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11 AU COURANT 11 

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 199 

2650 AD 
BERKEL en RODENRIJS 

NEDERLAND 

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

3135 HW Vlaardingen, tel: 010-4352041 
-Harold Makaske, (secretaris), Van Naeldwijcklaan 95 

2651 GM Berkel en Rodenrijs 
-DJ. Oostra, postbus 137,8300 AC Emmeloord, 

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

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 
Baat'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 COURANT" NLG 40,
per jaa:' te storten op Postbank rekening nr. 
3853388 tnv. VKTV te Emmeloord; 
internationale betalingen in kontanten, per 
Eurocheque of internationale postwissel. 

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

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

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

0·20 gram 
50-100 gram 
250-500 gram 
1000-3000 gram 

NLG 0.70 
NLG 2.10 
NLG 5.00 
NLG 7.50 

Idem, buitcnlaml binnen Europa: 
0-20 gram NLG 0.90 
50·100 gram NLG 2.30 
250-500 gram NLG 7.00 

20·50 gram NLG 1040 
100-250 gram NLG 2.80 
500-1000 gram NLG 6.00 
3000-10000 gram NLG 10.00 

20-50 gram 
100-250 gram 
500- 1000 gram 

NLG 1.60 
NLG 3.75 
NLG 9.50 

CD -VERENIGING VOOR KRANTEN- EN TlJDSCHRIFTENVERZAMELAARS * V.K.T.V.-



CLUBNIEUWS 
PERS DER LAGE LANDEN 

De bestelde exemplaren van Deel VII 
(Zuid Holland - 11) zijn inmiddels 
verzonden. Deel VIII zal getiteld 
zijn UNoord Brabant en Limburg m • 

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 mNB/Lbg m • 

Bestellingen die vóór 30 april a.s. 
binnen zijn zullen tegen die prijs 
worden afgerekend; na die datum zal 
de prijs NLG 6.50 bedragen. 

LEDENBESTAND 

Per 1 januari 1995 hebben wij 3 nieuwe 
leden kunnen inschrijven. 

1. De heer S.K. van Amersfoort uit Wijk 
aan Zee. 

2. De heer H. Wenteler uit Melick. 
3. De heer H. (Huib) van Opstal uit 

Amsterdam 

Voor nadere gegevens over adres en 
verzamelspecialiteit verwUs ik naar 
bUgesloten leden lUst. 

Zoals ieder jaar hebben ook eind 1994 
weer enkele leden bedankt voor het lid
maatschap. In concreto betekent dit, 
dat ons ledenbestand iets kleiner is 
geworden. Op het moment van schrijven 
(15 februari) hebben wij 144 leden. 

HM 

FINANCIEEL OVERZICHT 1994 
========================= 

Inkomsten: 
contributiegelden 
vergoeding proefnrs. 
Boekendienst 
Pers Lage Landen 
veilingopbrengst 
retour deposito PTT 
schenkingen 
rente 
diversen 

totaal 

NLG 
NLG 
NLG 
NLG 
NLG 
NLG 
NLG 
NLG 
NLG 

5,440.00 
25.00 
70.00 

120.50 
120.35 
100.00 
50.00 
99.06 
5.00 

NLG 6,029.91 
============ 

VKTV TIEN .JAAR JONG 

Velen van u weten het allang, de VKTV viert dit 
jaar het tweede lustrum. Naast een telefonische 
enquete die ons meer inzicht moet geven in de 
wensen en voorkeuren van onze leden is het 
bestuur heel wat van plan. 
Het spreekt vanzelf dat deze aktiviteiten alleen 
kunnen slagen wanneer zoveel mogelijk 
krantengekken en papierspeurders hieraan 
meedoen. Een eerste kans om in aktie te komen 
wordt geboden door de voorjaarsbeurs in Delft 
waar alle grote handelaren op ons gebied 
aanwezig zullen zijn. Deze bijeenkomst valt samen 
met het museumweekend, dus we verwachten veel 
publiek. Bovendien kunt u de beurs combineren 
met een bezoek aan de verschillende musea in 
Delft en omgeving. 
Wanneer u dit leest hebben de meeste leden hun 
mening kunnen geven over het funktioneren van 
onze vereniging de afgelopen jaren en de inhoud 
van "Au Courant". Een voorzichtige konklusie 
mag zijn dat we meestal tevreden YKTV -ers aan 
de lijn hadden, maar dat er aan het onderling 
kontakt wel iets te verbeteren valt. We hopen daar 
in dit jubileumjaar iets aan te doen. Een uitgebreid 
verslag van de enquete vindt u in het volgende 
nummer. 

Uitgaven: 
drukkosten AC 
portokosten 
kantoorkosten 
Smail's Kalenders 
Kamer v.Koophandel 
Donaties & Lidm. 
tafelhuur Utrecht 
kantoorkosten 
diversen 
batig saldo 

totaal 

NLG 
NLG 
NLG 
NLG 
NLG 
NLG 
NLG 
NLG 
NLG 
NLG 

2,391.00 
1,677.35 

212.80 
287.79 
61.00 
30.00 

170.00 
212.80 
54.50 

1,145.47 

NLG 6,029.91 
============ 
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ADVERTENTIES 

Gevraagd strips uit kranten: 
Bokke Heidehipper (uit de Friesche 
Courier) , Tom Poes, Eric de 
Noorman, Aram, Kapitein Rob, 
Bruintje Beer en Kick Wilstra. 

W.C. Haagsma, 
Onder de Wieken 25 
9774 PV ADORP 
Tel. 05909 1897 

==================== 

Wie heeft voor de bibliotheek van het 
Legermuseum de volgende nummers 
van Keesings Historisch Archief? 

afleveringen 368 tLm 471 (1938-
1940}, deel 5, nr. 956 tLm 961 (1949}, 
deel 11 tLm deel 20 (1957 - 1966}, 
deel 46 (1992} en later verschenen 
afleveringen. 

U kunt contact opnemen met: 
mevrouw Kornaat (015-150560) 
de heer Huijben (015-150504L 

GEVRAAGD: 
ansichtkaarten met het thema "KRANT" 
(Krantenlezende persoon, krant op tafel, 
krantenbezorger. enz ... ) 

A. Oostra 
De Bosporus 6 
8303 WB Emmeloord 
05270-98032 

"ALLGEMEINE TAUSCHLISTE" 

Ruillijst van ons lid HaraId Braem uit Duitsland. 
Het verzamelgebied van de Heer Braem strekt zich 
uit over het gehele 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: 
"Einzelstucke, Konvolute, Teilbande, Jahrgange". 
Verder verzamelt de heer Braem boeken, tijdschriften, 
dissertaties en catalogi van voor 1900 over kranten
geschiedenis, het perswezen en journalistiek en daarbij 
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 komplete originele uitgaven, 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 inhoud beïnvloeden. 
Bent u geïnteresseerd? Schrijft u de heer Braem. 
Zijn adres luidt: Immelmannstrasse 46, D-31137 
HILDESHEIM, Duitsland, tel. 00-49-5121-54255 

TE KOOP: 
7e uitgave van "Het Handboek van de Nederlandse 
Pers en Publiciteit 1993." 

3 lijvige delen samen ca. 2500 pagina's met 
gegevens over alle kranten en tijdschriften 
in Nederland. 
Normale prijs ft. 250,-

nu: fl 37,50 excl. porto 
Verdilaan 85 
4384 LD Vlissingen 

ADVERTENTIE 

HEEFT U AL EEN VKTV KLOK ??? 

Ter gelegenheid van het tweede lustrum van de VKTV zijn enkele 
VKTV-klokken gemaakt. De klokken zijn een copy op ware grootte van 
de titelkop van de Au Courant krant (jrg. 1 nr. 2). 

Dit exclusieve verzamelobject is leverbaar in 3 kleuren (zwart, blauwen roestrood) en 
kost slechts f 30,- ( excl. porto). Te bestellen bij de penningmeester. Wie het eerst komt .... 

- VERENIGING VOOR KRANTEN- EN TIJnSCHRIFTENVERZAMELAARS - 0 



door Klaas Salverda 

Arlevering 16 

Zintuigen 
Kijk maar eens goed naar deze 
ogen. Ze zijn van Albert 
Einstein, een van de grootste 
rysici aller tijden en vooral 
beroemd geworden door zijn 
relativiteitstheorie. 

Einsteins ogen werden voor de 
crematie verwijderd en bijna 
veertig jaar lang verstopt in de 
kluis van een bank in de 
Amerikaanse staat New Jersey. 
Henry Abrams. Einsteins oogarts, 
zou de ogen van de wereldberoemde 
natuurkundige zonder diens 
toestemming bij de autopsie in 
1855 hebben verwijderd. "Als je 
in zijn ogen kijkt, zie je de 
schoonheid en de geheimen van de 
wereld", aldus Adams. 
Volgens de Britse "The Guardian" 
zoekt Abrams een koper voor 
Einsteins ogen. De Amerikaanse 
zanger Michael Jackson zou 
volgens Abrams' advocaten 5 
miljoen dollar hebben geboden. 
Hij zou de koop willen toevoegen 
aan zijn collectie van merk
waardige menselijke voorwerpen. 

One copy of every hook 
In 1872 overleed Sir Thomas 
Phillipps. De nalatenschap van 
deze excentrieke, gerortuneerde 
Brit bestond uit onder andere 
60.000 manuscripten en 50.000 
boeken. De biblioriele Sir Thomas 
had zich ooit voorgenomen "one 
copy or every book in the world" 
te zullen bemachtigen. We lezen 
uit een stukje in de Vpro-gids: 

In 1818 was hij zijn verzameling 
van druksels begonnen, waarvoor 
soms hele collecties tegelijk 

werden aangekocht. Betalen was 
een andere zaak, en Phillipps' 
verzamelwoede leidde, naast grote 
rinanciële problemen voor de man 
zelr, tot het raillissement van 
verscheidene boekhandelaren en 
antiquaren. Daarnaast kwijnde de 
eerste mevrouw Phillipps letter
lijk weg tussen de papierstapels 
in het huis, vluchtte zijn tweede 
eega naar een huurkamertje aan de 
kust en liepen zijn dochters van 
huis weg. 

Het ergste voor Phillipps was dat 
de verzameling (natuurlijk) nooit 
is voltooid. Zelrs toen zijn 
landhuis meer één bewoonbare 
kamer restte, zocht Phillipps nog 
koortsachtig naar nieuwe 
aanwinsten. Zestig veilingen bij 
Sotheby's, verspreid over meer 
dan een eeuw, zijn tot nu toe 
niet genoeg gebleken om de 
volledige verzameling van de hand 
te doen. 

Wie meer over de achtergronden 
van de ranatieke verzamelaar wil 
weten, kope het vorig jaar 
verschenen boek "Collecting, An 
Unruly Passion - Psychological 
Perspectives". Daarin toont de 
Amerikaanse psycho-analyticus 
Werner Muensterberger zich een 
ware volgeling van Freud. 

Korte termiJn-oplossing 
Het Junior Antiquariaat van Henk 
Groenhor in het Drentse Nieuw 
Buinen, waar we vorig jaar nog in 
verenigingsverband naar toe zijn 
geweest, krijgt er dit jaar een 
schuur van 800 vierkante meter 
bij. 

Vermoedelijk zal ook dat een 
korte termijn-oplossing zijn, zo 
lezen we in een interview met de 
eigenaar-antiquair in de 
Leeuwarder Courant. "In mijn 
achterhoord houd ik er rekening 
mee dat ik over enkele jaren 
opnieuw moet verhuizen. Voor elke 
verkochte krant komen er tien tot 
wintig terug". 

Het begi'n van zijn negotie ligt 
volgens de LC in 1878 toen Henk 
junior een doos oude Panorama's 

--- VERENIGING VOOR KRANTEN- EN TIJOSCHRJFTENVERZAMELAARS - 0 



kocht. Groenhof schat dat hiJ nu 
zo'n 800.000 kranten en 
tiJdschriften op de planken 
heeft. Vanwege ruimtegebrek 
Groenhof heeft inmiddels toch een 
aardige verkoopboerderiJ -
bewaart de antiquair ziJn collec
tie op vier verschillende 
plaatsen. 

Het is een uitzonderliJke handel. 
Onlangs, aldus de LC, tikte hiJ 
de verzameling op de kop van een 
"kluizenaar", die was overleden. 
De man was kenneliJk nooit in 
staat geweest ook maar een krant, 
prent, pamflet of bankafschrift 
aan de plaatseliJke voetbalclub 
te schenken. "Daar zat leuk spul 
tussen", aldus het understatement 
van ons VKTV-lid Groenhof. 

De antiquair spaart zelf eerste 
exemplaren van tiJdschriften. 
Misschien groeit nog eens een 
museumpJe. Dat weerzien hééft 
iets. Onlangs, op de beurs in 
Amsterdam, kwam er zelfs een man 
biJ ziJn kraam die zichzelf 
terugzag op de omslag van een 
tientallen Jaren oud tiJdschrift. 

Loesje 
LoesJe kriJgt geen geld van het 
BedriJfsfonds voor de Pers. De 
Stichting Vrienden van LoesJe had 
biJ het fonds aangeklopt voor 
financiële steun. De posters en 
affiches waarmee LoesJe de 
sombere wereld opvroliJkt, ZlJn 
volgens het BedriJfsfonds niet 
aan te merken als nieuwsorgaan. 
Het fonds verstrekt geld aan 
uitgevers van persorganen die in 
belangriJke mate nieuws, 
analyses, commentaar en 
achtergrondinformatie bevatten. 
Aan die norm voldeed LoesJe niet. 

Perscombinatie 
Perscombinatie gaat verhuizen. De 
uitgever van de Volkskrant, Trouw 
en Het Parool beslist uiterliJk 
deze zomer waar hiJ zich gaat 
vestigen. Het bedriJf heeft drie 
lokaties op het oog: Ouder
Amstel, Amsterdam SloterdiJk en 
Almere. Van de gemeente 
Ouder-Amstel heeft Perscombinatie 
toestemming gekregen zich te 

vestigen op het voormalige 
terrein van de Melkunie in 
Duivendrecht. De redacties 
bliJven volgens het ANP-bericht 
in de Wibautstraat. De pershal in 
die straat heeft al Jaren een 
tekort aan capaciteit. 

Noordhollands Dagblad 
Alle kopbladen van het Noord
hollands Dagblad ziJn sinds 17 
Januari uitgerust met de hoofd
t i tel "Noordhollands Dagblad ". 
Daarmee wil de krant (oplage 
155.000) ook landeliJk aan 
naamsbekendheid winnen. De acht 
edities die tot dusver een eigen 
hoofdtitel droegen, houden wel 
hun eigen "kop" op het streek
katern van de al Jaren bestaande 
rompkrant. Op de algemene 
voorpagina is de naam van elke 
editie terug te vinden als 
chapeau. Hieronder, voor de 
geschiedenis, het oude riJtJe: 

a NODRDf/OUANDS DAGBlAD n Dagblad Zaanstreek 
........,.,.<r<.... ... -7"ëI _,~. 

-, - - - - ------ _._-~--- -- --

Dagblad Kennemerland _ .. _.~~~ 
_._-- -- . -- -----

6'! NOORDHOLLANDS DAGBLAO n Schager Courant 
-----=----== ._------~--~~--j 

NOORDHOLLANDS DAGBLAD 

Nieuwe Noordhollandse Courant 

--_.--- - -- ---------- ------_.--~~ 
--- --

NOORDHOLLANDS DAGBLAD 

Enkhuizer Courant 

; -- -----

NOORDHOLLANDS DAGBLAD 

Dagblad voor West-Frie'sland 

. NOORDHOLLANDS DAGBLAD 

ALKMAARSCHE COURANT 

Noordhonands Dagb\ad 
~ \I«,",",\<lne.:l"'" 

b;>t.\H\'lW<!J~·ql 
" I '," I ~ I ' 
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Kranten op microfilm 
Mogelijk komt er de komende Jaren 
voor verzamelaars van oud papier 
nog heel wat voer vrij. De 
Koninklijke Bibliotheek in Den 
Haag is namelijk begonnen met een 
proeFproject voor de verFilming 
van kranten uit de Haagse regio. 
Het is de start van de uitvoering 
van een "nationaal plan van 
aanpak" voor de micro- verFilming 
van álle Nederlandse kranten. 

