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Een halve eeuw 
geleden (1939) 
begon de tweede 
wereldoorlog 

Het derde kwartaal van het eerste 
oorlogsjaar: kalender, kommentaar 
en krantekoppen. 

Nomina sunt 
odiosa ... 

Een interessante ontleding 
van de krantentitels uit de 
States, door onze sekretaris 
Doeke Oostra. 
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Kolofon 

'All COl/ral/I' is h<'1 \'('r<'l/igil1gsblad \'011 
Ih' VKTV, Jla<'l1igil1g voor KrOl/lel/' el/ 
TijdschnII<'11 VawII/e/aars, l'I/ 

\,t'I'schijl1l ('e115 pel' drie lIIaal1del/, 

0<, VKTV SI('/I dcII lel1 doel de bal/d 

IIISSel1 kral1lel1' el/ lijdschriftel1' 
\.'(,I'l.all/t'laal's il/ Nedel'lal/d el/ il/ al/de/'L' 
Ellropese lal/del/ Ie \'erslevigel/, hel 
lIilwisselel1 \'011 l'IIilll/Olaiaal Ie 
bel'ordt'l'el1 el1 la wke diel/el/de 
11/(/«''';001 0011 de IedelI door Ie gevel/. 
Als middel daarIOe dielll behalve 
'All COII 1'011 I , eel/ aWllal periodiek II! 

orgolli.l'('/'el/ bellrUII el! excllrsies. 
0<, VKtVI<,/llI/eer dml 100 ledel/. 
Korrespondenlie-adres: 
JlKïV 
PoslbllS /37 
NL - 8300 AC EII/me/ool'd 

/Jesluur: 
U. Nill/II/egeas, PONliel/aal! /0/86 
IJ - 2600AI/III'('/pel/ 32+ 3 235 2104 
(voordll<,r); O.J. OOS/l'a, De IJvspOI1lS 
6, 8303 WIJ EII/IIl<'loord (sdr<'larisJ 31 + 
527098032 : /1'111', A. Ooslra·Boe/el/s, 
De UOSpOI'llS 6. 8303 W!J EII/l/le/oord 
(p<'l/l/il/gll/ee sIeres) ; W. LÖll'el/!lOrdl. 

AII/sh'rdal/l, ol/d-voorzilla, 
el/ O.M.A. Sprol/k. Oell Haag, ledel/. 

Redaklie 'Au Courant': O.J. OosIra. 
U. Nilllll/egeers, drs. K. Salvado. 

Korrespondenlen: 
IJ: U. Nil/lllleg('l!rs (zie adres bowlI) 
/JRD/OOR/CH/A: H. Doch, Eiselfelde/' Ril/g 

D - ! 000 /Ja/hl 20. 
F: [J. Ge/il/, 79 Avelllle [JorlhJIJmy 
[Jllyer, 69005 Lyol/, 
GIJ: L. Sm 0 1/01/ . 11 Glel/garry JVay, 
Friors etW: ChriSlclll/rch, Oorsel UH23 
4EJ. 

Lidmaalschap: Hjl. 35,- per jaar, 
Il/cllIsiefjaarabolllw/le/ll 'All COl/ral/I'. 
Giro 3853388 1.1/. v, VKï'V, Emme/oord, 
EI//'ochel/II(', IlIlel'l/(/liollal Mali".\' Orda, 

A dverlen lies 
Gralis il/lm'sil/g voo/' IedelI (! per 
11 11 1Il/1/(,/" I/Iel\'. ! 0 /'('8els) , Niel-Iedell: 
Hp, /0,· . {arh'\'ell 1'001' grol<'/'t' 
(/d\'e/'«'I/Iie~' op (/(///I'raag, 

Welkom nieuwe leden ! 

De volgende nieuwe leden zijn het 
afgelopen kwartaal tot de V.K. T.V. 
toegetreden: 
143 Koninklijke Bibliotheek, Depot 

Prins 
5, 2595 

van Ned.Publikaties, 
Willem Alexanderhof 
BE DEN HAAG 

144 G.W.Oskam, Amsterdamseweg 187, 
1182 GV AMSTELVEEN (Tijdschr. 
op het gebied van vooroorlogse 
luchtvaart) 

145 A.Tigay, 26 Oxford Street, 
MONTCLAIR, NJ 07042, U.S.A. 
(dagbladen wereldwijd) 

146 M.Coolen, Smirnoffstraat 48, 
5703 GH HELMOND (kranten e.d. 
mbt Helmondse voetbalver.) 

147 G.Eindhoven, Veenweg 112, 3648 
HB WILNIS (Ned. couranten tot 
1945) 

148 \'I.E.deRuyter, Postbus 126, 
4570 AO AXEL, t~f 01155-2434 
(tijdschr. op het gebied van 
flora & fauna, spec. reptielen 
en amfibieën) 

149 C.B.v.d.Dussen, Bospolderstr. 
43A, 2912 PB NIEUWERKERK a.d, 
IJSSEL 

150 J.Hakvoort, Pyramideweg 15, 
8321 CG URK (alles over Urk) 

ADRESWIJZIGINGEN: 
132 J.A.de Wit, Dode Nieuwstraat 

20, 5211 EK DEN BOSCH, tIf. 
073-142393 

133 Mw,Drs.M,Wolf, p/a Het Neder
lands Persmuseum, Cruquiusweg 
31, 1019 AT AMSTERDAM, tlf. 
(IISG) 020-6685866 

092 J.E.van Ruller, Bloemstraat 
171-B, 1016 LA AMSTERDAM 

ROYEMENTEN: 
009 J.de Jong, Amsterdam 
011 K.Kornaat, Schiedam 
042·G.J.J.Dofferhoff, Oegstgeest 
044 F.Brouwer, Amsterdam 
097 H.Melis-Dons, Bornem, BIg. 
098 R.Sondervan, Diemen 
104 M.de Olerq, Wetteren, BIg. 
110 G.de Krem, Schepdaal, Blg. 
112 Mw.H.G.G.Burnet, Zaltbommel 
125 P.Eckel, Sth Plainfield, USA 

De laatstgenoemde 
de weinig elegante 
betalen (ook niet 
gekozen om kenbaar 
zij geen lid wensen 

personen hebben 
manier van niet 

na aanmaning) 
te maken dat 

te blijven. 
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Slii {nifdJ't 8titung 
tabt~mn3eioer 

ti' ~ c i t a 11. 1. a cVt c 111 ~ C r 

Der Führer VOl' dcm Reid,s{lJg 

Sttt @lttfdjeibttltg ClttfdjloffCll 
~cc ~ii~t'cc ccfliict \Ioc i'lCIII 91cifl)~fjt!l bclt ~:mf(clI, bo~ 91cdJt $)clltfrfJ(llllb~ 

{,i~ 31111t lc(,tclt bIlCd}3l1;cuclt -

ltufctc ,3.iclc! 
1, mic 'tYt'nflc mnll&iOo, 2, bic 'tYl'nfle bcoSTol'l'ibvl';:l 311 liifclI IIl1b B, bnfiil' ,i" fOl'oCH, 
bnf! illl ~cl'r)oHlli;:l mClllfifJlnllb;:l 3" q311lw dllc ~Cllbllllll dlltl'ilt, eille ~{cllbcl'IIIl!1, 

bic dil feil'blióJe(l ;RUjI'llIlIIlClllcÛCII jiil)el'ftcTlt 

l/~vlclI fJnt f)ellte IInifJt i~IlIl' ceftelllllnl '~,uf IIllfct'CIII clOCIlCII ;tCt'l'itVl'i1l1ll {Jet'cito Illllf) 
wit I'Cfllllol'CII e;olbl\tell ocfó)~ljjclI, 6ci/,5,45 ltfJe \Vieb jeut 311l'iirfocirlJllifcII, IIl1b ~I\III 

. jcut n(i lUil'b ~hllIlJI~ H1!t jBolIIûe \Iel'ooltell," 

,,'.roCIII' 'wi/ biefc ~ewcillfrf)nït Ûilbcll,'cilO llcl'f((Jl~IOl'CII, 311 IlICc,;, elltif()(llfi~II, "I-fl~lIlnl~' 
{lclUillt 311 fnvitlllienll, bIllIl' hlil'b· IIl1fcl' 2\:.iUe jebel' 'illot ,~"1el'e lüel'bell," 

l,h antln, I.Ecl'!(mbtr, 
f;cuf( !,JormiUog UI11 to U~r Irof b(t Dcul[d)t lMd)llfog lUt 

<tnlg(gtnnll~li1( clnn I:fdlärullO bu Jü~rcT!l JU[Ollllntfl, 

J1uq tlllr 10 lI~r lu~r bfr 'iJü~rcr. ~cr Icli:lgrou( lIul. 
I I) r Ol hug, DM ;Xm :Rd"'1~!(jg vor. ~ru !Jtdá;~fog~f!(balLbc 
WUrt"l( fr NIJl 'Prari\lmtcn l:{S ~lcidJet\l9i1, GkncrolljdblUlHI,ljotl 
IDûrÎl1tl, «tlTufil unb lolort ou[ bi~ ~1'lIicru1\Il$!dl>nn( 
gddtd. 

.Ilun~\t{lunilfU btr '21t-accr~l1tJCl1 gdliltOl ~n ijiiljrn in bitfer 
tl1tfd:l(jbtl~W GllI!II::IC, 

Die 5trotlop<r ,1dn! I}t"ulc bola p,rtt11l1Jllit 'J3Ub, flilollrn /lul 
~(I\1(11 Mil burdJ bo& Gl1dlin bn 6S,'JJliinUH, :Dh' ~lb!1rMb. 
11dm rt.\I1Ulcu Hl! beule morgcu UUI;} UI;t tJClflönblgl 11111> ,lU 
ber !JhM)s!o[lsruuI1Çj fÎllbcrulcn n1crbw, EOl1"CÏI pc ,\U (ml:ljrn 
1t1arfll, !Inb fit tfdjl,Vilig njrl)ÎwCI1, (!inf gr~óm 3(1)1 !jubel 
ndJ Idjoll lanOer( 3\;' toor bn 6!bul1l1 1111 Stld! dn. ~n (\:Jruppcn 
IlelJCII fie illl (tJejprM, IlddulIJlbtr. '.11111 nUm (i),jld)lcrn 111 ~~r 
lfll1ltbfrbebculuI1QsDollcn6Iunbf.'!'Jolonlt bali 
SrOUlt ber 'l-\Ilrichmijollll toorb<:nlrl)lc, ld[lUl lid,! I)tute Qud) 

tilde IIrllut Uniforme" bn 2l.bg(llrbndrn, bic .,UI1\ 1JJUlilarbiclll! 
(inócruffll IllMbm Ilnl). l\le Dlplollllllclllonc iil fbw!o 
mie btl9 non,,, f)lluS bid}1 htlrhl. !DillIl Ji(~1 brn ~tolllfJol!(fll Ilub I 
mejanbtcn bit grofit 6rannulI~ ber ~fwarlUI1!1 on. 

21~orbndt. !DlÖ'lmrr kli ~ulj\f)fn :Rddostaj't.1 
e-cll ~.Dl(Onllltn td~ct1ltir tlUt uullt b,! C~nl rillt! '!l1"toltntG, bll~ Ut1& 

tin!l b(lo 'llfrj,llntr 1111(11 tJCI.!;ffl tlt UII~ N~ 1111/1111(l)r In Idntr 
'lI1'&Qthlltl1 unb {fnl<lrhlfln untluii~li,IJ ~(lt'l,rNn frot. D ti 11 J I il 
roOt IInb 11I fint brulfd)( SlQbtl 

~{uf ben ~t\11{fLltl\l$.~al1ll11 linbUi lid) IdJMl dnigt Sdi por 
6illutlll$.btgll111 bic Indltm !Jl ~ I d) s minlIl (r tin. ~II b<:t 
tlorbctllCl1 !JttoicnlllilS~atlr ~t~1 111>111 'l(Îdj~l1lil1i!IH hc~ 21UG' 
IlIJrl!nm IJlln Sllbbtutrop. 

Hili 10 lI~r biud (int elmmt hurd) ben 2oulfprrrl)cr, bic 

'l-ll~uc CÎtIJIUltbmcll. Die Qjcrpr~dj~ (I{[jlunl1I1C11. 'D ( r 
'ijn~rn bchlil bell 6001. :Durd) bÎe md/JUl 1>n 
2l.b\1Corllndtl1, bil' lid) jolort oon i~r(l\ 61U(1l UI)(I'(I1, j\dJt ct 
!Otlgl01l1 311 l,il1(111 \lflll!. ers 1(llgtn i~11I tin ~cid)~to.OilprlÏjiVtl1l 
(lJmctlll[cJbUlllrjd)all ffi a ~ In g, ber 61cUL1crlrdcr hes \'jiH)tU5 
!I1ul>(lJj rJ (ó unb bn ~lddjsmil1illu b(5 ~llllHll art ft, ~fl5 bcr 
'3[\l)tn jdncl1 '~lhlti cinnllllllll, brÎl\\l1 i~U\ b,JS .f)('lUS DIIlJliollci\ 

I)ar, bic bH aütru lild)tlnb Cntoc!lwt1i1Jl1l1!. 

meld}~I!tM\'riifll'l(l1t (~tllUI,IICllIlI1~rfdl,IU Nilrlllil 
ni1l!llcllojorl bie 6ibung. 

