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Figuur 2: Bevrijdingsaffiche van "Het Parool" 
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Voorwoord 
Voor u ligt dan eindelijk het Jaarboek 2005 van de Vereniging van Kranten- en 
Tijdschriftenverzamelaars. Wat later dan verwacht, maar daar is een zeer goede reden voor. De 
redactie heeft dit jaar gekozen voor een speciale thema-uitgave en wil daarmee graag aansluiten qua 
inhoud en moment van verschijnen bij de festiviteiten rondom de herdenking van de 60-jarige 
jubileum van het einde van de Tweede Wereldoorlog. De redactie heeft juist voor deze thematische 
uitgave gekozen, omdat een behoorlijk groot aantal van onze leden naast het verzamelen van 
kranten en tijdschriften ook belangstelling heeft voor de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. 
Mede daarom zijn de ruilbeurzen samen met de Documentatiegroep 40 – 45 altijd zo succesvol, 
vooral omdat er voor ieders wil een mooi aanbod van materiaal beschikbaar is en daarmee 
bijzondere zaken voor de collectie te vinden zijn.  Afgelopen jaar zijn er samen met de 
Documentatiegroep twee reguliere en zelfs één extra beurs in Voorthuizen georganiseerd. Voor dit 
jaar 2005 staan er al weer twee ruilbeurzen in de agenda gepland, op 11 juni 2005 en 5 november 
2005 op het vertrouwde adres van ’t Trefpunt, Roelenenweg 25 in Voorthuizen.  Schrijf die data 
alvast in uw agenda en kom eens kijken. Met aanwinsten voor uw verzameling gaat u altijd terug ! 
De redactie van het Jaarboek heeft rekening willen houden met de verzoeken van een aantal leden 
niet meer zo strak vast te houden aan informatie over uitsluitend kranten en/of tijdschriften, maar het 
terrein te verbreden naar ook andere papier- en mediaonderwerpen.    
 
Het gaat inmiddels gelukkig weer een eind in de goede richting met de Vereniging van Kranten- en 
Tijdschriftenverzamelaars. Nadat de mogelijkheid van onze gesponsorde kwartaaluitgave “Au 
Courant” was weggevallen, was er een duidelijke dip waarneembaar.  Een behoorlijk aantal gewone 
leden en mensen die actief voor de vereniging bezig waren, zijn toen afgehaakt en heeft het bestuur 
met instemming van de jaarvergadering de overgang van een kwartaal-uitgave naar een Jaarboek 
gemaakt.  En dat bleek afgelopen jaar een succes ! Er zijn vele complimenten over dat Jaarboek bij 
het bestuur binnen gekomen en dat gaf de redactie weer volop moed verder te gaan.   
 
In het afgelopen jaar zijn er gelukkig ook weer een aantal nieuwe leden bijgekomen en ook voor dit 
jaar heeft het bestuur hoge verwachtingen. Die hoge verwachtingen hangen samen met de lancering 
van onze geheel vernieuwde VKTV-website op internet. Op dit moment wordt daar hard aan gewerkt 
en ook de overstap naar een nieuwe provider staat gepland. Rebecca Steenhoff en Ernst Hupkes 
alvast reuze bedankt voor jullie inspanningen inzake de nieuwe VKTV-website. Penningmeester 
Ruud Dolfin was weer een goede en zuinige penningmeester, zoals dat hoort. Secretaris Jan de Wit 
nam, ondanks alle drukte, een hoop werk voor zijn rekening. De eindredactie viel toe aan uw 
voorzitter en de layout van dit Jaarboek nam Ernst Hupkes, als redder in de nood, voor zijn rekening. 
Ook de andere auteurs Hans van Zon, Hans Liefting en Louis Nierynck enorm bedankt voor jullie 
bijdragen. Voor de interessante bijdrage van oud-voorzitter Klaas Kornaat bleek helaas, ook gezien 
het thema, geen ruimte. Maar in het komend Jaarboek kan deze ruimte zeker alvast gereserveerd 
worden. En Andries Kreuzen bedankt voor al je promotie-activiteiten voor de VKTV. En voor u heel 
veel lees- en kijkplezier met dit speciale Jaarboek 2005 van de Vereniging van Kranten- en 
Tijdschriftenverzamelaars !  
 
Namens het bestuur, 
 

Otto Spronk,  
Voorzitter 
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Figuur 3: Tijdschrift Associated Press, Oct.-Nov. 1944 

---=----~ =:=----
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VKTV jaarvergadering 6 november 2004 
Aanwezig: De leden Lieftinck, Jonkman (en echtgenote), Hupkes, Spronk (en echtgenote), De Wit, 
Dolfin, Nierynck (en echtgenote), Kreuzen, Oostra, Seffinga, Van Son (en echtgenote).   
 
Woord van welkom  
Voorzitter Otto Spronk opent, na wederom een geslaagde beurs met de Documentatiegroep 40-45, 
om 13.10 uur de ledenvergadering met een hartelijk welkom aan de aanwezige leden. Tevens meldt 
de voorzitter dat er geen ingekomen mededelingen zijn. 
Wel meldt de voorzitter dat de VKTV langzaam de eerste stappen zet op de digitale weg, mede door 
de zeer gewaardeerde webdeskundigheid van een van onze leden, mevrouw Steenhoff-Schoonbeek. 
Zij maakt momenteel een eerste opzet voor de vernieuwde website. Tevens biedt de heer E. (Ernst) 
Hupkes hierin zijn diensten aan en het bestuur overweegt de heer Hupkes, mede gelet op een van de  
volgende agendapunten, hem het beheer in handen te geven, nadat mevrouw Steenhoff-Schoonbeek 
het raamwerk heeft gerealiseerd. Een positieve ontwikkeling! 
De voorzitter meldt de verschijning van het eerste Jaarboek(2003-2004) en de inzet die gepleegd is 
door enkele bestuursleden om dit te realiseren. De voorzitter verzoekt het Jaarboek vooral niet te 
vergelijken met de eerdere professionele Au Courant, maar met de beperkte financiële middelen en 
dito technische kennis die beschikbaar is, is het een Jaarboek geworden dat als goede start gezien 
mag worden. De voorzitter dankt met name bestuurslid Jan de Wit voor zijn inzet. 
Tot slot meldt de voorzitter de contributieachterstand over 2004 van een groep leden. De secretaris 
zal daar verder op in gaan. 
 
Verslag secretaris  
Secretaris Jan de Wit dankt de vergadering voor het spontane compliment voor het Jaarboek, maar 
wenst vooral de echtgenote van de voorzitter, Thea Spronk-Vrijmoed, te bedanken voor haar 
toenemende ondersteuning op secretarieel vlak. Zonder die inzet, die vooral achter de schermen 
plaatsvindt, kon de secretaris zijn energie niet inzetten voor het Jaarboek en is een dankwoord aan 
haar alhier op z’n plaats. (Inmiddels is Thea zelfs lid geworden van de VKTV!) 
 
Royement 
Verschillende schriftelijke signalen tot betaling van de contributie (2003) hebben bij 27 ‘leden’ geen 
resultaat opgeleverd, waarna het bestuur de vergadering voorstelt deze leden te royeren. Door de 
secretaris worden deze leden voorgelezen: 
(BN De Stem uit Breda / Boers uit Lathen / Boycot uit London / Dach uit Berlijn / Drooglever Fortuyn 
uit Bussum / De Graaf uit ’s-Hertogenbosch / Haagsche Courant uit Den Haag / Hager uit Zoetermeer 
/ Horst uit Enkhuizen / Independent uit London / Joma uit Leeuwarden / Kon. Bibliotheek uit Den 
Haag / Meppelink uit Leusden / Oremus uit Zoetermeer / Persmuseum uit Amsterdam / Pex uit Lisse / 
De Ruyter uit Axel / Schenkel uit Vlaardingen / Speel uit Rotterdam / Steur uit Breda / Steur uit 
Haarlem / Tomassen uit  Breda / Thorbecke uit Oostzaan / Togt uit Noordwijk / Universiteit 
Amsterdam / Wieringa uit Weert en Zonneveld uit Warmond) en wordt ingestemd met royement. 
Alleen bij het Persmuseum wordt door de heer Jonkman verzocht contact op te nemen en royement 
uit te stellen. Het bestuur is daartoe bereid. (Het bestuur heeft later besloten, gelet op onze 
overeenkomstige doelstellingen en mogelijk ooit te realiseren verdere samenwerking, het 
Persmuseum gratis lid te maken).  
 
De secretaris meldt verder:  
• In het jaarboek 2003-2004 is het jaarverslag 2003 opgenomen. Met instemming van de leden 

wordt het jaarverslag vastgesteld.  
• T.m 15 oktober 2004 zijn 9 opzeggingen gedaan.  
• De VKTV verwelkomde 3 nieuwe leden 
• Los van de geroyeerde leden, dienen 9 leden de contributie over 2004 nog te betalen.  
• Op 15 oktober 2004 telt de VKTV 75 betalende leden (in april 2005 77 leden) 
• De VKTV heeft twee ereleden: de heren Oostra en Löwenhardt 
• De secretaris meldt dat het jaar 2004 een jaar van eerste digitale stappen en het eerste Jaarboek 

(na verdwijning Au Courant) heeft opgeleverd. 
• Twee beurzen zijn in 2004 georganiseerd, in samenwerking met de Documentatiegroep 40-45. 
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• Twee digitale nieuwsbrieven zijn verschenen en momenteel worden de eerste stappen gezet voor 
de jaaruitgave 2005. Bijdragen (redactioneel) zijn noodzakelijk en van harte welkom. 

 
Financiën 
Penningmeester Ruud Dolfin deelt staande de vergadering de financiële verantwoording over het jaar 
2003-2004 uit. In de Jaaruitgave 2005 wordt dit financieel verslag integraal opgenomen. 
Alle onkosten zijn gespecificeerd door bonnen/afrekeningen e.d. en bevinden zich in de administratie 
van de penningmeester. Vaste kosten zijn Planet-Internet, de Kamer van Koophandel, abonnement 
De Journalist en verzendkosten. Het lidmaatschapsgeld over 2004 bedroeg 18 Euro. Dit zal ook voor 
2005 gelden. 
 
Benoeming nieuw bestuurslid 
De voorzitter draagt tijdens de vergadering de heer E. (Ernst) Hupkes voor als nieuw VKTV-
bestuurslid. Ernst stelt zichzelf voor en geeft aan vooral bestuurlijke meerwaarde te zien rond de 
gewenste digitaliseringslag van de VKTV. De leden geven hun goedkeuring, waarmee Ernst Hupkes 
is benoemd.  
 
Extra beurs 
Melding wordt gemaakt van een extra beurs met de Documentatiegroep 40-45 op zaterdag 18 
december 2004  
 
Rondvraag 
De heer Jonkman vraagt specifieke aandacht voor de relatie VKTV-Vrienden van het Persmuseum 
en geeft aan intermediair te kunnen zijn voor een samenwerkingsvorm.  
 
Om 14.15 uur dankt de voorzitter de leden en sluit hij de vergadering.  
 
 

 
Figuur 4: Perskaart voor Oorlogscorrespondent in Azië 
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Financieel overzicht 2003 - 2004 
(zoals verantwoord in de ledenvergadering van 6 november 2004) 
 
De positie van de vereniging is onveranderd. Dit is in principe slecht nieuws. Door terugloop van het 
ledenbestand teert de VKTV langzaam in op haar bescheiden middelen. Alhoewel de publicatie van 
het jaarboek "een schot in de roos" bleek, is het m.i. van levensbelang dat de vereniging gaat 
groeien. Het saldo van de vereniging bedroeg op 31-12-03 1.496,74 euro. Het saldo van de 
vereniging bedroeg op 27-10 -04 1.049,12 euro. Het saldo op de renterekening bedroeg op 7-1- 04 
1.749,90 euro (groei 30,35 euro) 
 
Het batig kassaldo bedroeg op 18-10-04 € 191,93 Uitgaande van 72 betalende leden. Het bedrag aan 
contributie begroot voor het komende jaar 2004 - 2005 is 1.296,- euro. Door de inzet van de 
secretaris zijn wij in staat geweest onze grootste kosten post, het jaarboek, binnen de perken te 
houden. Helaas moesten wij hier en daar verlies nemen. De aankoop van een aantal A3 mappen 
bleek niet de inkomsten te brengen die wij hiervan mochten verwachten. De vaste kosten zijn Planet 
Media (351.04 euro), KvK (29.29 euro), De journalist (121.-euro), kosten i.v.m. de aanmaak van het 
jaarboek (525.43 euro), kosten samenstellen jaarboek (297.91 euro voor 2003/2004 en 2004/2005), 
portokosten jaarboek (189.20 euro), bestuurskosten w.o. porto/vergaderkosten/representatiekosten 
(230,- euro: deze kosten bestaan voor een niet onaanzienlijk deel uit kosten die gemaakt worden om 
slechte betalers bij de les te houden!). Totaalbedrag 1.743.87 euro 
 

Ruud Dolfin 
Penningmeester VKTV 
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Figuur 5: Bevrijdingsaffiche "Nederland Vrij, leest Vrij Nederland" 

~L __ =-_ ---==;;: 
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Pers en de Tweedewereldoorlog 
De tweedewereldoorlog eindigde zestig jaar geleden. Daarom is gekozen in dit jaarboek een 
thematisch middenkatern op te nemen met als leidraad “De Pers gedurende WO2”. 
In dit katern staan enkele zeer interessante artikelen over soldatenkrantjes, illegaal drukwerk, 
bevrijdingskranten en berichtgeving rond de capitulatie van Japan.  
 
De redactie wil tevens van de gelegenheid gebruik maken om meer aandacht te vestigen op  “papier 
in het algemeen”. Zo heeft de redactie bijvoorbeeld, in facsimile, de twee belangrijkste documenten 
uit de geschiedenis van Nederland in de Tweede Wereldoorlog afgedrukt; nl. de 
capitulatiedocumenten van de Nederlandse Krijgsmacht uit mei 1940 en de capitulatiedocumenten 
van de Duitse Wehrmacht uit mei 1945. 
Verder worden vele foto’s, documenten, oorkondes en zelfs enige insignes afgedrukt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 6: Oproep tot mobilisatie in "Derde bulletin van de Haagsche Courant" 
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Figuur 7: Proclamatie H.K.H. Wilhelmina, 10 mei 1940 

----------------~~~-----------------
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Duitschland 
België, dat ook door Duitschland is aangevallen, en ons 
land hebben een beroep gedaan op de Geallieerden, die 
hebben toegezegd alle mogelijke hulp te zullen verleenen 

BRUGGEN OVER MAASI 
EN IJSSEL ZIJN 

OPGEBLAZEN 

Vannacht drie uur overschreden 
Duitsche troepen onze ~renzen , ruim 
een uur later bombanleerde de Duit· 
sche luchtmacht Nederlandsche vlie~
velden en te zes uur bood de Duitsche 
gezant te 's-Gravenhage een verkla
ring aan, waarbij de inzet van een 
Duitsche troepenmacht werd aange
kondigd en elke tegenstand doelloos 
verklaard. 

De Nederlandsche Regeering heeft 
deze verklaring met verontwaardiging 
van de hand gewezen en geantwoord, 
zich in oorlog te beschouwen met het 
Duitsche Rijk. 

De Nederlandsche grenstroepen 
hebben aanstonds weerstand kunnen 
bieden aan den vijand, die getracht 
heeft met strooibiljetten uit vliegtui
gen onware mededeelingen en holle 
bedreigingen aan de burgerbevolking 
te doen. 

Op enkele plaatsen hebben vijan
, delijke vliegtuigen landingspogin~en 
gedaan en parachutisten neergelaten, 
pogin~en , die deels zitn mislukt. 

Te vijf uur in den ochtend kon het 
Algemeen Hoofdkwartier reeds mel
den, dat onze weermacht en afweer 
paraat waren en de inundaties zich 
volgens plan voltrokken. 

Voor zoover bekend zijn ten minste 
zes Duitsche vliegtuigen neergehaald. 

De Opperbevelhebber heeft een ver
ordening uitgegeven, waarbij het allen 

Duitschers of vreemdelingen van 
Duitsche afkomst verboden is zich in 
Nederland op straat of weg te be
vinden. 

Voorts heeft de Opperbevelhebber 
"Het Nationale Dagblad", "Volk en 
Vaderland" en "Het Volksdagblad" 
verboden, en een waarschuwing ge
richt tegen de burgerbevolking om 
zeer wantrouwend te staan tegenover 
radioberichten en strooibiljetten, die 
gewag maken van staken van het 
Nederlandsch verzet of van onder
handelingen met den vijand. 

Volgens berichten van Reuter en 
Havas zijn in België het miiitaire hos
pitaal te Antwerpen verwoest, ver
scheidene huizen ~ Brussel door bom
men vernield, het station Jemelles in 
vlammen gezet en heivliegveld Evere 
door Duitsche vliegtuigen met bom
men bestookt. 

Een Fransch leger rukt reeds op, 
ten einde België hulp te verleenen. 
Ook Britsche troepen zijn onderweg. 

Koning Leopold van België heeft 
het opperbevel over de Belgische troe
pen overgenomen. 

De ministers Kleffens en Welter 

I ,PROCLAMATIE 
VAN H. M. DE KONINGIN 

Mijn Volk, 

Nadat ons land met angstvallige 
nauwgezetheid al deze maanden een 
stipte neutraliteit had in acht geno
men en terwijl het geen ander voor
nemen had dan deze houding streng 

, en consequent vol te houden, is, in 
den afgeloopen nacht door de Duitsche 
weermacht zonder de minste waar
schuwing een plotselinge aanval op 
ons gebied gedaan. Dit niettegen
staande de plechtige toezegging, dat 
de neutraliteit van ons land zou wor· 
den ontzien zoolang wij haar zelf 
handhaafden. Ik richt hierbij een 
vlammend protest tegen deze voor~ 
beeldelooze schending vim de ~oede 
trouwen .aantasting van wat tusschen 
beschaafde staten behoorlijk is. 

Ik en Mijn Regeering zullen ook 
thans onzen plicht doen. Doet gij den 
uwe, overal en in alle omstandig
heden, ieder op de plaats waarop hij 
is gesteld, met de uiterste waakzaam
heid en met die innerlijke rust en 
overgave, waartoe een rein geweten 
in staat stelt. 

zijn naar Londen vertrokken voor 
overleg met de Geallieerden. 

In Amerika heeft het nieuws van 
den Duitschen inval een diepen indruk 
gemaakt. 
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Figuur 8: Spotprent op Hitler

------------------~~~------------------
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Figuur 9: Artikel berechting medewerkers Kadaster 

13 mei 1940 
Gravend door de documenten die mijn 
grootvader aan mij naliet, al zijn documenten, 
ausweisen ed. uit de oorlog, kwam ik een brief 
tegen waarin hij een getuigenis aflegde tegen 
twee collega’s van het kadaster te Arnhem. 
Zoals in die jaren gebeurde, ver voor de tijd 
van computers en tekstverwerkers, werd de 
brief eerst uitgetypt, daarna gecorrigeerd en 
vervolgens met de laatste correcties definitief 
uitgetypt.  
De kladversie van zijn getuigenis was datgeen 
ik in mijn handen had (zie Figuur 10). 
 
Op 13 mei 1940 had mijn grootvader wacht op 
het hoofdkantoor van het kadaster in Arnhem. 
De avond van deze 2e Pinksterdag kreeg het 
kadaster bezoek van enkele Duitse Officieren 
welke op zoek waren naar stafkaarten van het 
Grebbegebied. Deze Duitsers werden geleide 
gedaan door twee collega’s van het Arnhems 
Kadaster. 
Onder bedreiging met de dood heeft een 
andere collega uiteindelijk de, goed 
verborgen, tekeningen overhandigd. 
 
Mijn grootouders hebben niet veel over hun 
ervaringen tijdens de oorlog verteld. Wel 
hebben zij, in het besef deze tijd voor het 
nageslacht te moeten bewaren, alle 
documenten bewaard. Echter niet alleen de 
documenten maar ook kranten en artikelen die 
betrekking hadden op datgene zij hebben 
meegemaakt. 
 
Om weer terug te komen  op het voorval op de 
13e mei 1940 ging ik zoeken naar mogelijke 
verdere informatie over deze gebeurtenis. 
Zeer diepgravend waren deze onderzoekingen 
niet. Echter, contact met enige experts op het 
gebied van de strijd om de Grebbeberg leerde 
mij dat met enige scepsis werd gereageerd op 
de door mij aangehaalde brief. Het was deze 
13e  mei immers al enkele dagen in de oorlog 
en de slag om de Grebbeberg was reeds 
vrijwel gestreden. Waarom zouden de 
Duitsers, op zo’n moment, nog op zoek gaan 
naar kaarten van dat gebied. Daarnaast waren 
de Duitsers al zo goed geïnformeerd dat ze 
deze kaarten niet eens nodig zouden hebben. 
 
Verder gravend door de stapel documenten 
van mijn grootvader bracht toen een 
opzienbarend en interessant krantenartikel 
aan het licht. Dit krantenartikel, waar helaas 
de naam van de krant en de publicatiedatum 
van ontbreken, beschrijft het strafrechtelijk 
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proces tegen twee medewerkers van het 
kadaster welke in de eerste dagen van de 
oorlog de Duitsers maar al te graag wilden 
voorzien van stafkaarten. 
 
Getwijfeld heb ik niet over de accuraatheid van 
de brief. Het is echter boeiend om vervolgens 
een krantenartikel te vinden welke deze brief 
ondersteund. Het is helaas wel zo dat ik de 
precieze datum niet weet van deze publicatie. 

Ook heeft mijn grootvader een mogelijk 
vervolgartikel waarin de uiteindelijke straf 
wordt gemeld niet bewaard. Een deel van het 
verhaal zal, voor mij, verborgen blijven.  
 
De archieven echter zullen dit verhaal tot in 
lengte van dagen bewaren. Enkel doordat het 
is gepubliceerd in de krant. 
 

Ernst Hupkes
 
 
 

 
Figuur 10: Getuigenis samen met krantenartikel
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Figuur 11: Vormingsblad voor de "Nederlandsche SS" 

------------------~~-------------------
Februari 1941 

Vormingsbladen der Nedurlandscha \\ 
Ik heb de uitgave van dit blad gelast, om
dat gij daardoor U steeds meer bewust zult 
worden van het wezen der IJ t van de wereld
beschouwing. waarvan zij de draagster is 
en van de groote doeleinden. welke zij 
voorstaat 
Gij zult moeten weten hoe te vechten, en 
gij zult moeten weten waarvoor gij vecht. 
zoowel geestelIjk als lichamelijk. 
Ik verlang van ieder 11 -man. dat hij met 
de grootste inspanning en vlijt zich den 
inhoud van het Vormingsblad der IJ tot zijn 
persoonlijk geestelijk bezit maakt. 

HOU ZEEl 
21 Louimuumd 1941 DE VOORMAN 
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Capitulatie van het Nederlandse Krijgsmacht 
 

 
Figuur 12: Generaal Winkelman betreedt de Christelijke Lagere School te Rijsoord, 15 mei 1940 

 
Figuur 13: Bepalingen voor de overgave van de Nederlandse Krijgsmacht 
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Figuur 14: Verdere bepaling omtrent de capitulatie van de Nederlandse Krijgsmacht 

----------------~~~-----------------

Bafchlsh:lbtlr 
1n don Nlodorl~~'on _ .. --

Abachri(t . 

~on Hnnc, den 16. Moi 194~ . 

Go~c;:-r!l LI,..!lsGn 1'11 t 
.===Q:.:;n~~~6~ 1640. 

1 .) 010 13cm:.chung ~ehti5lor Anlc en \mil ~estfut:le (ortsfcsto Ba tte
r1 on I ~/Clffén- und Muni t lons_l.l~or I Oe!;!'! (;b3stof i'lne:;cr, Bekla1-
du.ng9- u d Mater1 lla.üer, Flu .hü.!'on s .. ) üborn1nunt die hollon

dlao 0 '"o.':x-mo.cll bis zur UbOTt1-0C <i10 Doutsoho ,iehrmaoht . 

DloSCl;~cèén könnon SohuB f:cn c' • ~ccne un1tion belcsson 
gorden. 

2 . 1 Den ~p:;>e::: dc_ '\011, tcnrm:lcl!t 'uni in beae r nktom Ut1d'nngo 

U'l'lau'b ortellt ~Jo l:dO'l. N~nol'o ' .... Glau"l,en t; 'lfft Ceneral 1'!1nk01-

:nunl1 . 

3. ) pf'oróo und pI sto..2.,... dio s:'c 1111 r1 v: tb% . t2. 'Ion 0 .. fizieren 
bettndon, slnd ZI bolaascn, 11- lnd ~US6Qr Dionst is~ jedoc 
nur die 3 iten~ tie zu tr~en . 

4.) Z ~1.l5ch:m Gn >Jlf1ohBxlgGn der outnohon \In<! dElr holl. roh~ohli 
aird rrut ... fort1~or \\'lrlruno die ;1>1$011.'5,91 t~~e Gl'UflpUlcht noch 

don ror è.ie dou-soho ' .. ohr muoh Golt.onóon Buatllt1111UnBsn oin~c

i1ihl.'t. 
5.} Dia z . Zt . noch vorotrout :1a <;:'Idon 1'ru~pen (z. B. on dor 1,18801, 

GrobbO tider in dor . cn ~as~o~lin~o) ~ind naoh Anr.otsun6 von 
Goner 1 . 'l':1lcolJUo.nn e.n 'on 1bn::;u os tirm:tondon pun\ctcn ZoU SIllII

molnunter Autmutzunr, VOD U!ltor~u':\ ' t;sl!lötiliChko1ton (Kasarnon 

P.P- ) 
6.) Dio tUr d~c Áust«h~un8 dor eAl~,ungc~ ~r dia Ubcrgobo dor 

n1edc~ländlschcn ~ohrcQcht~ nc~o iEO 'rartf~zougo aind 
dom Bo~t ndo !lor holl. 7;e!lrmacht zu cntnoill1l&nj Bot rieba8totf
VOl:'601'f;)U be1 ö'Cfontlich cr.. OQOX' dor hall. r.ohrrnach t e1gonon 
T.nnltstollcn. llüch den biahor goltollélcn Dsst1rnnmngon. 

to ~~~r: doe onaru1atabe s 
o u 8 0 • 
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De US 36th Division “T-Patch”, geschiedenis van een frontsoldatenkrantje uit Texas. 
Dit is de geschiedenis van een klein 
frontsoldatenkrantje bestemd voor de GI’s  van 
de US 36th Divisie, voornamelijk afkomstig uit 
Texas.  
De eerste “T-Patch” was een simpel gestencild 
krantje, een nieuwsblaadje dat geboren werd 
gedurende de militaire oefeningen in Carolina 
in 1942 om te voldoen aan de vraag van het 
US 6e Legerkorps naar een public relations 
afdeling die de voorlichting aan de troepen 
moest gaan verzorgen. Lt. Mitchell Tackley 
werd benoemd tot Public Relations Officer en 
correspondenten werden bij alle onderdelen 
van de divisie aangesteld. De “T-Patch” kreeg 
zijn naam omdat het arm-embleem van de US 
36th Divisie bestond uit een hoofdletter T op 
de ondergrond van een hartvormig blad. Dit 

embleem was ook al in gebruik bij  de divisie 
in de Eerste Wereldoorlog.   
In Camp Edwards/Cape Cod werd de 
beveiliging aangescherpt en de naam van de 
36th Divisie mocht niet meer worden 
genoemd. Maar er verschenen toch artikelen 
over de mannen uit Texas in de “Camp 
Edwards News” onder de column “Longhorn 
Lampoon”. De cartoonist Jack Burnett deed 
die beruchte column. Deze Camp 
Edwards/Cape Cod uitgaven waren voor 
gestencilde uitgaven het beste wat er bereikt 
kon worden in stencil. Het hoogtepunt in die 
periode was wel de uitgave ter gelegenheid 
van Valentijnsdag 1942, toen PX-parfum werd 
gemengd met rode stencil-inkt. Ze stonken de 
tent uit, de GI’s uit Texas, met die krantjes.  

 

 
Figuur 15: T-Patch uitgave van 20 juli 1944
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Op weg naar Oran in Noord-Afrika werd er op 
het schip de USS Brazil nog een 
scheepsuitgave van de “T-Patch” gemaakt. 
Daarna stopte de uitgave tot een jaar later, 
nadat de US 36th divisie Salerno, San Pietro, 
Rapido en Cassino had veroverd, werd er 
kamp opgeslagen in Maddaloni.  Daar werd de 
“T-Patch” nieuw leven ingeblazen en werd het 
zelfs een 5 koloms tabloid krant. 
 

