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VOORWOORD 
 
Eindelijk is het dan toch gelukt, het  Jaarboek VKTV 2007 ligt voor u. Het vierde exemplaar op rij 
inmiddels. Ik zal u niet verder lastig vallen met alle haken, ogen en voeten in de aarde die het 
samenstellen van dit Jaarboek een behoorlijke vertraging hebben opgeleverd.  Maar één ding moet 
mij toch van het hart.  Vrijwel alle sponsoring in de vorm van advertenties is weggevallen. Gelukkig 
was Giesbert Oskam van antiquariaat Oskam-Neeven (www.oskam-neeven.nl) bereid een deel van 
de verloren gegane sponsoring voor zijn rekening te nemen. Ook zijn er een aantal leden geweest 
die naast hun lidmaatschapsgeld iets extra’s voor de kas hebben overgemaakt. Uiteraard dank 
hiervoor ! En er is zeker nog meer positief nieuws. Ons lid Hans van Zon is bereid geweest het 
kleurenkatern niet alleen te schrijven, maar ook in kosten voor zijn rekening te nemen. Daarmee is 
een lang gekoesterde wens van de redactie tot kwalitatieve verbetering gerealiseerd. 
De redactie heeft in dit Jaarboek 2007 voor het thema “tijdschriften” gekozen, ook in de vorm van 
geschreven artikelen. Het is puur toeval dat de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag ook een 
succesvolle tentoonstelling rondom dit thema heeft gemaakt.  In de visie van de redactie was dit 
thema gewoon “aan de beurt”, de T in VKTV staat per slot van rekening voor Tijdschriften.  De 
artikelen van Els Smulders-Bouma over vrouwentijdschriften, Jan de Wit over het nooit verschenen 
tijdschrift van Nieuwe Revue en Rudi Dolfin met de “Koude Oorlog tijdschriften” zijn zeer 
interessant. En natuurlijk heeft de vertrouwde rubriek “Krantencuriosa” van ons lid Louis Nierynck 
weer een plaats in dit Jaarboek gekregen.    
Onze VKTV blijft weliswaar een klein clubje maar met een gestage groei. Ik kan u melden dat er op 
dit moment 95 leden zijn, waarvan 90 een betalend lidmaatschap hebben. Andries Kreuzen blijft de 
“super-promotor” van de VKTV. Dank hiervoor ! En ook qua activiteiten mogen we niet mopperen. 
Afgelopen jaar zijn er twee beurzen samen met de Documentatiegroep ’40 – ‘45 in Voorthuizen 
gehouden en op 10 juni 2006 een extra krantenbeurs in samenwerking met de Stadsbibliotheek in 
Haarlem.  In 2007 hebben we inmiddels al een beurs in Voorthuizen op  3 maart j.l. achter de rug. 
Maar alweer goed nieuws, er staat een extra beurs in Voorthuizen op zaterdag 2 juni a.s. gepland. 
Ook een reguliere beurs met onze VKTV-jaarvergadering op 3 november 2007 in Voorthuizen staat 
inmiddels vast op de planning. Noteer deze beursdata alvast in uw agenda en kom beslist eens 
langs. Trefwoorden zijn; het ontmoeten van medeverzamelaars en mooie aanbiedingen voor uw 
collectie.  Uiteraard ontvangt u t.z.t. een uitnodiging voor deze beurzen. Dat brengt mij nogmaals op 
het verzoek uw email-adres aan het secretariaat door te geven, secretaris@vktv.nl , dit is voor de 
vereniging een enorme besparing aan dure portokosten.  Een forse besparing is ook gerealiseerd 
door het overstappen met de VKTV-website naar een andere provider. Het bestuur stelt alles in het 
werk om de renterekening te ontzien en de vereniging uit de lopende inkomsten te financieren.  
Onze penningmeester Rudi Dolfin is zeer verheugd over deze besparingen. Er zijn wat 
aanmerkingen geweest over de website. Weinig aanvullingen en vernieuwingen was de kritiek. 
Maar ondanks alle oproepen komen er vanuit de leden geen artikelen of mooie verhalen voor op de 
website. U mag echter ook niet vergeten dat onze webmaster Ernst Hupkes een drukke full-time 
baan heeft en alle technische werkzaamheden inclusief de lay-out van dit jaarboek voor zijn 
rekening neemt. Alle werkzaamheden voor de vereniging worden verricht door een bestuur van 
momenteel slechts 4 mensen.  Vandaar nogmaals de oproep voor een eigen tweede webmaster en 
nieuwe bestuursleden. Het bestuur hoopt echt u op de komende jaarvergadering in november 
mogelijk nieuwe actieve bestuursleden te kunnen voorstellen.  Het lofwaardige initiatief van onze 
secretaris Thea Spronk om begin dit jaar onregelmatig een “vraag en aanbod rubriek” per email en 
in papier als proef te starten heeft tot doel als bestuur vaker direct contact met de VKTV-leden te 
onderhouden.  Een paar van deze rubrieken is inmiddels verschenen en blijken behoorlijk 
succesvol, een aantal leden stelt deze dienstverlening speciaal voor de eigen VKTV-leden zeer op 
prijs. Wilt u ook gebruik maken van deze “vraag en aanbod rubriek”, dat kan heel simpel.  Neem 
dan contact op via email secretaris@vktv.nl of per telefoon of brief met ons secretariaat. Bedenk 
wel dat deze rubriek alleen bestaansrecht heeft met uw deelname. Rest mij nog alle auteurs en 
medewerkers aan dit VKTV-Jaarboek 2007 te bedanken voor hun bijdragen en u zeer veel lees- en 
kijkplezier toe te wensen. 
 
Namens het VKTV-bestuur,  
Otto Spronk, Voorzitter 
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JAARVERGADERING  VKTV  - 
4 november 2006  -   
Voorthuizen 
 

Aanwezig : De heren Spronk, Dolfin, Hupkes, Raven, Grooten, Van Zon, Oostra,  
                    Muller, Kreuzen, De Soeten en Jongeling. 
                    De dames Spronk, Van Taanom en Muller. 
 
Afgemeld  : De heren De Wit, Liefting, Kornaat, Nierynck en  
                     Mevrouw E. Smulders-Bouma. 

 
Opening 
De voorzitter opent de jaarvergadering van de Vereniging van Kranten en Tijdschriften 
Verzamelaars 2006 en leest de mededelingen voor. 
Er zijn een paar afmeldingen waaronder die van het bijna oud bestuurslid Jan de Wit. Hij was 
helaas niet in de gelegenheid om te komen. Jan de Wit is jarenlang  bestuurslid en secretaris 
geweest. Als afscheid wil het bestuur Jan de Wit een cadeaubon geven. Omdat hij niet aanwezig is 
heeft de voorzitter een oorkonde gemaakt waarop de aanwezigen hun naam kunnen zetten. Deze 
kaart wordt door de secretaris samen met de cadeaubon bij hem thuis afgegeven. 
Punt  9 op de agenda komt daarom te vervallen. De voorzitter leest de verdere afmeldingen voor. 
 
Beschouwing voorzitter 
De vereniging mag niet mopperen, volgens de voorzitter. Het gaat behoorlijk  goed met de 
vereniging. Totaal zijn dit jaar (2006) 15 nieuwe leden erbij gekomen, mede dankzij de activiteiten 
van heer Kreuzen. Hij is onze “superpromotor”.  Uiteraard heel veel dank en een applausje voor de 
heer Kreuzen. 
Helaas moeten wij twee leden royeren over het jaar 2005 t.w.  S. Brabant uit Brussel/België en v.d. 
Laan uit Zevenhoven. De vergadering gaat hiermee akkoord. Voor het jaar 2007 is er al één 
opzegging binnen, maar gelukkig ook weer één nieuw lid heeft zich al opgegeven voor 2007, hij 
blijkt tevens ons oudste lid in leeftijd te zijn. 
Voorzitter bespreekt het gepubliceerde jaarverslag 2005 en het financieel jaarverslag van de 
penningmeester in het Jaarboek 2006.  De aanwezigen gaan hiermee akkoord. 
Helaas is ons begin dit jaar de heer Löwenhardt ontvallen. Vlak voordat het Jaarboek 2006 uitkwam 
hebben wij dit bericht nog mee kunnen nemen. Hij was de eerste voorzitter van de vereniging. In 
het jaarboek 2006 hebben wij hem een waardig een ‘in memoriam’ kunnen meegeven. Mevr. 
Löwenhardt heeft ons hierover haar oprechte dank gezegd. 
Het Jaarboek 2006 heeft veel belangstelling en positieve reacties gekregen. De leden hebben 
hierop massaal gereageerd door direct hun lidmaatschapsgeld te betalen. Het is nog nooit 
voorgekomen dat er maar zes aanmaningen verstuurd moesten worden en ook deze werden snel 
betaald. Er zijn 130 exemplaren van het Jaarboek aangemaakt. In kleur drukken is nog steeds niet 
haalbaar gebleken ondanks de sponsoring van de leden Van der Wal (Fiat) en de heer Blommaert 
met een advertentie in het Jaarboek 2006 en op de website. 
Het nieuwe Jaarboek 2007 heeft als thema ‘  tijdschriften’ en zal in maart 2007 uitkomen.  
Er zijn al een paar toezeggingen voor artikelen op dit thema zoals van Els Smulders en Hans van 
Zon.  
De heer Hans van Zon heeft de vereniging aangeboden om op zijn kosten een kleurkatern te laten 
drukken voor het Jaarboek 2007. Het bestuur stelt dit zeer op prijs omdat daarmee een kwalitatieve 
verbetering wordt gerealiseerd. 
 
Verslag secretaris 
Wij hebben tot nu toe 88 leden (4 november 2006). Ik heb een brief meegestuurd bij het Jaarboek 
2006  waarin ik de vraag stel of de leden aan mij hun verzamelinteresse(s) willen opgeven. Tien 
leden hebben hierop gereageerd.  
Verder heb ik vele leuke reacties en contacten via de website gekregen, zoals met ons nieuwe lid 
Els Smulders, Maarten Hell over tijdschriften, Bram Rietveld van de Stadsbibliotheek Haarlem, 
Opera Zuid uit Maastricht. Ook vele aanbiedingen voor onze vereniging, zoals de Waterkampioen, 
jaargangen De Telegraaf, AO boekjes, en nog veel meer. Daarom is het belangrijk dat ik de 
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verzamelinteresses ken van de leden zodat ik al deze informatie en aanbiedingen kan doorsluizen. 
Het blijkt dat de website hiervoor heel belangrijk is. 
Wij zijn als vereniging uitgenodigd door Bram Rietveld van de Stadsbibliotheek Haarlem om op 10 
juni 2006 een openbare historische krantenbeurs te organiseren vanwege het 350 jarige bestaan 
van de Opregte Haarlemsche Courant. Uiteraard heeft het bestuur hier positief op gereageerd.  
Aan alle VKTV-leden is een uitnodiging voor deze extra beurs verstuurd. Naast een paar 
bestuursleden waren onze leden Nierynck en Kreuzen ook aanwezig met een stand. Het was een 
gezellige drukke warme dag met veel belangstelling voor het aangeboden materiaal. De vereniging 
heeft op deze beurs 2 nieuwe leden erbij gekregen en zelfs een ex-lid is weer lid geworden. De 
website wordt veel bezocht, toch krijg ik veel kritiek omdat de website te statisch is en niet wordt 
aangevuld met nieuwe artikelen. Ook naar een ‘vraag en aanbod’ pagina is veel vraag. Het heeft de 
aandacht van onze webmaster. Om de kosten van de VKTV zo laag mogelijk te houden blijven wij 
bezuinigen op lopende zaken. Zelf drukken wij in eigen beheer ons briefpapier (Ernst Hupkes heeft 
het logo ontworpen), enveloppen etc. Om ook verder op de portokosten te kunnen bezuinigen, 
nogmaals de oproep uw e-mail adres door te geven aan de secretaris;  secretaris@vktv.nl  
Zodra een nieuw lid zich aanmeldt, dan stuur ik een welkomsbrief namens het bestuur en doe er 
namens de vereniging iets extra’s bij zoals een aardige historische krant. 
 
Verslag penningmeester 
De penningmeester leest zijn voorlopig financieel verslag 2006 en begroting 2007 voor. Financieel 
staat de vereniging er beter voor dan voorgaande jaren, vooral dankzij de bezuinigingen op 
drukkosten en inkoop van goedkoop kantoormateriaal en het veranderen van provider. Tevens zijn 
er enkele extra donaties van leden ontvangen waarvoor dank.  
Het is de bedoeling dat de renterekening onaangetast blijft. 
 
Verslag webmaster/design 
Op het ogenblik is de website de belangrijkste taak van de webmaster. Omdat Planet te duur is en 
niet makkelijk mee te werken, hebben wij deze opgezegd per 1 augustus 2006 en zijn overgestapt 
naar een nieuwe provider t.w. Active24. De website is één dag uit de lucht geweest. De kosten per 
jaar bij Planet waren 400 euro en bij Active24 bedragen de kosten voor de vereniging 70 euro per 
jaar. Een aanzienlijke besparing voor de VKTV-kas.  
Omdat de webmaster weinig tijd heeft om de site bij te houden heeft de secretaris aangeboden dat 
voortaan te doen.   
Peter Krans, webmaster van de Documentatiegroep 40-45, heeft zijn medewerking aangeboden 
om een programma te schrijven voor de website zodat de secretaris of iemand anders op een 
eenvoudige wijze tekst en plaatjes op de website kan zetten.  Inmiddels hebben wij een nieuw e-
mail adres t.w. secretaris@vktv.nl en het is mogelijk in de toekomst om nieuwe e-mail adressen 
voor eigen leden aan te maken. 
De webmaster stelt voor dat de artikelen en illustraties voor het Jaarboek 2007 digitaal aangeleverd 
moeten worden. Dit om extra werk en overtikken voor digitale verwerking te voorkomen. De 
deadline voor het Jaarboek 2007 is voor Kerst 2006.  De bedoeling is het jaarboek in maart 2007 
uit te brengen.    
  
Rondvraag 
De heer Muller vraagt waarom er 130 exemplaren jaarboek 2006 zijn gedrukt en geen 100 
exemplaren.  
De voorzitter antwoordt hierop, dat 100 exemplaren niet genoeg zijn. De heer Kreuzen verkoopt 
ook jaarboeken op verschillende beurzen en er worden ook op aanvraag van bijvoorbeeld 
bibliotheken jaarboeken tegen betaling verstuurd. 
 
De heer Raven heeft ‘ met rode oortjes’ het Jaarboek 2006 gelezen, maar vindt het jammer dat niet 
alles te lezen was, zoals de kleine afbeeldingen op de desbetreffende kranten. Volgens Ernst 
Hupkes is dat inderdaad zo dat het niet voldoende kwaliteit is. Het is de bedoeling geweest alleen 
de titels en een interessante gedeelte van de krant leesbaar te maken. 
 
De voorzitter doet een oproep voor nieuwe bestuursleden. Nu Jan de Wit is afgetreden blijven er 
nog maar 4 bestuursleden over. Dat is te weinig. Het bestuur komt een aantal keren per jaar bijeen. 
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De heer Hans van Zon vraagt wat ‘ het schuift’ . Lachend zegt de voorzitter ‘ alleen koffie en cake’ , 
maar het blijft echter wel een serieus probleem. 
 