~l) ~,l"C Eir, 10 lûl/rl cr OU,, af! I/wir II\prgtn IUlI .1 WIT dil' 
hru!(1\ lenlltn.' 1'lcu! kI OrQ~nilllll{ln ~u tilnj<ltt5 toNI lJhl~' 
,\(Uj}{n unI'< nrtlllw~Q(n 111 ft (','(Iultîl<n, (lI\(n l(i! brr 'lU1J\'1lI~' 
Ilr/tn r(d)IJdlijt ~(t\Ul>llnlltn. UNr l(lO '!~ptoIJlntil finb hUl!( 
r.ltl)! bnkr Ullf, It'(i! ~e t>~r! Itt~; IN lJ<ult t<tr hul!rI)(' !Dlllnn 
"lil kjlm l:int S)!Iltun\l, b(lhnmnl\mll "'!rb, 0111 6~1~~1 lifT 
'll\ri)l1l1nr!J1. Ek u'(lbfn 1>011 ItJtt 'i\lllrl;lt !lilt, 11'11 !i( t"':1 ~tlol1\lr 
;idd/~Inll tun rolr!! 1)llnn (lIM :Hdrt),.log~.'riîn~nl {lJtnnal!fll'. 
morldJilII mörh16 ~111 îJ!lt)m bilt 2Eo.'lt. 

btf'l.'f brr ,)lnll(11"llloll11n'n1U~ ,'llf 2JI<lÓ)t lom. !)nUt I1l1ln (\Idc~t;t, 
lHH, (1111 brtn 'lI.1r\1t lrlclJ.Hd;1ltr 'lJrr!l<lnbi~II1\1l bit :ll.n,ift~'JI(n 
burd:\ujlHntn. 'lJjGI1 IQI t& I1ldJI! en jfbtm fll1ltl1\C11 Î\1J1t 
t)llbt Irt) h-.11u bonn \'\'IIt miT ou~ nl",! dnlll ... 1, ID1\ban (l11H1i11~ 
'll~rld"u~~ ,Iur 'IN.ifl11n IInrr!röalit1jfr ,'\1I113nbt 11;0110,1,1. ~Uf 
biflr ikitj,i)lJ!1t Ilnb, 1111, 61t IUÎntn, <l{>iJdr1JHI wOlblll. ;J.IJ 
!>mud/t Ilr nid:1l im fin,lr!nm o.ut.lll\~~I{n, 

ttllt birlf &hif1t \'(1)<Ul/(n l~tu lullurtll~ O":tlct,!irhlln\l alle,id,li,IIIVfI 'DIt ~t1diliî!lf ,Iur.~ Ü It u n g ~ 11 (11 r t n \ u IJ g. Id, IDtIlI1 nob 
N<n «lllf~/tli '1\('11, (lbnr bllG in ItU tielen i>hti,l/cn ru,"jrtC.1 ticli!t rof1\~ill ,\UI' 'llil\lIn~!:Ih:ltiHgung. bit 1\HldJliijf( .IUT '1\( I,dll iin. 
'HQl"Mul ~(IIjJ.'(n l1'iHN. f u n Il bn l\ rtt 11' I ii~, u 11 Il, tilt :t1~Ildlliipc lUT 'llutjd;lIlhm{\ 

1'I0n,\ln !purbr l'i1n uni Gtlrcnnl! l'cr ~orri~'\r \'1'11 ~t"rln I11'1I In !lldn,n 21ulIm UIlt ~tl11 ~j;lf(H(djl j,l/wu .Iu NHillt>dHIl~n 
4"ndrlnll '.DIt N<rt Itbcnbtn bfulld)(n !l1Iir;{ltr~dlrn In ~:r ~fl~ottn ~rr tnj)~lfnCI1 J\rI((l~lü~runll. ele !fnntn ~it ~N!d!Ij;lIr. 
qUI1(Il"IIj1tn ~dlt miÎl~.,]n~dl! Ilbtr tlnr llliUi~n '.m(lIfdltli\ ~It Idl Ü!-tT lIit ~"hll("b!MIII t-rr 'liIirbtrl}rr!Jdlunl.\ ba bcu1l1'l)tn 
btulf~n 'l.\lull~ mllnhl1 !I1J~n In bOl ~~rfn HII!I,'I!110 i-~rt El"ulluainUiît ilbn bit 1t1~!fdj(1I :l!t!dJ!\ltl'!Clt morljlt, bit rublojfn 
f)tint~1 IHltdllrn! 'l\\ir hmllrr, h' 11,1~1 irl) ojl,1) hit( I'rrjud/', ~\;Ifudlt, Me hij \U finft Iridllid)tn 'tl(llttin~i!\llfIn m'er bn' ~lro. 
Uili Il, ,l! '1\1",1,' II i,' Ii 11,1, f r '11,' I' I I i ,I 11 ~, 11 ,I I 1,1, 111l!" riill Hl lil r"llh'rlll>!i !llltlllhlll!\1 lIub h';I!(1 ith I ~,I \ 1\[,11,11111 Gn\lc!llt· 

, I .:-i.,· 0 1111.1 

mie jBel'cilliOllllfllllit ~~I{CIt 
PB llcrlin, t. e{rIClllhn. 

!lilir Iviffw H, bllll bu \'jiibm ~m flol1llill l1ill)1 !iCll'llll!!, 
lr>l1bHI1 olIt~ {1t1al1 ~o~ 1~11 ~u Iln~inbtrn, bflill bQ~ Elrdl(l1 
21boll S)illull I[lO( fell I)n 'l11QdjmI1W\0~11l~ barollj ~cridJld, 
b05 'JJnl)a!!nis 31Uild)(I\ 1)culjrljlonb Ullb 1.\(11(11 ,\!llIilJ)it .\11 
1\~tmt1linmn, U111 /xI11t1 in cincr 01.'jl,[[rrIlU ~'(lIIUj(,ltII 
2UI1l~!p~aTf bfll !I.lnhld) .W III1IHI\i'hmnl, bit lir~nrll Î'(~ 
b(utldJcn OlltnS IIUI ~u ~rito!t~I1, bir blJ[li}, bJ~ i3Jirbmsb:lt~1 
[Ion i'<-rjail1cs in 10 jdl}jl.ltr, hHUU$!(O[bïr!;~cr Uilt> b(l!1:d'l' 
l.!t~tlall1lmn(n Illlb bic bW1!d)c (!;~r( m!f{l\J1~n \T~lTII1I1"n;1(,1 
l\1orbrn IllIHm. :Die 2Ihjld)t, bit bl\' Edll\pla bt" liri(b(,l1~MJII:? 
b~bcl toa!"l,lW, fCIIIlIc I(imn ~lu\lrll~lid ~lllI'jfflhll!1 I,·;n. :i)1I;<:) 
bIc 'Sd) 0 "UTl g (111($ ,1\! \I 1111 bç s, ber I1 ii 1I~ i~ c 
m t ibungcu mij Dtu Ild)1 Cl 11 ti lJ t r (Ijl. r (u!c n 
mu!ll", joUle ba~ IHUt ~OICiI nUf 11111 10 It\lcr Uil 
bit !Wel/mild)lc l1elclltl IIlcrbrn 11111> (;11(11 lidlrHl1 
'ijo.ltllr in bmn bwtfd)ftinblldJcr 11(llitit hilbell. 'll(\lm lj~1 nlj) 

Itllll1t tlo.l)rt ,\11 bklcr moUt tln(~ ~llld~ .\U 3111cdm brr l\.\~il, 
nla,iJt\' IJ<fllfl!fbcn, 1>is ber ~IQr!dloll 'Lt i 1I u b III blls~~o· 
I)iin~nl~ blelcr el(Uun~ btAtili unb fid} br>d)~tqil1 CI:l\tI1loh, aUl 

tln 'lJ"liliQI1 ein!, l.rnbll1lcn bCf ~ellmadJlt, Inlollhrh~:1 
Utonfrcld)s, ,lil filler Ql1l(1110mfll \lub,l1m IINI fillCIICIl 
r" Inll dj C 11 ~ n I ( r f I1 t n b(ltinlllltrn ~hll1lif hkqullr~ol. 
îlt>H bi~ ~)t (I dJ I "11"1 t r bra !DlotldJal!s ti l' r I " u 1"1" t tril bic 
lfrlrnnlnls b(, 1JJtorld)aUs [lollig, Eit fnhl10llbrn liet) bfll 
ed)luDlnlllmU1~w. bi~ aus bn S)cr!tdlU1111 l'r!!rrcr ):totlidj' 
POluijd)n mC31cl)uJlgOl !lclö~(I1 11I\(bm l11uUtcn, lint< t'( ... ,~I'CI1 

Nt\\tllllll\\rlil ""U nih brulid)'I'"fnlld)fII hIlO(n,iCII 

tlull Dunn, t.E"I'/(ml!(f, 

Dal O(~rromll1anh btt lDt~tJnad;1 91(11 IJdmlnl: 

'lful lltl(~1 b:. 30lJwt unb Olxrllfn DelcIJls!Jo(IC[!i ~o.l ~ic 
llIc~cmlld.J1 bcn (lrll"'u Sdjll~ bu R,ldJtti iibtrnl'm' 
min. 311 ct:rliilhll1lJ I~trt 'Uulhagef, btr polnljd)rn @c~al! Cf:,,· 
~1I11 lU Qc{llcltn, (inb :tcuppcn btl bfulldJ~n f}Wf!! ,., I ui f 
hü~ übt, alll bculldJ·polnl1d,en ffirtlllCn Jum 

m til' a GIl Q ti 11 onodultn. 
ItIlthft)fltlll !I"b Ilit Idll"O 11 bt r bI reu Illu(\ 11 ( 1111 1\ 

Ij I" tlt 1" .. '1 

De avondkrant Kölnische zeitung Stadt-Anzeiger van 1 september 1939 meldt 
dat de Führer voor de Reichstag de wil en het recht van Duitsland heeft 
duidelijk gemaakt om tot het uiterste bepaalde doelen te verwezenlijken. De 
grote titel luidt: "Tot een beslissing besloten".De doelstellingen zijn: 1, 
Het vraagstuk Danzig en 2. dat van de Korridor op te lossen en 3. ervoor te 
zorgen dat "in de verhouding met Polen er een kentering intreedt teneinde 
een vredevol samenleven mogelijk te maken". Verder wordt gemeld dat de 
Polen weerstand bieden en dat sedert 5,45 uur wordt teruggeschoten en 
"bom met bom" wordt vergolden, 
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1l2DE JAARGANG ~iicun'Q J1.m$ter6amsc(J12 @:ourant AVONDBLAD 
Aoo,'mt,\\b'- I tN I'tH .... \It AI< 1 AAL. 

\lEf~ MAANn EN PEk WEEK. ALGEMEEN HA,NDELSBLAD lithO LJt..\\. A.W.' IlkI)A,\\ 
11 }OJU , l'U;)Tu!l<u t-O 
Tf:ftFU()~ LOC )1141:4 
I~T E!<LOCAAL H O~2] 

Maandag 28 Augustus 1939 
No. 36S;11 AchWen hlndzijJl!n 

Directeur: Mr. H. M. PLl\:-lTEN 
UitIP~C Hn I.ct "AI~emeen H.ln<lthbLld" N, V, 

N.l. VoorbUf~wal 2J~.240. Arnsterd.,O\ (Cl. 

Nederland Mobiliseert Leger en Vloot 
Daladier houdt Eerste Opkomst: IIn briefwisseling met 

Din s d ~_~ r a::n h ~~~~ :::.s I vast aan zijn eiseh: Da~,~;~~~::,:~~::t~~;,":';~~~'~;:~~; 
De Regeeringspersdienst meldt: 
Ten einde ten volle voorbereid te 

zijn op den plicht, welke op Neder
land zou rusten om, in geval dat, 
tegen alle nog bestaande hoop in, een 
gewapend conflict in het buitenland 
mocht uitbreken, onze onzijdigheid 
naar alle zijden met alle ter beschik
king staande middelen te handhaven, 
heeft de Regeering gemeend niet lan
ger te mogen wachten met het nemen 
van den uitersten voorzorgsmaat
regel en is daarom thans het bevel 
gegeven tot mobilisatie van leger en 

Op 2fi AU~ustu5I.1.le 17.30 uur is de Franschc ambaS5adcur Ie RL>fI!in, 
Coulolldre - in antwoord op een uilnoodi/.lil1~ - door Hitll!( ontvangen 
JJ1!U verzocht den amblissadeur ccn verldaring van HitIer aan DalaJier h 
m't.'Thantiigen, In deze \'~rkIÎlrin.ll gaf de RiJkski\n~('llcr Ic kennen, tbl hij 

nld lall.'4'er kan duld~n, dat de toestand, zooals deze in Polen beslalt, blijft 

\'oorlbestêli\n en dilt hij bdreurt. dilt Duit~ch en FrJns::h bl0CJ zou kunnen 
\loeien. IcnJot~\'{)lge van de m"atregelen, welke hij genoodzilakt wu kunnen 
zijn tc nemen, lot regeling "an den toestand, 

Minister-president Do'Ilildier he~rt onmiddellijk Hitier een boodschêlp 
doen o,'erhandi~en, waarin hij eraan ht:rlnnerl, dat frankrijk diep wrknocht 
is aan den \'rede Tezelfdertijd gaf hij Ie kennen, dat Frankrijk trouw zou 
blijn'll aan de ,'erpUchtingen, welke het openlijk jC"gens andere mogendheden 
heeft a;tng~~aan, Verder herinnerde hiJ eraan dat geen enkel Franschm:.n 
mé~r heeft }tcJaan dan hijzelf, om een goede verstandhouding lof stand te 
bren,lten lu:.schcn het Dultsehe cn Fransch~ volk 

~Unister·pre~ic..lent DalaJlcr stelde zich garant ,'oor de bereidwilligheid, 
\\clke Puten te ~'Îenncn heeft ):Iege,'cn lol hel ai\nvaw.lcn ,'an ecn methode van 

\Icderkccrig Hij oOllerh~IHlden, Hij bc\'t'~ligde dOlt niemand md mcnschcliik 
ge\'oel ?Ou kunnen be.llrijptn, w~arom een oorlo~ wu kunnen uitbreken, 
lOnd!..'f ,tat op zijn minst cen nieuwe poging is geJi'lan tot ccn direde, vrct'J
Z3mc regrlin~ ,'"n het ~c5chil tu::.schcn Duitschland en Polen Hij \'crkla,m,le 
zich bereid alle pn!tingen In het "'uk tc stellen, om een dergelijk stre"ell 

In den l1lidJag \',Hl 26 AuJotul\tus heeft Hijkskansclicr Hill(,( den Fmn
schcn 31l1hassadL'Uf ontvang4:n en hem mcJcgcdedc.l, dat hij de \'oor~lcllell. 

w"lkc minl:,Ier-presiJcnl Oaladict hedt ~cda;m, niet kon aan\'ilarc.hm, vloot. 

If) lUJ IliLlE INIID E lNl IIINI ~V/ 0 INIIEI~S 0 IMI G IEI~ 0 IMIIE INl. 

Een der vele batterijen aan de rand der ongelukkige stad, die zonder onderbreking hun projectielen op de verschillende 
wijken slingerden. Het bombardement van Warschau is een snijdend commentaar geweest op de vele schoone woorden, 

die men in allerlei landen de laatste jaren aan "humaniseering van de oorlog" heeft gewijd! 



alendarium derde kwartaal 1939 

3 jul 1939 
De Sovjet regering reageert ont
wijkend op Brits-Franse voorstel
len tot vorming van één anti-Nazi 
front. 
5 jul 1939 
Het Vaticaan heft de veroordeling 
van de Action Française (een fas
cistische organisatie) op. 
14 jul 1939 
President Roosevelt vraagt het Am. 
Congres het wapenembargo (onder
deel van de neutraliteitswetten) 
te doen opheffen teneinde de Brit
se regering met wapenleveranties 
te kunnen helpen. 
23 jul 1939 
De Sovjet-Regering stelt Britten 
en Fransen voor om trilaterale 
militaire besprekingen te voeren 
in Moskou. 
25 jul 1939 
Vorming van een minderheidskabinet 
in Nederland: 5e kabinet Colijn. 
26 jul 1939 
De Ver. Staten zeggen hun handels
verdrag met Japan op vanwege de 
Japanse agressie tegen o.m. China. 
28 jul 1939 
Het kabinet Colijn valt. De Britse 
regering neemt scherpe maatregelen 
tegen de I.R.A. 
31 jul 1939 
De Britse Eerste Minister Neville 
Chamberlain kondigt een militaire 
missie van Britten en Fransen naar 
Moskou aan, als reaktie op het 
Sovjet-voorstel. Anti-Duitse on
lusten in Bohemen en Moravië. 
2 aug 1939 
Albert Einstein verzoekt President 
Roosevelt een fonds in te stellen 
om een atoombom te ontwikkelen. 
4 aug 1939 
Alle politieke partijen in Spanje 
behalve Francols Falange worden 
verboden. 
5 aug 1939 
HKH Prinses Irene geboren. 
10 aug 1939 
Vorming van het 2e Kabinet De Geer 
11 aug 1939 
Alfred Rosenberg, de Nazi partij
ideoloog, sticht te Frankfurt/Main 
het Centraal Instituut ter Bestu
dering van het Jodenvraagstuk. 