Het proeFproject duurt anderhalF 
Jaar. Daarna wordt bekeken oF ook 
andere regio's kunnen worden 
uitgevoerd. Volgens de KB moeten 
we het zo zien dat er op deze 
manier een begin wordt gemaakt 
met het veiligstellen van een 
bedreigd deel van het Nederlands 
cultureel erFgoed. Kranten
materiaal wordt het meest door 
papierverval bedreigd. Onderzoek 
heeFt aangetoond dat circa 43% 
van de Nederlandse kranten
coliecties in gevaar is. 
Geschikte technieken van 
massaconservering zijn nog niet 
voorhanden. Zoals bekend zijn 
vooral kranten gedrukt tussen 
1860 en 1845 in zeer slechte 
staat. Van de KB krantencollectie 
wordt daarom al 20% niet eens 
meer ter inzage gegeven. 

In de toekomst hoeven kranten
beherende instellingen alleen nog 
maar microFilms te beheren. 
Landelijk wordt er één origineel 
exemplaar van een krant zo goed 
mogelijk bewaard. De magaziJn
ruimte die hierdoor beschikbaar 
komt kan weer voor andere opslag 
worden gebruikt. De gebruiker 
krijgt wel gemakkelijker de 
beschikking over een complete 
krant op microFilm oF microFiche. 

Een uitgebreide bibliograFische 
controle maakt deel uit van het 
project. Na aFloop moet dus 
precies bekend zijn hoeveel en 
welke kranten er compleet zijn, 
welke nummers missen, en waar 
zich het origineel bevindt. 

We zijn vol begrip maar denken 
zomaar dat we ook de geur van het 
oude papier zullen missen. 

Dennegeur 
In de TelegraaF van 15 september 
1837 is "onzen specialen verslag
gever" helemaal lyrisch van de 
geur in en rond de papierFabriek 
van Van Gelder aan het Noordzee
kanaal. De verslaggever, die 
helemaal is ingesteld op het 
bekijken van een nieuwe papier
machine, ruikt dennen: 

"De geur hangt door heel de 
Fabriek - achter de gebouwen 
staat het dennenhout, gezaagd op 
maat en ontdaan van de schors. In 
de ketels kookt en bruist het 
dennenhout; uit de ketels stijgt 
de geur op van de bosschen uit 
Rusland en Finland en Canada. Als 
men sentimenteel aangelegd is (en 
dat is-ie), kan men hier dennen
bosschen uit verre landen ruiken, 
van die bosschen die in den 
winter met sneeuw zijn bedekt, en 
waarin de wolF huilt ..... " (De 
TelegraaF gebruikte toen ook al 
zoveel puntJes.) 

Met den heer Joan H.A. Kruimel 
maakte den verslaggever een 
wandeling door de Fabriek. "En 
zagen hoe het dennenhout vermalen 
wordt tot een briJ ... hoe deze 
brij geFiltreerd wordt, hoe er 
het water uitgezogen wordt door 
vacuums, hoe de vezels droger en 
droger worden en tenslotte ..... 
rollen blank krantenpapier, 
waarop eens het wereldgebeuren 
zal komen te staan" ..... . 

Het recept? Een krant op papier 
van Van Gelder bestond in 1837 
voor 76 % uit houtstoF, voor 18 % 
uit cellulose en voor 6 % uit 
chinalay. En iedere week werd 
meer dan een miljoen kilo kolen 
verstookt om die papierFabriek 
draaiende te houden. 

Kennisverwerkers 
Geert Vinke, hooFd voorlichting 
van de Nederlandse Windenergie 
Vereniging, heeFt het rommeligste 
bureau van Nederland. 

Menigeen kent wel een sloddervos 
op kantoor die dreigt te 
bezwijken onder de chaos aan 
papier op zijn bureau. Priority 
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Het rommeligste bureau van Nederland. 

Management heeft de wedstrijd in 
Nederland geïntroduceerd. Het 
bedrijf begeleidt wereldwijd de 
persoonlijke organisatie van 
managers en is in de VS en Canada 
al Jaren geleden begonnen met een 
"clean-off-your-desk-day", een 
grote bureau-opruimdag. Volgens 
Priority Management is een 
rommelig bureau een serieus 
probleem voor "kennisverwerkers ": 
mensen die voornamelijk bezig 
zijn met informatie en daarom 
dagelijks vele uren achter het 
bureau doorbrengen. 

"Het leidt de aandacht van iemand 
af. Als Je bijvoorbeeld overal 
briefjes hebt hangen, ga Je 
stemmetjes horen", zegt een 
woordvoerder van het bedrijf dat 
ervan uitgaat dat rommel steevast 
tot stress leidt. De prijswinnaar 
heeft een gratis training 
aangeboden gekregen. Bovendien 
zal zijn bureau professioneel 
worden opgeruimd. 

Water en nog wat 
Met het nieuws over de evacuatie 
van 250.000 Nederlanders vanwege 
de watersnood zijn plakboeken vol 
te plakken. Ook de buitenlandse 
krante~ waren een pracht. Zo 
dacht een Russische krant dat het 
water vooral de noordelijke 
streken van Nederland heeft 
getroffen en dat er sinds de 
tweede wereldoorlog niet meer 
zo'n watersnood is geweest. Bij 
het bericht een piepklein 
fotootje met de ondergelopen 
straten van. .. Koblenz. 

De binnenlandse pers, en met name 
de Gelderlander, had vooral 
moeite om met de verse kranten 
bij de abonnees te komen. 

,arstraat 27. LEJDI::tH.: ' 
52a. ROTTERDAM: Lynbaan 31·3", 
Gildenkwartier 173. (Hoog C, 
VLAARDtNGEN·C: Korte Hoogstra", 
INFORMATIE t.leloon: 030 • 32 Ol 

Aan 0 abonnees: 
Veel abonnees moeten vluchten voor het water. 
Mochten zij op hun tijdelijke adres hun krant willen 
ontvangen, bel dan: 020·6802424 en wij zullen zo 
spoedig mogelijk de bezorging regelen. 

" ik pntvang De Telegraaf 12 dagen gratis omdat i 
, abonneer ('H" De krant van wakker Nederland 

___________ E 

(i.v,m, controle bezorg: 

STUK VA.!.'J EE~ WEEKBLAD 
WERD INBREKER NOODLOTTIG. 

" 
(Van onzen correspondent)' 

BRUNSSUM, 19 Oct. - De politie all lier 
heeft vier personen, wier leeftijden varleeren 
van twintig tot dertig jaar, gearresteerd, dIe 
gepoogd hadden in te breken bij den winke· 
lier T. alhier. 

Onmiddellijk na aangifte van deze inbraak 
stelde de politie onder leiding van inspecteur 
Weyma een nauwgezet onderzoek in. Een win· 
kelruit bleek te zijn ingesmeerd met groene 
zeep en daaraan kleefde nog een stuk van een 
geïllustreerd weekblad. Deze ontdeklcing zou 
leiden tot de aanhouding van de daders. 

De dieven waren bij hun misdrijf gestoord 
door de vrouw des huizes en sloegen op d~ 
vlucht. Reeds direct viel de verdenking op den 
twintigjarigen Q. Aanvankelijk ontkende hij 
iets met het geval te maken te hebben, doch 
toen de politie bij een huiszoeldng een stuk 
van een weekblad vond, dat precies paste bij 
het reeds gevonden gedeelte, vleI de aangehou· 
dene door de mand. • 

Het verdere onderzoek leidde tot de arres· 
tatie van drie andere personen, t.w. B., V. en 
De . Bo, evenals Q. allen uit deze gemeente. Zij 
zijn Q. bij de inbraak behulpzaam geweest. 

De polltIe vermoedt, dat de arrestanten zich 
aan nog meer diefstallen In deze gemeente en 
omgeving hebben schuldig gemaal,t. Q. heeft 
reeds toegegeven, verleden jaar bij zijn famil!e 
te hebben ingebroken. Het viertal zal heden 
naar :YIaastricht worden overgebracht. 

Blijf insturen! Klaas Salverda. 
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KRANTENCURIOSA uit de verzameling van 
Louis Nierijnck (deel 21) 

Van een onbekende Amsterdamse 
Nieuwspost, een krant vol slavenadvertenties 
uit Jamaica en het dagblad Ulenspiegel. 

Te pakken gekregen op een 
postale veiling in Amerika de krant KA HOKU 
o HAWAII (Star of Hawaii)no,,4 van 10 Malaki 
(maart) 1943. 

Het blad zou zowel in het 
Engels als in de Hawaiiaanse taal gedrukt 
moeten zijn, maar alles wat leesbaar is, 
staat in enkele zinnen onder de titel vermeld 

1; 
t '. ~ 
i ! 
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Een curiositeit wat betreft 
de taal. Maar weer een oude krant die nauwe 
lijks te hanteren is. Het papier is zo droog 
dat het breekt als het in een plastiek cover 
moet worden gestoken. 

Dus een uiteenvallende curio-
siteitl 

De DEUTSCHE AFRIKA-POST. Wo
CHENBLATT 12e jg no.39 van 30 januari 1941, 
verschenen in Johannesburgt was een anti
nazi weekblad voor duitssprekende inwoners 
van Zuid-AFRIKAo 

Het nummer bevat wereldwijd 
oorlogsnieuws en .elfs een proclamatie van de 
z.g. Duitse Freiheitspartei, een niet best~ 
de organisatie, die een creatie was van de 
"Allied Intelligence"" 

Een aparte curiositeit! 

~1i ~EJJTSC1iX A1l.I:l!J. .. PQU" «non.d.n" !..:!. JonanlliublU'II • .i.milltm ::»ua-9, LU llirllUU :'W 
10lmitmt 13-31i!8S. :i!lltw,90Ûh1'. Ll~12'" 1:1 .e.hf"01 Ul. al ... ~Ib.;ihr1.1.<l.n. ZJ.nIW\JJ:l.:ar 
$A. A.!Jl:I'l'f'mI In .4~Uu.r;1 Ow 3'I(IIl:i!i"~th tll. ;'bJ,tQ' !lbo JL1/tb, 60 ..:oUOIlllF'l :;t?, 
W\lJrfillll.'41<ma1 Jo.uaa. n !4VOO!ll.'i" H'.1'" ;\1'Ia!:!ll.\U'QQII d6\.!lililUUl. !ArK .. t:r., ~f'dtRl. hd.; ;t.' 
OOO'i"lU'Oll\lOUl' OW'ilu SIIWly 1towo, ,,<>r.i'r'l';ora.f'd" Gold ,til. lT<!I1ö"'i'tAl ~o.rl~ 
R. ';crorrole.1mrdtl ::kl411.J1.!111l<il'1~ ft" :\l/1il\4: •. :.&rl!: ~tl' • .i1.l'll.Jift:rf1 ~Imf> ?1IiIf'!l.';t!. 
,t1il'QJtQtl!'.!!ImI.i, o!enI.. )IlKl;J.11.nl •• 1nó.h04" , 1'1'l'la =ar ~J(. "lalvt.a kr. 

. 10W4.1:1Pa'Onl1ob.w ;an.rU'tl.lttQ"1 t..:r:hIU· !\mla. J~IlI&f'. 

~r. -'3 .. 

Twee krantjes die enige tijd 
geleden in mijn verzameling terechtkwamen 
en waarvan ik niets in onze pershistorische 
literatuur kon vinden, dragen de kop 
AMSTERDAMSCHE NIEUWS-POST (zoals terloops 
gemeld werd in Curiosa deel 15). 

Vreemd is ook dat ik het nummer 
van maandag 1 dec 1806 heb dat als "Afscheid 
van de Amaterdamsche Nieuws-Post" wordt 
aangeboden, terwijl mijn tweede nummer met 
die titel is gedateerd maandag 13 feb 1826. 

,A . F S C 'H E I D 

'Ä,'MST ER n'A M SCHol<' 

-N J(j~'.U,~ S-JP.O·S.T 

, 'CEdCHTF. STdj)."13N. L.JND(!"PcNOTEN, " 

H · . 
ct ~'~~r~'ker de mee.3t~h. u~r bekend,; .. ~t ik zinu het.jw 1;"9$. 

Dl1 met he< tl:hrj'Yen van pubUequ.e blon,n ~~be .be'zig ;iehoudc:n', dio:_ 
. ik ~y. dm ~oor iteruive ~eo. i~ de_:tilelOu3~r;;;n~le o~ig1iêden . 
-h~ .gew~keW ~zie~; noch·rneerJ_d~.i~,á11wi:~áranr; be,~·~uiI.: 

;. geworden. tot den .. rnen,chöruëert!ll~e~ .lbno,""'" RASPHLlS'. BOEF" 

:,' .' D", ,:g;,.cl,te ·Medebu~~m!'.k;' aWgdYk.~eoJen:.nn D" ~rend cten 
'. Waaren. ~edngi .~~ -in'~~ ·p~rltjO.~ .en ;'èJ~~d~{) ~ ~~ke my " 
,hebben geuolfen, .000~u".dig zyn, ""'.1'<\0' zo l.ort my IIlDI!"Îyk ..y;. IJ. , 

-.~romuenJ. tene mar~ Jnlkhring gee~~:,.. '._ 

Bovendien geeft het oudste or 
als drukker 'Te Amsterdam, by J.Bruyn, in de 
Oude Leliestraat' en het andere noteert 'Te 
Amsterdam, by Joh.de Vogel;Anjeliersgracht 
no .. 48! Van de Vogel is bekend dat hij "De 
Maandagsche nieuwspost" in 1825 heeft uit
gegeven (trouwens ook een "Blaazende Nieuws
Post"waarvan ik helaas niets bezit)alsmede 
die eerder ook vermelde "Maandagsche Nieuws
Brenger", maar onbekend blijft die Amsterdam
se variant" 

D::: A:'I S T E "'1 . 1) A :'.f g C H J;: 

')1;m, dO(; 

(3 F·~br; 
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Onverklaarbaar verder is, dat 
het gebruikte motief - de op een trompet 
blazende postrijder - integraal identiek is 
aan dat van hetgeen van Kolm in de kop van 
zijn 'Weekelyksche Nieuws-Post' (zie curiosa 
deel 16)en de latere Nieuws-Bode afdrukte. 

Wat was de relatie tussen 
van Kalm en de Vogel?Kon precies hetzelfde 
vignet gebruikt worden onder een andere titel 
en andere uitgever? De KB catalogus vermeldt 
op blz 298 één nummer (7 feb 1825)van de 
"Maandagsche Nieuws-Post"van J .. de Vogel.Wel
licht is de titel van dat blad in 1826 ver
anderd in Amsterdamsche Nieuws-Post, maar 
hoe zit het dan met dat hogergenoemd Amster
dams exemplaar uit 1806 waarin afscheid wordt 
genomen van de lezers door de uitgever Bruyn? 
In dat nr schrijft die uitgever dat hij sinds 
1795 'publieque bladen'heeft laten verschij
nen (oea .. Samenspraak tusschen de Burger en de 
Boer)en dat hij nu verlaagd is geworden tot 
'rasphuis-boef'en daarom 'leg ik provisioneel 
met het zamenstellen der Amsterdamsche Nieuws 
Post ~ne pen neder'@ 

Vele 'ifraagtekens bi j een twee~ 
tal curieuze kranten ui t de 1ge eeuw I 

'l'Hm UGLY AILESBUny DUCKL(l'tG. 

kend Engels dagblad uit die tijd@ 
Een curieuze voorplaat! 