 
Figuur 16: T-Patch insigne uit Wo 1 

Die uitvoering werd in gang gezet door Capt. 
T. J. Nykiel na stevige onderhandelingen met 
Lt.Col. Crowther en de divisie-commandant. In 
het door de oorlog verwoeste Italië was het 
opzetten van een frontsoldaten-krant een 
riskant avontuur met veel tekorten aan 
benodige zaken zoals druklocaties en vooral 
papier en typesetmachines. Met behulp van 
de krant “45th Division News” kwam het toch 
zover in Napels, maar werd weer onderbroken 
door de amfibische landingen en verdere 
activiteiten bij Anzio. Vanuit Napels werden 
drie edities verzorgd. De eerst volgende 
gelegenheid om een krant uit te brengen 
kwam pas na de bevrijding van Rome. 
De “T-Patch” rolde van de pers in Rome op 27 
juni 1944, na een enorm geïmproviseerde 
actie van de redactie, maar gelukkig nog juist 
op tijd om bij de troepen te worden afgeleverd, 
die net teruggetrokken waren in het gebied 
rond Salerno.  De redactie hoopte nu eindelijk 
op de regelmatige uitgave van een paar 
nummers. En weer kwam er toch een kink in 
de kabel, midden augustus 1944, deze keer 

was het doel van de 36ste divisie, Operatie 
Dragoon, de landingen in Zuid-Frankrijk. Maar 
de Public Relations Sectie onder leiding van 
Capt. Dine en Jumbo Wilson stopte lang 
genoeg in Frejus om een mini-editie van de “T-
Patch” uit te brengen. Hun claim voor dit mini-
krantje was; “The First Yankee Rag On The 
Riviera”.  Een echte primeur dus ! Het snelle 
optrekken van de divisie in noordelijke richting 
maakte van verdere publicatie weer een 
moeizame zaak. Nadat Grenoble op 9 
september 1944 was bevrijd werd de 1-jaar-
jubileumkrant van de “T-Patch” na Salerno 
gedrukt bij de “Imprimerie Generale” in 
Grenoble en in grote haast uitgebracht. Maar 
ook in Grenoble werd verder geen tijd 
verdaan. Besancon was zojuist bevrijd en 
weer werd het een race tegen de tijd en de 
plek om de “T-Patch” uit te brengen.  In de 
drukkerij Le Comtois in Besancon werd dat 
exemplaar gedrukt.  
 

 
Figuur 17: T-Patch insigne uit Wo 2 

Gedurende de wintergevechten in de Vogesen 
werd er een plek dichter bij het front gezocht. 
Maar in Epinal zat al de redactie van 
“Beachhead News” en in geen enkele andere 
plaats, behalve in Nancy, was een drukkerij 
groot genoeg. En in die drukkerij in Nancy 
zaten al de redacties van de “Stars and 
Stripes” en de uitgaven van de US 45th 
Divisie. Een poging om naar Straatsburg met 
Kerstmis 1944 te verhuizen had geen succes 
en de “T-Patch” verhuisde uiteindelijk terug 
naar de drukkerij in Besancon. Echter de 
redactie verbleef in het rustkamp in Bains Les 
Bains en voeg daar nog eens aan toe dat de 
drukplaten gemaakt moesten worden in Dijon, 
in de meest nabije grafische inrichting, zo’n 
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negentig kilometer in westelijke richting. Daar 
werd een behoorlijke improvisatie voor vereist. 
In deze tijd van internet- en email-nieuws is dit 
bijna niet meer voor te stellen.   
 
Met Pasen 1945 kwam de “T-Patch” 
uiteindelijk toch in Straatsburg terecht met Bob 
Seiger en John Hyman als redactieleden en 
zelfs met een eigen  “T-Patch” fotograaf Max 
Shaffer. En er werd groot nieuws geschreven, 
zo tegen het einde van de oorlog. Gevangen 
genomen Nazi-generaals en partijbonzen 
werden naar Straatsburg gevlogen per Piper 
Cub vliegtuigje en voortdurend moesten er 
weer voorpagina’s opnieuw worden 
aangepast. De grootste scoop was wel de 
capitulatie van Hermann Göring, daar moest 
de hele nacht voor worden doorgewerkt. Maar 
mooi nieuws was dat zeker voor de soldaten 
uit Texas, die al zo lang van huis waren. Nadat 
Kaufbueren door de 36th Div. was bezet, 
kreeg de “T-Patch” toen eindelijk de 
beschikking over een eigen grote drukkerij, die 
voorheen in gebruik was door de 
inlichtingendienst van de Kriegsmarine. De 
redactionele staf werd uitgebreid en er was 
zelfs een echte professionele machinezetter 
met de beschikking over een eigen linotype-
zetmachine. Een bijzondere luxe voor de “T-
Patch”, dat was men absoluut niet gewend.  
De oorlog in Europa was ten einde, en dus 
werden ook redactieleden gedemobiliseerd en 
vertrokken naar huis. Nog éénmaal werd de 
“T-Patch”-redactie verplaatst en een aantal 
laatste nummers werden vanuit Geislingen 
gepubliceerd, de redactie was inmiddels 

aangevuld met leden van de 63ste Divisie, die 
de reeds vertrokken 36ers moesten 
vervangen.  In november 1945 werd de hele 
US 36th Divisie gedemobiliseerd en vertrok 
per troepentransportschip naar de Verenigde 
Staten. En zo kwam er een einde aan de 
avontuurlijke  en geïmproviseerde 
gebeurtenissen rondom het 
frontsoldatenkrantje de “T-Patch” van de US 
36th Divisie uit Texas gedurende de Tweede 
Wereldoorlog.  Een dergelijke kleine 
frontsoldatenkrant als de “T-Patch” speelde 
een belangrijke rol bij het moreel van de 
troepen,  met nieuws van huis, de 
belangrijkste veldslagen en veroveringen en 
natuurlijk de nieuwsverslagen vanuit de directe 
omgeving waar de eigen gevechten 
plaatsvonden, was informatie van groot belang 
voor de GI’s in de frontlinie. Alleen al daarom 
zette een redactie alles op alles om het eigen 
krantje van hun eigen eenheid, zo snel als 
mogelijk, in de voorste schuttersputjes in 
frontlijn te brengen. Zo zijn er tientallen titels 
van frontsoldatenkranten van alle vechtende 
partijen geweest gedurende de Tweede 
Wereldoorlog en vormen voor 
krantenverzamelaars met militaire 
belangstelling een zeer interessant 
verzamelterrein. Bekende titels van de grotere 
Amerikaanse legerkranten/tijdschriften zijn o.a 
de “Stars and Stripes” en “Yank”.  Voor dit 
artikel is o.a. gebruik gemaakt van de 
internetsite van de veteranen van de US 36th 
Division. 
 

Otto Spronk 

 
Figuur 18: T-Patch uitgave van 25 maart 1945
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Figuur 19: Pakbon voor een zending tijdschriften  "Deutscher Feuerschutz" aan de Feuerschutzpolizei in Utrecht 

 

 
Figuur 20: Twee covers van het tijdschrift voor de Duitse Feuerschutzpolizei 
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Krantenlezers in Duitsland 
 

 
Figuur 21: Onderofficieren van een Duitse Panzer-eenheid lezen de krant "Panzerfaust" 

 
Figuur 22: Een Onderofficier van de Kriegsmarine leest de krant "Westwall-Bote" 
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Figuur 23: Duitse publicatie over het Nederlandse Politieapparaat (Tijdschrift “Die deutsche Polizei”, 15 juli 1941) 

------------------~~~------------------
Nr. 14 Die -D e u t s c h e Po l l z ~I Seite 257 

Die nlederlündilche Polizei •. 
!,lár WaleQ. ihra Galchichle uod ihre NluorganisulioD 

Von Dr. H ans MûUer-Scholle,s, Oberregiem ngsf<:lt im RMdL 

Der poliz~ili cbe OrganismuB in den Niederlanden zeigt e ill 
recht bonte!9 'A ild. Die weAE:mt1i~h en $äulen des Poli7.eiapparates ' 
Wlilden bis.lang durch, vier verschiedene Polizeielnhe1len darge~ 

!te.ll t : Marechaussee . R elchsfeldwachl. T r u ppell
poli ze i und Ge:Moindc;poll z ei, 

Durch Dek ret vom 9, 7. UlO waren die N~edeJlande als "An
schwemmungen tranzöI'Jischer StTöme" dem Kajserreiche Na.poJeons 
einverlclbt worden: Als s ich jedoch nacb de r SchlB.cht be i Le ipzig 
'im Novembc'r 613 'preuBlsche und ru.s.slsche TruPPcll un ler Billow 
der nlcdcrUt nd1schen Grel1ze näherten und die Franzosen zur 
Rau.mung Anl's tetdams g-ezwunlZen ware n, bIldctc s1ch 1n den 
NiederlLmdcn un ler \ VllhcJm VOn OrA,1Lll)n eiuc p J'o \;isorbchc 
nied .:= rli..indisdw ~c~(crun~ . . . 

lUl Zuge des' nun begin,nenden Staatsautbaues und der ver
ral1sul1gsrcch~liclicll A endenmgen w urde dnrch Kabinettsorder 
\fOm 26. 10.l814 die Err1chtun2 eines militärisch .. poUzeIlichcn Korps 
M a r e c ha, 11 -.5..!t e: e mit der Atlr~abc-nîulc llu.nR: b~lli tirnml, in dc n 
be lgischen Cebieten und dem südllch~ll Teil d l!.r heu tigf! tI Pro \1 iO'/. 
Limburg d en Be hörden die Durchfüh rung de r Gesctze unrl Bdchle 
polizeilid!. zu s i hern . Oie Be7.f.! khnung "MLlré~hausBee" wurde 
aus d em FranZÖSÎsche n üb€! rIlommc n o ud g C'hl au! den AnIang des 
11. Jahrhunderts zurüc k, uI !:> die "CönnNilbcls " mil di!n " Marc
chaux de f r'ance" mHitiir i!> r.he EJtéku livau(Q:&·bèn 7. U e rlül1e n hallell, 
Viel J atu e sp ~ ter wurde durch königliche n Ed d vOm 3. of. 181 8 die 
Erweiterun ~ der M~ rech ,l u s8ee (ür di e no rdn1t!dë rJ ii ndi sèhcn Ge· 
biere (Nordb raba nl ) f{'!!j tgeJ ~gL 

Die T~li~.k.cH der MB.rechauss~e vertagerte sich. im, l.,lule der 
2eit immer mchr a uf d!e AulrcchterhaJtlmg der oftentli chen Ruh~ . 
Sic herhf,! it u ud Or.d.nung auf dcm flachen Lande. Die tin Plith 
günstige Ent wicklung, we!cho dicses aufstrebende Polizeikorps 
nahm, erli tt jedoch einC:n cl1\pfJndJichc.n I Rücksch) a~ durch di e 
T rEmO\log D(!lgicm. vOn dcm Nledetlandeu, die sich durch e incn 
in fo lge dèr franzüs;ischell Jul1revoluLIon am 25. a. 1330 in Bnï"sel 
aus gebrochenen Aufsland unerwar te t vollzog. Die in der Hi;lu pt · 
sache nunrnchr a us bel21sche n Slaatsangehorigen gebiJdeten Ein· 
heiten dei l\·1llr~Fha'ussee ginRen für die Niederlande \"erlore n und 
in die bèl S2I~c::hl) GcndaJ:merie .. Naliotlale· über. ,Jo daB sich de r den 
Niedérla.udcn ..... erulèibcnde Bestand des Korps .5ehr vert lngcrte . 

Nach elnetn ,~ech!Jelvonen Schicksul köun to jcdoch' 'der Rest
besland der Mareëh.aussee im li.1ufe ri e r il h rf~ wi~der ausSj!ebaut 
wèrdc Jl. Dl~ Gtund lage der O rgauisati on. wi p. .sie·· sich iJil wesent· 
lièhen bis; 1n die Neuzeit er halten hal. bild ele p.i n'e k.öni2Hche 
O rcJor vam 5. 1 0 ~ 1840. durch d ie je eine Einh eil (lir die J'lrov1Jl1.en 
NOl'dbrabant und Limburg (Kom.panie ) lJ n d fur St~i1l5-Vla.af1deren 
(A,b Lellw\f) auf~cstelJ t.... wurden. 1863 wurdèn die bes ll2hcnden 
Kompanien in Dhrtsione n lI.m gew ilr.rl e1t.. 1889 wurdcn rar zwei 
weitere Pro .... i l1zen (Ce lderl ~nd lInd Oberijssel) Cline dl'ittc, 189'1 
ffu drei 'w eitere P roviozeo jFrieslrmd, Groningen und Dreute) eine 
vierte Division iil1lfges tt;! llt un d 1913 in A peldoorn da li "Depot" 
( usbildungsschule de r Mëlreç:h.mfllH~ ~) ge~ rtill.del. Die ~otweod i g
k eU dieser besonde re n Verstä r kl111g dp.r Marech.i::Illssec in de'n 
n ördlichen Provinl en ergab sich du rch- d;e h ii u fig~n Un ruhe n, die 
dort solt den ac-hl2.Ïller JEi.hren immer wieder a uflehhm. Gleieh .. 
zeitlg voll2.og sich schrittweise die Ausdehnung des Korps inuer· 
halb dar vier Dil,'isJoncn. Jede Division wurde in drei bis vief 
Di:!ilrikle U.tJ. lcrleil t, der DIstr1k t in 10 b is 20 .• Brigaden" aul .. 
2cSllicdert. Am 10, 5. 1940 zä.h1te die Marechaussee 24 OHülere l 

460 Unteroffiziere und 7:)2 Mar ech aussees, w O\'on .ss~ Mann .. 
scha rten berillen waren. 

Die Orglln is,;lIiOn der soit 1909 von cin cm Oberst oder Ge nf! ra l 
m,l jQr - ge tüh rten Marcchiiussc-e en l5 pricht ungefalll' der ihrer 
Schwester truppe in Ila lie n I(Carabin ierI I. F(ankl'e1ch (Gendarmeri e 
DepaJt ementaJe). Be lgie n (G~nd rmner ic) und Spanten (Guardiil 
eh-iJ) . Die k leinste finh.e it is t die ko. jl ern ie rt uDtcIg c.hrachte 
.. Bri~ade" unfe r e inem Oberwa~btmei ster mit e inf!r sich nach 'der 
Verschled enhe lt der jeweili~en Lande,lr"erhältni ;'j ~ e r ichtS!lden 
Stärke VOll drel bis H.ln fundzwanzla z..·Iann. die den Po l j "l~ idicnsr 

in eiliem. ihr ZIJgewlescnen "BAwachun:g!>kreis ·· au.sü bt. Zehn bis 
'Zwl'Jnzig "Brighdén" hildén p.i nên Didrikt, de !>$en polizeiliches. 
Bti!treuungsg:ebiet sich unter der fo'ührung t;!ines Oberlemnanls, 
H~\lptmlil nn, c;tder Maj or, in de r Reg e l iiber den Berelch e1ner 
ga.nzen Provinz erstreckt Drei bis ,,~ier Distrikte s tellen cfue 
Division dar, an deren ·Spitz.e als Divisionskommandaut eln Major 
nder Oberstleutnttnt steM. • 

Die Marechaussee war 8uf rein miUtärlscher Grundla:l2c ot2ani
siert; Sic blldetc elnen Be3ta.ndteU der n lcde rländischcn Armee, 

UIltcJofflz1er d.er Mi! r-e(:bau liliii94!J ~hjor der , Milrechau' lee 

das t!i n lllilÎ.:l.a.r l i ~es Rahmenheer dLlr-stellle, und wHcfStand auch 
lO lidndc-rhc il der ·lvUlttä.rge.richlfl bllrkl:l il . t Hin.s.ichIHch i)Uéf Otgalli .. 
l'j-ilUon. Disûp Htl, Vc rwaltung lJ nd Ausrüj,;tl.ln ~ war sie dem Ktiegs •. 
minister, ' hins ichlJich t hre r poli ze ili-ché n Auff,!abcn j r doçh dem 
.J\ls t i 1.m in ister" un terstel lt , 

Als um dJe Mitte des Hl . J ahrhundcrts der sogentlnrtle ,.Reichs
poli7,cI"gcdatlke in den Vordergrund uat. nachdem durch köqig
liehen I!rlaB \roUl 17. 12. 1851 de r J usUzm[nisle r mît de r -Wahr
n ~t.,m un..g dOl .. Relchspol ize isorgö" I:tc traut. w orden Wilt , gl B.ub~e 
man, d~~ n Elubelts2edanke ' n UT dulch die Sc hoJfung eiües neuen 
polize iJichen Oq~an.s durch;s f;!t'Z.Cll :lU können . Unle r Verlicht ;:\Uf 

~i ne Unlcrq rdtlUn R del mihtürgcb undenen Marec h3\ls~ee .war de r . . 
J ust1:uninis ll:. \oon An fçmg au darftUf bedacht, :!I icil c-Ïl\ e ige n é9• 

der ihm lÏ1Jcr-Lr agcnen neic:~spoHzelsor ge ohm!' fr~rodc Ei oflu 6-
n <J. h m~ dicUI:" utles Polizeiorg iln "z u schaffen. DlJTch köni gllchen 
ErJilB ,",om 11. 1. 18':;'4 erhie lt eT die Ermächtig\lng, il n· RC'ichsbe ttmtû 
die sogen-ilnnté " R ci c h s f e l d w ä (: h l e r bef 11 g n is" 2\1 er-
telle n. Ni) çhd (~[n cr zUJlachs t ",on diescr Ermachti gung im wesent
lich en ll\,lr gegénûber . Gerichtsdienern l \~' ie Ja gd- und Plscberei
tl.ufsehern. C ebTi1\l. 11 gcmacht haUe, e r ..... ~i lcr te s"ich_ im ltlule de.r 
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Airgraph en V-Mail 
Dit artikel gaat over een methode van 
communiceren die in de huidige tijd van GSM-
telefoons, SMS-jes, Internet en Email vrijwel 
vergeten dreigt; het schrijven van brieven, en 
welke moeilijkheden dat zo’n dikke 60/65 jaar 
geleden met zich meebracht.  
 
Gedurende de Tweede Wereldoorlog was de 
enige manier van communiceren tussen het 
thuisfront en de soldaten verspreidt aan alle 
fronten over de wereld het schrijven van een 
brief. Een persoonlijk bericht van thuis aan de 
soldaat in de frontlinie is bijzonder doeltreffend 
voor het moreel. En omgekeerd was men thuis 
natuurlijk zeer benieuwd hoe het met hun 
zoon, en soms dochter, aan de andere kant 
van de wereld ging. En denk eens aan het 
contact tussen geliefden, veel soldaten waren 
in de leeftijd van net verloofd of getrouwd. 
Aanleidingen genoeg om veel brieven aan 
elkaar te schrijven. Het was voor de leiding 
van alle legers zeer belangrijk dat deze zgn. 
“veldpost”, zo snel als mogelijk te bestemder 
plekke bezorgd zou worden.  Het vervoer van 
deze veldpost, zeker over grote afstanden, 
kostte veel tijd, energie en mankracht,  en 
vooral niet te vergeten kostbare transport-
ruimte in treinen, schepen en vliegtuigen, in 
het bijzonder voor de troepen overzee. De 
hoeveelheden postzakken met brieven werden 
veel te veel en de veldpost van en naar de 
troepen dreigde behoorlijk in de knoop te 
raken, zeker nadat de Verenigde Staten in 
december 1941 aan de oorlog gingen 
deelnemen. Er dreigde een achterstand van 
maanden in de veldpost-bezorging. 

 
Figuur 24: Airgraph envelop uit 1943 

 Het Geallieerde Opperbevel zette in 1942 een 
commissie aan het werk en deze vond al snel 
een oplossing in Airgraph en V-Mail. Of 
eigenlijk in een allang bestaande methode, het 
fotograferen op microfilm. Microfotografie is 
rond 1890 uitgevonden/bedacht om grote 
hoeveelheden beschreven of gedrukt papier in 
verkleinde vorm op glasplaat-negatieven vast 
te leggen. Toen celluloid als flexibele drager 
voor negatief-film beschikbaar kwam, kon men 
grote hoeveelheden zelfs op een handzame 
rol kwijt.  Airgraph (Brits) en V-Mail (Verenigde 
Staten) bestond uit een speciale doos met 
vijftig voorbedrukte vellen briefpapier die men 
gewoon op het postkantoor kon kopen. De 
soldaten kregen hun briefpapier van de 
foerier. Geschreven moest er worden binnen 
het daarvoor bestemde en afgelijnde vlak op 
dat speciale briefpapier. De brief kon maar op 
één zijde van het papier worden geschreven, 
de naam van de geadresseerde en het adres 
moesten ook in een speciaal vak aan de 
bovenzijde van het briefpapier worden 
ingevuld.  
 

 
Figuur 25: V-mail envelop uit 1943 

Een brief van meerdere kantjes vereiste dus 
meerdere aparte vellen briefpapier. Op de 
andere kant van het briefpapier moest het 
van…. en aan….. worden ingevuld en er was 
ruimte gereserveerd voor het plakken van een 
postzegel. Soms werd veldpost gratis 
verzonden. Ongeacht wie de geadresseerde 
was, de brieven werden naar een centraal 
punt verzonden.  
Daar werden de brieven verder verwerkt via 
speciale microfilm-camera’s tot rolfilms. Op 
deze wijze werd een gewicht van 50 kilo aan 
brieven, “gekrompen” tot een gewicht van 1 
kilo aan microfilmrol. Eén rol microfilm bevatte 
ongeveer duizend brieven. 
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Figuur 26: Britse soldaat schrijft brief 

Figuur 27: Veldpost wordt gesorteerd 
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Op deze wijze konden duizenden brieven in 
één postzak. Een belangrijke besparing in 
transport !  
 
Aan de ontvangstkant gingen de rollen film 
ook naar een centraal punt, in Europa waren 
meerdere plekken in verscheidene landen 
ingericht en werden de brieven op kleine 
velletjes fotografisch papier afgedrukt en 
vandaar naar de uiteindelijke ontvanger. Het 
formaat van de afgedrukte brief op fotopapier 
was ongeveer 50% van de origineel 
geschreven brief op het speciale postpapier.  

Ondanks de grote afstanden en alle 
bewerkingen was een dergelijke brief binnen 
ongeveer 14 dagen tot een maand bij de 
geadresseerde thuis of bij de soldaten aan het 
vaak beweeglijke front.  Een enorme prestatie 
van de geallieerde militaire postmeesters. 
Airgraph en V-Mail hebben een belangrijke 
bijdrage geleverd aan de oorlogsinspanningen 
van de Geallieerden en het moreel van de 
soldaten en het thuisfront helpen hoog 
houden. 

Otto Spronk 

 

 
Figuur 28: Poster ter promotie van V-mail 
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Figuur 29: Eerste editie van het tijdschrift "Nederland mijn Vaderland" van de NSB , 1941 

----------~~~-----------
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Een bijzonder nummer,van de “Vliegende Hollander” 
 
Een (kranten)verzamelaar wordt al gauw 
gewaar dat specialisatie dringend noodzakelijk 
is, wil hij niet in een onoverzichtelijk moeras 
verdwijnen. Vandaar deze bijdrage over een 
klein afgebakend gebied dat nog redelijk goed 
gedocumenteerd is ook.  
 

 
Figuur 30: Het laatste nummer 

Al ruim veertig jaren hield ik mij bezig met het 
zoeken naar exemplaren van "De Vliegende 
Hollander", een pamflet dat gedurende de 
tweede wereldoorlog door de Geallieerden 
boven ons land werd uitgeworpen. Het was 
netjes verzorgd en, op het eerste gezicht, ook 
nog keurig genummerd. Wat wil je nog méér ? 
Toch bleek mij en andere verzamelaars dat er 
diverse valkuilen in het systeem zaten. 
Sommige nummers (vooral in het begin) 
werden dubbel of helemaal niet gebruikt, 
terwijl op de beschikbare Index, die reeds in 
juli 1945 samengesteld werd door de diensten, 
die voor geheel Europa deze pamfletten 
verzorgden (P.W.E. - O.W.I. - P.W.E/O.W.I. - 
P.W.D. en SHEAF*) veel nummers werden 
aangegeven met "Not Disseminated", hetgeen 
betekende dat ze meestal wel werden gedrukt, 
maar niet verspreid. In die gevallen werden 
alle exemplaren vernietigd en waren dus niet 
voor ons, arme verzamelaars, meer te vinden. 
Einde verhaal dus ? Nee, gelukkig niet. Lees 
maar. 

 
Iedere drukkerij waar de pamfletten werden 
gedrukt, stuurde naar enkele, mij onbekende, 
instanties een archief-exemplaar toe. Dit 
gebeurde soms al vóór de vernietiging. Zelf 
zullen ze misschien ook een bewijs-exemplaar 
hebben achtergehouden, wie weet. Enkele 
archieven kwamen wellicht uiteindelijk bij het 
N.I.O.D. terecht, maar ook daar is, volgens 
zeggen, géén complete serie aanwezig. Na 
jaren tevergeefs zoeken op beurzen was ik op 
het punt aangekomen het zoeken op te geven.  
 
Toen gebeurde er een wonder. Ja, die 
gebeuren ècht nog wel. Er kwam geen 
toverfee aan te pas, maar slechts een 
advertentie in het blad "De Particulier", nu 
opgegaan in "Via, via". Een telefoontje 
nodigde mij uit om eens langs te komen, 
omdat de beller nog wel iets had op dat 
gebied. Nu had ik weleens méér zulke 
telefoontjes gekregen, maar mijn vrouw en ik 
staan niet bekend als opgevers en we togen 
ook naar dit opgegeven adres. 
 
Groot was mijn verbazing toen ik daar drie 
professioneel uitziende archiefdozen voor mij 
geplaatst zag, waarin zich een, zo te zien, 
practisch complete serie pamfletten bevond. 
Ieder exemplaar was op een groot vel papier 
bevestigd en meestal slechts eenmaal 
gevouwen geweest voor de verzending naar 
dit archief. Elk blad was voorzien van een met 
potlood aangebracht nummer, geplaatst door 
een persoon, die in het Verenigd Koninkrijk 
zijn of haar schoolopleiding gevolgd had, 
hetgeen bleek uit het handschrift, dat duidelijk 
verschilt van het europese. Dit was datgene 
waarop ik altijd gehoopt had en, het behoeft 
geen betoog dat, na enig onderhandelen, de 
dozen en hun inhoud meegingen naar ons 
huis. 
 
Thuisgekomen werd uiteraard de Index erbij 
gehaald en aan de hand daarvan stuk voor 
stuk de aanwezige exemplaren gecontroleerd. 
Completer dan deze verzameling had het niet 
gekund, bleek mij. Dat bemerkten we aan de 
administratieve nummers van de uitgevende 
organisaties, waarvan elk pamflet voorzien 
was. In de nummering van de pamfletten 
waren, vooral in het begin, diverse 
onjuistheden te vinden. Nemen we eerst de 
nummers 1 t/m 10, dan vallen de volgende 
onregelmatigheden op: 
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Admin. nummer datum serienummer bijzonderheden 
H  9 5 juni 1943 ongenummerd Nummer 1 
H 10 12 juni 1943 ongenummerd Nummer 2 
H 11 19 juni 1943 ongenummerd Nummer 3 
H 13 3 juli 1943 Nummer 4  
H 14 17 juli 1943 Nummer 5 Niet verspreid 
H 16 31 juli 1943 Nummer 5 (= 6) Niet verspreid 
---- 4 aug 1943 niet gedrukt ! zou zijn geweest nr 7 
H 18 18 aug 1943 Nummer  8 Niet verspreid 
H 19 1 sept 1943 Nummer  9 Niet verspreid 
H 21 15 sept 1943 Nummer 10  
De hierboven ontbrekende admin.nummers waren gebruikt voor de volgende pamfletten: 
H 12  Waarschuwing !  
H 15  Wervelwind nr 12  
H 17  Wervelwind nr 13  
H 20  Wervelwind nr 14  
De reeks "Vliegende Hollanders" loopt daarna door zonder onderbrekingen door t/m nr 25. 
Dan komt er weer een gedeelte in verwarring, misschien veroorzaakt door de aanloop naar de Invasie ? 
XH  8 6 april 1944 Nummer 26  
 Volgens het boek van J. Zwaan zou nummer 26 niet bestaan, althans niet in het bezit zijn van 

het N.I.O.D. of van verzamelaar Dhr. Mr. H.J.van Rossum.  
Uit mijn verzameling is dit zeldzame nummer bij dit artikel afgedrukt, zodat ook anderen de 
inhoud hiervan kunnen lezen. 

XH 13 11 mei 1944 31 Niet verspreid 
XH 14   niet gebruikt ! 
XH 15 18 mei 1944 32 Niet verspreid 
----- 11 mei 1944 Niet gedrukt ! zou zijn geweest nr 33 
XH 15 1 juni 1944 34 Niet verspreid 
XH 16 8 juni 1944 35 (Invasienummer) 
XH 17, XH 18 15 juni 1944 36 niet gebruikt ! 
XH 19    
De reeks gaat nu weer ongestoord verder t/m nr. 116 (XH 100). Dan volgt er nogmaals een kleine onregelmatigheid: 
XH 101 19 maart 1945 117 Foto linksonder 
XH 102 19 maart 1945 117 Kaartje linksonder 

Verdere tekst identiek 
XH 103 21 maart 1945 118  

 
Voor de duidelijkheid: er zijn naar het lijkt twee 
nummers niet uitgegeven, namelijk nr 7, nr 33, 
terwijl nr 26 wèl bestaat. Wie heeft daar ook 
een exemplaar van ? Dat zou ik graag willen 
weten. Ook als iemand kan melden dat nr 7 en 
33 alsnog boven water zijn gekomen. 
 