12 aug 1939 
Britse en Franse militaire experts 
arriveren te Moskou. De besprekin
gen zullen zeer taai blijken. 
17 aug 1939 
Polen sluit het kleine grensver
keer met Duitsland in Silezië. 
20 aug 1939 
Gevechten tussen Japanse en Sovjet 
troepen aan de grens van Mants
joerije en Mongolië: de Russen 
onder Zhukov winnen. 
23 aug 1939 
In Moskou wordt een Duits-Russisch 
niet-aanvalsverdrag getekend door 
Molotov en Von Ribbentrop. 
De Oslo-staten, te Brussel in ver
gadering bijeen, roepen op tot 
vrede. 
25 aug 1939 
Nederland besluit tot een voor
mobilisatie van de strijdmacht. 
Duitse handelsschepen worden in 
het geheim geïnstrueerd naar het 
eigen land terug te keren. 
26 aug 1939 
De Belgische regering besluit tot 
een gedeeltelijke mobilisatie. 
Kroatië krijgt autonomie binnen 
Joegoslavië. 
28 aug 1939 ---------------.. 
Koning Leopold en Koningin Wilhel
mina doen een aanbod om te bemid
delen tussen Polen en Duitsland. 
Nederland mobiliseert volledi . 
29 aug 1939 
HitIer herhaalt zijn territoriale 
eisen tegenover Polen. 
30 aug 1939 
Polen mobiliseert. De Poolse cor
ridor wordt afgesloten voor alle 
verkeer tussen Oost-Pruisen en de 
rest van Duitsland. 
Generaal Reijnders wordt benoemd 
tot opperbevelhebber van de Neder
landse strijdkrachten. 
1 sep 1939 
Duitse troepen vallen massaal 
Polen binnen, z.g. ter aktieve be
scherming van het Duitse Rijk. Een 
wet voor hereniging van Danzig met 
Duitsland wordt afgekondigd. 
HitIer vaardigt een bevel uit ter 
euthanasie van geesteszieken, die 
in 5 speciale inrichtingen om het 
leven moeten worden gebracht. 
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Kalendarium derde kwartaal 1939 (vervolg) 

3 sep 1939 
Groot-Brittannië en Frankrijk ver
klaren Duitsland de oorlog. Van 
hun ultimatum heeft HitIer zich 
niets aangetrokken. Het begin dus 
van de Tweede Wereldoorlog. 
In Londen formeert Chamberlain een 
oorlogskabinet, waarin Winston 
Churchill wordt opgenomen als 
First Lord of the Admiralty (Min. 
van Marine). 
4 sep 1939 
Nederland en België verklaren zich 
neutraal. De Tweede Kamer neemt de 
Mobilisatiewet en de Wet op de 
Staat van Oorlog aan. 
5 sep 1939 
De Verenigde Staten verklaren zich 
neutraal. 
6 sep 1939 
De Royal Navy begint een blokkade 
van de Noordduitse kust. 
Zuid-Afrika verklaart Duitsland de 
oorlog. Egypte verbreekt haar 
diplomatieke betrekkingen met 
Berlijn. 
9 sep 1939 
De slag om Warschau begint. 
10 sep 1939 
Canada verklaart Duitsland de 
oorlog. 
11 sep 1939 
Irak en Saoedi-Arabië verklaren 
Duitsland de oorlog. 
12 sep 1939 
De Franse premier Daladier 
formeert een oorlogskabinet. 
17 sep 1939 
Het Rode Leger bezet Oost Polen 
tot de Curzon linie. 
18 sep 1939 
De Poolse regering gaat in 
Roemenië in ballingschap. 
19 sep 1939 
De eerste eenheden van de British 
Expeditionary Force zetten voet 
aan wal in Frankrijk. 
21 sep 1989 
De Roemeense premier Calinescu 
wordt door leden van de fascisti
sche IJzeren Garde vermoord. 
27 sep 1989 
Capitulatie van Warschau. 
29 sep 1989 
In Frankrijk richt gen.Sikorski 
een Pools leger op. 

De alles overheersende gebeurtenis 
in de maanden juli, augustus en 
september van 1939 is uiteraard 
het uitbreken van de oorlog, die 
in de daaraan voorafgaande maanden 
gaandeweg onontkoombaar werd, maar 
door sommigen al jaren tevoren was 
voorspeld. De direkte aanleiding 
is de Poolse kwestie: Hitler's 
territoriale eisen zijn voor Polen 
onaanvaardbaar. De Poolse regering 
zoekt en vindt steun in Londen en 
Parijs, waar zij garanties voor de 
Poolse onafhankelijkheid weet te 
verwerven. Wanneer de Britse en 
Franse ultimata, volgend op de 
Duitse inval in Polen, blijken te 
worden genegeerd, trekken de grote 
westelijke mogendheden de konse
kwentie: Duitsland wordt de oorlog 
verklaard. 

Datgene evenwel wat Duitsland het 
meest heeft te vrezen, te weten 
een oorlog op twee fronten, hebben 
de Nazi's weten te ondervangen 
door met de Sovjet-Unie een niet
aanvalsverdrag af te sluiten. Op 
23 augustus, terwijl (eveneens in 
Moskou) de Sovjets nog met Britse 
en Franse militaire experts in on
derhandeling zijn, wordt dit pact 
door de ministers van buitenlandse 
zaken, Molotov en Von Ribbentrop, 
ondertekend. Een spektalulaire, 
want totaal onverwachte gebeurte
nis, die door velen wordt gezien 
als het bewijs van de doortrapt
heid van dictator Stalin. 

Een iets ander licht werd door 
Stalin zelf op deze zaak geworpen 
toen Churchill in 1942 in Moskou 
was voor besprekingen. Hij zei de 
indruk te hebben gekregen dat de 
Britse en Franse regeringen niet 
van plan waren om omwille van 
Polen ten oorlog te trekken, maar 
in plaats daarvan hoopten dat een 
diplomatiek front van Londen, 
Parijs en Moskou de Duitsers in 
toom zou kunnen houden. De in Mos
kou op dat moment gehouden confe
rentie werd door de Sovjets gezien 
als uiting van die hoop. Stal in 
zei er zeker van te zijn geweest 
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dat deze hoop ijdel zou blijken, 
reden waarom de Russen weliswaar 
de deur voor de Westelijke mogend
heden openhielden, maar zich ner
gens op wensten vast te leggen. 

Stalin had in die augustus-dagen 
van 1939 de Fransen gevraagd hoe
veel divisies zij bij mobilisatie 
tegen Duitsland in het veld konden 
brengen. Het antwoord luidde onge
veer honderd. Daarop vroeg hij 
hoeveel de Britten zouden sturen. 
Dit bleken er twee te zijn, en 
nad erhand nog eens twee. "Juist", 
had Stalin gezegd. "Twee en nader
hand nog eens twee. Weet U hoeveel 
divisies wij moeten inzetten 
indien wij in een oorlog tegen de 
Duitsers verwikkeld raken?" Er 
viel een stilte. "Meer dan drie
honderd", aldus Stalin. Wanneer en 
met wie deze discussie werd ge
voerd is nooit bekend geworden. 
Ohurchill, uit wiens memoires het 
bovenstaande is opgetekend, moest 
toegeven dat de argumentatie van 
de Russen steekhoudend was. 

Opvallend is ook de datum van 2 
augustus 1939, w~nneer Einstein er 
bij de Amerikaanse regering op 
aandringt ernst te maken met de 
ontwikkeling van een atoombom. Een 
paar weken voordien had een Britse 
zondagskrant gemeld dat met behulp 
van uranium kettingreakties konden 
worden opgewekt waarbij een ont
zagwekkende hoeveelheid energie 
zou vrijkomen. Gesproken was van 
het splitsen van atomen door neu
tronen. Ook Ohurchill is zich be
wust van de militaire betekenis 
hiervan, maar realiseert zich ook 
dat het een kwestie van jaren zal 
zijn voordat dit idee in de prak
tijk zal kunnen worden toegepast, 
en dat de Duitsers slechts zeer 
kleine hoeveelheden uranium tot 
hun beschikking hebben (t.w. in 
het voormalige Tsjecho-Slowakije). 
Bovendien zal niemand hiermee op 
kleine schaal kunnen experimente
ren: zoiets wordt altijd bekend, 
zodat op tijd tegenmaatregelen 
kunnen worden getroffen.- DJO 

(/ g Het einde van Fleet Street - Met de 
verhuizing van uitgeverij die in 1918 door 
Lord Beaverbrook werd opgericht, is een 
einde gekomen aan alle krantenaktiviteiten 
in de Londense Fleet Streel. De Sunday 
Express en haar zusterbladen Daily Express 
an Daily Star verschijnen nu vanuit een 
plaats ten zuiden van de Theems. Het 
beroemde Express-gebouw is verkocht aan 
een Japanse firma in onroerend goed. 
Daarmee is Fleet Street een straat van 
banken en kantoren. Alleen de aanwezigheid 
van persbureaus herinneren nog aan de 
vHrtrouwde Fleet Streel. De 
krantengeschiedenis van Fleet Street begon 
rond 1500. Door haar gunstige ligging 
tussen het parlement in Westminsier en de 
City met zijn financiële macht was Fleet 
Street eeuwenlang het centrum van de 
Britse journalistiek. 

tf g Het pan-Europese blad "The European" 
( onze voorzitter heeft ettelijke exemplaren 
van het reeds verspreide proefnummer nota 
bene) zou dan toch verschijnen in het 
voorjaar 1990. In maart zei Maxwell nog 
dat de lancering van zijn The European was 
uitgesteld tot in het najaar deels wegens 
meningsverschillen tussen de Franse en 
Britse direkteuren. Hij maakte toen ook 
bekend dat hij zou beginnen met een 
wekelijkse in plaats van een dagelijkse 
editie. 

tf g Met 32% van het kijkerspubliek is 
VTM (Vlaamse Televisiernij.) na enkele 
weken al het Ineest bekeken tv-station in 
Vlaanderen. In februari 11. kondigde VTM een 
marktaandeel van 20% aan en de 
reklametarieven werden op deze prognose 
gebaseerd. Tijdens de eerste periode lag het 
aandeel van BRT op 20%, terwijl BRT-2 
een score van 10% had. VTM is enkel via de 
kabel te zien, zodat VTM nergens in 
Nederland kan worden bekeken. 
Omgekeerd zal de Nederlandse commerciële 
zender TV-10 ook niet in verdwijnen dus in 
Vlaanderen zeer bekende Nederlanders ( 
zoals Postema, Brandsteder, Brink) uit het 
gezichtsveld. Vlaanderen kunnen bekeken 
worden. 
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tf Q Uitslag van onze verloting: het exemplaar 
(ex- Persmuseum ) van" De Nederlandse 
Krant 1618-1978" is gewonnen door de heer 
Bosman te Dordrecht, die het werk inmiddels 
heeft ontvangen. Proficiat! 

De reprodukties in dit nummer komen uit de 
verzamelingen van D. Oostra, Emmeloord; 
Ulrik Nimmegeers, Antwerpen; Bob van Beets' 
Krantenkabinet, Zandvoort; H. Mans, Frankrijk; 
J. Anten, Wassenaar. 

~ In ons volgend nummer een kranten
curiosum van de heer Bosman uit Dordrecht: 
na de aardbeving in San Francisco (1906) 
gaven plaatselijk drie kranten samen één 
enkele "rampkrant" uit. 

Deze sprekende foto van de tot over
gave gedwongen Poolse commandant 
van de Westerplatte bij Danzig ver
meldt zijn naam niet. Via ons 
bestuurslid O. Sp ronk vernamen wij 
dat het om majoor H. Sucharski gaat. 
Van de 265 verdedigers van de 
Westerplatte waren na de overgave op 
7 september1939 nog 50 in leven. 
Deze gegevens vernam de hr. Spronk 
van de hr. P.C. Coenders van het 
Generaal Maczek Museum in Breda. 
Deze instelling is eveneens lid van 
onze vereniging. 

(Deze foto en ook deze op de volgende 
pagina uit nummers van "Het Leven" van 
september 1939, verzameling Anten, Was
senaar) 
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aCHTEN DB LAD A 

Actieve neutraliteit· 

·R ... e.n v~rru.send als het plotselinge 
bezoek van Koning Leopold alln onze 
Koningin, 11 de Inhoud Vin het commu
niqué, dat gistera\'ond nut aanleiding 
van de be~prekingen tuss..:hen de ~ide 
~taatshoolden en hun verantwoordelijke 
minbten openbaar IJ gernukt. Verrusend, 
niet omd&l we de gedachte aan vrede ook 
mut één oogenblik uit omen geest zouclC!n 
mogen bannen, maar omdat de Internatlo. 
nale akker de Inule weken niet b!jz.onder 
t~bereld ,scheen om het" laad WIR een 
nieuw vredesinitiatief tot ontkieming Ie 
brengen, In het telegram ve.n de belde 
Souvereinen IIIn de Italiuhoofden van 
Duibchland, Frankrijk en Groot-Brltannië 
wordt dit ook in 100Verte erkend all wordt 
opgemerkt, dal, in de tegenwoordige om
rtandlgheden, het voor de oorlogvoerende 
partijen moeiliJk Is met elkander In ver· 
binding te treden teneinde haar stand
punten te preebeeren en dichter bij elkaar 
te brengen. Hiermede d~len de belde 
Souverelnen ongetwijfeld op den toestand, 
onlstsan nadat de Oulhche Leider In 
zijn Rljksda,rede ,'M eenlge weken ge
leden een \'Tedesaanbod had gedaan en 
de.arop '''lnwege Engeland en Frankrijk In 
het al,emeen a(""ljlend Wal geantwoord. 

Het zou echter van een \'erv.·erpelljk 
fata1l5me getuigen, Indien alleen reedl uit 
dit gebrek aan wederzijdlche t~n8derlng 
tot de belUste onmogelijkheid van een 
vrêdeulultlng zou worden geconcludeerd. 
De omstandigheid immers - Wflan'an ook 
in den aanvang van het telegtam wordt 
gesproken - dat de oorlog Jn Wnt· Europa 
nog altijd niet .,met vol ge ..... eld .. Is be
gonnen, mpet nOl IIteeds voedsel geven 
SM de hoop, dat hel losbanten "an de 
):;roote ramp nog kan worden verhinderd. 
Geleid door deze hoop, ,evoelen Koningin 
·Wilhelmlna en Koning Leopold het als 
Hun plicht. Hun Item opnieuw te ver
heffen. Wederom verklaren Zij zich bereId, 
Hun "goede dieMten" alin te bieden. 

De eerste mul, dat Zij djt aanbod 
deden, Wal het nog vrede. Het k ..... am zeker 
niet te vervallton, toen de oorlog begon. 
aanGezien he\ niet aan eton termijn Wa! 