ULENSPIEGEL VöLKsDAGBLAD VOOR 
VLAANDEREN 1ste jg no.47 van 2 juli 1940 
was op 5 j~daarvoor opgericht in Antwerpen 
als'Ulenspiegel'@ 

De encyclopedie van de Vlaamse Be
weging vermeldt dat dit dagblad achter de 
schermen werd geleid door de Kommunistische 
Partij (de bladen van deze partij werden in 
de vooroorlogse jaren verboden in België)@ 
Dezelfde bron schrijft dat de titel van het 
blad niet alleen verwees naar de bekende 
volksf'iguur, maar ook was ontleend aan de 
naam van het café, waar de partij ooit ver
gaderde .. 

Q 1I0,er'l 'lUIIlOl 

<lAAUillB.BHIAAI. U) 

__ ~Ii:IGïI~M __ Já: 

·mJ. a-n_nM. M. ~ 

brt/I@ ~ hlIDfOliJnp. tw. 41 11ft PiiUII 

, '~If'j~d~S:.l Juli 1940 -:: 0.50 

. VOOR VLAANDERE, 

Na de inval van de duitsers bJp.ef 
de krant verschijnen totdat het op 1 maart 
1941 door de bezetter werd verboden .. 

,'.~ .'ff'& •• 

. G;-Á.ZE T'rE. 
J,:;:S+"i:.'llJ!.'h- '4l'Jrj~Y,: ~ .ro.~~ 

FUNNY FOLKS, the Comic Compa
-uion to the Newspaper 13e jg no@672 van 8 ok
tober 1887 is weer één van de vele Engelse 
gerllustreerde weekbladen vol met schitteren
de houtgravures, die echter jammer genoeg 
~oor ons onverklaarbare karikaturen weergeven, 
~impel omdat daarvoor bestudering van de En-
~else politiek uit die tijd noodzakelijk Wat het meeste opvalt in het on-
blijkt.. verworven exemplaar van het weekblad 
: De voorpagina van het exem- THE ROYAL GAZETTE uit Kingston, is 
blaar in mijn collectie toont de "ugl y Ai]es- niet alleen het aantal van 24 pagina u s, maar 
~ur:r Duckling", waarvan de humor me ontgaat, de enorme hoeveelheid van 'slaven-advertenti "rl 

taar het lichaam vam de personen die ~e eend Onder de hoofding U Runaways, tel ik enkele 
chtervolgen bestaat uit de titel van een be- lijsten met totaal 171 weggelopen slaven,met 
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van elk een sumiere beschrijving. Een voor 
"Maria, a creole, to James Thorpe, 
WT in one on the left shoulder, BBT, 
right shoulder, 5 feet, 2 inches". 
In het blad tevens 27 particuliere 

beeld: 
marked 
on the 

advertenties met 'runaways'. Enkele adver
tenties bieden slaven te koop aan, waarbij 
zelfs een fransman 

CU·jll -- - -- Po;dar.d "'orulOw,t:'--/ 
' July ~:;, J6';6. t 

N01JC~ i~ ~.tr7l:!y g~vcn.-" Ti ... t un/I'" IlIQ,U",!"",/1 
mentJ\lOed ~Iave 18 I~'i\ out or tlus "'("ic. 

h~u •• prior la. M:;'ntlay •. the 2'W of' September, I.., 
,w.'J1. on Il.nt ,u").'. he .·,lJ by p',L!j~ ou:cry, to tI,e 
>}Jlg'he.t ,~nr.l..l).,$t h dJm', "1 Ihe Co~r!-Huu,~ on. 
Port,.Ad\û-,Ün eaJ., benveeo the I",urs of 160 auu 
twc1ve o'~lock' in ,'he fürenû('fl t -~g.l}~J.l:y, to~ the 
'W'()rHlt~jjoe. L.lw pow i~i"f'~! EIIJ p"yrncnt of ,hi • 

. . (pes, . 

k .J.()l-t:r4a·,Frrnfl~ri1an, {" ~,~ .. I,t "Iere, '!~,Cart' Du.· .. " 

~
' ~ el!>." '.Y' j,e '" ftoe, b"l ""ll ~}r<duce nll. (;1-<11. , 

: , /llcrit j COr,ll\lÜ;'U hy, HGhcfl fi1tip.}:,q. J\1arch 7 
, .'Q,q;retli:'l'.h"~ 1~1e ;:11\1,''', he .gUb .. ! .... J,~ , .. ill the ,NcWII-
I . I:Pl!~~~ha~OJUI.<rl h}S 1.,LV1,f'~",}",,:ht. Wedl;s.. ' 

. 'lIy .. QJ:P0r ol,th",C"!""".")lncrs, '. 1 
J.,e ,B,W.;y,'x-i. tlup:, 

Overigens bevat de krant veel nieuws 
uit het buitenland waaronder het bericht,dat 
"het volk van Holland als haar eerste koning 
Prins Louis Napoleon heeft gekozen •••• 

De krant uit de verzameling dateert 
van zaterdag 30 augustus 1806. 

Een bijzondere uitgave is DIE KOMMU
NISTISCHE JUGEND (Organ der kommunistischen 
Proletarierjugend)1ste jg nr.2 van 1 feb 1919 
waarin kort na de oprichting van het blad, 
het nieuws van de moord op Karl Lieb~~echt 
en Rosa Luxemburg werd opgenomen. 

~ ~!:;::~!'~~i;~~3~I:;~~:~~:~~ 
IJl', 'f I tllhll, I. I,h"", Wil!. I I. l,,~,.~n\1 

lol' 'll""~H'I'I" t,A ~f"IHtr~ 'f'tt,lrt~d~j., 
Hf 1'0""11'1<111" "'~ !~lfl"'11i .. ~"lr" I~r~~l"'"' I", 
~ffltl'''''ll ~'~lfr, H, kJljMf~t'" ~' .. ~HI~" 1'1. 
I~H "" 1·,,.hl'''''''I,,,,,n~ U, ro~~ h~i"!I"I,,,,rr" 
.~,,~, \'1' tH '.rHn "nrt'l t, I"'ri l'rI-,1t 1",-" I.!II • ..tn 
,.hj, 1"1 ~Ir ~tr1ItI""~"'" lJ,"lrl~d~t. p~~ MI" 
'1'14M tI~!'rI"'I\jfrl ""h 1I~"""M,lhH HdH ,,~(I 
, "~ tIlril I,tjl'~f". ~~~ I" ~'I"rtI1' n IIMI \';r~'~r,<,4 
~'<jt r', hl \11<.11 rl~'t, Iv", ''':IIftro h. 1>r1nijoiyn 
.\~'I'"~t,~,jr>~~I1~ I~I Tnlll'''!~''~~ ,"4,11 .,',\MI!<{I' 
I~."h,,· Ia' \'rl~~ lid, fl~"'HI~llr~r" lot~II"I, 
U~!l<~hWIIIlI., 1',drl~11fI ,l'~ IIrl"'I'lt "IIHI!~ nn~ 
1,1 ...... " II~ ... ~I ~',I~"~!ll .... ~,.flr,,~, "~I" ~" l"IIl'I'"rt 
1,.".",. \" nlIlWr'Mlli'l'j'. h-"'''hl,,, (,lltdl"t''''~ 
""~ Itl"H.nl~"lI'lr~ ~M"'H~, .. /lwllrll. ~,~ ,hl'! ~It 
.1II\1~lIlt" hl ,Ihll ~"d t~~ \'11/ ,"1111\,,, "pI< 
~ ... """"'''1'''''' ,," \~ r",,,,~"~,n 1~J,ltl1 ",11 ~'r>I 
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naamste voor mij Teesbare--:Engelse te!csten 
zijn die van de plaatsnaam Lucknow (hoofd
stad van Uttar Pradesh en gelegen tussen 
Delhi en Varanasi)en de datum 18 jan 1875@ 
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De krant met een mooi stadsgezicht 
in de kop verscheen in de Urdu-taal in Luck
now, waar nu zo'n 1@200.oo0 mensen wonen. 

VlisSingen is bevrijd op 3 novem
ber 1944 en Hotel Britannia was het laatste 
Duitse bolwerk. Tegen de middag gaf de vol
ledige Duitse staf zich over@ Toch had men 
nog de tijd genomen om een laatste nr van 
KURZNACHRICHTEN EINER INlfAN'rER:I:E-DIVISrON 
te drukken. Dit nr.54 was eigenlijk tot'voor 
kort onbekend. Waarschijnlijk is het door 
niemand meer gelezenl 

Een uniek stuk in de collectie 
waarover onlangs een artikel verscheen in 
de Provinciale Zeeuwse Courant. 

Nr.S4 , J. :'>lavo 1944

1 

Dt!f ,WàlrrlUu/uberu;:r.1 vQn ,lUllIJ! : 

Wichligstas 
vom Tage, 
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<l1il' <lUllMlllMlliorffl JU 
r~lWJahj1.lff 
u..a.!lU'I ~qtUf!U 4QnlW 
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17 Landlmgsbccte vernichtet ~~::''',:~.:':",;~; ',~ 
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gagen forrge!ier:z~e .~nç;riFfe· und lcmdungen ::;~"~J~b~~~ 
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i,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,:,,,,,,,;:~:~::~~,~,:,:,:,,:,,,,,,,::.~,:,:~,::::,,"""",...1 
Advertiser, The- 0 MMN 
Alabama Journal, The- a MMN 
Alexander City Outlook 0 Boo 
Albany HeraId, The- a 
Americus Times-Recorder a 
Andalusia Star News, The- 0 Boo 
Anniston Star, The- a 
Athens Banner-Herald a Mor 
Athens Daily News 0 Mor 
Athens News Courier 0 Bry 
Atlanta Constitution 0 Cox 
Atlanta Daily World 0 

Atlanta Journal a Cox 
Augusta Chronicle, The- 0 Cox 
Augusta HeraId a Cox 
Birmingham News, The- a New 
Birmingham Post-Herald 0 S-H 
Boca Raton News a K-R 
Bradenton HeraId, The- 0 K-R 
Broward Review (fin/jur) 
Brunswick News, The
Clay Today 
Clayton News/Daily 
Clearwater Sun 
Columbus Enquirer (Dem) 
Columbus Ledger (Dem) 
Cordele Dispatch, The
Courier HeraId, The
CulIman Times, The
Daily Breeze, The-
Daily Citizen-News, The
Daily Herald-News 
Daily Highlander 
Daily Home 
Daily Mountain Eagle 
Daily Sentinel, The
Daily Sun, The-
Daily Sun Journal, The
Daily Tribune News, The
Decatur Daily, The
DeLand Sun News 

a 
a Tho 
a Gri 
o Hea 
o K-R 
a K-R 
a Tho 
a 
o Bry 
a Ogd 
a Tho 
a Tho 
a 
o 
a Wal 
o Wal 
a Par 
a Par 
a Wal 
a 
a Mor 

Diario Las Americas (SP) 0 

Dothan Eagle, The- 0 Tho 
Enterprise Ledger, The- a Tho 
Evening HeraId a 
Evening Independent a Tim 
Evening Times, The- a Cox 
Florida Alligator (Univ of FL) 
Florida Flambeau (FL State Univ) 
Florida Times-Union 0 Mor 
Florida Today 0 Gan 
Fort Lauderdale News a Chi 
Fort Myers News-Press o Gan 

Montgomery AL 
Montgomery AL 
Alexander City 
Albany GA 
Americus GA 

1828 51.200 
1828 21.500 

Andalusia AL 
Anniston AL 
Athens GA 
Athens GA 
Athens AL 
Atlanta GA 
Atlanta GA 
Atlanta GA 
Augusta GA 
Augusta GA 
Birmingham AL 
Birmingham AL 
Boca Raton FL 
Bradenton FL 

AL 1 892 4. 100 
1891 37.600 
1879 6.700 
1939 4.000 
1883 30.900 
1832 12.400 
1965 9.700 
1968 7.900 
1868 239.400 
1928 16.000 
1883 182.700 
1785 60.800 
1892 18.000 
1888 168.200 
1870 60.800 
1955 20.600 
1922 40.700 

Fort Lauderdale FL 
Brunswick GA 
Orange Park FL 
Clayton GA 
Clearwater FL 
Columbus GA 
Columbus GA 

1902 
1975 
1971 
1914 
1828 

Cordele GA 1908 
Dublin GA 1913 
CulIman AL 1901 
Cape Coral FL 1975 
Dalton GA 1962 
Punta Gorda FL 1893 
Lake Wales FL 1916 
Talladega AL 1867 
Jasper AL 1872 
Scottsboro AL 1889 
Warner Robins GA 1969 
Brooksville FL 1880 
Cartersville GA 1946 
Decatur AL 1912 
DeLand FL 1877 
Miami FL 1 953 
Dothan AL 1903 
Enterprise AL 1898 
Sanford FL 1908 
St.Petersburg FL 1907 
W.Palm Beach FL .... 
Gainesville FL 

Tallahassee FL .. -
Jacksonville FL 1864 
Cocoa FL 1 966 
Ft Lauderdale FL 1911 
Fort Myers FL 1884 

4.200 
14.600 
4.700 
8.200 

33.600 
34.300 
25.400 
5.300 
9.600 
9.400 
6.200 

12.500 
7.200 
5.300 

11.300 
12.400 
8.000 

10.100 
2.200 
7.400 

24.800 
9.200 

63.700 
22.200 

7.500 
8.000 

36.900 
26.000 
28.000 
21.000 

160.000 
71.800 
79.400 
71.700 
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Fulton County Daily Report (fin/jur) Atlanta GA 1890 1.300 
Gadsden Times, The- a NYT Gadsden AL 1867 
Gainesville Sun 0 NYT Gainesville FL 1875 
Griffin Daily News a Tho Griffin GA 1871 
Gwinnett Daily News a Lawrenceville GA 1858 
Huntsville News 0 New Huntsville AL 1964 
Huntsville Times, The- a New Huntsville AL 1910 
Jackson County Floridan a Tho Marianna FL 1985 
Jacksonville Journal a Mor Jacksonville FL 1887 
Journal (Dem) 0 N-J Daytona Beach FL 1904 
Key West Citizen a Tho Key West FL 1879 
La Grange Daily News a Buc La Grange GA 1842 
Lake City Reporter a NYT Lake City FL 1874 
Ledger, The- 0 NYT Lakeland FL 1924 
Leesburg Commercial a NYT Leesburg FL 1876 
Macon Telegraph and News 0 K-R Macon GA 1826 
Marietta Daily Journal a Marietta GA 1867 
Miami Heraid, The- 0 K-R Miami FL 1910 
Miami News, The- a Cox Miami FL 1896 
Miami Review & Daily Record (fin/jur) Miami FL 1926 
Mobile Press, The- a New Mobile AL 1929 
Mobile Register, The- 0 New Mobile AL 1813 
Moultrie' Observer, The- 0 MMN Moultrie GA 1894 

,Naples Daily News a Naples FL 1923 
News (Dem) a N-J Daytona Beach FL 1904 
News-Chief, The- a MMN Winter Haven FL 1911 
News-Herald 0 Fre Panama City FL 1937 
News-Tribune, The- 0 Fre Fort Pierce FL 1903 
Ocala Star-Banner a NYT Ocala FL 1866 
Opelika-Auburn News a Tho Opelika AL 1904 
Oracle (Univ of South FL) Tampa FL 
Orlando Sentinel, The- d Chi Orlando FL 
Palatka Daily News a NYT Palatka FL 
Palm ~éach Daily News 0 Palm Beach FL 
Palm Beach Post, The- a Cox W.Palm Beach FL 
Palm Beach Review / 

1876 
1886 
1894 

Commercial Record (fin/jur) 
Pensacola News Journal 0 Gan 
Playground Daily News 0 Fre 
Red and Black (Univ of Georgia) 
Rockdale Citizen, The- a Gri 

