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BERICHT 
In het Amsterdams Historisch Museum loopt 

vanaf 1 december 1994 tot en met 29 januari 1995 
een overzichtstentoonstelling met als titel: 

"300 jaar Amsterdams reclamedrukwerk" 

Een selektie uit de verzameling van Dhr. W. Löwenhardt 

----Amsterdams Historisch Museum---
Klaverstraat 92 - A'dam 

'IWntzouden wU ontberen, Indien ,vij geeue 

Dogbloden meer Ilodden 1 

uQuid Mvi?" 
u\Vat nieuw!:" 

. Wij verzoeken tcncrnstigslc, dat onze lezers, deze \'raag 
In vollen ernst opnemen I cn niet geloo"en, dat" ij hier 
schertsen - wie zoude hel ook wagen in cc ne Gertlustreerde 
Courant te schertsen? '''ie zoude dáár aan de satire eenc 
plaats durven inrUImen? Dagbladen zijn ernstige "ersehijll
selen des tijds - zjj helpen, benevens de koningen, minis
ters, amb,tenaren en ontvangers, gcestelijkeH en ad\'ohatl::'lI, 
en tolhe~lendcn'. de wereld en hel land regeren. - Dag
bladen ZIJn elcl{lrlCke telegraphen, sclH'epSrOl'pers J ichlenuI' 
baken in zee - en hel is waar, dal er schier cvc~ zoo nl(' 
menschen leven "an hel schrijven, drukken, corrigeren ell 
ront.lbren~en dezer gevleugelde nicu\ysbodell dan er noodig 
zouden zijn, om een kleine duilschc staat te bevolken b. v. 
Kniphausen. - 1\Ien zie alzoo niet zoo hoogmoedig 'neder 
op.den ~ur~~tenjonge~ die de eourantel1wijk, welke zijn 
vader clndellJk bemagtlgd hecf~, getrouwelijk af- cn rond
loopt t>n 11 elkf.'n mcröcn of i:nIdJilg, de geschiedenis yan 
uwen tijd, van Finland lot Algiers, van Texas tol i\anking, 
op een groot, lang, blnnuw· gezegeld blad aanbiedt op
dat gij, zooalsmenzegt, in udrie vloeken en een zucht'lI UC 
drie of vier werelddeeJen, doorvliegl : één kleine ~Ioel.: 
bij de pogingen der duisterlingen, - eén hycede dito bij 
hel toenemend diplomatisch schemerduister, - één d~rdt, 
dilo, wegt'lIS Uwe eigene nulliteit, dal ge ad!,: nog geen mi
nister, geyolmagligde of grool heer, maar slechts een COII

rantclllczer zijt - en een sololUcht bij elke aftrckkcnclc 
of aa~rukkende cOllversiewet. - Van waar zoude! gij die 
kenills van wereld, menschen, fondsen, rerkoopingcfI. 
nieuwe boekwerken, oud(~ huizell, nieuwe wijnen CII jeug-

digc oudernemingen, kunnen verkrijgeCl, wanneer hel ge
riefelijke dagblad uwe ergerlijkeonkunde lIiellehulp kwam. 
en u~ als hel woordenboek van den dag, niet alles leerde. 
wal een ordentelijk mcnseh behoort te welen? Buitcll
dal spreken de dngbladen ook tol de koningen en tol 
de ministers, ell zeggen bun - mits mel alle respect, al~ 
met de hand aan de sjako, en de pink op de IÎnkerbroeks
lIaad, wat nuttig en oirhaar is, om te hooren, en als hel 
waarheid was, kunnen de grooten dezer aarde niet n!lijd. 
gelijk de chiueesche poppcn,alLijd - 11CCII, necn!.' schud
den, maar moeten ook wel eens ja, ja!! knikken. ~ On
begrijpelijk grool is het nul der dagbinden, nis ware hel 
maar, bUIlen tle gellocmde wereld- en ml'nschenkennis, _ 
wcgells die helder hlaauwc krans, waar binnen dil gludc
schril'l staat: te zegelen - en dan de herinul'ring ,Wil 

de 28l cenl. - Ieder die dus een dagblad leest, or iwnhoudt. 
vlecht daardoor een hoperen cenlen-lover te ITIt'cr, aan 
den kroon der nederlandscbc maagd, die altoos nog genijtl 
wordt, - en wij, wij, tlic mede dagbladen helpen schriJ
ven, wij inderdaad, die de blaauwe bijmanen verduizend
voudigen - wij dienen hel lieve vaderland bo\'('u al. 

Als men u de dagbladen eens onthield, vriend lezer! al~ 
gij noch in staats- noch in afzonderlijk stedeblad, iets meer 
vinden kondel van de Eerste en Tweede Kamer; V.1l1 tli~ 
aan~lar·, t08-, tegen-, na-, kleill- en grooltfpraken onzer Vt'f

tegenwoordigers - als men u nicllclkens haarklein mede
deelde, welke stukken voorde Icdeo,al of nielgedrukt zullen 
worden, - waarom sommigen willen, dat zij wel, anderen 
dat zij niet gedrukt zullen worden, - ,,'anneer men u niet, 
per kourier, naauwkeurig deed weleu, welke heeren spre
kers of zwijgers, kou hehtJen gevat, of de anderendaagsche 
koorts hebben, of weder een aan\'al van hel fatsoenJijJ..e 
\tpootje l ' in hunne pootjes moelen doorSla~n . á.l.§ ge, zeg-
gen wij, datalles niet, bij tijds, koudet we ~ ~udt 
U in u,ye burgerlijke en constitutionele re 1J~tP; vtn~ 
kurt Vilidcll, en te regt - maar, als wc nu nogveruergaan 
en eens bedenken, uat de zoogenaamde redeucrelllJe cn 
kritiserende dagbladen, de men.schell leeren denken. - en 
tlie nooit redeneren, aan het redeneren helpen - als wij 
hel niet langer ycrbloemen, dat gl'accfl~dileerde bladt--'n, b. v. 
de zac1ltmoedige Amliemmel' cu liel diepzinnige JIandels
Mad, aan u en mij, telkens lessen geven in de logica en rc
denc{'rkundc, lrcffendç 'proeven vlln (je verhevene, roerende, 
bondige, slijl, - dat, wij ,dáár het dolTe verstand kunnen 
scherpen, en het ha~.~ louteren - inderdaad, dan moelen 
wij wenschen, dal eens cn ";veldra, de professoren iu ue 
h(lllandscbe laal,stijl ep welsprekendheid, dieLcspiegclende 
t'1I welluidende dagbla'dcn, ~Js handboeken op hunne col
legiën invoeren en aanbcvc,len, en Ct'coro benevens zijne 
moderne naschrijvers, onder de bank werpen. Men houde, 
UUl die genoemde redenen, onze dagbladen en ook de Geïl
lustreerde Courant, iri eere - en als iemand onzer lezers 
bi)t wuügt, om, zelfs in de verte, te veromlerstellen, dat wij 
hier niet zeer ernstig h~bben geschreven, dan bcwijsl,hiJ 
ten minste daardoor~.dat hij niet waardig is - om te zijll 
- ecn Do1gbludschrijvér! 

'l.EDED'EUS. 
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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 EMMELOORD, 

NEDERLAND 

BESTUUR: 
-Drs. Klaas Kornaat (voorzitter), Voorstraat41 , 

3135 HW Vlaardingen, tel. 010-4352041 
-Harold Makaske (secretaris), postbus 199, 

2650 AD Berkel en Rodenrijs, tel. 01891-18428 
-DJ. Oostra, postbus 137,8300 AC Emmeloord, 

tel. 05270-98032 
-Mw. A. Oos tra -Boelens (penningmees ter), 

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

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

REDAKTIE: 11 AU COURANT 11 

-R. Grooten, DL Govaertsplantsoen 17, B-2387 
Bam'le-Hertog, BELGIE, tel: 00-3214699545. 

-U. Nimmegeers, Brasschaat, België 
-DJ. Oostra, Emmeloord 
-Drs. K. Salverda, Den Haag 

KOSTEN VAN LIDMAATSCHAP: 
incl. abonnement op "AU COURANTII 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 IIAU COURANTII: 
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 IIAU COURANT'I 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 verzamelbare 
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 IS -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 
50-100 gram . NLG 2.10 
250-500 gram NLG 5.00 
1000-3000 gram NLG 7.50 
Idem, buitcnlantl binnen Europa: 
0-20 gram NLG 0.90 
50-100 gram NLG 2.30 
250-500 gram NLG 7.00 

20-50 gram NLG 1.40 
100-250 gram NLG 2.80 
500- 1000 gram NLG 6.00 
3000-10000 gram NLG 10.00 

20-50 gram NLG 1.60 
100-250 gram NLG 3.75 
500-1000 gram NLG 9.50 
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CLUBNIEUWS 

LEDENBESTAND 
Nieuwe leden hadden we er niet bij het afgelopen 
kwartaal. Daartegenover maar één opzegging: 
106 Mw.Y.J.v.d.Krol, Purmerend 
Ook was er een adreswijziging: 
221 W.Frank, Brandenburg 21, 1761 HH ANNA PAULOWNA 
De bijgewerkte ledenlijst, die gewoonlijk bij het 
vierde nummer van elke editie wordt gevoegd, zult 
U deze keer bij het eerste numaer van de nieuwe 
editie aantreffen; wij hebben de bedoeling deze 
lijst wat om te bouwen en vollediger te maken dan 
ze tot nu toe geweest is. 

PERS DER LAGE LANDEN 
De bestelde exemplaren van Deel VI (Zuid Holland -
I) zijn inmiddels verzonden. Deel VII zal getiteld 
zijn 'Zuid Holland 11'. Wie hiervan een exemplaar 
in zijn bezit wil hebben gelieve NLG 4.50 over te 
maken op Postbank rekening no.3853388 t.n.v. VKTV 
Emmeloord, onder vermelding van 'ZH-II". Bestel
lingen die vóór 31-1-95 binnen zijn zullen tegen 
die prijs worden afgerekend; na die datum zal de 
prijs NLG 6.50 bedragen. 

VOORTHUIZEI\! 5 NOVEMBER j.l. 
Onze jaarlijkse beurs samen met de Documentatie
groep '40-'45 werd dit jaar voor het eerst in het 
Trefpunt te Voorthuizen gehouden. Zaal Van den 
Heuvel te Barneveld staat leeg, en zal binnenkort 
gesloopt worden om plaats te maken voor luxe 
appartementen. Het Trefpunt blijkt een nogal wat 
ruimer bemeten accomodatie te zijn: een combinatie 
van dorpshuis en sporthal aan de rand van het dorp 
met alle faciliteiten die daarbij nodig zijn. Een 
zeer geschikt alternatief, met als enig nadeel dat 
het wat minder gunstig ligt voor degenen die op 
het openbaar vervoer zijn aangewezen. 
De beurs (van 10.00 tot 12.00) was als gewoonlijk 
weer een levendig geheel; en wanneer men zich 
realiseert dat het merendeel van de aanwezigen 
(ook bij de Documentatiegroep!) inmiddels bekende 
gezichten zijn moet men concluderen dat er sprake 
moet zijn van een gestage aanvoer van materiaal 
dat opnieuw in circulatie komt, 'nieuwe" oude 
spullen dus die de gedreven verzamelaar motiveren 
om beurzen te blijven bezoeken. 
Om 12.00 uur gingen wij, VKTV'ers, onze eigen gang 
met de intussen traditionele veiling. De kavels 
waren deze keer nogal wat minder talrijk dan wel 
eens het geval geweest is, maar toch was de omzet 
met NLG 145.= zo slecht nog niet, en dat geldt ook 
voor de winst voor de clubkas: NLG 75.85, vooral 
dankzij een flink aantal kavels die belangeloos 
aan de club ter beschikking waren gesteld. Daar
naast was er al NLG 62'.50 binnengekomen uit de 
losse verkoop tijdens de beurs. Tegenover deze 
baten stond alleen de 18 gulden tafelhuur die we 
betaald hebben. 

FRANSE OORLOGSKRANTEN 
Het uitgeven van series herdrukken van kranten uit 
de Tweede Wereldoorlog, zoals in Nederland ter 
hand is genomen door Florence te Amsterdam, is een 
fenomeen dat ook elders bekend is. Zo b.V. in 
Frankrijk, waar eenzelfde project wordt uitgevoerd 
door de vooraanstaande uitgeverij Hachette. Hun 
'Journaux de Guerre' verschijnen in 72 edities 
waarvoor de originelen ter beschikking werden ge
steld door het Musée de la Presse in Parijs en het 
Cent re de Recherches et d'Etudes Historiques de la 
Seconde Guerre Mondiale te Brussel. De oorlogs
kranten in het Frans worden behalve in Frankrijk 
ook in Waals-België, Luxemburg en het Frans
sprekende deel van Zwitserland in boekwinkels en 
kiosken verkocht. Een abonnement komt op FRF 620 
voor alle 72 edities; de verzamelbanden (geschikt 
voor 12 nummers elk) komen op FRF 25 per stuk. 
Voor verdere informatie: Alp & Cie., 26 rue des 
Carmes, 75005 PARIS, France, tel. 634.25.80. 

Na de veiling was er voor iedereen soep en beleg
de broodjes, waarna we in algemene vergadering het 
wel en wee van het afgelopen clubjaar bespraken, 
en natuurlijk ook wat we er volgend jaar van hopen 
te maken. Om daar even de saillante punten uit 
naar voren te halen: 
De serie artikelen in het kader van de WO-II her
denking houdt volgend jaar op. De daardoor vrij
komende ruimte in AC zal ten dele benut worden 
voor het afdrukken van voorpagina's van andere 
grote gebeurtenissen, in principe zonder redakti
oneel commenta~r; en ten dele voor interviews met 
c.q. bijdragen van onze leden over hun kranten
verzamelingen. 
De Krantendienst begint te lopen. Een duidelijke 
selectie van het aanbod op grond van omvang is 
noodzakelijk: we zijn niet ingericht om complete 

,boedels op te ruimen. Verder is veel aangeboden 
,materiaal moeilijk aan de man te brengen omdat het 
ofwel slecht toegankelijk is ofwel een uiterst 
specifiek gebied bestrijkt. Uiteraard gaat de VKTV 
met de Krantendienst geen enkele commerciële ver
plichting aan tegenover leden noch derden. De Heer 
De Wit hoopt voor dit nummer weer een nieuwe bij
lage te verzorgen. 
In verband met ons tweede lustrum in 1995 zal een 
aantal speciale zaken op stapel worden gezet, 
zoals (uiteraard) een zo fraai mogelijke lustrum
editie van AC. Verder hopen we aan te sluiten bij 
één of meer evenementen die volgend jaar zullen 
worden georganiseerd in het kader van de vijftig
jarige herdenking van de bevrijding: die van ons 
land zelf met de laatste tentoonstelling in de 
reeks "Oud Papier Opnieuw Bekeken' in het Pers
centrum Nieuwspoort, en die van Ned.Indië met een 
daarop geënte tentoonstelling, hetzij in de kelder 
van de Ridderzaal te Den Haag, hetzij in Bronbeek 
te Arnhem, hetzij op beide lokaties. Om alle mis
verstand uit te sluiten: dit zijn geen tentoon
stellingen die we zelf organiseren maar waarvoor 
officiële comités in het leven zijn geroepen, en 
waarbij We een VKTV-voet tussen de deur hopen te 
krijgen. 
Tenslotte deed er zich tijdens deze vergadering 
een wisseling binnen het bestuur voor. Ik heb mijn 
periode als sekretaris van deze vereniging nu 
afgesloten, en de Heer HaraId Makaske uit Berkel 
en Rodenrijs heeft die funktie overgenomen na als 
zodanig door de aanwezige leden te zijn aanvaard. 
Uiteraard heet ik, en de rest van het bestuur met 
mij, de Heer Makaske van harte welkom op deze 
post. Dit komt vast en zeker goed. 

Mijn vrouw, Alie Oostra-Boelens, die haar porte
feuille als penningmee'ster ook ter beschikking had 
gesteld, is daar na enig beraad op terug gekomen, 
vooral omdat er zich geen andere kandidaten hadden 
gemeld en het werk, hoewel bepaald geen dagtaak, 
wél moet gebeuren. Bij gelegenheden als deze hoort 
een woord van dank voor het vertrouwen dat al die 
jaren in mij gesteld is, voor de plezierige samen
werking, en Voor de ongedwongen sfeer die binnen 
het bestuur altijd geheerst heeft, net als binnen 
de vereniging als geheel trouwens. Even voor de 
duidelijkheid: ik verdwijn niet geheel uit beeld. 
Ik blijf mijn deel van de redaktiewerkzaamheden 
voor AC verrichten, zeker voorlopig. 

D.J.Oostra 

HORST IN DE OORLOG 
Nu We toch over de oorlog bezig zijn: ons lid de 
Heer L.Derix uit Horst bericht ons van het ver
schijnen van zijn gedenkboeken 'Oud Horst in het 
Nieuws', delen 5 (1938-'43) en 6 (1943-'46). Dit 
betreft het dorp Horst in de provincie Limburg, 
met enkele omliggende dorpen. Zeker in 1944 is 
hier in de buurt wel het één en ander voorgeval
len. De folder die wij kregen toegestuurd, met een 
opsomming van de behandelde onderwerpen, wijst op 
een bijzonder uitvoerige behandeling van wat er in 
die jaren in Horst e.o. is gebeurd. Toevallig 
werden beide delen op 5 november (onze VKTV-dag in 
Voorthuizen) gepresenteerd; na deze dag zijn z~ in 
Horst en omgeving op diverse plekken verkrijgbaar 
à NLG 44.50 per deel. Voor verdere inlichtingen 
kunt U terecht bij de Heer Loe Derix te Horst, tlf 
04709-83961. 
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lezer$ $chrijven ~~~u 
INGEZONDEN 

In aanvulling op het artikel van H.Schramm in het 
vorige nummer van AC, over Duitse dagbladen in de 
bezette landen in de jaren 1939-'45, heb ik enige 
informatie die hem zal interesseren: 
In Praag verscheen "Der Neue Tag' ; 
Vanaf 8 feb 1941 was er de "Deutsche Polar Zeit
ung R 1n het noorden van Noorwegenj 
Inderdaad had ook Griekenland een Duitstalige 
bezettingskrant: "Deutsche Nachrichten in Griech
enland" vanaf 27 april 1941. 
In Denemarken bestond het "Kopenhagener Soldaten 
Zeitschrift'; eigenlijk meer een frontkrant. 
Een goed boek over dit onderwerp is 'Die Front
zeitungen des deutschen Heeres 1939-'45" door 
H.W.Eckhardt, in de serie 'Schriftenreihe des 
Instituts für Publizistik der Universität Wien', 
1975, Band I, een uitgave van Universitäts 
Verlags-buchhandlung, Wien/Stuttgart, ISBN no. 
3700300808. Het is niet onmogelijk dat het boek 
inmiddels herdrukt, en als zodanig nog steeds ver
krijgbaar is. Overigens: komplimenten aan de Heer 
Schramm voor zijn leuke artikelen! 

J.F.Liefting, Leeuwarden. 

HITLER IS DOOI> 
(Ingezonden brief in 'Het Kleine Krantsje' no.605, 
Leeuwarden 1994, ons ter beschikking gesteld door 
ons lid J.de Groot uit Santpoort) 
In de oorlogsjaren had ik een goede vriend, een 
buurjongen die Joost Klompstra heette. Zijn vader 
had een schoenmakerij. Zij waren christelijk gere
formeerd en daarom moest hij naar een andere 
school. Erg jammer, want ik mocht hem wel. 
In die oorlogstijd hadden we elkaar altijd bakken 
te vertellen, en soms kwamen die erop neer dat 
HitIer dood ging. 
De Klompstra's waren het, geloof ik, die een pape
gaai hadden, die je altijd de halve waarheid na 
zei. Het meest geliefde gezegde van het beest was: 
'HitIer is dood!' 
Na de kraak op de gevangenis, waarbij vele ver
zetsmensen werden bevrijd, kregen de Klompstra's 
huiszoeking, en wat zei die papegaai tegen de 
moffen die de kamer binnenkwamen? 'HitIer is 
dood!' En die kerels verstonden het maar al te 
goed. De Klompstra's kregen een week de tijd om de 
vogel die onzin af te leren, anders zouden ze 
worden gestraft. 
Nu was het een gelukkig toeval dat hun dominee ook 
een papegaai had, zodat werd besloten de vogels 
tijdelijk om te ruilen. Met een echte christelijk 
gereformeerde papagaai zou er niks verkeerd kunnen 
gaan. 
De Duitsers kwamen terug, en waren wel verrast te 
ervaren dat de papegaai nu niets meer te vertellen 
had. Voor alle zekerheid begonnen ze nu zelf te 
zeggen: 'HitIer is dood?" 'HitIer is dood?' 
De papegaai reageerde niet, .aar toen die moffen 
het nóg eens een keer zeiden: "HitIer is dood", 
antwoordde het beest duidelijk verstaanbaar: 
'Laten we de Heere maar danken!" 
Calgary, Canada Richard Oost ra 

(zou best familie kunnen zijn!- DJO) 

RUILLIJST 
Op de beurs in Voort huizen kregen we een exemplaar 
in handen van de "Allgemeine Tauschliste" van ons 
lid HaraId Braem uit Duitsland. Het verzamelgebied 
van de Heer Braem strekt zich uit over het hele 
Duitse taalgebied, en tot de perioden 1650-1850 
waar het dagbladen en 1605-1815 waar het wekelijks 
verschijnende bladen betreft. Alleen materiaal in 
de Duitse taal: "Einzelstücke, Konv~ute, Teil
bände, Jahrgänge". Verder verzamelt de Heer Braem 
boeken, tijdschriften, dissertaties en catalogi 
van vóór 1900, over krantengeschiedenis, het pers
wezen en de journalistiek, en dáárbij beperkt hij 
zich niet tot het Duitse taalgebied. 
De ruillijst omvat 50 titels, niet alleen uit 
Duitsland zelf maar ook uit Noord-Amerika, Praag 
en Constanta aan de Zwarte Zee, waar de drietalige 
'Dobrudscha-Bote" verscheen in het Duits, Turks en 
Russisch. De titels zijn gunstig geprijsd, en in 

alle gevallen gaat het om complete originele uit
gaven, meest uit de 1ge eeuwen ook e.e.a. uit de 
18e eeuw. Ze komen merendeels uit jaargangen die 
ingebonden geweest zijn, en bevinden zich volgens 
de aanbieder in goede staat. Hoewel er zich hier 
en daar geringe OUderdomsverschijnselen kunnen 
voordoen, die evenwel noch de verzamelwaarde noch 
de historische inhoude beïnvloeden. 
Bent U geïnteresseerd? Schrijft U de heer Braem. 
Zijn adres luidt: Immelmannstrasse 46, 0-31137 
HILDESHEIM, Deutschland, tlf. 00-49-5121-54255. 