~ebondton. Van het eerste unbod zouden 
de b1!nh;erenten dUI ook than! nog gebrUik 
hebben kunnen maken. Nu echler de om
~tandlgheden tlnd.sdien z.oodsnlg ,'eran
nHd zijn, nu de wereld is "erdeeld in 
oorlogvoerenden en neutralen, 111 de ver
nil'uwlng ,-an het unbod ,'an goede 
rlil!mlen I'cn daad vr.n "'i,is heldd, omrl1'lt 

VIJ,,,,, Hlltu .... RoJtud.lmlcb. CeuubJ N.V. Ie RoUudu1:l. 
podukl.lll.llf ,P.elltrdu", Ho, co • Do" Hu" Ho. tHl, 

EEN, NIEUW "AANBOD VAN GOEDE DIENSTEN" VAN 
KONINGIN WILHELMI~A EN KONING LEOPOLD 

Het officiëele communiqué 
Qe regeeringspersdlenst meldt: 
H.H.M.M. de Koningin der Nederlanden en de Koning dei 

Belgen hebben een ontmoeting in Den Hoog gehad op <5 en 7 
November. • 

De Souverelnen woren vergezeld door (Je heeren Van Kleffens 
.en Spook, mini.sters van bultenla,ndsche zaken. 

De Souvereinen hebben besloten een telegram te richten tot t 

de stootshoofden von Duitsehlond, Frankrijk en Groot-Brltonnl~ 
teneinde eventueele onderhandelingen' te vergemakkelijken.-. 

Dit initiatief der Souvereinen Is een nieuw blijk van het gemeen .. 
schappelijke Inzicht en de solidariteit, welke tusschen Nederland 
en 8elgië bestaan. 

DE TEKST VAN HET TELEGRAM 
De tekst van het telegram luidt als volgt: 

, I neen Liur van angstige sponning voor de wereld" ~oor de 
oorlog in West-Europa met vol geweld begint, hebben Wij d.over
tulging, dot het Onze plicht is, Onze stem opnieuw te verheffen. 

De oorlogvoerende partijen hebben reeds eenlgen tijd geleden. I 
verklaard, dot zij niet weigerachtig stoon tegenover een onder; ; 
zoek noor redelijke en voste grondslagen voor een billijken vrede;": 
Het komt Ons voor dot, in de tegenwoordige omstandigheden, het .. 
voor hoor moeilijk is met elkander in verbinding te' treden ten-
einde hoor standpunten te preciseeren en dichter bij elkaar t. 
brengen. 

Als Souverelnen van twee onzijdige stoten, die goede betrek
kingen onderhouden met ol hunne naburen, zijn WIJ bereid hun 
qnze goede diensten aan te bieden. Mocht hun zulks aangenaam 
zijn, don zijn Wij bereid hun, met aanwending van 011. middelen 
dh~ zij Ons in overweging zouden willen geven en waarover WIJ 
beschikken; en in een geest van vriendschappelijk begrip, het 
vinden van factoren voor een te treffen accoord te ver· 
gemokkelijken. . 

Dit schijnt Ons de taak te zijn die Wij te vervullen hebben 
voor het welzijn Onzer volkeren en in het belang van de geheele 
wereld, Wil hopen/ dot Ons aanhod lol worden oonpenom~n ~" 

~r)o,\'-oee:nd. mOI~nd.heden een d~ ... pen 
we-erk1a.nk t..e hebben Bevonden. 

BIJ hll \'erllllt:n VlO. het departement \'.n 
bultenland,ch~ 1I!k~n. 'wu..r ~t k.robtn~tl!!u .. d 
'~ield ""ordl lehouden, ::r.aien de meute 
minllten er allu bthal"e (IPin,.~kt uit. ~n 
der mlnlt<len ,,'llde oru wel uiien, dal hIJ 
ltth lf'tr belOfRd mukt over den inlernatJo. 
nAlen toeJtand en de mne.1Hjke p0(itie '"sn 
de neut:,l~ l;.otltn, <I'e rtpoi\)l!:"d 1~11en t'J~-
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.ehen & in oorlo, lijnde mBchlen. Het h,'am 
hem intuu'che:n niu '~'emcht ,'oor, z.Jtb in 
de huidlie onutandliheden duronr in d~ta.O.t 
uIt te û,lf<n. 

T~rulolW! zeide hij: OnEel\\'tH~ld !Uat d, 
,ebe'ele O'~nbll.Te meenin, I.n &lgill'n Neder_ 
b.nd IIMler <Ie regio, ,'an Koning Leopold 
en Konln,lo Wm·,elmlol om den 'Tf'de: 14 
tol'dden en [urt,pa ,'oor 1"<'0 ont1dtend~ tAmp 
I~ l_~h,-t-'l .. n. 

mtn dil Intwoord Id .. Ithnn men bet TOM 
afdoende I.e· houden Den m~lnl ui ",el 
niet (i'o'tnl' wordtn gedeeld. mUl erkcl 
mt'C1 worden. dat dit MllwQQTd ~n bljdr~ 
11 tot de ,,'et.eflJchap. "'Oll VolleN de (IpV8 
hnr van DutUthb.nd ab oorlog .... oerende III 
I~ndheld onder .. ltrTht nwtlla1~ IJl.O>tI "''U 
den \'Ilntun. 

NI al de~ verklarlnttn ,'an hl "tln 
,evd gerwu~Utndtn lard IJ nu h~eD
Ivond de meded~Un( omtrent ~n b.
mlddellngua.nbod van de Koningin der 
Nederlanden en den Konin, der Be~en 
If,ekomen. In pollUtke krlnlen c\'er. 
htfNtht de ineeninl, dal door deun .. tap 
de ~Ituatl. weer u-ef belangrijk h '·er. 
Inderd en dat duhaln de heden plolt 
opgestoken .tonnwlnd kgen Nederlancl 
en BeI,I! tot nader t1rrler wat uI ~ilJ'en. 

Van reUFhtbbendl liJde werd aUeen 
nrkllard, dat men van delen .lap mei ,epa.t. bt1anr,~llln&' kennit- had ge-. 
nomen en dit men de door dit Mnbod 
lle5thl~ ,!tuItJe nlu",1ttlrJ, z.al belt\!. 

"deeren. In te,enJteUin{ met bo\,tJulunde 
OpVltUnt J. duo \'erkluing 1n. allen 
,e\'allenJet. 

REACTIES TE LONOEH 
Reuter meldt uit Londen{ 
Dur d, rnL-luur.prtddent het woord I:IlJ 

Voe!'1!n op Hn .... DondeT'dq dOQl' d~n Lord 
MI10f vlin dfl CI\1 ot LondM te 'e'I'en noen.o 
mlll, u.l hU dien das In bet lA,erhuit ge-e1:\ 
'-erklarlnt allenen over den lnlenutionale 
f.ooestand.. Th_nt wordt ,·erwacht. dal Churehl 
zI,n med~etUnren o,'tt ~ werk van < 
vloot r.al ull.dellen tot ~erdal'. 

Mei het OOI op del ... ;jÛfing ti bet 
lnQ(dijk, dal ChAmberlaln morlen. in ant. 
woord op eoen '''''111' nn de opporil!e, een 
".erltlu!n.a' ui .Oeuen o,'er brl aanbod 
van ,<*de dIensten ''all KonJnrln Wllhel. 
mm.. en Konln, Leopold. 

Me:n kan .".erklare~ lOO teGi Reuter, d 
elke medt'dM>l1ng , .. n de Konin,in der Nede 
l .. nde:n e:n den KonJna de:: Belien in Londt. 
ratuurlIJk let'1' Muwkeurll belludeerd. JOU 
",,·orden. HIerbij ma, er aan worden \lerln .. 
ne-rd, dal ChamberJAin en Daladler rf'el dul· 
deliJk de PMltJe hebben b~pli&ld van hun 
I"e'stoerinJrn ten urulen "an den oonprct 
~'.n den oor)o, en ,'tin de CltrutAndl.ght<le
"''l!'lke, In hun OOI, l'en ~chh·aardlgen. bl: 
"enden 'Ttde moselijk t.Oudn maken. 