 
Sluiting vergadering om 14.35 uur. 
 
 
Nagekomen bericht:  
Jan de Wit bedankt het bestuur en de leden voor de cadeaubon en de goede samenwerking 
gedurende zijn bestuurslidmaatschap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Collectie Hans van Dusschoten, Utrecht 
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FINANCIEEL OVERZICHT 
 
 
TOTALE  INKOMSTEN en UITGAVEN  2006 

 
Postbank en kleine kas 
 
INKOMSTEN 
Contributie 2006      €   1.574,00 
Contributie 2007      €        80,00 
Sponsoring      €       505,00 
Giften leden      €        77,50 
Verkoop jaarboeken     €      115,00 
Extra opbrengsten      €        11,00 
 
UITGAVEN 
Kosten Jaarboek 2006  drukkosten    €      808,45 
Kosten Jaarboek 2006  porto     €      194,85 
Kosten website Planet/Active24    €      347,34 
Portokosten algemeen     €      112,60 
Aanschaf kantoorartikelen     €      170,59 
Kamer van Koophandel     €        21,62 
Aanschaf boek      €        21,36 
Kosten jaarvergadering 4 nov.    €      205,30 
Kosten beurzen  tafelhuur etc.    €        98,50 
Kosten Postbank      €          9,00 
Kosten kopie      €        23,65 
Extra bestuurskosten afscheid J. de Wit    €        50,00 
Extra bestuurskosten benzine     €        46,14 

 
BEGROTING  2007 

 
ONTVANGSTEN 
Contributie 80 betalende leden    €  1.600,00 
Sponsoring      €     500,00 
       _________ 
Totaal       €  2.100,00 
       ========= 
 
UITGAVEN 
Kosten Jaarboek 2007 130 ex.    €  1.000,00 
Portokosten jaarboek     €     200,00 
Portokosten algemeen     €     130,00 
Website       €     150,00 
Aanschaf kantoorartikelen     €     150,00 
Kamer van Koophandel     €       22,00 
Kosten jaarvergadering     €     200,00 
Kosten beurzen incl. Tafelhuur    €     100,00 
Extra bestuurskosten     €     100,00 
Onvoorzien      €       48,00 
       _________ 
Totaal       €  2.100,00 
       ========= 

 
POSTBANK RENTEMEERREKENING 

 
Saldo 1  januari 2006     €  1.794,81 
Rente 1,20 %      €       21,61 
       _________ 
Saldo 31december 2006     €  1.816,42 
       ========= 
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Thema van het jaarboek 2007 

Tijdschriften 
 

 

----------------~~~-----------------
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DE WERVELWIND. 
Uit de vele strooibiljetten, welke tijdens de Duitse bezetting door de geallieerden boven ons land 

werden uitgeworpen, leek het mij interessant om één bepaalde serie eruit te lichten en deze voor het 
voetlicht te halen. Dit blad, "De Wervelwind", had de handig weg te stoppen maat van 132 bij 102 

cms. Meestal had het een omvang van 48 pagina's en ondanks de kleine letters was het duidelijk 

leesbaar. Het werd tussen april 1942 en december 1944 uitgeworpen. 

Hoe dit volwaardige tijdschrift-in-miniatuur tot stand kwam, wordt zo voortreffelijk beschreven in 

nummer 24 van het blad, in het artikel "De geschiedenis van De Wervelwind", dat het artikel hier in 

zijn geheel is afgedrukt. Dit 24ste nummer van "De Wervelwind" is het enige dat op normaal 

tijdschriftenformaat is verschenen en dat niet door vliegtuigen werd verspreid. Het verscheen in 

december 1944 in het bevrijde Zuiden van Nederland. Alle Wervelwinden werden gedrukt bij Messrs. 

Waterlow & Sons, een bekende koperdiepdrukkerij te Dunstable, ten noorden van Londen, waar ook 
veel Britse bankbiljetten en postzegels werden gedrukt. Het blad werd uitgegeven door de P.W.E. (= 

Political Intelligence Department of the Foreign  Office). 

 

 

 

 
 
 

 
#1, April 1942 

 

 
#2, Mei 1942 

 

 
#3, Juni 1942 

 

 
#4, Juli 1942 

 

 
#5, Augustus 1942 

 



 

14 

 

 
#6, September 1942 

 

 
#7, Okt.- Nov. 1942 

 

 
#8, Dec 1942, Jan 1943 

 

 
#9, Febr-Mrt 1943 

 

 
#10, April 1943 

 

 
#11, Mei 1943 

 

 
#12, Juni-Juli 1943 

 

 
#13, Augustus 1943 

 

 
#14, September 1943 
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# 15, Oktober 1943 

 

 
#16, November 1943 

 

 
#17, December 1943 

 

 
#18, Januari 1944 

 

 
#19, Februari 1944 

 

 
#20, Maart 1944 

 

 
#21, April-Mei 1944 

 

 
#22, Juni-Juli 1944 

 

 
#23, Augustus 1944 
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# 24, December 1944 

-----~~ ---------
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Voordat het nieuwe numlner ter p erse gaat wordt het zorgv rddig nagekeken e n afgewerkt. 

DE GESCHIEDENIS 
VAN DE ~~ WERVELWIND"" 

DOOR EEN ENGELSCH LID 

VAN DEN RAAD VAN REDACTIE 

T EN tijde van Duinkerken dreef de zwarte rook· 
kolom der tastbare duisternis; die de Duitsche 
overrompeling vergezelde, ook een tijd lang boven 

de Bri L~che kust. Zij vormde een beangstigend sy mbool, 
voo ral voo r hen, die het voorrecht hadden een vrije pers 
te .kunnen dienen in een nog steeds vrij land. Er waren er 

, slechts weinigen, die, uitstarend .naar 'Europa, zich niet 
de hartverscheurende kreet herinnerden " Komt over en 
helpt ons," want in die apocalyptische maanden beo 
gonnen vele BijbeJsche spreuken weer tot de verbeelding 
der menschen te spreken. Maar a l konden wij dan nog 
niet ko men - wij konden tenminste helpen. 

5 

De radio heeft de verdienste a ls. eerste den strijd met 
de vijandelijke propaganda in bezet Europa te hebben 
aanvaard , en de geschiedeni s van de verschi llende 
Nederlandsche en Geallieerde radio-omroepen zal onge· 
twijfeld te zijner tijd worden verteld. In dit bestek moeten 
wij ons beperken tot de geschiedenis van het gedrukte 
woord en beeld , zooals dat ten dienste van ,;Vrijheid , 
Waa rheid en R echt" ontstond : hoe uit de eerste korte 
en onvolledige, 'bemoedigende boodschappen :. uit de 
eerste korte pamfletten en nieuwsblaadjes, langzamer· 
hand een regelmatig maandblad ontstond·, klein van 
formaat, maar (ondanks Zijll tekortkomingenl breed van 
inhoud en groot van ambitie, 

Wij begonnen làngzaam, zoo lang~am, dat het voo r 
sommigen onzer eèn ondragelijk verwijt was, dat wij , 
ondanks onze betrekkelijke veiligheid, achterbleven bij 
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de grootsche prestaties van de illegale pers. In dit 

. eerste openbare nummer van de Wervelwind 'op groot 
formaat. moeten wij om te beginnen eens te meer uit
drukking geven aan onze groote bewondering voor de 
illegale -pers. een bewondering. d ie wij reeds herhaalde
lijk tot uitdrukking brachten in onze kleine en "geheime" 
uitgave. En vreemd genoeg waren onze technische 
grondproblemen, ondanks de oogenschijnlijk over
vloedige hulpmiddelen, niet zoo veel verschillend van de 
problemen, die 'elke uitgever van een illegaal blad onder

' vond, vanzelfsprekend afgezien van de groote persoon
lijke risico 's, welke de ondergrondsc he uitgever dapper 
op zich nam. . 

I n de eerste plaats waren ook wij aan geheimhoud ing 
gebonden, O.a. omdat de verspreiding afhing van 
operaties van de R.A.F. Ten tweede bestond er een groot 
tekort aan redactioneel personeel. Ten derde moesten 
wij. net zooals voor het drukken van illegale bladen het 
geval is. eerst de juiste techniek vinden, ja zelfs uitvinden. 
Voeg hierbij de vanzelfsprekende ontwrichting van een 
land . dat tot het uiterste gemobiliseerd werd om de 
grootstt: gewapende macht van zijn geschiedeni s . uit te 
rusten; de dag- en nachtaanvallen van de Luftwaffé; de 
lange en gevaarlijke ontsnappingsreizen van ,nkele van 
onze meest gewaardeerde medewerkers, - dan is dit 
alles, naar wij hopen , voldoende om onzen lezers duide
lijk te maken, waarom met de plannen va n de Wel'l'elll' ind 
niet eerder kon worden begonnen dan tegen het einde 
van 1941. Alles moest ·trouwens wachten op de oplossing 
der technische problemen. 

DE EERSTE EXPERIMENTEN 

Terwijl de dui sterni s over Europa eiken dag zwaarder 
werd; terwijl de totalitaire pers kwaadaardig verder
woekerde en de straffen op het luisteren naar Londen 
zich verscherpten, nam bij hen, die verantwoordelijk 
waren voor de voorbereiding van per vliegtuig verspreide 
pamfletten , de ontevredenheid met den dag toe, wanneer 
zij de rekening opmaakten van hun beperkte resultaten. 
Kranten werden gedrukt, maar elke vergroot ing van het 
formaat bracht grooter ri sico's met zich mee voor lezers 
en verspreiders in bezet gebied. Verder bleek uit rap
porten, dat, de Gestapo ten spijt , het radionieuws door 
zeer velen werd gehoord. Wat Europa miste, dat was de 
vrije meeningsuiting. 'Oaarom P.'0beerden wij uit te 
vinden, of het niet mogelijk zou zijn om degelijke en 
uitvoerige artikelen uit de wereldpers weer te geven op 
miniatuur-filmpjes, die eiken lezer van " secret service" 
romans kent. Deze artikelen zo uden dan goor de R.A.F. 
verspreid moeten worden, steeds \vanneer .deze toender
tijd zoo afgejakkerde luchtmacht dit maar even kon 
doen. Het nadeel van fotografische film was natuurlijk 
'de zeer beperkte hoeveelheid afdrukken, die gemaakt kon 
worden. Onze experimenten werden gelukkig uitgevo~rd . De "Wervelwind" ko",t in lange reepen van de pers. 
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in een studio van een bekende koperdiepdruk-drukkerij 
en wij besloten tot een ,proef. of onze miniatuur,film niet 
leesbaar gereproduceerd kon worden op papier door 
middel van het normale gravure proces, inplaats van op 
het schaarse he en weerbarstige fotografische materiaaL 
Tegelijkertijd experimenteerden wij met de vlakke pers 
(de gewone drukmethode), waarbij echter het kleinste 
lettertype werd gebruikt. Maar ook op deze wijze bleek 
het pnmogelijk om ook maar een deel van de minimum 
oplage op snelle wijze te drukken of in voldoende gecom
primeerden vorm, De illustraties waren evenmin 
geslaagd, 

HET .EERSTE BLAD 

Ter wille van de historische nauwkeurigheid moeten 
wij hier echter vermelden, dat het eerste miniatuur 
tijdschrift op de vlakke pers werd gedrukt. Dit 'was een 
uitgave in zakformaat van het in Londen verschijnende 
maandblad La France Libre. Op denzelfden dag, dat 
dit product van de pers kwam, in Növember 1941, ' 
ontvingen wij de eerste proeven van ons ' gravure
experiment. Op het laatste oogenblik hadden wij er een 
foto ingevoegd voor reproductie in sterk verkleind 
formaat, en deze en de miniatuurtekst wa,ren beide zoo 
scherp, dat wij onmiddellijk besloten in zee te gaan met 
een geillustreerd blad in Iilliput-formaat, dat, zoo noodig, 
in honderdduizenden exemplaren van de groote koper
diepdruk-persen kon komen, Als eerste onderwerp 
kozen wij een speciale uitgave van het Londensche Vrij 
Nederland. Sommige van onze lezer 0 zullen zich deze 
uitgave wellicht herinneren; want gedurende· Deêember 
1941 en Januari 1942 wierp de R.A,F. er exemplaren van 
boven Holland uit. . 

Het was voor alle betrokkenen een grootsch moment, 
toen wij de zekerheid verkregen, dat we voortaan de 
ideologische Nazi-verduistering konden doordringen 
met een compleet tijdschrift, dat door zijn specialen 
vorm onzen lezers tevens ' een zoo groot mogelijke 
veiligheid waarborgde. Gebrek aan plaatsruimte verbiedt 
ons te veel aandacht te schenken aan de persoonlijke 
noot, maar schrijver dezes he.rinnert zich ~nkele 
voorvallen, die misschien toch de moeite van het ver
melden waard zijn. Zoo werd b,v. waargenomen, hoe 
een van onze professorale medewerkers exemplaren van 
het nieuwe tijdschrift in een park rondstrooide .en ze 
toen weer opraapte, om, zooals hij zeide, "het genoegen 
te benaderen van de menschen in Holland, die de num
mers vonden." Een tweede collega nam proeven omtrent 
de verstopbaarheid van het blaadje door 100 nummers 
enkele dagen lang in zijn zakken en sokken te dragen, 
zonder dat iemand het merkte. 

Verder ontstond hevige argwaan in politie-kringen, 
toen ergens een stapel "WervelWinden" werd ontdekt, 

, 
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die opzettelijk zoodanig waren uitgestrooid , dat wij de 
uitwerking van het weer erop konden nagaan, 

Zood ra de technische kwestie was opgelost kwamen 
wij tot de verdere slotsom, dat het tijdschrift geheel 
het karakter moest hebben van een vrij orgaan met 
vrije meeningsuiting, zoo veel mogelijk gericht op de 
behoeften van bezet Nederland , voorzoover wij die 
konden aanvoelen. De . grofheden van propaganda 
zouden we overlaten aan hen, die Europa reeds met 
propaganda verstikten . Alleen op die manier kon de 
"wervelwind" zich een .natuurlijk én waardig bestaan 
verzekeren. 

[jit maakte de vorming van een verantwoordelijken 
Raad van Redactie noodig. De technische apparatuur 
was uiteraard in handen van de Britsche autoritieten, 
en de volgende stap bestond uit een onderhoud met 
den Heer A, Pelt, Hoofd van den Nederlandschen 
Regeerings Voorlichtingsdienst, die den Heer A, Den 
Doolaard en Professor M. Bokhorst aanwees om met 
de Britsche vertegenwoordigers samen te werken in 
het formuleeren van het redactioneele beleid, In 
Januari 1942 stelden de Heeren . Bokhorst en Den 
Doolaard een schema op, waarvolgens het tijdschrift 
zich inderdaad voor een zeer belangrijk gedeelte heeft 
ontwikkeld. 