W.Palm Beach FL 1954 
Pensacola FL 1885 
Ft Walton B. FL 1946 

Rome News-Tribune a 
S~.Augustine Record, The a Mor 
St.Petersburg Times 0 Tim 
Sarasota Herald-Tribune 0 NYT 
Savannah Evening Press a Mor 
Savannah Morning News 0 Mor 
Selma Times-Journal, The 0 Boo 
South Dade News Leader a Cal 
Statesboro Heraid 0 Mor 
Stuart News, The- 0 S-H 
Sun-Sentinel 0 Chi 
Sun-Tattler, The- 0 S-H 
Tallahassee Democrat 0 K-R 
Tampa Tribune d MGG 
Th'ville Times-Enterprise a Tho 

Athens GA 
Conyel'.'s GA 
Rome GA 
St.Augustine 

St.Petersburg 
Sarasota FL 
Sayannah GA 
Savannah GA 
Selma AL 
Homestead FL 
Statesboro GA 
Stuart FL 

FL 
FL 

Ft Lauderdale FL 
Hollywood FL 
Tallahassee FL 
Tampa FL 
Thomasville GA 

1978 
1843 
1894 
1884 
1925 
1850 
1850 
1827 
1912 
1937 
1913 
1960 
1942 
1905 
1895 
1889 

29.700 
50.900 
12.400 
26.500 
12.100 
56.200 

5.100 
43.000 
65.700 

6'.600 
14.800 
9.500 

66.300 
17.700 
70.800 
23.700 

421.700 
58.800 
15.500 
48.500 
50.700 

7.900 
27.200 
29.700 
14.800 
32.700 
19.700 
39.500 
13.000 
16.000 

240.300 
13.100 

5.900 
105.500 

64.900 
33.500 
16.000 

7.700 
25.000 
12.200 

272.400 
105.800 

20.800 
55.800 

9.700 
10.800 

6.500 
19.800 

124.100 
31.300 
53.700 

215.000 
11.200 

- VERENIGING VOOR KRANTEN- EN TIJDSCHRIFTENVERZAMELAARS - @ 



Tifi:on Gazei:i:e, The- a Tho Tifi:on GA 1914 9.300 
Times, The- a Gan Gainesville GA 1947 21.000 
Times Daily 0 NVT Florence AL 1869 30.700 
Times-Georgian 0 HHC Carrolli:on GA 1980 12.200 
Times Journal o Wal Fort Payne AL 1878 6.000 
Troy Messenger, The- 0 Boo Troy AL 1866 3.500 
Tuscaloosa News, The- a NVT Tuscaloosa AL 1818 31.200 
Union-Recorder, The- 0 K-R Milledgeville GA 1820 6.300 
Valdosi:a Daily Times a Tho Valdosi:a GA 1867 16.900 
Valley Times-News a Lanei:i: AL 1950 10.500 
Vero Beach Press-Journal 0 Vero Beach FL 1919 20.500 
Waycross Journal-Herald (Dem) a Waycross GA 1914 12.800 

Groepen: 
Boo Boone Newspapers, Nai:chez MS 
Bry Bryan Newspapers, CulIman AL 
Buc Buchheii: Newspapers, Spari:anburg SC 
Cal Calkins Newspapers, Levii:i:own PA 
Chi Chicago Tribune, Chicago IL 
Cox Cox Eni:erprises, Ai:lani:a GA 
Fre Freedom Newspapers Inc, Sani:a Ana CA 
Gan Gannei:i: Newspapers, Rochesi:er NV 
Gri Grimes Publicai:ions, Opelika AL 
Hea Hearsi: Newspapers, New Vork NV 
HHC Hari:e-Hanks Communicai:ions Inc., San Ani:onio TX 
K-R Knighi:-Ridder Newspapers Inc., Miami FL 
MGG Media General Inc., Richmond VA 
MMN Muli:imedia Newspapers Co., Greenville SC 
Mor Charles H.Morris, Savannah GA 
New Newhouse Newspapers, New Vork NV 
N-J News-Journal Corp., Dayi:ona Beach FL 
NVT New Vork Times Co., New Vork NV 
Ogd Ogden Newspapers, Wheeling WV 
Par Park Communicai:ions Inc., Ii:haca NV 
S-H Scripps-Howard, Cincinnai:i:i OH 
Tho ·Thomson Newspapers Li:d., Toroni:o Oni:., Canada 
Tim Times Publishing Co., Si:.Pei:ersburg FL 
Wal Walls Newspapers, Cleveland TN 

TE KOOP / TE RUIL GEVRAAGD: 

"De Hogelandster" en 
"Het Nieuwsblad van het Noorden" 

ruilmateriaal aanwezig. 
S.W. Mollema 
Hoofdstraat 15 
9965 PALeens 
05957-l529 
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Dagblad in Focus 

NATIONALE MINDERHEDEN IN 

In de "Focus"-rubriek besteden we deze keer aan
dacht aan het volkrijkste land van onze wereld: 
China. Een land dat pas nu, eind twinstigste eeuw, 
op weg lijkt om ook in economisch opzicht een 
partij mee te blazen die meer in overeenkomst is 
met zijn omvang en aantal inwoners, en dan ook 
onvermijdelijk méér bij de internationale politiek 
zal worden betrokken dan tot nu toe het geval was. 
Er zijn meer dan een miljard Chinezen. Maar wie 
meent in China met een vrij homogeen volk tB maken 
te hebben, met een land waarbinnen alleen de 
Tibetanen af en toe voor wat etnische onrust 
zorgen, heeft het mis. Geen enkel volk is homogeen 
meer, al hoe graag sommigen dat misschien ook 
zouden denken of wensen, en zeker die miljard 
Chinezen zijn dat niet. 

Vergelijk het Chinese volk met een mantel, en dan 
zal het niemand verbazen dat het basismateriaal 
ervan bestaat uit gewone Chinezen, een groep die 
Han-Chinezen wordt genoemd: met 94% vormen zij de 
overgrote meerderheid. Maar langs de manchetten, 
de kraag en de randen is die mantel versierd met 
talrijke zeer van elkaar verschillende patronen. 
China telt niet minder dan 55 etnische minder
heden, en hoewel ze samen maar 6% van de totale 
bevolking uitmaken komt dat toch neer op een 
kleine 60 miljoen mensen: ruwweg de bevolking van 
Groot-Brittannië of Frankrijk. Daar komt bij dat 
deze etnische groepen zich overwegend in de dun 
bevolkte streken ophouden: woestijnen, steppen en 
berggebieden. Verrassend is het te constateren dat 
ze samen toch meer dan de helft van het totale 
Chinese grondgebied bewonen. 

De nationale minderheden, zoals men ze in China 
pleegt te noemen, verschillen van de Han-Chinezen 
ofwel op het punt van ras of taal, ofwel qua 
tradities, geschiedenis of godsdienst, dan wel op 
meerdere van deze kenmerken. In aantal variëren ze 
van de ruim 12 miljoen Zhuang die de zuidelijke 
provincie Guangxi (Kwangsi) domineren tot de paar 
honderd Russen in het noorden van Xinjiang (Sin
kiang). Vele minderheden dragen nog steeds hun 
traditionele klederdrachten, hoewel door de week 
toch meestal de simpele werkkleding van de Han
Chinzen de gebruikelijke dracht is. 

Het Chinese rijk is ontstaan uit een aantal neo
lithische nederzettingen in het dal van de Gele 
Rivier (Huang), waar men leefde op een manier die 
zich in verschillende opzichten laat vergelijken 
met die in het oude Egypte en Mesopotamië. De 
volkeren die buiten dat dal woonden werden, niet 
in de laatste plaats van overheidswege, beschouwd 
als barbaren. Om de barbaren in het noorden - de 

Mongolen - te keren bouwden ze in de 3e eeuw vóór 
Christus de Grote Muur, nog steeds een ongeloof
lijk fenomeen waar zelfs de piramiden een beetje 
bleek bij afsteken. Tijdens de Han-dynastie (206 
v.Chr. tot 220 AD; vandaar Han-Chinezen) breidde 
China haar invloed uit tot in Centraal Azië, en 
stuurde haar legers af op de Mongolen. De Chinese 
handel langs de Zijderoute reikte tot in Rome. 
Door de eeuwen heen wisselden expansie en terugval 
elkaar af, maar nooit was er sprake van een 
consistent beleid ten opzichte van minderheden, 
ook niet in streken waar de Han-Chinezen in de 
meerderheid waren. Sommige minderheden, vooral 
wanneer ze in het laagland woonden en daar de 
landbouw bedreven, werden in de loop der eeuwen 
door de Han-Chinezen geassimileerd. Andere 
minderheden zagen Chinese garnizoenen in hun 
streken gelegerd worden en moesten belastingen 
afdragen. Weer andere hoefden alleen in naam steun 
te betuigen aan de overheid, terwijl nog weer 
andere groepen zich terugtrokken in onherbergzame 
streken en daar door de bank genomen met rust 
werden gelaten. 

De Han-meerderheid kreeg op haar beurt met vreemde 
overheersing te maken toen de Mongoolse khans -
Genghis Khan en zijn opvolgers - China onder de 
voet liepen. Zij heersten een eeuw lang over het 
land (1260-1368), maar namen geen enkele Chinese 
traditie over. Ook een latere en langere periode 
(1644-1911) in de Chinese geschiedenis was in 
feite één van vreemde overheersing: de Manchu
dynastie was immers uit Mandsjoerije afkomstig. 
Maar de Manchu, een volk van jagers en herders, 
namen wél, zij het schoorvoetend, de Chinese 
gebruiken over, en werden daarom door Westerse 
buitenstaanders niet direkt als vreemdelingen' 
herkend. 

Pas na de communistische revolutie werden er 
beleidslijnen uitgezet ten aanzien van minder
heden: er werd voorzien in een zekere mate van 
regionale autonomie, vrijheid van taalgebruik, 
culturele programma's werden opgezet en meer van 
dat soort zaken. Rechten die overigens tijdens de 
tumultueuze periodes van Mao's Grote Sprong Voor
waarts (1957-'59) en de Culturele Revolutie (1966 
tot '69) weer deels teniet werden gedaan. In Tibet 
(1959) en Xinjiang (1962) moesten opstanden worden 
onderdrukt. Meer recentelijk zijn echter de 
rechten van de nationale minderheden opnieuw be
vestigd, en is er weer meer geld gestoken in hun 
economische en culturele ontwikkeling. Ze zijn 
bovendien vrijgesteld van de landelijke campagne 
voor geboortebeperking. 

De nationale minderheden zijn belangrijk voor 
China. De veeteelt is voor een belangrijk deel in 
hun handen, de meeste delfstoffen die China rijk 
is worden in hun woongebieden aangetroffen, en ze 
bevolken de streken die aan belangrijke buurlanden 
grenzen, met name de Russische Federatie, Kazakh
stan, Vietnam, Korea en India. Niet zelden is een 
minderheid gevestigd aan beide kanten van de 
grens. Deze omstandigheden liggen ten grondslag 
aan de behoedzame wijze waarop de Chinese regering 
met haar nationale minderheden omspringt. 

SINo-TIBETANEN 
De diverse minderheden worden doorgaans op grond 
van hun taal en - in mindere mate - hun ras en 
mogelijk andere kenmerken in groepen ingedeeld. De 
Han-Chinezen vormen met de Hui-Chinezen de 
Sinitische familie binnen de Sino-Tibetaanse taal
groep. De Hui-Chinezen verschillen van de Han
Chinezen alleen op grond van hun Mohammedaanse 
godsdienst. Hun belangrijkste woongebeid is het 
midden en zuiden van het autonome gebied Ningxia, 
700-800 km OZO van Beijing, en verder wonen ze 
verspreid over het Chinese laagland, Mandsjoerije 
en het verre westen van Xinjiang. 
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Tot deze taalgroep worden nog drie taalfamilies 
gerekend: die van de Tai, de Tibeto-Burmanen en de 
Miao-Vao. De reeds eerder genoemde Zhuang vormen 
de grootste groep binnen de Tai. De Zhuang spreken 
een taal die nauw verwant is met die van de Dai, 
en plegen zich net als de Dai te buiten te gaan 
aan zang en dans. De Dai, veel geringer in aantal, 
zijn etnisch verwant aan de Thais (de inwoners van 
Thailand); in tegenstelling tot de Zhuang, die 
zich al eeuwenlang met de Han-Ohinezen hebben ver
eenzelvigd, hebben de Dai een voorkeur voor sterk 
geïsoleerde woonplaatsen. Andere etnische groepen 
die tot de Tai behoren zijn meest vrij klein in 
omvang' alleen de Bouyei (bijna 2 miljoen) en de 
Dong (~eer dan een miljoen) zijn wat talrijker. 
De Tai-volken wonen in meerderheid in de provincie 
Guangxi en aangrenzende provincies zoals Hunan en 
Guizhou, en ook op het grote eiland Hainan, vóór 
de zuidkust van Ohina. 
De Tibeto-Burmanen wonen meer naar het westen; het 
grootste volk binnen deze volkeren familie zijn de 
Tibetanen, ook wel genoemd de Zang, met zo'n 3.5 
miljoen, en de Vi met bijna 5 miljoen. De Vi wonen 
in het zuidwesten van de provincie Sichuan (Sze
chuan) en vooral in Vunnan, de provincie die tegen 
de grens met Burma (tegenwoordig Myanmar geheten) 
aan ligt. Bergachtige streken dus. De Vi zijn van 
ouds een krijgshaftig volk met een aristocratische 
inslag: zij waren vroeger één van de zeer weinige 
volkeren waar het gebruikelijk was dat slaven op 
hun beurt ook weer slaven hadden! De Bai, rijst
telers van de hoogvlakten van Vunnan, behoren tot 
de oudste bewoners van deze streek. Ze overleefden 
door naast rijst ook mais en zoete aardappelen te 
verbouwen, en genieten thans een toenemende wel
vaart dankzij een aantal hydro-elektrische projek
ten die zijn uitgevoerd en die ook de bevloeiing 
van hun akkers mogelijk hebben gemaakt. De Bai 
zijn een volk van iets meer dan een miljoen, en 
bewonen een gebied in het westen van Vunnan. 
De Han-Ohinezen, die ook in grote aantallen in 
Vunnan wonen, vindt men vooral in de grote steden 
en in de dalen. Ook hier wonen kleine groepen Hui
Ohinezen. 
De Miao-Vao taalfamilie telt vier volkeren, waar
van er twee méér dan een miljoen mensen tellen: de 
Miao (4 miljoen) en de Vao (1.25 miljoen). Deze 
volkeren wonen zeer verspreid over de provincies 
Guizhou, Hunan, Guangxi en Vunnan, en ook weer op 
het eiland Hainan. 
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DE ALTAISCHE GROEP 
De groep van de Altaïsche volkeren verschilt wel 
zeer dUidelijk van de Sino-Tibetaanse. Deze groep 
wordt - voorzover ze binnen de grenzen van Ohina 
wonen - onderverdeeld in vier taalfamilies: de 
Turkse, Mongoolse, Tungus-Manchu en Koreaanse. 
De eerstgenoemde taalgroep is uiteraard verwant 
aan de in Turkije wonende Turken, en de Turkse 
volkeren die in de nu zelfstandige landen van 
voormalig Sovjet-Oentraal-Azië wonen. Verscheide
ne van deze volkeren zijn uitgezwermd tot binnen 
Ohina: Kazakken, Oezbeken, Kirgiezen en Tataren. 
Ze wonen soms diep in de provincie Xinjiang. Een 
provincie die echter in hoofdzaak wordt bewoond 
door een ander Turks volk, de Uygur. In foneties 
Nederlands de Oeigoeren. Een volk van ruim 5.5 
miljoen. Zeven van de 12 etnische minderheden in 
Xinjiang zijn Moslims, wat natuurlijk weinig ver
bazing wekt, evenmin als het feit dat tegen de 
grens met Kazakhstan aan ook weer een wat grotere 
concentratie Hui-Ohinezen woonachtig is. Het 
Arabische schrift is hier eeuwenlang in zwang 
geweest. Van oorsprong zijn de meeste van deze 
volkeren veehoudende nomaden; de Kazakken maakten 
daarbij gebruik van paarden en de Kirgiezen van 
kamelen. Tegenwoordig wonen ze tenminste in de 
winter in vaste nederzettingen. 
De Mongoolse volkeren, waarvan de eigenlijke 
Mongolen met 2.7 miljoen binnen Ohina de grootste 
z1Jn, wonen langs de noordelijke grenzen van het 
land, vooral in het autonome gebied Nei Monggol 
ofwel Binnen Mongolië (benoorden de Muur!), maar 
ook in de provincie Oinghai meer naar het westen, 
ten zuiden van de lijn van de Muur als die verder 
westwaarts zou zijn doorgetrokken. De Mongolen 
z1Jn dus gewoon om het verste punt van de Muur 
heen getrokken! Maar ja, dat krijg je als je werk 
niet afmaakt (sic). 
De Tungus-Manchu taalfamilie bestaat voornamelijk 
uit de Manchu (bijna 3 miljoen) die in het noorden 
van Mandsjoerije wonen, verspreid langs de grens
rivier Heilong Jiang ofwel Amoer, en in mindere 
mate in de rest van Mandsjoerije. Het strategisch 
belangrijke (delfstoffenrijke) Mandsjoerije wordt 
allang niet meer in hoofdzaak bewoond door de 
autochtone Manchu, van ouds herders en jagers en 
vandaag de dag in alle mogelijke beroepen werk
zaam, maar door een' grote meerderheid van Han
Ohinezen. De grootste aaneengesloten groep mensen 
die nog dagelijks de Manchu-taal spreken woont 
vreemd genoeg niet in Mandsjoerije maar in het 
verre westen van Xinjiang, pal aan de grens met 
Kazakhstan. Het betreft hier de Xibe, die zo'n 300 
jaar geleden als grenswachten daar naar toe zijn 
gestuurd. 
Kleinere volkeren binnen deze taalfamilie, zoals 
de Ewenki en de Oroqen, ook in het noorden van 
Mandsjoerije woonachtig, hebben pas zeer kort 
geleden hun nomadische bestaan moeten opgeven. 
Tegenwoordig fokken ze veel herten omwille van het 
vlees. Een andere verwante groep, de Daur, heeft 
een veelzijdige agrarische traditie, die naast 
veeteelt ook landbouw, visserij en bosbouw omvat. 
Tenslotte wonen er binnen de Ohinese grenzen nog 
een kleine twee miljoen Koreanen, uiteraard 
voornamelijk in de buurt van de Noordkoreaanse 
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grens. Deze mensen zlJn immigranten, zij het van 
soms al generaties herwaarts: eeuwenlang zijn ze 
druppelsgewijs China binnen getrokken. Ze zijn 
begonnen als rijstboeren maar nemen thans volop 
deel aan andere sektoren van de economie. Wat ons 
misschien een beetje verrast is dat ze in etnisch 
opzicht niet met de Han-Chinezen verwant zijn, en 
zelfs taalkundig tot een volstrekt andere groep 
behoren! Deze verrassing zal wel het gevolg zijn 
van het feit dat de Koreanen het Chinese schrift 
gebruiken, zij het met aanpassingen. 