Dat ik erg blij ben met het "onbekende" 
nummer 26, behoeft geen betoog en geeft mij 
grote voldoening. Dat is een gevoel dat 
gelukkig vele verzamelaars kennen als zij iets 
erg schaars hebben opgedaan voor hun 
collectie. 
 

Over het onderwerp "Vliegende Hollander" is 
niet veel gepubliceerd. Behalve de reeds 
genoemde "Index" verschenen nog de 
volgende boeken: 
"Fotografische Herdruk van alle verschenen 
nummers van DE VLIEGENDE HOLLANDER" 
door J. Zwaan - 1976, uitgever: Buijten & 
Schipperheijn te Amsterdam/Alphen a.d. Rijn, 
met een voorwoord van Dr. L. de Jong. 
"De Wervelwind, De Vliegende Hollander en 
andere vlugschriften" (Een fascinerende 
Selectie uit de Oorlogsjaren 1940-1945) door 
Leonard de Vries en Jan de Groot) - 1974, 
uitgever Skarabee B.V., Laren N.H.. 

Hans van Zon
 
 
 
 
 
* Verklaring van de vermelde afkortingen: 
P.W.E.  - Political Warfare Executive    (Uitvoerend Comité voor Politieke Oorlogsvoering) 
O.W I.  - Office of War Information  (Bureau voor Oorlogsinformatie) 
P.W.D.    - Psychological Warfare Division (Psychologische Oorlogsvoering Afdeling) 
S.H.A.E.F. - Supreme Headquarters Allied Expedition Force 
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Figuur 31: "De Vliegende Hollander"  nr.26 pagina 1 

----------------~~~----------------

VE RSPREID DOOR DE GEALLIEERDE LUCHTMACHT No. 26. DONDERDAG 6 AP RIL 1944 

DE RUSSEN OP WEG NAAR DE DONAU 
Roemenië hoofddoel-Splitsing der Duitsche legers-Guerilla's in de ' Karpathen 
Nu het Rus.~ isc h l· offensief ononderbroken bli jft dOOi zelten mei het nnmiskenba rc doel uil de , erwarring .en 

~!~n:~li~lin:eh'!!e~ ~~~st!!~~o'~~:~in~n I~e ~!~t:~:jk;a~h~~dI~~ ~:~ ~:O(~:~o:~~ge~~~:rt;cZ~~~~ean:ente O~::~', ~;:~:[~ 
dan 250 K.M . achter het rrent 
liggen. 

hezegeld zu l zijn . . De insluililll( , 'a n Odcssa uil Oost elijke . Noordelijke en Noord-Westelijh richting schrijdt 
' erder in een tem po en fil et een beslÎsthdd. die weinig Roeds voorspellen "oor de toch reeds danig geluJ\'ende 
nu itsch E" en Roemeensche legerco rpsen. 

lmusschcn hcbb~n de '. Dt!iischcrs 
geen keus! Wanneer ZIJ mei pro
bee rden in Roemenië stand IC houden, 
uàn zou dit betcekenen, dat de Duit· 
sche legers rond en in Odcssa lusschen 
de legers van Maa rsc halk Koniew en 
van generaa l Mat inowski vermorze ld 
zou den worden. Om oog IC zwijgen 
van de Dui tschc troepen , die zich nog 
op den Krim "bevinden. Er blijkt 
evenwel, tlat toowel Roemccnschc als 
Hongaarschc t roepen de neiging heb
ben zich zoo spoed ig mogeli jk aan de 
Russen ovcr te geven. Dil was het 
gevut met ee ll gcheel Rocmecllsch 
infantcrierljgÎment bij Cernauli. 

De hoofdspoorweg ui! Odcssa werd tlOOf de Russen :l fgesneden lusschen 
Khchmew en Jas..;)' , Die spoorweg was door .de onm iddell ijk!.: Russische 
hedrciging va n Jas!>)' toch al van c.'en twijfelacht ige waarde voor de Duitsehers 
1:;cwon.len. Maar met den val van Tiraspol, d it belangrij ke spoorwegknoop
punt. LOU I.dJ"s het terugtrekken langs den $poorweg van Tiraspol naar 
Ga lat z in Midden- Roemenië, on mogelijk worden. Het uiterst kwetsbare 
ku..,tlijlllje van Odessa . naar Akkerman, dat bovend ien aangewezen is op 
hCI blijven functionecren van veerponten over de breede DnjèStr. 
monding b uu" nauwelijk:- ern"tig te nemen voor hel tcr ugtrek ken onder 
de gt.>bruikelij kc verwarrend..: omstandighedcn van wlke aanzienlijh' hoeveel . 
hl·tlen m('n~hl'lI "n m:l1eri:l, d 

\IIJoi 

Practisch is de toestand rond 
Odessa zoo, da t 200.000 man Duits( ~e 
en Rocmeensche troepen, die in dit 
vla kke kustgebied over nagenoeg geen 
na tuu rlijke dekk ingsmiddelen besch ik· 
ken, ecn dankbaa r mikp1l11l vormen 
voor dc van a lle zijden oprukkende 
Russische t roepen macht bestaande ui t 
gemengde cavalerie- en tankeenheden. 

De wegen drogen thans snel op en 
het geheeIe gewicht van de Russische 
tankmacht en de artillerie heeft hier 
ecn ideaal aa nvalsterrein. Meer dan 
honderd sta djes en dorpen werden in 
dezen streek al door de Russen o nder 
Generaal Malinowski veroverd o ,a. 
Alexn nd rowk a 30 K,M. ten Oosten 
\',111 Otlcss.:t aan Uf' ku:.t en Ko blevo 40 
K. M. tc n Noord-Oosten van Odessa , 

D oor het bereiken vlln de Kar
pathen in de afgcloopcn week en de 
vorming door de Russen vall een 
breed bruggehoord hier, zi jn de 
Dui tsc hc legers. in het Zuiden tha ns 
V:1Il de legers in het Centrum en in het 
Noord en algesneden'. Zelfs wat er 
van ueze Luidelij kc legers over zou 
blijven, gaat een bedenkelijke toe
komst tegemoet, daar het weinig be
trouwblHt' ach terland van deze 
troepen, Roemen ië: een van de höord~ 
doelen van het Russische utlensief aan 
't worden ·is. Ee n offe nsief, waarbij 
de Russen het gemak .ondervi nden 
van een onbed reigde nank in den 
vorm van de Karpathen. Hoezeer de 
Duitschers. het gevaar beseften, bleek 
uit hun hardnekk ige vcn:!ed igi ng van 
Cernauti legen Maa rscha lk Zhoe~ 
kow's troepen . Niettemin moesten 
zij de stad nu Iwee dagen verbitterden 
strijd ontru imen. Het verbazing· 
wekkende van de Russische succes
sen is hier, d;Jt terwijl de Duitschers 
over vrij behoorl ijke spoorwegver
bindingen in Roemenië en in Hon
gar ije met het (ront beschikk en, de 
ba.,e!- van de Russen dikw ijls meer 

Mei Kolomca veroverden de 
Russe,n een belangrijk steunpunt voor 
hun verdere operaties over een van de 
breedste passen van de Karpathen, de 
T.Ht .. ucn·pa~. Dat dc Russen niet 
van zin:. Lijn hier halt t(' maken of 
Lich slechts tot· een afbuigen in Zuide· 
lijke richting, naa r Roemenië tc beper· 
ken, moge men opmaken lI it het feit, 
dat zij voor infiltrat ie mei bekw"lmc 
pftn isa nenleide rs gezorgd hebben bij 
de quer illa'" va n Slowaaksche en Roe
thcensche vri jsch/lren, die reeds met 
duidelijke ~ucccssen in deze gebieden 
opereeren. Vooml in de vier '0'/11-
leien bij de Jablu nka-, de Duklth dC" 
Uzhok~ en de Vcrelskc-pas vonden 
reeds },:evechtshandelingen plaats. 
Bruggen werden hier opgeblazen en 
treinen 101 ontsporing gebracht·. 
Daar de Duitschc versterkingen hier 
eerst sinds téér onlangs in aanleg 
zijn-waarvoor dwangarbeiders en 
Joden d ie zoo just uit Budapest en 
andere Hongaarschc steden verdreven 
zij n, gebruik! word..:n-is het ook hier 
de vraag of de Duitschcrs er nog in 
zullen slagen temidden vun zöoveel 
sabotage en vijandelijke gezindheid 
nog een barrière v:ln i?eteekenis . op 
te richten. · In een ongeevenaard tem
po hebbt:n de Russische legers het tot 
voor de poonen van Midden
Europa gebracht en tij zullen het 
moment... van deze ve rrassing stellig 
niet ongebruikt voorbij laten gaan, 

Verklaring van Molotow ! 
MololOW . Ik R u~si»<:h e Volb .... -o lnmissaris \an 8ui l enIIlIHJ~..:h,· Zaken heeft 

}cistcr..:n ~~n verkladn)! aflldefld ~oor "erte~cnwoordiilcrs "an de PCf~ . Hij maak' l: 
duidelijk d;1I dae ycrlc.la rinll de inSU'mmi"1I had fUllvan1l.Cn van Engdand en 
Amerika . In deze bclllngrijkc verklarinl/. d ic lalcr dl)(lf dl- radio werd \Jitlfcl':On~en 
'lCIU hij . .. Hel o operbcwl van he! Roodc Lel/Cf heef! aan d~' opruklo::ende sowJe!-
troePen bevel !lCwe"cn dCIl vliand IC vervolgen. tOIdal deze voIlediR verst:lllen lat 1.i.in 
cn 101 dicns c3pitulalk. Tcrl.clfdcr tijd verklaart de Sowjet-Regc·cring. dat :l!ij met 

~~I d~ tl~ij~i~i~r~c,~~n ~~I S:::i3~~~\~~lc;::~r ~C:::I( R~~~c~~~ t~,I'O=I~cm~~~S~~~r~~~:~~~ICh~~~ 
sowil"t-tfocrw:r binnen de I(rellJ.cn V311 Roemenië is ui , slui tend ~Cdiclc.:nl d oor mlli 
lair~' ntl()d ~41a . <"I het nlOr tdur"nde ,'crlC! v/ln \'ijandclijke troepen." 
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Figuur 32: "De Vliegende Hollander"  nr.26 pagina 2 

----------------~~~-----------------
DE VLIEGENDE HOLLANDER 

Buitenlandsch Overzicht 
Du itschland en de Balkan 

LOI/IJe." 4 A "ril .-D~ Russen .~(a .. n "vcr 
Jo;- IIrcnSflVlcr de Proeth en Ird!."cn ROl!' 
menie binnen . De StriK! (In! de Oekrain ... 
naden lijn dnde. Dl' )lrijd om den 
Balkan bellint. Hel was een mOKelijk
hcid waarmee de Duitschcrs hel ~aalSte 
iaar rekeninll hebben gehouden, maar 1.!i 
wordt nu "WO $nel verwezenlijkt dal hel de 
waaR is o f zij voldoend:.-n tijd hebben 
Jlchad . hun wankelende positie nBar be
hooren IC Slunen. 

De meeste bcrichlcn uit Rot:mcnie maken 
nwldinl': van wencmcnd<' ,,('rwarrlll\( en 
uurll>Jlsmochcid bij de b(:vol1dna . Ot' 
rC.IICcrinR-Antoncscoc loonl zich Im dusy ... r 
een willill werktuig in Duitschc h .. nd . Zij 
heeft voortdurend gepoogd. anas! \'oor de 
Russen OP It.'" wekken . MolOiOws vcrklarinM 
dal de Russen geen Roemeenseh flebi::d 
eischen en lIeen sociale verandcrinllen l.ul1zn 
aanbrc:~lll!en. 1.al die angSt aanzienlijk doen 
\lermindct'en . Afdeclingen "an het Roe
meen~che leaer hebben zich al ovcrlleaeven. 
TrouwenS. de best: Roemcensche troepen 
~taan op de Krim (waar de Duilschers zich 
in~hcpCn). en de troepen in het moeder
land hebben IIrOOI ilebrek aan moderne 

tlclljh' hctft. In 192.'- I;rel/:cn ue 
Russl'll die hrlft wc\;'r in handen . Jat)3n 
behield cehter he t recht om 45 iaar 
lan" de steenkool- en Delroleumvelden van 
Noord-'sachalin Ie exploIteeren Dczr 

.concessie. is nu door de Russen opgelc/td. 
legen bClaUna van .:en aeringe sc.hadeloos
stemn!!: . Wel I.al de Russische reaeerinK uit 
de opbrenast van de SachaJinSChe Detro
leumvelden 50.000 ton aan Japa" vcr
koopen. gedurende een I'Criodc van vHf 
iaar "na het einde viln den huidigen 
oorlog. " De nieuwe visscherij-ovcreen
komst plaatst aanzienlijke bcpcrkinaen (,n 
dt" bewcllin.gs\·rijheid Van de Japanschc 
visschersvlOOI in Russische. Wateren, Int 
het einde van den \10rloa in de Pacific. 

Engeland en dc Verecnigde Staten heb
ben JaDan in het defensief lIedron"cn. De' 
Sowjet-Unie profiteer! er van. door Jttpan 
belangrijke concessies af te dwin~en. elk 
niel alleen in hel ~oordeel 'tiin van Rus
land. maar ook van Rusland,.; bondae
nooten. Een pijnlijk "eval voor Berlijn . 
dat tOCh al 1.00 weinill steun ondervindt 
van den I../t. anli-Komitern-pattncr Japan ~ 

Poli ti ek in Italië 
waDenen. Duitschland kan niets missen! Punt I van de Verklaring der Drie-

Bulgarij.: is traditioneel den Russ.:n mogenhellen-Conftrentie van Moskou o"er 
vriend6chllPDCJijk gC'l:ind . Het heeft de Italîi~ luidde aldus: Het is van essen
So .... Jet-Un ie niel den oorlog verklaard . en tieel belana dat de hallaansche reaeerina 
heeft nimmcr trOC1)en lIezonden naar het dcmocratisdler worde IIcmaakt door èf 
Oostelijk fronl. Volllens sommille b::'riehten verteaenwoordiQ:ers in op te nemen van die 
zou de Bulaailf$che regeerinll reeds een ' deelen \liln het Italiaansche volk die van meet 

H , M. O. Kon !n,in ,edu,.e nde H •• ,. bez:oek aan d e "flo ,. •• " en de .. Soem ba. 

KONINKLIJK BEZOEK OP DE 
DE SOEMBA FLORES EN 

Duilschc dsch hebben afaeslagcn om strijd- af aan hel fascisme hebben bestreden," De Hare Majesteit de Koningin heeft dezer dagen een bCl.Ock IIcbrachl aan de kanon
krachten beschikbaar te stellen \loor de verwezenliJ,king \lan dat DU,,:t stuitte op ern- neerOOotcn .. Flore!" en .. Soemba " . die na volbrachlen arbeId in de Middellandsche 
verdediRina,. van Roemenië. Andere be- stiae moeIlijkheden In Imlle.'telf. De OP- Zec voor reparalie in een Enllelsehe haven zijn aangekomen. 
richten maken mcldinM van een groeiende positie- bestaande uit liberalen. dcmocrat-::n. De Koningin en Prins Bernhard begaven 
anti-Duitsche stemminII. aanllewakkerd door socialisten en eommunistcn-weiaerde name- zieh eerst naar één der kaden waar In tw~e 
de steeds lwaar4erc Amerikaansche bom- lijk op prineipieele 1IT0nden. samcn tc Wer- aclederen de mannen van de .. Flores" en 
banlementen op Sofia dit" door het 'volk- ken met een ZOO volslaaen aeeompromi- de "Soemba" opgesteld stonden. Tijdens 
Icrecht - besehouwd worden als helllevolg leerde ftauur als Koninll Viewr Emanuel, de inspectie sprak de Koningin met ver
van het verderfelijl.: bondllenOOlst"hap met en ziJD . ministcr-DI'esidenl. maarSChalk schillende leden van de bemanning en vrOCg 
Duitschland . BadOlllÎo. Htt Conares van Bari (eInd nur hun ervaringen . In een staawcsloep 

Hieru it blijkl dal dali 70 januarI) sprak zich duidelijk in dien /teesi voer het hooae Q:ezelschap daarna naar de 
Duitsehc divisie~ . . aebonden" worden uit. Aan Gealtieerele zijde was bcslou.'n. de "Flores ",' waar H.'Ire MaJesleit met volle
door aanvalsdreiginien. Hel Duitsch:: zaak van de ~amenstellina van het kabinet- dig marine-ceremonieel werd ontvangen. 
opperbevel kan niet de knchttoer van Badoalio opnieuw onder oogen te zien, zoo- Inmiddels h.lldden zich dt: bemanninaen OD 
Februari '43 herhalen, toen het. door het dra Rome in Geallieerde handen was. Een h:t achterdek verzameld. waar een aantal 
~ne l verplaatsen van 25 dJvisie$ uit \VCSt-' nanz!enlijk deel "an de publieke opinie In hunner onderscheldinaen uit de handen van 
Europa de leaers in het Donetzbekkcn voor Engeland en ~merika was van den beginne Hare Majesteit ontvinaen. 
omsinllelina wist te vrijwaren. Terwijl h~t af aan niet bijsIer enthousia:n "eweesi over In Haar toeSDraak zeide Hare Majesteit 
\Vestcn alle krachtcri biieen moet houden de samenwerking mei Badoallo--een 'samen- onder meer : .. Gij hebt een belangrIjk aan
voor den komenden aanval (niet wCtL'Ild, werking die door Churehlll dun ook OD deel mogen nemen aan den strijd In het 
wanneer dit: komt'. moet het "edooaen dat louler-praetische aronden werd gereCht- a!aemeen. en aan vcrscheidene landings
de Russen in het Ooslen oPfukken naar de vaardigd. operaties In het bllzonder. welk aevaarllik 
Karpathen-p3,ssen en In de richting van De veroverina \'an Rom:: neemt meer tijd werk veelal onder moeilijke naviplOrische 
belangriike bronnen van Dultschlands dan lIehooDt werd. Gevofjf was dat de omstan4iaheaen en bij aanzienlijken vijande
kracht : de pelroleumvelden Vlln Roe- kwestie van de samenstetlina van Bldoalio's lijken tegensumd moest worden verricht. 
nleni!!. en het petroleum- en indusuieac- kabinet uitgesteld dreigde te worden . De Hiermede hebt g!j. in belanatljke mate. 
bied van Galicic. Russen deden daar?D het vO'pfStel. cr bij medewerkt aan het suecesyolle verloop der 

Finnen e n Russen 
O f' beteekenis van de catastrofale Duit

sche ned~rlaag in Zu id-Rusland Schijn'! .ook 
aan de Finnen niet te ziin ontgaan , Sin4s 
de Finsehe (eaeering twee weken aeleden 
door MO$kou verantwoordeliik werd aestcld 
voor de gevOlaen \'an haar weigerina onl de 
Russische wapDenstilstandswoorwltardcn te 
aan\'aarden. verklaarde Cordell Huil dat 
cr nog steeds contact was lusschen Hel
$i nki en Moskou . Opvallend wal> dal 

de opposille in Itallt OD aan Ie dringen. in Geallieerde kriiàsverr ichlingen, En de 
het belanll van den "emeenséhappe!ijken wlize. waarop velen onder U zich daarbij 
strijd tegeo Duilschland. over hun prin- biizonder hebb::n onderscheiden. is mij OP
cîpieeJe bezwaren heen tI,' 'stapDen, Dit nieuw een bewijs. dal de gee~'1 van kordaat
~oorslel werd door londen In sympathieke ' heid en durf IIOQ: altijd vaardig i.s over he! 
o~erwegina aenomen. 't:ltusschen lag de bl:-
sllss;na bij de Itallanen-zelf. De eerSle 
reactie bH de oppositie scheen \'ril tetui
houdend te Jjjn. met ultzonderina van de 
communisten. wier politIeke vollt-faclI 
vergemskkelijkt werd door den aankomsi 
Vlln een nieuwen leider. ErcoH. uit Moskou. 