KRANTENJUBILEA 
De Heer Schramm uit Berlijn attendeert ons erop 
dat volgend jaar grote aantallen Duitse dagbladen 
hun 50-jarig jubileum vieren. Hierbij zijn enkele 
bekende, zoals de Aachener Nachrichten (24 jan.), 
Berliner Zeitung (21 mei), Frankfurter Rundschau 
(1 aug.), Südkurier (Konstanz, 8 sep), Stuttgarter 
Zeitung (18 sep), Weser Kurier (Bremen, 19 sep), 
Hessische Allgemeine (KasseI, 26 sep), Der Tages
spiegel (Berlijn, 27 sep), Nürnberger Nachrichten 
(11 okt), Mittelbayerische Zeitung (Regensburg, 23 
okt); Südwestpresse (Ulm, 20 nov), Darmstädter 
Echo (21 nov), en Schwäbische Zeitung (Leutkirch, 
4 dec); en in Oostenrijk Salzburger Nachrichten en 
Salzburger Volkszeitung (beide 23 okt), Kärntner 
Tageszeitung (Klagenfurt, 23 okt), Vorarlberger 
Nachrichten (Bregenz, 16 nov), en Tiroler Tages
zeitung (Innsbruck, 18 nov). 
Ook zijn er een paar die volgend jaar een meer 
indrukwekkend jubileum vieren, zoals Osteroder 
Kreisanzeiger (Osterode/Harz, 175 jaar); Marbacher 
Zeitung (D-71672 Marbach, 150 jr, 10 okt); Hell
weger Anzeiger (Unna, 150 jr, 15 feb); Lauenbur
gische Landeszeitung (Lauenburg/Elbe, 125 jr, 1 
okt); en Nordsee Zeitung (Bremerhaven, 100 jaar, 
11 aug.) 

'ENGELS IS DE WERELDTAAL!" 
De volgende ingezonden brief (hier ~n het Neder
lands vertaald) verscheen in mei '91 in een dag
blad in Zuid-Afrika. Met dank aan John Frost voor 
toezending! 
'Piet Coetzee's klaagzang over het gebruik van het 
Afrikaans in uw editie van 27 april vraagt om 
commentaar. Hij citeert statistieken die aantonen 
dat 13 miljoen Zuidafrikanen het Afrikaans zouden 
verstaan. Dat mag dan inderdaad zo zijn, maar de 
vraag rijst hoe dit komt. Dat komt omdat deze taal 
de mensen tientallen jaren lang door de strot is 
gedrukt .• 

'Het wordt voor de Afrikaners in dit land hoog 
tijd te beseffen dat we nu vrij zijn. We willen 
nooit meer met deze verfoeide taal opgezadeld 
worden! Het Afrikaans symboliseert de smadelijke 
behandeling, de onderdrUkking en het leed van het 
recente verleden, en houdt het waandenkbeeld van 
het 'meester-ras" dat door Afrikaners nog steeds 
wordt gekoesterd in stand." 

"Het is duidelijk dat de televisie in dit land op 
management-niveau wordt gedomineerd door Afrika
ners. Sportberichten en andere commentaren worden 
in het Engels en het Afrikaans uitgezonden, en 
zelfs de verkiezingsuitzendingen waren tweetalig. 
Dit gebruik van beide talen is ronduit belachelijk 
en uiterst irritant voor degenen die slechts één 
taal spreken." 
'Zie de feiten onder ogen, Afrikaners: jullie taal 
wordt door de grote meerderheid van de nieuwe 
Zuidafrikanen niet gewenst. Het Engels is de 
wereldtaal, nu en in de toekomst, en onze kinderen 
moet worden geleerd vloeiend Engels te spreken met 
het oog op hun toekomst. Ga voor mijn part door 
met Afrikaans s'preken wanneer jullie onder elkaar 
zijn, als dat zo nodig moet, en desnoods mogen 
jullie nog een eigen kanaal hebben op TV, maar hou 
asjeblieft onmiddellijk op met dat tweetalige 
gedoe. '-

Een slachtoffer uit Mafikeng. 
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INGEZONDEN 
Met betrekking tot het artikel van Alan Tigay over 
de niet-Engelstalige dagbladen in de Ver. Staten 
heb ik enkele aanvullingen te melden. Ik beschik 
over een exemplaar van de 'American Newspaper 
Directory' van 1880 door Geo.p.Rowell, die zeer 
volledig, nauwgezet en gedetailleerd is. Dit werk 
geeft talrijke varianten aan op de titels die door 
Alan Tigay zijn aangehaald, evenals de data waarop 
die kranten zijn opgericht en die soms enigszins 
afwijken. Wie dan gelijk heeft blijft natuurlijk 
de vraag. Aldus kan b.v. de lijst van de Duits
talige dagbladen worden aangevuld met de volgende: 
Connecticut Republikaner, New Haven CT, 1879 
Belleviller Zeitung, Belleville IL, 1876 
Der Stern, Belleville IL, 1878 
Chicagoer Neue Freie Presse, Chicago IL, 1871 
Der Volksfreund, Chicago IL, 1878 
Die Sonne, Peoria IL, 1879 
Demokrat, Peoria IL, 1859 
Germania, Quincy IL, 1874 
Demokrat, Evansville IN, 1864 
Iowa Tribune, Burlington IA, 1861 
Sternen Banner, Davenport IA, 1876 
Anzeiger, Louisville KV, 1849 
VOlksfreund, Baltimore MD, 1879 
Herold, Kansas City MO, 1880 
Post und Tribune. Kansas City MD, 1858 
Newarker Tageblatt, Newark NJ, 1877 
Freie Blätter, Albany NV, 1852 
Brooklyner Freie Presse, Brooklyn NV, 1863 
New Vorker Tages-Nachrichten, New Vork NV, 1870 
New Vorker Zeitung, New Vork NV, 1845 
Volksblatt, Rochester NV, 1863 
Anzeiger, Dayton OH, 1876 
Leuchtthurm, Erie PA, 1869 
Abend Post, Philadelphia PA, 1865 
Volksblatt, Philadelphia PA, 1872 
Das Volksblatt, Pittsburgh PA, 1859 
Texas Post, Galveston TX, 1869 
Ook trof ik aan: 
El Tecolore (Spaans), San Francisco CA, 1875 
Delnicke Limty (Tsjechisch), New Vork NV, 1877 
Dit zijn dus dagbladen die in 1880 nog werden 
uitgegeven; hoelang ze daarna nog bestaan hebben 
vermeldt het verhaal natuurlijk niet. 
Voorts vond ik in 'The American Leader" (13 nov. 
1913), een blad dat 2x per maand werd uitgegeven, 
een lijst z.g. 'kwaliteitskranten" die op dat 
moment verschenen. Deze uiteraard onvolledige 
lijst stelt mij in staat nog de volgende dag
bladen aan Alan Tigay's lijst toe te voegen: 
Iowski Vestnik (Tsjech), Cedar Rapids IA 
Hrvatski Svijet (Kroat), New Vork NV 
Egyetertes (Hong), New Vork NV 
Elöre (Hong), New Vork NV 
Szabadsag (Hong), New Vork NV 
Jewish Daily Press (Jidd.?), Chicago IL 
Jewish Daily Press (Jidd.?), Cleveland OH 
Jewish Daily Forward (Jidd.?), Philadelphia PA 
Jewish Daily Warheit (Jidd.?), Philadelphia PA 
Ik interesseer me bijzonder voor met name de 
Duitse pers buiten het eigen taalgebied, en was 
daarom ook erg blij met het artikel van Heinz 
Schramm. Ik beschik over taltijke kranten die in 
Frankrijk in het Duits zijn uitgegeven, en niet 
alleen in Frankrijk maar ook elders in Europa.-

Lyon, Frankrijk: B.Gelin 

WIE IS DE GROOTSTE IN HET LAND? 
De krant met de hoogste oplage in de Engelsspre
kende wereld is momenteel het Britse zondagsblad 
'News of the World" met 4.7 miljoen exemplaren, 4 
miljoen minder dan in 1950 toen de krant op haar 
hoogtepunt was. Een leek zou denken: hoe groter 
het land hoe hoger de oplages. Maar zo werkt het 
dus niet. In de Ver. Staten worden de kranten nog 
steeds in hoge mate op regionaal niveau gemaakt en 
verspreid. De enige landelijke krant, 'USA Today', 
is inmiddels met 1.8 miljoen toch wél de grootste, 
gevolgd door de "New Vork Times" (1.76 miljoen) en 
de "Los Angeles Times" (1.57 miljoen).-
[volgens een bericht in de Daily Mail van 12 aug 
1994, ons toegezonden door John Frost.] 

"HET NIEUWS IN HET JAAR 2000· 
Hillary Clinton candideert voor het Witte Huis, 
Zhirinovsky is de baas in Rusland, in China woedt 
een burgeroorlog, Griekenland en Turkije hebben 
het met elkaar aan de stok; dat is zo'n beetje het 
wereldnieuws over vijf jaar, in het jaar 2000 dus, 
als we de Portugese krant 'Publico" mogen geloven. 
In juli j.l. besteedde de krant niet minder dan 9 
pagina's aan speculaties over de nabije toekomst, 
zo'n 2000 dagen vanaf nu. Nog zo'n "toekomstig 
nieuwtje': de Veiligheidsraad van de Verenigde 
Naties, waarin dan temidden van de permanente 
leden vertegenwoordigers van Europa, Zuid Amerika 
en Zuid-Oost Azië zitting zullen hebben genomen, 
verwerpt bij veto een Europees plan om het door 
oorlog verscheurde Ethiopië en Zuid Soedan tot 
protectoraat (van wie?) uit te roepen. 
'Onwaarschijnlijk?" roept Publico. 'Wie heeft de 
val van de Berlijnse Muur voorzien? En het zich 
aansluiten van al die Midden-Europese landen bij 
de Europese Unie? Een computer in ieder huis? en 
de nieuwe ziekte Aids?" Inderdaad, ja. Maar zo 
kunnen we er nog wel een paar bedenken. 

GRATIS AVONDKRANT 
Sinds 21 juli j.l. heeft Londen zijn eerste (voor 
zover wij weten) gratis avondkrant, "Tonight" 
geheten. Gratis, wel te verstaan, voor forensen, 
die de krant kunnen meenemen op het station waar 
vandaan ze de trein naar huis pakken. Elders moet 
de lezer 20p betalen. Wie eens in Londen komt mag 
er wel een paar meenemen voor de verzamelaars van 
internationale dagbladen onder ons! 

rrA"X"i··l~ 
:: fREEPIlONE :: 
.: 0800 .: 
~~ 654321 ;; 

!L.~.:~J! 

STOP DE GROTE VERGELER 
Uit een vraag & antwoord rubriek van een krant in 
de Ver. Staten: 
Vraag: Is er een manier om het vergelen van 
krantenpapier tegen te gaan? 
Antwoord: Daar zijn verschillende manieren voor. 
Je kunt de krant beplakken met zelfklevend plastic 
maar dat zal het vergelen niet tegengaan, wat de 
mensen ook mogen beweren. Een goede fotokopie 
maken is ook een mogelijkheid, maar op zich biedt 
dat natuurlijk geen enkele zekerheid ten aanzien 
van het origineel. Wat je wél kunt doen is de 
krant met een haarspray bespuiten, uit een spuit
bus dus. Dat moet je 3 à 4 keer herhalen; tussen 
elke behandeling een minuutje of zo wachten, en de 
krant dan plat neerleggen om te drogen. 
Nóg een andere manier is om ze te bleken, maar dan 
niet met een bleekmiddel op chloorbasis maar met 
een middel dat in het Engels 'milk of magnesia" 
heet: ook wel genaamd "magnesia magma", een witte 
doorschijnende min of meer visceuse suspensie van 
magnesium hydroxide in water. Dit middel neutra
liseert de zuren in het krantenpapier, en zal de 
vergeling met circa 50 jaar vertragen. 
De methode is als volgt: Voeg aan een liter soda
water (d.i. gewoon bronwater met prik; "Spa Rood" 
zeg maar) twee eetlepels "milk of magnesia" toe en 
roer het goed door. Dit moet minstens een uur of 
acht in de koelkast tot het goed koud is. Giet het 
dan uit in een grote ondiepe pan, of een bakblik 
met opstaande randen of zoiets. Leg de krant daar
in (één tegelijk!) en laat het een uur intrekken. 
Haal de krant er dan uit, leg hem tussen twee 
lagen keukenrol-tissue en verwijder aldus zoveel 
van het overtollige vocht als mogelijk is. Leg de 
krant daarna plat neer om te drogen. 
Natuurlijk blijft een krant die op een donkere 
plek wordt opgeborgen langer mooi dan één die in 
een lijst aan de muur hangt. 
[Uit de "Star-Ledger", Newark NJ, USA] 
[Succes ermee! Maar we zouden U wél willen advi
seren het eerst op een vergeeld restje kranten
papier uit te proberen alvorens een waardevol stuk 
op deze manier te behandelen.- DJO] 
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GEN\ENOD l'J1EU'vVS. 
Di efs tal van tafe lzil ver. 

lvlen sein t ons uit B2r.E,en -op-Zoonl : 
NiJ. afloop vall hd gala~din2r aan H. 1\'L de 

Koningin iIi l\1idclelburg aangEboden, \VC!"ll 

door deu ondernelHef ,vall hzt diw:r, eellip' t~1-
feLzilver vCl'lnist. Onmiddelliil< \v2rd een el~ls(i~~ 
onclcrz:c-ek ing'êstdd, dO-t a~l1vQlllc2'Lj]c ge~Il 1'2'-

sultaQt opleverde. Alen herinnerde zich echt:r, 
dat de staflnuziek vau het 3L~e rc;rilncnt !1(:t 
dillcr . lll'~::t rnuziC':1< h2.Q op[).:lujster~t, die als 
tclconl~l;; da~r'lü'Jr aan deze'Hde brd eenig.2 g~
rechten nrce verorberde. ()nlnicld~lliik vierel ecu 
onderzol~k i11 diê richtinfs iIlg'2st2i~i, betgc'2l1 
Lot het r~suH2at J.~idde, dat 111en vern,:lD1, dO,L 
bij e'2ll zi1 1ierhandel te B~rgeI1-0p-Zàonl di2-
zelfue vc.or\Verp211 te koop \Varell Qang~bocL:tl. 
H~~ cTnstige o~1d.crzo~k., ~bt hierop van w~ge de 
nl.l.liié! u~ a ut 0 n telL:n IS Jil gl2~teld, leidde tot d~ 
arrestatIe van een 5-(a1 n1uzilWl1t~11. l+d 011-

derz~k is thans nog in vollen gang. 

~'----

liantongerecht te ml(~j)Jlcl. Meppel tot Cfme geldboetovl\Jl f :31 
Zitting vlln Zaterdag 2 Sept. 1 DU 6. subsIdiaire hechtenis van drie dagcll' i 

Ver oor d e e 1 d : Wegens het in de provillci~: 
W cgem het nlg 1crachtr,ns de 'YVet. Drenthe, als bestuurder" van een, 

hclll8t met de verzorging vlln eell hondenkar, waarvoor honden zijn' 
kind, dnt bij hmn inwöont, n.IH lee\'- gespannen, niet zorgen WaJllleer ûj 
liJlg op een lagere school is gepln.ntRt pnl\rdmt tegen komen en dcr.e op rIo 
en nog niet buiten de leei'plichtwet.; Meter geIladenl zijn, zij zieh, mei, 
valt, niet zorgen, dat het kind die ' lwt voertuig op r.ijdc: van dcn weg 
school gcregeid bezoekt, Th. B. te begeven, daar fltilholHlr.1l !lil ûch 
NiJ~ri81eekerve]d tot eenè, geldboete voor (Ie aÎmgc8]lIl.11l1lm h01l111\11 plant-
van 'f 1.50 'l'\ubRidittire hcchtelli~ vau ::Ieudo, W:W!J1.flll 1,ot .10 pn:Lrdell 
een.d~g~' ,,' '\ ' , ", , : voorbij 7. ij 1/, .1. '/,. 1.0, K,oekaJJge 1,01. 

. "W:egèn's het ~onael' nll~erc goed.i eOllo gcldbonl.ü van f U.GO, l\uÎ>Ridi .. 
keurmg van B.' en W. vnn D~evcr) airc' heclttclli~ Vit" (:1\11 dag. 
te Diover een gebóuw oprichteJl) dal --Wegens het gedurende ]\(',L tijd-
afwijkt van het bou wplari G, H. te perk besloten t.ll~sc"ell cen nu I' lil. 

Oldcndiever, tot ecuo geldhoeLo vnJl ~olll:lontlf\rgalig ou I'ClI llur VIlO! 
f 4dlO subs. hecht. vall diic dagen. zonsopgang jn de gern('./'ntr~ Nijr.vcp.J1 

WegeJls hr,t. i 11 rle gcml~cnti, J{,ui- mot een rijwiel rljdnll, d:d. lIiel, VOOf-
ncrwold, zonder FchriJ't.dijke ver- zien i8 vnn ecu heldl'r lic:hlgevcJld,! 
klaring van f.p.n rij ksvepart8 dat hp,\ lantrial'll, waurvnll hef, li/:llt recht; 
vlecsch en vet }liet Hchnde.lijk i~ vooruit goeu zichtbaar j~ ll. M. 1.(': 
voor (10 ge7.ulI~heirl) VCl'Voet(\11 VIl./l·1 Meppel tot ~r,nc geldhoetn Vltll f J i 
cen gMlacht ZIek knlf A. lL tI" ::llL~~~ hcchteJlls V~1l ('\('.]\ _dag. . I 
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KRANTENCURIOSA uit de verzameling van 
Louis Nierijnck (deel 20) 

Over de "Post van den Hel" 
van een dronken schrijver en een komische 
opening van de school voor journalistenl 

Een merkwaardige tussenkop is het 
uit Den Helder afkomstige Noord-Hollands 
Nieuws- en Advertentieblad EXTRA TIJDING. 

De twee woorden on~ebruikelijk 
dwars bovenaan geplaatst. Deze krant ver
scheen tweemaal per week. Mijn exemplaar 
dateert van 16 december 1892. 

r.f1 .Il1lltl 

'''''"II,,,,./lTllrRIJ,., " 
v •• " II,P" f" .... ~"~ .. , . . I~ ... ~I 
lH/ ".,.HI~"\l,-. r ..... '" rt . . M • 
H,_~I"!;J\' ~.," ...... ....... • I,..."fi,I', t • 

VI1l~~lJijnl "UWltllfl·,.n YII1III!l.IIM(JIIfIr.H, ~" .'y'~ ~ .... ~:.I:':~.~~~l!I~"/IWI 
n""((III: 11 O( }/,'I)(I/lI' (.'1/ '}'. fiA, . 1/ ,Irlrf.' ", :;:;~;.:h ..... !. I.U ...... • I.~~I ... ..... 
H,',IIH'f"ur.III1Jtf'\p,: A. p, R'I''',\I,MAN. ,"~~~.:I'IJr1:·:,."""~·~ ~~ l'h~,f •• A~~ 

Ik wist dat het blad bestond, 
maar niet gedacht nog eens een exemplaar voor 
de verzameling te kunnen bemachtigen. Je 
leest er eigenlijk pas over zodra het stuk 
in je bezit is. 

De POST VAN DEN HELICON van 
Johannes Kinker en in 1788 uitgegeven te Am
sterdam bij J.ten Brink, boekverkoper. Het 
blad verscheen elke vrijdag voor de prijs 
van 1+ stuiver. 

D E 

o s T 

VAN DEN 

.lEf JE .. 7L X C o N. 

I k geloof niet dat het nodig zal zijo, met eenc uit
gclhckw Vooraffpr3ak, een Apologie van mijll 

'voorocmcll cc mlaken;, alleen zat ik zcggèn, in W<lC 
~d,I..:I!~_!. 1I~ _~ ___ •• _~_I' .... CJ. .. __ .. _:1..1 ___ •. 1 __ • __ J!_ 

Deze spectator of mercuur van 
literair komaf noemt zijn lezerS 'zangsters'. 
In de aanhef van het eerste nummer, zegt 
Kinker "in wat quali tei t hij gaarne gt1respec
teert wil worden:n.l. als Nieuws-vert~ller 
van den Zangberg". ' 

Eén van de medewerkers aan dit blaadje was 
Willem Bilderdijk. 

D Jt 

lP o T 

V A N D E 

R A IJ F. N 11 1\ •• • J1 , (ht h 't tV!I:lre! M~nrchcn dfe 
tfof\d lijn I tll3r h:ln men nog .11 reUiger iel' 'l'3rt 

ze!;gen !lIJ ,'an de lrhH'r1nmde le.,rndi~t'n. "Wel ou 
u WH 2.011 RADII' rt r:; n '1' -- ~~dnlri een weinig 
Mijnheer ric ZcdellmceSler! gij zijt geen tweede n. ,\ ti r.: 
}f ~ 1\. qlj kllnl op Lijn ht'H 'tenof11("n elf' IwinliROe zlln. 
Laai dClhalv('n die .~nicD andt'fcn, die tUfrcheu u err 
R. A D K ti I a. in Jij", ecU! fprek.ea, eD I.., die aueo sot'rj . 

.x 'Ul' 

Een curiositeit is het nummer 21, 
,dat als titel draagt "De Post van de Hel" I 
Geschreven diepin de nacht, terwijl de schrij 
ver onder invloed was van Bachus, excuseert 
hij zich tegenover zijn Letterzetter over 
"het zamenstellen van dit dronlcen no., dat 
alle gelijkenis heeft van een eensteens 
muur". 

Kinlcer eindigt het eerder sumier 
nummer als volgt 

Bij mij J, TEN n It I N tt Cz" wordt clqe-
zen Post N°, 2 r, voor elf duiten uitgegeven. 

Het ongeluk vall den Schriiver manltt dat ik 
in cOl/feitll!ie er niet me~r t'onr afnemen 

mag, Ik beb he!zch'c 7.0 1(lein in elbn. 
dgp IaatelI drukken nis mogelijk 

was; op d,r her zich zo veel 
rc h['(t'r IUs(l'hen de andere 

NUnimers zou Ir unnen 
verbergeu. 

l'l'lis q/ltm [adlllli It,t/I,e paÎCIIlû ,'al/lr.). 

Geen echte curiositeit is het 
Amerikaans weekblad CONSTITUTIONALIST AND 
WEEKLY MAGAZINE van 7 december 1813, maar ik 
'neem aan dat het een bijzonderheid is Voor 
de 'koppensnel1ers'onder ons! Elke letter 
van het woord Constitutionalist is n.l. ge
plaatst in een cirkel, hetgeen een apart 
effect geeft. Bovendien wordt in de rand van 
e11<e cirkel een Amerikaanse staat vermeld. 
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Onder de kop van de krant wordt een citaat 
uit een rede van George Washington opgenomen: 
"Againat the insidious wiles of foreign in
fluence, the jealousy of a free people ought 
to be constantly awake". 

De LEERZAME VRIEND VAN ALLES werd 
tussen 1808 en 1810 uitgegeven door Martinus 
Van Kolm te Amsterdam. De eerste nummers 
hadden als ondertitel "een weekblad tot 
stigting en vermaak". 

van de 
en had 

Het blad was in 
Maatschappij tot 
als doel "de 

van de zoogenaamden 

feite een publicatie 
Nut van 't Algemeen 

zedelijke verbetering 
Gemeenen Man". 