ANDERE TAALGROEPEN 
Dit rijkgeschakeerde palet wordt nog verder aan
gevuld met een aantal "exotische" taalgroepen, 
zoals de Maleis-Polynesische die in China wordt 
vertegenwoordigd door het 300.000 zielen tellende 
Kaoshan-volk. Dit volk woont niet binnen de 
grenzen van de Volksrepubliek, maar op Formosa, 
dat als Nationalistisch China (Taiwan) al tien
tallen jaren zijn eigen weg gaat maar zichzelf wel 
degelijk tot het Chinese moederland rekent. Kao
shan is een algemene benaming die wordt toegepast 
op de inheemse bergstammen van Formosa. Vanouds 
komen deze mensen aan de kost met het verbouwen 
van gierst en met de jacht. Niet algemeen bekend 
is dat bij deze volkeren tot in het begin van onze 
eeuw aan koppensnellerij werd gedaan. 
Austro-Aziaten vindt men aan de grens met Vietnam 
en Myanmar: kleine aantallen mensen die tot Mon
Khmer volken behoren, en Gin die verwant zijn aan 
de Vietnamezen. 
Tenslotte wonen er in het uiterste westen van 
Xinjiang, langs de grenzen met Kashmir & Jammu 
(Pakistan/India), Afghanistan en het nu onafhan
kelijke Tadzhikistan, nog zo'n 20.000 Tadzhieken 
die tot de Indo-Europese taalgroep behoren, en in 
het noorden van diezelfde provincie nog een paar 
honderd leden van de Slavische stam, te weten 
etnische Russen. 

KRANTEN 
Natuurlijk hebben al die diverse etnische groepen, 
misschien op sommige van de kleinste na, hun eigen 
nieuwsmedia tot hun beschikking. De Centrale 
Volksomroep van China voorziet naast uitzendingen 
in het Chinees (zowel in de Mandarijnse als in de 
Cantonese dialekten) ook in programma's in het 
Zang Wen (Tibetaans), Wei Wuer (Oeigoers), Hasaka 
(Kazaks), Chaoxian (Koreaans), Menggu Hua (Mon
gools), en in vele andere minderheidstalen. Van 
dagbladen die in China in deze talen verschijnen 
ontbreken mij de gegevens; ik heb in de naslag
werken maar twee periodieken in andere inheemse 
talen dan het Chinees kunnen vinden. Dit zijn "Ban 
Vue Tan" (= Veertiendaagse Revue) die sinds 1980 
in Beijing wordt uitgegeven in het Chinees en het 
Oeigoers en een oplage heeft van circa 6 miljoen; 
en RRenmin Huabao' (= China Geillustreerd), vanaf 
1950 ook te Beijing, een maandblad met 21 edities 
waar~an 2 Chinese, 4 in minderheidstalen en 15 in 
verschillende buitenlandse talen. 
Echter voor wie meer wil weten over kranten en 
tijdschriften in de Chinese minderheidstalen heb 
ik een contactadres: Minzu Chubanshe ofwel het 
Nationalities Publishing House, dat gespeciali
seerd is in de uitgave van boeken en periodieken 
in de minderheidstalen. Het adres luidt: no. 14, 
Hepingli Beijie, Beijing 100013, Chinese People's 
Republic.- DJO 
################################################# 

Gebaseerd op een tekst van David Jeffery voor de 
National Geographic Society, met aanvullende 
informatie uit het Europa World Vearbook 1992. 
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TOLK DER VRIJHEID 

Ter aanvulling van D@Oostra's artikel 
in ons vorig nummer van Au Courant 
over de Tolk der Vrijheid. 

In de pershistorische litera
tuur is dit blad natuurlijk geen onbekende. 
En dan vooral omdat de schrijver-uitgever 
daarvan, de 'beruchte' Eillert (of Eijlard) 
Meeter (Oude Pekela 1818 - Engeland 1862)was. 

Hij was een onderwijzerszoon 
en diende in 1833 als 15-jarige al vrijwillig 
in het leger. In Groningen zal Meeter zeker 
bekend blijven als de man die ooit het leider
schap voor een heuse revolutie werd aangebo
denjeen positie die hij nooit heeft geambi-
eerd. Men is het er bH jltbaar nog 
niet over eens in welke categorie Meeter moet 
worden ondergebracht : 
- schendschrijver (M .. Schnei1er); 
- rancuneuze intrigant en carrièremaker 

(B. Tammeling) i 
- martelaar voor de persvrijheid (L.Rijkens); 
- publicist van lagere orde (v.d.Meulen); 
- hoogst onbetrouwbaar querulant (L.Rogier); 
- dagblad-schelm (W.P.Sautijn Kluit). 

Joan Hemels vindt alle typerin
gen overdreven (De Nederlandse krant 1618-197 
Hij vindt Meeter de publicist die gevreesd 
werd door de autoriteiten en gewaardeerd door 
de internationale democratische beweging. 

De auteur van de Tolk der Vrij
heid heeft samen met Jan Bolt (de drukker)en 
enkele kennissen tijdens een kermj.s in een 
dronken bui eens "Weg met den Koning! Lang 
leve de Republiek!" geroepen in het openbaar, 
waarmede veel ellende begon. 

In 1840 werd hij eerst tot 
vier en naderhand tot zes jaar gevangenisstraf 
veroordeeld voor zijn republikeins geschrijf 
in de Tolk der Vrijheid. 'I'ijdens zijn gevan
genschap schreef hij overigens een drama over 
Rabenhaupt, de verdediger van Groningen in het 
rampjaar 1672. 

De gevangenisstraf heeft hij 
niet uitgezeten want hij vluchtte naar ParijSe 
In 1841 verleende Koning Wi1lem 1 hem gratie 
en keerde hij terug naar Nederland, waar hij 
zich in Den Haag vestigde. Enkele jaren later 
wilde hij een nieuw oppositieblad beginnen 
onder de titel DE ONAFHANKELIJKE, maar daar
van verschenen slechts vier proefnummerse 

Op 12 oktober 1844 startte hij 
DE OOIJEVAAR (als vignet een ooievaar met in 
zijn bek twee stukken papier waarop 'Grondwet' 
en 'Belasting' en op de bodem een derde stuk 
waarop gedrukt 'Monsterwet'). In mijn collec
tie bevindt zich hiervan het nre 37 van zondag 
22 juni 1845, waarvan bij dH artikel een il
lustratie. 

Het in dit nr.voorkomende ar
tikel "de val des Koningschap" was mede oor
zaak van gerechterlijke vervolging. 

De beschrijving van zijn gevan-
genemingen overbrenging naar de gevangenis 
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wordt uitgebreid beschreven in Sautijn Kluit' 
publikatie van mei 1876 in de Ned.Spectator. 

Meeter begon zijn HAAGSCHE MINIATUUR 
NIEUWSBODE op 4 juli 1845. Er verschenen 
slechts 13 nummers, de laatste op 26 sept. 
Van zi jn ON'[WAAKTE LEEUW kwam maar ~én nr 
uit op 22 sep~ 1845@ Ook een miniatuur kran
tje. Het Nederlands Persmuseum bezit wel een 
afdruk van het zetsel voor een 2e nr dat 
echter nooit varscheen@ Het lag klaar toen 
Meeter en zijn drukker-uitgevers weer werden 
gearresteerde 

Na zijn vrijlating geeft Ei1lert 
Meetel' een nieuw weekblad uit DE STAR DER 
HOOP (3-6-1849)te Nijmegen 

Tot slot werkt hij nog als redac
teur bij de ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. 

Als hij in nr. 764 van 13 maart 1851 
een artikel laat opnemen "Eenige schijnbaar 
ingewikkelde, maar hoogst gewigtige vragen", 
gericht tegen de politie overheid in Rotter
dam en in Den Haag en enlte1e ministers, 
wordt hij bij verstek tot 5 jaar gevangenis 
veroordeeld; hij zit echter intussen in 
Engeland. 

In 1857 schreef hij daar een boek 
over zijn belevellissen. waarvan pas in 1966 
bij Polak & Van Gennep te Amsterdam een 
nederlandse vertaling verscheen onder de . 
titel "Kranten, kerkers en koningen". Een 
zeer lezenswaardig boek! 

Ei11ert Meeter is nooit meer in 
Nederland gewe.est en stierf in Engeland in 
'1862. 

(een literatuur lijst wordt op aanvraag 
gaarne verstrektl) 

LMC"N" 
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wo. H. APRIL - MEI - JUNI 1945 

Dit is de laatste aflevering uit de reeks artike
len over de Tweede Wereldoorlog. Met de vijftigste 
jaarlijkse herdenking van de bevrijding komt dit 
VKTV-'projekt", opgeluisterd met afbeeldingen van 
krantenvoorpagina's uit die tijd, ten einde. Bijna 
zes jaar lang hebben we per kwartaal aandacht 
besteed aan het verloop van de oorlog, met de 
nadruk op de onderlinge samenhang van de gebeur
tenissen aan de verschillende fr0nten. Het zal 
degenen die in deze periode van de geschiedenis 
gp.ïnteresseerd zijn, meer dan eens zijn overkomen 
dat zij deze belangstelling moeten rechtvaardigen: 
het was zo'n afschuwelijke tijd, hoe kun je dáár 
nu zo in verdiopt raken? Op die vraag zal iedereen 
in zijn eigen nuances antwoorden, maar ik denk dat 
er een grootste gemene deler is. En die heeft geen 
betrekking op de glorie van de eindoverwinning, op 
de kameraadschap van soldaten onderling, en wel 
allerminst op de gruwelijkheden die er gebeurd 
zijn. Nee, het was naast alle verschrikkingen en 
onzekerheden een buitengewoon boeiende en spannen
de tijd, waarin op alle gebieden en niveau's uit
zonderlij 11 veel gebeurde. Tal van ontwikkelingen 
vonden versneld plaats en hadden vérstrekkende 
gevolgen. Het was een uiterst cruciale fase in 
onze geschiedenis. Dat we die bestuderen is niet 
alleen interessant maar ook noodzakelijk, en dat 
zal zeker zo blijven. Per slot van rekening kunnen 
we alleen in de toekomst kijken vanuit het heden, 
en het heden is al weer verleden op het moment dat 
we het woord uitspreken! Wij bestaan dus uit ons 
eigen verleden, en van progressie kunnen we alleen 
spreken als we het verleden kunnen vergelijken met 
een later tijdstip. We moeten hopen, en mogen in
middels misschien een beetje verwachten, dat de 
Tweede Wereldoorlog het laatste conflict in zijn 
soort was. Het is om die verwachting substantie te 
geven dat het bestuderen van die periode nodig is. 
Heiaas moei natuurlijk worden onderkend dat deze 
verwachting minder is gebaseerd op een doorbraak 
van het gezond vers~and dan wel op de afschrikking 
van de kernbewapenl.ng, en van de biologische en 
chemische wapens, die nog steeds DEIstaan. Laat ons 
dat niet vergeten! Een grote oorlog valt niet meer 
te winnen zonder dat ook de 'winnende" partij 
onoverkomelijke verlie~en krijgt te verduren. Nog 
steeds kunnen we het n1et zonder afschrikking 
stellen. De wat deprim., rende paradox is dan ook 
dat een grote mogendheid of, zoals in ons geval, 
een belangrijk militair bondgenootschap, zich op 
zo'n groot conflict moet voorbereiden juist om te 
voorkómen dat het plaatsvindt. Ook nu, na de 
ineenstorting van de Sovjet-Unie, is dat nog 
steeds het geval. We kunnen het ons nog steeds 
niet permitteren het er op aan te laten komen. 

SUPREMATIE TER ZEE 
Wat de Tweede Wereldoorlog ons óók, en zeker niet 
voor de eerste keer, onder de neus heeft gewreven 
is dat wie de oceanen beheerst strategisch de 
beste kaarten in handen heeft. Het voeren van 
iedere oorlog - ook eell koude - is in niet onbe
langrijke mate een zaak van verbindingslijnen, en 
in een wereldomvattend conflict lopen ze voor een 
groot deel over zee. Bovendien is vervoer over zee 
relatief goedkoop en vrij van complicaties, zeker 
als he·t om grote hoeveelheden gaat. Waar je dus 
als grote mogendheid voor moet zorgen is dat je 
beschikt over ruim voldoende vervoerscapaciteit 
ter zee - koopvaardijschepen dus - en over ruim 
voldoende maritieme gevechtskracht, om die schepen 
te beschermen, opdat ze veilig hun havens van 
bestemming kunnen bereiken. En natuurlijk om de 
de tegenstander het onbelemmerde gebruik van de 
zee te ontzeggen. Dat laatste is wat de Duitse 
Kriegsmarine in de Tweede Wereldoorlog heeft ge
probeerd door de inzet van haar onderzeebootwapen 
en oppervlakteschepen, het leggen van .ijnen en in 
mindere mate het bestoken van gealliëerde schepen 
vanuit de lucht. Overigens zonder dat de Duitsers 
ook maar bij benadering beschikten over een vol
doende groot tonnage aan koopvaardijschepen om hun 
suprematie ter zee, in geval ze die op de Britten 
en Amerikanen zouden hebben weten te bevechten, 
zelf ten volle uit te buiten. Deze strijd, die 
bijna uitsluitend in de Atlantische Oceaan is uit
gevochten, is één van de meest cruciale campagnes 
van de hele Tweede Wereldoorlog geweest; wellicht 
de enige werkelijk cruciale. Zeker is het de enige 
geweest die zonder onderbreking van de eerste tot 
en met de laatste dag van de oorlog is gevoerd. 