EEN AMERIKAANSCHE 
, COMMENTAAR 

Reuter meldt uit Wuhlngton, d~t me~ • 
d, Itrln,tn "al1 het Amlrlknnlche ConJT 

~~~eH~,~~j~~h~firkeal:&tl~~:~::~~ 
drn .tap \'In Koningin WIlhelmina en Konh 
Leopold. Senator Schwelle:nbach te-ide ',_ 
hopen, dat het inltlatld resultaat ui ~,ebt>en, 
:f;T1~ln~ Pe,rpe,r mf('tvle ,~A~, (Of \>:e1n1c.111\':1]1 



Bittere uren voor een moedigen commandant. 

De heldhaftige verdediging van de Westerplatte bij Danzig door een garnizoen, dat veel kleiner bleek dan men gedacbt 
had, wekte ook bij den tegenstander grootc bewondering; den commandant, dien men hierboven in bittere overpcinûngen 
ziet verzonken, liet men bij zijn gevangenneming uit e.erbied voor zijn moed zijn degen. Beneden een gedeelte van het 

garnizoen na de overgave. 

,.:~. I 

... .. : 

~ I .- .. ' 
~ .. ,~ .. ; 
~ 



"Engeland strijdt tot het bittere einde !" 
.~. • r-. '. 

Nadat EngdanJ aan DuÎtschJ,:nd cl", oorlog verklaard had, volgde (lo.k Canada. Mc n ziet hierboven de voorlezing van de 
oorl ogs, .. "",kJaring aan Dult:;chland in b~ t Par1~r.nent. Heeds is men b"'gonnen met ct" silwenstelling van een leger, bestemd 
om !),'\i\r Fl'ar,k r ijk gezonden te worden, t.!rwij l in Canada vertoevende Duitsehers. gánterneerd en DuÎlsch~ schepen in 

Cau,luee5che havens in beslag genom~ll weru~n. 

l )\~ I~~'c~:,î~~ \· .. ·tl\ \'(.' i nd·.:tl· l: ~ ~·fi. :.L ·"!.: ns,,- h h~ ~\' : lnl'! l g'~ i.: ... ·\' ...... n 
::: : :1 l:.:. ::d . ', l ~ 1l: : 1ii::'; l" t ~ dlt"nt:H. l {i~'r 7.t:.'t t:.~.:·n ~ l '~ ' rn 1l~ : 'n 
;.···iiC r,'!11 i t: nH~l ~r()r;..~ ncl; ~; i ;'L d~ .. ~ : ni :: l::--I.,.'r ; '.'l(~ (,,)D ?' l og. 

J { " f rll \ , ~ n ic ' , \ r; h.:! l· ;·OO ' ,.; l ~ \c hip V.HI Dui t ',d:bnd, de 
.. H : ... nl': i:·', {, Il\lg '\t \, ' ~ds ni<:f Op gcJ05t. l:I i~ l" e l~ :1 op zee 

~~· \·onü;.~e hoc : '\:j-1.1) dl(~ ,. l:.{rcnh:: n ll
. 



Boeken 
Hierbij enkele boeken die door onze leden 
gesignaleerd werden: 

** The Telegraph ColoW' Library . 
In 1964 begon de Daily Telegraph met een 
wekelijkse kleurenbijlage. De foto's uit die 
bijlagen worden door o.m. reklamebureaus 
nog geregeld besteld. Twee jaar geleden ver
huisde de krant van Fleet Street naar de 
Docklands. Het archief werd meegenomen. 
De Telegraph Colour Library is uitgegroeid 
tot een gerenommeerd archief dat voor-

namelijk levert aan kranten, tijdschriften en 
reklamebureaus. 
Uniek is de kollektie satellietfoto's en ruimte
fotografie. Een verzameling is in België te ver
krijgen aan 590 fr. Wie interesse heeft, neme 
komtakt met de voorzitter. 

** Brltish Newspapers and perlodicals 1641-
1700, A Short-Title Catalogue of Serlals 
Prlnted in England, Scotland, Ireland, and 
Brltish Amerlca. 
Edited by Carolyn W. Nelson and Matthew 
Seccombe, Modern Language Association, NY. 
In deze reeks verscheen al een boek over de 
boeken die in dezelfde periode en in hetzelfde 
gebied verschenen zijn. Hoger vermeld werk 
bevatvele nog nooit gecatalogeerde tijdschriften 
en heeft een maand per maand bijgehouden 
chronologische index. Zes inhoudstabellen 
die periode, auteur en uitgever, drukker, 
plaats, taal en onderwerp vermelden. 

# Muwell, zijn media en zijn macht. Omega 
Boek, Amsterdam, ISBN 9O-6057-804-X. 
Auteur is Joe Haines, redakteur van de Daily 
Mirror die eigendom is van Maxwell ... Haines 
schildert dan ook de persmagnaat af als een 
onbaatzuchtig man, die vooral bekommerd is 
om de wetenschappelijke vooruitgang (zijn 
uitgeverij pergamon) en om sociale rechtvaar
digheid (hij zetelde voor Labour in het Lager
hUiS). 

.. In het Dagbladmuseum van Georges 
Blommaert aan de Lombardenvest te Antwer
pen loopt een tentoonstelling over de pers 
tijdens de Franse Revolutie en dit tot einde dit 
jaar. Met een geanimeerde receptie, in 
aanwezigheid van de Franse consul, de bur
gemeester en de kapitein van een Frans oor
logsschip dat toevallig in Antwerpen gemeerd 
lag, werd op 31 mei de tentoonstelling plech
tig geopend. 

Clubnieuws 
De eerste VKTV -samenkomst van dit 
jaar, naar Nieuw-Buinen, Westerbork 
en Meppel, is alweer achter de rug. Van 
deze excursie, waaraan een nog 
onverwacht aantal leden en intro's 
deelnam (20) vindt u elders in dit 
nummer een verslag, van de hand van 
de heer Van Dijk uit U sselmuiden. 
Er zijn embroynale plannen om in 
september op visite te gaan bij het 
Persmuseum in zijn nieuwe behuizing 
te Amsterdam. Wanneer en hoe precies 
moeten we nog overleggen met 
mevrouw Wolf, die momenteel nog zeer 
in beslag genomen wordt door 
inrichtings-perikelen. 
Nogmaals wijzen wij op de datum van 
zaterdag 4 november wanneer te 
Barneveld weer een beurs plaatsvindt 
van Documentatiegroep '40·'45 en 
VKTV. Details zult u tijdig van ons 
vernemen. 

# Centrale Catalogus v an dag-, nieuws
en weekbladen van algemene inhoud in 
Nederland verschenen. - kortweg CCD. 
Bestaande uit twee delen, ca. 850 pagina's, 
bevattende 7.400 titels. De in 1985 
uitgebrachte uitgave met ca. 3.000 titels is 
hiermee aanzienlijk aangevuld. Medewerkers 
van de Kon. Bibliotheek van Den Haag hebben 
jarenlang gewerkt aan deze nieuwe catalogus. 
Uitgeverij Swets & Zeitlinger; 235,50 gulden. 

TE KOOP &/OF IN RUIL GEVRAAGD: 
Oude Couranten 1600-1835; Ea~ly 
Newspapers 1600-1835. L.M.C.Nierynck 
Verdilaan 85, 4384 LD VLISSINGEN 
Telefoon 01184-70172 

GEZOCHT: zeer veel geboden voor een 
exemplaar van DIE FREIE PRESSE, een 
DUitstalig emigrantenblad te Amster
dam 1933-'39. J.F.Liefting, Fennen
plein 80, 8918 CS LEEUWARDEN tlf.: 
058-660500 

GEZOCHT: NUDISTENBLADEN zoals Sun -
Sunseeker - Jung und Frei - Nudist 
Angels - Kinder der Sonne - Bambina 
- Sonnenfreunde - enz. Klaas Vander
spoel, Henri Dunantiaan 81, 9728 HC 
GRONINGEN, tlf 050-255791. 
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Op het moment dat ik dit stukje schrijf, behoort de verhuizing 
van het Persmuseum al ruim een maand tot het verleden en zijn de 
colleeties veilig opgeborgen, beter geklimatiseerd en toeganke
lijker dan ooit. Helemaal moeiteloos is alles niet verlopen, en 
als ik langs de gloednieuwe stellingen in de ruime magazijnen 
loop, kan ik nog steeds een zucht van verlichting niet onder-
drlIkken. 

Spectaculair was het overigens wel. Drie dagen lang blokkeerde 
een enorme hoogwerker de doorgang van de Oude Hoogstraat. Nadat 
straatverlichting en snack-bar-vlaggetjes waren verwijderd, 
takelde het gevaarte onder de verbijsterde blikken van de 
voorbijgangers kamergrote containers voor één van de ramen van 
het museum. Als een soort serre hing de container 'twee hoog' 
boven de straat, bij elke nieuw ingeladen vracht vervaarlijk heen 
en weer slingerend. Na te zijn volgeladen, werd de container naar 
beneden getakeld en spoorslags naar het Oostelijk Havengebied 
gereden. 

Hoewel de verhuizinq tot in de puntjes was voorbereid, zag ook ik 
met angst en beven de waardevolle. collecties via het raam ver
dwijnen. Ook al was alles zorgvuldig gestikkerd en voorzien van 
de toekomstige magazijn-, kast- en planknummers, ook al gingen de 
verhuizers nog zo voorzichtig te werk, toch bekroop mlJ bij elke 
afgevoerde container de gedachte: die zien we nooit meer terug. 

Een bezoek aan de nieuwe huisvesting, direct na de verhuizing, 
leerde dat deze angst nergens goed voor was geweest. Als waren ze 
niet anders gewend lagen de collecties magazijn na magazijn, 
kast na kast, plank na plank op de juiste, hen toebedachte 
plaats. Inmiddels j~ ook het personeel een beetje aan de nieuwe 
behuizing gewend. Was de eerste weken concentreren nog moeilijk 
zo niet onmogelijk omdat de oplevering drie weken was vertraagd, 
geleidelijk druppelen de studiezaal bezoekers binnen en begint 
het Persmuseum naar behoren te functioneren. 

Deze bijdrage is 
geschreven door 
conservator 
Mariëtte Wolf 
van het 
Nederlands 
Persmuseum 
thans: 
Cruquiusweg 31 
1019 AT Amsterdam 
~ 020-6685866 

Nederlands 
Persmuseum 
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e Canadese dagbladpers 
Advocate, The-, Red Deer, Alta. 1901 A 
Alaska Highway Daily News, Fort St.John, BC 1943 A 
Alberni Valley Times, Port Alberni, BC A 
Amherst Daily News, Amherst, NS 1893 0 
Brandon Sun, Brandon, Man. 1~82 A 
Calgary HeraId, Calgary, Alta. 1882 0 
Calgary Sun, The-, Calgary, Alta. 1980 0 
Cambridge Reporter, The-, Cambridge, Ont. 1846 A 
Cape Breton Post, Sydney, NS 1900 A 
Chinese Express, Toronto, Ont. (Chin.) 1970 
Chinese Voice, The-, Vancouver, BC (Chin.) 1953 
Chronicle-Herald, The-, Halifax, NS 1844 0 
Chronicle-Journal, The-, Thunder Bay, Ont. 1887 A 
Citizen, The-, Ottawa, Ont. 1843 D 
Citizen, The-, Prince George, BC 1916 A 
Citizen, Thompson, Man. +1960 A 
Cobourg Daily Star, Cobourg, Ont. 1831 A 
Daily Bulletin, Dauphin, Man. 1963 A 
Daily Bulletin, The-, Fort Frances, Ont. +1932 A 
Daily Bulletin, The-, Kimberley, BC 1932 A 
Daily Courier, The-, Kelowna, BC 1904 A 
Daily Gleaner, The-, Fredericton, NB 1880 A 
Daily Graphic, The-, Portage La Prairie, Man 1895 A 
Daily Herald-Tribune, Grande Prairie, Alta. 1910 A 
Daily Mercury, The-, Guelph, Ont. 1854 A 
Daily Miner and News, Kenora, Ont. 1881 A 
Daily News, Chatham, Ont. 1862 A 
Daily News, The-, Halifax, NS 1975 A 
Daily News, The-, Prince Rupert, BC 1910 A 
Daily News, The-, Truro, NS 1891 A 
Daily Press, The-, Timmins, Ont. 1934 A 
Daily Sentinel-Review, The-, Woodstock, Ont 1853 A 
Daily Times, The-, Brampton, Ont. 1855 A 
Daily Townsman, The-, Cranbrook, BC 1946 A 
Devoir, Le-, Montréal, Oué. 1910 0 
Droit, Le-, Ottawa, Ont. 1913 A 
Edmonton Journal, The-, Edmonton, Alta. 1903 0 
Edmonton Sun, The-, Edmonton, Alta. 1978 0 
Evening News, The-, New Glasgow, NS 1911 A 
Evening Patriot, The-, Charlottetown, PEl 1864 A 
Evening Telegram, The-, St.John's, NF 1879 A 
Evening Times-Globe, The-, St.John, NB 1868 A 
Evening Tribune, The-, WeIland, Ont. 1863 A 
Examiner, Barrie, Ont. 1864 A 
Expositor, The-, Brantford, Ont. 1852 A 
Financial Review, Toronto, Ont. 0 
Fort McMurray Today, Fort McMurray, Alta. 1974 A 
Gazette, The-, Montréal, Oué. 1778 0 
Globe and Mail, The-, Toronto, Ont. 1844 0 
Guardian, The-, Charlottetown, PEl 1871 0 
Guide, Port Hope, Ont. 1852 A 
Hamilton Spectator, The-, Hamilton, Ont. 1846 A 
Intelligencer, The-, BellevilIe, Ont. 1870 A 
Journal de Montréal, Le-, Montréal, Oué. 1964 0 
Journal-Pioneer, The-, Summerside, PEl 1865 A 
Journal de Ouébec, Le-, Ouébec, Qué. 1967 0 
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22.400 
3.700 
6.900 
3.700 

18.000 
131.800 

71 .000 
13.000 
31.500 

5.800 
3.000 

80.100 
27.500 

188.000 
21.700 
2.500 
5.300 
1 .100 
3.000 
2.500 

15.700 
27.600 

4.600 
8.100 

18.100 
4.800 

15.800 
20.100 
4.000 
8.600 

13.100 
9.000 
7.100 
4.300 

33.000 
39.600 

162.600 
79.200 
11 .100 

5.800 
38.000 
32.100 
16.600 
13.300 
32.000 

6.900 
196.400 
313.600 

17.800 
3.400 

140.000 
17.200 

309.000 
11.300 

103.000 



Kamloops News, The-, Kamloops, BC 
Kitchener-Waterloo Record, Kitchener, Ont. 
Leader-Post, The-, Regina, Sask. 

1937 A 
1878 A 
1883 A 
1907 A 
1895 A 

Sask 1903 A 

Lethbridge HeraId, The-, Lethbridge, Alta. 
Lindsay Daily Post, Lindsay, Ont. 
Lloydminster Daily Times, Lloydminster, 
London Free Press, The-, London, Ont. 
Mail-Star, The-, Halifax, NS 
Medicine Hat News, Medicine Hat, Alta. 
Nanaimo Daily Free Press, Nanaimo, BC 
Nelson Daily News, Nelson, BC 
Niagara Falls Review, Niagara Falls, Ont. 
Northern Daily News, Kirkland Lake, Ont. 
Nouvelliste, Le-, Trois-Rivières, Qué. 
Nugget, The-, North Bay, Ont. 
Observer, Pembroke, Ont. 
Observer, Sarnia, Ont. 
Oshawa Times, The-, Oshawa, Ont. 
Pack et & Times, The-, Orillia, Ont. 
Peace River Block News, Dawson Creek, BC 
Penticton HeraId, Penticton, BC 
Peterborough Examiner, Peterborough, Ont. 
Popular, El-, Toronto, Ont. (Spa.) (4xpw) 
Presse, La-, Montréal, Qué. 
Prince Albert Daily HeraId, Pr.Albert, Sask 
Province, The-, Vancouver, BC 
Quotidien du Saguenay - Lac St.Jean, Le-, 
Chicoutimi, Qué. 

Record, The-, Sherbrooke, Qué. 
Recorder and Times, The-, Brockville, Ont. 
Reminder, The-, Flin Flon, Man. 
Report, Swan River, Man. 
Sentinel, Kamloops, BC 
St. Thomas Times-Journal, St. Thomas, Ont. 
Sault Star, The-, Sault Ste.Marie, Ont. 
Shing Wah Daily News, Toronto, Ont. (Chin.) 
Simcoe Reformer, The-, Simcoe, Ont. 
Soleil, Le-, Québec, Qué. 
Standard, The-, St.Catharines, Ont. 
Standard-Freeholder, Cornwall, Ont. 
Star-Phoenix, Saskatoon, Sask. 
Stratford Beacon-Herald, Stratford, Ont. 
Sudbury Star, The-, Sudbury, Ont. 
Sun, The-, Vancouver, BC 
Sun Times, The-, Owen Sound, Ont. 
Tai Hon Kung Po, Vancouver, BC (Chin.) 