DE LEERZAMl;; 

V'RIEND VAN ALLEN/ ._-------. 
N°, II~, 

~~~--------"'-. 
I> I-I IC [I "-ti f1JO~8Iif'," uiJtn lvii In 611' fOMf,;Und "~tI()b~: \0 Jjl tu(\e Z~'~I. 
H !l1l!;II, JII .hu \eq;crodlh: ujd~l:gill~O;I1 I'JO ,I,oomtll zIjn. 111 !;C.!IlI1,llI rj~II~Oln 
,. ~lll~n ~nrllltlli" eh <:\'Iln",d JUl rnoold 1x,J,it!tt,t bC!u'q,en tldl o.'oor!:Jlna til 
eenj (,e'J'!i~~Il,I.,j ujt~nO'HI. tr,mdJ " gtltH "~n b::lttll! Ad} ij'I'P!! I J,,:n 100 H.el tI:' 
tU(hll·nll~tnJcn LIIII!U ... In UltJtl rdlilnen 0011 r,t:,IJIfl heeft, ,lurven Jut<l d"m 
OUlen Je tlI:(IlIJt>ud,c,J HO !,Ulmll H',k'Hinr,tn hcchtttl, l:a , tOO het h, tcn ho,\ Wijf 

\1' ONI,lIclIlI Otl U'Ll/ld I:clUflI1hurt! \WUI!t ~ond" doorgllll. 101lo.l"n tiJ llllh tJ1et lt 
orahlol1 doU 1;1:",jJû {dlllf,ch, HeU,k ntlllm. _ LII9n w,1 ~Clll ûcn Wd fooi! J.\!! VlO 
bIJ ,nc~l&cmd,Ju UI,tkf<. ~e ... tI JO t~ltt f)(\lom, h ... 11I.cl1 JJU~l:la~k(l/)d ",'nJo::n, 

Een HIIIICIJlitk mm wC:llOe,JI3 uth hij ,len \1Iljten D'uom· ver1l.hJrJor I1 L 111.1. 
" Iq mijlltfl tJor '. tel,le hh; "hl!b Ik I;Qncn lfiJnllok 1"t~lku gilWtHlnllJk wiliP I.hlll. 
\, ~CIJ dIH,I; VIIl ,Idtl~a het, Ik nu gedroomd d,l hij '''''~/CO .hul(-tldlli!n VOOf!" 
.. Il/enRI! I1'lt luliJu ti .. cl \'in Jou~n d,oom llllnkent" Jo ,r:oludplceg,ld "Ll!M 
11,' .... ()'.'J,hll J' thl uw (CUli of I"llIullfcngtlhllmor I. Ol ,enD welk 0 JOOl c~!I' Hlhlo'l~1 
.' hOI.I'fJnl'l.ml "1 t. l'!ten ~n Of'ldclfQek h~ll" f}o Uit1l.oJIlIlt ounll'/'oo,d,Jo hlor ~", 
h'fI ~1,I1I!ln. 'lIl !.ouGt o;IOn I''''UI r~htjlfdlJo let ",ercid wu, 'In een Moor do VJJ/Il wu, 

7.{)<) 'JO\ '''''Im u\t, IC!lIlnJ !.oH IIlll lot tltIo Uloonlwll. tTll1t OOgfllC11I. om hum UI 

""=I;\IICh~lc!fl. hebtx:nJc Ileh Illn rllell einde ulmomd, ~n muler voolf.\eJun en 11l~le 
llee<leren Hn~t:lto\"en, ,Jan wel un lljn/lll AUI voegden. ,,10 Jo I!:oû~,en 't3n mIjnen 
,. nHh,OIJp" lvldd hli ,,&'00([1<10 ik <kn gloollm rlwulT, J,P TI,fdl, Ctlll~ol on 31 
"lt\JIII CCdltlllktn IC hrhhon," .. 011 II jiOCB Jrootn ,..,., uI'" IIlIWOlt/ltdll 111.1111, 
"wml hl:( I. fJnmöJt:eH,~ Jll leH <1eq:oll,u un u 10UJo hrhMb "cwl",,,enl" I!I~I 
nnlollJkuJe Ikh ,lu per(uoo Iln be~CIl,Jo .h, IIIJ etn n.ul WH. Iln vin ttne unllcn: 
lijh hlod jl;tUnnskn, "Neen" lelJo hU .. do ,hoorn h niet Vln mil. mUI vm :IJIJn 
" U<.IU en mreHet, en ,lIlt hedl mli \'tlUJKhl duolva of' loo~,n!~1l Cflifo Uil ~ 
., Ie t.ofll::l"Uenl" h Zoo lt'« Jm CfIlJcl lotUAgo" Ifltl'l','urJJ" •• I,.I~'; .. co I)f} 
I, Ih. f huhkomrn lUit gij uw' liter CD me(lllOI I1chondi! vloJe.r.;' Do tl·uf )eoldo 
Stuf btclH>4!fd we~f, eo bevoDd !'oot Ilroo th hcm 'o<)ll~~d 1."11. 

nou lweo boven~enoemJo voofv~ll.n ~hOQrell ,~Je blf(eluol'lghlhloll der DOf· 
ft/Unltln _ mUf OUla .lITUUDOllll doet IJlet minde, uo zijnen u/end UU.IUll, 
I:c:n nlh,,1 WHI In hl' ,IlIlo klltlJo on wljlhtld olh O(oo«l·ulllog&ol mef Ilo ,Uuu)ll~ 
w:llln~no ~lIIr,ln~~Q len hooillun lop YClhtft. wiJ 'In.kn het ~ll~elttl~cnd la hit 
""" VlO 11JQ ,.4 e-n 10 d" voolltdao voor dJn 4,h en j ~I hook,. tn: dut en 
ruero\{ulJII r(hdi~el !!. mooile IJlloomen ht:tft lOf yo,UehliaR tll1 Torbelulng nD '1 
AI~omeun t d", urluM. ml:lJI1 10 ,kclao. lulleQ wil Jo ol,;c:nlor 'Hn dl Ort mcor.~r:: 
ml'lJon OmHdum A\llhu, IIIM" 00\. bij ovoltltmln~. ua,o-eTen, "Met velo mOCIlO 
7e,'~\ Illj. "lloLl!o Il {~n UI'lO:O I,UHe .IClC reli hdlon '11' 1,·,,(1,..' I, 11' .. 'I ' '. f ,I~ 

Ik was ZO gelukkig om enkele on
gedateerde nummers te verwerven voor mijn 
verzameling, n.l. nrs.110 tlm 114 (1810) en 
kwam tot de verrassende ontdekking dat mijn 
blaadjes verder nergens aanwezig zijnl En 
d~wordt de aanwinst nog waardevoller voor 
mi jn collectiel 

De inhoud van de "leerzame vriend' 
is bepaald niet educatief, maar doet gewoon 
verslag van ooit gepleegdè misdaden, tracht 
dromen te verklaren en is voor de rest van 
godsdienstige aard. 

Toch een zeldzaam steIl 

ALLY SLOPER'S HALF HOLIDAY (2 no
vember 1901)uit Londen is een schitterend 
geIllustreerd weekblad met steeds een unieke 
voorplaat, tientallen houtgravures en zelfs 
enkele strips (toen al) op de tien overige 
pae;ina's. 

Mijn exemplaar is daarom apart 
omdat de voorplaat op komische wijze de ope
ning van een school voor journaliste~ heeft 
opgenomen. 

Via ruil met onze vriend George 
Blommaert verkregen het ANTWERPSCH NIEUWS
BLAD van 9 april 1818. 

Onder de titel van de krant 
wordt vermeld 
"Toegewijd aen staet, huyshoud en letter
kunde, alsmede commerciële belangen". 

Het bijzondere aan dit stuk is 
dat naast de kop rechts niet alleen het 
Antwerpse wapen wordt afgedrukt maar ook 
linlm het rijkswapen van Nederland. 

[N." 45,] 
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Eén van de unieke stukken in de 
verzameling is zeker het DAGBLAD VOOR DEN 
GEMEENEN MANj(ter inligtinge in het wetboek 
Napoleon:bevat in zamenspraken, tusschen 
Pieter en Ernst, twee geburen)no. 11. Het 
blad telt 4 pagina's maar is niet gedateerd. 

Het wordt nergens vermeld in een 
bestand en ik kon geen enkele informatie vin
den. Het stamt natuurlijk uit de Bataafse 
tijd. 

De krant werd nochtans uitgegeven 
door de bekende Moolenijzer te Amsterdam (Op 
den Vijgendam). Het verscheen"alle woensdagen 
en zaturdagen voor vier duiten". 

De inhoud van het exemplaar uit de 
collectie behandelt in een samenspraak het 
huwelijk volgens het wetboek Napoleon. 

D A,G 13 L A D 
v () () R n 1\ N 

G g 1\1 EEN E N .!VI A N; 
Itr Inll~,I,,~f. 1" "tI wrlhnek N:1l'nlr'onf l'll'/U I" ttrll1tnff'ra~M, 

Ifoft"cn rl r. T 11: n en "n ti I T, I1Nt g.!"UrtN. 

P,',TP". 7.00, ~()('cltn "00(1, ',J\!'fIlT·huur, nnr. "~tlvtr~n(le' miJ 
111111"1 ril ,Icl tf 111111 of !111ft lt'If1\khn uh. 

t:" , ... ~ T. I kt ~." 11Jn t hUlIlmHi. ,ht I1tt Wt'f1l1rrlilk wdr 'ttl,t 
fl'l.:o ",,'nhlcl:II~I'n Invhled lip miJn p.I'lld heen, vMn! tl:tJr tlè J Utl! ,1 
l'lh,Jt -' 1l~11 ,.q~lnnl;n tc knlHt'n I tl(Ich bI'halve ,llt IJ Cf nok ku p.d1curtJ 
tl1l mij In i,) of Inttt V\'f,lr1tdl; ",~~llt. 

:~ :,"'tf', i. ~I. 1~:f:·r:;;;'./··;,:.lctC(~:i, Ittt;~\fll~I!IIIIC~ nl':\~tl:~f,!lc'~:'~r1~ "rnJ,Ur. 11('. 
\l'~'rlll l\1~1' \'rlcf1dc"l~c,J bIl ilnl1\~r' nl.k wel tlr.ICIl Ifr,( I'lnfll~ll? H.!" 
11,'J,wt RI\(,lC (Ichulkn htt.'n I WIHf'ltll h zdr, lillIC vrnuIV Illlhchnd I 
rl1l' feIl :I\nllli ziJn!! WOhlnR vCfI~rCII, rn men hren tol nll tne tanl l1!)ch 
Ir,kt .. VJIl Ilcm VCtlll.tnfll. 

l'tt',Tt.n, Ik It(kll'~ tie onr.l'ltlk~lr.c vt'tbtC'ne VlOUW. IkrO 7.IJ 
("IO)! ~lmlercn1 ' 

1':"NsT. nde tn Un np wrK, Jon .,_, "IJ u 'urm locfhntl wt1 
\'cr.'.:rl.lrtl "UII\. • 

Pt, Tru. 11(1 I~ n'ne ~{I\'(',,,dlll! 1.,uk ,hl h~1 \V~tl'nt" Nllf"dlcn In 

fOI~1 f~!i!~r, Rj~'I~llrl~~rt ,~fr~~~t '~j. c r~'f~I~~rl~~~~~t'~~n~!ov("~\~IJlj):Of~r:~~~:1 k-
~If.e wn heIIelI ""tlthr, I\lrr I t.II Ik ht.'lt.tlrlll~ h:l~f. wint Ik heh "Hr 1:11 
!tnt ",~n 1111 ril IIlIl wel teil' Iru,v:tn Ollll: r"fl'rekhll nlel'q~èllethl, het 
een rn mller W hucr ~t::rll$tnelll"8 uh bel nlttlw~ wcthotk Ie zul .. 

l('nll:~,r.~~I~. Wd 7,r h~~r ,hn vfl<IHI met t't'lttUlng lot "1'1 mhl!ltl'." 
,'~c klnd('rw, ,ht til fIt! tMr.IRt "VU Ilic "Imlettn hl'en, tn niet I.e
ttl;~lrit1A HIt IIUlUle f11l\'Htdinr, tn de IdH~I',I~r. h""nu Aordcltn, .110 do 
JCJ!lfn v." hnt" IIhvc1rntltn cdlf~ttlOnt tlhuttwcn hno 

J'II..N". ~Iu, ~I, tic VfnHW nll ""mIlt 1It'lvfn? 
I: I ~ T ~ 11., hullen ,lh Ilh~tf \'(lfl\1 v,lm "al ,Ie \, •• IH ,(wc1cl1tl Vr:r .. 

JdUld wud, JU ,,'ektn nll liJn \'Clurk, of wd, WIOnt(( liJ ten IIJlle v_" 

In het begin van de 20e eeuw 
verscheen in Amsterdam DE BODE Orgaan van den 
Alg.Ned.Bond van Arbeiders(sters){n het Bak
kers-, Chocolade- en Suikerbewerkingbedrijf. 
Het blad kwam tweemaal per maand uit en onder 
de titel een logo, voorstellende een arbeider 
die de draak van de nachtarbeid bestrijdt. 

Het exemplaar uit de collectie 
is van 31 januari 1914. 
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CrrIE NEWES, gedateerd Maye 1653-1~ uit 
Londen beschrijft een geest die elke nacht 
de slagers lastig valt in White-Chappell en 
Eastcheape. 

Het papier waarop deze (met opzet!?) 
',Hecht en foutief gezette tel<st is afge
drukt stamt niet uit de 17e eeuwen hoewel 
in die tijd twee jaartallen wel werden 
gebruikt voor de datering, geschiedde zulks 
slechts tot uiterlijk 24 maart. 

Geen origineel 17e eeuws stuk 
dus doch w~llicht een laat 1ge eeuwse grap 
van de Londense slagers. 

Hoewel ergens waardeloos, toch 
een leuk exemplaar voor een laat 20-eeuwse 
verzameling •••• 

M.,.. 1653.~ 

There j. " iT~~t re;lort of ol. aho!1lt 'th.l! wlilJu ,=very ~i!lht amonglt the Butch,en 

at Smithfi.ld' B.rn, lh. Sh.~bl~, Wh',.-Ch,ppell, "nd in E..,tch"p., in th. b.bi, 
.') , 

ol Mallett, the Lawyer, pUlling the mea! olf the Butcheu Tnir.ten. mllny havo 

_~~ventured 10 Strike at hlm with C!~ven and ChoppinQ'-lmives. but Q"."lot (G'-:6 

,nyth'ing but Ai~~ t!l'ery 5.at~rda; l~ ',: between .9 and /2, he 'Haik" Dl! Sbboru• 

domS' more muchiefe to !.he BUlche.rs "lÓiltn ~ver Robin G;.o':!frellew d.i.LÏ ,0 .... ~e Countr']' 

l-I.i.nd"l 
,Hm. bein, A Tm. R.epof1. tOf il • ~.n ~lh M'" 1~'~ Hu b. Ibtll be JUt, 10 untl'l f..., 
I( 11O'ft' • .rr--d.t.tO. R.c.a"j ~tI, lied b~.r .illin,b. 

,. I 
P""'-l .. I10 ... ol tJ.i l!.vp bI Jo!.a D • ...,. by SI r .. u, 
Gl.ud.-rwrd .ia' L..,J~ T """'. ,',. _,-" 
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Toen roken nog gezond was 
(advertentie uit Rotterdamsch 
van 3 januari 1929) 

Nieuwsblad 

(wordt vervolgd) 
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Het wilde is er nog niet af in het "Wilde Westen".u 

Toen op een dag de deur van Z1Jn kantoor door een 
salvo geweerkogels werd doorboord drong het tot 
Chuck Rosa door dat iemand hem iets duidelijk 
probeerde te maken. Het leek er zelfs op dat ten
minste één lid van de plaatselijke bevolking hem 
de stad uit wilde hebben. Verwonderlijk is dat 
niet: Chuck is zo ongeveer de meest gehate inwoner 
van Arizona. Hij is de eigenaar en redakteur van 
de 'Wild West News', een krant die de welbekende 
leuze 'Al het nieuws dat geschikt is om gedrukt te 
worden' hoog in het vaandel heeft staan. Hij drukt 
dus alles wat zó geschikt kan worden dat het in 
zijn krant past. En dat betekent echt alles. Een 
kop als: 'Raad eens welke hoge politiefunctionaris 
weer vader gaat worden - en deze keer is het niet 
zijn vrouw die zwanger is' wordt niet geschuwd. 
Ook publiceert Rosa in alle gemoedsrust berichten 
van de strekking 'Zondagschool-lerares heeft een 
buitenechtelijke relatie" en 'Politieman onder
houdt sexuele betrekkingen met jonge meisjes'. 

Rosa, wiens krant wordt uitgegeven te Clifton, een 
oud mijnwerkersstadje, heeft zoveel mensen tegen 
zich in het harnas gejaagd dat hij zich genood
zaakt ziet een kogelvrij vest te dragen als hij de 
straat op gaat. Vooral de politie is op hem 
gebeten; hij luistert hun radioverkeer af en zet 
alles wat hij hoort in zijn krant. Dat houdt in 
dat als de politie bij een huiselijke ruzie wordt 
gehaald, alle onappetijtelijke details daarvan de 
volgende dag breeduit in de krant kunnen komen te 
staan, compleet met naam en toenaam. Maar' wat de 
politiemensen helemaal in het verkeerde keelgat 
schoot was dat sommige van de door Rosa gepubli
ceerde radioberichten aantoonden dat enkele van de 
getrouwde vrouwelijke agenten laat in de avond op 
bezoek gingen bij mannelijke collega's. 

Als gevolg hiervan ziet de politie van Clifton 
zich genoodzaakt voor hun 'gevoelige' berichten
verkeer gebruik te maken van telefooncellen. Rosa 
heeft geen enkel mededogen: 'Als ik hoor dat ze 
dat soort dingen doen dan zet ik het in de krant. 
Kan me niks schelen. Dat is journalistiek, in mijn 
ogen. Als ze niets te verbergen hebben dan hebben 
ze ook niets om zich druk over te maken.' 
Ook sommige moeders moeten weinig van Rosa hebben. 
Regelmatig publiceert hij de namen van kinderen 
die zich misdragen hebben en die volgens hem hun 
buurt een slechte reputatie bezorgen. 'Ik wil dat 
ze zich kapotschamen,' gromt hij. 
Zelfs de kerk is niet heilig voor Chuck de kruis
vaarder. Hij mag al niet meer in de kerk komen 
waar hij elke zondag heen ging, omdat hij één van 
zijn parochiegenoten heeft geciteerd die tijdens 
het gebed zei dat ze blij was dat die-en-die bar 
was uitgebrand. Rosa: 'Ik snap niet wàar ze zich 
zo over opwinden. Ze weten allemaal dat ik altijd 
mijn taperecorder bij me heb.' 
Ook een aantal leden van de gemeenteraad zijn niet 
zo gelukkig met het Wild West News. Zij werden 
geciteerd met de opmerking dat 'veilig vrijen" ook 
een nadelige kant had: de bevolkingsgroei van hun 
gemeente stagneerde. 
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UNDER FIRE: Hot-shot editor Chuck Rosa 

Inmiddels heeft Rosa een ander kantoor betrokken, 
nadat zijn vorige kantoor diverse keren beschoten 
was en ettelijke stenen bij hem door de ramen 
waren komen zeilen. Hij gelooft dat het thuis wat 
veiliger werken is. Het aantal keren dat hij door 
ontstemde lezers op de vuist werd genomen kan hij 
al niet meer tellen, en wanneer hij zich bij open
bare gelegenheden vertoont kan hij er van op aan 
dat er naar hem gespuwd wordt en dat zijn stoel 
onder hem vandaan wordt geschopt. Elke keer gaat 
Rosa gewoon weer staan, en drukt de gewraakte 
beweringen voor de goede orde nog een keer extra 
af. Uiteraard is hij in het gerechtsgebouw een 
goede bekende: ettelijke keren is Rosa al voor de 
rechter gesleept met aanklachten wegens laster. 
Slechts één van die zaken heeft hij verloren, 'en 
die zaak kostte hem 50.000 dollar boete. Een nogal 
vernederende bijkomende straf was dat hij werd 
verplicht een ~ursus te volgen aan een school voor 
de journastiek. Inmiddels heeft Rosa middels een 
kleine advertentie in zijn eigen krant de hulp 
ingeroepen van een goede advokaat .... 

[Een artikel van Ian Cevert in de Da{ly Star van 2 
sept 94, vertaling DJO, ons toegezonden door John 
Frost te Barnet, UK. Many thanks!] 
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DE DAGBLADPERS V AN FINLAND 

Aamulehti 
Abo Underrättelser (Zweeds) 
Borgabladet (Zweeds) 
Demari 
Eteenpäin 
Etelä-Pohjanmaa (4pw) 
Etelä-Saimaa 
Etelä-Suomen Sanomat 
Etelä-Suomi 
Forssan Lehti 
Hämeen Kansa (3pw) 

Cons. Tampere 
onafh Turku 
onafh Porvoo 
Soc-D Helsinki 
Soc-D Kotka 
onafh Seinäjoki 
Ag-Un Lappeenranta 
onafh Lahti 
onafh Kotka 
onafh Forssa 
Soc-D Hämeenlinna 

Hämeen Sanomat onafh Hämeenlinna 
Hangötidningen - Hangon Lehti Hanko 

(Zweeds -'Fins, 3pw) 
Helsingin Samomat onafh Helsinki 
Hufvudstadsblad~t (Zweeds) onafh Helsinki 
Hyvinkään Sanomat 
lisalmen Sanomat 
Ilkka 
Iltalehti 

onafh Hyvinkää 
Centr Iisalmi 
Centr Seinäjoki 
onafh Helsinki 
onafh Helsinki 

Heinola 
Ilta-Sanomat 
Itä-Häme (3pw) 
Itä-Savo Centr Savonlinna 

(Zweeds) Zw-Vo Pietarsaari Jacobstads Tidning 
Kainuun Sanomat 
Kalajokilaakso (4pw) 
Kaleva 
Kansan Lehti 
Kansan Sama (3pw) 
Kansan Tahto 
Kansan Uutiset 
Karjalainen 
Karjalan Maa 
Kauppalehti (fin-econ.) 
Keskipohjanmaa 
Keskisuomalainen 
Keski-Uusimaa (3pw) 
Koillis-Häme (3pw) 
Kotimaa (religieus) 
Kouvolan Sanomat 
Kuusankosken Sanomat (3pw) 
Kymen Sanomat 
Lalli 
Länsi-Savo 
Länsi-Suomi 
Länsi-Uusimaa (4pw) 
Lapin Kansa 
Liitto 
Loviisan Sanomat (3pw) 
Maaseudun Tulevaisuus (3pw, 
österbottningen (Zweeds) 
östra Nyland (Zweeds, 3pw) 
Pietarsaaren Sanomat (3pw) 
Pohjalainen 

Centr Kajaani 
Ylivieska 

onafh Oulu 
Soc-D Tampere 

Kuopio 
Vo-De Oulu 
Comm. Helsinki 
Cons. Joensuu 
Centr Joensuu 
onafh Helsinki 
Centr Kokkola 
Centr Jyväskylä 
onafh Kerava 

Jämsä 
Helsinki 

onafh Kouvola 
Kuusankoski 

Centr Hamina 
Centr Kokemäki 
onafh Mikkeli 
Cons. Rauma 

Lohja 
onafh Rovaniemi 

Oulu 
Loviisa 

agrar) Helsinki 
Kokkola 
Loviisa 
Pietarsaari 

Cons. Vaasa 

1881 

1918 

1885 
1900 

1879 

1889 
1864 

1906 
1981 
1932 

1918 

1899 

1906 
1957 
1874 
1917 
1898 
1917 
1870 
1918 

1909 

1902 

1905 

1928 

1983 
1903 

140.100 
7.900 

11.900 
36.000 
20.400 
10.900 
36.000 
71.300 
18.300 
14.800 
6.600 

31 .100 

483.000 
63.600 
16.500 
18.800 
56.800 

133.500 
218.600 

24.000 
11.500 
30.000 

97.100 
10.600 

14.600 
43.500 
56.600 
16.300 
84.000 
35.200 
82.000 
24.700 

34.400 

24.500 
11.500 
29.600 
20.100 

43.800 
18.100 

131.100 
5.200 

64.300 

/ 

" 
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Pohjanmaan Kansa Soc-D Vaasa 
Pohjois-Karjala (3pw) Joensuu 
Pohjolan Sanomat Centr Kemi 
Raahen Seutu (3pw) Raahe 
Riihimmäen Sanomat onafh Riihimäki 
Saimaan Sanomat (3pw) Lappeenranta 
Salon Seudun Sanomat onafh Salo 
Satakunnan Kansa Cons. Pori 
Satakunnan Työ (3pw) Pori 
Savon Sanomat Centr Kuopio 
Suomenmaa Centr Helsinki 
Suomen Sosialidemokraatti Soc-D Helsinki 

1915 

1914 

1873 

1907 
1908 

10.100 

42.600 

12.300 

21.500 
61.300 

90.600 
13.300 
34.100 

Syd-österbotten (Zweeds, 3pw) Kristiinankaupunki 
Turun Päivälehti Soc-D Turku 11.000 

1904 127.800 Turun Sanomat 
Uudenkaupungin Sanomat 
Uudenmaan Sanomat 

onafh Turku 
(3pw) Uusikaupunki 

Porvoo 
Pori 1906 Uusi Aika (3pw) 

Uusimaa onafh Porvoo 12.900 
96.500 Uusi Suomi 

Valkeakosken Sanomat 
Väsabladet (Zweeds) 
Västra Nyland (Zweeds) 
Warkauden Lehti 
Ylä-Karjala (3pw) 
Ylä-Vuoksi 

Cons. Helsinki 
onafh Valkeakoski 
onafh Vaasa 

1847 
1921 
1856 
1881 
1919 

8.700 
27.400 
12.000 
13.500 

Aland Eilanden: 

onafh Tammissaari 
Varkaus 
Nurmes 

onafh Imatra 1927 15.000 

Aland (4pw) (Zweeds) Mariehamn 
Mariehamn 

1894 
1980 Nya Aland (3pw) (Zweeds) 

########################################################### 

plaatsnamen Fins-Zweeds: 

Hameenlinna 
Hanko 
Helsinki 
Kokkola 
Kristiinankaupunki 
Lappeenranta 
Mikkeli 
Oulu 
Pietarsaari 
Pori 
Porvoo 
Rauma 
Tammisaari 
Tampere 
Turku 
Vaasa 

Tavastehus 
Hangö 
Helsingfors 
Gamlakarleby 
Kristinestad 
Vallmanstrand 
St.Michel 
Uleäborg 
Jakobstad 
Björneborg 
Borga 
Raumo 
Ekenäs 
Tammerfors 
Abo 
Väsa 

Ag-Un: Agrarische Unie 
Centr: Centrum Partij 
Comm.: Communisten 
Cons.: Conservatieven 
Soc-D: Sociaaldemokraten 
Vo-De: Volksdemokraten 
Zw-Vo: Zweedse Demokraten 
######################### 

Bronnen: 
Editor & Publisher Year
book 1986; Benn's Media 
Directory 1987; Europa 

.World Yearbook 1993; aan
gevuld en gecorrigeerd 
door D.J.Oostra. 

######################### 
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DAGBLAD IN FOClJS 

"Moeders die babies opeten komen niet voor, 
maar sex-monsters zijn nog steeds in trek." 

Een interview act Bill Burt van het Aaerikaanse 
sensatieweekblad "National Exaainer" 

(door Alan Whicker, vert. DJO) 

Bill Burt werkte voor de "Daily Mail' in Glasgow, 
maar verruilde in 1967 zijn Britse vaderland voor 
Canada, waar hij bij de 'Telegram' in Toronto ging 
werken. Niet lang daarna trok hij naar Florida, 
waar hij een baan kreeg bij de 'National Enquirer' 