DE TECHNIEK 
De angstwekkend grote verliezen aan koopvaardij
schepen, en in mindere mate ook oorlogsschepen, 
die de Duitsers de Britten, en later ook de Ameri
kanen, in de beginjaren van de oorlog toebrachten, 
waren te wijten aan verschillende factoren. Vooral 
was er het ·tekort: aan marineschepen (j agers, fre
gatten, korvetten enz.) om de konvooien te bege
leiden; veel van deze schepen aoesten eerst nog in 
Britse havens worden vastgehouden in verband met 
de dreiging van een Duitse landing op de Engelse 
kust. Bovendien waren veel bemanningen nog niet zo 
bedreven in de onderzeebootbestrijdingstechnieken; 
de Asdic was een vrij recente uitvinding die nog 
maar nauwelijks aan de praktijk was getoetst, de 
nodige geoefendheid vergde in de bediening en nog 
nie·t eens op alle marineschepen was geinst:alleerd. 
Het arsenaal anti-onderzeebootwapens was in feite 
beperkt tot dieptebommen; de kans om aet een tor-
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Harry S. Truman the 

third Vice Pr .. ident 
to ,erve under FnOlk
lin D. R006evdt, ta

nillht became the 32d 

Pre.aidenl 0 j th e 
United State,. 

In his firat oh:dal 
act. he /\&Ked military 
leader. 10 meet with 
him Friday and iuued 
thi .. hrat pronounee· 
ment: 

j'The world may be 
surc thl we wiIJ prol'>' 

ecute the war on bath 
(ronh, cat.t and WC6t, 

wilh all thc vigar we 
poneu, to 11 aUcceaa· 
lul conduaion. In that 
{aith and with that 
apirit of courage we 
mUit carry on." 
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LATE5T PICTURE Of F. D. R.-Thu phologrllrh o( Preudor:lt Frn.u1.lin D. Roou:velt \'IU 

!TU. de at th.e White Hou~(j Oft MB.rth 29. 1945 . 
At 7 :09 tonight beo 

(ore thc Preaidenl'. 
official fl1mily hutily 
I1l11embled in the Cab· 
inet Room of thc 
While Houae, Mr. 
Truman took the oath 
(rom memory (rom 
Chief JUI~tice Hnr!an 

TRL~N TAKES aAm IN PRESENCE Of WlrE A~D DAUGHTE.R-r-;~ Prttidcnt, 
...,.jth ~.And I..Ipfl.Îl.ed, u ,wam in in !..he ClI.binet Room 01 e1~uth'e officu 1\.1 !..he Wllile Howe.. 
Mn. Trum.a..n 1\1 center, &ujilbttr MArgfUet at riJlbt. r-~--~~~~~~~~~-~-~-~~~~~~------I 

F. Stooe. 
Leu thliln two houn 

bdore he wn4 called to 
lhe \Vhite Houl!.e to 
receive th e trnak 
ncw. oE the Presi. 
dent'. del1th (rom Mr. 
Roo.e-velt'. own IiPI. 

But when Prcl!.iden
tial Secrelary Stephen 
Early cnlled him, Tru
mlln hAd 8 premani. 
tion. ""m terribly 
afrIlid t h tl 1 oome· 
thinc'. hnppened," he 
lold bi. aecrelary. 

A r r i V i ft g at the 

Wbite Hou.e in the 
8 ti. Ol e gray double

Globe Begins T ruman Biography 
Writer Just Back From Visit \Vith Home Fol 
at Birthplace of New President 

Thrce week9 ago the Globe asked Franc.es Burn9 of its staf1 to 
gIJ to Lamar, Mo., \'.'hcre Harry S. Truman wag barn 6\ yeMs ago 

next ~1ay 8, and to follow in the foctsteps which might same da.y 
b~i;-:g him-and which no\\', bya lragic moment of fLite, ha\"e 

brolIght him-to the \Vhite House. 
Mrs. Bmns visitc::d with his 92·}'C3r·old mnt},er. \~ho 

did not know then that she SOOn was to L'e the mot},er of a 
President. She visited with his sisters, his brother. his 
cousins, his lawn playmates, his teachers, the mid-V.,fest 
city politicians who started him on his political laèder 

which l ... d to lts higr.est rung. 
Then this reporter returned to her typewriter J.t the 

Boston Globe and wrote a truly movin~ biographr. which 
was filed away for use "if and when." It tmoed out to be the biography of 
tr.e ~tissouri cóuntry boy who became 3Zd President of thc United Slales. 

In thc IÏrst chapter, on lhe editorial page of today's Globe, Mrs. Bllrns 
tûes Globe readers to Bal ton County, wherc John Truman bought a r.--,ule 
ba:" in 1881, and whcre tbc ncw President ol thc United Stales was barll. 
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RU5sians Cut Lifeline 
of Nazis in Vienna 
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GUlDE TO FUTURES 

Roosevelt 

Suffers Fatal 
Stroke at 
Warm Springs 

WARM SPR1NGS, 
Ga., Fridny, April 13 
{AP).-P I a n a "Wcrc 

completed I!uly tode.y 

for a .implo funeo:o1 
fOT Franklm ~ 
Roosevelt ft e M r a. 
Rooaevelt arnved to 

join her beloved d6tld 

nnd begin the journey 

bad, to Waahington. 

The Preoidenl'. wifà 

wao Aown {rom \Vaoh

inlllon in o.n A rIn y 

plnne and was taken 

immedintely ta thc 

Warm SprinSB Faun· 
do. t i 0 n where Mr. 

RooIIevelt died of eer· 

ebral hemorrhnge at 

4:35p.m. (E.W.T.) 
It WllD made known 

thai the funernl train 

would start for Waah~ 

ington during the day, 
nrriving SAlurday for 
the Eunernl at 4 p, m. 
in the Enllt Room of 
the Whitc J-{OU0C. The 
room oenll!. only 200 
find only higheat U. S. 
llnd foreign officials 
wil! nHend. 

Burial wil! be at lha 
ROOl~evelt al\cc0trnl 
home at Hyde Park, 
N. Y" probnbly on 
Sunday. 

The body will not lie 
in .tüle. 

His slreng1h sappe-d 
by lende ra hip in Àmer· 
kü's greateAt waf, Mr. 
Rooacvelt' a unexp.ecl· 
cd death today 
otunned the world. 

Mr. Rooaevelt'.lut 
worda were: 

jOl have ft. terrific 
headachc. " 

He apoke them lo 
Cmn Haraid Bruenn, 
no.val physicilln. 

Preaidential SeCYQ. 

tary Willin.m D. HAB' 
actt uid Mr. RooBQ. 

11"", nOOillf\lXLT I"'lIqt. 



pedo zo'n klein~ U-boot te raken was vr1J gering. 
Pas later deden andere wapens hun intrede, zoals 
de Hedgehogs, en de akoestische torpedo's die van
uit vliegtuigen werden gedropt en in staat waren 
zichzelf te richten op het geruis van de schroef 
van de onderzeeboot. Maar alvorens een U-boot kon 
worden aangevallen moest hij eerst worden opge
spoord. Dat opsporen was een kwestie van taktiek, 
van techniek en van informatie. Je zou doaweg de 
oceaan kunne~ gaan afzoeken totdat je Asdic een 
signaal opvangt, maar als je dat probee~t ko~.je 
er al gauw achter hoe groot de oceaan e1genl1Jk 
wel is. Om die taktiek effektief in praktijk te 
brengen heb je veel te veel marineschep~n nodig. 
Dus is het van belang dat je weet waar Je de U
boten kunt verwachten. Ergo: je moet het uiterste 
proberen om het berichtenverkeer van de vijand te 
onderscheppen. Aangezien de Duitsers over de 
Enigma codeermachines beschikten was dit geen 
eenvoudige zaak. Dankzij de inspanningen van een 
groot team wiskundigen en andere specialisten in 
Bletchley Park, en een aantal meevallers (een 
verhaal op zich!), zijn de Britten daar tenslotte 
met vallen en opstaan in geslaagd. Hoewel ook 
later nog periodes van inlichtingen-stilte zijn 
voorgekomen. En passant ontwikkelden deze Britse 
wetenschappers 's-werelds eerste computers. 
Ook als je weet waar je de U-boten ongeveer kunt 
verwachten moet je ze eerst daadwerkelijk waar
nemen voordat je met enige kans van slagen diepte
bommen kunt gaan rondslingeren. De Asdics werden 
in de loop van de oorlog natuurlijk wel verder 
geperfektioneerd, en het bediendend personeel 
raakte steeds meer bedreven in hun werk. Maar een 
onderzeeboot bleef een lastig object om te vinden. 
Een geluk was dat ze hun torpedo's in de begintijd 
alleen vanaf de oppervlakte konden lanceren, maar 
dat deden ze bij voorkeur 's-nachts. De zee is 
bijna altijd min of meer woelig, en in het d~~ker 
is een onderzeeboot ook aan de oppervlakte b1Jna 
niet te zien. Pas aan het eind van de oorlog deed 
de in vliegtuigen geïnstalleerde MAD-apparatuur 
zijn intrede; deze apparaten namen afwijkingen 
waar in het magnetisch veld van de aarde, zoals 
die door b.V. stalen onderzeeboten worden veroor
zaakt. Daarmee en met de ,akoestische torpedo's, 
werd het vliegtuig een geducht wapen in de strijd 
tegen de U-boten. 

DE VERDEDIGINGSTAKTIEK 
Uiteraard had de techniek ook Z1Jn weerslag op de 
taktiek. In principe varen koopvaardijschepen in 
hun eentje, maar je hebt nu eenmaal niet voor el~ 
vracht- tank- en passagiersschip een escortesch1p 
beschikbaar. Vandaar dus de konvooien, en die 
werden naarmate de onderzeebootbestrijdingstech
nieken en -bedrevenheden vorderden steed~ beter 
beschermd. Er is een periode geweest, kort nadat 
de Ve~nigde Staten aktief in de oorlog betrokken 
raakten dat er langs de Amerikaanse Oostkust niet 
in konv~oi werd gevaren. De Britten hadden in dat 
stadium met het konvooistelsel al redelijk wat 
succes geboekt, en de U-boten al een flink aantal 
gevoelige klappen toegediend. De U-boten weken en 
masse uit naar de Amerikaanse kustwateren zodra ze 
ook Amerikaanse schepen vrijelijk mochten aanval
len en joegen maandenlang het ene schip na het 
and~re naar de kelder, niet zelden in het zicht 
van de kustbewoners. Gekonvooieerd werd er echter 
niet. De Amerikaanse marine, in casu admiraal 
King, bleef maandenlang doof voor Britse adviezen 
om dat toch maar eens te proberen als ze nog een 
paar schepen wilden overhouden. Tenslotte moest 
King natuurlijk wel toegeven. Maar veel sch~~ps~ 
tonnage, en natuurlijk veel mensenlevens, z1Jn 1n 
die periode door een vrij domme competentiekwestie 
verloren gegaan. Maar de US Navy wilde niet alleen 
van de Britten weinig aannemen; ook met de US Army 
Air Force bestond een slepende vete, over het 
gebruik van aan land gestationneerde vliegtuigen 
voor de onderzeebootbestrijding. Met name over de 
vraag wie er de baas over zou zijn. De USAAF heeft 
geprobeerd naar Brits voorbeeld een kustcommando 
op te richten, maar stuitte daarbij steeds op de 
tegenwerking van de marine, die dit tot haar eigen 
werkterrein rekende. Omgekeerd wilde de USAAF niet 
één vliegtuig voor dit doel afstaan aan de US 
Navy. Het duurde dan ook onnodig lang voordat RAF 
Coastal Command, die natuurlijk niet vooraan in de 
rij stond voor toewijzing van deze VLR (Very Long 
Range) Liberators - het vliegtuigtype waar het om 
ging - de luchtdekking kon uitbreiden tot over de 

hele vaarroute tussen de Britse eilanden en Noord 
Amerika. Voordien was er sprake van een aanzien
lijke ·air gap· waar de U-boten genadeloos pleeg
den toe te slaan. 

DE TAKTIEK VAN DE U-BOTEN 
Het Duitse U-boot commando, onder de bezielende 
leiding van Dönitz, zette natuurlijk ook alles op 
alles om het maximale rendement uit hun boten te 
halen. Zodra bleek dat solitair opererende boten 
minder succesvol werden gingen ze in groepen te 
werk. De Britten spraken van wolf-packs; de 
Duitsers hadden het over hun Rudeltaktik. Gaande
weg werden die groepen groter, wat niet alleen bij 
het aanvallen van een konvooi een voordeel was (de 
escorteschepen wisten niet 'meer waar ze eerst en 
laatst op af moesten) maar ook eerder al, bij de 
opsporing van een konvooi. De Duitse B-Dienst 
beschikte over accurate en actuele informatie over 
de dienstregeling van de Gealliëerde konvooien, 
maar wist niet steeds of een escorte-commandant, 
afgaand op'informatie van de vaste wal, zijn route 
zou gaan verleggen om de U-boten te ontwijken. Dus 
werden de U-boten in afwachting van een konvooi 
over een linie van vele tientallen kilometers 
lang, haaks op de verwachte route van het konvooi, 
verspreid, waarbij ze net genoeg tussenruimte be
waarden, om onderling contact te houden en hun 
waarnemingszones elkaar net voldoende te laten 
overlappen. Evengoed lukte het diverse konvooien 
om, vooral in slecht weer, ongemerkt zo'n linie in 
hinderlaag liggende onderzeeboten te passeren. 

DE U-BOOT TECHNIEK 
Ook de Duitsers boekten technische vooruitgang; de 
snorkel is wel het meest bekende voorbeeld daarvan 
maar er zijn ook andere verbeteringen geweest, zo
als de Hagenuk radar-detector van Telefunken, 
waarmee speurende Gealliëerde vliegtuigen op tijd 
konden wor'den waargenomen. Soortgelijke apparatuur 
werd gebouwd door de Parijse firma's Metox en 
Grandin. Verder ontwikkelden ook de Duitsers een 
akoestische torpedo; ze noemden het ding ·Zaun
könig·, en behaalden er enig succes mee, totdat de 
Britten en Amerikanen afleidende geluidsbronnen 
een eind achter hun schepen aan gingen slepen. 
Verder werd er op een gegeven moment luchtdoel
geschut gemonteerd aan dek van de oudere types 
U-boten. De bemanningen noemden deze plek schert
senderwijs hun ·Wintergarten" , maar al spoedig 
kregen de Gealliëerde vliegers door hoe ze hiermee 
om moesten gaan, en toen was de grap er gauw af, 
zeker voor de kanonniers aan boord van de U-boten. 
Tegen een met kracht doorgezette aanval door een 
goed bewapend vliegtuig had een aan de oppervlakte 
varende U-boot in de regel heel weinig kans. Het 
werkelijke belang van al deze ontwikkelingen was 
echter niet zo groot; geen ervan, ook de snorkel 
niet, was belangrijk genoeg om de Duitse U-boten 
het doorslaggevende succes te bieden waar Dönitz 
op hoopte. Anders was dat met de totaal nieuwe 
typen U-boten die door professor Helmu·th Walter op 
de tekentafel werden gezet, en die een drastische 
technologische vooruitgang betekenden. Deze Walter 
was een briljant technicus die in Kiel een eigen 
fabriek had waar hij al vóór de oorlog ondermeer 
experimenteerde met U-boten die werden aangedreven 
met waterstofperoxide als brandstof. 