In gevolge hun rapport werd in Februari 1.942 
een Raad van Redactie in het leven geroepen, en 
wij laten hieronder een beschrijving van den Heer Den 
Doolaard volgen over de werkwijze van den Raad: 

;,ln de Nederlandsche pers verschëen 'indertijd een 
bericht, waaruit bleek, dat er omtrent de "Wervelwind" 
een misverstand bestond. Wanneer ik hier zeg: Neder
landsclle pers, dan bedoel ik vanzelfsprekend de ollder
grondsche pers. Een Nederlandsch blad dan kenschetste 
dé "Wervelwind"· als: Het orgaan der Nederlandsehe. 
Regeering. Dit nu is gedeeltelijk een misverstand. Dat 
het ontstaan kon, spruit allereerst voort uit een verzuim 
aan deze zijde, dat wij hierbij aan willen vullen . 

"Het denkbeeld, waaruit de "Wervelwind" ontstond, 
werd geopperd van Britsche zijde. Daarbij werd uitge
gaan van de gedachte, dat ter voorlichting der bezette 
gebieden naast het gesproken woord kOl1)en moest het 
gedrukte woord: het woord, dat wel vliegt , maar niet 
vervliegt. Ter uitvoering van dit idee stelde de Britsche 
Regeering een apparaat ter beschikking, dat zoowel 
drukpersen als vliegtuigen omvatte. . Nu had deze 
Regeeringsinstantie, ter uitvoering van haar opzet, 
kunnen trachten een aantal Nederlanders geheel of 
gedeeltelijk in dienst te nemen; om Engelsche teksten i11 
het Nederlandsch te vertalen. 

Bij de "Wervelwind" ging men echter anders te 
werk. Het beslissende bij elke menschelijke onder
neming is de idee, die er achter zit. De "Wervelwind" 
nu werd geboren uit het denkbeeld der Vereenigde 



 

20 

 
 

 

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

I 

Volkeren. • Geen der strijdende naties. moest in het 
tijdschrift een al te overheerschende plaats krijgen; 
allen immers, ook Nederland , droegen het hunne tot de 
overwinning bij. Daa.rnaast kon de "Wervelwind" slechts 
voldoening wekken bij een Nederlandsch lezerspubliek, 
wanneer het tijdschrift zich, zoowel wat uiterlijk als 
inhoud betreft, zoo goed mogelijk aanpaste bij den 
Nederlandsehen geest. Om deze denkbeelden in practijk 
te brengen werd een vrij omvangrijke Raad van Redactie 
gevormd, waaruit weer een klein werkcomité voortkwam. 
In beide lichamen namen in het begin zoowel Engelsehen 
als Nederlanders zitting; later, vanaf het oogenblik 
waarop de Vereenigde Staten een steeds belangrijker 
aandeel gingen nemen in de oorlogvoering op Europeesch 
terrein, 'werd de Raad uitgebreid met een vertegenwoor
digervan het Amerikaansche "Office of War Information" 
(Amerikaansch Oorlogs-Voorlichtingsbureau). 

" De groote en de kleine Redactieraad verhouden zich 
tot elkaar ongeveer als Eerste en Tweede Kamer. Hoe 
is namelijk de gang van zaken? 

"Eerst komt elke maand het werk-comité samen. ' 

dact ie bijeen, waarin ook leden van het Nederlandsche 
Kabinet zitting hebben. Prof. .Gerbrandy vooral ge
troostte zich ten behoeve van de " Wervelwind " 'Zeer veel 
moeite. In· dit "plenum" worden dan de voorstellen 
van het werk-comité besproken en eventueel aangevuld 
met nieuwe. 

" Vanzelfsprekend heeft de Nederlandsche Regeering 
van de door de "Wervelwind'" geboden gelegenheid 
gebruik gemaakt maatregelen zwart op wit ter kennis 
van de Nederlandsche bevolking te brengen. De inhoud 
dezer"Kantteekeningen bij enkele belangrijke Regeerings
maatregelen", gekenmerkt door het Nederlandsche 
wapen bovenaan, staat dan ook onder directe verant
woordelijkheid der Nederlandsche Regeering ; maar 
overigens is de "Wervelwind" het orgaan, noch der 
Britsehe, noch der Amerikaansehe, noch der . Neder
landsche Regeering. Het poogt te zijn een orgaan der 
Vereenigde Volkeren. Bijdragen worden nimmer van 
bovenaf ingezonden of opgedrongen, maar van redactie
wege worden voor elk nummer een of meer medewerkers 
uitgenoodigd .• 

"Wellicht heeft de oorspronkelijk maandelijksche 
aanwezigheid van een Ministerieel artikel voedsel 
gegeven aan de gedachte, dat de "Wervelwind " het 
orgaan der Nederlandsche Regeering zou zijn: deze 
artikelen wilden echter tegemoet komen aan den wensch 
herhaaldelijk vanuit bezet gebied geuit, om zooveel 
mogelijk te vernemen omtrent de werkzaamheid der 
Nederlandsche Regeering. 

"Tenslotte gelieve de lezer er rekening mee te houden, 
dat minstens de helft van het werk, dat aan de " Wervel
wind" • astzit, in krap gemeten vrijen tijd (voorzoover 
een oorlog die kent) verricht moet worden door menschen, 
die ook nog ander dagelijksch werk hebben. Dit niet 
ter verontschuldiging, maar Ier verklaring van de vele 
onvolkomendheden, waarvan de redacteuren zich maar 
al te zeer bewust zijn." 

Alvorens deze phase van de geschiedenis van de 
"Wervelwind" te beeindigen , zouden wij willen ver
meiden, dat allen, die bij het werk betrokken waren zich 
steeds gesteund en beloond voelden door de welwillende 
ontvangst van het tijdschrift in Nederland, waarover 

Het wordt voorgezeten door Prof. G. N. C1ark, Regius 
"professor in de moderne geschiedenis te Cambridge, 
een geleerde, die Nederland goed kent en zich als 
geschiedkundige bijzonder met Nederlandsche historie 
heeft. beziggehouden en die een jarenlange ervaring heeft 
als redacteur van verschillende tijdschriften. Verder heb
ben zitting: de Heer A. Pelt, die altijd met succes waakt, 
dat het echt Nederlandsche gezond verstalld niet in het 
gedrang komt; Prof. Bokhorst, die zich in het bijzonder 
bezig houdt met beschavingsgeschiedenis en den strijd 
der Kerken ; een officieel Engelsch vertegenwoordiger, 
wiens naam volgens Britsche usance niet genoemd mag 
worden, maar wiens intitialen onderaan dit artikel 
voorkomen, en die door zijn voortreffelijke smaak en 
vakkennis het tijdschrift een geheel eigen uiterlijk wi st 
te geven ; de Amerikaansche vertegenwoordigers : een 
Engelandvaarder, wiens naam en functie jammer genoeg 
voorloopig duister moeten blijven , maar die het tijd
schrift verrijkte door zijn ervaring in ondergrondsch 
werk: Mevrouw Oen Doolaard als eindredactrice, en . 
schrijver dezes, wiens bijzondere taak het is - behalve 

-het schrijven van artikelèn - zooveel mogelijk voor de 
taalkundige zuiverheid der vertalingen te zo·rgen. 

. WIJ langs verschillende wegen berichten ontvingen. 

" Op deze vergadering van het werk-comité brengt 
elk zijn plannen voor het volgende nummer naar voren , 
waaruit zich discussies ontspinnen omtrent de vraag, 
of deze al dan niet geschikt en belangwekkend zijn voor 
Nederland. Tijdens deze discussies ziet men een eigenaar
digen vorm van democratie in werking. Gestemd wordt 
er namelijk nimmer; wanneer de meeningen al te veel 
uiteenloopen spreekt de Voorzitter een Salomo's oordeel 
uit, dat altijd vernietigend is van kortheid en ontwapenend 
door humoristische formuleering. 

" Een week later komt de "voltallige Raad van Re-

8 

De Raad van Redactie is veel dank verschuldigd aan 
die Nederlandsche Ministe"s, die ons met goeden raad 
hebben bijgestaan, en vooral aan de Engelandvaarders, 
die ons critiek en waardeering kwamen brengen. 

Als een Engelschman, die het voorrecht heeft gehad 
de "Wervelwind " te dienen vanaf het beginstadium, 
zou ik gaarne mijn waardeering willen uitdrukken 
over de hartelijke wijze, waarop onze Nederlandsche 
en Amerikaansche collega 's met ons hebben sàmenge
werkt. Bij de uitvoering onzer taak, die dikwijls gepaard 
ging met moeilijkheden en altijd ingewikkeld was, 
ondervonden wij een onderling enthousiasme en .begrip, 
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dat zeer hoopgevend was voor de' toekomstige ver
houdingen van onze drie landen. Niemand zal er iets 
op tegen hebben, indien hier speciaal .genoemd worden 
diegenen, wier werk hen in zoo nauw contact met ons 
bracht, n.l. den Heer en Mevrouw Den Dooh'ard. 
Eerstgenoemde heeft een leeuwenaandeel gehad in het 
uitgeven van ons tijdschrift; weinigen weten echter. 
dat zonder laatstgenoemde, door haar beheersching van 
alle redactioneele bijzonderheden vanaf het eerste begin. 
de "Wervelwind" nauwelijks had kunnen voortbestaan. 

Last, maar zeker niet least, moeten wij diegenen 
herdenken, die alles op het spel hebben gezet, opdat 
"Vrijheid, Waarheid en Recht" in Europa zouden 
voortleven: de bemanningen van de R.A.F. en de 
Amerikaansche Luchtmacht, en de mannen en vrouwen 
in Nederland, die de "Wervelwind" verspreid hebben . 

De eerste phase van de "Wervelwind" is thans voorbij. 
Gedurende enkele jaren hebben 'vertegenwoordigers 
van drie landen samengewerkt als beheerders van een 
tijdschrift, dat het streven kristalliseerde van al diegenen , 
die bondgenooten waren in den oorlog tegen het fascisme. 
Wij zullen niet allen het voorrecht en genoegen hebben 
ook in de toekom'st onze huidige taak voort te kunnen 
zetten; maar laten wij hopen, dat de "Wervelwind" in 
zijn nieuwen vorm ook in de komende jaren de vriend
schap tusschen onze landen zal dienen. 

.T.H.MeM. 

De tijdschriften worden in een speciale bom gepakt, 
In den neus van. de bom is een e~plosieve lading 
aangebracht, die op een bepaalde hoogte ontploft, 

Nadat de bom in de lucht is ontploft vallen de blaad}es in een dichten regen op bezet gebied neer. 
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Verschijningsdata 

Op bijgaand verspreidingsschema kunt u zien wanneer de nummers verschenen.  
 
 
  Tijdschrift:   Admin.nr Verspreid van / tot: 
 
 1941 Voorloper:        
  Vrij Nederland (Londen) H  6  10/11-03-42 - 12/13-04-42 
 
 1942 De Wervelwind 
  nr  1 april    H 12  29/30-05-42 - 27/28/06/42 
  nr  2 mei   H 13  03/04-06-42 - 27/28-08-42 
  nr  3 juni   H 14  13/14-07-42 - 02/03-10-42 
  nr  4 juli   H 16  06/07-09-42 - 15/16-10-42 
  nr  5 augustus  H 18  06/07-09-42 - 20/21-12-42 
  nr  6 september  H 21  27/28-10-42 - 28/29-11-42 
  nr  7 october/nov.  H 23  11/12-01-43 - 05/06-03-43 
  Wervelwind extra bulletin H 25  28/29-11/42 - 29/30-11/42 
 
 1943  nr  8 dec.42/jan.43  H  1  05/06-03-43 - 26/27-04-43 
  nr  9 febr./maart  H  3  03/04-04-43 - 08/09-04-43 
  nr 10  april   H  4  04/05-05-43 - 13/14-07-43 
  nr 11 mei   H  8   21/22-06-43 - 13/14-07-43 
  nr 12 juni/juli   H 15  27/28-09-43 - 03/04-11-43 
  nr 13 augustus  H 17  19/20-09-43 - 05/06-11-43 
  nr 14 september  H 20  27/28-09-43 - 28-2/1-3-44 
  nr 15 october   H 24   22/23-11-43 - 21/22-05-44 
  nr 16 november  H 29   29/30-12-43 - 26/27-03-44 
  nr 17 december  H 32    Niet verspreid !  
 
 1944  nr 18 januari   H  2   Niet verspreid ! 
  nr 19 februari   H  3  14/25-04-44 
  nr 20 maart   H  4  03/04-05-44 
  nr 21 april/mei  H  6    Niet verspreid ! 
  nr 22 juni/juli   H  7  09/10-08-44 - 13/14-08-44 
  nr 23 augustus  H  8   Niet verspreid ! 
 
In het bevrijde gebied beneden de grote rivieren werd in december 1944 nog uitgegeven (op 
tijdschrift-formaat) en verkrijgbaar via de boekhandel: 
  nr 24 december  geen. 

 

Het is mij nog steeds een raadsel waarom in een tijd van papierschaarste in de eerste jaren na de 
oorlog niemand op het idee kwam om deze kleine maat voorlopig voor de tijdschriften, die in vele 
soorten en kwaliteiten uitkwamen, te gebruiken, tot betere tijden. Maar ja, misschien viel anders de 
titel niet voldoende op. 

Voor de informatie heb ik gebruik gemaakt van het boek van Leonard de Vries en Jan de Groot, "Een 
fascinerende selectie uit de oorlogsjaren 1940/1945". 
          Hans van Zon. 
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THE STRAND MAGAZINE 
 
Het populaire geïllustreerde maandblad, the Strand Magazine, werd in 1891 opgezet door Sir 
George Newnes.  Dit blad nam vooral fictie-verhalen op van bekende schrijvers zoals Arthur Conan 
Doyle, H. G. Wells en P.G. Woodhouse.  
Bekende illustratoren van Strand Magazine waren o.a.  Alexander Boyd, Sidney Sime, Henry M. 
Brock, H. M. Bateman.  
 
Strand Magazine is vooral bekend geworden door de publicatie van de avonturen van de nog 
steeds allerbekendste detective Sherlock Holmes en zijn assistent Dr. Watson geschreven door 
Arthur Conan Doyle. De lezers stonden in de rij wanneer Strand Magazine uitkwam zodat zij maar 
snel het vervolg van het spannende detective-verhaal konden gaan lezen. Groot protest bij de 
lezers ontstond toen Arthur Conan Doyle genoeg van zijn detective Holmes had en besloot hem te 
laten sterven.  Wonderbaarlijk herrees Sherlock Holmes uit de dood voor een nieuw spannend 
avontuur. 
Het tijdschrift Strand Magazine stopte met verschijnen in 1950. 
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EEN IJZEREN GORDIJN DAALT NEER OVER EUROPA. 
De jaren ’40 en ’50 in vogelvlucht. De Koude Oorlog in de spiegel van tijdschriften. 
 