de eerste en meest succesvolle (in commerciëel 
opzicht) van Amerika's onvoorstelbaar sensationele 
supermarkt-tabloids. Toen hij voor die krant in 
Los Angeles zat werd hij zich pas bewust van de 
reputatie van het blad, dat parasiteerde op de 
kleine zonden van de filmsterren van Hollywood: 
'Ik vertelde tegen iedereen dat ik van de Observer 
uit Londen was!' 
Later stapte Burt over naar de 'National Examiner' 
die qua oplage iets kleiner is dan de 'Enquirer', 
maar er voor de rest een kloon van is. Toen ik hem 
opzocht in zijn kantoor in West Palm Beach was hij 
net tot hoofdredakteur benoemd. Burt bleek klein 
van stuk, en opgeruimd van aard. Sinds twee jaar 
loopt hij met een stok, ten gevolge van een lichte 
beroerte: 'Als ik elke dag twee rondjes ging zwem
men en nog wat andere oefeningen ging doen zou ik 
niet mank hoeven lopen, maar ik ben er gewoon te 
beroerd voor.' 
Ik was licht geïrriteerd door hun onbarmhartige en 
goedkope manier van journalistiek bedrijven; in 
feite vertegenwoordigen dit soort bladen het pers
wezen in haar laagste vorm. Alle creativiteit die 
er is gaat in de kopregels zitten. Bill en zijn 
collega's reageerden hierop met zo'n jongensachtig 
plezier in hun eigen brutaliteit, in de streken 
die ze ongestraft konden leveren, dat ik, toen ze 
samenzweerderig het ene waanzinnige verhaal na het 
andere opdisten, steeds meer de lol ervan begon te 
begrijpen, en deze kranten begon te zien voor wat 
ze in feite zijn: onzinnige stripverhalen voor 
bijna-volwassenen. 

Wh.: 'Hoe komt het dat de Britten zo' n succes 
hebben in jullie soort tabloid-journalistiek?' 

B.: 'Toen de eerste Britse journalisten hier in 
Amerika kwamen werken, aan het eind van de jaren 
'60, brachten ze kleine stukjes belevingswereld 
mee van de oude 'Daily Sketch', en van de 'News of 
the World'. En van bladen als 'Reveille' en 'Tit
bits', 'Picture Post', 'John Bull', 'Everybody' s' 
en nog een paar. Veel van die 'human-interest' 
elementen kwamen op die manier samen in een week
blad. Een soort weekblad dat ze hier in Amerika 
nog nooit gezien hadden.' 

Wh.: 'Britse journalisten hebben een talent voor 
dit soort creatieve flauwekul?' 

B.: 'Eén van de voornaamste dingen is dat ze vaak 
een enorme verbeeldingskracht hebben. Vandaag de 
dag worden de meeste journalisten aan vakscholen 
opgeleid; in mijn tijd waren die er nog niet. Toen 
ik begon, liepen we de huurkazernes in de volks
buurten langs, klopten hier en daar op een deur, 
kregen regelmatig een dreun op ons gezicht; dat 
soort dingen. De school van het leven. Maar we 
hebben in Engeland natuurlijk altijd veel tabloids 
gehad. We hebben er veel ervaring mee. Hier in 
Amerika zijn er maar weinig: één in Denver, twee 
in New Vork, en dat is het zo'n beetje. En verder 
de wekelijks verschijnende 'fun-tabloids', voor 
het grootste deel afkomstig uit het zuiden van 
Florida, waar wij dus ook zitten.' 

Wh.: 'De National Enquirer ronselde vroeger Britse 
journalisten met hele ploegen tegelijk. Vliegtuig
ladingen vol bereidwillige jongens uit Fleet 
Street, moet ik me zoiets voorstellen?" 

B.: 'Ja, zo was het inderdaad, in het midden van 
de jaren '70. Ik ben daar zelf wel geweest. De 
pubs in Fleet St reet afgeschuimd, pakken dollar
biljetten voor hun ogen heen en weer gewapperd. Ik 
heb zo wel eens twaalf man in één week overgehaald 
om bij ons te komen werken. Ongeveer een kwart van 
hen redde het uiteindelijk. De vraag was altijd of 
ze zich konden aanpassen. 
We uiten ons op een wat sensationele W1)Ze, maar 
daarbij moeten we geloofwaardig blijven. Met 
andere woorden, als wij één of ander belachelijk 
verhaal schrijven dan kleden we het skelet aan met 
een scenario dat plausibel is. Goed, het kan alle
maal best flauwekul zijn. Ze kregen stuk voor stuk 
een proefperiode van drie of vier weken, en als ze 
daarna de 'Pope-Test' niet haalden lagen ze er al 
direkt weer uit. Generoso Pope was onze baas, en 
als die er achter kwam dat één van zijn mensen een 
verhaal of een citaat verzonnen had schopte hij 
hem meteen op straat. Trouwens, nu ik er even bij 
stil sta moet ik toegeven dat ze dan niet werden 
ontslagen omdat ze iets verzonnen hadden, maar 
omdat ze daarbij betrapt werden! 
Toen ik bij de Enquirer kwam hadden ze een oplage 
van 1.1 miljoen. Vandaag de dag zitten ze op zo'n 
5 miljoen, waarvan de meeste exemplaren via de 
supermarkt worden verkocht aan de laagste niveaus 
van intelligentie, met permissie. Mrs.Smith, de 
vrouw van de benzinepomphouder aan de rand van 
Kansas City. Dat soort lui. Maar ze betaalden Ian 
Calder, de redakteur, destijds al $540,000.= per 
jaar! En hij is net zo oud als ik." 

Wh.: "Dat is in elk geval ruim boven het minimum 
in Fleet Street. En bij de Examiner?" 

B.: 'Ik krijg net zoveel als een top-journalist 
bij de Enquirer. Acht jaar geleden was ik een 
gewone artikel-redakteur, en ik verdiende toen 
$75,000.= per jaar.' 

'Wh.: 'Dus jullie hebben gezamenlijk de ultieme op 
krantenpapier gedrukte sensatie in dit land in
gevoerd. Met waarheid heeft het weinig te maken; 
is het alleen maar het kietelen van de zinnen?' 

B.: 'Je zult mij niet horen zeggen dat we naarstig 
naar de Grote Waarheid zoeken. Dat zou inderdaad 
wat al te belachelijk zijn. We zijn duidelijk een 
deel van de amusementsindustrie. Maar ja, als je 
wilt weten wat er in de geldwereld loos is moet je 
de 'Financial Times' of de "Wall St reet Journal" 
lezen. Wil je nieuws over de internationale poli
tiek, koop dan 'Newsweek' of "Time". En als je op 
zeker moment behoefte hebt aan een beetje gein dan 
is er de "National Examiner'. 

Wh.: 'Hoeveel Britten werken er hier?' 

B.: 'Ik heb een redaktie van 27 man. Brian Hogan 
komt uit Australië. Carl Lewis is ex- "Sunday 
Mirro~'. Sheila Donovan, voorheen van de Press 
Association. Free-lance, een man of zestig. De 
staf bij de Enquirer telt zo'n 120 man met wel 
duizend free-lancers." 

Wh.: 'Allemaal prostitueren ze hun vak, verdienen 
een vermogen, en leven nog lang en gelukkig in 
Florida?' 

B.: 'Het is hartverscheurend, maar waar." 

Wh.: 'Wat is jouw eigen talent als redakteur? Een 
zeker vermogen om jezelf te buiten te gaan?" 

B.: "Na vijftien jaar bij Amerikaanse tabloids te 
hebben gewerkt meen ik daar wel enigszins op te 
kunnen bogen, sprak hij bescheiden." 
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Wh.: 'Maar de verhalen die jullie afdrukken kunnen 
aan de bar in elkaar worden gedraaid!' 

B.: 'Dat is zo, maar dat is niet de werkelijke 
Uitdaging. De uitdaging is een verhaal te kunnen 
schrijven waar een klein kerntje van waarheid in 
zit. ' 

Wh.: "Daar ben je erg zorgvuldig mee, zeker?" 

B.: "Ja, jazeker. Je moet toch echt wel een beetje 
substantie in je verhaal hebben. Anders zouden we 
Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen wel kunnen gebrui
ken. En dat gaat natuurlijk niet." 

Wh.: 'Als je er een beetje sprankelende kop boven 
zet misschien wél." 

B.: "Weet je wat, als jij nu voor ons een juffrouw 
vindt die met zeven dwergen samenwoont, dan ver
zinnen wij er wel een sappige kopregel bij." 

Wh.: 'Die kopregels zijn alles, geloof ik, hè? Dit 
is echte supermarkt-journalistiek. De klant komt 
bij de kassa, ziet een kopregel die hem of haar 
aanstaat, en koopt het blad?" 

B.: "Precies. Zo werkt het. Het is net een pak 
cornflakes. Alle cornflakes smaken eender maar de 
verpakkingen zit wat verschil in.' 

Wh.: 'Dit is je eerste volle week als hoofd
redakteur. Hoe lang ga je het volhouden, denk je? 
Gaan ze je scalperen als de oplage over een week 
niet merkbaar hoger is?" 

B.: 'Zeker en vast. Als ik zelf uitgever was, en 
mijn redakteur bleek niet in staat dát te doen 
waar hij voor was ingehuurd, dan was ik gauw klaar 
met zo iemand. Dat kun je verwachten.' 

Wh.: 'Bevalt het leven hier je even goed als in 
Londen?' 

B.: 'Ik vind het hier fantastisch. I dacht dat ik 
bedachtzamer zou worden als ik de veertig zou zijn 
gepasseerd, maar het tegendeel is waar. Ik ben 
jonger aan het worden! Ik denk dat ik hier wel 
blijf. Ik heb gedaan wat de meeste anderen ook 
hebben gedaan: een paar huizen gekocht bij wijze 
van appeltje voor de dorst. Over een maand gaan we 
met een man of wat op een cruise naar de Bahamas. 
We hebben veertien hutten afgehuurd. En waar ter 
wereld kun je van de ene dag op de andere op een 
cruise naar de Bahamas? Disney World is hier net 
om de hoek, bij wijze van spreken. Hoewel we hier 
op kantoor ook wel een paar aspekten van Disney 
World hebben, zo nu en dan.' 

Wh.: 'Rupert Murdoch had ook iets te maken met de 
revolutie, geloof ik?' 

B.: 'Nee, Rupert kwam hier eens kijken en kreeg al 
snel in de gaten dat Generoso Pope een uiterst 
vermogend man is. Pope is zeker goed voor zo'n 150 
tot 200 miljoen dollar. Rupert kwam tot de slotsom 
dat het een lukratieve markt is, dus ging hij Pope 
nadoen. Vandaag de dag is de op èén na grootste 
tabloid hier eigendom van mr.Murdoch." 

Wh.: "Is er niet een theorie die zegt dat, van al 
diegenen die de intelligentie van het publiek 
onderschatten, niemand er ooit geld bij is inge
schoten?' 

B.: 'Dat is waar, maar er is nog iets. Al die 
andere uitgaven zijn véél en véél te serieus. Stel 
je voor hoe de wereld er uit zou zien als iedereen 
gedwongen was de "Times' en de 'Sunday Times' te 
lezen. Nee hoor, er is wel degelijk ruimte voor 
dit soort lol-kranten. Het gaat me aan het hart 
dat er in Engeland niet zoveel meer over zijn, 
hoewel de 'Sun' soms best aardig uit de hoek kan 
komen. Zelfs wij vinden de 'Sun' wel aardig.' 

Wh.: "Afgezien daarvan, jullie pikken zeker overal 
kopij vandaan die jullie dan wat omwerken?' 

Wh.: 'Ik zal er goed op letten dat jullie nooit en 
te nimmer mijn autobiografie onder ogen krijgen. 
Eén zinnetje is Voor jullie genoeg om de meest 
krankzinnige dingen te bedenken.' 

B.: 'Ach, ik zou zeggen dat dat wel wat meevalt." 

Wh.: 'Bedoel je dat ik niets heb te vrezen?" 

B.: "Zo op het oog dacht ik van niet, nee. Of je 
moet de laatste tijd betrokken zijn geweest bij 
duivelse rituelen?" 

Wh.: 'Nee, hoor. Dat was niet deze week, dat was 
vorige week! Duivels verkopen goed, zeker?' 

B.: "Duivels zijn goud waard. Ervan bezeten zijn 
ook, trouwens; levert een hoop geld op. Sinds die 
film uitkwam, "The Exorcist', zijn we druk bezig 
met het uitbannen van duivels, met reïncarnatie en 
al dat soort dingen. De mensen willen niet meer 
dood vandaag de dag. Ze willen terugkomen." 

Wh.: "Inderdaad, ja. Om over Prinses Di te kunnen 
lezen, neem ik aan. Zij is jullie schutspatrones, 
geloof ik, niet?" 

B.: 'Nou, het loopt wat terug. Op ons tableau van 
voorpagina's kun je zien waar ze gepiekt heeft, en 
waar het wat minder begon te worden. Maar ze wordt 
nog steeds hevig bewonderd. Prinses Di belichaamt 
de Koninklijke Familie die dit land nooit gehad 
heeft. ' 

Wh.: "Ik neem aan dat ik al die voorpagina's stuk 
Voor stuk moet bekijken om een goed beeld te 
krijgen van jullie blad. Zijn dit jouw creaties?" 

B.: 'Dit mijn eerste week is als hoofdredakteur, 
maar ik ben ook twee jaar uitvoerend redakteur 
geweest. Ik moet hier inderdaad schuld bekennen." 

Wh.: 'Schuld? Aan dit hier allemaal? Moet je hier 
kijken: 'Mijn Sexy Echtgenoot Heeft Twee Hoofden.' 

B.: 'Is het niet om van te smullen?" 

Wh.: 'JFK en Jacky Herenigd", 'Grace Kelly Leeft 
Nog", "Ik Was Getuige Van Een UFO-Moord". 

B.: "Die UFO-moord, ja. Het Afschuwelijke Verhaal 
van een Politieman. In Amerika worden elke maand 
zeker tien UFO-verhalen gepubliceerd. En we lezen 
ze allemaal. In dit geval was er een politieagent 
die beweerde dat hij heeft gezien dat iemand werd 
vermoord door kleine groene mannetjes die net uit 
een UFO waren gestapt. Dat is dus wat die man zegt 
te hebben gezien, dus wie zlJn W1J om zoiets moois 
stil te houden? Nee hoor, het komt breeduit op de 
voorpagina.' 

Wh.: 'Drinkrietjes Maken Vrouwen Zwanger?" 

B.: 'Dat komt uit Australië. Daar bedachten een 
aantal vrouwen een wel wat erg klinische manier om 
zichzelf te bevruchten. Met rietjes dus.' 

Wh.: 'Elvis en Lennon Spreken Tot Ons?" 

B.: 'Amerika staat bol van de media, mensen dus 
die met de overledenen in kontakt staan. Een groot 
aantal van die mensen praten regelmatig met Elvis, 
en nadat John Lennon werd vermoord heeft zelfs 
Voko Ono al weer met haar man van gedachten kunnen 
wisselen.' 

Wh.: 'JFK Leeft?' 

B.: 'Ook zoiets. De man in kwestie kreeg bepaalde 
vibraties door, en kwam tot de slotsom dat Kennedy 
nog leeft en ergens in afzondering woont.' 

Wh.: "Buitenaards Wezen Verleidde Astronaute?" 

B.: 'Eh .... ' 

Wh.: 'Wat nqu? Mond vol tanden?' 

B.: 'Het zou niet zo taktvol van mij wezen om toe 'T' h' 'k . d d d het antwoord 
te geven dat we kopij jatten van andere bladen, B. : Ja, ler moet 1 ln er aa even 
maar wat we wél doen is aanknopen bij sommige op schuldig bli~ven. Hoe di; scenario precies in 
ideeën van elders, en die dan verder uitwerken.' elkaar zat ben lk vergeten. ~ 
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Wh.: "Het moet dus wél waar zijn?" 

B.: 'Maar natuurlijk. Spreekt vanzelf. Anders hing 
het daar niet aan de muur.' 

Wh.: 'Echtgenote Was Al Te Perfekt Dus Verwijderde 
Chirurg Een Deel Van Haar Hersenen.' 'Ik Trouwde 
Met Een Buitenaards Wezen Uit Een UFO.' UFO is wel 
het sleutelwoord hier, geloof ik.' 

'B.: 'Dit komt van een echtpaar uitDenver . De man 
beweert dat zijn vrouw van een andere planeet af
komstig is, dat ze dus niet op aarde geboren is. 
Ze wás er gewoon op zeker mo~ent. Het is een heel 
goed huwelijk trouwens. Vooral nadat hij tot de 
conclusie is gekomen dat hij er zelf ook één is. 
Het lijkt erop dat deze mensen beter bij elkaar 
passen dan welk ander stel ter wereld ook.' 

Wh.: "Ik krijg sterk de indruk dat jullie mensen 
aan het woord laten waar een draadje aan los zit, 
en dan vervolgens net doen of alles wat ze zeggen 
bloedserieus genomen moet worden." 

B.: 'Nee, nee. Discrimineren doen we niet. IEDER
EEN wordt serieus genomen, ongeacht wat hij wel of 
niet gelooft, en ongeacht zijn 10." 

Wh.: 'Ik Verkocht Mijn Baby Aan Buitenaardse 
Wezens Uit Een UFO?" 

B.: "Nou, ja, dat meisje beweerde dat zo. Waar
schijnlijk heeft ze het kind gewoon door een echt
paar laten adopteren, maar dit is wat ze de UFO
experts heeft verteld." 

Wh.: "Vijfjarig Meisje Baart Kind?" 

B.: "Dat is de volstrekte waarheid. Echt honderd 
procent roodkoper." 

Wh.: "Net als die sexy echtgenoot met zijn twee 
hoofden, zeker?" 

B.: 'Ja, hoor. Waar gebeurd. Maar is het je niet 
opgevallen dat we NIET schreven WANNEER? Dit 
verhaal dateert van rond de eeuwwisseling, toen de 
originele Siamese tweelingen, Chang en Eng, vanuit 
Siam, Thailand dus, naar Amerika werden gehaald 
door Phineas Barnum, van het circus. De grootste 
showman ter wereld. Als je in de voetstappen van 
dat soort lui treedt kun je praktisch niet in de 
fout gaan. Toen die tweelingen ermee ophielden 
gingen ze rustig wonen ergens in North Carolina, 
en trouwden met twee zusters. Ze zaten om beurten 
twee weken in het huis van de ene zuster en dan 

weer twee weken in dat van de andere. Die twee
lingen lagen natuurlijk samen in bed, dus als de 
vrouw in kwestie zich omdraaide naar haar man toe 
dan zag ze twee hoofden. En sexy, ja, dát waren ze 
wel. Beide zusters samen hielden er niet minder 
dan veertien kinderen aan over. Die kopregel is 
volstrekt waarheidsgetrouw.· 

Wh: "Di's Abortus Dilemma." Ook waarheidsgetrouw?" 

B.: "Dat kwam uit Londen, en ik was verbijsterd 
toen ik het las. Ik geloof dat het in één van de 
kwaliteitskranten stond. Het ging over een dokter 
in Londen die vond dat Prinses Di en Charles een 
voorbeeld moesten stellen gezien het probleem van 
de overbevolking, en dat ze hun baby moesten laten 
weghalen." 

Wh.: "Wat je hier dus gedaan hebt is een zin uit 
één of ander artikel lichten en die wat opblazen 
met behulp van een sappige kopregel?" 

B.: "Nou ja, we zoeken natuurlijk naar datgene wat 
aanspreekt. Omdat het leuk is, of fascinerend. Of 
omdat andere kranten het niet durven te plaatsen. 
Ik ben blij dat ze het soms niet durven, want dat 
opent mogelijkheden voor ons. Ik neem aan dat jij 
in je TV-programma's ook altijd op zoek bent naar 
iets wat de aandacht vast kan houden? Ik vind dat 
veel Britse en ook Amerikaanse kranten vaak veel 
te terughoudend zijn. Dat kernachtige verhaal, die 
'inside story" waar ze over beschikken durven ze 
dikwijls gewoon niet te publiceren. Zeker niet als 
voorpagina-artikel. En dat doen wij wél. We nemen 
wat wij als de essentie zien, al die prietpraat 
eromheen gaat overboord, en dan werken we het uit. 

Als Prinses Di in tranen uitbarst dan schrijven we 
dat ze het op haar zenuwen krijgt als ze Charles 
bezig ziet op het poloveld, en dat ze wegloopt 
voor de fotografen. Kopregel: "Di Staat Voor Een 
Zenuwinzinking". Daar is niks verkeerds mee. Het 
is misschien een beetje ondeugend, maar verkeerd? 
Neu. Ik vind van niet." 

Wh.: "JFK Plaatste Afluistermicrofoons In De BH 
Van Jacky? Kennedy is bijna net zo populair als 
die buitenaards~ wezens." 

B.: "Kennedy is zeker goed voor nog eens twintig, 
dertig, misschien wel veertig jaar. De man is een 
legende.' 

Wh.: "En Elvis ook, vijftig of zestig jaar of weet 
ik hoe oud hij nu is, of zou zijn?' 
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B.: 'Elvis doet het niet zó goed meer. De belang
stelling voor hem neemt wat af.' 

Wh.: 'Net als Prinses Di, dus.' 

B.: 'Net als Prinses Di. Maar als ze een tweeling 
zou krijgen kan ze zó weer een paar jaar langer 
mee. En je hebt gezien dat we ergens een kopregel 
hebben van 'Di's Jongste Kind Is Een Meisje'. Dat 
was op 19 juli.' 

Wh.: 'Al net zo accuraat als het meeste van wat 
jullie publiceren!' 

B.: 'En hier: 'Tweeling Voor Di'. Let wel, dit 
zijn nieuwtjes die uit vooraanstaande Britse dag
bladen afkomstig zijn, dus als wij van sensatie
zucht beschuldigd worden dan zijn er nog een paar 
precies zo! We hebben ze in goed vertrouwen over
genomen, dus iemand heeft zitten liegen. Weet je 
trouwens dat Marilyn Monroe ontsnapt is uit het 
gesticht in Alaska waar de regering haar tweeën
twintig jaar lang vast heeft gehouden? Ze is niet 
echt dood. Bobby Kennedy en JFK hebben het zó 
geregeld dat ze diskreet werd opgeborgen in dat 
gesticht, daar in Alaska. Nu is ze ontsnapt en ze 
kunnen haar niet meer vinden. Ook één van die 
prachtige verhalen van ons.' 

Wh.: 'Voor diëten schijnt ook nogal wat belang
stelling te bestaan: 'Met Honing En Azijn Smel
ten Dikke Slappe Dijen Weg Als Sneeuw Voor De 
Zon.' Heeft dat een medische achtergrond?' 

B.: 'Waar het op neer komt is: beperk jezelf tot 
200 calorieën per dag. Maar je moet er een "Buzz
Word', een sleutelwoord bij gebruiken! Een woord 