Telegraph-Journal, The-, St.John, NB 
Times-Colonist, Victoria, BC 
Times-Herald, Moose Jaw, Sask. 
Times-News, The-, Thunder Bay, Ont. 
Times-Transcript, The-, Moncton, NB 
Toronto Star, The-, Toronto, Ont. 
Toronto Sun, The-, Toronto, Ont. 
Trail Daily Times, Trail, BC 
Tribune, La-, Sherbrooke, Qué. 
Vernon Daily News, Vernon, BC 
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1849 0 
1877 A 
1893 A 
1874 A 
1902 0 
1879 A 
1922 A 
1920 0 
1907 A 
1855 A 
1853 A 
1871 A 
1867 A 
1930 A 
1910 A 
1847 A 
1970 
1884 0 
1911 A 
1898 0 

1973 0 
1897 A 
1821 A 
1946 A 
1972 A 
1879 A 
1882 A 
1912 A 

1858 A 
1896 0 
1891 A 
1844 A 
1902 A 
1854 A 
1908 A 
1886 A 
1853 A 
1907 
1868 0 
1858 D 
1889 A 
1887 0 
1877 A 
1892 D 
1971 0 
1895 A 
1910 0 
1891 A 

21.200 
76.000 
70.200 
25.700 
4.500 
3.000 

127.200 
57.400 
13.900 

8.600 
7.000 

20.300 
5.700 

52.100 
23.400 

7.100 
23.300 
22.000 

9.800 
3.600 
8.100 

24.500 
13.600 

188.800 
9.600 

167.600 

30.300 
6.400 

15.000 
4.000 
1 .200 

28.000 
9.900 

25.800 
4.400 
9.800 

110.800 
41.900 
16.900 
60.000 
12.800 
26.500 

233.800 
22.100 

3.000 
33.200 
76.600 

9.500 
9.000 

45.100 
516.800 
267.900 

6.200 
38.400 

8.400 



Voix de l'Est, La-, Granby, Oué. 1935 0 
Western Star, The-, Corner Brook, NF 1900 A 

14.100 
10.600 
35.900 
85.900 

Whig-Standard, The-, Kingston, Ont. 
Windsor Star, The-, Windsor, Ont. 
Winnipeg Free Press, Winnipeg, Man. 
Winnipeg Sun, The-, Winnipeg, Man. 
- - - - - - - - - - - -
Alta = Alberta NS = 
BC = British Columbia Ont = 
Man = Manitoba PEI = 
NB = New Brunswick Oué = 
NF = Newfoundland Sask = 

- - - - - - - - -

1926 
1918 
1874 
1980 

- - - -
Nova Scotia 
Ontario 
Prince Edward 
Ouébec 
Saskatchewan 

- - - - - -

A 
A 
A 
0 

174.300 
43.500 

Island 

A = avondblad D = verschijnt de gehele dag 
o = ochtendblad + = verschijnt 3x per week 
########################################################### 

De grootste krantenconcerns in 
Canada zijn Southam (met o.m. 
The Sun (Vancouver), Edmonton 
Journal, Citizen (Ottawa), The 
Province (Vancouver), Calgary 
Herald en Hamilton Spectator), 
en Thomson's Newspaper Group 
(Globe & Mail, Winnipeg Free 
Press en 30+ andere). Beide 
vertegenwoordigen oplagen 
van meer dan een miljoen. 
Minder omvangrijk zijn 
Ouebecor (Journal de 
Montréal, J.de Ouébec) 
Canadian Newspapers 
(o.a. La Presse), en 

U.S.A. 

Sterling (een tien-
tal dagbladen met 
geringe oplagen).
De cijfers voor dit 
artikel komen uit 
Editor & Publisher 
Yearbook 1986.- DJO 
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De Canadese dagbladpers 

Orllli~ 

Barr~ • Lindsay 
Peterborough 

" ., 
Port Hope.~llevil1e 

o N T A RIO ~ .Cobourg 

~
OSh'V" ",'" 

.- \0 
Toronto _ - - - H"'''~ 

_ - - LA><I' 0 
I' 

Uamilton I 

U.S.A. 



Mooie opkomst 
Nieuw-Buinen, 

voorj aarsuitstap naar 
Westerbork, MeppeL ... 

Ruim 10 uur arriveerden wij vanuit 
IJsselmuiden bij het JUNIOR ANTI
QUARIAAT in Nieuw-Buinen. Wij 
dachten de laatsten te zijn, maar 
wij waren bijna de eersten. 

We werden direkt al gezellig ont
vangen door de couranten- en tijd
schriften familie Groenhof, met 
koffie en cake, onder welks genot 
enige tijd gegevens werden uitge
wisseld. 

Na de koffie was het een gesnuffel 
van jewelste, in de ongekende keus 
aan couranten en tijdschriften. 
Had het Antiquariaat destijds in 
Stadskanaal al een flink aanbod, 
nu in Nieuw-Buinen was het hele
maal geweldig. 

Persoonlijk kon ik er nog een ge
bonden jaargang van het "Geillu
streerd Stuiversblad" 1916 en het 
"Zondagsblad van de Amsterdammer" 
1923 opdiepen, en mlJn dochter, 
als verzamelaarster, diverse 
Oranje-uitgaven. 

Na het vertrek uit Nieuw-Buinen 
ging het met een flinke snelheid, 
onder aanvoering van de echtelie
den Oostra, naar museumboerderij 
"In de Ar B te Westerbork, waar de 
ontvangst door Bart en Gerritje 
allerhartelijkst was. 

Sjonge, wat kan die Bart vertellen 
en verklaren van zijn antieke 
spulletjes, en wat heeft een ieder 
op ouderwetse manier kunnen eten 
van de diverse grote en dik beleg
de plakken brood. Heerlijk! Zo uit 
het vuistje. Zonder bordje en mes, 
ioals we het vroeger (1930) bij 
Opoe (Gropmo, zoals hier destijds 

MET SPOED GEVRAAGD: NEDERLANDSE 
KRANTEN van de volgende data: 28 
juli 1931, 29 november 1934, 22 
okt 1963, 13 april 1964 en 7 dec 
1964 - kopie is ook goed, maar het 
liefst origineel. Jan de Wit, Dode 
Nieuwstraat 20, 5211 EK DEN BOSCH 
tlf 073-142393 

genoemd) gewend waren. Voeg daar
bij nog de geruststellende mede
deliningen van Gerritje, en haar 
verzoek bij aanvang van de smul
partij om een ogenblik "Stilte" 
opdat ieder innerlijk zijn gebed 
kon doen. Een onvergetelijke ure, 
daar in Westerbork. 

Veel te vroeg moesten wij weer af
scheid nemen, om, nagewuifd door 
Bart en Gerritje, tijdig Meppel te 
halen, waar het Grafisch Museum 
ons reeds verwachtte. Ook daar was 
het aangenaam, door deskundigen te 
horen verklaren en te zien demon
streren, van de oudste tot de 
hedendaagse technieken in de gra
fische industrie. 

Het was al met al een fijne dag. 
Misschien een iets te druk bezet 
programma. Persoonlijk had ik 
graag iets langer vertoefd in 
Westerbork. Vooral daar leerden we 
elkaar eens wat nader kennen. Of 
ze nu kwamen van Amsterdam, Den 
Bosch, Emmeloord, Zoetermeer of 
uit België, het was een gezellig 
samenzijn. Geachte vriendinnen en 
vrienden van de VKTV, laten we het 
houden zo. 

Voldaan kon een "ieder om circa 
16.30 uur huiswaarts keren, al 
kwamen wij ook daarna nog enigen 
winkelend tegen in Meppel. Het 
VKTV-programma heeft dus volledig 
aan zijn voorstelling beantwoord. 

VKTV-bestuur, nog veel dank voor 
deze göed georganiseerde en ge
slaagde dag. 

Z.van Dijk 
IJsselmuiden, april 1989 

[Graag gedaan! DJO] 

De SYDNEY MORNING HERALD bracht 
vorig jaar een "2088 M-nummer uit 
ter gelegenheid van een milieu
tentoonstelling in het Australian 
Museum te Sydney. Een verzamel
objekt! Het adres: Sydney Morning 
Heraid, P.O. Box 506, Broadway, 
SYDNEY N.S.W. 2007, Australia. 
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John Frost, wonende Monks Avenue, New Ban~et, UK, maakt ons melding van het 
pas verschenen boek 'War papers". Alle 228 frontpagina's in dat boek komen uit 
zijn verzameling. "War papers" is samengesteld door Stanley Glazer, wordt ingeleid 
door de bekende BBC-presentator Ludovic Kennedy en is uitgegeven door Collins. 
Prijs: 10.95 pond. 
De heer Frost verzemelt kranten sinds zijn schooltijd en heeft nu40.000 exemplaren 
op zolder. Eén vierde daarvan zijn kranten uit de Tweede Wereldoorlog. De afdruk 
hieronder gaat over de eerste oorlogsdag van Groot-Brittannië. 
Deze Daily Mirror van maandag 4 september 1939 past in dit nummer: het gaat om 
een afdruk van het derde kwartaal 1939. In ons komende nummer wordt het vierde 
kwartaal van dat jaar behandeld: oktober, november en december 1939. 

OlES 

, 

BRITAlN ANO GERMANY HAVE BEEN AT WAR 81NCE ELEVEN O'CLOCK YESTERDAV 
MORNING. fRANCE ANO GERMANY HAVE BEEN AT WAR 81NCE YE8TEROAY AT 

5 P.M. 
A Brlti.h War Cabinel of nin. momban Wa.! "'I up lall nlghl. Mr. Winsl.n ChYrchill, who "'iU Fini 

Lord of Ih. Admirally \lihen Bril'i" la.!l ",on I 10 war, reiurnilo lhal p.'I. 
. Fullli$t of thc War UabineL is:-
PRIME MINISTER, Mr. N.vill. Charnbarlail1. 8ECRETARY FOR WAR: 
CHANCEI.LOR OF THE EXCHEQUER: Mr. LosliG H .... U.ii ...... 

Sir John Simon. SECRETARY FOR .0.111: Sir King.loy Wood. 
FOREIGN SECIIETARY: Vis.ounl Halilax. LOIID PRIVY SEAL: Sir Samuel Hoa ... 
OEFENCE MINISTER: Lord Chalfiold. MINISTER WITHOUT PORTfOLIO: 
FI liST LORD: Mr. Win,lon Churchill. Lord Hankey. 
There are other Ministerial change!), Mr. Eden becomes Dominions Secretary. ~ir Thomas Inskip 

g<>ell to tbc House of Lord, ai Lord Cbancellor, Lord Slanhope, ex-Fi .. l Lord, becomea Lord President 
of the Council, Sir Joho AnderOOD ia the Home S~retary and Minister ot Home Security-a new title. 

"BREMEN IS 
CAPTURED" 

Non •• f Ihc>. ia in Ih. Cabi""I, which " rostriolod I. lho Big 
Hine .• hose are the men who wiU bo rcsponlibk 'or c.arryin, on tho 
wat. 

Bul Mr. Edon i, 10 havo sp.cial a ...... I. lho Cabln'l. 
Th. Libe .. al Parly explained 1 .. 1 nigbl Ihal althougb Sir Archibahl 

Sinola.ir had been offered Cl ministerial post, the Party had decided at. 
tLis moment not to enter the Uovernment. 

The Hing to 
... Tbe .... k wW ba hard. Tbare IDB)' ba dark m.)'. ahoad. . . • But 

WQ c.a..n oaly do the rlgbt .... wc.we lho rig:hl ... ad rcvorenUy com..mll 
our C&UN lo God. 11 O~ "00 all wo ke<Jp rC;t.oluteJy faJthluJ to U, rN-dy 
lOf' 'Nh.aI .... CIf' aerrieo (N' u.crltlce U Dla)' dem.and. then. wUh God'. help, 
we Aha.D preyaU." 
na- .. onLo .. er\" broad"",,1 by tbo lUns laai nicht. Aod 10 .. ....,. 

b ....... 1ooId ... u... country .. cepy ol hla m ......... bearlng hla <>WD oIpa. 

I 
tu.r. lauJmlM, wW ho ".111 .... ft pennlJCn.ent rKord. Tbe tull a~ la om __ la. 

~--------------------------------~* 

Au Courant 15 juni 1989 pagina 17 



SATURDAY 
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111 Nomina Sn n t odioSa .. m 

Ofwel, nee, wij noemen geen namen. Nomen est omen. What's in a 
name? Ontleden we euen de 'mastheads', de krantentitels uan de 
Uerenigde Staten. 

Volgens het Editor & Publisher 
Yearbook van 1986 verschenen er in 
dat jaar in de Verenigde Staten een 
kleine 1676 dagbladtitels. Zelfs 
voor zo'n groot land een hoog 
aantal: in b.v. Franse verhoudingen 
zouden er niet meer dan 500 zlJn 
geweest. De vak-dagbladen, die er 
natuurlijk ook zijn, en die in het 
Spaans, Chinees, Italiaans enz. 
zijn nog niet eens meegeteld. Die 
zullen het totaal zeker op meer dan 
1700 stuks brengen. 

Een dergelijke massa titels schept 
de mogelijkheid om met behulp van 
een pen en een notitieblok enig 
boeiend turfwerk te verrichten, 
door eenvoudig blad voor blad zo'n 
jaarboek door te werken. Ik heb dat 
gedaan met betrekking tot de namen 
van de dagbladen, die in bepaalde 
mate een inzicht geven in wat het 
Amerikaanse publiek kennelijk van 
een krant dient te verwachten. 

De naam van een krant bestaat in de 
regel uit twee delen: een zelfstan-

dig naamwoord, b.v. COURANT, en een 
bijvoeglijk naamwoord, b.v. LEIDSE. 
Allerlei variaties zijn denkbaar, 
zoals NIEUWE LEIDSE COURANT, LEIDSE 
AVONDCOURANT, L.D./LEIDSE COURANT, 
(= een fusie van de beide dagbladen 
in Leiden), enzovoort. In Amerika 
komen al die dingen óók voor op een 
schaal die het interessant maakt om 
te onderzoeken wat nu eigenlijk het 
meest voorkomt. Daaraan vallen, zij 
het voorzichtig, enkele algemene 
veronderstellingen vast te knopen. 

Laten we eerst eens een onderscheid 
maken tussen namen met een zekere 
gevoelsmatige betekenis, zelfs al 
is het maar een subtiele (Trouw, 
Het Vrij e Volk, De Standaard) en 
anderzijds strikt neutrale namen, 
zoals Haarlems Dagblad of Gazet van 
Antwerpen. Natuurlijk zijn die van 
de eerstgenoemde categorie de meest 
interessante. 

Om te beginnen kijkt niemand in de 
Verenigde Staten op van een kran
tennaam met een vaderlandslievende 

'1f® ®w:r ffi®ffi=)])m~©lli ©IP@Wkftffi[2 @@@TID@IT©~ IPll@I!!©@ ffi®~@ ~I!!~ ~®w:r 

1:i11l1lf2M©fu ©'illl@@I!!~ \WUllll ll'®llll®w ©@IPl!!nm~@rw ftffi ~mll~ '> ~ill@I!!©®ffi~ 

fu®McQll!!~ ©@I!!©®ffigD 

Administratie: Hatlemse Beek 175, 7335 PO Apeldoorn. Telefoon 055·421767 

BOEK- EN STRIP(ver)WIJZER verschijnt 10 x per jaar, dwz 
maandelijks behalve in juni en juli. Wie zich voor de 
wereld van kranten en tijdschriften interesseert, heeft 
wellicht ook belang bij boeken. De abonnementskosten 
bedragen 30 gulden per jaar (Nederland en België). 
VRAAGT EEN PROEFNUMMER - en is het blad naar Uw zin, 
dan zien wij Uw aanmelding als abonnó graag tegeaoet! 
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Nomina Sunt odioSa ... 

ondertoon: in deze categorie heb ik 
er totaal 131 geteld. Daartegenover 
telde ik 118 kranten die met hun 
naam aangeven dat niet slechts het 
eigen land maar de wereld hun werk
terrein is (voorbeeld: Globe). 

De suggestie van autoriteit komt in 
74 Amerikaanse dagbladtitels naar 
voren (Leader, Capital, Pilot), en 
die van onafhankelijkheid in maar 
31 stuks (Independent, Free Lance, 
Free Press) . Dat zou men wellicht 
andersom verwachten! Ook andere 
idealistisch getinte namen zoals 
Reformer, Appeal en New Era komen 
er met 17 stuks niet best af, even
min als namen die rechtvaardigheid 
(13) of betrouwbaarheid (9) beogen 
suggereren. Ietsje beter scoren 
namen zoals "Sentinel" (= schild
wacht) waaruit blijkt dat de krant 