~~t~~ISJ~~ . zic~e~ansc~~~nllq~~~!S~~nd~!~~~~ Aanvalsvoorbereidingen 
offic ieele ophelderinll vroegen inzake ell- In Engeland zijn zoojuiSt verschillende 

~~~er p~~~~~ ~~dconOkzie~e: ~~ISS~~ru~I~~~i~~ :;;ua~~~CI~n I~~~m:~me~maaa~.c Iclle~~i::;: 
van het Finsehe leller. en de toekomSt Vlln boUtn, Ierland wordt doeltreffender 
de marinebasis HanlÖ en de ha~en Pet- liIelsoleerd. Hel betreden van een breede 
s:;mo. Volgens bericht t"n uil Stockholm strook "rondS lang!! en de::1 van de OOSt
werd dez~ ophelder inl/: verstrekt alln del[ en de geheelc Zuidkust van Engeland. als
oud -minist.:r Pllasikiwi die zich voria\! mede la nu _een deel van de SchotSche 
weck in gezelschaD van eerl van Mann .... r- kusi is' verbo4tn. behalve voor bewonerJ. 
hdms \'ertrollwden n!lar Moskou had be- De bevolkinw wordi gt"heel op den komen
geven . Et had gisteren een zitting plaats den aanval voorbereid. londens Sa/uit 
van den FinSChen landdag. die )115 .. zeer Ih .. Sa/dltr-week (waarbij H. I .300 mil!, aan 
belangrijk" werd aangeduid. spaaraelden en beleggingen werd blieenie-

Op de lIt"voJaen van dez:: zin!n!!: willen ' bracht) stond Rehetl in het tt"eken van het 
wij niet vooruitlooPtn . offensi ef. 

Rusla nd en Ja pan hu~i~n~~w~~a:id b~~~~~~tc~e inD~~:e~s d~~ 
De Russisch~ dip101natie heeft een vrOOI de bevrijdingsaanval zou 'Liin uitgesteld of 

succes .l\ebOekt bii onderhandelingen met afgestelQ . Dit zijn dooniehli"c prod
Japan inzake de Japanst"he petrolcum- en ballonnetjes. waarop natuurlijk geen enkele 
steenkooi-concessies in Noord-Saehalin. Geallieerde reactie zal volgen . De aanval 
en dt" Z.i, visscheni-overeenkomSt . komt. Het /tTOOte doel zal worden brreikt ; 

In 1905 werd hel rijke eiland SaehaJin "de ~ernietiginll " . aldus Chureh!1t . "van 
tussehen Japan en Rusland verdeeld. Japan de wreedste tynnnlt" die ooit ilCtJ(lOlld heefl . 
maakte deh cehl er na de Russische !l. e- de menscheid het pad te versperren naar 
\"ol ut ie meester van de Russisch e Noor- een belere toekomst . J . 

Nederlandsche 
Inundatie 

Raymond Gram SwiRi:. de meest be
kentle Amerlkaansehe omroeper. Raf het 
"olgende commelllaar door de R.adio OJ) 
31 Maart. 1.1. 

IIrîY~!lij~~ ~I~i~~~n o':!~i~i~ kll~~e:~' '?v~d~~ 
over het onder-watCf-Zettcn van Nederland. 
D~ moeilijkheden zijn niet dezelfde als die 
waartegenover de NazI's stonden toen 1.e 
Ncclerland binnenvielen en de Nederland
ders zelf tOt deze maatregel hun toevlucht 
moesten nemen. Dat was toen kinderspel 
yergeleken met wat 4e Nazis nu van plan 
zijn. Het verdedia-ina5-systeem van de 
Nederlanders bestond uit het onder-water
zetten van lange opeenvolllende stroaken 
weideland. die door dijken waren omgeven 
en elk 10 10 12 kilomcter. breed waren. 
Voor de onder-water.-zett inll werd toen zoet 
water a-ebrulkt. 

Als echter de Nazi ', Nederland voor de 
eerste jaren rujneeren. dan zal dit de over
tuiaing versterken. dat bIJ de wederODbouw 
~3n Europa, het herstel van de laaden die 
door 4e Nazi's verwoest werlfen. den voor
rang zal hebben boven het herstel van dc 
welwaart Jn DuÎtSchland. Zelfs van een 
Duilschland dat het Nazi-harnas afgewonx:n 
en zijn lellers ontbonden heeft! 

personeel van onze Marine. In den bond
l/enootschatJJJC!ilken sUijd. waaraan gIJ met 
andere eenheden van onze Marine, een 
actief aandeel hebt mogen nemen, hebt lij 
den roem van Nederland ' , vlaa- hoo" 
gehouden. " 

Hare Maiesteit braeht vervol"ens hulde 
aan de nagedachtenis "'an Kapitein-luitenant 
ter zee J . r. M. Sterkenbunt, den comman
danl van de "Soemba " , die liklens Ifc 
sevechtshandellngen sneuvelde. " Dele 
Hinke officier," zoo zeide Hare Majesteit. 
"beUlt in hooae mate de eiaensehappen. 
om in zulke mocilijke oo"enblikken het 
commando over een oorloasbociem te 
voeren : hij wisi door zijn loffelijk voorbeeld. 
zijn plichtsbetrachting en zijn kalmte, ook 
het volle vertrouwen van ziJn onder
aeschikten te Verwef\<t"n, 

Vervolgens lrina Hare Majesteit de Ko
ningin over tOt het uit reiken van 4e onder
SCheidingen. De belde eommandanlen van 
de .. Florn" $!n de "Soemba' verwierven 
het Bronzen Kruis met Eervolle Vermeldinl. 
de overige aedecoreerden het Bronzen Kruis. 

Per staatsie-mOlOrsloep verliet Hare Maje~
teil dr: schepen. En terwijIost kleine vaar
tuig door de haven schoot, daverde een 
driewerf .. Hoezee" der bemanninlen o~er 
het water. 

I Uit de Ondergrondsche 
Pers 

Maar er l.Ît een tragische kant !lan 
dit. heroJsch verzet van het Neder
land.sche volk. Zij vochlen voor een 

' iTOOt deel tegen eigen menschen. elie 
door hun lafheid of eigenbaat hen 
uitleverden aan de slavendrijvers. Wan
net"r zii d ie op ve(antwoO~deliike posten 
staan, beter hlln taak belreoen hadden. 
xou het verzet alaemeener en de VCfzetS
middelen doelireiiender zijn i'f.weest.
(" Dt Bl!urt alm de Wtrkgt\ltrs" in 
VRIJ NEDERLAND \lan 6 Oct. '43.) 

"Wanneer eenmul de aeschlC'denis 
van het verzet van het Nederlandsche 
volk leschreven zal worden. zullen onle 
vaderlandsche Industricelen als maat
schappelijke 1IT0ep zeker aeen eerep[aats 
innemcn. Daarmede hebben Y#I ons OP 
het vriendelijkste geuit. Tegenover het 
verzet van b.v. de doctoren. universi
telten en arbeiders c.a. s.tcekl hun 
houding niet erg fraai a1.-(" DI!' Beur' 
uan dt Werkgtl'f!rJ" In VRIJ NEDER
LAND "un 6 Oct . '43.) 
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HE.T LOGBOEK 
De J)uiuche io

undllticmaatrcaclcn 
In on~ land hebben 
in de vrije wen,:ld 
okt alleen o-pzit.'n 
Rebaard. 
ook ycrontwaar· 
diainR: acwekl . 
Elders in dil mlm
mer vindt men en
kele Amerikaan

!!>Chc radio$!cmmcn. 
die daarvlIn KC
luillenis allellaen . 

Dit Is nict IU~-
heel vanzelfspre-

kend . Want vrijwel nerilcns lcr wereld 
vindt men ctll bodcmaeSleldheid. die vcr· 
IIcteken 1.0U kun nen worden met ons zoo 
echt-Nederlandsehc polderland: Buiten
landcrs~n vooral zi j. dit hel nooi! meI 
tillen ooa-en IIczicn hcbbcn- -iunncn zich 
dan ook veelal moeilijlo: l'en acbTip \"ormen 
\'ao de ware siwatir. Maar zoovecl is hun 
lOch lIo'd duidelijk. dat de DuilSçhers bczi~ 
djn mei de tcn uil \'ocr lCllllhlll van een der 
ernsliaste wandaden . d ie zii 101 <1(I$\,\'r)"c 
hebben liiepleeQ;d. 

Met een blik ()O de kurt. is het nkt 
moeilijk zkh er onaevcer rekenSl.:hap van te 
acven. wat de Duitsch(' bedoelingen zHn. 
De inundatie-plannen van de poldäS onder 
d ~ stelling Den Helder. lanllS de duin
strouk en boven Amsterdam. dan naar 
beneden gaand de eenille kilometers bre~d(" 
" 'alcrstrook van het Gooi naar ROllerdam. 
vervolgens de watertoelatinil;en op de Zuid
Hollandsche en ZeC'uwsche eilanden en in 
West Brabant. verder doorloopend in 
België langs Rel l.eOpOldkanaar v!<t de 
porders bij Bier<lict en Aardenburg en 
Zeeuwsch-Vlaanderen.- dat alles gedt een 
voeden 5ehetsmatillcn indruk van wal de 
bezeIlers eillcnblik ~oor hebben . or f.ij dk 
ma3tre!!elen. lI:ezien den aard en ' de mid
delen der moderne oorloa~oerinll . inderdaad 
van II:r OOle militllire waarde achten . is 
echter een heel andere vraag. Hier lfJn 
uu iddijk. ha9.1 en wrAakzucht veel mttr dan 
ic t~ IIIlders in het a~dinll: . 

Rij hun terUIItocht in Rusland hebben de 
Duilsehers /lok. op andermans arond. de 
laktiek der volkomzn sYstematischc ver
nieUna uitaevucrd onder h<'1 motief. dal dit 
hun IIflOeht dekken en den opmarseh van 
den vijand "erh inderen 'lou. Een ieder 
heef, de Tl'SulUten Nezien. En men be
hudt lIeen IHOot profecl II,! liîn om IC 
~oors pell~o . d3t hel h<."Cle I)uitsch~' vtlllo; 
missch ien acen Irllncn ilen()(Î! 7.31 hebb<'n om 
del~ llnJooze verwoestinllsfurie ~an lijn 
militair::- of waren hel ziln politicke'? 
leiders Ie beweenen . 

Tal hel oO/lenbllk. waarOIl Iktc rellets 
Ile~hreven werden . hebtxn de bezeners 
niet tocltestaan . dat Hilversum of de bladen 
ook maar mei een wOllfd van de inunda ties 
repten. 

De Duitschers trachten bliikb:!ar om le.n
minste voor dc onwelende buitenwereld. dt' 
SChuld aan de inund!tties op de GeaUie~rden 
te werPen. .Zoo pUbliceerde bijvoorbeeld. 
op 16 Maart j.J" het omeleelc Ouilsche 
OCTsbureau D.N.O. een beriCht van zijn 
HaaRSchen corresoondent. waarin onder 
meer Ntlelld 'Werd ; •. In aeval van Gealli
eerde invasie zouden luchtbombardemenlcn 
do: verschrikkinacn van den landoorloa nOll 
\'erhoo,Qcn en zouden uitaestrekte .",ebieden 
onder waler komtn te staan. Tljden.~ de 
lteveehtshandellnaen 'louden de ~Iuizen 
miSSchien verwoest worden en een enorme 
~Ionvlocd lOU o\'er de laaall:elciten ac
bieden komen . De economischt' aevolaen 
van Zulk een oVeutroominlt zouden ramp
zalia ,dJn . ... " 

Hel aedwOnllCn stilzwijlil:cn van !'ers en 
radio heeft een voor de hand liallende he
doeHna ; londen mail het niet weten! 
Maar de venantwoordcHJkheid \'oor de 
mo,d/jkh~id. "00' di' al-~chuw~lIik(; mO/l/'
lijkhûd van inundatie wordt. ten overstaa.n 
van het DuitSChe. \'olk en alle an.den:n. dlc 
cr van kennis Willen nemen. van (Illen 'ae
weten afllcwente1d cn a!'#.l de Geallicl'rden 
loeaeschreven. . 

Zou er toch . in dal ])lIit~he hrd .. . iets 

~ 

"Z" Batterij in acti •. Foto-jui,t vrij,.laten doorden c.n.or_m.t rak.tinwerkin,. 

TWEE HELDEN VAN HET VERZET 
•. WIC ztJn Uw vnenden van het verzeP Hun namen? Waar zijn 

ze? Spreek Aubrac t ' Raymond Aubrac a ntwoordt niet. De Gestapo
beul slaat, slaal en weet van geen ophouden. Dan wordt Aubrac alleen 

gela~~r ~~nk~ij~a~eiijn twee vorlKe on tsnaooinacn. Geholpen d~rz1in vrouw . Lucic 
;5 hij al uil een kamll \'oor krijlrSaevanllenen in OuilSçhland el1 \111 een lIevanllenlS van 
de rCllcerinll van Vichy Ontsnapt. Na dr ie nieuwe maanden .van actie in de VerZCtS
b<!wclIlnll. werd hij weer loIe~al en nu is h~1. de C::;CStaDO. dLe .. hem in handen . heeft. 
Zijn vrouw hCfeidt ·LCker icts voor. maar wat kan ltl .doen? ZI) verwacht ee.n kind en 
bovendien niemand koml t. .. vend uit deze Q;cvanitents van Lyon. waar hiJ 0 (1 het 
ooaenbliJ.: is. 

De Duitscher kOlllt weer in zijn cel. Hij 
IIlimll1eht. Hij heeft ecn aoed voorstel IC 
docn . Hij piedl vijf mililocn ". aedepon ~erd 
op l'cn Bank in Zwitserland ." Aubral: 
hoeft allel"n maM die namcn IC acven In 
ruil daar~oor ~I hij de vrijheid krijllen. 'lijn 
reVCII en hct IIcld. .. Spreek. Autwae!" 
Aubrac spreekt niCI Hi; wordl aeSlaael\ 
met de "·oe<1e. lIil teleuTStcllinJo/ aebor<;,n. 
lederen tJaJo/ .. cen week lallli. wisselt de 
Duilschêr de b<:drciainilen af mei ~an
bictlinllen en met mish:lndelinilen. zonder 
iets ti: bereiken. 

De GestaDO heefl hC-arePl:n. dat zij nietS 
IC weten 701 kunnen komen. Roymond. 
Aubme wordl in een ü (lanl' cel webracht. 
Hij f.al Jlcfusillccrd worden-~Is :11 di: 
anderen. 

o'ndertusschen bereidt Lude Aubrae een 
aanslaa OD de lI<,vanllenis voor meI de 
t!roeoell fT3l1c·lireur~ en P3rtisanen van het 
Verzet. Onllclu'kkill ltenOell is het plan on
mOit'liJk Ii: verwelenlijken . Lucie beslutl 
daarop' list aan te wenden. Voorzien van 
vllische PlLoieren aaat 'lij naar het Hoofd
kwartier \'all 1.1,' Ge~taDO en vertelt (lil koel
bloedili:! wijze etll fleschitdenis. die haar 
het leven kan kos ten als ?:ij wordt onldek!. 

"U heeft AUhr;lc lIearrt:steerd .... zeilt 7011: 
"ik verwacht cen kind van hem. man Wil 
ziin niet aclrouwd . Die .siluat!~ moet II:~. 
reltlllarisecrd worden . Voor mL)n re pU.I1Ulc 
en voor miJn eer moel ik. met hem 
trouwen." 

Oe officieren van de Gestapo aeloofden 
het verhIlal. maar één van hen antwoordde. 
dal hel huwelijk weinia 'Ijn had . .omdat 
Aubrae binnenkort lÓU worden lIefusllleerd. 
Zij doel dezelfde StllD tot \'eenien keer ~oe. 
De Ouitschers aanvaarden IcnslOlle de Idee 
van een huwelijk in de acvanaenis. Maar 
dal (5 nict alle~. '.ij drinat ~r OD aan. een 
onderhoud te hebben met Raymond · A'1~rae. 
om de hiizonderhedcn van het hUllieh}k IC 

rellÓ~en'o:~f:Ch~:S bCfl~ijp<:n ~en deraelijkc 
kOlloiaheid en een deraeli)k Llithoudinlisver· 
mO/j:en niet Iloed . Maar 7.ij aeven IOC. in de 
hOOI). dal die vrouw die. ZQ~ oVCflUiacnd 
kan spreken. Aubrae mIsschien aan hel 
flraten kfln kriJken . 

D_c aanll:ewezen dali. van aanllezicht 101 
3anvezieht mct haar man en in leaenwoor. 
dillhcid van den ehef \'iln de Gestapo. 
~preekt Madame Aubrae van niels anders dan 
van haar ··eer" en van haar "huweitIk". Zij 
doer erk 1.enuwaeht ill: tlj spreekt vlug en 
veel. Maar 7.ij slaaat er in haar man te 
doen beaTiJpen. aal allcs klu! is voor ziln 
be~rijdi nll . 

's Avonds om zes uur is het ar bitnll. 
nacht. RaymOnd Aubrac, aan andere IIC
vanaenen aeketend , wordt vcrzocht in ('Cn 
nachlaul(j Ie klimrnel'. Duitsche soldaten 
nIet l11irraillellcs ~ewapCnd nemen achter 
in plllalS. Dan verlaat do: n,aehtaul() de 
.. Ecole de Sanlt Militaire" en rijdt snel 
ir). de richlinK' van de lIevanacnis.Een 
auto. die lana! het trottoir stond aettar
kcerd. rijdt welj: juist op het ooaenblik. 
waarop de ~raehtauto \'oorbH komt en rijdt 
er achter aan. Uit zijstraten komen één. 
twee, drie andere auto·s. die de eerSIc 
volaen. 

De eerste aUlo paS!lCert dan plolselinll: de 
vrachtauto ~an de Ge5taDO. In het voor· 
bijrijden wordt de chauHeur tJoor een reaen 
van koaels gooood. De vrachtauto houdt 
~ til . Onmiddellijk wordi zij do"r dl" 

De Raket-Kanonnen 
Nazi'P!'oPl!itandisten pralen al maanden 

lanll over de raket als een nieuw en ver
schrIkkelijk wapen, dat zij, wann<."Cr het h<:n 
lOU lIoeddunken, teaen de . Geallieerden 
7.ouden aaan lIebruiken. 

De Britische autori teiten zeiden niel5-
maar er kwamen aeen Duitsche raketten be
halve enkele kleine en vrijwel onSChadelijke 
types. die door jachttoestellen w~den mee
aevoerd. 

En nu komt plotst'linll, naar aanleidinll 
van de hernieuwde luchtaanvallen op 
Londen en zijn' aanzienlijk vefllterlcte afweer. 
het bericht. dat de Enaelschen sinds 1939 
aan hel c,,"ocrimenteeren ;tijn en dat een 
vorm van .. raket-artillerie" al in 1941 
194 1 met succes bij C'en kustbatterij in Ke· 
hruik werd aenomen. 

Reeds in 1934 was men bellonnen de 
mOlleli jkheden der raket-kanonnen weten
~'chappelijk te onderz~ken. doch hel Wa! 
pas in Maan 1939. zes maanden voor hel 
uitbreken van den oorloll. dal de uitvindina 
aereed was voor Pfodncmillilen op IIrOOlen 
SChaal. Om verschillende redenen--o.u. 
klimaat en ruimte-werden deze proef
nemillaen ullilevoerd in West·rndii!. 

In 1940 kon men met de industriecIc pro
ductie beaiMen en In 1941 werd een batterij 
oPIICStcld bij de Enaelsche kustwacht" Tn 
Seotember van dat iaar ainll del,e batterij 
in ac tie teaen ~iJandelijke ~Iieatuiacn. 
Reed.s het tweede schot was een treffer. 

De raket-kanonnen. of ., Z "-bauefoikn. 
tooal! ze heeten. bestaan uit · een aanzien • 
lijk aantal loooen. die dicht bij elkaar zijn 
acmontccrd en Wilarvan het richten en vuren 
eleçtrisch lIeschiedt. 

De inten5iteit van het afweervuur, dllt 
zij tellen de LuhwaHe . ' in de lucht" kun
nen brenaen. heeft bewezen· zeer doel· 
treffend te zijn en een aantal vijandellike 
vlielltuillcn zijn hun ten offer ke~allen . 

De Enllelschc landslorm--de •• Home 
Guard "-is speciaal aeoefend om deze 
batterijen u: bedienen. die nu over hel ac
heele land veriprcid zIJn oPlleslcld. Artil
leristen vlln het actieve leller kunnen hier
door voor dienst aan andere fronten 
worden vri}aemaakt. 

patriolten omrlnad. De Duitschc soldaten 
probeeren weeruand te bieden: de kOQ;(]S 
~an de patriotten dooden er twee en vor
wondtn drie anderen. De aev3naenen. noa 
altiid IIsn elkander lIcketend. springen uil 
de vrachtauto en rennen naar één van de 
aUlo's. Zii zijn vrij. 

Rayniond Aubrac iS aewond. maar hIJ . is 
aered . Hoewel het donker Is, 7jet hij het 
lIezicht van ecn vrouw in de aulO. Het 
is dat van zijn eiacn vrouw. Sedertdien 
hebben RlI.ymond en Lude Aubrac 
Fr,anktijk verlaten, om in de Raadll:evende 
Venaderinll van Aliliers ziltinll te komen 
nemen als aedeleaeetden van de Vereeniade 
Verzet8.~weainllen . 

In Londen schonk Madame Aubrac het 
leven aan een dochter, Catherine. Thans is 
Madame Aubrac. aedecoreerd mtt het 
Oorloaskruisen hel eeniae vrouwelijk lid van 
de Raadaevendc: Vergaderin!!: . 

H::ct7.a~n~~~~~Udhcb~:~t o~us h~~ell.H~~f~: Sabot.1.'t! in Frankrijk. O. overblii'tel.n ... an .en Ouiuehe ben&lne.t:rein I.d.ra!l 
kW1Hlier van de Gestapo. in de "Ecole de IMl"d . n in ·brand .e.eok.nt.~!nV:;:~::;!:i~;a;I:j,t~~=. vOOl"ra.dtreln p ..... rt In 
.s~n t é Mi!italre " te Lyon. 
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Figuur 34: "De Vliegende Hollander"  nr.26 pagina 4 

----------------~~~----------------

Dr. L . Smlppcr, de bekende Nederland
lICht medicus. oucl-hooilleeraar aan de 
Universiteiten van Amsterdam en Pcipina, 
en medisch ad viseur van de Ned. OOSI
Indische commissie, is benoemd 101 direc
teur va n het "Deputmcnl of q raduale 
Medlcal Educatio" .. en toes-evoead acnccs
hocr bij het Moun! Sinai-zlekenhuis. Dit 
:dekellhuis Is een van dc belangrijkste instel
llnacn voor wetenschappelijk ondcnoek IC 
Ncw York. . '. 

Ook in de- klcinst~ EuroI)Ceschc landen 
neemt het verzet tegen dcn DuilllChen over-

~iW~~:;hli~~e. vè!~rcc~~xe:e~l~!~ ~~Îl ~~ : 
.. Reieh" inaeliJfd IC mogen worden . 
nemen dc d eserties. hetzij uil d cn militairen 
dicn:;t, hetzij uit. den ar bcidsdicnSl e~n 
o;IcraeliJkcn o mvang aan. da t thans In d e 
Ardennen reeds panisancnJ;tTOcp:n zijn va n 
Luxemburaers .. OnlanRs hebben de Duit
schers 22 Luxemburgers Ier dood veroor
deeld weaens het verleenCn van mede
wer kina aan dcser·ties, het hulp verleenen 
aa n den vIJand en het begaan van hOOR
verrnd. 

K onlna- Vietor Emanuel heeft verklaard. 
dat hU zIch niet ver:zellen uI tellen eenille 
connitutioncele wjj:dai ng, die ~angenomen 
zal worden door een in vriiheid Rckozen 
Itallaansch Parlement. Dil werd op 27 
Maart bekend ac:maakt door Badolllio'$ 
MinisIer van BintlCnland~he Zaken. Signor 
Reaie. Andere punten van 's K onings vcr
klarin" waren : 

I. Een nieuwe regeerinI uit alle part iien 
7.al gevormd wordL"1I zoodra Rome bevrijd ". 2 . Verkiezingen zullen gehouden worden 
vier maandcJl na den vtedc. 

3. Het nieuwe ltaliaansche parlement 
hedt volledige vrijheid om de inrichling 
van den Staat te veranderen . 

Hel Arb~lf!rblad~1 te Helsinki van 27 
~aart publiceerde een anlkel, dat door de 
Finsche cens\!!l r n iet vcr~en werd en 
waaruit d e tegenzIn bij dc Fmsche solda te n 
In de Duitschcrs bl ijkt. De Duilschers 
hebben d e aewoontc hun soldaren achter d C' 
Finschc soldaten in d en frontlijn IC plaat
lJCn. Op het Svir-front. was dit zelfs 2:'i 
tOt JO Km. achier d en ·frontlijn . H oe on
bem ind d e Duiuchers l:ieh daarmee maakten 
sNeekt u It het reit. dat vele lijken van 
DuilSche soldaten uit de rivier de Aura 
werden opgevisch t. De eommsndanl van 
Abc was genoodzaakt een uitgaansverbod 
na s'avopds 10 uur af Ie ·kondigen . Evenals 
in de bezette gebl~dcn, r i.keeren de Duit
schees h et niel alleen en zonder wapenen 
uit te raan. 

Wanneer de Du.ilscher$ zouden trachten 
hel land t ~ beZetten dan zou precies het
lelfde aebeur~n ab in D~nemarken of in 
NoorwC'aen. 

SPIJKERS MET KOPPEN 
• De Duilschers hebben La RochelJe, 
Rochcfort. Royan en de e!land en R~ en 

Oltron voor d ~ Fransche kust laten 
onlrUlmen . 

e De drie R egenten van 'Buliltlrij e. Prins 
CyrlJ I. FlJoff en Bochilolf bevinden lich OP 
weil n!lar BerehleSlladcn. waar men de 
laalSte opvoering verwacht van de bekende 
inslikscene van hel kontjn door den slang. 
dil drama. waarin de ongelukkige Schussnill 
indC'rtijd de première speelde 

e T us5Chcn Maart 1941 en Ja nuar i 1944. 
hebben de Vereenigde Stal~n 1.900.000 
vraChtwagenS en andere mî!î lai re transport
middelen geprod uceerd. waarvan m eer d~n 
230.000 naar Rusland 7.iin geU li n. 

• Hoewel het Gricksche Kuer i lla·l ~gcr 
ELAS niel meer d an 50.000 man IIrOOI is. 
lien de Duîtscher$. gçen kans o m deze 
Dart isan::ngrocp te likwidecren en zij d9nk~n 
het alhen aan de gebrekkige bewapeninll van 
de vrij5Charen. dat zij hicr niel m eerdeer 
d i visie~ heen moeten sturen. 

e G edurende dcn nacht zijn de gemeente
huizen van Assent en Moo lenbcc-k-Wersbeek 
in BclltÎsch-Brabant door tlatr iotten over
vallen en in brand g:esloken evenal~ dit 
onlangs het Reval was m~t de IICme~nL I!-
huizen va n BeeQuevoon en Rhode-Saim
Pietre in dezelfde provincie. 

• Een aanval van T ito's partisan .::n OP 
den spoorlijn Zaareb-Belilrado kostte dcn 
Duitschers 4 locOmotic\·cn . 33 wagons,' 29 
vrachtwagens. 18 motor\'oertuiR~n. 3 tanks. 
2 lIepanlserde autos en honderd paarden. 
Ic-rwijl veel munitie meeexplodeerde en de 
lijn gedurende 78 uur niel 1<: Rebruik:en WlS. 

e Ph ilippe. Henriot zei voor Rad io Vichy : 
.. De Fransehe RClleering · heert :tieh Re
noodzaakl lIezlen om verschillende streken 
van Frankrijk . waar ilToePL'1l Pilrti San ~n 
meer en meer de overhand kri;aen en OP 
weil l.ijn de volledige contrOle van die 
sIre ke n in handen te nemen. ondanks ver
woedde tcgensllnd van de pelitie en de 
militi e. gche~1 tc ontruimen." 

• In de sud Temesvar in TranssyInni!! 
hebben Ho ngaarsehe fascisten en DuÎt.sche 
S.S . hel vuur geopend OP ccn demo nstrat ie 
van vrOuwen. d ie prOtesteerden te!;lcn het 
wellvoeren va n hun mannen. die- lIedwongen 
worden vest inawcrken aan te lellll:en aan hel 
front in de Boekowina. 

• Roemeensehe partiunen, verschanst OD 
de kleine eila ndies in dC' Dohau-deha heb
ben ovrrvallen lIeole:lld OD de verSçhepin~ 
van voorraden. dit: bedoeld waren voor de 

Bevrijdi nll-It .. d_erlen. in Enleland. NOl een blik op d e n e norm en aan voer van 
Amerikaansch materiaal in Enleland, d.~. keer eenl,e Sherman_t.ankl. 

DE "ORANJE" IN ENGELAND 
Grootste hospitaalschip ter wereld 

Hel IiroolSte geameerdc h,1spllalbckip
tevens 11el grootste ter wereld-heeft 
naas t de R( •• )ûe K ruis vlag . ae Ned~rland
sche dr iekleur in IOp. Hel is het vroeJl:er~ 
N edcrla ndsche luxe pa»:tllien5Chi" 
., Oranie " . dm onhlllll~ e!:n Britsche haven 
binnenliep m~ t een aamal R~'wondcn uil hel 
Middellandsche Ze" çebicd 

Voor het eerSt in \'[jf j~ar hedt de 
.. Oranje" ziin trossen uÎtllC1iooid in 
Enlielsehe h:n'en--d~ vijf iaar waarin d il 
Ncderlandsehe SChip als cen moderne 
VUellendc Hollat'lder over ql' OceallCn blijft 
var~n en moel wachlen lOt het 
OD het" Y •• kan meren eC' r de: maiden~triD. 

dic nu al van 4 Sepl~mbcr 1939 duurt, 1:3.1 
zlin ahteloopen. 

Hel hecft de Ned .-Indi~he R elleertn" een 
milliocn IlUlden liekosl om het vlallll:.'schip 
van d~ Mij. . Ned::rland " nm Ie bouwen 
tOl hospltaalschill en het wcrd. na dcn val 
van Tndil!. tcr besehik:king der Ge"lI iecrden 
gesteld. 

Maar een propaaanda ,'an dil'D~fi.'n aud 
uat uil van d:: betrekkelijk kkine Neder
landsehe kern aan boord van dit sehill . die 
honderden lIewondC' Rritschc en Australische 
sold aten . zeelu i en vHcllers van het Midden· 
Oosten naar Alistralii.' en (op deze reis) van 
een ha"en in hel Mlddellandschc Zee
Ilebied naar Engeland hedt vervoerd . Zij 
lecren daarb ij iets \'~n Nederland kClln~n. 
dat zii niel zullen vergeten. 

Na het front. met ziin m<lddcr, hiue of 
kou. na de o n\'ermlideliike primitieve hulp. 
~ickenhuil~n heeft menig fronlsold aa t aan 
boord van de .. Oranje" weer rUSI gevon
d!:n. Hun bcwonderinà 1I01d niet a lleen d e 
inrichting. maar ook de bem:mninll- JSO 
Nedcrlanders. waaronder onJj'::v e ~r 100 
Javantn-t'n h ~ t Verp1cKCnd personeel. dat 
geheel ond<'r Nederl:lndschc !l'ldin~ stUl. 

Om ~én voorbeeld 11.' Keven : dalr i~ dc 
eerste 11131Cuni51. een man door verschil_ 
knd ::- lIewonden t-eschreven als .. 011:r:.: 
()m~'ieun' dokIer .. 

Hij is cc., ~en-m:I!l~-radio-omrocp: Om
loep. PfORI·lIrn llla- \'C' rl.('Ifll;er . ~c:!u i d- I CÇ~
nicus. H ij is en blij ft mllTeOnt$1, en d lc 
radio-bcwçl/:inll: is ûcel! plichl. lII:lar voor 
een IIrOOI acel ook een lidhcbbl'rlj waar
vour :roCer velen hem dank!>aar t. iîn . 0 <' 
oude Iradilie. dat er aan boord V;ln . dl.' 
passagÎerS5ChellCn ecn krant nloel llÎn. 
houdl h ij daarnaast na ft hoog. 

Passagiers- of hospita31schip, aan boord 
van de .. Oranje" gaat alles in stijl . Hel 
woord ., geimproviseerd " is er onbek.:nd . 