waar de lezer zich op kan concentreren. Heel erg 
belang rij k bij diëten. Bij voorbeeld: 'Geen Dikke 
Slappe Dijen Meer Met Knoflook, Azijn en Honing." 
Neem het bittere met het zoete. Als je zou zeggen: 
'Geen Dikke Slappe Dijen Meer Door Minder Te Eten' 
zou niemand die krant kopen. Maar zou jij in de 
verleiding komen veel te eten als je bord was vol
geladen met knoflook, azijn en honing? Dat zou 
toch iedereen de eetlust benemen? 
Elke keer wanneer wij het woord Knoflook noemen 
zien we ons blad verkocht worden. Meer dan een 
miljoen mensen kochten het, nog niet zo lang ge
leden, omdat ze wilden weten hoe het mogelijk was 
dat iets, dat zo afschuwelijk smaakt als knoflook, 
allerlei dingen kan genezen, pijn kan verdrijven 
en, kortom, als een wondermiddel beschouwd kan 
worden. We gebruiken het dus ook in diëten.' 

Wh.: "Is er iets dat jullie beslist niet zouden 
doen? Trek je ergens een streep?" 

B.: 'Ja ja, we houden ons niet bezig met al te 
klinische sexuele zaken. En niet met echt gruwe
lijke dingen. Vijftig jaar geleden zag je in de 
tabloids verschrikkelijke foto's van mensen die 
tussen twee tramstellen vermorzeld waren, van 
onthoofde lichamen en dat soort dingen. We doen 
dat niet meer, omdat onze krant in alle gewone 
huisgezinnen gelezen moet kunnen worden. En je 
weet dat de mensen hier in Amerika nog veel 
puriteinser zijn dan in Engeland. Als er een 
exemplaar van onze krant ergens in een huiskamer 
zou rondslingeren met uitgesproken sex in de kop
regel of zo'n weerzinwekkende foto, en de kinderen 
zouden dat zien, dan zouden ze in dat gezin onze 
krant nooit meer kopen." 

Wh: 'Dus jullie sex is clean?" 

B.: 'Zo is het precies. We noemen het zelfs geen 
sex, we noemen het 'zoenen'. Kijk, hier: 'Weten
schappelijk Bewijs Geleverd: Meer Gezondheid en 
Geluk Door Te Zoenen.' En hier, een paar nummers 
later: Liefde, in schattig rose. Onze boodschap is 
dat als het er op aankomt dan is het bedrijven van 
sex dé manier om gelukkig te worden, af te slanken 
en zelfs rijk te worden. Maar zo zeggen we het 
nooit. Het woord Sex wordt niet genoeMd! Zoenen en 
liefde, dat is alles, en dan mogen de mensen zelf 
de rest invullen. Dus vind je nergens in onze kop
regels de sex breed uitgemeten. Ze zien er wel erg 
sensationeel uit, Alan, maar ze zijn volstrekt on
schuldig. We zouden ook geen enkel artikel brengen 
dat de mensen er toe zou kunnen aanzetten om, laat 

ons zeggen, ergens ver weg naar toe te gaan om van 
hun ziekte af te komen; kanker of zo. Dat doen we 
gewoon niet. Als iemand ons zou vragen weten 
jullie ook iemand die me van mijn ader~erkalking 
af kan helpen, dan zouden we zo ieaand niet zonder 
meer een specialist aanwijzen; we zouden zeggen 
dat deze man BEWEERT dat te kunnen. We geven ver
slag; zelf hoeven we niets te geloven." 

Wh.: 'Jullie krant is dus eigenlijk alleen maar 
een stripblad?' 

B.: "Het geeft plezier. Onze lezers zijn de wat 
oudere vrouwen met een sjaal om en krulspelden in 
het haar, die de vakken in de supermarkt afstropen 
op zoek naar koopjes, en zich afvragen hoe Joan 
Collins er in slaagt om er half zo oud uit te zien 
als ze werkelijk is. Ze willen er zelf ook zo uit
zien en dus pakken ze ons blad uit het rek, en 
douwen het bij hun andere boodschappen." 

Wh.: "Het merkwaardige is dat jullie blad mikt op 
vrouwen, maar dat jullie geen enkele man op de 
voorpagina hebben staan. Verkopen mannen niet?' 

B.: 'Nee, mannen verkopen niet.' 

Wh.: "En Burt Lancaster dan? En Robert Redford, en 
Paul Newman? Of hebben die jullie al voor het 
gerecht gesleept?" 

B.: "0 nee, ons slepen ze niet voor het gerecht.' 

Wh.: 'Kom nou!' 

B.: "Nee, echt waar niet. We zijn zo tam als wat. 
Maar Amerikanen zijn soms zó naïef. Er zijn echt 
mensen die dit allemaal serieus nemen. Weet je wie 
deze week een recht zaak tegen ons aanspande? Mr.T 
van het A-Team. Die grote zwarte man met al zijn 
ringen en kettingen. We hadden geschreven dat hij 
op de nominatie stond voor een operatie om een 
vrouw van zichzelf te laten maken. En nu spant hij 
een rechtzaak tegen ons aan! Sommige mensen hebben 
totaal geen gevoel voor humor. Dit bericht kwam 
van een toekomstvoorspeller genaamd Sven Petersen, 
waar je misschien wel eens van geh'oord hebt. Je 
krijgt die man nooit te pakken, hij is altijd op 
reis, geeft veel lezingen in het buitenland en zo. 
Maar hij belt ons regelmatig. Of die vent echt be
staat? Natuurlijk niet. Degene die het bedenkt dat 
ben ik zelf.' 

Wh.: 'Ik heb ergens gelezen dat de 'Enquirer" om 
de andere dag een recht zaak tegen zich krijgt aan
gespannen, waarbij het gemiddeld om een miljoen 
dollar gaat. Is dat zo?" 

B.: 'De "Enquirer' heeft een oplage van 5 miljoen. 
Je moet bedenken dat ze in hun artikelen en op hun 
voorpagina's nogal wat aandacht besteden aan de 
grote beroemdheden. En dan loop je nogal wat extra 
risico. Waar gehakt wordt vallen spaanders. Op 
zeker moment hadden ze wel een stuk of vijftien 
rechtzaken tegelijk lopen, waarbij inderdaad vele 
miljoenen in het geding waren.' 

Wh.: 'En van die rechtzaken schijnen ze nogal eens 
eentje te verliezen. Hollywood gaat er hard tegen 
aan. Ik hoef jou niks te vertellen, je bent zelf 
Hollywood-correspondent geweest voor de Enquirer. 
Ik meen te hebben begrepen dat de filmsterren een 
prijs op jouw hoofd hebben gezet.' 

B.: 'Nou, ik was daar niet echt populair, nee. 
Toen ik daar pas was, net benoemd als chef-de
bureau, ik voelde me héél wat, kun je je voor
stellen, liep ik eens het Beverley Wilshire Hotel 
binnen. Ik ging naar de bar, bestelde een biertje 
of wat dan ook, en er stonden wat mensen links en 
rechts van me. Ik begin een praatje met ze, en ik 
vertel ze dat ik van de 'National Enquirer' ben. 
Het was verdorie of ik Aids had! In een mum van 
tijd was de hele bar leeg. Iedereen liep weg! 
Een ander leuk verhaal, ook van toen ik nog voor 
de Enquirer werkte. We kochten toen eens een 
kerstverhaal, voor onze kersteditie. We wilden een 
goed verhaal, en dus schakelden we een bekend 
auteur in: Paul Gallico. In New Vork woonde hij 
toen. Later heb ik datzelfde verhaal in andere 
uitgaven gebruikt zien worden; het was een goed, 
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gevoelig geschreven verhaal. "De Zwaan' h~ette 
het. Enfin, het komt ter sprake in een geïmpro
viseerde redaktievergadering in de kamer van 
Generoso Pope. Nou ja, kamer: een gigantische 
zaal. Pope zit met één bil op de rand van zijn 
bureau, en zegt dat het slot van het verhaal hem 
niet zint. 'Burt,' zegt hij, "Ik wil dat j ij het 
slot van dat verhaal opnieuw schrijft." En ik zeg, 
'Geen kwestie van, ik ga niet een deel van een 
kerstverhaal van Gallico opnieuw schrijven. Dat is 
heiligschennis.· ·Nou, goed dan,' zegt hij, 'Dan 
gebruiken we het helemaal niet.' De Enquirer 
stuurde Gallico een cheque van tienduizend dollar, 
en hij kreeg zijn verhaal terug met de mededeling 
dat het brandhout was.' 

Wh.: ·Wie trekt dan die conclusie, dat het brand
hout is? Alleen Pope? Niemand onder hem?" 

B.: 'Iedereen onder Pope geeft hem gelij k. Ja, je 
hebt volkomen gelijk. Brandhout. Deugt niks van.' 

Wh.: ·Hijbetaalt vorstelijke salarissen, hé?' 

B.: "Inderdaad. Hij koopt je helemaal, lichaam en 
ziel .• 

Wh.: ·Was jij degene die dat artikel schreef over 
een vrouw die een vis baarde?· 

B.: • Nee, dat heb je mis. Zeventien konij nen! Als 
je het verhaal leest, dan kom je in de tiende 
alinea of daaromtrent het gegeven tegen dat dit in 
de vorige eeuw in Engeland is gebeurd, en dat het 
door de koninklijke artsen werd geloofd. Het kwam 
uit een boek, en natuurlijk was het een canard, 
volstrekte onzin, maar "Vrouw Beweert Dat Ze Aan 
Zeventien Konijnen Het Leven Heeft Geschonken" is 
natuurlijk wél een schitterende kopregel." 

Wh.: "En nu, na 'Moeder At Haar Baby Op·, wat 
blijft er nu nog over om te doen?· 

B.: "Moeders die hun babies opeten zijn van de 
baan. Dat is geweest. Maar er zijn bij voorbeeld 
nog genoeg door sex bezeten monsters over." 
################################################# 

Uit het boek "Whicker's New World" , door Alan 
Whicker (maker van de serie reisprogramma's onder 
de naam ·Whicker's World', uitgezonden door BBC
TV). Het boek bestaat uit tientallen interviews 
met in de Ver. Staten wonende Britten, onder wie 
beroemdheden als de zakenman Sir Gordon White; 
Harold Evans, redakteur van 'US News and World 
Report"; en de filmsterren Christopher Lee en Joan 
Collins, maar merendeels mensen met een meer 
bescheiden achtergrond. Zeer lezenswaardig. 
Uitg. Coronet Paperbacks, ISBN 0-340-39561-3, 1986 
################################################# 

ADVERTENTIE 

Gezocht: 
Algemeen Handelsblad 

- jrg. 1940, 
- tweede helft 1944, 
- eerste helft 1945. 

Aangeboden: 
- Enkele kranten m.b.t. de geboorte prinses 

Beatrix. 
- De WIG, Blad v.d. NSSF, Ie jrg. 
- Nieuw Nederland, Ie Ih jrg. in band + aantal 

losse nummers. 
- Het Schild, nov. 1945 t/m dec. 1946. 
- Hamer, div. ms. 1943. 

Harold Makaske 
tel. 01891 - 18428 (thuis), 070 - 3182873 (werk) 

Krant Le Républicain uit de brand 
De Franse krant Le Républicain 
plaatste onlangs een order voor 
een Goss Universa! rotatiepers 
(zie foto) van Roch:well met 
twaalf drukunits. In juli 1993 
werd de in Evry gevestigde druk
kerij van de krant getroffen door 
een uitslaande brand. Daarbij 
ging vijfllOnderd ton papier in 
vlammen op en een groot deel 
van de drukkerij werd velwoest. 
Ook de rotatiepersen voor het 

drukken van drie kranten en een 
reeks huis-aan-huisbladen - met 
een totale oplage van twee mil
joen per week - gingen verloren. 
De oorzaak van de brand is tot 
op heden onbekend. De nieuwe 
pers heeft een rotatiesnelheid 
van 45.000 omwentelingen per 
uur en een baanbreedte tot 1020 
millimeter. 
11 

KBA Express persen voor Kurierverlag 

Kurierverlag + Druck in Neu
brandenburg heeft twee 
48-pagina KBA Express rotatie
offsetpersen in gebruik geno
men. De t>!')rsen maken deel uit 
van een omvangrijk modernise
ringsprogramma van circa 
DM 100 miljoen. Kurierverlag + 

Druck, uitgever van onder meer 
de Nordlwrier en de Uckermark 
Kurier, was onderdeel van het 
voormalige Oostduitse staats
drukbedrijf. De overname in 
1992 door een consortium van 
Duitse dagbladuitgevers maakte 

de weg vrij voor de huidige 
investeringen. 
De nieuwe KBA-rotatiepersen 
worden gebruikt voor het druk
ken van dertien lokale edities 
van dagbladen met een totale 
oplage van 155.000 plus negen 
edities van een weekblad met 
een oplage van 328.000 exem
plaren. Titels die worden uit
gegeven zijn onder andere de 
Neubrandenburger Zeitung, de 
Mecklenburger Schweiz en de 
Prenzlauer Zeitung. 
11 

Grote Chinese order voor MAN Roland 
De kleur rood in de People's Daily, China's 
grootste krant met een oplage van drie miljoen 
exemplaren, gaat plaatsmaken voor full colour. 
Daarom wordt het machinepark in de drukkerij 
te Peking uitgebreid met twee UNISET en 
twee Geoman persen van MAN Roland. 
De eerste coldsetpers, uitgerust met zes druk
units en drie rollenwisselaars, wordt in 
november geleverd. In december volgt de heat
setpers compleet met vier drukunits en droging .• 

bron: GRAFICUS nr.37- 9/94 
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door Klaas Salverda 

Arlevering 15 

'Gu zitten, BrlliJ/sl1lll. Ik heb ('eli primeur \'oor je. Je hem de eerste \'ClIZ de 80 journa
listen die we uaan ol/Islaan.' 

Een half procent erbij 
De totale betaalde oplage van de 
Nederlandse dagbladen is dit jaar 
met een halr procent gestegen. De 
oplage bedraagt nu 4.751.574 
kranten. Dat is een stijging van 
23.270 exemplaren ten opzichte 
van 1993. 

De cijrers, waarvoor de 
telperiode overigens eerder dit 
jaar arsloot, worden nauwkeurig 
bijgehouden door het Centraal 
Bureau voor Courantenpubliciteit 
(Cebuco). De hoogste stijging in 
percentages laat het kleine 
Nederlands Dagblad zien: 3.9 
procent. Daarna volgen Het 
Financieele Dagblad (3.6) en NRC 
Handelsblad (2.5). De Goudsche 
Courant heert te kampen met de 
ernstigste oplagedaling: 3.2 
procent. Verder gaat het niet 
goed met de Haagsche Courant 
(- 2.1) en het Friesch Dagblad 
(- 1.8). 

Volgens de gegevens van het 
Cebuco, die door het ANP zijn 
verspreid, worden in 76 van de 
100 huishoudens betaalde kranten 

verspreid. Door het meelezen van 
de krant komt een vijfde van de 
betaalde oplage, we spreken dan 
over ruim 900.000 exemplaren, bij 
een tweede huishouden terecht. 

De binnenlandse oplage bestaat 
voor 89 procent uit abonnementen 
en voor 11 procent uit losse 
verkoop. De laatste is relatier 
iets sterker gestegen dan het 
aantal abonnementen: namelijk met 
0.7 tegen 0.4 procent. Maar samen 
dus een halr. 

Verkeerskaartjie 
Wij stellen u voor aan meneer 
Japie Mostert uit Zuid-Afrika. 

Japie moet inmiddels al 89 zijn, 
want de krant die "Rapport" heet 
en de boven (or heet het dan 
onder-?) titel "Dis jou koerant" 
voert, is al twee jaar geleden 
door een VKTV-lid toegezonden. 
Waarom weet ik niet, maar 
sindsdien draag ik Japie als 
overbodige ballast mee. Gaarne 
laat ik u daar vanar heden in 
delen. Vanwege de kolombreedte 
moest ik een deelcopie van Japie 
maken, maar de essentie staat er. 
wel op: Japie's "sy nuwe bril", 
de "ongeluksmotor waarmee hij 
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sy eerste boetekaartje in 70 jaar 
se bestuur gekry het" en Japie 
zelF natuurlijk! Lees maar mee. 
Nooit geweten dat dat zo 
gemakkelijk gaat! 

Deur PIETER SWART: Kaapstad 

DIE enigste ongeluk wat oom Japie 
Mostert (87) van Stellenbosch in langer 
as sewentig jaar agter 'n motor se 
stuurwiel gehad het, was die slag toe hy 
'n hoender doodgery het wat op 'n 
plaaspad voor hom ingehardloop het. 

'n Week gelede het hy ook sy heel 
eerste hoetekaartjie gekry. 

Terwyl hy in 'n bank in Stellen bosch 
in 'n lang tou gestaan het wat net nie 
wou beweeg nie, het 'n 
verkeersbeampte 'n kaartjie van RlO 
op sy oranje Opel se ruit geplak. 

Maar daaro.or kla hy nie. "Nee wat. 
ek het dit met 'n glimlag betaal. Want 
ek weet mos dit was nie my skuld dat 
die tyd my ingehaal het nie," vertel 
oom Japie. 

Oor hoe hy dit reggekry het om 
langer as sewe dekades te bestuur 
sonder ongelukke, vertel hy dit was nie 
blote geluk nie. Hy het 'n paar noue 
ontkomings gehad en moes al drie keer 
die bosse injaag om 'n ongeluk te 
vermy. 

" 'n Mens moet net altyd op en 
wakker wees en jou oë op die pad hou. 
En jy moet altyd bedagsaam wees en 
respek hè vir die ander 
padgebruikers. " 

En oom lapie hehoort te weet 

waarvan hy praat. Buiten sy feitlik 
vleklose bestuursrekord, helhy al 
verskeie "ingewikkelde . 
opleidingsprogramme" vir 
bestuurders opgestd en aan die 
Nasianale Verkeersveiligheidsraad 
(NVVR) gestuur. 

Hy sè dit sal die land se paaie 
sommer "baie veiliger" maak. Die 
NVVR het egter ná 'n paar jaar nog nie 
laat weet of hulle belang stel nie: 

Een van die dinge wat hom dwars in 
die krop steek, is die hoë snelhed~ . 
waarmee die mense vandag ry. Dil IS 

die grootste oorsaak van al die 
ongelukke, vertel oom Japie. En dan is 
die opleiding en toetsing van 
voornemende bestuurders ook glad nie 
deeglik genoeg nie. 

Nie dat dit in sy dae anders was nie. 
Toe het jy bloot bestuur totdat jy. 
gevoel het jy is goed genoeg om 'n 
rybewys te kry, en dan het jy een gaan 
haal. 

Nadat hy 'n klompie jare hestuur 
het, het hy sy bewys in 1929 in 
Durbanville by 'n dokter gekry. Daar 
was nie verkeersbeamptes nie en die 
dokter het maar gekyk of jou 
gesondheid en jou oë goed is. As hy 
tevrede was, het jy met jou rybewys 
uitgestap, vertel hy. 

Daar was ook nie snelheidsperke of 
padtekf;ns nie, behdlwe 'n paar 
stoptekens in dorpe. Dit was ook nie 
nodig nie. Die nuutste Model T-Ford 
van daardie tyd se topsnelheid was 
maar 48 km/ho 

De even welluidende kop boven het 
verhaal luidde: "Verkeerskaartjie 
na sewentig jaar vir oom Japie". 
Ik hoop dat-ie nog lang van zijn 
rijbewijs mag genieten. 

Hollands honds 
Maar soms valt er dankzij de 
krant zelFs in eigen land te 
lachen. 

Gerda Havertong. ja die!. 
antwoordde laatst in Trouw op de 
vraag oF ze gevoel voor humor 
heeFt als ze alleen is. dat ze 
als ze in haar eentje is inder
daad heel hard kan lachen. Pas 
zat ze in de File met allemaal 
boze mensen voor en achter haar 
en toen hoorde ze het volgende 
verhaal op de radio over een 
gescheiden echtpaar: 

"Ze hadden een hond en die bleeF 
bij de vrouw, en voor de man was 
een bezoekregeling getroFFen. Die 
vrouw zorgde dat ze weg was als 
de man kwam. oF dat ze net de 
hond aan het uitlaten was. Dus 
die man stapte naar de rechter en 
die dacht slim te zijn. Die wilde 
de hond op de middenstip van een 
voetbalveld. Met de man aan de 
ene en de vrouw aan de andere 
kant van het veld. om te kijken 
wat de hond zou doen. " 

"Maar het echtpaar vroeg een 
dierenarts te bemiddelen. Die 
logeert een week bij de vrouwen 
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een week bij de man om de hond te 
observeren en concludeert dat de 
hond beter bij de vrouw past". 

"Kun je het je voorstellen? Dat 
is zo Hollands als het maar wezen 
kan, echt zoals Hollanders met 
honden omgaan. Ik heb me zitten 
bescheuren. Ik kwam niet meer 
bij. En toen moest ik ook weer 
gaan rijden". 

De krant in de trein 
Alles is klein in Nederland. De 
wegen, de treinen. Maar kleine 
ochtendbladen bestaan niet, 
verzuchtte Wagon-Lits (die van de 
koFFiekarretjes op de trein) 
onlangs in Elsevier. "Ik kan me 
goed voorstellen dat mensen de 
krant niet meer willen lezen. Dat 
Formaat! Dat kun je de reiziger 
toch niet aandoen", zo deed de 
Kiosk-cheF in AmersFoort ook een 
duit in het zakje. Een uitgever 
met plannen voor een nieuwe 
ochtendkrant, die wil scoren in 
de losse verkoop, zou eens stage 
moeten lopen in de trein, luidt 
één van de conclusies van de 
Elsevier-journalist. (De andere 
was richting NS om de zitplaats
voor-iedereen-beloFte waar te 
maken. ) 

De verslaggever is zelF ook de 
trein ingedoken om na te gaan hoe 
het nu zit met het "krantje en 
croissantje". En welke krant 
leest de treinForens eigenlijk? 
Een paar bevindingen: 

Een voor driekwart volle 
dubbeldekker op maandagochtend 
tussen Amsterdam en Den Haag is 
een typische "Volkskrant-t rei n". 
Jonge ambtenaren op weg naar Den 
Haag. Opmerkelijk is dat rokers 
De TelegraaF preFereren. Verder 
is er een bonte variatie. Een 
enkele Trouw, tweemaal Elsevier 
en maar één Algemeen Dagblad. Het 
Zaterdags Bijvoegsel van de NRC 
van eergisteren - voor snobs die 
showen wat voor druk sociaal 

weekend ze hadden - is ook 
relatieF populair. 

Hoe anders is het na een overstap 
in Leiden op de stoptrein naar 
Den Haag Centraal, zo lezen we 
verder in Elsevier. Veel 
reizigers moeten met een 