in kwestie maatschappelijke belan
gen wil verdedigen. Van deze 
categorie telde ik er 39. 

Een demokratische gezindheid (Whig, 
Tribune, Democrat) staat bij 138 
Amerikaanse dagbladen voorop, en de 
drang tot kritisch waarnemen bij 
44; laatstgenoemde getuige namen 
als Examiner, Hawk Eye en Outlook. 

Onbescheiden 

Handel en nijverheid, zaken die 
toch in de Verenigde Staten niet 
over gebrek aan erkenning hebben te 
klagen, moeten het doen met niet 
meer dan 27 dagbladtitels, zoals 
Economist, Commerce en Producer. De 
vooruitgang (Advance, Prog ress) 
valt ook tegen met slechts 15. Hard 
werken (Bee, Pioneer: 9 st.) staat 
evenmin hoog genoteerd! 

Lyrischer gingen sommige bedenkers 
van krantennamen te werk die de 
snelheid van het eigen produkt voor 
ogen hielden, ongetwijfeld in 
relatie tot de tijd die verstrijkt 
tussen het plaatsvinden van een 
nieuwsfeit en de publikatie ervan 
in de krant. Namen als Rocket, 
Comet en Telephone zijn hier goede 
voorbeelden van. Er zijn ook minder 
fantasievolle, zoals Dispatch, Post 
of Express. 

Maar even 58 Amerikaanse dagbladen 
zijn zonder meer de beste, getuige 
namen als Favorite, Hub, Nonpareil, 
en vooral Star. Minder onbescheiden 
stellen zich op de 29 dagbladen die 
slechts willen weergeven wat zich 
heeft afgespeeld: Echo, Reflector, 
Mirror en Review. 

Ik telde 68 namen van dagbladen die 
een bron van licht in de duisternis 
beogen te zijn: Light, Pharos, Sun, 
of zelfs Searchlight. 

Bloemlezing 

Kijken we nu even naar de neutrale 
krantennamen, dan valt ons direkt 
op hoeveel groter in aantal die 
zijn: namen met een element van de 
vliedende tijd (Era, Hour, Time, 
Times, Today, of Daily als zelf
standig naamwoord) komen voor in 
exact 200 gevallen. Hetzelfde aan
tal wordt bereikt met namen die 
gewoon "boodschapper" betekenen: we 
noemen Courier, Heraid en Messenger 
als voorbeelden. Het element van 
het vastleggen van gebeurtenissen, 
zoals blijkt uit namen als Index, 
Chronicle, Ledger, Press, Record, 
enz., maakt deel uit van 376 namen 
van dagbladen. Het meest talrijk 
evenwel zijn de zelfstandige naam
woorden die gewoon "krant" beteke
nen: Gazette, Item, en - vooral
News. Hiervan zijn er 405. 

Zetten we de top-10 van de kranten
namen in de Verenigde Staten op een 
rlJ, dan krijgen we het volgende 
lijstje: 
1. News (incl. Daily News) 
2. Times 
3. Heraid 
4. Journal 
5. Tribune 
6. 
7. 
8. 

Press 
Record of Recorder 
Gazette 
Sun 

i0.Star 

335 x 
181 x 
138 x 
130 x 

93 x 
82 x 
56 x 
55 x 
55 x 
54 x 

Bij de bijvoeglijke naa~~oorden is 
het woord Daily veruit het meest 
populair: het komt voor in 457 ge
vallen. Evening (56) en Morning 
(21) tellen nauwelijks mee. ~ 
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Een opvallend verschijnsel is de 
dubbele krantennaam: ·Star-Journal u 

of "Republican-Times". Net als ons 
NRC-Handelsblad zlJn dit slacht
offers van fusies waarbij tenminste 
is geprobeerd iets van een eigen 
i dentiteit van de partners te 
redden. Gebruikelijk is in Amerika 
dat beide namen voluit worden ver
meld. Deze dubbele namen komen niet 
minder dan 459 keer voor, waarbij 
inbegrepen een dozijn driedubbele 
namen. Ik vond er drie waarbij dit 
principe wel erg ver is doorgevoerd 
en die moet ik eigenlijk wel even 
vermelden: USouth Central Wisconsin 
News / Baraboo News-Republic· (2x 
het woord News!) uit Baraboo, Wis
consin ; "Herald-Courier / Virginia
Tennessean" uit Bristol, Virginia; 
en (de kampioen!) de "Call/Pioneer
Times/Spearfish Daily/Queen City 
Mail" uit Lead, South Dakota. 

DJO 

I SI'JUNGI "~'-"~ ••• 
!' 

rt.. s ....... N...,,,..H/ I :'-;_ .. =.'~ '-~--"'-.---~--~-=:'::-=--- -----

="-2~~ 1t'h~ GLatï~§toti tl'Ui~itO oL 
'- r""I-J~If.~~, 
____ "'-::::::...~~~""'"->....... .. ____ "- ';:::':~ .. -2? 

Een Amerikaanse krant uit Charleston (staat 
West Virginia) heeft eens zijn koppen in 
1963 aangepast aan het jaargetijde. Zowel 
het begin van de lente (21 maart '63) als 
een hevige sneeuwval in januari waren 
aanleiding tot bovenstaande 'aanpassingen'. 
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Rvbnik~r 
, . 

Z~itung. 
Het raadsel van Rybnik 

Naar aanleiding van onze afdruk over de 
gebeurtenis die algemeen wordt aangezien 
als de aanleiding tot de eerste wereldoorlog 
werd de vraag gesteld waar deze Rybniker 
Zeltung (in het bezit van ons lid Bob van 
Beets) vandaan kwam. Er werd verwezen 
naar de Times Atlas waarin sprake is van 
twee Rybnik's, nl. een plaatsje in Zuid
Bohemen en een plaats in Polen bij 
Katowice. Beide plaatsen behoorden in 1914 
bij de Oostenrijks-Hongaarse 
dubbelmonarchie 
Op deze stelling kwam volgende 
kommentaar van ons lid H.J.C. Bosman: 
"Volgens het Algemeen Woordenboek der 
Aardrijkskunde, uitgave van Nijgh en Van 
Ditmar in 1903. bestaat er maar één plaats 
genaamd Rybnik en die was gelegen in 
Silezië, in het gebied van Oppeln, in Pruisen 
met een inwoneraantal van 5.500. 
In 1874 kwam het tweede Duitse Keizerrijk 
tot stand onder leiding van de koning van 
Pruisen. Zodoende lag Rybnik toendertijd in 
Duitsland en niet in de Oostenrljks
Hongaarse dubbelmonarchie. Na de eerste 
wereldoorlog - waarbij het hele 
Middeneuropese gebied opnieuw werd 
ingedeeld, wat indirect de aanzet vormde 
voor de tweede wereldoorlog - kwam Rybnik 
onder Pools bestuur. 
Volgens het Internationaal 
Aardrijkskundig Woordenboek, een uitgave 
van AJ. G. Strengholt uit 1958, was Rybnik 
een plaats in Polen, provincie Katowice, met 
een inwonersaantal van 23.052. 
Op alle door mij geraadpleegde atlassen, 
zoals de Nieuwsblad Wereldatlas (uitgegeven 
door het Rotterdamsch Nieuwsblad tussen 
1939 en 1941), de Grote Wereldatlas van 
Reader's Digest (1967) en de Nieuwe Grote 
Wereldatlas van Elsevier (1977) en ook nog 
de Grote Lekturama Wereldatlas (1988) komt 
maar één plaats Rybnik voor. " 
Daarom vraagt de heer Bosman zich af of de 
Times Atlas in deze niet in de fout gegaan is, 
gezien de historische verschuivingen die in 
dit gebied hebben plaatsgevonden. 

~n~ iiitcrrcim1fruc [f)ronro[nerpnnr Crlllor~ct, 
SeroJe\Vo (\3osnien), 28. Juni 1914, (pfÎvattct~9ro.mm. ~er (3fei3c~ :3eitung.) A,ls ber 

Chronfölgcf \'011 Oellerreich er3her30g S'rOn3 S'crOlnonb nHI lel~er Cemantul, ~er 5erJogm \'on 
fS h b' ' neuligen Vormiflog JUni empfongc ins Holhous IlcO begob, wur~e gegen ÖOG 

f1~t~~l1~~it~~ne Bombe 9~rrulcubert, \!lie ber €r3n:rJ~ mil kinen; Arm 3uriim,!lie~. Die 
Bombe c.xplo~ierle, nQcb~em bQ~ er:5her:soglid>c Flulomobll bie Stelle paillet! holte, DIl! m ~em 
nQdJfolgel\~ell Aulomobil belinblid>en beiOen f5crrcl1 Oe!'> Gefolgcs \Vuröen lelmt verteut. 
Vam pubtihum \\'ur~en lems pedollen verwunbet. Der Attent6ter war Oer Ducb~ruche( 
Cabrenovlc ous Crebinje. er wurbe rolorl fellgenommen. 

n~ld) ~em €mplang Im f\othous le~!e ber Chronfolgcr mil feiner Gemahlin ~ie r~unM~hrl 
lort. e'lt\ O\'lTlno{ioft ber o..n1e11 Rlol!e namens prlnclp. oue Croho\'o f\!uetle OU\1 elner 
Pï l Ie mcbrl:rc Sroülfe oul ben (hronlo!ger unI> leine Gemahlm ob. Der Cbronlolger wurbe 
tnls (\ OcfldJl, öle Benog1n In öen Unlerlelb getroffen. Beibr_ wurben l(llan nod:> ~e~l 
ftotlat~ GbedGtJrl, wo fie ibren Verle1)ungen bali:) erlog<:rl. Der AH(,;ntalcr wur~e \'I!rnolld. Dh! 
erbit1ecle menge Iyfld:l!e nane3u beibe morbbuben. 

5erolc\\"'o, 29. Juni. Attenlllier princlp, ()~r 19, lahre alt ijt, gab bei bem Vernör 
.~ h"lw IdJon I<:lIlCH' .... i .. Rbjid>t ................ 1. irgenb .. ;"" h"ne perion ou':> ferblfdHlotlol1 .... I .. -



De clandestiene pers tijdens de bezetting 
in België .. 

In België werden tijdens de tweede wereldoorlog 650 clandestiene kranten uitgegeven en ongeveer 
3.000 drukkers, redacteurs en verdelers werden door de bezetter aangehouden. Daarmee werd de 
lradilie van valse kranten en tijdschriften die ook tijdens de eerste wereldoorlog sterk was, verder 
gezet. 

BU de verL;etspers was La Libre Belqlque de titel van verSchillende clandestiene uitgaven. De groot
ste "stunt" was de valse Le SolI' die op 9 november 1943 werd verspreid én verkocht in plaats van de 
gecensureerde echte. Dergelijke heldendaad schUnt nergens te zijn geëvenaard. In het jubileum "100 
jaar La Libre Belqique "vind ik nochtans geen fac simile van dit nummer en ook het verhaal niet, wél 
een fotokomposiUe van de "helden" die dit nummer hebben mogelijk gemaakt. Wij drukken hierbij 
dan maar een van de vele clandestiene Libres af, maar dan een uit de eerste wereldoorlog. 
Dagbladen en magazines zijn blijven voortbestaan, gecensureerd en soms met gestolen titels. De 

politieke organen van de collaborerende partijen vonden nooit een ruim publiek; men bleef kranten 
lezen met titels die men van voor de oorlog kende. De meeste van deze kranten waren wegens papier
gebrek beperkt in omvang, de inhoud door de censuur geüniformiseerd en bovendien beschikten de 
redakUes niet meer over de nodige waardevolle medewerkers. De Duitsers verspreidden hun ver
taalde tijdschriften Signal en Der Adler met heldhaftige oorlogsfoto's, die weinig aantrek vonden. De 
dagdagelijkse miseric stond immers in schril kontrast met de zegebulletins van de bezetter. 
De clandestiene pers was dus ook tijdens de eerste wereldoorlog in België zeer aktief. Zoals deze 
"valse" Libre Belgique (rechtse pagina hiernaast) uit 1915. Meestal verschenen deze publikaties op 
bruinachtig papier dat deed denken aan de aarde uit de loopgraven. Spottender kan bijgaande pub
lilcatie niet. Men laat de Duitse gouverneur nu eens de waarheid lezen en "niet de leugens van de 
gecensureerde" kranten. De kantoren bevinden zich in een "verplaatsbare kelder". Advertenties 
worden niet opgenomen; omdat de zaken toch slecht gaan wordt de adverteerders aangeraden hun 
centen op te sparen voor "betere tijden".' 
De prijs van het nummer wordt "elastisch" genoemd en aan de voortverkopers wordt gevraagd niet 
te overdrijven, want dat deze clandestiene nummers gretig V~ll1 hand tot hand gingen, laat weinig 
twijfel. Oorlog schept een enorme behoefte aan goede infommtie. In bijgaand nummer wordt de 
bevolking dringend aangeraden geen ondoordachte akties tegen de bezetter te nemen: "Het is onzin
nig zich op een andere wijze te wreken dan op het slagveld. Zoniet worden onschuldigen blootgesteld 
aan represailles zonder genade, zonder rechtspraak." (un) 

De meest tot de veroeelding sprekende frontpagina's uit de geschiedenis van de franstalige katolieke 
La Libre Belqique (de krant die destijds ook bij alle Vlaamse pastoors in huis kwam. Toen zij zich afzet
te tegen het definit ief vast leggen van de taalgrens en dus tegen de Vlamingen (1962-1963), werd 
haar verspreiding In Vlaanderen gereduceerd tot quasi nul exemplaren .. ) 
1934: de dood van de koning A Ibert I. de held van de eerste wereldoorlog, bij het rotsbeklimmen 
langs de Maas (Marche-les-Dames) ; 1940: "Zonder uit Imatum valt Duitsland Belgiê, Nederland en 
Luxemburg aan" ; 1951: het einde van de koningskwestie door de troonsafstand van Leopold 111 (de 
Libre had Leopold steeds verdedigd In tegenstelling tot zijn liberale tegenhanger Le Soir); 1969: "De 
mens is op de maan geland" met in de rechterbenedenhoek: Eddy Merckx wint zijn eerste Tour de 
France"" 
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LA LIBRE BELGIQUE 
Acceptan. provi.oircment lea ncrific~ qui nOIlJ ,ont UnI'Ulic'I ... 

et attendon. patiemment J'heure de lil. réplU'l/.lion . 
FO~lIÖ: E ':~,:,r:1 1·~~I'~~:~ld';j'~ ~:ic~=~~~d~ ~~~;:r!~r~:nr::~~~:,;o::o!,&,~ 

r;~,Ir.w o.!'nt.5 Qu'<,11èll nOll. impolf!nt .u~lii longtemp. qu 'n. De portellt 
attemle: ni ft I:J Ii lJerU: de na. c(luciencea chréticDDCI ni i DOtre L ,- Btlrlrx·.".t!slrf' 

AUOLi'Hti :\lAX. 
LE I "' FI~ YHIEH 1\ll ij 

/)i/; " III Pnlr ,"uliflue. :'.1" l1.ERClER. 

BULLETIN DE PH.OPAGAXIJE PATl\lO;nu U ~: - H~G U LIEI\~~MENT IHR~:GULIEI\ 
Kt:: Sr; SOUMJ::rTA~T A Al!Cll:\' t:; CEl\SCnE 

ADRESSE TÉLÉGnA"HIQUE : 
nunt-.:AI!X ET AIJJ:IIS 1STllÁTlO;'\ 

KOMMANDANTUH-BHUXELLES 

Il e pO\lVillll ütl'f~ UIl empla (' (~ I1I C lll 

dl' tout ""/,OS, ils 'Ollt in slall '<s 
dali ::' II11C can l <lllt OIl HJbil(' 

ANNOl'\CES : Les allaires etant nu lies 
sous la domination allemande, nous 
a\'Ons supprimé la page d'annonces ct 
l:onscillollS à nos cli,mts de reseTl'er 
leur urgent pour des temps meilleurs. 

AVIS. SO,'\ ~~XCELLE~Cl:: U: COrvEll.\l::Lîl 11"" \'0.\ IUSSI.\G 

UIL no ltS (ail tt 1I01tv,'OU. n/OII

)leur tl~ S'uccllpel' de 1I01l'C 11111-
dest(~ bul/din . . rous en 8(l1l/JlieS 

/[.aUes, 1IIois 1I01l~ units 1\(1#0118 

(ol'cá de rfp,;I,'I' (',' 'lW' 1101IS 