Al tijdens de april/mei dagen van ’45 werd duidelijk dat de strijd om Europa niet ten einde was door 
het verslaan van nazi – Duitsland. Een “nieuwe” ideologische vijand kondigde zich aan in de vorm 
van het communisme. Sommige verzetsorganisaties hadden hier tijdens de oorlog op geanticipeerd 
en hun maatregelen genomen voor het naderende uur van de bevrijding. In Nederland was de OD 
– Orde Dienst – speciaal bestemd om na de bevrijding het machtsvacuüm tussen het wegvallen 
van de bezettende macht en het herstel van de macht van de Nederlandse regering op te vullen. 
De OD was hiernaast een verzetsorganisatie. Het communisme werd als een potentieel gevaar 
beschouwd.  (Boze tongen beweren zelfs dat de zogenaamde “Velser Affaire” die - met 
tussenpozen - speelde van 1945 tot in de jaren ‘80 in dit licht moet worden gezien. )Voor de 
bevolking van wat “Het Vrije Westen” ging heten, was dit na de oorlog onbelangrijk. Men was vrij en 
of dit nu door Amerikanen of Russen was, maakte (toen nog) niemand iets uit. 
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In de loop van de tweede helft van de ‘40er jaren veranderde dit en werd de nieuwe dreiging steeds 
duidelijker voelbaar. Aan het einde van de vijandelijkheden waren er weliswaar wat incidenten 
geweest tussen Geallieerden en Sovjet eenheden. Bijvoorbeeld in de omstreden stad Triëst tussen 
Geallieerde troepen en Tito’s (communistische)partizanen en de strijd tussen Griekse 
communistische ELAS guerrilla’s en Britse para’s in 1944.  
 

 

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

DEUT5rRE DEMOKRATl5rHE REPUBIIK IM AUFBAU 
Nr. J 1195& 
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Dit veranderde al snel en de verse sovjetbondgenoot werd een openlijke vijand. Vanaf 1949 hing 
over de oplopende tegenstellingen een atoomdreiging. “Mutual annihiliation” werd een voorstelbare 
optie. Het begrip totale oorlog (door Duitsland’s propaganda minister Goebbels in 1944 
geïntroduceerd in een artikel in het blad Signaal -zie Jaarboek I -) ging een nieuwe fase in. Beide 
supermachten hielden elkaar scherp in de gaten. De grens tussen oostelijke en westelijke zones 
werd een ondoordringbaar IJzeren Gordijn. Reizen, voor de Duitsers en Oostenrijkers, aanvankelijk 
nog vrij en onbeperkt in Duitsland en Oostenrijk werd aan steeds meer (communistische) 
beperkingen gebonden. Na de bouw van de Muur in1961, was het ook onmogelijk geworden om via 
het laatste “muizengaatje Berlijn” aan het communisme te ontsnappen. 
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ARMY TALKS een Amerikaans legertijdschrift dat achtergronden verschafte van politieke en 
militaire ontwikkelingen, appelleerde in 1945 nog aan kameraadschappelijke gevoelens t.o.v. de 
sovjetlegers. Dit veranderde snel in openlijke vijandschap.  

 
Definitief breekt de Koude Oorlog uit door de scheiding tussen Oost en West als gevolg van de 
Berlijnse Blokkade in 1948. Op het grondgebied van het voormalige Deutsches Reich ontwikkelen 
zich twee nieuwe staten de Bundes Republik Deutschland (BRD) en de Deutsche Demokratische 
Republik(DDR).  
 
Typisch was het blad Deutsche Demokratische Republik Im Aufbau (zie afbeelding II) een 
tweemaandelijks “cultureel” tijdschrift dat in meerdere talen verscheen. Dit is nummer 3 uit 1956. 
DDR im Aufbau liet de bekende inhoudelijke formule zien zoals die uit de toenmalige 
communistische koker kwam. Fabuleuze productie resultaten én producten (die niemand wilde), 
culturele hoogstandjes en artikelen over de verdediging van “Der Heimat des Friedens” door 
dappere communistische soldaten en arbeiders; want immer bedreigd door het kwaadaardige 
kapitalisme.  
 
De Amerikanen en hun bondgenoten lieten zich natuurlijk niet onbetuigd. Zeker niet toen in 1950 de 
Koreaanse Oorlog ( 1950 – 1953) uitbrak. Door onhandig optreden van de Russische gezant bij 
een stemming van de Veiligheidsraad ( de Russen waren namelijk als protest kwaad weggelopen 
toen de Amerikanen een motie indienden om Zuid – Korea met troepen te hulp te schieten) konden 
de Russen hun veto niet uitspreken tegen een gedragen VN motie. De Amerikanen en hun 
bondgenoten streden daar onder VN vlag tegen het communisme. In 1958 verscheen in het 
Amerikaanse blad Collier’s een artikel onder de titel “Preview of the war we do not want” (zie: 
afbeelding III) met op de titelpagina een staaltje “wishful thinking” oost – Europa en Rusland onder 
VN (lees:  Amerika) bestuur.  
Dit natuurlijk als gevolg van een misrekening van het Kremlin om met een atoomaanval te trachten 
de Verenigde Staten en haar bondgenoten uit te schakelen. Waarop de VS Rusland een koekje 
van eigen deeg bereidt, en de USSR bezet. 
 
In het jaar waarin de Koreaanse oorlog eindigt, sterft in maart sovjetdictator Jozef Stalin. De 
Russische pers bestede hier natuurlijk veel aandacht aan. Communisten “aller landen” zijn in diepe 
rouw gedompeld. Stalin een moordenaar (*) op “multi national” schaal die, in absolute getallen,  
Hitler laat verbleken tot een welwillende amateur werd door miljoenen diep betreurd. Een fenomeen 
dat niet de laatste van dit soort in de geschiedenis zal zijn; vrees ik.  
 
Zie afbeelding IV de omslag pagina van het blad Soviet Union no: 3 march 1953. Het nummer van 
het overlijden van Stalin. Een blad dat in meerdere talen werd verspreid door sovjet ambassades, 
consulaten en zaakgelastigden. Het concept van dit blad was min of meer gelijk aan dat van de 
DDR im Aufau. Dit blad, een uitgave van het Centraal Comité van de Communistische Partij van de 
Unie van Socialistische Sovjet Republieken,  richtte zich in beginsel op de (ongelooflijke) 
economische ontwikkeling én “de vredeswens der sovjetvolken”.  
 
Ik wil deze vogelvlucht afronden met een afbeelding (zie afbeelding V) van een nummer van TIME 
(no: 1 vol LXIX january 7 ,1957,atlantic edition.) De Hongaarse vrijheidstrijders van 1956 wordt tot  
“Man Of The Year”verheven. De VS liet met de zender FREE EUROPE sinds het begin van het 
Amerikaans Russisch conflict de volken van het door de USSR gecontroleerde Oostblok , in een 
niet aflatende stroom berichten,  weten hoe zij door het sovjet systeem werden onderdrukt. De CIA 
trachtte door middel van destabilisatie operaties de USSR van binnenuit uit te hollen. Toen in 
oktober ’56 de Hongaren daadwerkelijk in opstand kwamen, was de Amerikaanse president 
Eisenhower gelukkig voldoende “realpolitiker” om te beseffen dat ingrijpen niet alleen tegen de 
afspraken van Yalta (1944) en Potsdam(1945) ingingen, maar ook tot een strijd zonder winnaars 
zouden hebben geleid. De Suez - crisis zorgde voor voldoende (politieke) afleiding. 
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Lezers die geïnteresseerd zijn in mijn opmerking over de “Velser affaire”mag ik verwijzen naar de 
website van Ton Biesemaat ( tonbiesemaat.nl/content/cv.html ) een journalist die over dit 
onderwerp heeft gepubliceerd.  
Alle afbeeldingen zijn afkomstig uit mijn collectie. 
 
(*) Volgens een KGB document ,gepubliceerd vlak na de ineenstorting van het regime in 1991, 
bedroeg het aantal Goelag en andere slachtoffers onder Stalin 42 ½  miljoen mensen. 
 
           Rudi Dolfin 
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Collectie Hans van Dusschoten, Utrecht 

------------------~~~-------------------
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VERZAMELEN. 
 
Als verzamelaar wordt je geboren. Het zit als het ware in de genen. Wanneer je als moeder merkt 
bij het wassen van de kleding van je kind, dat er allerlei steentjes, kraaltjes, papiertjes en andere 
“schatten” uit de zakken van die kleren vandaan komen, dan kan je er donder op zeggen dat er 
weer een verzamelaar is opgestaan. En vaak hoef je niet ver te kijken om te weten  waar deze 
hunkering naar het collectioneren van “spul” vandaan komt. Of jijzelf bent al bezig met het 
aanleggen van een kostbare verzameling van het een of ander, of de vader of opa van je kind zijn 
verwoede verzamelaars van alles wat los en vast zit. Een knutselaar raapt elk schroefje en ringetje 
op en bewaart dat in potjes, blikjes en doosjes. Je kunt maar nooit weten waar het voor nodig is. 
Iemand die van theater houdt verzamelt misschien theaterprogramma’s. Filatelisten verzamelen 
postzegels, sommigen verzamelen vlinders en anderen weer melkbussen of plaatjes van blote 
dames. Verzamelaars heb je in soorten en maten. 
Wat mijzelf betreft hoef ik inderdaad niet ver te kijken want mijn moeder verzamelt beren en antieke 
horloges, mijn vader verzamelde tijdschriften en boeken over het Wilde Westen, de Arizona en 
antieke wapens, mijn zus verzamelt kikkers en ik verzamel olifanten. (Nee, ik heb niets 
overgenomen uit de verzameling van Prins Bernhard). En dan heb ik een zoon, en die verzamelt 
weer alles wat origineel van Coca Cola is. En daar is het mee begonnen.  
 
Er was een tentoonstelling over Coca Cola in de beurs van Berlage in Amsterdam. En daar 
ontdekten we voor het eerst dat oude advertenties van Coca-Cola nogal wat waard zijn. Later op 
een verzamelbeurs werd dit bevestigd en toen schoot mij in gedachten dat uit de erfenis van mijn 
grootmoeder een aantal oude tijdschriften was gekomen. Ik bedacht dat daar wellicht advertenties 
van Coca Cola in te vinden waren en enthousiast ging ik op zoek naar waar die tijdschriften nou 
gebleven waren. Het ging om ingebonden exemplaren van de “Wereldkroniek” van vóór de tweede 
wereldoorlog. Ver hoefde ik niet te zoeken, van de 6 ingebonden exemplaren waren er twee naar 
mijn vader gegaan en zijn twee broers hadden er ook elk twee gekregen. Weinig kans dat ik die in 
handen zou krijgen. 
Maar een paar weken later kwam mijn moeder bij me op bezoek en kreeg ik toch een cadeautje. 
Een jaargang van De vrouw en haar Huis  uit 1914/1915. Ik dankte haar hartelijk en legde de 
tijdschriften netjes weg. Coca Cola had namelijk in dat jaar nog geen reclames in Nederlandse 
tijdschriften en wat ik nou verder met deze stapel oud papier moest doen wist ik op dat moment ook 
nog niet.  
 
Tot mijn dochter op het gymnasium als medewerkster van de schoolkrant een artikeltje wilde 
schrijven over de plaats van de vrouw in de maatschappij. Ik herinnerde me dat ik in één van de 
Vrouw en haar Huis-sen een stukje had gezien dat daarover ging en vertelde dat haar. Het leek ons 
grappig de rol van de vrouw van heden te vergelijken met de rol van de vrouw van toen en de 
tijdschriften werden weer tevoorschijn gehaald. En voor het eerst keek ik er niet oppervlakkig in 
maar ging ik het blad ook aandachtig lezen. Heerlijk al die oude advertenties. De meest aparte 
dingen kwam ik tegen. Merknamen die inmiddels verdwenen zijn maar ook merken die vandaag de 
dag nog bestaan. Uiteindelijk vond ik het artikel over de rol van de vrouw, kopieerde het en gaf het 
aan mijn dochter. “Goh mam, wat leuk!! Dank je wel!” En daarmee was het weer afgelopen en 
verdween De vrouw en haar huis  weer in de kast. Totdat………. 
 
  
In het jaar 2000 verwezenlijkten wij een droom. We kochten een nog op te knappen huisje in 
Frankrijk en daarbij een stukje grond. Heerlijk, heerlijk. We voelden ons zo rijk en togen er vol 
enthousiasme naar toe, gewapend met bezem, dweil, stofdoek en andere schoonmaakattributen, 
want dat er opgeruimd en schoongemaakt moest worden stond vast. De vorige eigenaresse had er 
vanaf 1937 gewoond en over verzamelen gesproken……. 
We vonden de meest eigenaardige dingen. De tuin was een vuilnisbelt waar Helène steeds haar 
huisvuil had gedumpt. Lege blikjes met merknamen die al sinds de 60er jaren niet meer bestaan, 
oude tandpastatubes, bergen oud glas en lapjes stof, heel veel lapjes stof. Balen lapjes stof,  want 
Hélène was couturière geweest en had altijd de mooiste kleding gemaakt voor mensen uit de wijde 
omgeving. En al die lapjes stof lagen op zolder en daar lagen ook…… 
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…stapels en  stapels tijdschriften want  als couturière was Hélène natuurlijk geabonneerd geweest 
op een (mode) tijdschrift  La femme d’aujourd’hui. En daarvan lagen er wel duizend op zolder. Alles 
door elkaar in een grote hoop tussen het stof en andere zooi. En in eerste instantie heb ik alles 
maar op elkaar gestapeld en in twee grote manden gedaan. Ik denk dat het wel 1,5 kubieke meter 
was. Zoveel tijdschriften. Wat moet je ermee………Nee, niet weggooien, dat nooit. Maar we 
beslissen later wel wat ermee moet gebeuren. Misschien kan ik er een museum gelukkig mee 
maken. En een hele tijd later, op een regenachtige dag, ben ik maar eens begonnen om alles op 
datum te leggen.  
 
 

 

Het topje van de ijsberg 

 
Daar ben ik nu alweer een jaartje mee bezig in de uurtjes dat ik niet in de tuin werk en ik niets 
anders te doen heb. Het is een heel karwei want behalve die tijdschriften zijn er ook nog de bijlagen 
die tussen gevoegd moeten worden. Voorzichtig stof ik elk blad af met een zachte verfkwast en 
strijk ik de pagina’s glad. En ik word alsmaar enthousiaster. Al die oude mode en al die oude 
recepten, ik heb me nooit gerealiseerd dat er in zoveel jaar zoveel veranderd is. Niet alleen in het 
modebeeld maar ook in de keuken. Het meest enthousiast word ik van het feit dat deze tijdschriften 
stammen uit de tijd dat ikzelf kind was en het hele modebeeld uit die tijd komt weer in me op. 1956, 
1957 en zo maar door tot 1985. De hele ontwikkeling in de mode is te volgen en ik ontdek steeds 
meer.  Een teleurstelling is het als ik merk dat steeds uit ieder tijdschrift het middelste stuk is weg 
genomen. Daarin stond de televisiegids. Wat zou het leuk zijn geweest als je had kunnen 
ontdekken welke programma’s er in die tijd op de Franse televisie vertoond werden. Maar helaas. 
Tja en terwijl ik zo bezig ben, begin ik me af te vragen wat er toch is gebeurd met de vrouw en haar 
huis. Sinds ik ben verhuisd van Wijk bij Duurstede naar Utrecht, ben ik die niet meer tegen 
gekomen. Dus thuisgekomen zoek ik net zo lang in alle nog niet uitgepakte dozen tot ik ze weer 
heb gevonden. Ik sla aan het lezen en een nieuwe verzamelwoede is geboren. Ik zoek op internet. 
Op marktplaats.nl en bij Antiquariaten. Ik zoeken ik koop en ik zoek weer en dan koop ik …… 
……………… 
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De Vrouw en haar Huis 
 
Het maandblad De Vrouw en haar Huis werd uitgegeven door uitgevers Holkema & Warendorf  NV 
in Amsterdam en stond onder redactie van Elis M. Rogge. 
 