staanplaats genoegen nemen. En 
staand lezen is in Nederland, in 
tegenstelling tot over de grens, 
geen usance. De gelukkigen met 
een zitplaats moeten zich in 
zulke rare bochten wringen om hun 
pagina's om te slaan zonder de 
medepassagiers te storen, dat ze 
de krant in vieren hebben 
gevouwen. 

Op het Haagse station verkoopt de 
Volkskrant alleen minder op 
vrijdag. Dan is het ATV-dag en 
dan is de overheid vrij. De 
TelegraaF loopt altijd. Die 
lezers, weet de kioskhoudster, 
hebben geen ATV. 

Maar er zijn ook wel TelegraaF
trajecten. Hoorn-Amsterdam 
bijvoorbeeld, met veel bank- en 
beurspersoneel dat naar het 
centrum van de hooFdstad moet en 
wegens parkeerproblemen de trein 
verkiest. 

Navraag bij AKO's en Bruna's 
leert de Elsevier dat het 
Algemeen Dagblad ondanks de 
aansporingen op de hondekoppen 
("Volg 't AD") maar weinig doet. 
Maar wij zijn natuurlijk vooral 
blij met het prachtige Formaat 
van Au Courant. Eigenlijk moeten 
we nodig in de losse verkoop. 

Recensent 
Nog even terug naar de 
Volkskrant. Acteur Carol van 
Herwijnen sloeg onlangs theater
recensent Hein Janssen van de 
Volkskrant in elkaar. Aanleiding 
was een opmerking van Janssen 
over Herwijnen in het Vpro
programma "Passage", dat live 
vanuit Amsterdam werd 
uitgezonden. Van Herwijnen 
stoorde zich tijdens de 
uitzending zo aan een opmerking 
van Janssen dat de acteur "zich 
achter zijn ijdelheid verstopt", 
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dat hij prompt op de riets stapte 
om de recensent er even lekker 
van langs te geven. Op zo'n 
moment roept deze advertentie 
onmiddellijk een onbedoelde 
reactie op: 

Je Rece:nse:nt 

Van Herwijnen heert trouwens heel 
veel positieve reacties gekregen 
- van collega's wel te verstaan. 

Rectificaties (1) 
Een idee om te verzamelen. een 
gat in de VKTV-markt! 
Rectiricaties van redacties en 
van hun bronnen die daar OP last 
van derden toe gedwongen worden: 

Rectificatie 

In de prijsvraag van SMAKELIJK WETEN 
d.d. 25-8-'94 stond een fout in , 

;: ~, ,',' ."~':-' 'zoek de zinnen'. 
De volgende zinnen hadden het 

moeten zijn: 
Zin 1.: Voor sfeervol borrelen en tafelen ... 

Zin 2.: ons beschutte terras met zijn ... 
Zin 3.: o.a. verkrijgbaar bij ... 

(Advertentie) 

In de editie van het Dagblad Trouw van woensdag 3 augustus 1994 is op 
de pagina Economie een artikel geplaatst dat is gebaseerd op uitlatingen 
die ik in een gesprek met de betreffende redacteur over GEN Beveiligings
dienst en haar directie heb gedaan, Ik erken dat de informatie die ik ten 
behoeve van dat artikel heb ver.;trekt niet had mogen ver.;trekken en dat ik 
bij GEN ook nooit eerder een claim in rechte heb ingediend. Ik had achter· 
wege dienen te laten: 
_ dat ik geen hoofd van de operationele dienst bij GEN tx;n ~eworden als 
.. sanctie omdat ik mij met klachten van het per.;Qneel beZJghleld; 

_ dat de directie van GEN het per.;Qneel intimideert en treitert; . 
_ dat het bedrijf niet bloei~ omdat de directie niet met een normaal salans 

genoegen neem~ . . . ' 
_ dat het per.;Qneel niet bescrukt over een garderobe en op etgen schoei· 

sel ~n in eigen broeken lbopt; , 
Ik heb mij jegens GEN Beveiligingsdienst en haar directie. in het bijwnder 
de heer R. de la parra, onnodig grievend uitgelaten. Ik neem wat dat betreft 
die bèjegening terug en bied daarvoor mijn welgemeende excuses aan". 
. R. C. SLUIJTMAN 

Als er leden zijn die op dit 
gebied reeds een specialiteit in 
verzamelen aan de dag legden: de 
redactie hoort het graag! 

Rectificaties (2) 
Een oud maar mooi voorbeeld van 
hoe een krant. in dit geval het 
Utrechts Nieuwsblad, in de tweede 
editie rechtzette wat in de 
eerste onbedoeld misging: 

'NET ALS TIJDENS zijn vong6 
reU naar Ierla1ld en de Verenig
de Staten, wordt de palU in Tur
·kfJe gek'll1eld dOM venijnige win
~ df4t ~ gmuJff.neerd 8f)e1 
trpeten met jlgjn, habtJt (joto b0-
ven). ' 

NET ALS TIJDENS zijn vorige 
reU naar Ierland en de Verenig
de Stalen, wordt de pafU in Tur. 
IriJe gekweld doM venfjntgQl 
wfndvlagen, die een geraffineerd 
~l speten met zijn habijt (Ioto 
hmJen). 

En hier zou enige rechtzetting 
zeker niet hebben misstaan: 

,. 
,.Tot bMluU van dQe 

boodlrohap :wuden wij ti; 
broeders en ZW!ltem, willen 
RgglBn. hooseel' wij a::;~;::. 
datoug~p 
meuelUk lot bll"OO8 ia. Wij 

De dames Matla 
"Een instituut gaat verdwijnen. 
Het Haagsch Persbureau Matla 
sluit op 1 januari zijn deuren. 
De directrices G. Huberts en W. 
Kortekaas, beter bekend als de 
dames Matla. hebben het besluit 
genomen ermee te stoppen ". 

"Ja. het is niet anders". zei Wil 
Kortekaas onlangs in de Haagsche 
Courant, waaruit wij hier 
vrijelijk citeren. "Maar ik wil 
er eigenlijk niets over zeggen. 
We zijn nog maar net tot het 
besl ui t gekomen". 

Het is Dog niet duidelijk or het 
bureau Matla. gevestigd in een 
statig pand aan de Riouwstraat. 
op enigerlei wijze wordt voort
gezet. De dames beraden zich hier 
nog op. 

Het persbureau werd in 1827 
opgericht door de journalist Jea~ 
Hubert Matla. Hij was een ver
jaardag van een burgemeester 
vergeten en uit ergernis daarover 
besloot hij gegevens over 
personen en gebeurtenissen te 
gaan verzamelen. Zo ontstond een 
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gigantisch knipselarchief en een 
kaartsysteem. Gebruikers konden 
zich abonneren op de "Mat la
agenda", een maandelijks 
verschijnend pakket stencils met 
uitgebreide informatie over 
allerlei Jubilea van personen en 
instanties. 

Maar ook geeft de nog altijd 
verschijnende agenda de kroon
Jaren van bijzondere gebeurte
nissen. Bij voorbeeld: "3 mei 
(1884) is het 700 Jaar geleden, 
dat Jan I Hertog van Brabant, die 
in 1288 in de slag 1iJ Woeringen 
ten noorden van Keulen de over
winning had behaald en daardoor 
de Limburgse successie-oorlog had 
gewonnen, te Bar aan de Maas 
(Fr.) in een riddertoernooi werd 
gedood". 

Matla - we citeren nog steeds uit 
de HC - trok in de loop der tijd 
Gerda Huberts en Wil Kortekaas 
aan om hem te assisteren. Toen 
hij in 1868 overleed namens de 
dames het bureau over. 

Matla groeide uit tot de 
vraagbaak van de Nederlandse 
media. Vrijwel alle kranten zijn 
of waren geabonneerd op de 
agenda. Maar ook de tv maakte 
gebruik van het Haagse instituut. 
Het programma "In de hoofdrol" 
van Mies Bouwman bijvoorbeeld 
draaide voor een belangrijk deel 
op gegevens van Matla. 

De dames hebben altijd 
traditioneel gewerkt. Geen 
computers of copieermachines, 
maar kaartenbakken, boeken en een 
stencilmachine. Hun aanpak heeft 
dan ook een persoonlijke stijl. 
Zo worden gegevens over personen 
of gebeurtenissen altijd in één 
lange zin gegoten, aldus de HC. 

Die eigen aanpak leidde ook wel 
eens tot een merkwaardige 
selectie van het nieuws. In de 
agenda van 1887 ontbrak biJ
voorbeeld de mededeling dat zich 
tien jaar daarvoor de Lockheed
affaire had afgespeeld. "Daarvoor 
zijn we te OranJegezind", gaven 
de dames later als verklaring. 

Nieuwspoort 
Nog even over de wisseltentoon
stelling die de VKTV vanaf vorig 
Jaar november in het Haagse 
Nieuwspoort hield. "Nieuwspoort
Nieuws" kwam er dit najaar op 
terug in een verhaal van Ewout 
Janse over de eerste kabinets
formatie die het vermaarde 
perscentrum verwerkte: 

De journalisten in de gang op weg van 
de bar naar Wandelganger I of vice 
versa konden steeds weer vaststellen 
hoe zeer zij werkzaam waren in een his· 
torische traditie. Langs de muren was 
een collectie van oude voorpagina's van 
dagbladen bijeengebracht die bericht· 
geving over de geboorte van vroegere 
naoorlogse kabinetten behelsden. Alles 
dus vertrouwd? Ja - en nee. Want op die 
vergeelde paginà's was er nooit en te 
nimmer sprake van een oppositierol 
voor christelijke partijen. Geen mens die 
er toen weet van had of waagde te den· 
ken dat zo'n ldein wonder zich in domi· 
neesland zou kunnen voltrekken. @& 

Volgend voorjaar zitten we weer 
in Nieuwspoort. Dan met oud maar 
niet vergeten papier over de 
oorlog. "Telexen zoemen en tikken 
onophoudelijk verder aan het 
overlijdensbericht van een 
beschaving", lazen we onlangs in 
"Verloren Jaren" van Tom van Dijk 
(1845). 

Tussen teckels en aardewerk ... 
Tussen de Teckel Verzamelaars 
Club (Doel: het met elkaar in 
contact brengen van teckelverza
melaars, onderling ruilen. 
uitwisselen van nieuwtjes op 
teckelgebied en het in stand 
houden van kostbare verzame
lingen) en de Vereniging 
Maastrichts Aardewerk (Doel: het 
bundelen van kennis over en 
liefde voor het Maastrichtse 
aardewerk) stond in de 
Nederlandse Almanak Pyttersen 
Jarenlang de Vereniging van 
Kranten en Tijdschriften 
Verzamelaars (Doel: het 
verspreiden en vergaren van 
kennis over en van het inter
nationale perswezen). Met daarbij 
met een kleine s: D.J. Oostra. 
Het vermaarde handboek weet 
natuurlijk niet dat Oostra al die 
Jaren een secretaris met een 
grote S was. 

Klaas Sal verda. 
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Artikel verschenen in "Boekenpost" van Dhr. Luten. 

Kranten en tijdschriften 
verzamel n 

Hoewel de krallt l'an gisteren Nieuwsbladen en periodieken 
niet lallger wordt gebruikt 0111 hebben iets gemeen met de te

vis in te )Ierpakken beden levisie. Het zijn vluchtige me
re/eli dagbladen 1..'11 periodie- dia. Een T. V-produktie is een 

keil lIog altijd als wegwerp- kort leven beschoren, zeker in 
drukwerk. Niet iederel..'Il het geval van spelshows, maar 

delikt er echter;:o over. Een het geldt ook voor films ge
aall;:ielllijke groep ver;:ame- maakt voor de buis. Na uitzen
laars is ;:ich ga all richten op ding len eventueel een herha-

wat anderl..'Il 'ol/d papier' ling op zijn tijd) is het contact 
villdell. De groeiellde illte- met het publiek weg. Bioscoop

resse I'oor dit I'er;,amei{::ebied films daarentegen kUlillen on
blijkt o.a. lIi! hetfei! dat 1/ ophoudelijk in cinema's en 

ruilII eell jaar ge/edell ill fi lmhuizen worden getoond. 
Boekellpost kOIl lezell dat een Tevens zullen de laatsten eerder 
bihliografie ol'er het 'gei1llls- op een videoband worden uit

treerde tijdschrift illJVeder- gebracht dan een televisiepro
land' II'tlS l'ersc1le1lell, Verder gramma. Door deze feiten kij

is ill het /loordell I'all het lalld ken de echte filmmakers nogal 
1..'1..'11 alltiqllariaat gel'estigd dat eens neer op hun collega's van 
is gespecialiseerd ill 'COIII'llIl- het kleine schermpje. Voor 
teil, tijdschriftl..'Il en folders '. kr:mten en tijdschriften is het 

verhaal eigenlijk hetzelfde. 
Bijna alles wat in boekvorm uit
komt is bedoeld voor een lang 
leven. Als het even kan zei fs 
voor de eeuwigheid. De artike
len in een periodiek zijn van het 
moment, en slechts interessant 
tot de nieuwe editie van het 
blad. Wie wil er nog een krant 
van gisteren, of een week- dan 
\vel maandblad van de afgelo
pen periode'! Natuurlijk is niet 
alles even tijdsgebonden, maar 
uiteindelijk lijken alle dagbla
den en magazines wel bestemd 
om bij het oud papier te wor
den gegooid. 
Toch zij n er dus mensen die 
juist dit soort vergankelijke 
dmbverk zijn gaan verzan1elen. 
In het licht van het bovenstaan
de wellicht niet voor de hand 
liggend. Aan de andere kant 
blijkt ook op andere verzamel
gebieden wel, dat met name 
dingen die massaal zijn wegge
gooid en vernietigd, interessant 
worden voor een liet11ebber. Het 
is natuurlijk dan ook niet zo dat 
men is geïnteresseerd in recente 
uitgaven. Wel in oude nummers, 
en dan ook nog bij voorkeur van 
een produkt dat als zodanig niet 
meer bestaat. Maar wat trekt 
mensen dan in deze oude exem
plaren van overjarig nieuws'? 

Juist dat aspect van tijdsge
bondenheid maakt het interes
sant. Het nieuws is oud, natuur
lijk. Maar de wijze van verslag
geven en het commentaar geven 
een uitstekend beeld van hoe 
een maatschappij tegen kwes
ties aankeek die we nu als ge
schiedenis zien, maar toen 
nieuws waren. Er zijn dan ook 
nogal wat verzamelaars die zich 
(vooral) richten op een gebeur
tenis of een bepaald jaar. Vaak 
betreft het dan iets dat in eigen 
dagen groot nieuws was, en der
halve nu vaak belangrijke ge
schiedenis. De tweede wereld
oorlog (überhaupt een druk 
\'erzamelgebied voor velen die 
het juist \vel of niet -bewust
hebben meegemaakt) is een ge
beurtenis die zich hier goed 
voor leent. Niet alleen is er van
zelfsprekend ontelbare malen 
over geschreven, dat is vooral 
ook gebeurd in uitgaven die in 
die jaren illegaal waren. Een 
dergelijke curieuze bijkomstig
heid maakt het voor de echte 
verzamelaar nog belangwek
kender. Natuurlijk zijn er ook 
\vel luchtiger aanleidingen om 
de tijdgeest van een periode te 
willen kennen. De eerste maan
landing zou een bron van 
nieuwsgierigheid kunnen zijn, 
een troons- of eeuwwisseling 
ook. Van dit soort gebeurtenis
sen is trouwens vaak relatief 
veel bewaard gebleven. Ze no
digen mensen ertoe uit hun bron 
van informatie (van.k een spe
ciale editie) nu eens niet weg te 
gooien, maar uit piëteit, voor 
wat als een ommekeer of mijl
paal wordt gezien, te bewaren. 
En dan is er ook simpelweg 
weetgierigheid naar de wereld 
zoals die was in geboortejaar of 
jeugdjaren van de verzamelanr, 
die een motivatie kan zijn. Want 
nostalgie lijkt ook hier, zoals bij 
zoveel verzamelingen (de hang 
naar de jaren' 50 bijvoorbeeld) 
geen onbekende drij fveer. En 
naast de serieuze lezers, bestu
deerders bijna, van oud nieuws 
zijn er ook ge\vone plaatjes 

kijkers, geboeid door beelden 
uit het verleden. En ook zij zijn 
weer onder te verdelen naar hilil 
interesses fe ren. Onder meer 
mode- en reclameafbeeldingen, 
en ook de bekende stadsge
zichten uit voorbije tijden heb
ben zo hun eigen liefhebbers. 
De fascinatie voor dit oud pa
pier is niet aan iedere bibliofiel 
uit te leggen. Zij kennen per slot 
van rekening aspecten aan hun 
hobby die zij bij deze vluchtige 
vorm van drukwerk niet terug
vinden. Zo is daar vaak de liefde 
voor een auteur, terwijl het om 
onbekende -zo niet na.:'unloze
personen gaat die verantwoor
delijk waren voor de inhoud van 
een tijdschrift of krant. Daar
naast kan er bij een boeken
liefhebber sprake zijn van een 
voorliefde voor een bepaald 
genre literatuur. En er zijn nog 
meer bUlten aan een boek die 
het de moeite van· het bewaren 
\vaard kunnen maken. Ontwerp 
vanband eniof omslag, illustra
ties (door wie) en bibliogra
fische waarde naar aanleiding 
van een beperkte oplage, het 
zijn allemaal dingen die iemand 
aan kunnen spreken. Terwijl 
daar bij (dag)bladen doorgaans 
minder sprake van is. Boeken 
kunnen sieraden voor de boe
kenkast zijn en dat ga.:'lt bij tijd
schriften eigenlijk alleen op in 
het geval van fraai ingebonden 
jaargangen. Zoals dat in het be
gin van de eeuw wel gebeurde 
in speciaal da.'1fvoor uitgegeven 
banden. Een voorbeeld is het 
weekblad De Prins dat daarvoor 
een solide relië fband gebruikte. 
Niettemin zal een kranten- of 
tijdschri ftenverzame laar niet 
zelden ook een affectie voor 
boeken kennen. Zeker zij die 
zich in hun leeshonger beper
ken tot een speci fiek onderwerp 
zullen zich hierbij niet tot een 
bron van informatie lnoch al
leen boeken, noch alleen bla
den) willen houden. 
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Vereniging van Kranten
en Tijdschriftverzamelaars 
In de inleiding werd al aange
haald dat de belangstelling \oor 
periodieken toeneemt. En zoals 
dat dan vaak gaat, wanneer een 
groep gelijkgestemden zich \'an 
elkaar beW1lst wordt. dan 
ontstaat er een bundeling van 
krachten die uitmondt in een 
organisatie. De geboorte van de 
Ve/'eniging vall K/'LIllten- en 
Tljdschn/tl'l!I':::al/lelaa/'s valt. 
heel toepasselijk. in de krant 
terug te vinden. Juni 1985 ver
scheen een artikel over een ver
zamelaar die medeverzamelaars 
zocht en met plannen voor het 
oprichten van een vereniging 
rondliep (Algemeen Dagblad. 
19 juni' 85 j. Die zie lsverwanten 
waren er en binnen niet al te 
lange tijd was de YKTV een 
feit. Inmiddels beeft men zo'n 
150 leden. Het merendeel hier-

Wachten op 

"The Big One" 

VWl spitst zijn interesse toe op 
een kwestie van grote nieuws
waarde. De al eerder aange
haalde jongste wereldbrwld is 
daarbij sterk vertegenwoordigd. 
In het algemeen kan van de le
den worden gezegd dat als ge
zélmenlijk interessegebied de' 
geschiedenis in zijn ruimste 
\'oml hen bindt. Daarnaast zijn 
er persoonlijke voorkeuren voor 
bijvoorbeeld buitenlandse pe
riodieken. streek.ï.Jitgaven en in 
een enkel geval toch typogra
fie. Dit batste betreft een min
derheid. meestal zelfafkomstig 
uit de drukkerswereld. De be
zighed.:n \'an de YKTY vomlen 
natuurlijk een afspiegeling van 
wat de leden boeit. Dat blijkt 
ook uit de eigen kwartaal uit
gél\'e All COllral/t (=op de hoog
te l. da:uin vinden we alle ge
Iloemdè interesses ruim verte
genwoordigd. in artikelen van 

In de Amerikaanse staat Californië wordt al jaren 
rekening gehouden met de mogelijkheid van een 
zware aardbeving, zwaarder dan de talrijke eerdere 
bevingen die dit gebied geteisterd hebben. Ook de 
Californische krantenuitgevers houden rekening 
met de gevolgen die "The Big One" kan hebben 
voor hun bedrijfsuitoefening. Na de grote aard
beving van 1989 hebben twee dagbladen in San 
Fransisco, de San Fransisco Examiner en de San 
Fransisco Chronicle, extra Macintosh computers 
aan hun bestand toegevoegd en een groter aantal 
personeelsleden opgeleid dan voor het normale 
gebruik nodig is. Verder hebben zij gezorgd voor 
reservevoorzieningen in geval van stroomuitval 
en op verscheidene plaatsen in hun gebouw 
eerste-hulp-kits en zaklantaarns aangebracht. 

Ook zijn voorzieningen getroffen waardoor, in 
noodgevallen, extra draagbare generatoren 
kunnen worden gehuurd en draadloze telefoons. 
Ook persbureaus in het gebied hebben speciale 
voorzieningen ontworpen voor het geval de 
ramp zich voltrekt. Een andere krant heeft, na 
de laatste grote aardbeving, zijn hele bedrijfs-
pand nog eens kritisch laten doormeten en 
vervolgens de verankering van een groot deel 
van de zwaardere apparatuur laten versterken. 

Bron: IFRA Newspapers Technics. 

de leden zelf. In de achtj,wrdat 
het blad bestaat heeft men ge
zocht naar een formule die elk 
lid geeft wat hij zoekt. Qua in
houd betekent dat onder andere 
ook artikelen in andere talen 
dan het Nederlands. voor de le
den buiten ons taalgebied. Door 
ruimtegebrek lijkt men echter 
wel afgestapt van het opnemen 
van stukken in twee talen. Wat 
de uiterlijke verzorging van het 
eigen periodiek betreft is men 
budgettair gebonden aan een 
\Tij sobere. maar niet onver
dienstelijke A4-uitgave. Slechts 
het tweede nummer van de eer
ste jaargang week van deze re
gel af. Toen verscheen de All 

COIlJ'illit als een echte krwlt. Een 
kostbare grap die men niet heeft 
kunnen herhalen. maar die ze
ker geslaagd mocht worden ge
noemd. Naast de kopij die aan