1.00wcl in de !IIInkleedinK van lounges en 
lieken:r.alen als iy de keuken. Onder a ... 
hospitaalschepen ter wC'rcld telt 1.1. 
.. Oranje " alJ! nummer één in g.rOOlloC en 
inrichting. en d3:1rbiJ is hel met ccn Sn"'[
hcid van 26 Içnoopen per uur het SI,clSII: 
motorschip il1 dl.' vaa.rt. 

De kapltem IS een Nedcrlllndcr Chef 
~an den medIsche" slaf IS dr J. C 
Gerards. cen kolonel van hel Nederlandsch
Indische leger . VOOf a en oorloll: een van 
Batavi,,'s bekendste med ici . Z ijn vcr
bindi nll:solfcier II.-kolonel Snijdewind v:l.n 
het K.N .I .L , die -1.ÎCh schertsend .. d,' 
maIl met alle \'erantwoordclijkheid cn ge~'n 
greintje IIclaa" noem!. H et ~verill t 
mediSChe personeel. doktoren en Chlrurllen 
is grOOLende~ls afkomstill' Uil Enlldand . 
AUStrali~ oC Nieuw Zed9.nd. T ot het pcr
soneel Van dr. Gcrards behooren voortS 
nog een onderlui tenant C'Il twee ond"r· 
offic ieren van het K.N.I.L Over de samen
werking aan boord had de kolonel sicchls 
woorden ~'an lof. 

Het oordeel van hoordluster \'al1 d .' 
Roest. dic-lIeassis teerd door zu~tcr 
Tullcken-de vera1llwoordc\ijkhcid dla3111 
\'OOt zevent!!! ver"leegSh"fS vILn vie( of vijf 
verschillende nationali tei tcn. WlS nkt anders. 
rUCnlRtno'lollie inlleriehte zalen noemen de 
hOOIl~te medische autori leiten volmaakt. 
Menîlt ziek~nhui~ lI:ln den vaslen wa l '''I 
dC' .. () rn nj~'" h:.nr i ll~taJl :t l i~ !>enijden 

Duitseh ... trneo~n van Generaal van Rueff lo\io.iIi!llIil!l~;;~;g 

• Een N&;~i-schiD van 1.000 IOn, dat ge-aD de Krim. r :~~~·~~I~'~~~~~:;:::~ e 
repareerd ' w ... -rd OP dc scheCIlswerf V3n 
Burmeister en Wain Ie KODCnhaaen. is uil 
elka:lr lI eSprOOlilen aoor cen tijdbom , d ie er 
door Deen~che patriollen in lIeplaalSt was. 

• D e mijnarbeiders van de Hongaarschc 
kolcl1Stlld Ko!o~vllf zijn in staking lIell:aan 
uit prOleSt telten de arrestatie \':ln hun 
va k \· .. ·rc~Il I IP 111/)1 dJ<'f~ . ,,- W ij hij,tln drukke n.ken 

LEZEN EN DOORGEVEN 
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Figuur 35: Publicatie welke alle vrije kranten in Europa, gepubliceerd in Groot-Brittanië,toont  

~L ____ _ -------
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Figuur 36: Lid van het mobiele radiostation zit op zijn vrachtwagen 

--------~~~--------
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Mobiele radiostations US 5th Army Corps 
Het Amerikaanse opperbevel tijdens de Tweede Wereldoorlog had het moreel en de voorlichting van 
de vechtende troepen hoog in het vaandel staan.  Niet alleen werden er talloze frontsoldatenkranten 
onder de moeilijkste omstandigheden uitgegeven, zoals elders in dit Jaarboek is beschreven, maar 
het US 5th Army Corps had tijdens de veldtocht in Italië zelfs de beschikking over een compleet 
mobiel radiostation met een bezetting van technici en omroepers.  
Door toeval kreeg ik de beschikking over een serie foto’s van dit mobiele radiostation. Omdat ik zeer 
geïnteresseerd ben in de uniformering en emblemen van oorlogscorrespondenten van alle tijden en 
van alle media toon ik u tevens de door deze kleine eenheid gedragen emblemen. Alle emblemen zijn 
destijds handgemaakt en zijn de enige nog bestaande originelen. 
Omdat het in dit bijzondere Jaarboek van de VKTV niet alleen over kranten en tijdschriften gaat, maar 
ook over andere papierzaken en media tijdens de Tweede Wereldoorlog wil ik u deze unieke serie 
beeldmateriaal van de bemanning van dit mobiele radiostation van het US 5th Army Corps en hun 
uitzonderlijke uniformering zeker niet onthouden.  

Beeldmateriaal collectie Otto Spronk 

 
Figuur 37: Insignes voor manschappen (links) en officieren (rechts) 

 
Figuur 38: Bezetting van het mobiele radiostation
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Figuur 39: Reclame voor de "Völkischer Beobachter", officiële krant van de NSDAP 

----------~~ --------
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Maple Leaf Up    1) 

Geschiedenis van een soldatenkrant. 
 
Het is 60 jaar geleden dat het laatste nog 
bezette deel van ons land bevrijd werd door 
de Canadezen. Voor de Canadese troepen 
werd, met name Amsterdam, leave centre 
Canadian forces. Het werd één groot feest die 
zomer van 1945. Gewapend met een 
sportieve uitstraling, rijkelijke voorzien van 
drank en niet te vergeten grote hoeveelheden 
sigaretten dompelde de Canadezen zich 
onder in het uitgaans-leven. Enthousiast 
omgeven door vele vrouwen en meisjes 
waarvan enkelen het feldgrau voor het khaki 
hadden ingeruild. 
In november van dat jaar werden de 
Canadezen overgeplaatst naar het Duitse 
plaatsje Delmenhorst onder Bremen en was 
het uit met de pret. 
Voor veel Nederlandse mannen en onze 
toenmalige “beleidsmakers” was dit een 
opluchting! Bevrijden: “okay”, maar 
Nederlandse vrouwen wegkapen en tal van 
ongewenste zwangerschappen veroorzaken, 
dat vond men toch een mindere kwaliteit van 
de bevrijders.  

 
Figuur 40:  “I dun’no Slim. It still strikes me as being 
questionable. 

Dat de Canadezen de situatie in Nederland 
goed aanvoelden getuigt een cartoon van Lew 
Parker (zie Figuur 40). 
De tekst bij de cartoon luidt: “I dun’no Slim. It 
still strikes me as being questionable” 
 
Met het wegtrekkende of naar hun vaderland 
repatriërende Canadezen verdween ook the 
Maple Leaf,official forces newspaper, with the 
canadian press news service. Uitgave No.57 
Vol.4 van zaterdag 10 november 1945 was het 
laatste nummer dat in Nederland  verscheen 
(zie Figuur 41).  
The Maple Leaf was zeker niet de enige  
Canadese soldatenkrant. Er verschenen 
tijdens de oorlog ongeveer twintig 
verschillende Canadese soldatenkranten van 
diverse legeronderdelen. In dit laatste nummer 
werd een overzichtsafbeelding geplaatst van 
andere Canadese soldatenkranten. The Maple 
Leaf plaatste er verontschuldiging bij. Men kon 
geen volledigheid garanderen! (zie Figuur 42) 
 
In het uit 1977 daterende boek Service 
Newspapers of the Second World War van 
Michael Anglo wordt, anders dan de titel 
suggereert, geen aandacht besteed aan de 
Maple Leaf. Gezien de Canadese bijdrage aan 
de Geallieerde oorlogsvoering is dit curieus. 
Canada verleende aanzienlijke militaire steun 
aan de geallieerden. 
Zowel in de lucht (Royal Canadian Air Force), 
bij de marine (Her Majesties Royal Canadian 
Navy) als op de grond waren de “Canucks”1) 
goed vertegenwoordigd. Veel Britse RAF 
bemanningen werden aangevuld of bestonden 
soms geheel uit Canadezen De bloedige 
commandoraid op Dieppe (1942) bijvoorbeeld, 
kan grotendeels op het conto van Canada 
geschreven worden.  
Ten slotte was op de linkerflank van het 
Normandische invasiestrand een heel vak 
(Sword Beach)  voor de Canadezen 
ingeruimd. 
Tijdens de invasie bestond het 1e Canadese 
leger uit de volgende  onderdelen: 2e en 3e 
infanterie divisies, de 4e pantser divisie en de 
Poolse 1e Pantser divisie plus toegevoegde 
Britse eenheden. Canada telde in noordwest 
Europa aan het einde van de oorlog 45.000 
“casualties”. 11.000 Canadezen sneuvelden.
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Figuur 41: Het laatste in Nederland verschenen nummer van “Maple Leaf” 

------------------~~-------------------
FOR CANADIAN FORCES 

TUE MÁIJLE LEÁF 
wrrH CANAOIAN PRESS NEWS SERVICE 
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Het eerste nummer van the Maple Leaf zag in 
januari 1944 in Napels het levenslicht. Deze 
eerste uitgave werd op de persen van “ïl 
Mattino di Napoli” gedrukt. De redactie was in 
handen van editor-in-chief kolonel R.S. 
Malone. De krant volgde de geallieerde 
opmars door Italië. En streek op 1 juli 1944 
neer in Rome. Tot maart 1945 bleef the Maple 
Leaf redactie ( o.l.v. Luit – kolonel 
C.W.Gilchrist)  een Italiaanse editie verzorgen.  
 
Kort voor de invasie was besloten dat er ook 
een editie voor de Canadese troepen in 
noordwest Europa moest komen. Nu waren er 
dus twee edities van the Maple Leaf. Of zij 
naar inhoud en vorm gelijk waren of geheel 
van elkaar verschilden kan ik niet zeggen. Ik 
bezit alleen de noordwest Europese uitgave. 
De inhoud zal vermoedelijk wél verschillend 
zijn geweest. 
De leiding van de “nieuwe” Maple Leaf werd 
toevertrouwd aan de uit Italië overgeplaatste 
Malone. De nieuwe editie van de zogenaamde 
Franse uitgave kwam direct na de invasie tot 
stand. Op 27 juli ’44 werd “de nieuwe baby” 
geboren. Dit werd niet begeleid door 
kindergehuil, zoals de redactie schreef, maar 
door het gehuil van bommen en artillerie 
inslagen. De strijd om Caen, waar the Maple 
Leaf gedrukt werd, woedde in volle hevigheid.  
De kop over vijf kolommen “Our troops in hard 
fighting” gold tevens de redactie. Ramen en 
deuren vlogen alle kanten op tijdens de eerste 
opmaak.  
Eind augustus ’44 vestigt de redactie zich in 
het pas bevrijdde Brussel. Onderdak wordt 
snel gevonden bij Le Soir. Destijds bezat Le 
Soir een van de modernste krantenstraten van 
Europa. De door de Canadezen voorgestelde 
én betaalde vergoeding van de Maple Leaf 
werd door de directie van de hand gewezen. 
Toen er  een bedrag werd overgemaakt, 
stortte de Soir directie dit naar het Belgische 
Rode Kruis. Men mag zich afvragen of “deze 
slimme zet” het gevolg was van de houding 
van “gestolen” (*)Soir  tijdens de oorlog. De 
krant fungeerde als spreekbuis voor het 
collaborerende Franstalige deel van de 
Belgische natie tijdens de Duitse bezetting. 
 
Begin maart ’45 werden de Italiaanse en 
noordwest Europese edities (dé Belgische) 
samengevoegd. Majoor S.Halton werd uit de 
redactie naar Londen overgeplaatst om de 
uitgave van een United Kingdom editie te 
verzorgen. Er bestonden dus drie versies van 

de Maple Leaf. Niet ongebruikelijk overigens; 
de Amerikaanse soldatenkrant Stars and 
Stripes kende voor verschillende 
operatieterreinen verschillende uitgeven. Dit 
verklaart, denk ik,   waarschijnlijk ook de 
aanduiding Vol.4 op mijn 1945 nummer. De 
krant was immers aan zijn Vol. 2 bezig. Heeft 
men een en ander wellicht bij elkaar opgeteld . 
De nieuwe redactie werd zowel versterkt als 
kwalitatief verbeterd door de “Italiaanse” 
instroom. Het einde van de oorlog naderde de 
Russen lagen voor Berlijn, maar de strijd was 
nog niet voorbij en spannende dagen volgden. 
Duitsland stond op de rand van de afgrond. 
Welke (soldaten) krant zou de scoop 
“Germany Kaputt !” kunnen  bemachtigen ?  
Correspondent sgt. Ross Parry was in ieder 
geval  “suitably impressed”toen hij zijn  eye-
witness account van de capitulatie 
samenstelde.Of dit in Reims was of op de 
Lüneburger heide is niet geheel duidelijk.The 
Maple Leaf bracht, volgens eigen zeggen, de 
beruchte “KAPUTT-editie” als eerste bij de 
Canadezen. 
 
In september volgt voor the Maple Leaf de 
laatste fase van het bestaan als ”Northwest 
European edition”. Vanuit Brussel wordt de 
redactie (nu onder algemene leiding van lt.Kol 
C.W.. Gilchrist. Kol. Malone wordt editor – in – 
chief in Londen) overgeplaatst naar 
Amsterdam. The Maple Leaf vindt onderdak bij 
het Vrije Volk op het Hekelveld. Hier ontstaat 
een volgens de Canadezen innige 
samenwerking met de medewerkers van Het 
Volk. Aan deze samenwerking komt een einde 
in november ’45 als de Canadezen 
overgeplaatst worden naar Delmenhorst. De 
UK editie blijft nog voortbestaan als laatste 
krant voor Canadese troepen in het verslagen 
Duitsland.  
                      **** 
Bij dit artikel heb ik gebruik gemaakt van:  
• The Maple Leaf, (uitgave, noordwest 

Europa 1945) 
• De Canadezen in Nederland ,David 

Kaufman/Michiel Horn,Laren 1981. 
• Daar komen de Canadezen, Peter A. 
• Veldheer, Arnhem 1982  
• Service Newspapers of the Second World 

War, Michael Anglo, Londen 1977. 
• ’44, In combat on the Western front from 

the normandy to the ardennes, Charles 
Whiting,Londen 1984 

R.A.Dolfin
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1. MAPLE LEAF UP ↑ (mèt pijl !) Deze tekst werd door de Canadese troepen als tactische 
aanwijzing gebruikt 

2. Canucks  =  Slang voor Canadezen. 
3. De gestolen Soir was de aanduiding die de Belgen tijdens de oorlog aan Le Soir gaven. 

Sympathisanten van de Duitsers hadden de krant in handen en vertegenwoordigden niet dé 
echte Soir 

 
Figuur 42: Door "Maple Leaf"gepubliceerd overzicht van Canadese legerkranten 

------------------~~~------------------

TUE lIIA rLF. LEAI' 

" I· 
.~ 

Canadian Army Newspapers Pub lis h e d In Euro pe 
Canadlnns "re (\ frlendly, neighborl)' mee. They IIkc ttJ know 

whnt the guy llcxt door IB IIke. whaL IIC does .•. WI\lU nmkl.'s Illm 
tJck. Cannll1nn lIoldlers In ncWon werc sorll,C:thlng likc t.ho.t, toa. SUl. 
trencb frlcndohlp!l werc ane t.hlng, the brce~y. mlmcograplled unlL 
IJhcols of the wnr day.!! nnothcr. In ~hosc dnys. thcre wl\Sn't much C2 
Lhne to !!pond on t.urnln~ out tlll Il.rtlstlc product. but thc "Joe:J" In 
thl:l lino dJd get thc "gen" on Ulo guy se"cn, clght: sm Lrcrichc.s f rom 
hlm. 

. Wlth tbc sUcncing of tbc IBS!. J'crry gun, A. ncw cru of unit. Journ
nlillm was IIshered Inta thc Cnnndinn Army . • 'Ightlng men droppcd 
UII~lr swonl.,. scoopcd up tltelr pens, anti seL nbout. to produce a Jour-

nal fnr rlghtlnI{. men. In scores of Dutch vllln.ga und toWJ\S. UlO 10-
enl I)rlnter roulid hhnself mnklng a deal wl~h ~hc Cnnllcks, cllar~cd 
wl'.h ~urJllng out. Lho unit,. ncwspaper. In plACC ot thc rough, hurrlr,d 
product ol lbc wnr, cnme tortIl n IIcar~prOrC6310IHlJ, ncn~IY-I)rltlt.ed 
lflmlly lIeWspllJ)er. 

Here are pldllred a rplolL'csenlntlve [!rollp ot unit n cwRpapCI's 
wblch have hclpcd wlpe tlway thc "rcpat blues" or troollS o.waltlns: 
the $Ignal whlch \VIII set tl1elr reet on tllc homcwurd pMh. 

(No doub~ SOfllll uni t pnpen IIllloy l'Invli been ovcrlooked 111 the nUovo 
Inyout. I n 'bAt. IlVCIl~ wc CXP~$$ our retrets.- Ed.1 • 
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“SAAI, ONORIGINEEL”, twee maal de friesche courant. 

De illegale uitgave van de Friesche Courant van donderdag 7 september 1944 met “Saai, 
onorigineel” als openingskop lag enkele uren eerder in de brievenbus bij zo’n 9000 adressen dan de 
legale uitgave. De zetter van de legale krant ontsprong aan gevangenneming door de Duitse bezetter 
doordat hij kon aantonen dat het zetsel en daarmee de druk van de illegale uitgave iets anders van 
vorm was dan zijn eigen legale uitgave van de Friesche Courant.  Voor de verzamelaar is het aardig 
om te weten dat de illegale uitgave “Saai, onorigineel” van de Friesche Courant veelvuldig bewaard is 
gebleven en dat juist de legale uitgave van deze krant het zeldzame exemplaar is. Beide uitgaven zijn 
in het bezit van het Verzetsmuseum Friesland. 

Hans Liefting 

 
Figuur 43: Illegale uitgave "Friesche Courant" van 7 september 1944 

 
Figuur 44: Legale uitgave "Friesche Courant" van 7 september 1944



 

42 

 
Figuur 45: NSB-publicatie "Volk en Vaderland" meldt dood van Hitler 

--------------~~~--------------
4 Mei 1945 13e Jaarga ng 18 

VOLK tE VADERLAND 
~ÁTIÓ~ÁÁL.~O(IALISTlS(H WEEKBLAD 

Redact1e-adres: Maliebaan 31. Utrecht 

ADOLF Bll'1.EB 
Op den eersten Mei 1945 vond 

Adolf Hitler den Heldendood in 
de · hoofdstad van het door hem 
geschapen Derde Rijk. Met diepe 
ontroering hebben zijn volgelingen 
binnen en buiten de Duitsche 
grenzen van dit smartelijk bericht 
kennis genomen. Binnen en buiten 
de Duitschegrenzen. Ja, want deze 
groote figuur is niet alleen Duitsch
lands grootste zoon, maar daar
bovenuit de grootste Europeaan 
die ooit heeft geleefd. Als schep
per en formeerder van de natio
naal-socialistische idee, heeft hij 
in harden strijd ongetelde mil
lioenen weten te bezielen. Bege
nadigd met een machtig redenaars
talent heeft hij de vlam van de 
nationaal-socialistische revolutie 
hooger en intensiever doen op
laaien dan na hem ooit een mensch 
+al vermogen te doen. 

Mocilijk en zwaar was zijn strijd 
om de ziel van zijn geliefde Duit
sche Volk. Uiteengescheurd door 
partijstrijd, krachteloos gemaakt 
door ' t waanzinnige vredesverdrag 
van Versailles heeft hij met ein
deloos geduld en uithoudingsver
mogen de Duitsche volksgemeen-

schap gesmeed, zooals deze zich 
in den smeltkroes van den oorlog 
aan een verbaasde wereld heeft 
geopenbaard. Hij heeft het leven 
van millioenen menschen nieuwen 
zin en inhoud gegeven: tiendui
zenden zijn voor het ideaal dat 
de Fuehrer hun schonk blijmoe
dig en dapper den dood ingegaan, 
in de heilige overtuiging daarmede 
Duitschlands en Europa's zaak in 
hoogste overgave te dienen. 

Wie het voorrecht had hem van 
oog tot oog te zien, weet, dat 
van dezen man een schier magische 
kracht uitging. Hïer sprak de 
super idealist, geladen met ener
gie en wilskracht, aan zijn per
soonlijk leven geen enkelen eisch 
stellende, uitsluitend levende voor 
Duitschland en het Duitsche volk. 
Zelfs de persjoden die hem met 
doodelijken haat vervolgden, kon
den op zijn persoonlijk leven geen 
smet vinden, die hem in de oogen 
van zijn volk, van vriend en tegen
stander, naar beneden haalde. 
Adolf Hitler is een "einmalige" 
figuur, bemind en gehaat als geen 
ander, maar in ieder geval mijlen 
ver uitstekende boven zijn ge-
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Figuur 46: NSB-publicatie "Volk en Vaderland" meldt dood van Hitler (achterzijde van pamflet) 

______________ ~~L ______________ _ 

middelden tijdgenoot. Staatsman, 
Volksleider, Partijleider, Leger
aanvoerder als geen ander in de 
Duitsche geschiedenis, was hij 
bovendien de bezielende prediker 

. van de Europeesche solidariteits
gedachte, de eenige mogelijkheid 
om het tweeduizendjarige erfgoed 
van de Avondlandsche cultuur 
en beschaving noch aan het bols
jewisme, noch aan het kapitalisme 
tijdelijk of voor eeuwig uit te 
leveren. 

Het staat niet aan den tijdge
noot, de machtige figuur Viln een 
genie als Adolf Hitler in vollen 
omvang uit te meten: dat zal de 
altijd rechtvaardige historie doen. 
Maar nu reeds is het buiten twijfel, 
dat de naamlooze soldaat uit den 
wereldoorlog 1914-1918 als de 
grootste onder de grooten in de 
geschiedenis nog voort zal leven, 
als zijn hedendaagsche rivalen 
reeds lang zullen zijn vergeten. 

Want de idee die hij schiep 
is onsterfelijk. Zijn lichtend voor
beeld aan zelfverloochenende over
gave, trouw aan plicht en roeping, 
heldenmoed en daadkracht even
eens. Hij is gevallen waarvoor hij 
leefde: voor Duitschland! 

* * * 
In dit somberste uur van Duitsch

lands geschiedenis gaan O'1ze ge
dachten uit naar dit ZVI .lar be
proefde volk, dat door een onbe
grijpelijk Lot gedoemd is ook 
dezen bittersten druppel uit den 
drinkbeker van zijn nationale lijden 

te ledigen. Waar het op zijn 
bloeddoordrenkten bodem bad om 
verlichting, teneinde met inspan
ning van zijn laatste krachten de 
vloedgolf uit de hel om eigen en 
Europa's leven tot staan te bren
gen, kreeg het slechts het edik 
van des Führers dood. Met eer
bied en bewondering volgen wij 
het op zijn kruisweg: een lichtend 
voorbeeld van onverwoestbare va
derlandsliefde, door het trotsche 
ideaal van den Führer gerefor
meerd en van nieuwe, onsterfe
lijke waarden voorzien. 

Moge de Hemel dan eindelijk 
de matelooze offers tellen, die het 
in trouwen toewijding voor een 
heilige zaak heeft gebracht. 

1* * * 
De Fuehrer is niet meer. Hij 

heeft zich gevoegd bij Let groote 
leger zijner getrouwen die op de 
slagvelden en oceanen als dappere 
soldaten het leven lieten voor 
Duitschlands en Europa's toe
komst. Vol eerbied, bewondering 
en dankbaarheid neigen wij het 
hoofd bij zijn baar. 

Onder de dapper strijdende 
Duitsche jeugd die zijn naam 
draagt èn onder de generaties die 
na ons komen, zal zijn geest 
echter voortleven tot in eeuwig
heid. 

De Fuehrer is dood; Leve de 
Fuehrer! 

Heil Hitler! 

Jan Hollander 

Hoofdredacteur: L. Lindeman (afw.), Wnd. Hoofdredacteur: J. Hollander, Utrecht; Redacteuren: 
H. Plaizier, Den Haag; H. M. Klomp, Den Haag. 
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Figuur 47: Britse oorlogscorrespondenten in Nederland  

 
Figuur 48: Na de bevrijding publiceert "Vrij Nederland" alsnog de auteurs van enkele artikelen
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Figuur 49: Capitulatie is nog in onderhandeling 

------------------~~~------------------

Zaterdagmorgen 9 uur. 5 Mei 1945. 

De Cdt. van de Ned. Binnen!. Strijdkrachten 
deelt ons mede: 

In tegenstelling tot de radio mededeelingen wordt 
bericht, dat de onderhandelingen over de capitulatie 
nog niet zijn beëindigd. 

Aan de bevolking dient te worden bekend ge
maakt, dat de Duitsche legerleiding aé;)n de Duitsche 
troepen in Nederland nog geen bevel tot capitulatie 
heeft gegeven. 

Over de wijze van capitulatie worden heden 
tusschen de Geallieerde en de Duitsche legerleiding 
nadere besprekingen gevoerd. 

De bevolking dient zich derhalve voorshands van 
iedere demonstratie te onthouden. 

Naar onze meening behoeft deze mededeeling geen aanleiding 
te geven tot al te groote teleurstelling bij de bevolking. 

Volgens onze inlichtingen is de verfragiryg het gevolg van 
besprekingen over de technische uitvoering van de capitulatie. 

Wij hebben het volste vertrouwen dat deze besprekingen 
spoedig tot een goed einde zullen zijn gebracht. 
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Figuur 50: De capitulatie van de Duitse Wehrmacht wordt bekendgemaakt 

----------------~~~----------------

IPÀ~ 
VRIJ ONVERVEERO= 

Dagblád voor Den Haag, 

5 ei 8 uur:: 

Sm 8 uur hedenochtend is geheel Nederland 
bevrijd. De Duitsche legers in Holland, Dene
marken en Noordwest Duitschland, met inbe
grip van lIelgorand en de Friesche eilanden 
gaven zich gisteravond over aan de 21-ste ge
allieerde legergroep, welke onder commando 
van maarschalk Montgomery staat. Op dit 
oogenblik hebben in Europa alleen in Noorwe. 
gen, in Bohemen en in kleine deelen van Oosten
... ijlk, Beieren en Saksen Duitsohe troepen de 
wapens nog niet overgegeven. 

Om 8 uur hedenmorgen zijn de Canadeesche 
troepen, welke voor de Grebbelinie stonden, 
de Westelijke Nede ... landsche provincies binnen
gerukt. In de loop Vélln dezen dag nog kunnen 
de eerste gemotoriseerde afdeelingen van 
Montgomery's leger hier in de stad verwacht 
worden. 
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Capitulatie van de Duitse Krijgsmacht 
 

 
Figuur 51: De onvoorwaardelijke overgave van het Duitse Leger in Nederland, Denemarken en Noord-Duitsland 

------------------~~~------------------

:Alf bQstllities on l.an'd , ()n , 6!\~. ' c r 11;1 the <l.ir by 'Q.er !1un t?rces 
inth& '!lbqve areas. ti:>çease "'t~ ht"s. 1l~' ;i\:I,,6h n.;;ub l-e ISI,Il,ree:r ''rilne 
on $a t\lrdAy 5 lo!u,v 191;.5: ' ,' " . • 

6. 'l .. DcM~4JW\U\~ , 
<, : "FteRe! - n.~'JL--t "" 
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Figuur 52: Emaille wandschild van de "Deutsche Zeitung in den Niederlanden" 

 
Figuur 53: "Deutsche Zeitung in den Niederlanden" meldt overgave van de Duitsche Krijgsmacht 
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Pers na de bevrijding in mei 1945. 
 
De situatie voor de kranten in Nederland 
onmiddellijk na de bevrijding in mei 1945 was 
behoorlijk onduidelijk. De reguliere kranten die 
doorverschenen waren gedurende de 
bezettingstijd hadden een 
collaboratiegeschiedenis en zouden moeten 
verdwijnen. Dat besluit was al genomen door 
de Nederlandse regering in ballingschap in 
Londen. De kranten die in Nederland 
ondergronds waren verschenen wilden zo snel 
als mogelijk de functie van de reguliere 
kranten en hun publieks-voorlichtende taken 
overnemen.  
 

 
Figuur 54: Persarmband zoals hiernaast gedragen 

En vooral in vrijheid en bovengronds 
meningen en feiten naar buiten kunnen 
brengen. 
Deze geschiedenis is op zich al vaak 
vastgelegd in een groot aantal boeken, waarin 
de geschiedenis van een individuele krant of 
de Nederlandse pers wordt verteld. 
De redactie van het VKTV-Jaarboek 2005 wil 
u echter een aantal zeer bijzondere zaken uit 
deze beruchte periode van de Nederlandse 
pers laten zien.  Het materiaal spreekt voor 