Elis leefde van 1858 tot 1945. Zij groeide op in een ruimdenkend en intellectueel gezin. Zij was de 
oudste van in totaal zes kinderen en had nog vier broers en een zus. Hoewel ze wel de kans kreeg 
om een studie te doen, heeft Elis geen universiteit gevolgd maar kreeg waarschijnlijk privé-les. 
Daarnaast leerde zij zoals gebruikelijk was in die tijd, alles wat van een vrouw een goede huisvrouw 
maakt, onder meer handvaardigheid. En Elis was ook bijzonder geïnteresseerd in de kunst van het 
schrijven. 
 
Eind 19e eeuw. De vrouwenemancipatie ontwikkelt zich op vele terreinen van de maatschappij. Zo 
ontstond er ook een beweging tot verbetering van vrouwenkleding. Dames, vooral uit de gegoede 
stand, hadden genoeg van het keurslijf waar ze letterlijk en figuurlijk in zaten. De door het korset 
ingesnoerde lijven, de wespentailles, veroorzaakten gezondheidsproblemen en vergroeiingen. De 
stoffen van de japonnen waren heel zwaar om te dragen en zeer ongemakkelijk om in te bewegen. 
In 1899 werd de Vereeniging tot verbetering van Vrouwenkleeding opgericht. 
In een maandblad dat door deze vereniging werd uitgebracht, werden de lezeressen voorgelicht 
over gezondheidsaspecten en schoonheidsideeën en er werden vele praktische voorbeelden 
gegeven voor het vervaardigen van de kleding. Bovendien bevorderde de beweging 'een nette 
werkkring' voor een beschaafd meisje of vrouw. 
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Elis haar belangstelling voor handwerktechnieken en haar interesse voor schrijven maakten dat zij 
in 1902 redactrice en journaliste werd van het Maandblad der Vereeniging voor Verbetering van 
Vrouwenkleeding. Ze schreef artikeltjes en recensies over tentoonstellingen en boeken die 
handelde over de zg. “Reformkleeding”. 
 
Van hier was het een kleine stap naar het oprichten van een eigen maandblad. Geïnteresseerd als 
Elis was in handwerktechnieken ofwel Kunstnaaldwerk begon zij in 1906 haar eigen “geïllustreerd 
maandschrift” met daarin artikeltjes over handwerken, reformkleding en sport. Het werd haar 
podium. In het blad werden tentoonstellingen besproken maar ook de kunstenaars en ontwerpers 
kwamen aan bod. In de eerste drie jaar van het bestaan van De Vrouw en haar Huis werd zij nog 
terzijde gestaan door kunstcriticus, tekenaar en ontwerper R.W.P. de Vries jr. Maar daarna zwaaide 
Elis de scepter tot in 1939 de redactie werd overgenomen door Dra. M.G. Schenk. 
 
Vanaf het 14de jaargang verschijnt als bijlage Naaldwerk en kant. Hierin bundelt Elis de informatie 
met betrekking tot handvaardigheid.  
 
Maar in het blad gaat niet alleen maar over handwerken. Er werd ook over onderwerpen 
geschreven met betrekking tot de rol van de vrouw in de maatschappij, de inrichting van het huis. 
Er werd geschreven over koken en over de opvoeding van de kinderen. Over verzorging en in 1918 
schrijft Alette H. Jacobs een artikel over het nut van politieke partijen. 
 
“Nu het vrouwenkiesrecht weldra ook in ons land zal worden ingevoerd en steeds meer “politieke 
partijen hare deuren openen om vrouwen als leden toe te laten, is het gewenscht “eens na te gaan, 
waarom het goed is als lid tot eene politieke partij toe te treden. Vele “vrouwen voelen nog een 
tegenzin, om aan het politieke leven deel te nemen, omdat men “hieraan ten onrechte een 
ongunstige beteekenis heeft gehecht. Men beweert dat de politiek “vuil, gemeen is. Er waren zelfs, 
die de invoering van vrouwenkiesrecht hebben willen tegen “houden op grond, dat de vrouwen 
daarvoor te hoog stonden. De politiek zou haar van haar “zedelijke hooger standpunt doen dalen 
en haar medesleuren door de modder der politieke “knoeierij.”      
Vertel dat maar eens aan mevrouw Rita Verdonk. 
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En zo wordt er gedurende een paar jaar in ieder nummer aandacht besteed aan een bijzondere 
vrouw die in deze tijd belangrijk wordt gevonden. Op allerlei gebied. Zo is er een artikel over Top 
Naef de schrijfster, over Rie Cramer de kunstenares, over Maria Montessori en ga zo maar door. 
Vrouwen van verdienste worden zij genoemd. Pas ruim een halve eeuw later zou echt blijken wat 
deze vrouwen voor de maatschappij hebben betekend. 
 
Het spreekt voor zich dat het uiterlijk van het tijdschrift “met zijn tijd mee gaat”. De opmaak blijft 
echter redelijk constant. Er is de omslag die periodiek veranderd. Maar steevast begint het blad met 
enige bladzijdes vol advertenties. De meest uiteenlopende zaken. Al vrij snel kom je advertenties 
tegen van bij voorbeeld De Bijenkorf. Maar er zijn ook advertenties van bijvoorbeeld nieuwe 
uitvindingen die het niet gehaald hebben. Het meeste opvallende vind ik de “lepel-vork-mes” De 
tekening die erbij staat is er een van een gewone soeplepel, maar getand als een taartschep en 
met één scherp geslepen zijrand. Hoe konden we het zonder stellen! Om begrijpelijke redenen 
heeft deze nouveauté het niet gered. 
 

               
 

              

De omslag door de jaren heen  
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Drie nummers zijn echt mijn favoriet.  
In 1923 wordt het september nummer bijna geheel gewijd aan het regeringsjubileum van Koningin 
Wilhelmina. Er staat een fraaie pentekening van de koningin, haar paleizen worden besproken en 
er zijn tekeningen van hoe die er door de eeuwen hebben uitgezien. 
 
 

 
 
In mei 1930 bestaat de vrouw en haar huis 25 jaar en komt er een extra dik jubileumnummer uit. 
Daarin wordt in een voorwoord Mejuffrouw Elizabeth M. Rogge, ook wel Betty Rogge, bezongen en 
vereerd door verschillende medewerkers van het blad. Maar verder wordt er niet voorbij gegaan 
aan de normale artikelen die in de Vrouw en haar Huis voorkomen. Er staan verzen en gedichten. 
Verslagen en tips over interieurs van interessante huizen.  
 
In december van dat jaar wordt het speciale Kerstnummer uitgegeven. Hierin staat een uitgebreid 
artikel over de Kerstgedachten en grafische kunst. Ook de uitslag van een prijsvraag waarbij de 
diverse inzendingen van kersttekeningen gepubliceerd zijn. Wat mij betreft spant de tekening van 
Jo Daemen de kroon. Maar merkwaardig genoeg heeft zij niet de eerste prijs gewonnen. Ik vind de 
tekening schitterend. 

 
Els Smulders-Bouma 

Utrecht, 8 december 2006 
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PUNCH MAGAZINE 
 
Op een avond begin juni 1841,  hadden Mark Lemon en Henry Mayhew een afspraak in de kroeg 
Edinburgh Caste op de Strand in Londen.  Lemon en Mayhew waren beiden hervormende liberalen 
en zij zouden het plan bespreken een nieuw tijdschrift te starten dat humor met politiek 
commentaar combineerde.  Andere aanwezigen bij die bespreking waren Douglas Jerrold, een 
journalist met de reputatie van campagne voeren tegen armoede, en John Leech, die indruk met 
zijn tekeningen had gemaakt op Lemon. Gedurende dat gesprek maakte iemand de opmerking dat 
een humoristisch tijdschrift, zoals het drankje “Punch” ook nog  “Lemon” (=citroen) nodig had. En 
Mark Lemon was notabene één van de initiatiefnemers voor dat gesprek. Zijn vriend Mayhew riep 
uit: "A capital idea! Let's call the paper Punch." 
De eerste editie van Punch Magazine werd gedrukt door Joseph Last van Fleet Street in Londen en 
verscheen op zaterdag 17 juli 1841. 
In een artikel met als titel “De Moraal van Punch”, Mark Lemon schreef dat hij hoopte dat het 
tijdschrift zou helpen; "destroy the principle of evil by increasing the means of cultivating the good". 
In de eerste jaren van haar bestaan ontwikkelde Punch Magazine de reputatie als verdediger van 
onderdrukten en een radicale “pain in the neck” van alle autoriteiten.  Doelen waren onder meer het 
Britse Koningshuis en vooraanstaande politici.  Het blad bracht vele sociale misstanden aan het 
licht, die geïllustreerd werden met prachtige gravures. Zo voerde Punch o.a. campagne tegen de 
hoge kosten van het vorstenhuis en berekende dat Prins Albert, de echtgenoot van Koningin 
Victoria een jaarlijkse toelage ontving van 30.000,- Britse Pond en het totaal bedrag dat voor het 
onderwijs van de armen bestemd was slechts 10.000,- Britse Pond bedroeg. 
 

 
Vergadering van de redactie van “Punch” 
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Samenstelling van de verschillende (hout)blokken voor de gravures in The Graphic. Naar het werk 
van M. Renouard, een tekenaar in dienst van The Graphic magazine.

--------~~~--------
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THE ART OF WOOD ENGRAVINGS 
From Tree to Printed Page  
By R. J. Brown 
Editor-in-Chief 
 
 
The art of wood engraving was in its height in quality from the early 1800's until about the 1880's. 
During this time period, this method was the only way to illustrate a book or newspaper. Printing 
technology hadn't been developed to reproduce actual photographs on an inexpensive, mass 
produced basis. Most illustrations in books, magazines, or newspapers during this time was the 
result of a wood engraving. (Steel engravings came into being at the end of this time period.) This 
article will deal with just how wood engravings were made -- from tree to printing press. The wood 
used to make an engraving had to be carefully selected. The best wood for this purpose came from 
a Box tree (not to be confused with a Box Elder tree). English Box wood is the best as well as 
African. Many also used American Box which grew in Ohio, Indiana, and Northern Kentucky. This 
wood was especially suited for fine line carving in that it was soft enough that small splinters 
wouldn't break off in the process.  
 
In addition to being limited to using Box wood, the individual logs had to be carefully selected. As 
many are aware, a tree trunk has rings that correspond to the age of the tree. These rings may be 
unevenly spaced due to climate changes from season to season. To work best for engravings, it 
was important that these rings be as evenly spaced as possible -- uneven spaces meant unequal 
ink penetration from ring to ring when the engraving was printed. This would leave the appearance 
of too much ink in one spot and not enough in another.  
 
A uniform color of yellow from the outside rim to the interior was also critical. Uneven coloring 
meant unequal hardness or softness of the wood itself. This made it difficult, if not impossible, to 
make a uniformly engraved line.  
 
As you can see, selecting the exact piece to make the best engraving was an art in itself.  
 
There is another important factor in the use of Box wood for engravings. Box trees only grow to a 
mature height of about 15 feet with the trunk reaching a maximum of 6 inches or so. The trunk, 
being the largest portion, was used for making engravings. The trunk was cut into individual blocks 
for carving. Even using trunk portion, one slice wasn't large enough to do an engraving larger than 
5 inches square. To make a larger engraving, several pieces were banded together -- much like a 
checkerboard. This iron band was looped around the outside edge and tightened to hold them 
together. (Close examination of some engravings will reveal some checker boarding and one can 
see the individual blocks.) After the blocks were bound together the surface was sanded to make it 
smooth and uniform in height.  
 
There were many additional elements to consider before the block was ready to draw and engrave 
on. Keep in mind that in those days electricity was nonexistent. Thus, large lamps such as 
kerosene were used for light. This in itself created two problems. (1) Since an engraving would take 
dozens upon dozens of hours to complete, and the lamp needed to be very close to the wood, the 
heat from a single lamp could shrink or warp the block. (2) The light given off from one of the lamps 
would be extremely bright and glaring at close range. To solve these two problems, a globe filled 
with water was placed between the lamp and the engraving block. The water not only provided 
somewhere else for the heat to go, but it also helped diffuse the light cast by the lamp. To help 
protect the eyes from the light at such a close range, a visor was worn by the engraver.  
 
Since the moisture from an engravers' breath could also affect the block of wood, a face mask was 
used to cover their mouth when working at close range. With these preparations completed, the 
engraver now had one more step to perform before the wood was ready to draw on.  
 
Before drawing on the wood, it had to be coated with India ink. This was so that as the engraver 
made the grooves into the wood, the original yellowish color showed where the thin slice of wood 
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had been removed. This, of course, provided a means to see how the print would actually look 
when printed. At this stage the wood was ready to drawn upon.  
 
When the engraver drew on the wood they would only make a basic outline of each figure or item in 
the drawing. Fine line details like eyes, mouth, fingers, or textures were left out at this stage. These 
drawings had to be done backwards to how the artist wanted it to appear in print. For example, if 
the tradesman wanted a certain figure on the right side on the finished engraving, the artist had to 
draw and engrave it on the left side of the original. (Any printing plate or engravers block appears 
backwards to the eye.)  
 
After finishing the basic drawing, the artist would hand rub a special mixture into the wood. This 
mixture was brick-bath. This was made from bricks that had been ground down into a fine powder. 
The purpose for this rubbing was that by doing so the pencil marks would shine in the light and 
become more visible. Also, the mixture helped to provide a shield which protected the wood from 
any perspiration on the engravers hands.  
 
The last stage was to remove the iron hoop that held the blocks together. This was so that more 
than one engraver could work on the engraving at the same time. Some engravers specialized in 
people, some in water texture, others in sky, and so forth. At this point the wood was ready to begin 
engraving or carving upon.  
 
As complicated as engravings were to make, there were only four basic types of engraving tools 
needed. The names of these tools were gravers, tint-tools, gouges, and flat chisels. Each came in 
various sizes.  
 
The graver was used to make outlines or to separate figures from one another. They were used for 
all delicate carving except where a series of parallel lines were going to be used. Parallel lines were 
called "tints".  
 
Tint-tools were chiefly used to cut parallel lines which enabled the engraver to show a tint or shade 
of gray. The difference between the cut that a graver made and one that a tint-tool made was in the 
shape of the grove. A graver cut a V shaped line while the tint-tool carved a grove that was equal in 
width at the top and bottom. It was this difference that made the lines appear as shades of gray 
rather than a series of lines. The closer together the lines were, the darker the tint appeared.  
 
Some examples of the use of the tint-tool are as follows: Equally spaced cuts were made to 
represent clear skies or calm water. To show shadowing of an object, the lines follow the curve of 
the figure or object.  
 
A gouger was used to remove larger areas that the engraver wanted to be white (or unprinted). One 
example of this technique was an engraving that was not "framed" on the page -- that is no border.  
 