sluit bij de verzwnelingen van 

de lezers is er nog &'lndacht voor 
verzrunelnieuws. krWltcuriosa! 
wetenswaardigheden en ge
\Taagd & aangeboden-adver
tenties. Behal ve het verzorgen 
van het verenigingsblad organi
seert de YKTY beurzen en ex
cursies. Ook worden tentoon
stellingen opgezet, recentelijk 
nog met het perscentrum 
Nieuwspoort in Den Haag. 

Wilco Tuinenburg 

Voor informatie kunt u contact 
opnemen met: 
VKTY 
Postbus 137 
8300 AC Emmeloord 
Tel. 05270-98032. 

HF. J{Rl' N'I' ALS RAJJ:f<JNllER. 
,. oor de bewolH'I'S VRn SiR m heeft ledel'e 

dag YRIl de week een bppaalrJe kleur. Vele SiR
l11e7,('n houden met die kleur ook hU hun Ide
ding rC'kf'nlng. WRarom ?:lIJ1en kranten, voor-
7.OI'er mogelijk, hieraan ook niet mee doen? Ze 
I'cl'schijncn dan ook op Maandag op ge e I, op 
DonrlcJ'(lag op g roe n en Zondags op ros e 
p~pier. Op die dagen kan men de krant dlts 
"Is knlf'miel' gehruiken. Gedurende de andere 

i I'i"r dflgen gebruiken de kranten wit papier, 
ZORII> bij ons. --r I 

. '1IH_'~1 A. 

Dit artikeltje stond il! de Te/e/{raaf' val! 
17 decel11her 1937. Zijn er leden dil' deze 
f.!.e/dc/(rdc kralllen iJl hl/I! hezit "('hhcn? 
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Wereldoorlog 11: te Kwartaal 1945 

HET BEGIN VAN HET EINDE 

Bij de jaarwisseling 1944-'45 stonden er nog maar 
nauwelijks Gealliëerde militairen op Duits grond
gebied: hier en daar langs de westgrens, vooral in 
de buurt van Aken; en de Russen waren bezig in het 
uiterste oosten van Oost Pruisen. Ook Polen en 
Tsjechoslowakije waren nog grotendeels door de 
Duitsers bezet, evenals Nederland boven de grote 
rivieren. In het noorden van Noorwegen (Finnmark) 
hadden de Russen de Duitsers al een eindweegs naar 
het zuiden gedreven. Denemarken was het enige 
bezette land dat nog in het geheel niet betreden 
was door de Geallieerden. Datzelfde gold op dat 
mo~ent ook nog voor Oostenrijk, maar dat land kon 
eigenlijk niet echt als "bezet gebied" worden 
aange .. erkt. 
Op 6 .. aart, toen Keulen viel, stonden er zeven 
Gealliëerde legers langs Duitsland's westgrens, 
aan de Rijn en langs de grote rivieren in Neder
land. Deze waren in drie legergroepen georgani
seerd: de 21e (Montgomery) met het Britse 2e 
(Dempsey), het Canadese ie (Crerar) en het ge 
Amerikaanse leger (Simpson), opgesteld in 
Nederland en langs de Rijn ongeveer tot aan Bonn; 
de 12e legergroep (Bradley) met twee Amerikaanse 
legers, t.w. het ie (Hodges) en het 3e (Patton), 
tussen Bonn en Trier; en de Se legergroep (Oevers) 
met het 7e Amerikaanse leger (Patch) en het ie 
Franse leger van Lattre de Tassigny, in Elzas
Lotharingen. En over dat alles zwaaide Eisenhower 
de scepter, met inbegrip van de bijbehorende 
taktische luchtstrijdkrachten. Vier Amerikaanse 
legers, en één elk uit Canada, Groot-Brittannië en 
Frankrijk. 

INEENSTORTING IN HET WESTEN 
Eind Maart, dus bijna drie maanden later, stonden 
de Russen op enkele plekken al over de Oder, was 
Polen zo goed als bevrijd van de nazi's, en waren 
ook Pommeren en Oost Pruisen bijna geheel in 
handen van de Sovjets. Tolbukhin's troepen waren 
vanuit Hongarije de Oostenrijkse grens overge
stoken onderweg naar Wenen. In het westen waren de 
Britten op weg naar Hamburg, het Roergebied was zo 
goed als omsingeld, de Canadezen waren bezig in 
Nederland, en de Amerikanen rukten op naar. steden 
als KasseI, Erfurt en Neurenberg. Vooral e1nd 
maart was het snel gegaan: op 20 maart was al wél 
het hele Rijnland in Gealliëerde handen, met 
uitzondering van een gebied in het zuidwesten van 
de Palts waar nog tegenstand werd geboden, maar 
hadden de Amerikanen alleen bij ReMagen, zuidelijk 
van Bonn een bruggehoofd op de overkant van de 
Rijn. De'Britten staken pas op 23 maart de ~~jn 
over bij Wezel. Daarna viel de tegenstand b1]na 
weg, tenminste in het westen. Was er i~.februari 
nog hard gevochten, in het Rijkswoud b1] Kleef, 
aan de Saar en bij het opruimen van de restanten 
van het "Bulge"-offensief; eind maart was w~l. 
duidelijk dat de Wehrmacht in het westen welnlg 
kracht meer had, en dat de Volkssturm niet echt 
geneigd was om zich dood te vechten. Het was 
alleen wél zaak om wat er nog restte van de harde 
kern van het gewapende nazidom tegen te hou~en, 
vóór ze zich konden ingraven in goed verded1gbare 
gebieden, zoals de Oostenrijkse Alpen. 

ENCLAVES AAN DE FRANSE KUST 
Overigens waren zelfs op dat moment nog vrij grote 
stukken van de Franse kust in handen van hardnek
kig tegenstand biedende Duitsers. Deze enclaves, 
waarbij het ging om havensteden als Duinke~ken, 
Lorient, Rochefort, La Rochelle en St.~~za1re, 
soms met wijde omgeving, waren natuurl1]k volkomen 
geïsoleerd: aan de landzijde ingesloten door meest 
Franse eenheden, en op zee geblokkeerd d?or de 
Britse en Amerikaanse marines, opdat de 1n hun 
bomvrije bunkers afgemeerde torpedo- en onderzee
boten niet konden ontsnappen. Maar die Franse 
eenheden waren niet sterk genoeg om deze restanten 
van Duitse tegenstand op te ruimen, en het 

met illustraties van 1. Frost, Gr.-Blitt. 

Gealliëerde opperbevel was niet van zins er grote 
eenheden eerstelijns troepen voor in te zetten, 
die dan immers aan de strijd aan het eigenlijke 
front zouden moeten worden onttrokken. Wan·t da·t 
was Hitler's bedoeling, toen hij zijn troepen in 
die kust-enclaves beval tot het einde toe stand te 
houden. Het zou 'niet zb vreemd zijn geweest indien 
Eisenhower aan de verleiding had toegegeven hier 
tijd en aandacht aan te besteden; belangrijke 
havens als DUinkerken, Nantes en Bordeaux waren 
nog steeds onbruikbaar. Maar ook zonder deze 
havens bleken de Gealliëerden het goed af te 
kunnen. Om die reden, en omdat de ingesloten 
Duitsers natuurlijk niet sterk genoeg meer waren 
om in het offensief te gaan (hoewel ze genoeg 
voorraden hadden opgepot en zelfs nog af en toe 
door de lucht vanuit Duitsland werden bevoorraad, 
tot in begin '45 toe), was er geen sprake van een 
situatie die acuut moest worden aangepakt. Dus 
maakte het Geallieerde opperbevel zich hier niet 
zo dik over; het was een beetje vervelend, meer 
niet. De veerboten over het Nauw van Calais lieten 
er zich in elk geval niet door tegenhouden: op 16 
januari gingen ze weer varen, na bijna vijf jaar 
uit de vaart te zijn geweest. Deze achtergebleven 
Duitsers die zich niet wensten over te geven, 
gaven intussen wél aanleiding tot merkwaardige 
taferelen, zoals tijdens de evacuëring van de 
Franse burgerbevolking uit St.Nazaire, die in goed 
overleg tussen de Duitsers en de Gealliëerden tot 
stand kwam. 

KANAALEILANDEN 
Een verhaal apart is dat van de Duitsers op de 
Kanaaleilanden, waar de voedselsituatie voor zowel 
de bezetters als voor de overgebleven burgerbevol
king (van wie de meesten in 1940 naar Engeland 
waren geëvacueerd, en anderen in Duitsland waren 
geïnterneerd) buitengewoon nijpend werd. Zo zeer 
dat een groep Duitse soldaten vanuit Jersey een 
commando-raid uitvoerde op het Franse havenstadje 
Granville, dat toen al ongeveer een half jaar in 
Gealliëerde handen was, alleen om wat voedsel te 
bemachtigen! De burgers werd hulp geboden door het 
Rode Kruis, dat een Zweeds schip charterde waarmee 
met goedvinden van de Duitsers voedselpakketten 
werden aangevoerd. 

RODE FRONTEN 
Het Rode Leger begon haar laatste grote offensief 
op 12 januari; eerder dan gepland. In verband met 
het Ardennen-offensief van Von Rundstedt had 
Churchill Stalin gevraagd of de Russen ook wat 
eerder in de aanval konden gaan, om de druk op de 
merendeels Amerikaanse troepen in België wat te 
verlichten. Stalin zegde dit toe, in weerwil van 
de weersomstandigheden, die ook in Polen niet al 
te ideaal waren. Even een paar woorden over dat 
Rode Leger, waar niet werd gesproken van "leger
groepen" maar van "fronten". Zo waren er vier 
Oekraïense fronten: het ie (Vatutin, later Koniev) 
het 2e (Koniev, later Malinovsky); het 3e (Tol
bukhin) en het 4e (Petrov, later Yeremienko). Dan 
waren er de Witrussische fronten: het ie (Rokos
sovsky, later Zhukov); het 2e (Zakharov, later 
Rokossovsky) en het 3e (Cherniakhovsky, en nadat 
hij gesneuveld was Vassilevsky). Eerder waren er 
de drie Baltische fron~en geweest, onder resp., 
Bagramian, Yeremienko en Maslenikov, en het Lenin
grad front onder Govorov. Nu de Sovjet-legers dat 
gebied zo'n beetje heroverd hadden, waren de bij 
deze fronten ingedeelde divisies bij andere 
fronten ondergebracht, die daardoor tot dikWijls 
reusachtige proporties waren opgezwollen. Vooral 
daardoor waren de Russen vanaf 12 januari in staat 
iedere tegenstand uit de weg te ruimen; ze hadden 
volop mensen en materiaal tot hun beschikking. Om 
een indruk te geven: op 12 januari bevonden het ie 
Witrussische en het ie Oekraïense front zich rond 
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Warschau. Gezamenlijk beschikten ze over niet 
minder dan 163 divisies, met 6460 tanks en 4772 
vliegtuigen, en een totale mankracht van 2.2 
miljoen man. Op de as Warschau-Berlijn hadden de 
Sovjets een overwicht van 5.5x zoveel mensen, 7.8x 
zoveel kanonnen, 5.7x zoveel tanks en 17.6x zoveel 
vliegtuigen dan de Duitsers. Noorderlijk daarvan 
opereerden de 2e en 3e Witrussische fronten, en 
ten zuiden van Warschau het 4e Oekraiënse front. 
Allemaal in polen, en met vergelijkbare aantallen 
soldaten en materiëel. Het 2e Oekraïense front 
rukte op door Slowakije in de richting Praag, en 
Tolbukhin's 3e Oekraïense front dus in Hongarije 
en Oostenrijk. 
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OVER RHINE IN FORCE 
Tanks widen 

FE IV MINES, NO JVJRE 
011 DEFENCES 

VLUCHTELINGEN 
Tegen deze achtergrond, met sterke eenheden van 
het Rode Leger op Brandenburgs gebied, oprukkend 
naar Berlijn, 'vierde' HitIer de 12e verjaardag 
van zijn machtsovername. Uiteraard was de stad in 
een staat van paniek. Met 25-30 graden vorst waren 
honderdduizenden vluchtelingen uit het oosten op 
weg naar Berlijn, en van daar uit, aangevuld met 
grote groepen Berlijners, verder westwaarts. 
Velen stierven langs de kant van de weg, door kou 
en honger overmand, of ten gevolge van aanvallen 
van Sovjet-vliegtuigen. Onder deze vluchtelingen 
waren ook veel niet-Duitsers, krijgsgevangenen en 
gedeporteerden, die onder dwang eveneens naar het 
westen werden gevoerd. De bombardementsvluchten 
van RAF en USAAF, die vooral in februari massaal 
Berlijn aanvielen en grote gedeelten van de stad 
in puin gooiden, eisten eveneens een aanzienlijke 
tol aan mensenlevens, vooral ook onder de vluchte
lingen. Niet alle krijgsgevangenen werden door de 
Duitsers afgevoerd vóór het aan hun bevrijding toe 
was: grote aantallen Britten (velen nog uit de 
Duinkerken-periode), Fransen en ArAerikanen (velen 
uit de Bastogne-periode, nog maar enkele weken 
tevoren) werden door het Rode Leger bevrijd en op 
de tl'ein gezet naar Odessa, van waaruit ze te 
zijner tijd verder zouden reizen. 

DE DONAULANDEN 
De Russische overmacht in aanmerking genomen kan 
men er zich over verbazen dat hun opmars niet nóg 
sneller verliep dan nu al het geval was. Maar het 
wa~ in Polen niek zo als in het westen, waar van 
Du~tse tegenstand op een gegeven moment praktisch 
geen sprake meer was. De Duitsers verdedigden zich 
dikwijls met grote moed en hardnekkigheid tegen de 
numeriek zoveel sterkere Russen. Opgeven deden ze 
alleen in het uiterste geval, indien bleek dat 
verdere tegenstand volstrekt nutteloos was. Steden 
als Koningsbergen en Breslau, ook Danzig en vele 
kleinere provinciesteden, vielen pas na langdurig 
beleg en moeizame straatgevechten in Russische 
h~nden. Datzelfde gold ook voor Boedapest, dat 
z1ch op 13 februari overgaf. Duitslands eerste en 
laatste bondgenoot Hongarije had vanaf dat moment 
(eigenlijk zelfs iets eerder) een "demokratische' 
regering, die op 20 februari te Debrecen een 
wapenstilstand met de Gealliëerden sloot, waarbij 
Voroshilov niet alleen uit naam van de Sovjet
regering maar ook namens de Amerikanen en Britten 
tekende. Toen de Russen korte tijd later in Wenen 
bezig waren sloegen ze in hun officiële commen
taren een opvallend milde toon aan ten opzichte 
van de Oostenrijkers. Tot verrassing van velen 
bleken plotseling talrijke Weners het Rode Leger 
te 'helpen", en lieten de Russen weten dat gewone 
nazi's die verder niets op hun kerfstok hadden 
niets hadden te vrezen. De tegenstellingen tussen 
Oostenrijkers en Pruisen werden benadrukt, en er 
verschenen reportages van Sovjet-soldaten die 
bloemen legden op de graven van Beethoven en Van 
Johann Strauss. Maar toen was het al april. 
In Tsjechoslowakije kwamen de echte vorderingen 
ook pas in april. Malinovsky veroverde Bratislava 
op de 4e van die maand, alvorens hij Tolbukhin 
kwam assisteren bij de verovering van Wenen. Brno 
viel pas op 26 april, terwijl Yeremienko oprukte 
in het noorden van Bohemen. Noch Malinovsky noch 
Yeremienko zou de eer te beurt vallen om Praag te 
bevrijden: deze stad werd in een snelle opmars 
vanuit Saksen veroverd door de troepen van Koniev. 
Dat Was op de laatste dag van de oorlog, en daar
bij werd een merkwaardige rol gespeeld door de 
Russische overlopers van Vlasov, die lange tijd 
voor de Duitsers hadden gevochten maar op het 
laatste moment omzwaaiden en zich aansloten bij 
het Tsjechische verzet. Dit aspekt van de strijd 
om Praag wordt noch door de Tsjechen noch door de 
Russen graag naar voren gehaald. 

SOVJET-MISDRAGINGEN 
Talrijke gruwelverhalen doen nog steeds de ronde 
over het beestachtige gedrag van Sovjet-soldaten 
op Duits grondgebied, vooral tegenover vrouwen. 
Het is zonder meer duidelijk dat, na alles wat de 
Duitsers zelf in de Sovjet-Unie hadden aangericht 
er in de kringen van het Rode Leger nog maar heel' 
weinig sympathie voor het Duitse volk bestond. En 
natuurlijk voegden de verschrikkingen van vernie
tigingskampen als Majdanek, Sobibor en Auschwitz 
die nu pas in volle omvang bekend begonnen te ' 
worden, en van het onderdrukken van de opstand van 
Warschau, daar nog het nodige aan toe. Vanuit ons 
gezichtspunt zit hier een element van schijnhei
ligheid in, want per slot van rekening had Stalin 
ook wel het één en ander op zijn geweten, maar zo 
kwam het niet op de Sovjet-soldaten over. En 
inderdaad is erin vee~ opzichten een duidelijk 
verschil in gradatie. Hoe dan ook, bij veel 
Sovjet-soldaten, van wie sommigen al bijna vier 
jaar op Russisch gebied tegen de Duitsers hadden 
gevochten, en de gevolgen van de Duitse bezetting 
met eigen ogen hadden gezien, sloegen de stoppen 
door zodra ze op Duits gebied waren. Vooral in het 
begin gingen vele Duitse huizen, fabrieken, en 
soms hele dorpen in vlammen op, alleen omdat ze 
Duits waren. De garnizoensstad Allenstein in Oost
Pruisen werd na de oorlog Pools, en ging toen 
Olsztyn heten, maar de Polen waren er zeer slecht 
over te spreken dat ze in een stad, die vrijwel 
in takt in Sovjet-handen was gevallen, ontzettend 
veel moesten herstellen en nieuw moesten bouwen. 
Zonder enige twijfel werd er door de soldaten van 
het Rode Leger veel geroofd, geplunderd en ver
kracht. Dat was in Polen al een beetje begonnen, 
hoewel daar ten opzichte van verkrachtingen de 
discipline nog redelijk goed in acht werd genomen. 
Het meest vóórkomende vergrijp daar was: 'Dai 
chasy!' - 'Geef me je horloge!'. Maar op Duits 
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gebied aangekomen was er vaak geen houden meer 
aan. Wat er bovendien bij kwam was dat deze jonge 
mannen vaak in geen jaren een vrouw van dichtbij 
hadden gezien. Officieren, vooral stafofficieren, 
hadden nog wel dikwijls een 'vrouw te velde", in 
de vorm van een typiste of een verpleegster, maar 
de gewone jongens hadden deze faciliteiten door
gaans niet tot hun beschikking. Dus vergrepen ze 
zich aan Duitse vrouwen van acht tot tachtig, 
waarbij die vrouwen zich overigens niet altijd 
verzetten. Veel Duitse vrouwen gingen er min of 
meer vanzelfsprekend van uit dat de beurt nu aan 
de Russen was, en dat verzet geen enkele zin had. 
In de regel hoefde een Russische soldaat alleen 
maar te zeggen: 'Frau, kom.'; dan wist ze wat er 
van haar werd verwacht. Dat doet natuurlijk niets 
af aan de ernst van de misdragingen, met name in 
gevallen waar er jonge meisjes bij betrokken 
waren, kinderen dus, en gevallen waar sprake was 
van geweldpleging. Vooral troepen uit Kazakhstan 
en andere gebieden in Centraal ~~ie hadden een 
kwalijke reputatie op dit gebieq, zoals goed 
ingelichte officieren van het Rode leger later 
openlijk toegaven. 
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ALLIES FIVE MILES BEYOND RHINE 
ON A BROAD FRONT: FOUR 
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500-mile glider train: 
prisoners rolling in 
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EHRENBURG 
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Wat aan de Russische gemoedsgesteldheid in niet 
geringe mate had bijgedragen was de langdurige 
haat campagne in de Sovjet-pers tegen alles wat 
Duits was, en waarvan Ilya Ehrenburg de grote 
aanstichter was. Toen de Sovjet-troepen Duits 
gebied betraden schreef hij dingen als: 'Duits
land is een heks .... We zijn in Duitsland, de 
Duitse steden staan in brand en dat maakt me 
blij ... Niet alleen onze divisies rukken op naar 
Berlijn; ook de graven en ravijnen gevuld met 
lijken van onschuldigen doen dat, en de bomen van 
Vitebsk waar de Duitsers zoveel ongelukkigen aan 
hebben opgehangén. De schoenen en de laarzen, en 
de kinderschoentjes, van degenen die in Majdanek 
werden vergast, ook zij rukken op naar Berlijn. 
Ze kloppen aan ~e deur,en van de Joachimsthaler 
Strasse, van de Kaiserallee, van Unter den linden 
en alle andere vervloekte straten van die ver
vloekte stad." 

Het venijn van Ehrellburg's campagne was niet te 
ontkennen, en de Uitwerking ervan evenmin. Maar al 
na een paar weken vanaf het moment dat het Rode 
leger op Duits gebied vocht realiseerde men zich, 
niet alleen in de legerleiding maar ook in de 
hogere regionen van de partij, dat het tijd werd 
voor een andere toonzetting. De zaak begon uit de 
hand te lopen, en bovendien zouden de Russen zeer 
binnenkort te maken krijgen met een aantal poli
tieke en administratieve problemen in het bezette 
Duitsland; problemen die men niet kon oplossen aan 
de hand van het beginsel dat alle Duitsers slecht 
zouden zijn, wat ook uit marxistisch oogpunt niet 
juist was. De zorg van overheidswege gold niet zo 
zeer de gruweldaden tegenover de burgerbevolking 
als wel de vernielingen, vooral van fabrieken die 
voor de Sovjets van waarde zouden kunnen zijn. 
Vandaar dat in het legerdagblad "Krasnaya Zvezda' 
(Rode Ster) van 9 februari een artikel verscheen 
waarin dUidelijk werd gemaakt dat de wraak van de 
Sovjets niet blind diende te zijn, en de woede 