zich. 
 
 
 

 
Figuur 55: Draagfoto van een Persarmband 

 
Figuur 56: Perskaart voor de "Haagse Groene" 
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Figuur 57: De Vrijheid, 5 mei 1945 

------------------~~~------------------

-rr.:;T G...1;].AJ.LrJll~p.D.r,; EOm;·DiiI'lART~,L.~ room: 
!J.J!E DUî'r;:-JE f;UJDK.'tAC:ITEN IN NEDE~.AND" NW-DUITSLAND :m DENEMARKEN HEBBEN 
':;ICH OVERGEGB\7EK , DE CIIPIWLATIE GAAT VANOCHTEND OM ACHT UUR IN. 

OVER DE WTJf.? VAN C/\PI'lULATIE ZIJN DE BESHlEKINGEN NOG NIET VOLTOOID, 

De Uir.:. ,·;te::- .1':: ~.'" :'de~.tl" s Pr·: .f. Ger:.rcnè.y, hield heden de volgende toespreek 
~jot r.ot Neó'Srla:..1di.1 C Volk ", 

De welta&st 5 jl'_t'en tellenr:'e onderdrukkiag is vc.leindigd. Het 
Duil;ee Rijk ll'(YG zj jn mi!3dadige regering, die het Ned. natuurvolk naar het 
leven S~OL~, 10 veral~gen ; de Gestap:.o luert niet--meer 'bij h\.I1zen el1 wegen. 
Gij zi jt "lerlust. Be.~odld ~s de moed van de Ned. stijdmacht en het vi>lhcu
den del:' kOOi v0.ardij . bekroond de taaihei·l van het Nederlandse v olk, geze
genl zi..jn l.ltD,!là.v<:u~'L~e;1:.eid en met; eer versierd het t eleid van onzen V~ratin. 
clie nu ",p 1:et p"J.n'l; i;ltaat te worden verenii ~ met haar gehele volk. 

De 1'f~\)r-ijdjng is de daai vall de legero van alle verenigde 
"olke:.:--e·., 'Lozur.:tenc '1iaDL.eer Bij ten:ghlikt op deze wereldstrijd, lijkt het 
7()Y:!"u, ,-;> e1.·Vdn v&.l1.elfsprekend en natulli'lijk. War.ueer gij echter let op tIe 
dielltepunten, dan : .' 63eft ge een wf)nder Gods, waarvoor Hem allereerst rumk 
toek m'b . Dric0:-:" de '..Jeker der vreugde ten v .:>lle, vergeet het lijden van zo
vele:_ '-liet. Ih.<~t v tlli geJenken, bij <le :;lijdschap, het offer der doden, dat 
h e 'i; ~e.ad !!lue)'t; :ü j J.. waaT".lit r DZe vrijheiJ ontkiemt. Gij ' zijt vrij om lT voo 
'Ge 'ue:r-ei :lej2 7 0 , r :!.e ,"aak. die U wacht in t:.e Stille ZUi:lzee, waar. , z ('velen 
n 'b i!l vs::,d:.ukld.!',g leve::: 

U·" Es ;n:üng verwacht, ::lat Gi j i,_ deze uren Uw vrijheid z ",da
r.jg zult ge'Lru:ilron, cht Gtl hierd'-'or, evenals <1:·or Uw standvastigheid voor
hoen; -,e eer;"i e', 3±'dw~r:.gt van j,and en t ndgen,)ten. E~n nieuwe taak ligt 
voür U .. 

j,ev e . =3 V" rstin, leve het Koninkrijk der Nederlanden! 
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Figuur 58: Ons Volk, bevrijdingsnummer 

----------------~~~-----------------
kle i ne Ie ran! van 

BEVR IJ DINGSNUM~v1tR 

De ca.pi tulatie VB."! "en iJ18ealoten Dui tsche leger~oep i n een yresteliJk hoek;je .van 
ThP.' "E". betc'!!l:.ent maa::' een geri'llg on'.le2'è.eel in het winnen VlUl den oo:l.'log, Men spreek"; ook 
niet, .. :rang VG.": "winnen", wanneer- men jOl een porl.og zóóveel. k03tbarl'! levens, z66veel m,oei
zomen >l.l:09id en ."66v9,,,1 cnmieoaare uit I!et, d~elijksch b(;s t aan v9:('10rl'n !Deft ?'ien gé:3.ll. 
,\,j i sp:I''ll:en zo) fa niet van eell "einde" en mQéien daarvBJ1 nie t spreken, nu ui. tgal3trekt", 
d991,en vo.n oa", koninkrij}: in tropische gewe sj; ~ nog zuohte!1 onio1' hllt geweld van ceD 
vijaJ'l/J.'l::':i.jlte bfr.otting. -

T~c:, le-of'o ce .. !'! V.3.n ons hierover in twijf'e H6derland j.s herre>l!ln, na vijf jaren 
1:nechtin2: CJ; n'o"izamer, .. trijd. \'iat :I.n 1:94°/ op het- di"ptepunl;-dro:- nationale vernederins, 
.. '311 o;.,»'Sze,üij',e h21 :>fte s oheen, . s gal:ukk:J.ge ~/:ll'kal ijkheid ~orüell. Ons konil".g:Jhuis , 
~~a rogaèrirt6 , onze marine e . ~qop~nardij hebben trouw v ard, ook toon alles verlo
"'''''' 8c'1een. ',.ij bier, :in de v eJ;l!rukkir:lg , h"bben moeÏf; a:un On lanvamil onze krachten 118."1-
Eoel'lk,,;s!llocd en ons VGrlveer t:~"'oerd 00'0 t;oed wij konden , Dè " trouwsteIlJ der getroU\'!en" 
-,ielan, want strijd kc. t bloeeL, Op dit oogeublik ie eder l and wet~r ppgeetaau, al s een 
vrij 'Tolk on<"o1:' de vo).;{aren, en a.l.l e oft'ere, ook het kleinste, wo.ren niet vG_rgeefech • . 

Zoo l'1ij thans allereerst aan onze b ondgenoaten denken, ,der tl'oepen wij in onze 
c·teë.[.'!1 v",,,",,ollr')men, dan is di ~ niet alleen OII!da·t :;sij n z."n onver«ankel. i jken dank heb()sn 
'V~n;orven met de offers die z :J.j ook voor ènile lI'iJ'hei hebj)~rJ gebroteh":. Ook, en vooral , 
will.:>>> v:ij OM ervan bewutt zi jn dat Wij op de9,;en d.o€ 0 e l'+ flat 'S in },un rijen :irJ~emen, 
,}= ,-,<'lle n:..ndeel · :r;m IS$ton op oni1ie GchO\ld" ~9 laden, 1\;i.et langer als de c*c~e 
!,,,,~il, vliegenier of Iiln,gela.n<lvaarder, maar ale geneel, 'l!9l f standig volk . Nederland vrij -
~set'\; ,'/'el ieder, na. 'de eer s t e vreu.'Jde, wel rJ vernntwoo;cdal;ljl:h i d voor iader van' on:; 
ia ,-.,Z0 twee woor den. èealoten ligt? Voorbij ia de tijd der :nGl1tr al i teit, der afzijcl:i:e; .. 
b.IiJ., va:l hot toe"chol1"/~!l in 4.e Q.on:flicten 1'!aaxin de \~e'l'81d 1>r"-1'1d t. Onze plaats ia ge ... 
.\flilnn, onze taak l ü;t te wacnter f.. n;:i.et elechts bij de!: vbo:J.·~,g'ez.ecteu strijd tegen d"Il . 
eC;) ,e::lschaI'l'elijken . ' o.n,~, 'bif'dO bevrijd;4lg vs.n Indië e de beroe iging van ona ), -
l':!.na:::"jk, il'.aa:r ook :Ln het ar k -~ç;.fi den v:t'ede. 'bij het inte:rnátionae.l herstel en de bo
veiJ.if;"'i ..... ng V9 ..... ! een nieuwe er~luS)l·de . 

Di t is eer.voudi!! neer t~ schrijven; a~ weg cr . T1erkel~.l )r.heid ~ e.l eohter mt;lt hinder
nisaen zijn ve" Eperil. En teeh, eerst h'ierill , i n. d z.gJ,::e held en ll:0eden moed waa..""IIlee wij 
'''W3 var.. ,te"e v"rplich l;Jl.nt';'lCl kwj jter" zal d" .,..a.:te he:tr·Uzj,r.~ va~ 0 lantl eu volk be-
:!'U~te',. Geen l~ûJ.erlands.ohe regser:!.n·-. ma~ ook geen Ned.srlandsch fl }'olitieke pa.rtij, zal 
in de toekomst n og eëtl si;aatkunde k:nnn~!'! voeren dio z.ich 10. van hst 'IIerelè.gebe-u.ren en 
yen cnze '-nterna"tionale taak wiJ. 6 ellen. Dit oeteel:ent niet de Ila.nvang va.n ean tijd- . 
per:': 'Jan nationale. onvrij:loid .. :i.n't e/l;\'lndc el , slechtr op Il.eze wijze zul] en wij voo:J.'
ko,non dp.t anderen over ons €rl 'lO'1Je-:: ot,,; b .. ol,,:! . 9n. 1)it beteekent ovor.min ~an onV'lx'Üra:
geli.;"$J:"V"1·~WaJ:·ièlg van ons llB.tionale bmnefl - eeru\; in del," 0.,.\1" d<p: dingell zull",n wij 
oIDIe krachte''1 o!lt,>looien, inpl=ts van :lon 0" i'g.>n e41' in lijdzrum:he.d of pal'tj jtwist 
t" rer'Îoen . 

_ "Iic voor deze verant::rÇ'<ord"l ijl':h d tCTUgec)r..ri l'dient ûen na. JU '\'a.n Na'ÎeZ.lande:::-
.:lie1. V:ij v,arel! .. .'tc0ds een \rolk cl t ;,:c"U. t gc~de~ t:roU';v "O 21lsceld V Ol' a-.dorar st-rev.:m, 
~n kJ;.,1....ll::"s nliL'1 V~ "-a.t ~aTI. niEtUw€ tijd aG.n ce6;3telijl\:~ ;vinfit 0n 1Jr <:!h1;. ,I>it is eSll deugd , 
j ~~U" noe slechts èaa.r pa ~ieve zijde. De acti -..ré zullG!1 wij eer·· ... ~-·~ron 'un in ,le b:i.jdre.
ge die ''iij levaTc>n :Ln d~ sa.n;e:n.l'llVUlg e."l' volk :m. in ons nai;tllt:!.'lij L.C. oelaarschap blB-
CCL!.en We3t- gil CJnh'~-~;urc>!,n., tu"t1ch6n y t "West de.:-.;e-.:al,ldee' e'1 . 

r"'.aL ~ûe iS. nj...,t D1 de laat e'!.", plaats, Hederla.!'1·i op do~en ,la" het'rezen. 
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Figuur 59: Bevrijdingsnummer van "Klein maar Dapper" 

----------------~~~----------------

/ 

1Ja1L) 

~ 
I 

"VRIJ" 

Zoo luidt het tooverwoord , dat ons toeklinkt uit 
aller mond , dat het hart sneller doet slaan van lang
verbeide vreugde , dat het oog doet twinkelen van onver
holen blijdschap. 

Vrij , eindelijk VRIJ! Eindelijk weer lucht om 
diep adem te halen; eindelijk weer vrijuit spreken zonder 
vrees voor verraad; eindelijk het lot gekeerd en. door 
's HEEREN hand bevrijd . . Bevrijd van de Nazi-tyrannie en 
geleid naar den nieuwen dag van het herrijzend Nederland. 

In deze historische en onvergetelijke ure beieren 
de klokken niet, zij zijn wèg; zijn onze jonge mannen er 
niet, zij zijn wèg; zi jn er ook onze soldaten niet, zij 
zijn wèg , alsof God ons wilde leeren , dat de vrijheid 
door ànderen voor ons verworven werd en als een kostbaar 
kleinood ons wordt geschonken . 

Zoo is onze blijdschap vermengd met smart, al l er
meest echter om- hen die vielE.n op het veld van eer , j:1etzij 
in den krijgsdienst , hetzij als illegaal werker of ver
zetter . De taak, die "Klein mao.r Dapper" sedert December 
1941 op zich nam,is welhaast vervuld; maar naast vreugdfi? 
vervult weemoed ons , nu het afscheid nadert van onzen 
lezerskring . 

Maar nu wij de toekomst aan Gods hand binnentreden 
weten . wij, dat de strijd niet tevergeefsch was en met net 
lichtend voorbeeld van onze gevallen helden voor oogen 
smeedt het Volk van Nederll:1nd vandaag een hechten b,'1l1Q. 
van eendracht ,gedragen door den vasten wil tot nat ional e 
samenwerking, onder leiding van ons doorluchtig Vorsten
huis bij de wederopstanding van de Nederlandsche Natie. 

Wij zijn vrij , eindelijk VRIJ! Gode zij daru~ 
Daarom zullen wij Nederland dienen. God helpe ons! 

JAN HARING 

I 

i 
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Figuur 60: Nieuws, speciaal bulletin 

--------------~~~---------------
NIEUWS 

SPECIAAL BULLETIN 

Zaterdag,5 Mei 1945 Nummer 123 

!:m. ~ ~ E ~ A ! D . • I •• S .• Y It ;C. iJ. -" 
!! )l:. Q ~ !f M Q !l .~ :E! N_ Q M 4. 9. l!! :g:.\!: E ;r..ê. Q)ll 

_C_.A]J_T_U •. L_.A_T.J..:E. I! Q. ~ 9..: ! ! NI' 
Onbeschrijfelik was onze ontroeria..;,toen eindelijk na vijf 

lange jaren van tyrannie zn machtswaan,van moord en r oof, van genadeloos 
schrikbewinn door een niet80ntziend~n vijand de verlossende woorden door 
de radio geL oord wc.rden,dat de in het nauw gedreven vijandelijl:e strijd
krachten met ingane; van "nterdagmorgen 0 uur de wapens zullen neerleggen 
in Nederland,West-DuitschLand en Denemarken. 
Het wïls"1fädTo-'Ifk:rriJzand Ne~"- on ni>e"-J4J.d.i.o Oranje of de BBO-
dia deze blijdste boodschap,die ons ' voll- gGbracht k<Tn worden,bekend maaktt! 
mut de woordenl"LanQgonootEon, Eindelijk is hot lang verwachte oogenblik 
aau&ebj;o)<:tln"!'J:oan wist tin W8 5tJllOog.Daarop volgde de mededeoling,dat veld . 
maatschnIk Montgomery· de onvoorwaardelijke capitulatie heeft aanvaard 
van alle dv.itsche strijdkracht&i'l in Nederland ,Wc.st-duitschland en Denemar
ken. In het plechtige Vlilhemus,dat mGt-eun daarna w<:rd ingezet,versmolt en 
onze gevoelens van diepe ontrodring en dankbaarheid ~oor·deze bevrijding 
doorkruist door die van smart voor onze,in den strijd tegen den vijand 
gev:ülen makk<.lrs.V.ecmoed ook,omdat het nog :.;e<Jn "Victory of Ep:rope day" 
kan zijn,want de strijd in Noor •• egen en 'rsjeoho·:Slovakije is nog niet ten 
0indo .Maaf boven alles uit gaat tooh onze vreugde over h~t wegvallen van 
de last,die ons volk onmidrlellijk drukt~.Nedex~~~ch zel~ijn 
Nederland lean we or bouwen! N"der~and is Vi'TJf ! -
De capitulatie str.okt zic!: ook uit ov",r de \' ,:,ddeneilanden en. Helgoland. 
;UIa vijandelijke strijdkrachten op do \Illstdijke flank van diJ N. en W. 
log .. :rgI'Oopem hebben nu de wa : ens nûcrgeh.gd. In een proolamatie deelde 
Gen"raal Eisenhower g:Lster<.n Ill€d",d1:lt de duitsohe troepen,te h.nd,ter 
Z&0 "n in du lucht nu verslagen zijl!. In Noord-:Uuitscpland zijn zd.j den 
ondergan~ nabij.Troepen die te land en per schip traohtten te ontkomen 
worden groote verliezen toeGebracht.w81dra zullan de havens van Rotter~am, 
Amsterdem,Emden,KoptJ.rlhagan en ;'ilhelmshafGn in gebruik genomen kunnen 
worden en N<idarland Cll Denemark.cn de hul;; kunllen bnmgen die zij behoeven. 
De iilinistGr l'resident ,:Prof. C> " rbrandy, di3 gist.:;ren van de overgave hoorde, 

, gaf uiting aan zijn grooto voldqdning dat hJt N9derla~dsohe volk vrij ie 
en vertolkte dibns dank aan dG GoallHeurde legers. Zaterdagmiddo::g om 
13 uur zal de fuin.Pre~id0nt voor de r adio s ~reken.Minister van Kleffens 
eerste ~oorden,toen hij van de capitulatie Loord8,waran,dat het hart ver
licht wordt door hut bericht van de b0vrijding,maar get0mperd wordt door 
de gevolgen van den honger en mishande;ling,die niet direot kunr""n uit.;e- . 
viischt.NadCir vernemen we,dat gisterJliddag omstreeks 18 uur in een tent in 
.het hoofd k./artier van lliontgomery de onvoorwaardelijkl' overg<:lv.e werd ge
toekor.d. Van ?,u.itsohe zijdc ,BcQeurde dit doo":' Adm. von :&'riedenburg,de op
volger van Donitz en dool' Lten.Ki~sel cllef staf van Busch en 3 anderen . 
De pleohtigheid duurde niet lancer dan 5 min. en word op dc gramafoonpla" 
vastgolegt!. "eschat wordt dat hiermede ongeveer 1 millic',m man gecapitule 
h"ef.c ,waardoor het totaal aantal !cri ,jgllgevan.;anon aan het \1, fron§ ::linds 
d e invasie niet minder dan vi,a;r: .m.i .l-.i.9.sill bedrdagt.Daa~' de Rvergaveplaats 
had door den bevelhebber t 0 velde, ~s de houding van adm.Donitz hierin 
niet gekbnd.In de oapitulaCie zi~n ook alle zeesohepen betrokken. 
Zil.TB?::'b_GOQf!~_ 8 ULlJt Radio "H(JrrijzullC! Nederland " opende met de woorden l 
-rrranclgunootan dftTs h~t uur van d'e Vnjheidl De eapitulatie van het 
duitsche oezettingslE. ,;el' gaat op dit moment in.NEDERLAND IS 'fEER EEN VRIJ 

LAND I" 
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Figuur 61: Slotnummer van "Ons Volk" 

----------------~~~-----------------
JULI 1945 

PRIJS 20 CENT SLOT-NUMMER 

DEN VADERLANT GHETROUWE 

Naar U en Uw Huis gaan in dezen tijd in de aller

eerste plaats onze gevoelens uit. In steeds sterker 

mate is dit in de laatste jaren het geval geweest. 

Steeds meer hebben wij beseft, hoe Gij boven alles 

het Hoofd, waart van ons groote NederJandsche gezin. 

Het is geen toeval. dat wij nevenstaande beeltenis van U een plaats hebben gegeven in ons be\lrijdingsnummer. 

Deie geeft Uw beeld weer juist. zooals wij dat. in de afgeroopen donkere bezettingsjaren meer dan ooit. 

hebben leeren zÎen en liefhebben, als onze Koninklijke Moeder. 

Zooals het VDor een kind een troost is bij alles. wat het overkomt te weten, dat het een liefhe~bende Moeder 

heeft. die het nooit zal vergeten, zoo hebben wij in deze jaren van bittere scheiding toch immer gevoeld, 

meer- nog dan geweten, dat wij eer\. Moeder hadder'l. dIe ons liefhad, met al onze routen en gebreken, en die 

voor ons op de bres: stond, onversaagd en onvermoeid. Zooals de hand van de Moeder het leed van het kind 

onmiddellijk verzacht. zoo heert Uw medeleven, zoo hebben Uw gevoelvolle woorden Uw volk in zlln nood 

en ellende gesterkt en getroost. 

Het valt ons moeilijk te spreken van onze ontroering, nu Gij weer voorgoed te midden van Uw volk moogt 

zijn. Onze gevoelens laten zich niet in woorden uiten. tenzij dan in dat eene, dat allesomvattende woord en 

eerbiedig vragen wij U, U bij dat woord te mogen noemen: "Moeder J" 

/ 
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Figuur 62: Bevrijdingsnummer van "Vrij Nederland"; Extra uitgave voor Zuid-Holland 

----------------~~~-----------------

Wij zijn vrU ' roept 00 "VI~ . 
die w~pperend zich boven ons ont.plooit, 
'Wij :z.Un "Vrtj " roept. :zij , en 2U ,.il2p dit nooit 
mil; die,p(u' l<.Le.u,.'m d;;m op dezen ~ • 

Want. :zie, het t l"Ot.sche rood hooIt:zich ~;d. 
mek. bloed, dat in den dood d~ vl"Uheio ~. 
't, "Wit blinl4 van iJver> :zonder" wil'l<;;t~~ ~ 
het bl~u'W w<U'd doOr OOproefde ~w voltOOid • 

WQai uit. , herwonn0V\ dr-iek!..eul'" , w~ V,.Ü uit , 
temm met den or-anJewimpebwier" 
VavJ .&ar-, oolpndsVI"OUW , die ~~ h:zelt 
I;e.n nie.u'W0 roeis v~t Q.6W). , en. 9D beduidt 
hetÇl00n in ons , 0 -heili~ OOhlel'" ~ 

- -trowool"eYld , zuivel" en ~e~ld heroIe4t. 

~ 
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Figuur 63: Bevrijdingsnummer van "De Waarheid" 

-------------------~~------------------
o WAARHEID 

VOLKSDAGBLAD VOOR NEDERLAND 
BEVRIJDINGS- NUMMER 

~ -- -

VliJ! Verlost van de Duitse terreur. van razzia s. 
deportaties. mishandeling en marteldood in nazi
handen. Eindelijk bevrijd van de rovende. ver
nielende en moordende bezetter. 
Eindelijk dan toch is de dag aangebroken. die 
wij vijf jaren lang bleven verwachten. ondanks 
tegenslagen en teleurstellingen. die ons soms haast 
te zwaar leken; de dag. die helaas voor vele. 
In de slrijd en ellende omgekomen medemensen. 
te laat is gekomen. 
Voor deze dag van bevnjding heeft het beste 
deel van ons volk eensgezind en onverzettelijk 
gevochten tegen een brute overmacht. , . . 

trots en vreugde .De Waarheid ' gebracht. nimm~r 
ook konden wij dat zo vrij en Openlijk doen. Nu 
echter kunnen wij weer onverholen onszeU zijn 
Vandaag reeds begint de grote taak van ons volk ; • 
het werk van herstel. wederopbouw en sociale 
vooruitgang. 
Moge het daarin even eensgezind en krachttg 
zijn als in de strijd tegen de nazIes. Moge ele 
eendracht van de werkers. die onder de drQ:k 
der bezetting is ontstaan. uitgroeien tot een wezeB
lijke democratische macht. waarmee ons volk 
over eigen lot en toekomst zal kunnen beslissep 
want slechts in eenheid zal het werkende Neder-
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Figuur 64: Bevrijdingspublicatie voor de stad Leiden e.o. 

----------------~~~----------------

~ 
e=~ ~f ~ 

t~~~~ ~@) , ~~) \(~~ \ ~ '" 
~ \ ~~ ~ ~~J~~;9~ ~,~~~ \, ~,~;&J ~~%;Jf? 

,(0. I - ~~ ." \'" '\\...;6':;'" ,-. ~ ,",,"%~ ....... ~ ~ ~ ... \ "" ~.. ~\~.\ "'\) ~",.. .....ç.a:.;::~~~ 
.,-?.-::';l ,\i~~\',~, \'~ ~ ~?fi]i§:::y 

~'~ -~ #Jr' ~ '~ ~ ~& 'G ::' steravond H -':'~> ,w {,{({ lil~, ~ .. ;, -.; .. ~~ te 8A5 r.1eldde 
(tl ~.-. ~/-:it ~\,\..., I~I\ 11111"!.<i''''i,~ '" ~.% AneD - 1,neta bcven-

\11 "!<~;?", ~~.~ ~,~\.,,;r"'" /.-- ~ .-~\'.I \\ -h ~I'i" ~ __ .:-~ staand bericht. 
1-:.~': ~\~\~ ~ :~~~% Ontr0erend was het nieuws , dat 
~~ ~~ .-6-~#' werd omgr.n'oC'pen door den Rotter:-

-=-~~/-:.;.::-- dammer, den man waarn8.a;I: wij zooveel 
~J~ jaren in het gellelffi hebo'ln geluisterd . 
.&7 I::ierna volgde llet Willleln;ns. 

VRIJ !iSDERLi,NJJ , nR.uwelijks kunnen wij het beseffen . 
De Duitschsrs mopten Holland verlaten, geen Gestapo , geen 

geen SicherhiJitsdienst,{;een v:",urpelotons en overvalwagens meer 
Koude en honger gaan tot ' t vprledcn behooren.Onze harten gaan 
weer open en onze geest wo-:r-di: weer vrij. 
En op dit groots moment denken w~i aan onze e;eëerbiedig:.",e Konin 
gin , Prinses Juliana, F:r-ins Bernhard en Hun Kinderen, die na 5 
jaren ballingschap v'ed('Tom de vL'~ie Nederlandsche bodem gaan be 
tred.en . 
Een danlegebed tot God stijgt uit onze harten omhoog en een be 
lofte VAD ons a 1 I e n om vijf jaren i n te halen. Met vereen
de krachten ons sehoone HollRlld te laten herrijzen, fier en. 
frank als weleer , tezamen met Indië , waarnae~L' nze gedachten 
tUél.llS uitgaan en WCidrvan wij '~ell even öp ledige bevri.iJillg van 
hun .juk hopen , om gezamenlijlc onze Grootc plaa-ts i::l. de wereld 
te heroveren . 

SPECIALE UITGAVE VOOR LEIDEN OP DEN DAG DER VRIJHEID . 
5 Mei 19'+5 . 
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Figuur 65: De eerste uitgave van "Het Vrije Volk", 5 mei 1945 

----------------~~~----------------
5 Mei 1945 Eerste jaargang No. 1 

L 
Democratisch-Socialistisch Dagblad 

Uitgave N.V. De Aroeiderspers Bureaux voor Red. en Adm: Hekelveld 15, Amsterdam -
DE BEVRIJDING VAN 

NEDERLAND 
Hoe Amsterdam 

reageerde 

Gisteravond 
.. tl het heus waar. of i. het weer 

een gerucht?' "Zijn wU vrU~' • 1.6 
he' vreJe?" BlUde ~e.r;lchl41n on; ... 
lovigc g~zlcblen •.. hier .~ dur 

Vandaag verschijnt het eerste wnaeden zich en'celen op slraat. 
nummer van " Het Vrije Volk)), ~~ ~~5 n~~~D~j~:v~~~ ~:: :re~ 
Het ver.schijnt op een ogenblik, dadeluk omvatlen. niet %0 nuar 
waarin de toestand nog onzeker geloven. dlu de *0,,1, d • .,-ote onl~ 
en verward il. De radio ver- e:~~Ü'f1~!:Ct!~rn3;~:r~~,.~~ 
kondigt ons de capitulatie ,Jer was. alsor de mensen nOl: niet blU 
Duit:»e strijdkrachten en de be· durfden zijn; aAlM'.:elend .ineen er 
vrijdinQ: VAn ons land; geheel ~:~:.n ~rak~~Qr:e~n ~~~r: :!~:~ 
de bevolking trekt zingend met op straat. Hier en daar liepen al 
de vaderlandse kleuren getooid, kmderen met kteurla8 verSIC.'lleJ, 

~a:~dend~ij~~~~js~~~s~:r~~iit ~~~~~:o~~ ~~e~:'~~t~r~~Dzok~~~:~ 
echter van ,.Waffenruhe" en vcr. ~~, .!r J: H~!~lt:~~~!tr~tT!~; 
klaart, datde uih'oerende macht Leid ... est.:auc, in de POO, waar vuur-
bij de Duitse bezettingsmacht ~v.,~r; br~re::Feet~~~~wr:er~o,~~~ 
berult. di:nh~lcJ~~~:nv~ld!~~:~~~ 

Met onaeduld wachlen wij komt vadet ,auw thuis", en de 
af wanneer aan deze toestand stemmen van de ouder •• dio spra
een eind komt en wij met vol. ~:arv~idr zft:::, ~,;rst do ionllenB 

)komen zekerhejd kunnen zegglUI, Men ;;fine: vroea naar bed, Om 'elf 
.dat wij weer geheel zijn, \Vot u~ .WaNlD er in do binnens,ad 

~
"f . ,-- d" b weiDl. meUSen meer op .straat en 
IJ Jaar sa Vt;'!Ji veruuJi pe • de iournalist, dio wilde weten. of 

b en: oen V_rlJ volk op. eJj4'l1. er wat t o doen was ln de stad, wan
jvriJe grond. Maar wij Willen niet ~elde aJleen in de nacht. 
tot dat Oie.nblik wachten en-
onze stem, die zolang zwijgen Op en rond de Dam. 

Imoelt, weer laten klinken. Het hart: van den Amater-

~Wij willen weer aetuigen van 
on9 geloof in het democratisch
laocialiame, waaraan zovele dui · 
zenden troUW gebleven zijn in de 
jaren. die achter ons liggen; wij 
\,'villen de beginselen der sociaal. 
d~mocratie wc.~r verkondigen cn 
branden van verlangen ons deel 
jn het werk vaD herstel en 
wederopbouw op 011S te neJ1J;en. 

Wij hebbt'n de naaUl van de 
krant veranderd. Van 1900 af 
heeft f.Ïj uIlet Volk" Hehctcn. 
Hoe waren wij aan die naam ge· 
hecht, maar gedurende vijf jaren 
js zij misbruikt door onze vijand. 
Daarom en omdat wij de her· 
wonnen vrijheid als in die naam 
willen doen doorklinken kome 
jwij bij onze oude en nieuwe 
lezers terug als ,}I-Iet Vrije Volk". 

Voor het ogenblik volstaan 
wij met dit korte wQ.ord en met 
de aloude roep, ,yaarmce wij 
eens aewend waren elkander te 
'gr04l!en: Vrijheid I 

darum.r trekt op hoogtij .. 
aagen naar het: hl.toridche 
plein: naar de nam. 

Bij het ontwaken der stad 
richten de schreden van vele 
honderden 2:Ïch reeds naar 
hef: centrum, de honderden 
groeiden tot doÎ%iendcn. Geen 
die niet met de nationale of 
ot'anje.-ldeur getooid was. 
Nooit W3S Amsterdam 2:0 

éénl 
Om )\alf tien rees langzaam 

uit de koepel vaD bet pOJleJs 
de oranj~vaan. Even 4laJlfo 

schouwden de opgerichte 
hoofden stil het wapperende 
dundoek. Toen barstte het 
1011 uit de overkropte "emo~ 
deren, de spontane erkenning 
was cen ~ymbooJ. Uit het ge ... 
juich krbtalliseerde zich de 
oude strijd'Zang vct.n het Ne .. 
dcrlands, volk. bet Wilbel-
mUS .•• 

Wrede wanklankl 
Vóór het propallandoluLio 

De R.lI.d van Commissarissen van de N .V. Drukkerij 
en Uitgevers Maatschappij "De Arheiderspers" deelt hier
bij mede, d.t bij opnieuw rechtmati, bezit heeft "anomen 
van allc aan de Vennootschap toebehorende eigendommen. 

Hij heeft tot directeur der ve.nnootlicbllp benoemd de.n 
heer J. v. d. Kien, Busaum, en tot rayon .. directeuren de 
beren: 

H. van Kui161lburc voor Rotterdam 
H. Roe1CMma 11 Groninaen 
J. E. S. Holtltuio .. Arnhem 
C. A. M. Diepenhorat u Den Haag 

Al deze benoeminfen dUKen een voorlopig karaktw. 
In overleg =el de beoturen van de S.D.A.P. en het N.V.V. 

zal de heer K. Voskuil als waarnemend hooCdrecbcteur 
optreden. 

Namens de Raad van Comm.issarisselu 
H. J. VAN DE BORN, 
waarnemend President-Commissaria 
W. DREES, Commissaris 

van de SS, waar, ~elijk overal 
elders op het plein, men~en 
samcndrongen, verschijnen 
gewapende lieden. Geweren 
worden gericht. Men stuift 
uiteen. 

Even later knaUen sohoten. 
Bnigt:: mensen vallen neer. 
Op de Nic:uwedijk kruipt een 
zwaar gewonde weg; op de 
Dam blijft een man bloedend 
liggen. 

Niet loUlg daarna venchijnt 
een ovc.r'(taIwagen van de 
grünen. Men overlegt met 
elkander. Er behoe.ft niet te 
worden opgetreden _ er was 
geen provocatie. De slacht..
offers worden weggevoerd. 
Er is onnodjg bloed ver .. 
{loten ••• 

Stille hulde 
Er is noa een plaRts aan de 'Wete

rinV!1chsns waar bel pub11ek talmen-
5lroomde. 

Uel plantsoen. 
Op d~ plek wa:lr de 36 slachtoffers 

\'s n de blocdillc Duitse repretnille
maatrel:e lcn video . ..-hatten manahooil 
witmarmeren kruis. Wie~ettebetdaar 
need Geen mens dIe 't me %tRieD 
Kon. De hoofdstedelijke vinK is half