DE STRATEGIE 
Maar in begin 1940 had Hitier een streep gehaald 
door alle militaire ontwikkelingswerkzaamheden 
waarvan het resultaat niet uiterlijk in 1941 tege
moet viel te zien. Vanuit het Duitse standpunt was 
dit een vrij dOmMe beslissing. Hitier had in de 
beginjaren van de oorlog geen duidelijk inzicht in 
het belang van de Atlantische strategie, anders 
dan zijn marinebevelhebber admiraal Raeder, en 
zeker anders dan Dönitz, die een strateeg van de 
eerste orde was. Hitier had een afkeer van de zee, 
en had niet veel oren naar Raeder's advies om zo 
snel mogelijk de Britten uit de Middellandse Zee 
te verdrijven. Bovendien erkende hij - terecht -
het gevaar dat voor Duitsland zou dreigen indien 
het in een te vroeg stadium in oorlog zou raken 
met de Verenigde Staten, want voor een groot
scheepse confrontatie op de Atlantische Oceaan was 
Duitsland op dat moment nog lang niet klaar. 
Alleen al de krachtsverhoudingen tussen de Duitse 
en Britse marines toonde dit aan: in slagschepen 
was di~ 1 :7, in kruisers 1:6 en in onderzeeboot-
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surrender 
North-Western Germany-weU over 

them naval personnel-as fr om 8 
men, and aquarter 

0' doek this morning. 

E 
This historie vidory of British arms, with' the elld of 

fhe war on fhe Western front. was 3nlloulleed hom Supreme 
Headquarters at 8.15 last night.· h is thegrelltest unq)ndif'ional 
surrender of this or any ofhe r war, ewen gre:lter than thai 
acce'ptedl by fielcl-M21rshal AI exandler at Mediterraneal'll H.Q~ 
on Sunday. 

A ""case fire" order on tllc whoic of Mont-

F l T h gomery's front was expectcd last night, six weeks 
.( ~~nd~~e:~S ~fvet~ ~~ St~~; aftel" thc British crossing of thc Rhine. 

Fi~~~~r;~1.~o~~I~~~!~;~~;~'\s It wiJl, mean thai thc on]y -arcas tv b~ 
, ~~e~.t'~om~:l.;;~~ ~~~~e~ll dcansed of tile Nazis are Norway~ ·Western 
~~r;d'_w~~~ce~e~~a~~ll~~ Czcchosiovakia, a ·pocket of Germany roû'nd 
Den",ark. Jncludlng Heligo- Dresden, a slrip of Auslria ,md Ihe fortresseS on 

, ~,.rl" ~~~~~~~l~ t~a~f:f: lile Atl!lntlc seaboard . .:m:grouD 
•. treetlVe,oB.oo., lIioh!gomery ,sÎqucd Ihe "grcëmemwifk' 

:~'~i": " !1'n:ll<~~ ~-i3 - ~~ "'-.';,..~ ~ ~""",=m""",,.,..,.~ 
" """"em sn"- """"rn Mlm, liis: lie"çfquarle~., Hedld,nt>t,·me-ei[JO<;tiÎ1lb.._h:~i\~~tJli..~~.~ 
l;"h4 ',,",,, ol. ",'Te.d",. ,Imll.', , Ther~ is no mention ofille ersalz Fllehrer in Ihé 'G' E:RMÁNY neve, hall,'al ;~;~st' !mpl()u~ !n North Halv. • ' 

~t.O::.':'.':?,"~~~ 'R,:;;,,!~ ncgolblions ",hiel! be~an' or~ 11mrsdw. , ~PIn:n!Or ~n~v_~n!..E:iI~~: , 

Baid Monty: you don 't agree I shall go on with 
the'· war 'and shall ,he delighted to do 



0..1.' Uk.: vVLLI::~'..I.1:: \OU<I .JU"1f\j r-~iU:'> I . s. 1-1.1:::'1 UH.I..\,;ML Wt:Ii'iI::'II"Mt'ctll 

SERVICE, 8 NONKS AVENUE, NEW BARNET, HERTS EN5 108, 
ENGLAND, PHONE 09-44-81-4403159 

No. 14,012 Consl dim,oul '1.55 pm 10 h nm IV !èDN 1':SIlA Y MA Y 2 1~·ló MDnll ri sc, 2 .. 16 um ('I'hurs) ,eI,·IO .. 10 um One Penny 
~--------~~~----------------

GERMANS PUT OUT TUE NEWS EVERY ONE UOPES IS TRUE 
Drum .. roll hel"oics.-Jthen build .. up of hel"o .. leader fighting to his last breath' 

\ 

Doenitz goes on radio ~fj 
I am your new Fuhrer 
'GERMANY WILL FIGHT ON' 

Express Rodio Station 

H lTLER was kilJed at his command pos t in Berfin yesterday afternoon, nccording 
to a Hamburg radio announcemen! at 10.30 last night. Grand Admiral Karf 

Docnitx, not Himmlcr, is his successor, and Docnitx announccs: 

HOW WIIAT IIAPPEHS 
TO BERHADOTTE? 

COUNT TO 
MAKE NEW 

JOURNEY 
from C. D. MASTEnMflN 

BTOCKIlOI,M, Tll(',~d;'ly,

C01l n t. ncmadottc, UH! 
Swr·d\.~h pcncr rll1l.~s;HY, 
:HrlVt'c\ l).lck In Sll)('kholm 
(',Hij' [oday nfLl'r h\$ ('(111-

t.\ct.~ \\'lt'~l thc Ocrma.ns In 
Denlnnrk, ;'Illtl $;1..ld hl' {'(luId 
r.oLmi'lkr r. sL'l.lcnlcntnb,)ul 
hl.'> nr~ot.\:\tlon.~" \l1\tI\ ccr
I~lln \.h\n~$ 1l;tf"lHl\." 

'T1lC' S!!lIrtt!f1!l 1\'[1.3 "too t\cl\Cf\\-e 
;\lld uIlI,',\! " 

i!~ ,,~_'<) Md,l h~ 011< dul to rn~~ ... 
n!1n'.htr JOIunr.y ~Il, I .... '~Q\lI~\ 

1l;~ o\~~ ~~~ ~~ \ :.(~';~l~~ ~ ~~~ r~ h l~ I ~ C ;~','~:~ ,;,: 
... !lrll h,. cn!1ttIIN\ J\ \.Ir",\{\cl\~l 
11' 1\ II.~ dllr In nl~k,. nl 110011 (111 
,t..:' ~:,·II'''f.lc;l ,.1 rl 1.) 1,,.'k'III' 

A' J\ I'IC~~ nllllrrrncc he rMl rlr,! 
(JU_ \1 )'111 ~ n lWu~ 1><' I\C~ '''-"1(0(1/\
rlf'n~ ..... 1111 'r" O<"rrnlln' IlIlt \\M 
t~I'i\n,I\' .. flhllil lhr ncd en'," 
p:o.,t (I( hl, Jnl! In OCr'i[!\.1rk, 

Frccd Britons 
AI hl~ m~rllnlf ... llh Wrrt1rr nr,', 

C1nmnll ~1I111,t"'f lil P,'t1I\\'If)(, 1\1' 
\~Ir\ !Hl, nn,'rll:rn.t. 'l,.,tI_~"r_'::1f~',~~] 

strugglo wilJ continue." y---,--
The rndio ~:"'e no delnils of lIi1lcr's re· 

porled denlh, nlld the lIulhorily for lhe stille· 
llIent rest." t'lltircly 011 Docllitz. Thi .... mil)' he lhe 
hrg-illllillg' of the gTcnt Ililll'r Legend to lndld 
IIIJ the Fuchrrl' 4lS n ll1)'slirnl Gcrlllnn hem nncl 
murt)'r. 

Thc last GCl'llHlll rcfrrcncc (0 HitJer was 
ilJ ycslcrclay's Gcrillan COllltllnnd communiqué. 
which 3l1id: "lil Ihe henri of Berlin Ihe ~lIlIlIllt 
g-arrisoll Rathercd rOlllld thc Ftlchrcr nnd hcrdcd 
tog-cther ill n YCQ' nnrrow sjJncc is c1cfcuclin,l:!' 
it~('lf heroically ilg-ninst o\'crwhclmlng- nssnults." 

I For ;111 houI' :lud :l h.1lf JI:llTlburg I':ldio 
huilt \1[1 10 [IJ(' :1I11l0IJIlCClllClll. [('Iling li'<;[(,I1(,I',<; 
10 s[and b~' for grave 11 C \\'."1, All ol'cilc,<;II'D 
pl;]~Td \\':lgllL'r'S "Twilighl of Ihe Gods," 

'GERMilN PEOPLE flOW' 
At I:lsl, :d'lcr fnlH' rolls or dl'ltlllS, tbc. ~ln

IWl1l\Cl'1' s:lid: "tl is rcportcd rrolll Ihe 
FUl'lIrcr's It.Q. 111,,1 our Fuchrl'r, Adolf Irillcr, 
lI:ls f:tllrll IhL" <1r1crnooll in his COllllll::lIHl po~l 
in Ihe Heie!! Cln!1crr\', lighlillg' 10 his I;\sl 
brt'ullt {'Ol' (:l"'tf'f.m\' il~~IIl,.,1 lJ.oJshc\'iS!ll. 

"On Aprjl :J() !iH~ FllclJl'L'1' :lppoinlcd ernnd 
Admir;ll DO(,Ili!z ;1'> Ids .<;!I('('c,<;snr. Thc ndtllil';1! 
unt! S\l(('('s<.;nr of thc Ftlcltl'C'r IlO\V lc;\ds the 
(;('rlll:1tl ph)plr," 

Nrxt rafllC thi' Ol'rlll:l.n NatlOll,11 tinlhrfll. th~ 1I[1r.~t 
W('s~('1 .~ong-, Jtlorc drull\-roU,,; "lid :\ lhr(,c~lll!nlll('s' 

jagers 1:9. De Britten hadden zes v1iegdekschepen, 
de Duitsers twee in aanbouw, die nooit zijn afge
bouwd. Wat het Duitse onderzeebootwapen betreft, 
Dönitz vond in 1939 dat hij toen maar een zesde 
van het aanta1 U-boten in diens't had dat nodig was 
om de Britse koopvaardij van de were1dzeeën te 
verdrijven. Desondanks moest de Britse koopvaar
dijv100t, toen de meest omvangrijke ter were1d, a1 
in 1940 zu1ke zware ver1iezen incasseren dat het 
de Britten bijna de kraag heeft gekost. En dat gaf 
natuur1ijk ernstig te denken. Want verwacht kon 
worden dat de Duitse werven vanaf het begin van de 
S1ag om de At1antische Oceaan in koortsachtig 
tempo nieuwe U-boten zouden gaan af1everen. 

PRODUKTIE-OORLOG 

Maar het nieuwbouwprogramma van Dönitz's U-boot 
commando moest voor de he1sdeuren worden wegge
s1eept, en kwam pas echt op gang toen hij ze1f 
opperbeve1hebber Van de Kriegs~rine werd, in 
januari 1943. Op dat moment was de Amerikaanse 
oor1ogsinspanning a1 bezig op gang te komen, ook 
en voora1 op het industrië1e v1ak: het zou niet 
1ang meer duren voordat de Amerikaanse scheeps
werven zu1ke grote aanta11en vrachtschepen af-
1everden dat de ver1iezen ten gev01ge van mijnen 
en aanva11en door U-boten erdoor teniet werden 
gedaan. Dönitz wist niet precies hoevee1 schepen 
de Amerikanen per maand zouden produceren; dat het 
vee1 zou zijn besefte hij terdege, dat zijn nog 
varende U-boten het zeer moei1ijk zouden krijgen 

T HE Duily Expres, rejokes la 
nl\l\OllnCC the reports of 

Adolf Hiller', dcalh, ft prinls 
todny c\'~ry linc of informntion 
ahoul lhe nlanner of his dellih. 

ft g-il'e., 00 pielure of lhe 

world's most hnlcd fnce.' 

It wastcs 110 inch of space 
upon his' ('nreer. Thc cviJ of his 
deeds is uil 100 weil koowo. 

ft records lhal Hiller was 

born Schickclgrllbcr al Brnunnu, 
Ao.slriu, on April 20, ISRD, ood 

lhnl hi, da)'s upoo lhe enrlh he 

sought to conq lIcr wcre too long. 

HITLER 11. I Himllller 
split 

frOnl the 
navy? 

Dy GUY [O[N 

HlmrnJrI" tlll\rl...\ \0 Ulrl Ult 
~'I\r n"'l' or mAl' n('ol hJ\V~ U" 

DEMOB. 
PLANS 

SPEEDED 
"·irR/. Ol//. ~i.1: weekn 

affer l' g Dali 

in SCCl'ct 
~M"rrt II!Pf'mt ot l><' .... nll1_ It I' ~n1.AN, TUrlrtu.-Tht fY'<\'n (lt 
ff'col:ul\rd UI~t tir ('1'11,\ harrtl)' Mu"wl\nl. VI~rfIÜ I'~lnrn, II~ nll ... 
hrl'ln piJ F'urlotrt31,lj' 11)' nnnounr· ItU.', ~nd Ach Ite St..\I~cr. lhr 
!~'..K _ th~t _),\~~ _ ~ !:~~ _.~\, I\..~_!,? ~,~n:~,~~.!~~ ~'!~~:t~~!,t r. J\~;I~ t:'.:~ ~l:. ~..!,r,e bUTI~d 

IVictory 
night
bonfire 
night 

GERMANS LOOT 
H1TLER'S 

BEER CELLAR 
"11'\'1('11, rlln,LI,' _ 
(" lIi lil' ~Ir 10",1,,( Ilo. 
~I ""I, h \I .. " ,.11 or ",,,", 

wist hij ook, en dus ook dat het er om zou spannen 
of hij op tijd zijn nieuwe onderzeeboten in de 
vaart zou kunnen krijgen. 

TYPE XXI 
Dönitz had dus einde1ijk van Hit1er toesteMMing 
gekregen om op grote schaal nieuwe U-boten te gaan 
bouwen van een rev01utionair type: het door Wa1ter 
ontworpen type XXI. De boten waren vee1 groter dan 
de oudere types, konden vee1 dieper duiken en vee1 
1anger onder water blijven eh daar een aanzien1ijk 
hogere sne1heid ontwikke1en, konden in één zeer 
sne11e aanva1 zes torpedo's afvuren terwij1 ze 
onder water b1even (torpedo's die voorzien waren 
van systemen als Niebe1ung en Balkon, waarmee de 
positie van het doel werd bepaa1d en de torpedo 
werd gericht), en waren bek1eed met rubber hetgeen 
ze vee1 moei1ijker ·zichtbaar· maakten voor de Ge
a11iëerde Asdics. Dit soort U-boten had een ramp
za1ig effekt kunnen hebben, indien do Duitsers zo 
op tijd en op grote schaa1 hadden kunnen bouwen. 
Het is niet dat ze dat niet geprobeerd hebben. Met 
massa-produktie technieken die sterk deden denken 
aan die van de Amerikaanse Liberty-vrachtschepen 
werden op diverse plaatsen in het binnen1and ge
standaardiseerde sekties in e1kaar gezet, en die 
werden met binnenschepen over de Duitse kana1en en 
rivieren naar de grote werven vervoerd, zoa1s 
B10hm & Voss in Hamburg, Deschiaag in Bremen, en 
k1eineFe werven in Stettin en Danzig. Daar werden 
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ze geassembleerd, en vond de overdracht plaats. Na 
een kort invaarprogramMa in de Oostzee konden ze 
dan de oceaan op. 