niet irrationeel. Toch duurde het nog tot 14 april 
(twee dagen voordat het Russische slotoffensief 
tegen Berlijn van start ging) voor G.F.Alexandrov, 
de toenmalige partij-ideoloog in het Centrale 
Comité, Ehrenburg's haat campagne met een recht
streekse aanval tot zwijgen bracht. Volgens 
Ehrenburg's naoorlogse memoires gebeurde dit op 
instruktie van Stalin zelf, die had verklaard dat 
figuren van het type Hitier komen en gaan, maar 
dat het Duitse volk er altijd zou blijven, en dat 
de Russen met dat gegeven hadden te leven. 
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De laatste grote conferentie in oorlogstijd werd 
van 4 tot 10 februari gehouden te Yalta, op de 
Krim, één van de weinige plaatsen in de Sovjet
Unie waar de benodigde faciliteiten aanwezig waren 
- zij het niet ruim voorhanden - en waar het rond 
die tijd van het jaar niet al te koud was. 
Dat de omschrijving van politiek als de kunst van 
het haalbare een juiste is, werd in Yalta opnieuw 
aangetoond. Enerzijds zou een té lankmoedige be
handeling van Duitsland, zodra het verslagen zou 
zij n, door de publieke opinie niet wOI'den begrepen 
en geaccepteerd. Anderzijds werd geen enkel belang 
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gediend met het creeren van een omvangrijke, door 
verbittering vergiftigde samenleving in het hart 
van Europa. In het kort was dit de les van de 
jaren 'twintig, toen Poincaré het Franse leger 
naar het Roergebied zond; daarna sloeg de publieke 
opinie om, en leende Amerika Duitsland miljarden 
dollars. Maar toen was het al te laat om de op
komst van Hitier te voorkómen. Vandaar dat er in 
Yalta een neiging bestond om de plannen voor de 
lange termijn voorlopig op de lange baan te 
schuiven, tot wanneer Duitsland definitief zou 
zijn verslagen en er meer inzicht zou bestaan in 
het politieke krachtenveld van dat moment. 

VEILIGHEIDSRAAD 
Niettemin was de wereldvrede één van de priori
teiten in Yalta, en werd er uitvoerig gesproken 
over de voorstellen die te Dumbarton Oaks waren 
gedaan ten aanzien van de instelling van de 
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, met name 
over het stemrecht binnen die Raad. Roosevelt, die 
wist dat alleen indien er een dergelijke wereld
omvattende organisatie van de grond zou komen (een 
idee dat in de Verenigde Staten op veel steun kon 
rekenen), het in zijn land politiek haalbaar was 
om Amerika voor langere tijd een aktieve rol bij 
de bezetting van Duitsland te laten spelen, had 
een voorstel gelanceerd waarbij de Grote Vier de 
touwtjes binnen de Veiligheidsraad d.m.v. het 
veto-recht in handen konden houden. Deze vier 
landen (Amerika, de Sovjet-Unie, Groot Brittannie 
en China) zouden de permanente leden van de raad 
worden. Stalin vond dat hij hier niet direkt ja of 
nee op kon zeggen, en verklaarde dat zijn regering 
de vrede voor tenminste vijftig jaar wilde veilig
stellen. Daarbij, zei hij, was het grootste gevaar 
gelegen in een conflict tussen de drie grote 
mogèndheden waarvan de leiders in Yalta rond de 
tafel zaten; immers, wanneer zij de eendracht zou
den bewaren, liefst samen met Frankrijk en China, 
dan zou er van Duitsland geen gevaar meer uitgaan. 
Daar zat natuurlijk wel wat in, maar een afwijzing 
van Roosevelt's voorstel bleek er niet uit. 
De Amerikaanse deelname aan een langdurige bezet
ting van Duitsland stond dus op dat moment nog 
geenszins vast. Integendeel, Roosevelt had zelf 
bij een vorige gelegenheid verklaard dat die deel
name tot twee jaar beperkt zou blijven. Met name 
voor de Britten was dit een schrikbeeld, want zij 
zouden nooit in hun eentje de bezetting van het 
westelijk deel van Duitsland voor hun rekening 
kunnen nemen. Vandaar dat Churchill sterk aan
drong op het betrekken van Frankrijk bij de be
zetting van Duitsland. Duitsland zou zonder enige 
twijfel ooit weer een sterk land worden, en waar 
de Amerikanen het zich misschien konden permitte
ren op zeker moment naar huis te gaan, moesten de 
Fransen, en in mindere mate de Britten, ernaast 
blijven wonen. Bovendien was Frankrijk het enige 
land dat in staat was een leger op te bouwen dat 
sterk genoeg was om de Duitsers bij de Kanaalkust 
vandaan te houden. Frankrijk was dus van vitaal 
belang voor een vrije wereld - indien Amerika bij 
haar plannen van dat moment zou blijven. 
Dat er uiteindelijk, zowel voor wat betreft de 
Veiligheidsraad, en daarmee ten aanzien van de 
langdurige deelname van Amerika aan de bezetting 
van Duitsland - waarmee die van Frankrijk minder 
essentieel werd - regelingen uit de bus kwamen die 
niet veel verschilden met de beginvoorstellen, 
toonde aan dat die voorstellen goed aansloten bij 
wat er op dat moment nodig was. De beraadslagingen 
in Yalta, die over het algemeen in een construc
tieve sfeer verliepen,' droegen hier in belangrijke 
mate toe bij. 

YALTA: DE POOLSE KWESTIE 
In zeven van de acht plenaire zittingen te Yalta 
stond Polen op de agenda. Daarnaast bespraken de 
diverse ministers en ambtenaren de kwestie meer in 
detail tijdens afzonderlijke vergaderingen. Het 
probleem Ilwam neer op de fundamentele tegenstel
lingen tussen de Lublin-regering van Poolse commu
nisten die door Moskou werd gesponsord, en de 
regering in ballingschap te Londen, die de voort
zetting was van de Poolse regering die aan het 
bewind was op het moment dat de Duitsers en Russen 
het land binnenvielen in 1939, en namens welke 
regering 150.000 Poolse militairen deelnamen aan 
de strijd in Italie en in West Europa. Over 
onverenigbare grootheden gesproken. 

Wat de toestand er niet gemakkelijker op maakte 
was dat vertegenwoordigers van de westelijke Ge
allieerden iedere toegang tot het bevrijde deel 
van Polen werd geweigerd. Alleen De Gaulle's 
voorlopige regering in Parijs was officieel ver
tegenwoordigd bij het Lublin-colllité. De Britse 
regering was haar Poolse bondgenoot in Londen alle 
steun verschuldigd, en de Amerikaanse regering, 
die het belang van de stemaen van de omvangrijke 
Poolse gemeenschap in Amerika onderkende, had daar 
soortgelijke ideeen over. 
Als het alleen een kwestie was van territoriale 
verschuiVingen, m.a.w. de Curzon-lijn accepteren 
in ruil voor te annexeren voormalig Duits gebied, 
dan zou de Poolse kwestie op dat moment wellicht 
al zijn opgelost. De brandende vraag was echter 
welke van de twee regeringen de soevereiniteit 
toebedeeld zou krijgen. Roosevelt, die slechts één 
lid van de Poolse regering te Londen (Mikolajczyk) 
ooit had ontmoet, pleitte voor een regering van 
nationale eenheid bestaande uit de belangrijkste 
partijen, waaronder de communisten. Zelfs al was 
het maar een voorlopige regering. Churchill, die 
met enig gewicht sprak aangezien zijn land, hoewel 
gebrekkig bewapend, Duitsland de oorlog had ver
klaard naar aanleiding van de Duitse aanval op 
Polen, en die strijd maar ternauwernood en ten 
koste van grote offers had overleefd, zei dat hij 
een sterk, vrij en onafhankelijk Polen wenste. De 
Britten hadden zelf geen enkel belang in Polen, en 
wensten bepaald niet dat de Polen zich tegen de 
Sovjet-Unie zou opstellen; de Veiligheidsraad zou 
zoiets ook niet dulden. De Britse regering had het 
Lublin-comité weliswaar erkend, omwille van haar 
Sovjet-bondgenoot, maar had er nooit nauwe betrek
kingen mee aangeknoopt. Ook hij pleitte dus voor 
verzoening en samenwerking tussen de beide Poolse 
regeringen. 
Stalin nam eveneens de woorden 'sterk en onafhan
kelijk' in de mond met betrekking tot Polen, maar 
voegde er aan toe dat de kwestie van Rusland's 
veiligheid voor hem van doorslaggevend belang was. 
Polen was eeuwenlang een corridor geweest waardoor 
Rusland's vijanden waren getrokken om zijn land 
aan te vallen. Duitslahd had dat binnen 30 jaar 
tot twee keer toe gepresteerd. Kón dat doen omdat 
Polen te zwak was om zich effektief te verdedigen 
tegen een agressor van dat kaliber. De tsaren 
hadden Polen willen onderdrukken en assimileren 
met hetzelfde doel voor ogen dat Stalin hoopte te 
bereiken: het vergrendelen van die corridor. Met 
een onafhankelijk Polen hadden de tsaren vroeger 
al allerlei moeilijkheden gehad, die niet wezen
lijk verschilden met de problemen die de Sovjets 
na 1918 hadden gehad met een hen vijandig gezinde 
Poolse regering. De Sovjet-regering wenste in de 
toekomst niet opnieuw met die problemen te worden 
geconfronteerd. En per slot van rekening kreeg de 
Sovjet-regering haar zin, in feite om geen andere 
reden dan dat zij in een positie was haar weste
lijke bondgenoten voor een voldongen feit te 
plaatsen. Iets waar de toezegging, door Britten en 
Amerikanen afgedwongen, om de voorlopige Poolse 
regering uit te breiden met een aantal demokra
tisch gezinde Polen uit Polen zelf en uit den 
vreemde, en een tweede Om binnen afzienbare tijd 
vrije verkiezingen in Polen te houden, geen spat 
aan konden veranderen. Het was zoals Stettinius, 
de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, na 
de conferentie schriftelijk vastlegde: in de 
militaire situatie van februari 1945 was het niet 
zozeer de vraag wat de Britten en Amerikanen de 
Russen zouden toestaan te doen, maar wat ze hen 
zouden kunnen bewegen te accepteren. Een niet on
belangrijke factor hierbij was het gegeven dat de 
Russen waarschijnlijk Berlijn zouden innemen en 
die stad met omgeving niet snel weer prijs zouden 
geven, waarmee Polen een land werd waar belang
rijke verbindingslijnen van het Rode Leger door 
zouden lopen, waarschijnlijk jaren lang. Dit sloot 
een vrije demokratische regering in Polen vrijwel 
uit. Al snel zou blijken dat de Sovjet-regering 
eenzelfde beleid zou volgen ten aanzien van een 
aantal andere landen in Centraal en Zuid-Oost 
Europa. Alleen Griekenland, waar de Britten nog 
bezig waren orde op zaken te stellen, inieres
seerde hen niet. 
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RUINTELI~KE ORDENING 
De territoriale kwestie bleek inderdaad geen bron 
van wezenlijke meningsverschillen. Churchill was, 
toen de Oder-Neisse grens ter tafel kwam van 
mening dat Polen niet méér voormalig Duits gebied 
toebedeeld moest krijgen dan het naar behoren kon 
besturen: 'het zou te betreuren zijn indien de 
Poolse gans dermate met Duits voer zou worden vet
gemest dat ze zou sterven aan indigestie'. Een om
vangrijke volksverhuizing was iets dat in Groot 
Brittannië en de Ver. Staten niet goed zou vallen, 
al was er op deze wijze na de Eerste Wereldoorlog 
veel bereikt bij het ontwarren van de problematiek 
tussen Grieken en Turken. Daar waren toen echter 
nog geen 2 miljoen mensen bij betrokken; nu zou 
het om zeker 6 miljoen Duitsers gaan. Stalin 
merkte in dit verband op dat de meesten van hen 
sowieso al op de loop waren. Churchill vroeg zich 
af of er voor al die mensen plaats zou zijn in wat 
er van Duitsland zou overblijven. Naar officiële 
schattingen waren er echter op dat moment al zo'n 
zes à zeven miljoen Duitsers in de oorlog om het 
leven gekomen, en Stalin gaf te kennen dat er vóór 
dat de vijandelijkheden gestaakt zouden worden 
waarschijnlijk nog wel eens twee miljoen zouden 
sneuvelen. Volgens hem zou er dus plaats genoeg 
zijn in het gekortwiekte Duitsland. 

ATOOMBOM NOG ONZEKER 
Het belang van de deelname van de Sovjet-Unie aan 
de strijd tegen ~apan, die natuurlijk ook in Yalta 
ter tafel kwam, werd ingegeven door een aantal 
overwegingen, waaronder het feit dat de atoombom 
op dat moment nog een onzekere factor was. Maar 
Stalin had eigenlijk helemaal geen zin in nóg een 
oorlog, tenzij er het nodige tegenover stond. Zo 
wenste hij een handhaving van de status quo in 
Mongolië, dat een Russische vazalstaat was; het 
herstel van de Russische rechten in Mandsjoerije 
die in 1904 na de Russische nederlaag tegen ~apan 
verloren waren gegaan; teruggave van Zuid Sachalin 
dat bij dezelfde gelegenheid (1904) door ~apan was 
ingepikt; en overdracht van de Koerilen, hoewel 
die al heel lang ~apans gebied waren. Hier konden 
de Amerikanen echter best mee leven. China zou de 
soevereiniteit over Mandsjoerije terugkrijgen, en 
van Russische steun aan de Chinese communisten was 
geen sprake. Stalin wilde best mat Chiang Kai-shek 
samenwerken. Molotov verklaarde tegenover generaal 
Hurley zelfs dat die van Mao Tse-Tung eigenlijk 
helemaal geen echte communisten waren. 
De noodzaak om de Russen erbij te hebben in de 
strijd tegen ~apan wordt duidelijk wanneer men 
bedenkt dat de ~apanners een zeer aanzienlijke 
strijdmacht in Mandsjoerije gelegerd hadden, juist 
als rugdekking teggen een mogelijke Russische 
aanval. Wanneer evenwel de Sovjet-Unie neutraal 
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zou blijven dan zou in elk geval een groot deel 
van deze troepen ingezet kunnen worden bij de 
verdediging van het moederland en dat zou de 
Amerikaanse verovering van ~ap~n een wel zeer 
taaie en bloedige klus maken. Stalin besefte dit 
zeer wel, en wist dus dat zolang de Amerikanen hem 
hiervoor nodig hadden hij zich ten opzichte van 
Polen en de landen meer in het midden en zuid
oosten van Europa wel het één en ander kon 
permitteren. Ook in dat opzicht veranderde de 
vernietiging van Hiroshima en Nagasaki de situatie 
wezenlijk.-

D~O 

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

HOE ERGER IK MIJN VROUW .... '? 

De Telegraaf, mei 1937 
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De Tweede Kamer heeft vorig jaar haar collectie 
kranten van de hand gedaan. Voor de liet11ebbers van 
oud papier was de zolder van Binnenhof la een waar 
paradijs. Daar kon je (bijna) alle belangrijke kranten 
en tijdschriften, die vanaf vroeg in de 1ge eeuw 
verschenen waren, inkijken. Alle grote dagbladen 
lagen per drie maanden (tot 1931) of per twee maan
den (na 1930) in leggers ingebonden. Daarnaast lag er 
een enorme verzameling tijdschriften. Bij elkaar 
tienduizenden boekwerken. 

Omdat de Kamer geen (financiële) middelen had om 
deze cultuurschat op verantwoorde wijze te 
conserveren, is besloten de collectie af te stoten. 
Nadat de instituten als KB, HSG en universiteiten hun 
keus hadden gemaakt, mochten geïnteresseerde parti
culieren - die zich bij de Kamer hadden gemeld - een 
keuze maken. Voor zover ik weet hebben naast mij 
nog twee andere verzamelaars kranten meegenomen: 
een trein/spoorwegmllseum en een man die alles over 
en van Abraham Kuyper verzamelt. Wat ik mij af
vraag is: waarom hebben de leden van onze vereni
ging hier geen gebruik van gemaakt? Was dit niet 
bekend binnen de vereniging?!) 

VERZAMELAARS DILEMMA 
Op het moment dat je te horen krijgt: "zoek maar uit 
wat je van deze lijst wilt hebben", en vervolgens krijg 
je een lijst te zien waarop honderden jaargangen van 
tientallen tijdschriften en kranten staan, dan heb je als 
verzamelaar een echt probleem. Wat laat je op zo'n 
moment schieten? Alles meenemen is namelijk (fy
siek) onmogelijk. 

Bijna twintig jaar geleden ben ik begonnen met het 
verzamelen van documentatie en voorwerpen uit de 
jaren dertig en de bezettingstijd. Hoewel er veel meer 
interessants 'voor het grijpen' lag, besloot ik mij te 
beperken tot de kernactiviteit van mijn eigen collectie. 

EEN BUSJE, VRIEND EN TRAPJE 
Dus huurde ik een IVECO-bus en misleidde een 
vriend om mij te helpen 'een paar kranten' van de 
zolder van het Binnenhof te halen. Op zolder aange
komen wees ik de kranten aan waarmee ik mijn 
moeder, die zelfde avond nog, reuze blij zou maken. 

Mijn vriend - die een krant slechts als bron van 
nieuws of als een slechte soort inpakpapier ziet -

ou I 
vroeg of ik wel helemaal normaal was om zo'n 150 
leggers mee te nemen. 

Gelukkig verkeert de Tweede kamer in een permanen
te staat van verhuizing, zodat er altijd voldoende 
rolcontainers aanwezig zijn. Klein probleempje vorm
de de steile zoldertrap met meer dan veertig kleine 
smalle treden. Maar, nadat wij ons ervan overtuigd 
hadden dat er wel grotere problemen bestaan, gingen 
wij die trap meer dan 150 keer op en neer. 

Na een ochtend zwoegen stonden 20 rolcontainers in 
de gang voor de buitendeur. De volgende stap was de 
boeken in de auto tillen. Het laadvermogen van de bus 
was 'slechts' 1,5 ton, waardoor wij het vrachtje (ruim 
2 ton) niet in één keer mee konden nemen. Omdat de 
collectie naar drie verschillende adressen moest, was 
dat op zich geen probleem. 
Die zaterdagavond hebben wij mijn moeder in 
Gelderland verrast met zestig Telegraaf-leggers, die in 
tien stapels (2 m3

) in de logeerkamer werden neerge
legd. 

BLIJDE ECHTGENOTES 
De volgende dag heb ik mijn echtgenote blij gemaakt 
door het Algemeen Handelsblad uit de oorlogsjaren 
(25 leggers) in de studeerkamer van ons, al veel te 
kleine, appartement te leggen. Tot slot heb ik ruim 
vijftig leggers bij een medeverzamelaar in de gang 
achtergelaten. Ook zijn vrouw was hier wild 
enthousiast over. 

Ondertussen zijn wij noodgedwongen verhuisd. Zo nu 
en dan sleep ik enkele leggers van mijn ouderlijk huis 
naar Berkel. Mijn bedoeling is om in de komende tijd 
(jaren?) door de Telegraaf uit de jaren dertig te ploe
gen. Van de grappige of interessante artikelen die ik 
tegenkom, zal ik verslag doen in de Au Courant. 

Harold Makaske 

NOOT 

I) Mocht u ernstig teleurgesteld zijn, dat u niet 
op de hoogte was van deze 'uitverkoop' op 
het Binnenhof, dan kunt u wellicht alsnog uw 
slag slaan bij het Junior Antiquariaat. Zij 
hebben op het laatst alles, waarvoor geen 
belallgstellling bestond (en dat was zeer 
veel interessant materiaal!) meegenomen. 

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



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

" 

Jaar op jaar blijkt het weer: 'de stormloop op Lido'. 

IJ zoo groot, dat veielI ,een plaah kunllen veroverelI. Reserveert dus ,tijdig Uw tafel! 

Lido staat er wijd eu zijd voor bekend, dat, naast het jolijt, de extra verzorging vall 
de keukeIl de allergrootste aalldacht van de directie heeft. 
Het interieur is rijk en fee~telijk versierd .• , . surprises zorgen voor hoogtepunten in 
de stemming.... drie orkest ell 
luisteren dil gfooische Kerst-eve
nement opl 
Telefoon 34739, 34953, 33242. 

-----------------.---------~-----.~ 

TRIESTE OOGENBLI~'--~_'!'-' 
'1. 

~GIt~ DIT !te.N~ MoIlO,,,t,. !i GIJ ARTIkeL. 
OVGI'!. 'T 1<.I1lc:tSTMANN(;;T JE, I<R, !>TAAT 
IN DAT 1>1& OIJDG l;G:eR, LGeLYI< 'tV pG 
R.\JIi'lI3G"I:l H~(:r"T GESPG'ClJL.EIIR,D 
al\l C!.Q. AL.I.I!~. S~ËC::I-/TST IIbOR STMT 
BovClNC>II!N I' 'Z-YN C.ROOT5T~ SpeEL
G.6flDPA~RI(!I<' ToT Ot=N C.r.:oI\JD Tot:; 
Af'GI!BRAND/.wAA I<:6Y Hy NOG 
OIYAAIVGf!NAAM 4GPc;", HeGPf G(;'KRG, 
(j,G"N 'MI?T ocr vaR'iËI<.C:R,NG 
IK SI1IV BANG, DATER DIT JL\A~ HEEL 
1A14T JONGIlIVS t;;1V MC'!IS..\I::S Z,yN, Ol!!' 
dl.~lèl!1V WI.l.T Z.1\1<:DQr:,<(!rv ONPI!Il 

bI!! I(IJ't:lST600M ZULLC;", VINDG/V. 




