobeerd de 
Britten en Amerikanen een streek te leveren, maar 
waren daar uiteindelijk toch voor teruggeschrok
en. Een Frans-Russisch pakt kwam er evenwel toch, 
één waarin de Poolse kwestie slechts zeer summier 
werd vermeld. De Gaulle was er blij mee, hoewel er 
zeker geen al te grote politieke betekenis van uit 
ging. Voor Churchill was er geen reden om er zich 
over op te winden·, en voor Stalin telde wellicht 
de overweging dat de Franse communisten er enig 
voordeel van zouden kunnen hebben. De Sovjets 
staken hun geringschatting ten aanzien van de 
Franse bijdrage aan de Gealliëerde oorlogsinspan
ning niet onder stoelen of banken, en Stalin stak 
dan ook geen vinger uit om De Gaulle aanwezig te 
doen zijn bij de conferentie van Yalta, twee 
maanden later. Het is ook zeer onwaarschijnlijk 
dat hij De Gaulle's c13ims in het Rijnland zou 
hebben gesteund, zelfs al zou de Franse regering 
het Lublin-Comité van harte hebben erkend. Eén van 
de Fransen die aanwezig waren bij het slotbanket 
in de Franse ambassade merkte later op dat het 
leek alsof Stalin hen een beetje de gek aanstak. 

EEN FORMIDABEL VOLK 
Op de receptie die aan dat banket voorafging liet 
De Gaulle zich een opmerking ontvallen die een 
onthullend inzicht bood in zijn gedachtenwereld. 
Sprekend over Stalingrad, waar hij een tussenstop 
had gemaakt, zei hij dat het "toch evengoed een 
formidabel volk was, een groot volk.' De ander 
bevestigde dat: 'Inderdaad, die Russen ... • "Mais 
non,' wierp De Gaulle tegen, "Ik heb het helemaal 
niet over de Russen. Ik bedoel de Duitsers. Om 

zó ver dat- grote Rusland binnen te rukken dat is 
t~ch niet niks." Een opvallende uitlating; in het 
llcht van De Gaulle's latere toenadering tot 
Adenauer, en van de Frans-Duitse vriendschap die 
ten grondslag ligt aan de oprichting van de EEG 
die nu op zijn beurt is uitgegroeid tot een nog' 
steeds groeiende Europese Unie. Of De Gaulle dat 
voorzien heeft? Of was hij alleen maar vervuld van 
het respekt van een beroepsmilitair voor een leger 
dat in 1940 het zijne had verpulverd? Of was het 
een reaktie op de neerbuigendheid waarmee Stalin 
daarnaar had verwezen? Wilde hij de Russen mis
schien onder de neus wrijven dat zij zelf ook een 
enorm eind voor de oprukkende Duitsers hadden 
moeten terugtrekken, en het in feite alleen hadden 
"erleefd omdat ze toevallig genoeg ruimte hadden 

in terug te trekken? 

STAMFORJd .. ADVOCATE 

Yanks Win Three Leyte Beachheads 

LEYTE 
Temidden van deze bespiegelingen zouden we bijna 
vergeten dat in het 4e kwartaal van 1944 ook de 
macht van Japan definitief werd gebroken, in een 
meerdaagse zeeslag (voorafgaand aan amfibische 
landingen) in de baai van Leyte. Deze baai maakt 
deel uit van de Philippijnse kustwateren; in feite 
waren hiermee de overzeese verbindingen tussen 
Japan enerzijds en Nederlands-Indië en de overige 
door de Japanners bezette gebieden in het zuiden 
anderzijds in tweeën geknipt. Een belangrijk 
strategisch doel was daarmee bereikt. De rest van 
de oorlog in het Verre Oosten was in feite een 
grote 'opdweil-'operatie. Misschien wat te simpel 
gesteld, maar daar komt het op neer. De wanhoop 
van de Japanners bleek ook al uit het feit dat 
hier, in de Golf van Leyte, voor het eerst sprake 
was van de z.g. kamikaze-aanvallen waarmee de 
Japanse vliegers zoveel slachtoffers hebben ge
maakt en schade aangericht, zonder dat dit het 
verloop van de strijd ook maar enigszins heeft 
kunnen belnvloeden.- DJO 

############################################### 
Bronnen: 'Russia at War" door Alexander Werth; 
Churchill's memoires van de Tweede Wereldoorlog; 
The War Illustrated. 
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