Slob er nRRst Replonllt (!n dan zjjn er 
l,lul·m(!n. Zij &tAPelen :o:icb OP tot een 
heuvel van Qcur en kleur aan de voet. 

~~JJ~~~jter~~:lr~en~~~;~~r~~~~eh~'d! 
aan de ve\lsltenen. 

Ook de es.ecutieplnts IUIn de Apollo
laan is overdtkt met bloem(!n. MJJU de plek aan de Amstel waar de 

~~nvic~Y:'e~~ E~"vi~f~lsto~\e~k~z~~ï.! 
pcn en serinKen ~ijn in de arend ae~ 
plaDf, keud~no een dj. De rel. erheen 
;, te nr. De If",d fascineert n02 te zeer. 
al is er /leen 8pn.ke VlD uitbun~o 
vrtulilde, Zelfs de zon. die eindelijk 
voluit doorkomt. kan et' niel' aan ver
nderen. Er is re veel aeleden. Er. 
amoe'en Ie veel doden worden herdacht 
En wij z~I1OD te nÎtt vcrgeteo. 

De Arbeiderspers 
bevrijd 

Toen de bezetter in de zomer 
van 1940 de Arbeiderspers in 
handen gaf van Rost van Ton
ninecn, werd de band, d ie de 
krant aan haar eigenaren, de 
S.D.A.P. en N.V.V., bond, ver
broken. De bladen van de Ar· 
beiderspers, behoorden tot de 
eerste, die werden opgeheven. 
Dat de lieden, dIe er de beschik· 
king over kregen, bladen uit
gaven van soortgelijk uiterlijk 
maar van gans andere gezind
heid

1 
was eCn machtsmisbruik, 

waartegcn niet kon worden op
getreden. 

Thans hebben de vroegere 
eigenaren weer bezit genomen 
van de gebouwen en machines, 
voorzover die nog aanwezig zijn, 
en het bedrijf gezuiverd van 
vijandige en verraderJijke ete. 
meuten. 

De uitgave der bladen wordt 
hervat. 

lIet democratische sociatiifmc, 
dat meer dan vier jaar onder· 
drukt was, kan zich weer uiten 
in zijn eigen organen. 

Spertijd 9 uur. 
De spertijd is met ingang 

van vandaag gewijzigd. Men 
mlle: zich van 6 uur 's mor~ 
,ens tot 9 uur 's avonds op 
.traat beviD.deQ. 

----_.', .... oob. 
.... 
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Figuur 66: Bevrijdingspublicatie van "Het Parool" 

----------------~~~-----------------

UII ·PA.~®1 
VRIJ ONVEAVEERD = 

Dagblad voor Den Haag 

~"'XTRA. BERlOHT 

PAROOL HAALT DE EERSTE 
BRITSCHE PANTSERAUTO'S BINNEN 

Dramatische ontmoeting op het Plein 

De Haagsche bevolking 'beleefde hedenmiddag de sensatie, welke 
zij nu a~ enkele dagen en vele lange uren met spanning heeft. veI'heid: de 
intocht van de< eerste Brits~he gepantserde verkenningswagens. Het was 
een velTa.ssbJ;g voor de juichende menigte om een colonne te zien voorbij 
razen, welke samengesteld wás uit Britsche pantserwagel1s en Parool
auto's. Voor:op reed een zware Engelsohe auto, welke ingericht was als 
vlammenwerper; daarachter volgde de Paroolauto van de hoofdredactie, 
dan kwamen er twee grimmige verkenningswagens, wa.a:rop een Parool
man zich ple9.z1erig onderlrield met glimlachende Engelschen, die zich 
lieten onderrichten over het verzetswerk in ons land. Twee PaJ:oolauto's 
en een Britsche verkenningswagen sloten de colonne. Het werd een ware 
.zegetocht door de.-ebrolle straten. EngeJschen el:I,.. Paroolredaetio werden 
bedolven onder èen regen van oonfetti, zij werden !bekogeld m et tulpen 
en andere .blijkeI: van enthousiasme, die dikwij~ nog al hard a.an.k.wamen. 

Wij geleidden de Engelsehen naar het Plein, waar de Duitsche 
hoofdkwartieren gevestigd zijn. De Duitsche wacht wierp terstond de 
barricades open en liet de verkenningswagens en de Paroolauto's 
sa1ueerend door, waarna de versperring weer hecrnetisch gesloten werd. 

Uit alle, door de verzetslieden zoo gehaat geworden Duitsche kwar
tieren kwamen militairen snel toegeloopen.: officieren en manschappen. 
De Engelschen, die onder leiding van een jongen luitenant stonden, ver
waardigden zich weinig nauwelijks een blik aan de Duitschers, 'doch 
toonden meer belangstelling voor de eerste in Nederland gedrukte Parool 
krant in de Engelsche taal, speciaal uitgegeven 'voor de geallieerde 
troepen. Deze kranten werden met eenig vertoon aan de Engelsehen 
overhandigd ten aanschouwe van eenige honderden Duitschers. Dit was 
een 1n'otsch moment voor de verzetslieden, die hiermede een harden 
ondergrondache!ll strijd van ibijna. vijf jaar afsloten. 

Het bezoek van de Engelsche tanks was bedoeld als vlagvertoon en 
het maakte dan ook een zichtbaren, geweldigen indruk op de Duitschers. 
Na het vluchtige oponthoud op het Plein trok de colonne af. De vier 
Bdtoohe pantserauto's werden door de Paroolwagens door do binnenstad 
weer naar den grooten weg naar Gouda geleid. Tien kilometers bulten de 
stad werd halt gehouden. De Britten namen afscheid van ons, met de 
verzekering hedenavond weer terug te komen. De Paroolredactie begaf 
zich weer stadwaarts, enkele liters kostelijke benzine armer geworden, 
doch Enge)sche sigaretten rijker. . . Zoo kwam het, dat op de redact~
bureaux aan de Riviervischmarkt, tegenover de Oude Kerk de eerste 
Players werden gerookt ... 

EXTRA MIllDEDEELING 

DuitschIand capituleert onvoorwaanIelijk op aUe fronten. 

Dönib. beveelt alle W1lpeDs neer te le~gen. 
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Figuur 67: Bevrijdingsnummer "De Waarheid" 

------------------~~~------------------

NIEUWSiJU1LETIN V uI. 5 1- ,I 1945, lh DaG 

O[ B[VOUDING DAAD 
--_._-

OOPLOG 15 GEWONNE'N~ 

Ti1AN5 MOET[N VVU O[ VP[OE WINNEN 

N[O[OL NO vou ~ 
G&m ilNGST blJ!ih1! JOOH S. l!. 0;.. GEST,ePO . lIET IS UIT !f.6T DE VIW!;.I'l'P"; 

OV~tHIIlliJl.:aSlr\j ) N~~)&a..t1·'D I ~ V/tIJ! 
- () - ...:' - , - 1; - , - (. -

Gisteren~vond t~ F...,;n 9 uur m.!'.?kt ... de Lcnr]1.. ns,~ rr ài o bekè'nd, d.?t ~·I.~ntf.-Om~:Ty een G .. n?rt:'~l 
Eisa nhO\'vr.:r zo juist had bck ·?nu ['em~ekt, dpt c' l l !. VuJtSQ stri,isl}i'".rfchton in JliiJ\!. rl en'! , 
N. W. - .Lui tslr'nd en llin~m('rkt? n, mt?t i nbel rip vhn Ifel [ol f' nèl en (1 i'~ Fri ese e il!'nd, n z i ch 
onvou:cwsFrdelijk hadrl .... n oV(lrt ... efevi:~n. lJtl CnpitulEti\:' is heo.'nrnr.."'Ir f(?n Ont 8 u~ VRn krncht 
geword-m. 

Dit bericht is voor U, l ez:.n', geen nieuws T!1i..'er, 'N' "1 t uez..1 blijdf.' m€'.re bar"" ikt. T.T 

reeds idst{;'r~n of h2cenrnori èn. llr?cbt h;2t cns i-_"ister,;nevc·nd echt~r b{J(H7~t0 ns op het 
trottoir, in he-t r <ii? ds \?<? r i"!zr b e\.'Tijdc l,ebi<.rJ , bijv. ID i ndhov0n 9 YlBrGn spc1edi r fe str r ... 
t~n ce vu1\; met jucht1nd? Ecn zi nt- '...nrle In ... nsen. !Ii'? strnptvr:rl ichtinr f'l veir,;2 ppn "k f ecst 
'OUren vl emd>? n üp~ 

illindclijk ia hr.'t ze, V î;r. J.lf' 1821 c1é~rcn ven J\~zi-terreur i s l' dp.rland v~n 1"(111 on
drec;'lijk juk beVTijà. l.l? OOm.·OG lS IPJvnnen, nu de VHG;UJ<j no,-. 

WAi.B. KlHJN"ïJ lil!! lUITS·,)('; Zl';)) NU NOG OV.UG ;-.;.:.N? 
·~"(.~~pitUïetiG- b,.:trëft minstens één m111io.:n I!wn, ?l l. strijtJkrpchten, cU:. 
t et..:t;nover d~ 21a l~fC'r{'·I\,"Il!p • .Jit bc t 2kent,. det ~..) t uitzonderinr VPl') }~00rwCt ,;n (1c; 

strijd in h;,:t Westen ten ,:, indo is. Sl ·.· chts in cc n kl ::?in i"'?cl .. <?lt(. VL'}') r; i "· r. .n, I.iC'ks .. n 
en ::;ilczi l; t en !'J. vtm Tsj.,che- S1r·w okijec en N. - Or st.mrijk h"bb n dr. Duits r~ na nÎl't 
g"c"pitul. ~rrl . V,:>,'r ook da·rvonr zullen streks ct klc·kLn l',ier uI 

OJ'i:OU { V.o.l' Nl!!.,J!ll<1.uNJJ. 
-U..:disë~vwds .. :l c..:-icnst, 'illJIUU., Uur), };ruis st!'nn f'vr,"uj om h t tC't np. t e b c: z. ttslo 
(020io:..rJ ml t spç.cifll c mlo:'dischc midG0 1., n binn.~n t ..:.' tr :.kken om di' Nr, à rlf'ndR. h [> volkin{ 
zo de 1 trLff0ncl mot~lijk te htlPl;11. 

G,;n. :droni,;l...rs, boofd !:k cti·. Indisch ... Z!'l, ... n v ['n Militf\ir Gezet" in b(vrijc1 t:.:bic-rJ ~ 
apre.k €:ist",r ... nev<,'nd d ..- v ol t. :·nd,;o WOClrt'ent "Ik hot in In cli ." steens s Fm'.n("C:w.; r 1 t mi.. t 
rru:~ns.:.·n vt:n i..:6,. r . richtin{ en L :.k r 2 :r, lir 1(.'. '~Vij hedd. T! tO·.:ll ' én do .... l , \Vi ,) ".,r ... r1~t :: n 
in :tf.!lh:i1 smn .. n~ Onz", 1 c;uz .. mo .... t nu ook zi jn JiLLE N.ó])';:;HLJu;,J,.:1lö vr.n w{: lk l ev ~ !1 l=1.
b .:.o schüU'Nin( ook mo ... t l.1 n BC.!1<.nrmm. vvC'r h ; t ~'n(.: f:chon dC'01 , <1 ... VI- rl~ropbouw v.r>n ]\Tcti, r 
land. 1l ~'Vij sluit .... ·n ons hi_rbij v .. u hrrt ""~.n . !vu allen s ~lm n Vl)~ r ;,.;.-p 

~ 1 I, 
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Figuur 68: Bulletin "Het Vrije Volk" met toespraak van Winston Chruchill 

~L ____ _ 

BULLETIN 
VAN 

RElDE lILINIS'l'EH PRBSIDEN'J' WING'.l'OH CHURCHILJ .. , 

Hedenmiddag hee ft mini!; te r- 'Jros ido nt. Churchi 11 voor de radio 
officiè'ol dc onvaor'uaardelijkn -JVoreavo van allo Duitso S!.rljdkrach_ t 0n aang':;]{Ol:J.d i gd. 

Hot verdra.g Ven (Yliergave dat. rtSeds in Rolms ondertekend 17as., zal 
vannacht. om 1 mln,~Uê .:nCr 12 1;0 Berlijn gorati:i';ceerd en Uevestigd VI ord0n 

De CJlO f van do DUi r~o .5G1lC, l''''.L,) S t ... f gen, \ elclimaarschalk Von Ke i.tol 
zal Vr· 'T' Duitsland tekenen. tOrw< l] namen:? ElSOn.howor de ondertekonin'i 
door KO.I. Smith en D'Assi,gny zal gOsCbiodcn... Voor Rusland tekent " 'liIaarschuJ.!( S joükov. . 

Churehill maalGe meldinG Van het fOit, dat de DUits.ers. de wape ns 
tegonov.er de Russen neg niet ge8trekt hobben en waars chuwde hen, dat 
indi en Z.i j hierin blijven IVelhurè.en, Zij na do ondertekeni ng van 
hedennacht als eorlogsiTIjsdadi.gers zullon WOrden beSChouwd, daar zij 
Zij zich dan buiten de Oorlogswe-;; stellen. OGk door onze strijd_ 
krachten zu:llen Zij dan van allo 'Kanton Worde n aangevallen, '-'erklaar_ dc de premier. 

Ve rvolgens kondigde de minist,er de Viering van Ilio V- E dag aan. 
De oerste dag Zullen Wij voornamelijk aan ons a igon Volk denken, t er_ 
wijl de tweede dag in het teken zal staan van onz.e dankbaarhoid aan onzo machtige l:i Ondgen ot en, 

Na in het kort he t verloop'\Van het b'egin dezer Oorlog gememo~erd 
t e hebl:ion besloot ChurchiU mC'~ de opwekking aàlB k rachten in t e sljan-. nen vaar de tijd die vOor ons ligt. 

"Voorwaarts Brittania, 
Lang lov:e de !!Doriade van Vrijhoid , 
God save the King". 
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Figuur 69: De Dam, 7 mei 1945 

 
Figuur 70: Soldaat van "Grüne Polizei" op de Dam, 7 mei 1945 
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Op de dam 
De Dam een van onze nationale plaatsen was 
én is geliefd voor het maken van (vakantie) 
foto’s en kiekjes  

 
Figuur 71: BS-mannen op de Dam, zomer 1945 

Zowel in het verleden als in het heden was/is  
dit een populaire bezigheid. Zestig jaar 
geleden (alweer!) vond er op 7 mei op de Dam 
een van de laatste terreurdaden van de 
Bezetter plaats.  

Onschuldige feestvierders vielen als 
slachtoffer van de frustratie van de Bezetter 
die de capitulatie had moeten accepteren. 
Het verhaal achter deze schietpartij mag 
genoegzaam bekend zijn. Kriegsmarine 
eenheden openden vanuit de ramen van de 
Grote Club (hoek Dam – Kalverstraat ) het 
vuur. Op de Dam aanwezige mannen van de 
(Nederlandsche-) Binnenlandse Strijdkrachten 
(NBS of BS) beantwoordden het vuur en een 
complete schietpartij was het gevolg die 
uiteindelijk werd beëindigd door het ingrijpen 
van een Duitse Hauptmann en Overhoff, de 
plaatselijke commandant van de BS. De 
slachtoffers waren vooral omstanders. 
In dit verband wil ik wijzen op “ De Dam 7 mei 
1945”- vanaf hier De Dam. - door Flip Bool en 
Veronica Hekking, Amsterdam 1992. Beide 
auteurs reconstrueren de schietpartij van 
minuut tot minuut aan de hand van 
fotomateriaal.  Aan dit verhaal (zie afb. 
Volkskrant / datum) wil ik een voetnoot 
toevoegen van een ooggetuige. 
 
De destijds achttienjarige Fred Neerincxs was 
die 7e mei op weg van zijn ouderlijk huis  in 
Amsterdam-West naar de binnenstad.  
 
Misschien is de achtergrond  van de 
schietpartij door deze bijdrage duidelijker 
geworden.  

Ruud Dolfin

 
 Fred Neerincxs: “ het gonsde overal dat de bevrijding nabij was en iedereen wilde “daarbij” zijn. Ik liep via 
de Admiraal de Ruyterweg richting stad; op weg naar de Dam. Overal waren Duitse soldaten ( met name Grüne Polizei) 
en Nederlandse landwachters te zien die het wapen nerveus in de hand hielden. Ook de BS was hier en daar zichtbaar 
vertegenwoordigd; vaak politie met armbanden om. Via de Leidschestraat en het Spui kwam ik op de Nieuwezijds 
Voorburgwal en liep tussen de toenmalige centrale van de PTT (rondom afgezet met prikkeldraad) en het Paleis door. 
Hier schoot ik m’n  eerste foto. Ik was in bezit van een kleine Tsjechische camera waar papieren filmpjes inzaten. Ik 
fotografeerde (zie foto 1) Duitsers in een open DKW die door BS en de politie werd aangehouden en ontwapend. Daarna 
liep ik langs de Oude kerk de Dam op. Het was stampvol met mensen vooral rond enige Engelse verkenningswagens van 
het merk Humber (zie foto 2) de sfeer was vrolijk en ontspannen. Toen die Engelsen wegreden, stapten leden van de 
Grüne Polizei die in twee open vrachtauto’s waren gearriveerd en naast de Engelsen stonden (zie foto’s op pag . 28 en 29 
, De Dam.)uit en probeerden het aanwezige publiek te verspreiden. Dit ging schijnbaar niet snel genoeg naar de smaak 
van de “heren”. Een van de Duitsers schoot in de lucht (zie foto 3) dit is ook de reden waarom deze foto bewogen is. 
Naar aanleiding hiervan opende de Kriegmarine vanuit de Grote Club het vuur op het publiek. Dit schot is dus ,volgens 
mijn visie, het sein geweest waarop dé tumultueuze schietpartij uitbrak.  
Ik ben over de Dam weggekomen naar het  Beurspoortje (zie foto blz. 50 ,De Dam) met enige BS’ers en anderen sloegen 
wij de glazen deur in en zochten dekking in de uurwerkhandel die daar gevestigd was. De BS vuurde op de Grote Club 
(zie foto 4) gefotografeerd vanuit mijn positie in de uurwerkhandel) de gehurkte man is een BS ‘er met zijn stengun. Enige 
tijd later kon ik via het Rokin (ik raakte op de vlucht gewond aan mijn hand) wegkomen. Ter hoogte van het Koningsplein 
richting Spui fotografeerde ik nog enige BS’ers die de omgeving afsloten hadden (zie foto 5) en werd door de BS 
afgeleverd bij het toenmalige Binnengasthuis waar nog meer gewonden zaten. Achteraf bedenk je dan dat je een hachelijk 
avontuur hebt meegemaakt” 
(Fotoverwijzingen in dit citaat verwijzen naar eerder genoemde publicatie van Flip Bool en Veronica Hekking). 
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Figuur 72: Eenzame BS'er met het geweer in de aanslag, 7 mei 1945 

 

 
Figuur 73: BS wederom in controle over de Dam, 7 mei 1945
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Figuur 74: De Volkskrant,  8 mei 1945 

----------------~~~----------------
Vuurgevecht op de Dam 

Binnenlandse strijdkrachten in actie 
De blijdschap op de Dam is gisterenn·amidag op dramatische 

wijze verstoord. Een jubelende menigte, stralend van geluk, 
hel hart vol innige dankbaarheid, stoof uiteen toen het geknal 
van geweerschoten en hel geratel van mitrailleurs weerklonk. 
Hec historische plein, voor hel eerst sinds vijf jaren weer over
togen met orame en rood-wil-blauw, lag eensklaps verlaten_ 
Roode-Kruis-hel~rs en -helpsters bukten zich over de licha
men, die op het asfalt lagen, tusschen omgetuimelde fietsen en 
vertrapte vlagg~jes. Nog eenmaal strekte het grauwe, Ihlitse 
beest zijn klauw uit. Nog eenmaal joeg een golf van angst door 
duizenden. 

Hoe feestelijk zag de Dal,ll 
er in het begin van de namid
dag uit! Tienduizenden waren 
er samengestroomd; lussen 
hun veelkleudgheid zag men 
de blauwe overalls van de 
N.B.S.-ers, het wapen in de 
vuist. Het wapen waarmee zij 
onze vrijheidsstriid hebben ge
streden. Een nauwkeurige be
schrijving wat er op deze prille 
namiddag, die zo wonderlijk 
goed paste· bij de vreugde is 
bijna niet te geven. In alle ge
val, tegen drie uur begonnen 
de binnenlandse strijdkrach
ten de Duitse bezetting van 
het Gitq-kantoor te ontwape
nen. Onder gejuich en gejoel 
werden de ()uilsers wegge- 1 

bracht_ Vijf jaren tvrannie 
hadden de kijkers verbitterd 
gemaakt, Is bet een wonder, I 

dat rauwe kreten van haal op. 
stegen en een honend "Sicg 
Heil", de Duitsers begeleidde 
op hun tocht . 

HET EERSTE SCHOT 
In dat ogenblik baanden zich 
in de Paleisstraat twee Duit
sers, leden van de Kriegs
marine, per (iets een weg. Bei~ 
den waren zwaar gewapend. 
De N_B.S. sommeerde hen J~ 
wapens over te geven. Een 
Duitser voldeed aan het bevel, 
de andere weigerde_ Een woor4 

denwisseling. Heftige gebaren. 
Toen viel het Duitse schot. Het 
publiek deinsde terug. Een 
tweede klap_ In volle lengte 
tuimelde de Duitser op ~ 
grond: een thans legaal gewor. 
den kogel had hem geraakt. i 

Dit was voor cle Duitsers, die 
met verbetell gezichten die mid.
dag van de Grote Club uit had· 
den gezien hoe Oe Canadezen 
w erdetn Loegejuicht, en hoe 
Oranje werd vereerd, bet teken 
op hun drift te uiten. Zij scho
Un. Schoten. Terwijl er tiendui-
2ell00n VT{)UWen e:D kinderen op 
de Dam, in de PaleL_raat ston
den! Wat er daarop gebeurde 
was verschrikkelijk. Een gehWl 
st..eeg oP. Mensen :rc.ndetD weg, 
fietsen werden neergesmeten. kin. 
deren onder de voet gelopen. Een 
pamek bra.k ult. Ieder .. luchte. 
Sommige wierpe.. zich op de 
grond. Allderen wch ten dekltiDg 
achter het hout Van de mUZiek; 
tR.nL Povere bescherming. En 
nog floten de kogels: boven het 
gehUil en gekerm klonk de stem 
van het machinegeweer; de 
N .B.S. beantwoordde het vuren. 
Rinkelend vielen de glazen van 
de Grote Club neer. InDlludels 
hadden Duitsers op het dak van 
het Girokantoor ook het vuur 
I:<">pend. 

N.B.S. stelt zich te weer 
De N .B:S. liet Zich niet onlbe

timgd. Een grote wagen, ogen
l!Chijnlijk met stro geladen, na
derde bet strijdtoneel. Een N. 
B. S._wacht houdt de wagen aan. 
DuJotee S.S. komt er uit te voor
schijn, tot de tanden gewapend, 
bea.ig hun lugubere bentgenoten 
In de Grote Club te ontzetten. 
Zich "",tdekt ziende gav ... zij 
2ich over; een handgTana.at, 
ODder de auto geworpen maakt 
aan het betIlaau er V'IW een 
eIIlde. Een ander ge-.'8l van 
krachtdadig optreden: een aan$al. 
N .B.S.'ers, waaronder scherp
schutters ve-rscil .......... zioh op de 
ee!"'f.e étage van de Kas-Veren!
,-lpg. Zij nemen het dao1t van 
het Görokanloor onder vuur: een 
Duitser, een grote kerel, tuimelt 
1IaaJ> beneden en BIDal<1 op het 
plaveisel. E<n ander ',alt voor
ever in de diU<goot. Het schieten 
duurde lDmidd<!ls voort. Nu eerst 
kwam de netelige toesta.n.c.l van 

de hoofdstad, waar in nog zovele 
gewapende Duitsers I'IlIlwezi$ 
WIlren, tot uitdrul<king. Het. feest 
'<IP de Dam dreigde In een slag 
voor de Grote Oiub te veroode
~. 

Commandant N.B.S. grijpt in 
Gelukkig greep de leldinil van 

dfJ N·B.S. In. Het ochiet.en nam 
een elnde, nadat men de com
mandant van N.B.S., de voorzit. 
ter van de Ned. Vereniging voor 
de Effectenhandel, do heer C. F. 
OVerhoff zag oversteken verge
xBId van een Duits officier. Hij 
ging de Grote Club binnen. Men 
kon zien hoe hij, na enlgo tijd 
meot een handgebaar aan zijn man. 
nen gelastte het vuren te staken. 
De N.B.S. trok zich toen van de 
hoeken en portieken terug. Doch 
andermaal weerklonken schd:en. 
Twee Duitse overvalwagens, me' 
GrUne Polizei, reden, heftig 
vure.nd over Rokin en Damrak. 

Tenel9'lte. ~en ruim vier trur, 
""",tornde het geluid. Een doodse 
etUte viel over de Dam. Negen
tien dood.." 117 gewonden was 
de sombere oogst van _ lIrid-
dag, die glorieus beg .. n. Men zag 
een warwlnkel van weggewor
pen kleclingstukken. neergesme
teil fiet.se2l, ldnderwBg'e!2S, taS
..... en seboenen. Men zag ellende. 
en diepe droefheid. Nog eenmaal 
had bet gmuwe, Duitse boos~ zijn 
ldauw uitgestoken. 

Ook elders schietpartijen 
Het venet van de Duitsers Is 

!>liet tot de Dam beperk~ gebleve2l. 
Ook elders grepen de Duitsers 
Daar geweer en mitrailleur. 

Een Duttse auto. Itomende nlt 
de richting O,,'Crtoom werd door 
N.B.S. aangehouder>: e<!D oUJcier 
en t,\\'ee mi.nderen kwamen uit 
de wagen met de handen In è.& 
hoogte. Ook een auto1:rus met 
enkele soldaten w~ bevel gege
WO> te stoppen. Doch plotseHng 
-",en! van hieruit geeohoten. Hat 
VUUl' werd ()1U'nlddellijk door de 
N .BS. be6ntwoord. Er oo.t~
l<e1ile zlioh een he'lllg geveCht. Aan 
h& emde van de ~rt.oom WM 
de straat afgezet. de brug ging 
dicht, E.H.B.O. was ook hier snel 
kr plaatse. 

Na een hel! uur gav.., cle 
'Duitoors zich over; een oer mUj4 
ta.Ireo vluchtte weg door het 
Vondelpar1<, Oric w~cn bulten 
ge'Vecll~ geeteld - gewon<! of ge.. 
dood - en. naar men zcgt, een 
der leden V"" de N .B.8 

Voo""" Is op de Welering"cbans 
glstera.vtmO een SChietpartij oot.. 
etaan men een overvalwagen v..x> 

de N .B.S. twee leden 'V8iD de 
Gril"" Polizel ontrnoet:te, die met 
het geweer in aaAlslag lIepen. De 
N.RS. """"""eroe de Duitsers 
het geweer te schouderen en toen 
daaraan niet werd voldaan, soho- ' 
ten zij, waa.rbij 001< een voorbij
ganger gedood en twee gewond 
werd .... 
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Figuur 75: Oorlogscorrespondent Ernie Pyle  Gesneuveld  op 18 april 1945 

 

 
Figuur 76: Ernie Pyle (3e van links) met US-Marines op Okinawa, 8 april 1945 
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Figuur 77: Tijdschrift "Yank Down" 

------------------~~~------------------

A·~~ 
"'1944 
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Figuur 78: Provinciaal Noordbrabantsch Dagblad bericht over capitulatie van Japan 

------------------~~~------------------
Provinciaal Noordbrabanlsch Dagblad 

ts~Hertogenboscht 10 Augustus 1945 

CAPITULEERT 
De B. B. C. te Londen meldt: 

Japan heeft , de eisch tot capitulatie 

door de Geallieerden te Potsdam gesteld, 

aanvaard onder voorwaarde evenwel, 

dat de voorrechten van den keizer als 

souverein heerscher niet zullen worden 
• 

aangetast. 
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Capitulatie van Japan 
 

 
Figuur 79: The Honolulu Advertiser, 9 Augustus 1945 

 
Figuur 80: San Fransico Chronicle, 14 augustus 1945 
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Figuur 81: "The Call Bulleting" bericht het einde van WO2, 14 augustus 1945 

 

 
Figuur 82: Rochester Times-Union, 15 Augustus 1945 
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Figuur 83: Documentatiebeurs i.s.m. de VKTV in Voorthuizen 
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Figuur 84: Expositie Ron Grooten 

--------------~~~---------------
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Oud-bestuurslid VKTV Ron Grooten exposeerde 
 
In het oude, knusse Heemhuis van Baarle-
Hertog (of -Nassau; dat blijft altijd lastig!) zag 
oud-bestuurslid (1985-2003) Ron Grooten 
begin dit jaar kans het neusje van de zalm van 
zijn brede dagbladencollectie tentoon te 
stellen. De VKTV was er natuurlijk bij… 
 
Op een sneeuwerige 13e februari jl. kwamen 
familie, vrienden en liefhebbers in een soort 
woonkamer bijeen, waarbij je in eerste 
instantie het gevoel had bij je grootouders op 
de koffie te zijn. Antieke meubels, 
schilderijtjes, vaasjes en bekleding deden de 
naam ‘Heemhuis’ eer aan. Dat achter die 
ruimte een open, modernere tentoonstellings-
ruimte lag, bleef even geheim. Juist die 
opening diende meteen voor de ludieke 
openingshandeling door Ron’s 13-jarige zoon, 
die het gat van de opening, stevig dichtgeplakt 
met allerdaags krantenpapier, open mocht 
scheuren. Leuke start en dito expositie. Zo’n 
30 grotere lijsten met dagbladen uit de hele 
wereld, hier en daar met historische 
nieuwsfeiten, antieke krantenbakken met 
enkele exemplaren, maar ook 
zelfvervaardigde, moderne wandkrantenbakjes 
met edities gaven voldoende afwisseling aan 
het tentoonstellen van dit papieren medium. 
Eveneens een lange tafel met glasplaat 
verborg interessante exemplaren, die 
varieerden van 21e eeuw tot maar liefst 18e 
eeuw. Maanlanding, benoeming Paus, moord 
op Rabin en Kennedy, grootste en kleinste 
krant ter wereld, Japanse kranten, 9/11, 
Titanic, dood koning Albert I, uiteenlopende 
exemplaren van creatieve Morgen edities, 18e 
eeuwse kranten, dood Diana etc. etc.  

Opvallend was een stapeltje edities van de 
Opregte Haarlemsche Couranten (jaargang 
1861) die gratis voor de bezoeker mee te 
nemen waren (“1 per bezoeker a.u.b.: in 
Baarle kan dat blijkbaar nog!). Het stapeltje 
deed terugdenken aan de tijd van tientallen 
leggers van deze krant, afkomstig uit de 
