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schrijver wereldberoemd en moest in 1933 zijn 
land ontvluchten. Buiten het Derde Rijk 
hebben deze Exil-bladen veel steun ontvangen; 
zo heeft uitgeverij Querido in Amsterdam zijn 
maandblad Die Sammlung uitgegeven. 
Auteurs van wereldfaam publiceerden in dit 
blad van Klaus Mann. 
Die Rote Fahne, een in 1918 door Karl 
Liebknecht en Rosa Luxemburg opgericht 
dagblad, kreeg snel hoge oplagecijfers en 
kwam vanaf 1921 al twee maal daags uit. Dit 
officiële orgaan van de Kommunistische Partei 
Deutschlands kon natuurlijk na 1933 niet meer 
officieel verschijnen. Terwijl de beide 
oprichters al in 1919 werden vermoord door 
politieke tegenstanders, bleef de krant toch 
langdurig ondergronds (tot 1945) bestaan. Het 
zijn dit soort bladen die de kern van Hans’ 
verzameling vormen. 
In dit verband wijst Hans me ook op politieke 
uitingen in Nederland in die jaren, zoals van 
Menno ter Braak, die in 1938 in De Groene 
een aanklacht tegen de Nederlanders 
publiceerde onder de titel Het Verraad der 
Vlaggen. Dit slaat op de Nederlanders die naar 
aanleiding van de ‘vrede van München’ gingen 
vlaggen 
Tot slot zien we twee identieke exemplaren 
van Der Panzerbär van 29 april 1945, het 
laatste blad uit Berlijn. Er wordt daarin nog 
plechtig de eindoverwinning toegezegd (één 
dag later pleegde Adolf Hitler zelfmoord). 

Gezien de grote vraag naar dit exemplaar 
wordt dit veel gekopieerd, in ons geval te zien 
aan de lichtere kleur (die mogelijk is ontstaan 
door naoolrogse toevoeging van fosfor). Dus 
verzamelaars, pas op! 
 

 
 
Ik was het huis al uit toen Hans me nariep om 
nog even een blik te werpen in Blauwe en rode 
jeugd: een bijdrage tot de geschiedenis van de 
Nederlandse jeugdbeweging tussen 1853 en 
1940, dat proefschrift van Ger Harmsen, u 
weet wel, die eerdere scholingsleider van de 
CPN en die latere hoogleraar dialectische 
filosofie en historische sociologie uit 
Groningen, kortom: een schoolvoorbeeld uit 
de richtingenstrijd, waar Hans zoveel van af 
wist en alles van verzameld had. 
                                                      Paul Klein
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