The last stage was to reunite the individual blocks of wood in the iron hoop and tighten. If any text 
was to be used (such as the tile of the work). In many cases, the engravings were not signed since 
so many people worked on it. Exceptions were those done entirely be one engraver -- such as 
Thomas Nast, Winslow Homer, and Frederick Remington.  
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De Taak 
12 juli 1919 
Vestigingsplaats redactie: Semarang 
Jaar eerste uitgave: 1917 
 
De Taak is een in juli 1917 opgericht progressief tijdschrift. De redactie bestaat uit sociaal-
democraten, zoals J.E. Stokvis, en andere geëngageerde lieden. Het idee erachter is Nederlands-
Indië en haar inwoners te 'hervormen', te emanciperen. Samenwerking - 'associatie' - tussen de 
'westerling' en de 'oosterling' is het sleutelwoord, maar dan wel onder Nederlands leiderschap.  
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De Vrouw in Indië 
18 september 1915 
Vestigingsplaats redactie: Batavia 
Jaar eerste uitgave: 1913 
 
'De Vrouw in Indië' begint als rubriek in het Bataviaasch Nieuwsblad (1907-1913). Onder leiding 
van Karel Zaalberg komt De Vrouw in Indië vanaf 1913 uit als zelfstandige wekelijkse bijlage, als 
orgaan van de 'Indische afdeling der Nationale Vereeniging voor het Vrouwenkiesrecht'. 
De Vrouw in Indië is van een andere orde dan de vanaf omstreeks 1900 verschijnende, doorgaans 
a-politieke, 'damespagina's' in de zaterdagedities van de grote kranten. In 1908 richt Charlotte 
Jacobs, zuster van Aletta Jacobs, de Indische afdeling van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht 
op. De afdeling telt op haar hoogtepunt zo'n 750 leden, vooral Europese vrouwen in de steden op 
Java. De blik is op Nederland en de vrouwenkiesrechtstrijd aldaar gericht. In theorie komt men ook 
op voor de Indonesische vrouw.  
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De Zweep 
2 januari 1922 
Vestigingsplaats redactie: Weltevreden 
Jaar eerste uitgave: 1922 
 
De directeur van het persbureau Aneta, Dominique Berretty, komt in 1922 met de uitgave van het 
'wrede' weekblad De Zweep. De bij Aneta aangesloten kranten zijn verplicht dit blad af te nemen 
als ze in aanmerking willen komen voor advertenties en persberichten. Ze moeten dezelfde 
aantallen exemplaren van dit tijdschrift afnemen als hun oplages zijn. De foto's in De Zweep zijn 
ronduit gruwelijk en aanstootgevend. De geschreven inhoud stelt niet veel voor, maar toch worden 
er in 1922 en 1923 elke week zo'n 22.000 exemplaren meegestuurd naar de Indische 
huisgezinnen. In 1923 wordt het blad opgevolgd door d'Oriënt.  
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d'Oriënt 
Kerstmis 1934 
Vestigingsplaats redactie: Weltevreden 
Jaar eerste uitgave: 1923 
 
De directeur van Aneta, Dominique Berretty, wordt door de Indische regering gemaand de 
gedwongen afname van zijn blad De Zweep te staken. De Zweep ondergaat een metamorfose en 
gaat verder als geïllustreerd familieblad d'Oriënt. Dit tijdschrift is een glossy avant la lettre. Prachtig 
geïllustreerd met foto's en tekeningen, op dik, glanzend papier gedrukt, met inhoudelijk interessante 
artikelen, bestaat d'Oriënt tot februari 1942.  
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Insulinde 
1 januari 1913 
Vestigingsplaats redactie: Semarang 
Jaar eerste uitgave: 1909 
 
Insulinde is een van de Indo-europese verenigingsbladen die in het begin van de twintigste eeuw in 
Nederlands-Indië verschijnen. Het is in 1913 het orgaan van de Indo-europese vereniging 
Insulinde. Op het omslag wordt reclame gemaakt voor een ander Indo-europees blad, het 
maandblad Het Tijdschrift van de onvermoeibare strijder voor de Indo E.F.E. (Ernest) Douwes 
Dekker, een achterneef van Multatuli.  
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Nationale Commentaren 
3de jaargang nummer 43, 1941 
Vestigingsplaats redactie: Batavia / Bandoeng 
Jaar eerste uitgave: 1938 
 
Het in 1938 opgerichte Nederlandstalige blad Nationale Commentaren wil de band tussen 
Indonesische intellectuelen van 'alle richtingen' versterken. Directeur-redacteur is de 
Minahassische 'nationalist' en lid van de Volksraad in de jaren dertig, G.S.S.J. (Sam) Ratulangie 
(1890-1949).  
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Nederlandsch-Indië 
15 januari 1933 
Vestigingsplaats redactie: Batavia 
Jaar eerste uitgave: 1929 
 
De in 1929 opgerichte 'Vaderlandsche Club' is 'de politieke organisatie der loyale Nederlanders in 
Nederlands-Indië die de belangen van Indië als deel van het Koninkrijk der Nederlanden willen 
behartigen'. Het partijorgaan is Nederlandsch-Indië dat in hetzelfde jaar het licht ziet. Henri 
Zentgraaff, decennia lang toonaangevend journalist in Indië, is een van de propagandisten van de 
Vaderlandsche Club, vandaar zijn bijnaam 'maarschalk van het blanke front'.  
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Oriëntatie 
augustus 1950 
Djakarta 
Jaar eerste uitgave: 1947 
 
In 1947 zijn er diverse initiatieven voor nieuwe tijdschriften. Eind 1947 verschijnt het culturele 
tijdschrift Oriëntatie. Rob Nieuwenhuys is enige tijd later hoofdredacteur. Hij wil er een 'typisch op 
Indonesië gericht cultureel maandblad, geheel passend in de culturele sfeer van Indonesië en 
gebruikmakend van het Nederlands als taal' van maken. Formeel staat de redactie(raad) ook open 
voor Indonesiërs. In de praktijk is het Nieuwenhuys die het blad 'draagt'. Evenals andere 
Nederlandstalige tijdschriften in de jaren na de oorlog, kampt ook Oriëntatie met geldgebrek en een 
dalend abonneebestand. Na enkele zieltogende jaren valt het doek in 1954.  
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Journalisten + Nederlandse Vereniging van 

+ Nederlandse Vereniging van Journalisten + 
Te're,q,itJiTw van Journalisten + Nederlandse 

Wat de 
Revu 

De Journalist vertelt precies wat Nieuwe 
Revu overkwam toen de VNV-top vond 
dat het kerstnummer niet kón. dat ko
ninklijke uitspraken met soft-sex combi-

Passeerde neerde, Gevolg: demon~tratie! gesprek 
met Van Doorn. toevallig net m Amster
dam, protest van NV J, stukken iu dit blad 
- dat alle teksten en illustraties afdrukt. 
Pagina 25 tlrn 33. 

Meuten in het Huis van Bewaring, 
en toch op de foto door de raampjes 
van de buitendeur. Bert Verhoeff 
(I.) en Bob Friedländer in actie. 
Koen Suyk fotografeerde hen weer. 
Later zijn raampjes en zeUs sleutel
gat (!) dichtgeplakt . 

nummer 
Commentaar - En verder 

- pagina7jlO 

* 
Ontheffing loonmaatregel voor 
nieuwsbladjournalisten 

- pagina 12/13 

* Journalisten in Europese club 
- pagina 14/15 

* Dries, driezer, driest. Podium 
-pagina 17 

* Zeeuwse overheden vliegen 
Gouden Delta naar de keel 

- pagina 43 

* Haagse galerie verkoopt pers-
tekeningen 

- pagina47 

'Ons Indië' 
'Ons Indië' gefotografeerd. Een 
boek in het voetspoor van Tempo 
Doeloe, net als dit boek samenge
steld door Rob Nieuwenhuys. Met 
de hand ingeplakte foto·s. een 
treffend beeld van het koloniale 
tijdperk. Meer hierover onze foto
rubriek, pagina 27. 
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EEN ‘VERNIETIGEND’ KERSTNUMMER  
 
Het is misschien wel de meest besproken inbreuk op onze naoorlogse persvrijheid. De 
vernietiging van een gehele editie van Nieuwe Revu in 1976. Gehele editie? Een 
beschouwing. 
 

 
 
Op 13 december 1976 slaat de uitgever van de Geïllustreerde Pers, gebogen over de laatste editie 
van het jaar 1976 van Nieuwe Revu, schriftelijk alarm. Hij richt zich tot de directie van de VNU 
Tijdschriftengroep en in het bijzonder tot directeur Drost. In een formele brief uit hij zijn zorgen over 
nr. 52 van de Nieuwe Revu. Indrukwekkend zijn zijn passages in de brief, waarvan er twee 
integraal worden overgenomen: “In Nieuwe Revu nr. 52 staan enige zaken die wellicht reactie 
zullen oproepen. Het gaat met name om de in de kerstsfeer spelende ‘Koninklijke boodschap’. 
Hierin heeft de redactie gepoogd om enerzijds de waardige sfeer van de kerst op te pakken door de 
weergave van citaten uit enkele kerstboodschappen van Hare Majesteit doch anderzijds dit streven 

------------------~~-----------------
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naar hogere doelen te zien in combinatie met de feitelijke gerichtheid van de mens op het fysieke.” 
(…)“Toch zijn er een aantal aspecten die op z’n minst de revu hadden moeten passeren zoals: hoe 
reageert de doelgroep (hiermee wordt bedoeld de lezer,JdW) op de combinatie van soft sex en de 
sfeer rond Kerstmis, is onze doelgroep voldoende rijp om kerst en sex in vredig samenzijn te zien 
met het koningshuis of moet de conclusie zijn dat-hoewel de intensie van de (hoofd)redactie zuiver 
is geweest-slechts weinigen van onze doelgroep over voldoende educatie beschikken om 
kerstboodschap en soft sex op de juiste waarde te schatten en de bedoelde relatie tussen het 
verhevene en het aardse te kunnen begrijpen.”(…) 
 
Dit destijds serene redactionele sneeuwvlokje leidde tot een managementlawine, met als gevolg 
dat eerst technisch werd geprobeerd de pagina’s te verwijderden, maar toen dat door tijdsdruk niet 
lukte, onder sanctie van de Raad van Bestuur van VNU, het inmiddels vervaardigde nummer 52  
van Nieuwe Revu in z’n geheel werd vernietigd.  
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Personeel 
De directie van VNU nam het rigoureuze besluit de gehele oplage te vernietigen, zonder dat de 
redactie enige mogelijkheid had tegen deze ingreep beroep aan te tekenen. Er werden dus meteen 
ook mediabreed vraagtekens geplaatst bij de rol van de uitgever. Hoewel met gemak de discussie 
gevoerd kon worden welke vrijheden allemaal werden aangetast, zo stelde de Nederlandse 
Vereniging van Journalisten destijds, kon tenminste worden gezegd dat de directie van VNU de 
(hoofd)redactionele verantwoordelijkheid met dit ingrijpen buitenspel heeft gezet. Journalistiek 
uitermate interessant, werd op 14 december 1976, tijdens een extra personeelsvergadering van de 
Geïllustreerde pers, vastgesteld dat het ontstane probleem nadrukkelijk te wijten was aan de 
onduidelijkheid van verantwoordelijkheden van de uitgevers en de redacties in de 
tijdschriftendivisies van VNU. Hoewel het personeel, ingegeven door deze onduidelijkheid, 
zinspeelde op het voordeel van de twijfel, werd desondanks tevergeefs een beroep gedaan op de 
Raad van bestuur van VNU om de kersteditie toch uit te geven.  
 
Oog in oog 
De inbreuk op de journalistieke vrijheid werd door de Nieuwe Revu op 15 december wereldkundig 
gemaakt via de NVJ. In een persconferentie in Amsterdam gaf de NVJ blijk van hoge 
verontwaardiging van de vernietiging van het kerstnummer. Citaat: “De vrijheid van meningsuiting 
en de redactionele verantwoordelijkheid zijn met voeten getreden.” Tijdens deze persbijeenkomst 
werden tevens de zes punten bekendgemaakt, onder welke omstandigheden de Nieuwe Revu 
bereid was haar werk voort te zetten. Na de persconferentie trok een stoet journalisten met 
spandoeken van het gebouw van de Geïllustreerde Pers (Stadhouderskade) naar het Rijksmuseum 
waar, o toeval, diezelfde middag door toenmalig minister Van Doorn van CRM de tentoonstelling 
‘Drukpers en vrijheid’ werd geopend. Inspelend op die actualiteit werd de al rondwandelende 
minister bij de opening van de tentoonstelling nadrukkelijk geconfronteerd met de verboden Nieuwe 
Revu-editie. Naar verluidt bladerde hij het blad door en zweeg hij zorgvuldig...  
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Al op 16 december doet de Raad van bestuur een eerste handreiking, door een gesprek te 
arrangeren met als doel de verhouding uitgeverij en redactie te verduidelijken.  Het eerste gesprek 
leidt tot de samenstelling van een commissie, bestaande uit journalisten van de Geïllustreerde 
Pers, Spaarnestad en Oberon met de directie van VNU. Deze commissie heeft zich gebogen over 
de verhouding VNU redactie, met alle statuten, grondregels en zelfs de grondwet aan toe. Ook de 
Tweede Kamer blijf niet stilzitten en de fractie van de PvdA stelde via mediawoordvoerder H. 
Roethof op 5 januari 1977 kamervragen aan minister van CRM Van Doorn. In zijn beantwoording 
valt op dat hij subtiel stelt dat hij ‘in het algemeen’ van oordeel is dat persorganen die een publieke 
functie vervullen, uitgegeven dienen te worden op basis van een overeenkomst tussen uitgever en 
redactie. Vlees noch vis.  
 

 
 
Geheel vernietigd? 
Heel 1977 gaat de discussie rond onze persvrijheid en de juiste verhoudingen nog wel door. Het 
reikt te ver om in dit jaarboek daarop in te gaan, maar misschien wel de tijd heeft in dat jaar de 
wond geheeld. Van editie nummer 52 van de Nieuwe revu is nooit meer iets vernomen, nadat op 31 
december 1976 de redactie van Nieuwe Revu een noodeditie (nummer 53!) uitgeeft: het gekuiste 
reguliere kerstnummer zonder de artistieke naaktfoto’s, maar wél aangevuld met verschillende 
protestreportages over het geheel vernietigen van het dierbare nummer 52. Geheel vernietigd? Het 
lijkt mij sterk dat echt álle exemplaren verdwenen zijn, maar feit is wel dat die mogelijk 
weggekaapte spaarzame nummers 52 ook langzamerhand na 30 jaar in veel papierbakken zijn 
beland. De Koninklijke Bibliotheek liet desgevraagd weten niet een exemplaar te bezitten. 
Daarentegen onze helaas vorig jaar overleden VKTV-lid Rein van Rooij wél. Hij bezat een volledig, 
deels ongesneden, exemplaar, inclusief correspondentie. Zijn editie en aanverwante zaken zijn 
door hem in 1999 overgedragen aan mij, tijdens een geanimeerd gesprek over 17e eeuwse 
couranten. Niet passend in mijn collectie, toch maar zuinig op zijn, lijkt mij.  
 