KWEEKSCHOOL IN DE OOSTZEE 
Natuurlijk ontsnapte deze ontwikkeling niet aan de 
Gealliêerde aandacht. De U-boot werven, en ook hun 
bases aan de Franse en Noorse kusten, kregen zeer 
regelmatig bezoek van Bomber Co~and en de AMeri
kaanse strategische bOmMenwerpers. Maar die aan
vallen hebben merkwaardig genoeg heel weinig uit
gehaald. Meer effect hadden aanvallen op bruggen 
en aquaducten in het Dortmund-Eems Kanaal en het 
Mittellandkanaal. Ondanks dat zouden de Duitsers 
zeer goed in staat zijn geweest in de loop van 
1945 en '46 grote aantallen type XXI U-boten in de 
vaart te brengen, indien de Gealliêerde legers 
Duitsland zelf niet binnen waren gerukt. Het was 
de Britse opmars naar de Noordduitse havens in het 
voorjaar van 1945, en de verovering van POmMeren 
en Danzig door de Russen, die dit gevaar hebben 
afgewend. Het was één van de redenen waarom de 
Duitsers Koningsbergen en Danzig zo hardnekkig 
verdedigden. Deze twee havens beheersten de 
Oostzee, en dat was de kweekschool voor de U-boot 
bemanningen. Dönitz heeft nog weloverwogen om de 
hele zaak te laten uitwijken naar Noorwegen, waar 
hij - als enige hoge nazi - meer heil in zag dan 
in een zwaar versterkt "fort" in de Alpen, maar 
heeft hier tenslotte toch van afgezien. Terecht, 
want in Noorwegen kon hij natuurlijk niet meer 
terugvallen op de produktiecapaciteit die in het 
eigen land voorhanden was. Hij had daar op termijn 
geen schijn van kans gehad. En toch, hoe weinig 
heeft het gescheeld! In april '45 was er precies 
één U-boot van het nieuwe type in dienst, en die 
werd richting Panamakanaal gedirigeerd. Toen het 
ding onderweg door een Gealliêerde Asdic werd 
gesignaleerd, ging het er onderwater vandoor met 
een snelheid van 16 knopen, en hield dat langer 
dan een uur vol. De Asdic-echo verdween langzaam 
van het scherm, en de bevelhebber van het korvet 
in kwestie wist niet wat hem overkwam: een U-boot, 
onderwater, die hij met zijn korvet niet bij kon 
houden. Onwaarschijnlijk, maar waar. 

DRESDEN 
De oorlog ging in Europa zeker niet als de spreek
woordelijke nachtkaars uit. In april, de laatste 
maand voordat de vijandelijkheden werden gestaakt, 
vloeide er nog veel bloed, met name in de strijd 
in en rond Berlijn. Toen op 26 april Amerikaanse 
en Russische soldaten elkaar in Torgau de hand 
schudden - Britten en Russen deden dat korte tijd 
later in de buurt van Schwerin - was het nog 
steeds niet helemaal gebeurd. Twee weken eerder 
was President Roosevelt overleden; net iets te 
vroeg om het einde van de strijd, in Europa ten
minste, mee te maken. 
Ook de luchtoorlog ging door tot het laatst, met 
zware Gealliëerde bombardementen op steden als 
Kiel, München, Berlijn, Potsdam en andere die toen 
nog in handen van de nazis waren. De controversi
ele aanval op Dresden had toen allang plaatsge
vonden. Op 13 februari werd de oude Saksische 
hoofdstad, die volgepakt was met vluchtelingen, 
door grote aantallen Gealliëerde bOmMenwerpers in 
puin gelegd, waarbij zeer velen de dood vonden. 
Nadien is er driftig gespeculeerd over de beweeg
redenen die de Gealliëerde - met name de Britse -
bevelhebbers hiertoe zouden hebben gebracht. Er is 
verband gelegd met de oprukkende Sovjet-divisies, 
die op dat moment niet zo vreselijk ver meer van 
Dresden verwijderd waren; met het oog op de 
naoorlogse verhoudingen zou het nuttig geacht zijn 
de Russen te wijzen op de kracht van de Westelijke 
luchtmachten. Dit argument klinkt overtuigender 
dan het is, aangezien het pas achteraf, met kennis 
van die naoorlogse verhoudingen, naar voren werd 
gebracht. Dat er amper een strategische reden valt 
aan te voeren voor het vernietigen van de toen nog 
nauwelijks door oorlogshandelingen aangetaste 
historische binnenstad van Dresden wordt door 
weinigen betwist. Dat is dan ook juist het punt. 
Wie bedenkt dan zoiets? Komt het voort uit blinde 
vernielzucht, uit wraak voor wat de Luftwaffe 
heeft aangericht in Londen, Coventry, Plymouth en 
elders, uit haat tegen alles was Duits is? Ook dat 
lijkt niet aannemelijk, aangezien de vernielingen 

in Duitsland die in Engeland toen al vele ma~en 
oVertroffen. Alleen met de V-2 projektielen, die 
op dat moment nog steeds werden gelanceerd, zou 
een zeker verband niet volstrekt ondenkbaar zijn. 

BOMBER CONNAND: EEN GEGEVEN 
Het meest overtuigend klinkt echter de mening van 
één van de RAF-vliegers die destijds bij de raid 
betrokken is geweest en een paar jaar geleden eens 
voor een TV-camera werd geïnterviewd. Naar zijn 
overtuiging was er in het geheel geen sprake van 
bewust beleid bij het kiezen van Dresden als doel 
voor een luchtbombardement. Dresden was er gewoon, 
het was één van de weinige Duitse steden die nog 
nooit serieus waren aangevallen, en de middelen om 
dat alsnog te doen waren voorhanden. De Britten 
hadden eind jaren '30 nauwelijks een leger van 
betekenis; hun kracht was gelegen in hun marine en 
in hun luchtmacht. Bij veel hoge Britse militairen 
bestond de mening dat oorlogen gewonnen konden 
worden enkel en alleen door de tegenstander vanuit 
de lucht te bombarderen. Vandaar dat de Britten 
een krachtig strategisch luchtwapen opbouwden, in 
een proces dat vele jaren heeft geduurd: fabrieken 
moesten worden gebouwd, toestellen ontworpen en 
getest, enzovoort. Het standpunt dat hieraan ten 
grondslag lag bleek achteraf niet helemaal juist, 
want de bommen konden niet met voldoende precisie 
op hun doelen worden gedeponeerd om het beoogde 
effekt te bereiken. Maar het was ook weer niet 
volstrekt ~njuist: jarenlang konden de Britten de 
Duitsers alleen op deze manier rechtstreeks 
treffen. Hadden ze hier van af gezien, dan zou dit 
allerlei consequenties hebben gehad. De bevolking 
van de bezette landen zou veel meer dan nu de 
indruk hebben gekregen dat ze van hun levensdagen 
niet weer bevrijd zouden worden, en de collabo
ratie met de Duitsers zou zonder twijfel grotere 
vormen hebben aangenomen. De Sovjets zouden hebben 
kunnen denken dat de Britten tot geen enkel verzet 
tegen de Duitsers in staat en bereid ~aren, en 
wellicht met Hitier een afzonderlijke vrede hebben 
gesloten voordat Amerika in de strijd betrokken 
raakte. Omstandigheden die de scheppers van Bomber 
Command wellicht niet in hun overwegingen hebben 
betrokken, maar daarom niet minder ter zake doen. 

AMBTELIJKE INERTIE 
Kortom, die enorme vloot bOmMenwerpers bestond, en 
er waren goed getrainde bemanningen die ermee 
konden werken. Voor het eerst was het mogelijk om 
dat praktisch ongestraft te doen, want de Duitse 
jachtvliegtuigen die er nog waren konden bijna 
geen vuist meer maken. Alleen de Duitse luchtdoel
artillerie was er nog. Het was niet helemaal zo 
onlogisch dat Bomber Command van die gelegenheid 
gebruik wilde maken. Per slot van rekening was de 
oorlog nog niet afgelopen. En er leek geen enkele 
reden te zijn om Dresden niet aan te vallen; er 
waren wel meer historische Duitse binnensteden in 
vlammen opgegaan. De term die de oud-piloot in 
kwestie gebruikte was 'ambtelijke inertie": het 
zonder nadenken voortgaan op de eenmaal ingesla
gen weg, zoals dat méér voorkomt bij omvangrijke 
organisaties, speciaal bij overheidsinstanties, 
maar daar niet alleen.- DJO 

###########~################################### 

Bronnen: 'War Illustrated'; Churchill' s Memoires 
van de Tweede Wereldoorlog; 'The Battle of the 
Atlantic', John Costello & Terry Hughes (Fontana 
Paperbacks). 
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Onze vereniging heeft een KRANTENDIENST. Zo nu en dan worden (bestuurs)leden van onze vereni
ging benaderd door derden (meestal particulieren), die allerlei gedrukte spullen aanbieden. Ook leden 
kunnen materiaal aanbieden aan onze vereniging. Uitgangspunt van de KRANTENDIENST is dat het 
materiaal ter beschikking wordt gesteld aan de VKTV. De VKTV maakt zich vervolgens sterk voor 
opvang en distributie van dergelijk materiaal. Het kwartaalblad "Au Courant" houdt leden op de hoogte 
van de aangeboden spullen. Per kavel kan vervolgens een bod worden uitgebracht en de hoogste bie
der mag het kavel overnemen. De opbrengst gaat naar de verenigingskas. Op dit moment hebben wij u 
de volgende kavels te bieden: 

Aangeboden: 

Een man uit Nieuwerkerk aid Ijssel verhuisde naar een pand van een oud-lid van de VKTV ....... 
AI snel werd hij geconfronteerd met een aanzienlijke partij dagbladen. Na een noodzakelijke grondige 
selectie van onze voorzitter is de totale partij teruggebracht tot enkele interessante kavels. Helaas 
moest erg veel materiaal weggegooid worden. Grofweg kan de krantendienst u de volgende kavels 
aanbieden: 

* kavel 1: kranten uit de 1ge eeuw 
O.m. Dinsdagsche Haarlemsche Courant, Deventer Dagblad en De Standaard; 

* kavel 2: kranten uit de periode Eerste Wereldoorlog 
O.m. Nieuwe Rotterdamsche Courant) 

* kavel 3: kranten uit de periode 1920 - 1960 
Vele titels 

* kavel 4: tijdschriften 
O.m. Wereldkroniek, Prins, Leven en Panorama 

Verzamelaars van een bepaalde streek (Amsterdam, Limburg) of een bepaald onderwerp (reclame, 
vervoer, auto's, militaria, Indië of toneel) zijn verzekerd van vondsten! 
Alle kavels zitten in een 'middelgrote' kartonnen doos. 
Inzet f 20,-- per kavel. 

Kavel 5: 
Vanuit Rotterdam zijn dertien goed onderhouden 19-eeuwse dagbladen aangeboden. 
Het betreft De Tijd (1852,1856,1857,1861 (2x), 1863, 1865), Algemeen Handelsblad (1858,1872), 
De Stardaard (1879 2x) en Het Vaderland (1867,1876). 
Inzet: nader te bepalen (symbolisch bedrag, echter de vraag bepaalt ook hier de prijs .... ) 

Kavel 6: 
Door een zoon van een inmiddels overleden verzamelaar is kenbaar gemaakt dat een enorme partij 
knipsels beschikbaar is voor geïnteresseerden. Het gaat om ongeveer 200 (!) ordners die op onderwerp 
zijn gerangschikt. De ordners bevatten met name informatie over politieke onderwerpen, de Tweede 
Wereldoorlog en personalia. 
De knipsels dateren vanaf 1950. Onder het motto 'deze bijzondere collectie mag niet verloren gaan', 
kunnen (gedeeltelijk) geïnteresseerden contact opnemen met J. de Wit. 
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Onze oud-secretaris D. Oostra heeft onlangs zijn boekenkast ontdaan van interessante, voornamelijk 
humoristische lectuur. Een opsomming. 

Kavel: 
7 * Golfing for cats, A. Colen (satirische artikelen, 1976) 
8 - Handboek Soldaat, 'Cork' (cartoons over soldatenleven, 1968) 
9 - Punch op z'n best, diverse auteurs (verzameling cartoons uit Punch) 
10 - Dat is een goeie, 'Emil' (gepeperde Holi. moppen, 1969) 
11 - Majoor, ik heb 3 paar zieke voeten, H. Hoving (soldatenhumor, 1969) 
12 - Niet voor onder de Kerstboom, Jean Carles (pikante grappen, 1970) 
13 - De Sprinkgermanenplaag, J.C. Kennis (persiflage op Duitse bezetter, 1975) 
14 - Punch met vleugels, D. Langdon (cartoons over RAF, 1962) 
15 * The collected bulletins of Idi Amin, A. Colen (gepersifleerde nieuwsbulletins, 1975) 
16 * The further bulletin of Idi Amin, A. Colen (gepersifleerde nieuwsbulletins, 1975) 
17 - Ongekamde gedachten, S.J. Lec (verzameling aforismen, 1965) 
18 * The Wit of the Irish, S. McCann (Ierse geestigheden) 
19 * How to be your own best friend, M. Newmann & B. Berkowitz (psycholoog-adviezen, 1974) 
20 * The songs & ballads of WO-II, M. Page (soldatenliedjes WO 11, 1975) 
21 - Honderd jaar humor, Punch (verzameling cartoons) 
22 * Andy Capp, R. Smythe (5 deeltjes cartoons uit de Daily Mirror '67-'69) 
23 * A small book of grave humor, F. Spiegl (merkwaardige grafschriften, 1976) 
24 - van sex-tien tot sex-tig, M. Tailleur (verzameling grappen, 1968) 
25 - The two Ronnies, P. Vincent (dialogen uit gelijknamige TV-show, 1977) 

* Engelstalig Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met D. Oostra (05270-98032) 
Inzet: vrijwillige bijdrage voor de clubkas + portokosten. 

Op de valreep nog enkele kavels. 

* kavel 26: 
knipsels en losse voorpagina's (1934-1942) 
( politiek nieuws, Spanje, München, eerste oorlogshandelingen) 

* kavel 27: 
'Dagblad van Rotterdam' (aantal exemplaren augustus 1943 - juni 1944) 
(praktisch compleet: juni 1944 - maart 1945, behalve december 1944) 

* kavel 28: 
historische kranten (allemaal Algemeen Dagblad) (stormramp, eerste week februari 1953, tien jaar 
bevrijding, metro Rotterdam in gebruik, Maagdenhuis, maanlanding, Ard Schenk wereldkampioen, 
autoloze zondag, wereldkampioenschap 1974 (verschillende), aftreden Nixon, troonswisseling 1980) 

De knipsels worden gratis beschikbaar gesteld, voor de oorlogspartij f 30,-- en voor de overige 
dagbladen minimaal f 2,-- per evenement. 

PROCEDURE 

Een aangeboden kavel wordt overgedragen aan degene met het hoogste bod. De inkomsten komen 
altijd ten goede van de clubkas. Wanneer u een bod doet, en u ontvangt geen bericht meer, betekent 
dit dat een ander lid een hoger bod heeft uitgebracht. In de eerstvolgende courant wordt het nummer 
van de kavel gemeld met het uiteindelijke bod. Zo wordt voorkomen dat de telefoonkosten meer 
bedragen dan de uiteindelijke opbrengst van de kavel. 
Voor uw bod op één van de kavels of voor nadere informatie over de aangeboden dagbladen, kunt u 
telefonisch contact opnemen met: 

Dhr. J. de Wit 
Dode Nieuwstraat 20 
5211 EK 's-Hertogenbosch, 
tel. nummer 073-142393 (bereikbaar na werktijd). 
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Ik wil lid worden van de VKTV. 
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Naam: ___________________ ___________________________________ ___________ ____________ ____ _______ _ 

Adres:. ____ . ________ . ____ ._ .. _ .. _. _____ . ___ .... ___ ._. __ ._ ...... _ .... ___ . ____ ___ ._ 

Postcode en Woonplaats:. ___ ___ __ 

• 
Telefoonnummer: __ .. _ .. _ ... _ .. ___ ........... ___ ._ 

VerzameIspecialiteit: ____ . __ . ___ . __ . __ . ___ ... __ .. _________ ._. __ .. ..... _. __ . ______ . ___ ... ____ . 
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