stadsbibliotheek van Rotterdam, die verdeeld 
werden onder VKTV-leden en waarvan Ron en 
ondergetekende edities van deze 
opengereten, halve jaargang uit 1861 als 
geste toevoegde aan de te verzenden ‘Au 
Courant’. 
 
‘Oud nieuws’ 
De verzameling van Ron omvat momenteel 
3658 verschillende dagbladen uit 186 landen. 
568 titels die in zijn bezit zijn, bestaan al niet 
meer. Zijn oudste exemplaar dateert 1682 
(The Observator). De expositie gaf onbewust 
de liefhebber in één oogopslag een goed 
beeld van de variatie aan dagbladen, lay-out, 
styling, lettertypes en formaten. Nog 
belangrijker is het gevoel dat dit soort ‘oud 
nieuws’ gelukkig bewaard is gebleven en niet 
de papierbak heeft gehaald. Niet 
wetenschappelijk verantwoord, maar o zo 
interessant om gefascineerd te raken door het 
zwaar geteisterde fenomeen krant. Een leuke, 
kleine expositie die recht heeft gedaan aan het 
medium en velen het gevoel heeft gegeven 
dat verzamelen zo z’n charme heeft. Een ooit 
door oud-voorzitter Doeke Oostra geschonken 
kookshort met toepasselijke opdruk was de 
VKTV-beloning voor deze expositie aan Ron. 
Exposeert u ook wel eens? Laat het de VKTV 
weten; dan komen we langs! 

Jan de Wit 

 
Figuur 85: Tentoonstelling Ron Grooten in het Heemhuis te Baarle-Hertog 
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Figuur 86: Bevrijdingspamflet van de "Communistische Partij" 

------------------~~~------------------
\ 

Bevrijd en vereend voorwaarts 

-naar een nIeuwe t --d' IJ -
De Communistische Partij 
aan het Nederlandse voU( 

Landgenoteni: 

Op deze. heugelijke dag van de bevrijding van onze hoofdstad, voelt bet Dagelijks Bestuur van 
d e Communistische Partij zich gedrongen, een woord van hulde en dankbaarheid te richten tot 
allen, die in de vijf jaar lange strijd tegen den Duitsen bezetter met grote moed en volharding 
op de bres hebben gestaan voor de onafhankelijkheid van het vaderland. 
Velen zijn in deze harde strijd gevallen. Hun nagedachteniS in ere te houden. hun nabestaanden 
te verzorgen, is onze dure plicht. 
Ve\en bevinden zich nog in de macht van den vij<\nd, hetzij in de martelholen der concentrati~ 
kampen en gevangenissen. hetzij als arbeidsslaven. hetzij in de gebieden van ons eigen land, 
waar het waanzinnjge Nazi~dom zich nog in zijn laatste stuiptrekkingen tracht staande te houden. 
Hen allen te bevrijden en op ons gehele grondgebied ook de laatste resten van fascisme en 
nationaal-socialisme uit te roeien is de taak. aan 0115 aller krachtsinspanning onafwijsbaar 
gesteld. 
O n ze gedachten gaan ook uit naar de talrijke landgenoten, die, in geviiiQenscbap bij den Japansen 
rove.r. met ongeduld het uur verbeiden. waarop ook deze grote vijand der vooruitstrevende mensheid 
zal zijn vernietigd. Dan zal tevens het ogenblik zijn ,aangebroken. waarop onze ereschuld tegenover 
de volken van Indonesië, daar een Koninklijke belofte gesteuni:l. zal kunnen worden ingelost. 
A l is dus de·vrede nog geenszins weergekeerd, wij wensen niettemin, in deze onvergetelijke stonde:, 
heel ons volk uit de grond van ons hart geluk! met de herwonnen vrijhcid en onafhankelijkheid. 
Een bij2onde.r woord richten wjj tot de tienduizenden vrienden van •. De Waarheid". Uw opofferende 
steun aan de zaak van vrijheid en democratie. voor welke .. De Waarheid" gedurende de bezettings.
jacim heeft gestreden. beeft in zeer belangrljke mate bijgedragen tot bet beboud van het moreel van 
ons volk en daarmede. tot de bevrijding van bet vaderland" Gij smaakt thans de voldoening der over .. 
winning na jaren van grote ge.varcn e.n ontberingen, 
Thans treedt de vrije "Waarheid" in her licht der grondwettelijke openbaarheid. Wij v",;;'cl: 
komen haar vandaag als dagbJad van werkend Nederland. Zij wil thans het tweede. groter deel 
aanvatten van de taak. die zij zich stelde: richting te geven en mede te werken aan het he.rsteJ 
en de vernieuwing in democratische zin van ons zwaar beproefde land. 
Hoe wij ons de uitvoering van die taak denken. hebben wij in hoofdlijnen in ons Volksprogram 
uiteengezet. dat reeds tijdens de bezetting verscheen. Wij wille.n daartoe samenwerken met alle 
progressieve groeperingen, in dezelfde geest van onderling begrip en vertrouwen. die ook de 
ondergrondse strijd tegen den bezetter gedragen heeft. 
Om de. democratische ontwikkeling van ons land te vc(zekeren, acheen wij ,in het bijzonder de 
sterkste machtsvorming der arbeidersklasse noodzakelijk. Allereerst op het terrein der vakbeweging, 
waarbij de C!lrbe.Jders in vele delen van reeds eerder bevrijd gebied ons dl zj jn voorgegaan, waar 
zij tot oprichting van eenl1eîclsorganisaties 'Van mijnwerke.rs. "an spoorwegpersoneel. van textiel· 
arbeiders. enz. hebben besloren. Wij wlilen eraan werken. dat de vakverenigingsmanne.n en alle 
arbeiders van het westen niet zuJlen achterblijven en wij vertrouwen, dat zij het inzicht en de 
wegen zullen weten te vînden. om ook hier de eenheid der vakbeweging lot stand te brengen. 
Nier minder noodzakelijk is het. dat er éen socialistische arbeidélspartlj tot stand komt. die in 
sttlut is leiding te geven aan de politieke strijd onzer werkende bevolking. 
Nu wij. met de bevrijding. voor het vraagstuk van de parHjvorming zijn geplaatst. willen wij dit vatluit 
bovengenoemd standpunt onder de ogen zien. 
Wij richten ons met klem tot de sociaal-democraten. leden zowel ars leidende kaders. ook hunnerzIjds 
de partijvorming te beschouwen vanuit het oogpunt van de grootst mogelijke eenhejd en sodalistische 
machtsvorming der arbeidersklasse en daarbij de in de gemeenscllappelijke strijd. die achter oos 
ligt, tot stand gekomen toenadering tussen socialisten en communisten tot richtsnoer te nemen. 
In het levendig besef. dat wij een deel vormen van de moderne arbeidersbeweging, zullen wij 
onzerzijds evenmin overijlde stappen doen, die de vorming van één grote, doelbewuste socialistische 
arbeiderspartij in de weg zouden kunnen staan. 
Wij wekken alle vrienden van "De Waarheid" op. van nu af mede hun schouders te zetten 
onder het grote werk der socialistische eenheid. Wij vertrouwen. dat de groepen van werkers 
voor •. De Waarheid" hun activiteit. in het bijzonder op dit terrein, zullen bli jven voortzetten 
en leZi'unen met ons deze taak zullen volbrengen. opdat de overwinning van beden de rijkste: 
vruchten voor de toekomst zal afwerpen. 
Wij roepen alle klassebewuste arbeiders. alle socialiste.n op. VOOr deze eenheid, die Nederland' s 
verdere toekomst kan bepaJen, elk zijn deel. naar beste krachten, bij te dragen. 
Voorwaarts, bevrijd en vereend, naar een nieuwe!t..ijd. naar het Socialisme! 

Mei 19%5 

Leve ons vrij en onafhankelijk Nederland! 
Leve zijn democratischej" en welvarende toekomst! 
Leve de eenheid der vakbeweging! 
Leve ide eensgezinde socialistische partij der arheiders en aller 'Werkenden I 

Het Dag elijks Bestuur der 
Communistische Pa rtij 
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Lofwaardig initiatief Andries Kreuzen 
 
Anders dan de enorme verzamelaarjaarbeurs 
in Utrecht, waar je al een flink bedrag kwijt 
bent aan entree en parkeren, is de gezellige- 
en zeer overzichtelijke beurs van Verzamelend 
Nederland in de Veemarkthallen in dezelfde 
stad, waar je een fractie van onkosten betaalt! 
 
Slenterend langs de honderden tafels en 
kramen in de Veemarkthal besef je pas welk 
een verscheidenheid aan 
verzamelaarmateriaal wordt aangeboden. 
Alles wordt vergaard en je komt spullen tegen 
van jaren her, die je je herinnert te hebben 
gebruikt zovele jaren terug en nu onderdeel 
vormen van een collectie. Prijzen liggen 
uiteraard iets hoger dan op een rommelmarkt 
omdat de aanbieder meestal wel op de hoogte 
is van de waarde en weet wat hij in handen 
heeft. Aan de andere kant loont het om eerst 
de hal door te lopen en prijzen en plaatsen te 
noteren. Zo zag ik op verschillende stands de 
miniatuur Suske en Wiske-albums 
aangeboden voor 1,50, 1,-- en 75 cent, terwijl 
die bij Blokker voor 50 cent worden verkocht. 
Ik kocht een boek voor 10 Euro en zag 
hetzelfde werk verderop aangeboden voor 20 
Euro. Als ik de hal andersom had gelopen was 
ik dus dubbel zo veel kwijt geweest. 
 

 
Figuur 87: Andries Kreuzen 

Een verzamelbeurs kun je het beste de eerste 
dag (zaterdag) bezoeken om er als eerste bij 
te zijn. De laatste dag (zondag) is er 
vanzelfsprekend veel weg hoewel je dan wel 
weer een betere prijs kan bedingen voor 
stukken die onverkocht waren en die de 
standhouder hoe dan ook kwijt wilt. Aan de 
andere kant wordt er onderling al veel 
verkocht op de vrijdag tussen standhouders 
als de kramen en tafels worden opgebouwd. 
Op dezelfde plaats sinds jaren kwam ik 
eindelijk bij de kraam van ons lid Andries 
Kreuzen, een paradijs voor de 
krantenverzamelaar! Hij biedt stukken aan die 
zelfs ontbreken in de Koninklijke Bibliotheek 
en het Persmuseum en de prijzen ervoor zijn 
zeer betaalbaar. Je koopt er een London 
Gazette of een Haegse Mercur uit de 17de 
eeuw voor een twintigtal euro's. De 
verscheidenheid aan "antieke" kranten is echt 
enorm. Wie serieus een krantenverzameling 
wil starten moet bij Andries komen kijken en 
voor een gering bedrag heb je al een 
ongelofelijke startcollectie. 
 
Koffie 
Enkele weken geleden was ik weer in de 
Veemarkthallen en Andries vertelde mij dat hij 
mogelijk een sponsor voor onze club had 
gevonden. Door ziekte van zijn vrouw Janny 
had hij de beschikking over 2 kramen, dus de 
oppervlakte bedroeg zo'n 6 meter couranten. 
Een bijzondere promotie voor de VKTV was 
de gratis aanbieding van een grote 
expositielijst waarin foto's, oude couranten en 
distributiebonnen, die door hem werd 
aangeboden bij inschrijving van een nieuw lid 
voor onze club. Een leuk initiatief! 
Ik heb al leuke stukken gevonden op die 
verzamelbeurs en kan iedereen een bezoek 
aanbevelen. En de koffie is er ook goed! 
 

Louis Nierynck
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Figuur 88: "Onze Sociëteit na Julij 1869" gepubliceerd in de "Purmerender Courant" 
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Krantencuriosa uit de verzameling van Louis Nierijnck 
 
Over twee zwijgers, een 18e eeuwse vrouwenkrant, 
een schrikkelkrant, een total onbekend weekblad uit 
Zwolle, arrestatie van een redacteur en de kleinste 
krant ter wereld voor de kleinste prinses ter wereld. 
 
Bataafsche Vrouwen-Courant 
Tot de enkele dit jaar voor de collectie 
verworven stukken behoort het nr.55 van de 
Nieuwe Bataafsche Vrouwen-Courant 
gedateerd 17 jan. 1797 en uitgegeven door de 
bekende Martinus van Kolm uit Amsterdam, 
die ook de  “Weekelyksche nieuws-post” 
(1789-1811), de voorloper van de “Reizende 
nieuwsbode” uitgaf. 
 

 
Figuur 89: "Bataafsche Vrouwe Courant"   van 1797 

Het vignette in deze vrouwenkrant vertoont 
een gebrilde oudere vrouw met het hoofd in de 
halsdoek. In dit nieuwsblad, dat wellicht tot 
1799 heeft bestaan, geen feminine nieuws! 
Wel nieuws uit binnen- en buitenland. 
Belangrijk in de inhoud is het “titul” waarin 
wordt aangegeven wie gebruik mag maken 
van het stemrecht. Zo wordt o.a. bepaald dat 
“vreemdelingen na zes jaaren onafgebroken 
inwooning stemrecht verkrijgen maar van hen 
moet worden aangenomen dat ze kunnen 
leezen en schryven in de nederduitsche taal”.  

Herhaalt de geschiedenis zich thans? 
In de aanhef wordt de volgende tekst 
opgenomen: “dat ieder dus geoorloofd zyne 
gedagten en gevoelens aan anderen te 
openbaren, het zy door den DRUKPERS, of 
op eenige andere wyze: Gedecreteerde 
RECHTEN VAN DEN MENSCH” 
Een uniek krantie waarvan alleen in het 
Persmuseum te Amsterdam enige exemplaren 
aanwezig zijn. 
 
Twee Zwijgers 
DE ZWIJGER was een illegaal dagblad dat 
samengesteld- en gedrukt werd in de 
haardenfabriek en ijzergieterij Becht en 
Dyserink te Weesperkapsel. 
Het blad verscheen in de nadagen van de 
oorlog sinds 15 oktober 1944 en verdween na 
enkele legale nummers op 8 juni 1945. 
In de verzameling is het nr. 128 van 9 mei 
1945 (4e vrije nummer); het was toen officieel 
orgaan van de Binnenlandse Strijdkrachten. 
 

 
Figuur 90: De belgische "De Zwijger" 

Een andere ZWIJGER is een Belgisch 
weekblad (nr.3) van 27 januari 1982 met 
ondertitel “satire voor blijmoedigen”; een 
uitgave van De Vrije Pers te Brussel met 
Johan Anthierens als hoofdredacteur. 
Het blad op glossy papier telt 12 pagina’s en 
die staan vol met schandaaltjes en 
aanklachten (doofpotmoord in Kinshasa), pure 
onzin (reïncarnatie van een hamburger) en 
fotomontages (foto-farce) en een serieus (en 
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curieus) artikel van Jan Blok over “De 
Volmaakten” oftewel Koningin Wilhelmina en 
het vorstenhuis. 
 
Tot slot dan het (on)benullige artikel van de 
onovertroffen Anthierens zelf: “een dag in de 
wolken”. Een bijzonder blad in de curiosa 
collectie. 
 
Vossa Senhoria Oranje 
In dat Braziliaane kleinste krantje ter wereld, 
VOSSA SENHORIA liet ik de geboorte van 
prinses Amalia in de Engelstalige bijlage 
opnemen. Het kleinood werd naar Maxima 
gezonden voor het toekomstig poppenhuis 
van hun dochter. De tekst in het krantje luidde 
”de kleinste krant ter wereld voor de kleinste 
prinses ter wereld”. Een dankbriefje van 
Maxima was het resultaat. 
 

 
Figuur 91: "Vossa Senhoria"  meldt geboorte Amalia 

Nationaal Bataafsche Courant van Lieve 
van Olleven 
Een bijzondere courant is de Amsterdamse 
NATIONAALE BATAAFSCHE COURANT 
nr.91 van 1 augustus 1797, uitgegeven bij A. 
Rymer. 
 

 
Figuur 92: Nationale Bataafsche Courant 

 
Maar nog meer uniek is  dezelfde uitgave van 
een week daarop, 7 augustus, in de collectie 
want in dat exemplaar werd de arrestatie van 
de eigen redacteur, Lieve van Olleven, 
bekendgemaakt. Zijn naam wordt dan ook niet 
meer vermeld in de kop van het blad. 
Hij had een extra nummer beloofd aan zijn 
lezers met de publicatie van “aanmerking van 
burger Daatun op een monsterplan van 
constitutie”. 
De eerste alinea in dit extra nummer gaat over 
de aanhouding van de redacteur Lieve van 
Olleven. 

 
Figuur 93: Artikel over arrestatie Lieve van Olleven 

La Bougie du Sapeur 
LA BOUGIE DU SAPEUR (De kaars van de 
geniesoldaat) is een Franse krant dit eenmaal 
per vier jaar verschijnt, nl. op schrikkeldag 29 
februari. Het nr.7 verscheen dus dit jaar op die 
datum. Leuk voor de curiosa-collectie.  
De inhoud is een grote satire met een 
overzicht van de laatste vier jaar (sinds nr.6), 
vooruitzicht voor nr.8 (verschijnt dan in 2008) 
en de mogelijkheid om je te abonneren voor 
de gehele 21e eeuw !. Prijs slechts 100 Euro. 

 
Figuur 94: la Bougie du Sapeur 
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Ik heb in deze rubriek al eens geschreven over 
de Bougie maar echt curieus is het feit dat 
deze uitgave nr.7 op een zondag verscheen 
en dat men een zondagssupplement nr.1 heeft 
bijgevoegd en dat het nr.2 daarvan zal 
verschijnen op 29 februari 2032 en op de 
laatste bladzijde raadt de uitgever aan om 
reeds nu dat nr.2 bij de dagbladhandelaar te 
reserveren...(bougiedusapeur@yahoo.fr) 
 

 
Figuur 95: Advertentie voor de uitgave van 2032 

 
Figuur 96: Uitgegeven 1 januari 1810 te Haarlem 

 

Departementaal-Overijsselsch Week-blad 
 
Zelfs experts op dit gebied uit historische 
centra van Overijssel hadden nog nooit 
gehoord van het DEPARTEMENTAAL 
OVERIJSSELSCH WEEK-BLAD uit 1804. 
Ook dit blad is een nieuwe aanwinst voor de 
verzameling waaaarvan ik enkele nummers 
heb aangeschaft bij een antiquair. 
Ze werden tweemaal per week uitgegeven bij 
J. de Vri in Zwolle. 
In een cirkel vertoont het vignet een 
vrouwenbuste en de woorden “Cedo, Nulli”. 
De weekblaadjes zij in half folio formaat en 
bevatten naast nieuwstijdingen ook 
zedekundige bijdragen en aanbevelingen, 
zoals “middeel om mieren te verdryven” en 
“middel tegen vallende ziekte” 
Hoe lang dat curieuze nieuwsblaadje heeft 
bestaan is me niet bekend. Het latste nummer 
in de collectie met nr.36 is van 26 november 
1804. 
Ook het eerste nummer (30 juni) zat bij de 
aankoop. 
 

 
Figuur 97: Departementaal Overysselsch Week-Blad 
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Enkele vrijwel onbekende franstalige 
kranten ooit verschenen in Nederland: 
• L’Advocat Pour et Contre (1747) 
• La Politique Hollandais (1781) 
• Correspondance Politique (1782) 
 

 
Figuur 98: Franse kranten gepubliceerd in Nederland 

 
Figuur 99: Een zeldzame Engelse krant uit Northampton 

Mini krantjes 
Onlangs kreeg iedereen in den lande een 
mini-exemplaar van het NRC-HANDELSBLAD 
in de bus. Alle rechterbladzijden geven de 
verscheidene katernen aan die met regelmaat 
in die krant komen. De linkerpagina’s worden 
gereserveerd om uit de doeken te doen 
waarom je je moet abonneren. Het NRC-
Handelsblad heeft dat al eens gedaan enkele 
jaren geleden.  
Als je je er op toelegt deze kleinnoden te 
bewaren dan noopt dat soms tot het 
aanleggen van een verzameling! 
In de jaren '50 werd deze wijze van promotie 
vooral in Engeland veelvuldig toegepast en uit 
die tijd stammen leuke exemplaren, zoals 
hiernaast wordt afgebeeld. Een enkele maal 
werden ze verspreid t.g.v.een jubileum (THE 
BIRMINGHAM POST 1957 als centenary 
supplement) of als kerstgroet zoals THE 
DAILY TELEGRAPH in 1955, die een mini-
eerste nr. uit 1855 en een recente mini van 
een eeuw later, in een leuke kerstkaart 
samenbracht. 
Er zijn miniatuur krantjes bekend uit 
verscheidene landen. zoals het Zweedse 
VESTMANLANDS LANS TIDNING dat elk jaar 
zo'n kleinood uitgaf -verkleind exemplaar van 
een na 1 januari verschenen nummer van de 
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krant, maar tien jaar geleden daarmede moest 
stoppen vanwege de hoge kosten. Er waren 
toen al zo'n 30 verschillende nummers 
gedrukt. 
 

 
Figuur 100: Minikrantje door de jaren heen 

 

 
Nederland kent dit fenomeen ook, al komt dat 
maar sporadisch voor. HET VADERLAND, de 
VOLKSKRANT, de HAAGSCHE COURANT, 
NIEUWE ROTTERDAMSCHE COURANT, 
ALGEMEEN DAGBLAD, het 
ROTTERDAMSCH NIEUWSBLAD en 
KENNEMERLAND zijn bekend. 
Er zullen er zeker meer verspreid zijn. Je komt 
ze zo nu en dan tegen op een rommelmarkt. 
In Duitsland had je miniatuurtjes van BILD, 
DIE WELT, FRANKFURTER ALLGEMEINE 
en SELLBACHER ZEITUNG en in Belgie heeft 
men eens alle oorlogsnummers van LE LIBRE 
BELGIQUE in miniatuur uitgebracht. Er is ook 
een AUSTRALIAN en uit Amerika is er de 
HARPER'S WEEKLY,hoewel mij ooit eens is 
verteld dat daar een verzamelaar enkele 
honderden verschillende Amerikaanse 
krantjes in miniatuur moet hebben 
bijeenvergaard! 
In Engeland werd soms een mini-uitgave 
verzorgd van een vroeger verschenen Irant 
met belangrijk nieuws, zoals headlines van de 
Titanic, de maanlanding,enz. Als je die kleine 
dingen bij elkaar ziet zou je ze zo gaan 
verzàmelen! 
 

LMC Nierijnck 
 
Grootste en kleinste ter wereld! 
Mijn opa spaart hele oude kranten, zoals die 
uit 1528, maar ook andere rare. Hij heeft de 
grootste krant ter wereld en die heet Het Volk, 
als je 
die uitvouwt dan is die groter dan de 
kamervloer! 
Maar de leukste vind ik de kleinste krant ter 
wereld en dat is een Braziliaans 
nieuwsblaadje, kleiner dan een postzegel. Ik 
heb een echte gekregen van opa. Daar ben ik 
erg zuinig op, want dat krantje is zo klein dat ik 
steeds bang ben dat ik hem kwijtraak. 
 

Anniek Nierijnck 
 
Grafisch Museum Groningen 
Van 11 juni t/m 28 augustus 2005 zal een 
behoorlijk deel van de krantencollectie van 
Louis Nierijnck in het Grafisch Museum 
Rabenhauptstraat 65, 9725CC Groningen  te 
bewonderen zijn. Het thema is “Bijzondere 
kranten, Oud/Nieuw(s)”. 

http://www.grafischmuseum.nl  
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Figuur 101: "Detroit Times" meldt overwinning in Europa 
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Heeft u dat gelezen?  
Er zijn zo van die berichten, die moet je gelezen hebben. Vaak is het echter toeval dat je ze 
tegenkomt. De VKTV speurt heel wat media af en zet er een aantal op een rij. 
 
 
Politie geeft krantenbezorgers tipgeld 
De politie in de Hoeksche Waard heeft ochtendbladbezorgers op het eiland gevraagd het te 
melden als zij iets verdachts horen of zien. Dat kan ze een waardebon van 5 euro opleveren. Leidt 
zo'n tip tot een aanhouding van bijvoorbeeld een inbreker dan kan het tipgeld oplopen tot 100 euro. 
Districtschef P. Homminga: "Zij voelen vaak intuïtief aan of iets wel of niet klopt omdat ze dagelijks 
op dezelfde tijd op dezelfde plekken komen." Bron: Rotterdams Dagblad 

 
 
Plagiaat bij Telegraaf Zondag 
Drie van de Julianapagina's in de eerste Telegraaf Zondag bevatten verhalen die in 1997 zijn 
geschreven door Rob Knijff, tot in 2000 redacteur bij De Telegraaf. Boven een van de verhalen 
prijkte de naam van zijn opvolger. "Dat is in strijd met het auteursrecht, en plagiaat", stelt Knijff, 
namens wie Mr. Germ Kemper juridische stappen tegen De Telegraaf heeft ondernomen. Knijff 
werkt nu bij HP/De Tijd, die ook over de zaak bericht. 

 
 
Guardian met gat in voorpagina 
In een kiosk in Manchester was een editie van de Guardian alleen te koop met een gat van 10 cm2 
in de voorpagina. De islamitische staf had een stuk uit een vijfkoloms foto geknipt omdat de Koran 
daarop afgebeeld stond. Vooral het idee dat de krant met de afbeelding van hun heilig boek op 
straat of in een vuilnisbak terecht kon komen, was voor hen onverdraaglijk. De uitgeknipte stukjes 
krant werden wel bewaard voor lezers die erop stonden de tekst op de achterkant van de foto te 
kunnen lezen. 

 
 
The Haque Times 
Op 26 mei 2004 verscheen het eerste nummer van het gratis Engelstalige weekblad THE HAGUE 
TIMES, ook van de ondernemer Eric de Vlieger die The Amsterdam Times startte. De bedoeling is 
dat ook in Rotterdam een Engelstalig weekblad komt. De bladen liggen ter inzage bij internationale 
bedrijven, consulaten, in hotels, in vliegtuigen, enz. 

 
 
Blikje bier gratis bij krant 
Tijdens de zomer van 2004 kreeg je bij aankoop van het Belgische NIEUWSBLAD een blikje Palm 
bier aangeboden (enkel aan de kust!). Vreemd was het wel dat die krant elke dag steeds voorradig 
bleef terwijl de andere Belgische kranten al uitverkocht waren. En op zaterdag 31 juli kreeg je bij 
HET 
BELANG VAN LIMBURG gratis anderhalve liter sangria aangeboden! 
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Internetadressen 
VKTV i.s.m Louis Nierynck 
 
- www.antiquenewspapers.co.uk     (David Godfrey) 
- www.bl.uk.coliectionsJnewspapers.html   (Newspaper Library Londen) 
- www.dagbladmuseum.be      (George Blommaert) 
- www.dailyearth.com      (USA newspapers + international press) 
- www.dailynewspapercollection.be    (Ron Grooten) 
- www.dailynewspapers.co.uk     (Engelse dagbladpers) . 
- www.hetillegaleparool.nl    
- www.historicnewspapers.co.uk    (Herdrukken van kranten) 
- www.historicpages.com     (Phil Barber) 
- www.historybuffauction.com     (Veilingen) 
- www.izm.de       (Intern.Presse Museum Aachen) 
- www.johnfrostnewspapers.co.uk    (Andrew, John's son newspapers) 
- www.junior-antiquariaat.nl     (Henk Groenhof) 
- www.kens.co.uk      (Ken Graham) 
- www.kranten.com      (Overzicht artikelen landelijke pers) 
- www.kranten-pagina.nl     (Vele kranten-sites) 
- www.dekrant.nl      (Nieuws van de dag in de media) 
- www.libdex.com      (18.000 bibliotheken en enorme lijst kranten) 
- www.newsdirectory.com     (Kranten in USA en Canada) 
- www.nnp.nl       (Detail Ned. weekbladen en oprichtingsjaar) 
- www.newseum.org      (Honderden kranten-voorpagina's (wereld) 
- www.thepaperboy.com.uk     (Wereldwijd kranten vinden) 
- www.persmuseum.nl      (Amsterdam) 
- www.persmediamonitor.nl     (Gegevens dagbladen.groepen,oplagen,enz) 
- www.pressdisplay.com     (Voorpagina's 160 kranten, wereldwijd) 
- www.pro-gov.uk      (Public Record Office Londen) 
- www.rarenewspapers.com     (Tim Hughes, USA) 
- www.rat.deJkuystenJouwekranten.nl    (Afbeelding oude kranten) 
- www.theworldpress.com     (2700 dagbladen) 
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