(Jan de Wit)  
 
Met dank aan:  
• Wijlen voormalig VKTV-lid / oud-journalist Rein van Rooij 
• ‘De Journalist’, tweewekelijks blad voor de media (NVJ) , 13 januari 1977, 928e jaargang, nummer 1 / 2 ) 
• Bronmateriaal voormalige voorlichtingsdienst  ministerie CRM, 1977 
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GEÏLLUSTREERD WEEKBLAD HET LEVEN 
 
Op 9 februari 1906 verschijnt het eerste nummer van Het Leven, het algemeen geïllustreerd 
weekblad. Na een meer gematigde periode slaat de human interest en sensatie-verslaggeving  toe, 
wat volgens pershistoricus en VKTV-lid  J.Hemels als ‘dé doorbraak op journalistiek gebied in 
Nederland’ mag worden gezien (Van der Plasse, 2005). Twee jaar later kent Het Leven een oplage 
van 95.000 exemplaren. Op 15 november 1941 verschijnt het laatste nummer en wordt het 
tijdschrift opgenomen in het familieweekblad Weekrevu De Prins. De op de volgende pagina, 
getoonde editie behandelt de moord op de Oostenrijkse troonopvolger Franz Ferdinand en zijn 
vrouw Sophie, welke moord uiteindelijk zou leiden tot het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog.  
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HET LEVEN 
~~GEïLLUSTREERDf~ 
GEREDIGE.ERDe CDDRe FRANS 0 VAN <> ERLEVOORDT 
~ REDACTIE-BUREAUX ~I AMSTERDAM I ADMINISTRATIE"ADVfRTENTlËN: 
KEIZER5GRACHT 285-91 __ KEIZER5GRACHT 268. * 

Verschijnt Dinsdags te Amsterdam. Abonnementsprijs per jaar f 5.- , franco huis binnenland. Losse nummers 10 cents 
Adyertentiën 3e cents per regel (voorblad omslag f 1.-). Tarief voor geregelde plaatsing op aanvrage verkrijgbaar. 

INTERC. TELEFOONNUl\1l\IERS : REDACTIE 10420, ADlIIlNlSTRATlE 4060 en 8051. 
Gratis verzekering voor f 5000 en f 2500 bij d e 111ij. "Tbe Gl"esham" voor onze lezers. 

Zie voorwaarden op de ac:htc:uijde van het gele: omslag , 

De Oostenrijksche troonopvolger te Serajéwo vermoord. 

Verleden. Zond ••• teeen het uur, waarop de zon haar midda&,boogte bereikt. heeft in het Bosni,cbe Serajéwo de laar
hartier! moord plaats gevonden op den Oostenrijkschen troonopvoller Aartshertol Frans Ferdinand en diens lade. daad, die 
héél de beschaafde wereld met aferijx.cn vervult. Wij leven hier een der laatste fotolraflsche opnamen van de 

slachtoffers, bij het station, eeniee uren voor hun dood l'enomen. 
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HOW THE LONDON GRAPHIC PRODUCED THEIR 14-COLOR ENGRAVINGS  
Reprinted from an 1882 issue of The (London) Graphic 
 
Gentle reader, before this number is laid on one side, let us try and convey to you the amount of 
trouble, and labor, and anxiety it has caused, and the number of busy hands it has occupied.  
 
For this number, artists had placed in our hands their pictures and our task is to deliver to you for a 
shilling faithful copies of works that have cost many thousands of pounds to produce.  
 
First, a picture is photographed on to box wood and engraved. This is called the key or black block. 
Then has to be produced each color plate in relief like the engraved block, only in metal. There is 
one plate for each color -- buff, yellow, pink, brown, blue, crimson, and so on, altogether fourteen 
color plates. There are no less than nine separate printings on, say, a child's face: two yellow tints, 
three flesh, two gray, besides a brown and blue. Each plate then has an impression taken by a 
hand press, one on top of the other.  
 
The result, when finished, is appalling, and it would be dangerous to show even the most good-
tempered and genial artist the proof; this color must be altered, that plate thrown away, and another 
redone, this color softened, that strengthened. At last another proof is reprinted with a better result. 
The fourteen plates are now ready for electrotyping.  
 

 
 
The process of electrotyping may be briefly described as follows: The wood block or color plate is 
placed in a bed of wax, which has been melted, and allowed to cool until it has arrived at the proper 
consistency. It is then submitted to a great pressure in a press of hydraulic or other construction. In 
this way a facsimile of the original is produced but with every detail reversed. This was impression 
is then covered with a thin coating of black lead, such being a good conductor of electricity, and is 
hung by means of a brass rod in a large bath filled with a solution of sulfate of copper, sulfuric acid, 
&c. Side by side with this bath is a powerful battery of Smee's construction, that is to say zinc, and 
platinized silver in dilute sulfuric acid. The current generated by this battery is put into connection 
with the wax mold hung in the bath, and also with a sheet of copper also hung side by side with the 
mold. The effect of the electricity is in the first place to decompose the copper and in the second 
place to attract the particles of copper to the mold. In a short time a thin coating of copper has 
formed along the mold, of which it is again the reverse, and consequently the exact facsimile of the 
original block. The shell, as it is called, is then filled up at the back with metal in order to make the 
surface perfectly hard and suitable for printing. After being made smooth and uniform in thickness 
by means of lathes and planing machines, it is mounted upon wood and is ready for the machine.  
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A machine now starts on its task of printing over a half-a-million impressions. One printer has 
charge of the machine and is responsible for the excellence of the work. He has under his 
command two youths who lay on and one who takes off. The layer's-on have to adjust each sheet 
by pin-holes on to little pins to get the exact register. Here let the reader dismiss any preconceived 
notions rattling off thousands per hour as is ordinarily done with printing from type. Engravings, 
whether in black or color, must have fair time to get a good, clean impression and the machine has 
yet been made that can print well at a speed above eight or nine hundred an hour. The printer has 
to watch each sheet with the eye of an artist, see that it is printed with the proper strength, and 
throw out any faulty impressions.  
 
At length the impression is taken to another machine, exactly the same routine goes on as for the 
first color, again to the third, an so on to the fourteenth.  
 
In the meantime, authors and compositors have not been idle. Other machines are now in 
readiness to receive the sheets of colored pictures which require printing at the back. This printing 
can be done at a quicker speed and the sheets are then taken to a folding room.  
 
The folding machine is a dear, winning, fascinating instrument. Though small, it has an enormous 
appetite and it is fed on one side by a man with an open sheet of the number, another side by 
another sheet, and, as if this were not enough, a third man artfully contrives to introduce the cover 
or wrapper. Nothing daunted, the machine snatches all three, folds them into four or two as wanted, 
puts each of them into their proper place in the cover, and delivers them as fast as your pulse 
beats.  
 

 
 
The number having been printed, packed into quires, and handed over to the publisher, his troubles 
now begin. He has over half-a-million copies, representing a total cost of about twenty-one 
thousand pounds, and he does not quite know whether public favor will leave him with forty or fifty 
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thousand on his hands, or whether the demand will so largely exceed his supply that he will lay 
himself open to numbers of actions at law and claims for damages (as happened on a former 
occasion) from exasperated newsagents who have taken orders which, through no fault of theirs, 
they cannot supply.  
 
On the morning of the publication -- the whole trade having previously paid for the quantities they 
require -- the publishing office is besieged by eager messengers from wholesale houses, and by 
the retail dealer, anxious for the stroke of the clock announcing the opening of the "list." The 
roadway and adjacent streets are closely packed with vehicles of every description, from the two-
horse van to the common costermonger's barrow. The services of the police are need to regulate 
the traffic without and to keep in check the more turbulent spirits within. The "list" having been 
opened, each house is taken in its alphabetical order and their collectors served, whether it be the 
modest single quire or four thousand quires. Hastening with their burdens at full speed to their 
respective offices, all is hurry and bustle to catch the first train with the parcels which they in turn 
distribute to their country customers and they again to the public with everyone's anxiety being to 
the first. As our American cousins display the same impatience, arrangements are now made by 
which The Graphic is published at the same hour in both England and in every American state and 
most of the colonies.  
 

 
 
A few plain figures may be considered interesting. Counting artists, authors, papermakers, printers, 
&c., we calculate the The Graphic employs about a thousand people; that the annual outlay is over 
one hundred and twenty thousand pounds; the weight of paper used a thousand tons; and, if you 
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were to lay it down, in sheets, and walk on it, at the rate of three miles and hour, and start on 
Christmas day, you would come to the end of your Graphic walk on the 22nd of November -- that is, 
if you were to walk twelve hours a day. Or, to put the matter another way, the sheets of paper used 
by The Graphic in one year, if laid side by side, would reach just half way around the world.  
 
The Graphic, at its beginning, rented one house and began to print with six machines. Now there 
are three large buildings containing twenty printing machines invented by our master printer 
(besides ten machines constantly employed by us outside), illuminated with the electric light by the 
Metropolitan Brush Company's lamps worked by means of a dynamo-machine on their premises. 
There are also telephonic communication with four departments, another building devoted to 
electrotyping and stereotyping, and one now in course of erection to contain the new dynamo-
electric machine, and two more printing machines driven by gas engines.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Collectie Hans van Dusschoten, Utrecht 
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LEDENRUBRIEK 
 

 

----~ ~---
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NIEUWE GRATIS KWALITEITSKRANT GELANCEERD,  
Krant De Pers van start. 
 
Ondanks dat dit Jaarboek 2007 als thema Tijdschriften heeft, mag absoluut niet onvermeld blijven 
dat er op dinsdag 23 januari 2007 een derde gratis krant naast Metro en Spits in Nederland van 
start is gegaan. De naamgeving van deze nieuwe krant heeft de nodige voeten in de aarde gehad. 
Uiteindelijk is besloten deze krant  “De Pers” te noemen. De uitgever Cornelis van den Berg 
geeft zijn krant het predicaat kwaliteitskrant mee en inderdaad is deze krant anders van opzet. 
Uiteraard moet nog blijken of dit voor Nederland nieuwe concept van een gratis dagblad bij het 
lezerspubliek zal aanslaan. 
 De redactie van het VKTV-Jaarboek is er in geslaagd een paar proefnummers te bemachtigen. 
U kunt ook het stoeien met de naam zien. En natuurlijk de eerste echte krant. Wij wensen deze 
nieuwe krant in Nederland alle succes toe !  
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“DAG”  
Vierde gratis krant in nederland. 
 
Dinsdag 8 mei 2007, Nederland krijgt een vierde gratis krant “DAG”.  Deze krant is een initiatief van 
PCM (uitgever van betaalde kranten Volkskrant, Trouw en NRC/Handelsblad) en telecombedrijf 
KNP samen.  Papieren oplage 300.000.  
Na de mislukking van PCM om samen met de uitgever van “De Pers” een nieuwe gratis krant uit te 
geven is er naar een nieuwe partner gezocht, dat werd KPN. Resultaat deze nieuwe krant “DAG”.  
De krant wordt gemaakt volgens een zgn. “cross-mediaal” concept.  Dat wil zeggen een combinatie 
van druk/papier, telefonie en internet. Nieuws niet alleen meer één maal per dag in papier in de 
brievenbus, maar de gehele dag door beschikbaar ook via mobiele telefoon en internet. Een 
concept dat met alle beschikbare nieuwe media, poogt in te haken op de toekomst. 
Als lezer van “DAG” kunt u ook zelf nieuws verslaan, op de site kunt u uw eigen nieuwsfoto’s of 
nieuwsvideo’s (bijvoorbeeld gemaakt met de mobiele telefoon) uploaden.  
Ook dit initiatief wensen wij alle succes toe en voor de verzamelaars onder ons, er is in ieder geval 
ook een papieren krant om in de collectie op te nemen. (Zie ook: http://www.dag.nl/ ) 
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Collectie Hans van Dusschoten, Utrecht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Collectie Hans van Dusschoten, Utrecht 
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Uitgave behorende bij de tentoonstelling “Magazine! een tentoonstelling over tijdschriften“(van 

november 2006 tot maart 2007 in de Koninklijke Bibliotheek).   
Te verkrijgen via:  http://www.kb.nl/pr/publ/magazine-tijdschrift.html 
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Bent u geïnteresseerd in tijdschriftdruktechniek dan mag het vorig jaar verschenen boek 
“Rotatiedruk – Rollenrotatiedruk in Nederland 1950 – 2004” van Bob Winkler e.a.  zeker niet in uw 
bibliotheek ontbreken.  Uitgeverij Compress bv, Leiden. ISBN: 90-73803-05-5   Prijs: € 35,-. 
 

----------------~~~----------------
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Krantencuriosa uit de verzameling van 
Louis Nierijnck 

Is The Sun de grootste? Over een enorme gravure op de voorpagina en een ‘deadline’ krant. 
News of Newz? Een petticoat krant en een ander feministisch nieuwsblad. En wat te denken van 
die “saddest, stupidest, strangest newspaper”te koop voor 37 pints per nummer? 

 
Wat is dit? dacht ik ……. 
Op Ebay koop je de meest bizarre kranten! 
Toen ik een anbieding las zonder een 
bijgevoegde afbeelding besloot ik toch tot 
bieding over te gaan en kreeg de 
“kranten”tenslotte toegewezen. 
Het betreft THE FARTWELL ECHO een 
ongebruikelijke kop, maar de ondertiteling 
was verrassend genoeg voor opname in een 
krantencuriosa verzameling want als je leest 
dat dit exemplaar “Britain’s saddest, 
stupidest, strangest  newspaper”is, wil je hoe 
dan ook dat blad hebben. Vooral als er 
verder nog wordt vermeld “Ëstablished Just 
Before Closing Time”en dat de prijs 37 pints 
bedraagt. 
 

 
 
Wat is dit voor een krant? Oorspronkelijk 
dacht ik aan een humoristische uitgave maar 
het bleek een soort clubblad voor 
motorliefhebbers te zijn! Alleen omdat in een 
aankondiging het jaar 1995 wordt genoemd 

weten we dus dat het een vrij recente uitgave 
is. 
In de verschillende rubrieken – het blad telt 
32 pagina’s – vnl. aankondigingen van 
bijeenkomsten van de “bikers”, aanbiedingen 
van motoren, een humoristische pagina 
“Captain Penis’surgery”, “Dog of the 
month”en “Rumblin’s from bottomo’ the 
oven”. 
Een leuk stukje curiosa dat qua uitzicht meer 
lijkt op een tijdschrift dan een krant! 
Ik heb een nummer beschikbaar voor een 
motorliefhebber onder onze lezers. 
------------------------------------------------------------ 
 
THE DEPOT ECHO 
THE DEPOT ECHO (of 1st Aust. R.S.D.) van 
June 15, 1945 – de collectie komt uit 
Australië en geeft op 6 pagina’s allerlei 
militair nieuws over legervoorraden (depots 
dus)  en schrijft over persoonlijke 
benoemingen, nieuws ook uit andere depots, 
over “dress-rehaersels”plaatst een gedicht 
“Peace, perfect peace”. Een “chatter from all 
sections” vult een hele bladzijde en verder 
een “farewell” voor enkele tientallen 
militairen. 
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SWIFT LATHERS’ EENMANSBEDRIJF 
 
Ik had al eens gelezen over het krantje THE 
MEARS NEWZ uit Michigan en was natuurlijk 
benieuwd naar die ongebruikelijke 
schrijfwijze. 
Pas toen ik uit Amerika een aantal 
exemplaren kreeg toegezonden en daarbij 
enige informatie was ingesloten werd mij één 
en ander duidelijk over dit vreemde …… 
 

 
 
Want het is klein (13 x 18 cm.) en beslaat 
meestal vier bladzijden. Eens zelfs noemde 
de uitgever zijn blaadje “smallest newspaper 
in the world”, hetgeen natuurlijk niet het geval 
was, getuige zoveel kleinere mini kranten die 
ook in die tijd al hetzelfde beweerden. 
De uitgever, Swift Lathers (1889-1970) begon 
zijn plaatselijk blad in 1914 en hield dat vol 
tot kort voor zijn overlijden. 
Hij typte de tekst op een antieke 
schrijfmachine, drukte de tekst af op een 
primitieve manier en bezorgde de krant in 
Mears (toen 200 inwoners) persoonlijk. Een 
eerste oplage bedroeg 300 exemplaren, die 
ook in omstreken werden bezorgd. 
Eens kreeg hij een tip van een journalist om 
de titel wat opmerkelijker te maken hetgeen 
de verkoop ten goede zou komen. The Mears 
NewS werd THE MEARS NEWZ. 
Het jaar abonnement kostte 50 cent. Na 
verloop van tijd werd de Newz door hem 
bezorgd in heel Oceana county. Swift’s blad 
had buiten plaatselijk nieuws, poëzie, een 

hoofdartikel en hij schreef over de rechten 
van de arbeider en ageerde tegen hogere 
schoolbelasting. Als er advertenties waren, 
werden die geplaatst op toegevoegde 
bladzijden. 

 
 
Eens toen de oplage de grens van 3000 
exemplaren had bereikt nam hij een vreemd 
besluit: hij besloot de oplage drastisch te 
verminderen en nam de alfabetische lijst van 
abonnees en knipte iedere lezer waarvan de 
naam begon met een A,B of C eraf en verder 
alle namen na de S tot de letter Z !  Alleen de 
geabonneerden waarvan de naam begon met 
een D tot de S kregen nog elke week hun 
nieuwsblad….. Door deze drastische 
inkrimping van het lezersaantal werd hij bij 
collega-uitgevers onsterfelijk! 
Swift Lathers, een opmerkelijk figuur in de 
perswereld, die in 1986 werd opgenomen in 
de “Michigan Journalism Hall of Fame”.  
Voor belangstellenden zijn een origineel stel 
(News + Newz) verkrijgbaar voor slechts 5 
Euro, incl. porto bij mij. 
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Een DAGBLAD DE VROUW 
 
Van het DAGBLAD DE VROUW zijn slechts 
37 nummers dagelijks verschenen in 1948  
tijdens de tentoonstelling “De Nederlandse 
Vrouw 1898-1948” die in Scheveningen werd 
gehouden van 16 augustus tot 1 oktober van 
dat jaar. 
Even een dagblad dus, maar het bijzondere 
van deze krant was de volledige vrouwelijke 
redactie. Die werd verzorgd door 
verscheidene journalistes in Nederland. 
 

 
 
Medwerking door heren werd niet 
getolereerd. Slechts een enkele maal kwam 
die aan het woord maar dan alleen als de 
vrouw geprezen werd. 
 

 
 
Prijs per nummer was 5 cent en alle 37 
nummers franco thuis slechts fl. 2,50. Het 
dagblad bestond steevast uit vier pagina’s en 
de inhoud was natuurlijk volstrekt 
feministisch. 
Helaas heb ik in de verzameling geen eerste 
nummer maar wel het laatste nr. 37 en 

tevens nr. 3 met de “man die spreekt”en nr. 
17, volledig gewijd aan de inhuldiging van 
Koningin Juliana. 
Voor enkele dagbladverzamelaars is een 
exemplaar van dit Dagblad De Vrouw 
verkrijgbaar voor 5 Euro incl. porto. 
 

 
 
------------------------------------------------------------ 
 
DEADLINES 
 
Dit is natuurlijk ook een bijzondere titel voor 
een krant. De uitdrukking wordt gebruikt in de 
krantenwereld maar niet als “kop”! 
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Het maandblad werd uitgegeven door de Los 
Angeles Examiner – inmiddels al lang 
verdwenen – voor de medewerkers van het 
blad. 
De inhoud bestaat vnl. uit familienieuwtjes 
van het personeel en staat vol met foto’s. 
Door die titel is het voor mij een bijzonder 
exemplaar uit 1949. 
Enkele liefhebbers kan ik een exemplaar 
aanbieden. 
 
------------------------------------------------------------ 
 
DE RAMP IN NEW ORLEANS 
 
Tijdens de ramp Katrina (New Orleans – 
Louisiana, USA) werd een speciaal nummer 
uitgegeven van THE TIMES-PICAYUNE op 2 
september 2005 met de aangrijpende kop 
“HELP US PLEASE”. De krant werd mij 
spontaan toegezonden door de uit gever. 
 

 
 
Overigens ontving deze krant op 17 april 
2006 de Pulitzer Prize voor haar uitgave van 

28 augustus 2005 met de nieuwskop 
“KATRINA TAKES AIM” 
 

 
 
 
BATON ROUGE GAZETTE 
 
Meertalige kranten zijn niet zo zeldzaam. Je 
komt ze natuurlijk tegen in streken waar men 
meer dan één taal spreekt. 
De BATON ROUGE GAZETTE uit Louisiana 
van 10 januari 1829 in de verzameling is zo’n 
uitgave. De Engelse tekst beslaat de eerste 
twee pagina’s terwijl de overige twee het 
nieuws in de Franse taal brengen onder de 
titel GAZETTE DE BATON ROUGE.  
 

 
 
Ook de advertenties zijn in beide talen. 
Enkele opvallende zijn die van weggelopen 
slaven waarvoor bij terugbrengen een 
beloning wordt uitgeloofd. 
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PETTICOAT GAZETTE 
 
Weer op Ebay kocht ik onlangs een 
exemplaar met de vreemde titel PETTICOAT 
GAZETTE. Nu wil het geval dat ik uit de 
illustratie op de veilingsite de vorm van zo’n 
kledingstuk zag maar toen ik het uiteindelijk 
ontving had het helaas een normaal folio 
formaat. Toch is het heel bijzonder want 
buiten de leuke titel is eronder de haven van 
Resurrection Bay in Seward, Alaska 
weergegeven. 
Het blad dateert van 11 september 1965, telt 
8 pagina’s, is gestencild en wordt elke week 
uitgegeven door een volledig vrouwelijke 
redactie. 
Aangezien wordt aangegeven dat het in het 
tiende jaar van publicatie is, moet het blad in 
1965 zijn gestart.  
 
 
 

 
 
Het geeft alleen plaatselijk nieuws en 
advertenties voor ruil en koop van goederen, 
verder data van bijeenkomsten, schoolnieuws 
en verder sociaal gebeuren in die verre 
uithoek van de Verenigde Staten. 
 

 
 
 
VOLLEDIGE PROCESSIE OP EEN 
VOORPAGINA. 
 
CLEAVE’S PENNY GAZETTE OF VARIETY 
van 30 juni 1838 uit Londen is een bijzondere 
uitgave. De gehele voorpagina beslaat een 
gravure, voorstellende een enorme processie 
van hooggeplaatste personen die zich in 
stoet naar de Abbey in Londen begeven waar 
Queen Victoria wordt gekroond. 
Een gedetailleerd verslag van die 
plechtigheid staat op de tweede pagina, 
terwijl de overige 2 bladzijden andere 
artikelen als “encounter with a lion”, 
“anecdote of Nelson”en “emigration to the 
interior of America”hebben. 
Moet wel een werk geweest zijn voor de 
graveerder en de drukker in die tijd. 
Het is een mooi item in de collectie. Voor die 
gelegenheid werd overigens The Sun in 
goudinkt gedrukt met een grote gravure van 
Victoria. Hierover schreef ik eerder in een 
Curiosa rubriek. 
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FRONT PAGE I READ THE NEWS TODAY 
 
Meer dan 200 verschillende voorpagina’s van 
Engelse kranten over de periode 1906-2006, 
elk in een strak kader, waren van mei tot 
oktober 2006 te bekijken in de British Library 
te Londen. De collectie van de bekende 
Engelse krantenverzamelaar John Frost werd 
daartoe aangewend. 
Vanuit de zeer drukke Euston Road nabij 
Kings X kom je via een draaideur op een 
rustieke open binnenplein met prettige zit-
banken tussen grote plantenbakken waar je 
nauwelijks nog het verkeersgeluid daar-
buiten gewaar wordt. Het is er rustig en veel 
mensen, jong en oud lezen er een boek of 
een krant en genieten van de zomerzon, 
althans toen ik daar was. 
Er zijn verscheidene ingangen maar als je de 
binnenplaats recht oversteekt kom je bij de 
monumentale hoofdingang waarboven in 
sierlijke letters The British Library prijkt. 
Via een grote entree waarin zich trouwens 
ook de toegang tot de bookshop bevindt, kom 
je aan het begin van de expositie Front Page. 
Stapels folders, kranten van die dag, 
tijdschriften en de 48=pagina lijvige catalogus 
in de vorm van een krant, kunnen gratis mee-
genomen worden. Dat moet je wel doen als 
je weer vertrekt anders zeul je met zo’n pak 
rond. 
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De tamelijk duistere expositie ruimte – en er 
waren nogal wat zalen – gaven een 
bijzondere kijk op de aan de muur bevestigde 
kaders met de originele kranten die prettig 
werden verlicht met spotlights. Elke 
voorpagina van een krant gaf belangrijk 
nieuws met fascinerende koppen. Ik zag er 
heel wat die zich ook in mijn collectie 
bevinden, maar het overgrote deel was nieuw 
voor mij. 
Alle oorlogsnieuws, de schandalen de 
moorden, de eerste vliegtuigen tot en met de 
ruimtevaart, de eerste strips uit 1915, sport, 
terrorisme, de geschiedenis is aanwezig en in 
originele druk tentoongesteld. Gedurende de 
zes maanden van de expo werden talrijke 
lezingen gehouden en er was een 
opmerkelijke prijsvraag: “Can you create 
tomorrow’s newspaper”? In alle zalen waren 
in de muur verzonken schermen waar je het 
nieuws van oude filmjournaals kon bekijken 
en beluisteren. 
Een lange tafel met een tiental computers 
nodigde uit om plaats te nemen en je eigen 
voorpagina van een krant samen te stellen 
onder leiding van een heuse hoofdredacteur, 
die je verscheidene opties aanbood. Ik koos 
de Daily Mirror en stelde een artikel samen 
uit de reeks mogelijkheden en nadat ook een 
foto werd genomen verklaarde de 
hoofdredacteur dat de voorpagina was 
geslaagd. Ik kon in de printroom de krant 
ophalen. Het blad was niet te onderscheiden 
van een echt exemplaar. De foto was wat 
donker maar de rest heel duidelijk en het 
artikel ondertekend met mijn naam! Een 
leuke bezigheid waarvan veel gebruik werd 
gemaakt. 
In de bookshop werd een overweldigende 
verscheidenheid aan literatuur op persgebied 
aangeboden en de titel van de expo stond 
overal op : potloden, pennen, mutsen, 
theekopjes, en veel meer. 
Voor een krantenverzamelaar was die 
middag een onvergetelijk moment! 
Vergeet niet dat je op afspraak in de British 
Library ook de grootste verzameling 
authentieke stukken op pershistorisch gebeid 
kunt bekijken! 
 
 
 
 
 
 

EEN KRANTENVERZAMELAAR SPREEKT 
MET DE KONINGIN. 
 
John Frost, aartsverzamelaar, ook wel 
Britain’s No. 1 newspaper collector was al 
eens opgenomen in de Curiosa rubriek van 
ons Jaarboek 2006 als de eerste 
krantenverzamelaar die de voorpagina van 
een krant (Daily Star) haalde. 
Een nog grotere gebeurtenis was zijn 
ontmoeting met de koningin van Engeland bij 
de opening van zijn Frontpage expositie in de 
British Library te Londen in mei 2006. 
Een gesprek over zijn hobby met koningin 
Elizabeth noemt hij de grootste eer die een 
krantenverzamelaar ooit kreeg. 
De tentoonstelling frontpage komt elders in 
het jaarboek ter sprake. 
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ENGELS DAGBLAD THE SUN,   
GROOTSTE TER WERELD. 
 

 
Maandag 10 november 2005 werd in Londen 
de grootste krant op deze aarde 
gepresenteerd: het Engelse dagblad THE 
SUN. 
De dag erop werd in hun uigave verslag 
gedaan met een nogal bombastische 
“kop”:The Sun is not just world’s best paper, 
it’s now also the biggest! De kwaliteit van 
deze krant is van dien aard dat ze zeker niet 
de beste is en of ze de grootste is, dat klopt 
ook niet. 
 
The Sun heeft gewoon niet de grootste 
afmetingen. Het Belgische dagblad Het Volk 
met een oppervlakte van bijna 7,5 m2 (1,41 x 
1,01m) is weliswaar veel kleiner en weegt 
maar ¾ kg. Het is wel verspreid in een 
oplage van 50.000 en voldoet dus aan de 
norm van Guinness dat er meer dan 1 
exemplaar moet worden gedrukt. 
Van The Sun werd 1 nummer gedrukt met 
een afmeting oppervlakte van 7,5 m2 per 
bladzijde, heeft 60 pagina’s en weegt 110 
kg.! Een enorme krant natuurlijk. De 
vermelding “grootste ter wereld”werd  

 
 
 

 
opgenomen in het Guinness Book of World 
Records van 2007 (eind 2006 verschenen). 
 
Omdat Guinness nu dit record heeft 
gehonoreerd als het grootste enkel 
verschenen”exemplaar, zou hier dus sprake 
zijn van een juiste opgave en blijft  “Het Volk 
(Gent) de grootste “in een oplage verschenen 
krant”.  
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maar……………. 
 
Hoe zit dat dan met die Zwitserse kolos van 
3,40/5.021 m ofwel 17 m2 per bladzijde? 
Met een totaal van 52 bladzijden en een 
gewicht van 160 kg. ? De LAUSANNE CITES 
dus! 
Dit enorme nieuwsblad werd per 
vrachtwagen met aanhanger overgebracht 
naar de expositiezaal in Lausanne waar het 
blad voor blad werd omgeslagen door een 
steltloper op 14 september 2000 ter 
gelegenheid van het  1000ste nummer van 
de courant onder toeziend oog van talrijke 
medewerkers en genodigden! 
 
 

 
 
 

Het Volk uit Gent behoudt dus  het record 
van de grootste krant ter wereld. 
The Sun uit Londen kreeg in het recentelijk 
verschenen Guinness boek ONTERECHT 
het predikaat toegewezen. Lausanne Cites 
blijft de in 1 nummer verschenen grootste! 
 
Een flinke misser van Guinness!! 
 
------------------------------------------------------ 
 
 
 
VEILINGNIEUWS EN KRANTEN TE KOOP. 
 
Bij Burgersdijk en Niermans te Leiden werd 
een jaargang van de Leeuwarder Courant uit 
1780 toegeslagen voor 240 Euro. 
 

 
 
De opbrengst van een Tijdinghe van 
Abraham Verhoeven bracht de geschatte 
waarde op : 1000 Euro excl. opgeld. 
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Bij de Engelse bookdealer  C.R. Johnson 
worden oude Engelse kranten aangeboden in 
de catalogus voor prijzen variërende van 40 
tot 200 Pond sterling per stuk! 
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Het bestuur van de VKTV bedankt Irma de Wolf en de firma Adrepak voor hun grote inzet bij de 
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