avotu; llijti dil I}(IIII' lIulr,' tl, l
{eIlsc'. (;(/ U·t!."[ cert"." [Ja.1\ IItJllS 

qu'olL peul, aC{,Il~1.'1' 8all~ lIIa/ltllit' " 

h la vé1'itJ, ril ' prtlL'(Jf/u I' j" IlnS 

o)Jjci l (I!lCII,~ li la r,' I'l/lic . .\"011.' 
JU manljlloJls pas ILII,' orClIsÎO/l 

de pl·~r."cr LIL palicllcl', relJll u-
1'aHcl/, ie ralwe c'I h' ,'eg/Jl'ff di'.'" 
lois Ut' lil !f/UI'!" ' • .I ussi proli
IOIiS-1I0U~ de relle ucra,lioli IJlli 

1I01l.~ c,,1 oll~rlé pom' f,;p,'/,'r 

J'ollis IJII-<' ILOUS IIVOIt.' d':iir ill
s~n; : 

JlfJSTOXS c.tL.11ES! I! 

Le )01/'1" l'icllIi1'a (1I'lIICIIII!1I1 

mais stil'tm~ll.t) ou. 11()S t~nneJll i." 

couiruilils de /" !eli/er demul. Ie" 
.ltJi,iJl; dCl'rolil alI((Ucl{JUII,T l/o/J '" 

caJlitolc. 

SOU1'CIIO/~~-!J"u..1 a/ars cI~s tl/'is 
n07llbr~lU' qui lil/I aé dUl/IIJs 
au.!: cil,j/s par Ie Cmwcnlc
fM/ll eL par !Jo/re bouryllleMre 

ET SON ,\ )1/1>: I\TI.\IE 

!'ilITlU'; ellEn GOUVEU:o.Elït, Ü:O. L'llÉ j' . .\R L\ LEt:Tl ItE 

)JES )"':~Stl~GE~ IJES JlIl ' H:-' .\llX n::NSllH~ .. S, t:IIEHCllfo: I.A \ f:R ITÉ 

1Ii\!\S LA « LJflHE B~; tG IUUE » 

.IJ. Jla:r: SOrONS CAL31ES!!! 
rais(llIs taire /tlS s,! nt~lIlellls d" 
l':Uililllc co /,'re lJui {<'rWWleu! 
en JWS ('(J'ur~, 

.\I/lyfJIIS. C{JIII.m e HOU.'" 1'U'lIO J1~ 

,'I,; j ll s'Jl/ïci, /,<'Slh'r//h' I/J' clliS 

/f/Î,'i ril ' /0 !/1l1'I'J'(' . (;'e~ 1 aiu::; ; tjllt : 
li l/liS ('(lJlliIlIfCnms ri m.!ril t'1' 

r,'slill'" ,'I ((/I/mi/'/l/itlll til' IO Il.< 

li!" }Jl'llfJII':i I'i l.' ili:ü:,s. 

I:,' " .... Uil 11Il e Ii'iL'TILE LA
CIII>:T~:, IIUI' /utfläf lIJt/i!!II" cI,'s 

NeIUt' .'\ fJIl!' til ' ('!J,'1'rh,'1' 'J Se I','JI

!I, 'j' aiLJel/rs ~lJ" Stil" I,' r hamll d,: 
IJolaille. C,' sC/'ail dl' pll/s EX
POSEn liES 1;'j~OCESTS Î1 

cI' 'S /'cJlrJso illl'.' terrihl,',< cl, ' 10 

purl cI'""I1,'l/1is salls pili,; Cl 
sO IJS iustic,'_ 

.IJ.'/iolJs-lJnl/s dL.~ u(Jl!JJls pro
I'orolmrs oll"l/1l/l/ris IIUi , ~JI 

c,wlUwl Jl(/lrt'palfiolis'Jl~, JlOU~ 

IIOl/Ss,.,.a i r'l l li CUl/I//h'lIn' ,,~ 

l~l'(,("S. 

HESTO .\S JlJAITRES DE 
SOl:S-J\lf:.\IES ET PHÈCHO:XS 
LE CAL)IE ArTOLH IJE 
~UCS. C'EST LE j'LliS 
GHAND SEIlVICE urE Noes 
PLISSIONS lilll\DRE A NO
THE CHÈHE PATHIE. 

L'OIWHE SOCIAL TOliT K\TII<:H IIÜ' ESI1C 
PAH I.A HELGlOrE. 

reur' alll'mand. 11 sait que I'orgueilleux, ' après une telJ~ 
d,'man'he, 111' reeul,' ra plus_ Son tróne est en jeu, plus qUl' 
son tt,,'tIl(, : lI'S '('pt millions ,I'àmcs - quelJe éloquence 

Le :-1 Joût, Ie Gouvernement alll'lllallLl rl'llll'l ,', la Bl'IgilJu!' IH'J: JlIl~1l1 Ie,; \'ul ga il'('s lermes ties stutistiques dans certaines 
une no\.t> dl'mandant It, libn' passag" [)(Jlll' ,,', arnll"cs Ol'" '1J1l rin'll llslall t:( ',; ! - 'l"i lui sont ('.onli"es : il yoit el1 esprIt l'e 
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PRIÈRE DE FAIRE ClReULER CE BULLETlN 

La Libre Belgique. (6.1915) 
Gouverneur Von Bissing leest de clandestiene krant " La Libre Be lgique". 
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L'ASPIRANT DICTATEUR 
SE DEMASQUE 

" 'Quand j'aural Ie pouvolr, ce sera la terreur que j'emploleral ... Quelqu.al 

têtes tomberont tout de suite •.• Pcopagande et terreur, voilà mes moyen! , .. 

(Déclarations faltes par Degrelle, Ie 14 Mars 1936, à une pel'" 
lIOD.I1alité étrangèce. de ~ge à BcuxeUes.), 



De aspirant-dictator ontmaskert zich
zelf: dat staat er over Léon Degrelle bij 
deze tekening waarin hij zijn ware 
gelaat toont n.a.v. van een veelzeggende 
verklaring. Degrelle was de leider van 
de fascistische Rex-beweging in België, 
bijgenaamd "Ie bouillant Bouillonnais", 
. de kokende BouiJbnnees, naar zijn 
geboortestadje aan de Semois. 

In 1935 rees zijn politieke ster en gaf 
hij twee weekbladen uit: Rex en Vlan. 
Hij oogstte sukses met het bestrijden 
van de korruptie in de politiek en sprak 
nooit van politici maar van de 
"politico-financiers". In 1936 Oaar waar
in deze spotprent verschijnt in La 
Libre Belqique) wonnen zijn rexisten 
zomaar ineens 21 zetels in het parle
emt, terwijl de katolieken er 16 verloren. 
Hij stuurde als Waal aan op samen
werking met VNV (Vlaams Nationaal 
Verbond). Zijn ster zou echter vlug 
tanen: de verkiezingen van 1937 die 
Degrelle zelf had uitgelokt werden zijn 
nederlaag: hij haalde 19% van de stem
men tegen 76% voor de katoliek Van 
Zeeland. De Duitse inval was voor hem 
de gedroomde gelegenheid om terug te 
komen. Zijn SS Légion Wallonie vocht 
in de Kaukasus. Degrelle had toen een 

weekblad "Le Pays Réel". Hitler zou ooit 
tegen hem gezegd hebben: "Indien ik 
een zoon had, wenste ik dat hij zoals 
u was." Maar Degrelle werd persona 
non grata bij Himmler. Hij werd in 
1944 ter dood veroordeeld, maar kon 
naar Spanje vluchten waar hij nu nog 
leeft. 

############################# 
AANGEBODEM: 

Deventer Oourant 1873 
Groninger Oourant 1828 
Amsterdamsch Effecten-

blad 1875 

prijs 
14.00 
17.50 

6.00 
Driemaandelijks Bericht 
Betr. de Zuiderzeewerken 

(compleet, no.1 (1920) tlm 
jg.54 (1954); prijs te 
bevragen bij: 

HET JUNIOR ANTIQUARIAAT 
Zuiderdiep 52 
9521 AT NIEUW-BUINEN 
tlf. 05990-16443 

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

Couranten 
Tijdschriften 

Folders 
van 1720 tot heden 
*** 1IIr"_** '* ... ,.. ********* ****** '" *** _****,****1\'* 

OPENINGSTIJDEN: 

maandag: gesloten 
dinsdag en woensdag: 
van 13.30 tot 18.00 uur 

donderdag: 
van 13.30 tot 21.00 uur 

vrijdag: 
van 10.00 tot 18.00 uur 

zaterdag: 
van 10.00 tot 17.00 uur 

Zuiderdiep 52. 9521 AT Nieuw Buinen 
H. GroenhoC jr. Tel 05990-16443 
K.vlt Meppel insehr. nr. 35513 

GEVRAAGD: EERSTE EN LAATSTE NUMMERS 
van dag- en nieuwsbladen en tijd

schriften. Tevens JUBILEUM-NUMMERS. 
K.Salverda, Oude Haven 133, 1671 AX 
MEDEMBLIK. tlf: 02274-3807. 

l 

GEVRAAGD: NEDERLANDSE KRANTEN UIT 
DE TIJD VAN DE FRANSE OVERHEERSING 
IN ONS LAND. Rick Bosman, Hogendijk 
78, 1506 AJ ZAANDAM. tlf 075-353994. 

GEVRAAGD: exemplaren van NIEUWE 
POST en OCHTENDPOST. Liefst hele 
jaargangen. Graag kontakt met verza
melaars van kranten 1945-1952. 
A.H.Bouvy, W.de Merodestraat 84, 
1382 TE WEESP. 

GEVRAAGD: PIN-UP-, DETECTIVE- EN 
FILMTIJDSCHRIFTEN uit (bij voorkeur) 
de jaren 1940 en '50. Bert Meppelink 
Bankastraat 46, 7942 VN MEPPEL, tlf 
05220-58289. 

GEVRAAGD: Tijdschrift WENDINGEN 
1919-1932; goede nummers, goede 
prijzen. Tevens Couranten en Tijd
schriften met bijzondere adverten
ties, speciale nummers over Reklame, 
en reklame-affiches 1900-'40. 
W.Löwenhardt, De Lairessestraat 40/I 
1071 PB AMSTERDAM tlf 020-620089. 

GEVRAAGD: Alles over persfotografie 
ook perskaarten e.d. O.M.A. Spronk, 
Hoog Buurlostr.52, 2573 JA DEN HAAG 
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ra tencuriosa 
(Uit de verzameling van L.M.C. Nierynck) 
Tweede deel (het eerste verschenen in vorige uitgave van Au Courant) 

van de 100-jarige Eiffeltoren, van lilliputters, de uitbarsting van de Krakatau 
en de enigste krant die kan opgevouwen worden in de wind .... 

Er waren enkele opmerkingen op het eerste deel van het 
artikel over perscuriosa. Mijn vriend Bob van Beets schreef me dat er geen 
illegale Oprechte Haarlemsche Courant werd uitgegeven, maar een HAARLENSCHE 
COURANT I Een slordigheid mijnerzijds. Verder drs.Liefting, die ter aanvulling 
liet weten dat ook de legale FRIESCHE COURANT op 7 september 1944 illegaal 
verscheen, hetgeen ik had kunnen weten want het wordt vermeld in "De Onder
grondse Pers" van Winkel (pag.118). Overigens is van dit werk onlangs een 
herziene druk verschenen. 

De Eiffeltoren bestaat een eeuw. Een mooi stukje curiosa 
is het speciaal nummer van LE FIGARO dat gedrukt werd op deze toren tijdens 
de 'exposition universelle' in 1889. Een leuke bijkomstigheid is de door 
een Dèsirè Desmijter in potlood op de krant aangebrachte mededeling "mede
gebracht van den Eiffeltoren in augustus 1889". In de kop van de krant een 
man die Figaro's uitdeelt, zittend op het onderstel van de toren, waarop de 
tekst "Imprimerie Aerienne Figaro". 

Kleine krantjes zijn altijd al aantrekkelijk geweest in 
een krantencuriosa-verzameling. Het Guinness Record boek en het museum in 
Aken vermelden dat "Diario di Roma" de kleinste krant ter wereld moet geweest 
zi~n (9x11 cm). Dit kleinood bevindt zich niet in mijn collectie, maar wel en
kele andere bijzonder kleine stukken. Daar is het Amerikaanse THE STAR van 
20 december 1890 (11x14,5 cm)met als ondertitel "the smallest regular weekly 
newspaper published in America". Het krantje verscheen in Colorado Springs 
en bevat het belangrijke nieuws dat Sitting Bull is gedood door Generaal Brook. 

Een ander "miniatuur" is THE BRIGHTON GAZETTE van 5 mei 
1821, 4 pagina's met sumier nieuws, afmetingen 9,5x12,5 cm. 

Een aardigheid in de collectie, maar bepaald geen normale 
krant, is 'l.'HE TIMES formaat 6xB,5 cm - leesbaar met een loupe - indertijd 
speciaal vervaardigd in een oplage van slechts enkele exemplaren, voor het 
poppenhuis van Prinses Anne van Engeland. 

11iniatuur krantjes werden echter ook vroeger al in 
grote getale gedrukt als propaganda. Hierbij zijn heel wat bijzondere exem
plaren, kleine leesbare wonderen van de drukpers I Naar verluid moeten er 
liefhebbers zijn die dergelijke miniatuurtjes verzamelen. Elders in dit blad 
bied ik een kleine collectie aan~ 

Overigens verschenen in 181,.4 verscheidene miniatuur 
krantjes, z.g. 'lilliputters', die door hun formaat vrijgesteld waren van 
zel~elbelasting. In mijn verzameling bevinden zich exemplaren van de "Zierik
zeeschEf' Nieuwsbode" (Jg. '1 nr.1 I). "ARNHENSCHE HINIATUUR-COURANT" en bat 
"'l'lELSCH WEEK13LAADJE". 

Een waardevolle aanwinst voor mijn verzameling was de 
via een boekveiling onlangs verkregen IN'l'EHNA'rrONALE COURANT KHAKATAU van 
22 september 1883 - Eerste en laatste nommer, Uitgegeven ten bate van de 
slachtoffers van de grote vulkaanramp in de vorige eeuw. De krant is gedrukt 
in 18 talen en bevat hel; feuilleton liDo Banjer" van Multatuli. Het is een 
~eldzaam nummer waarvan er niet veel meer van zullen bestaan I 
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Tot slot van dit 2e artikel, een merkwaardig tijdschrift 
ui t het Amerikaanse westen "HARRY OLIVER' S DESERT RAT SCRAP BOOK", published 
4 times a year. A pocket size newspaper covering the great Southwest. Mèêr 
bijzonderheden : 

"only newspaper in Amerioa you can open in the wind" 
"smallest (?)newspaper in the world and the only 5 page one" 
"Mailing price $1.00 a year .. This offer expires when I do" 
Postmaster DO NOT send this paper back - if the subscriber don't 

knOl! where he lives, I sure as Heek don't either". 

Een opmerkelijk tijdschrift, uitgegeven door de 77-jarige 
Harry Oliver in de zestiger jaren vanuit een "ghost town" in het westen van 
Amerika. 

(wordt vervolgd) 

't -.. 1 I-IE STf\R. 

########################################################### 
# MEDEDELING # 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 

Leden die één nieuw lid aanbrengen kunnen hun eigen 
lidmaat~chap verlengen voor 25 gulden in plaats van 
voor de gebruikelijke 35 gulden: tien gulden korting 
dus! Brengt U twee leden aan, dan levert U dit een 
korting op van 20 gulden, en bij drie nieuwe leden 
is Uw eigen lidmaatschap geheel gratis. Mocht U voor 
nog meer nieuwe leden zorgen dan vinden we ook daar 
wel een passende beloning voor. Deze aanbieding is 
geldig voor de duur van het lopende verenigingsjaar. 

De penningmeesteresse. 

# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 

# # 
########################################################### 
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Ad vertenties 
(Gratis inlassingen voor leden) 

GEZOCHT: Oude krantenverslagen v. 
VOETBAL-WEDSTRIJDEN van de clubs 

HVV Helmond (1955-'62), Helmondia 
'55 (1955-'67) en Helmond Sport 
(1967-heden). Ook verslagen van de 
amateurtijd vóór 1955 welkom, ook 
van andere Helmondse clubs. Ook 
VOETBALBLADEN en -KRANTEN! Ook 
kranten d.d. 23-6-1935, 11-6-1949 
en 6-6-1985 of de dag erna. Ruil
mat.: versch.kranten en voetbal
verslagen; "De Tijd" 1945-'46. 
Mark Coolen, Smirnoffstraat 48, 
5703 GH HELMOND - 04920-39589 

AANGEBODEN: Meer dan 100.000 
originele NEWSPAPERS 1690-1988 
Yesterday's News, 43 DundonaId 
Road, COLWYN BAY, Clwyd LL29 7RE, 
Wales; tlf 09-44-492-531195 

AANGEBODEN: LEIDSE KRANTEN van 
1734 en 1739 in ruil voor tijd
schriften, kranten, distributie
kaarten e.d. uit de TWEEDE 
WERELDOORLOG. A.Kreuzen, 
Leeuwerikstraat 44, 1171 TZ 
BADHOEVEDORP, tlf 02968-95138 

GEZOCHT: Tijdschriften enlof 
knipsels uit ~iverse bladen 
betreffende alle LUCHTVAART
RAMPEN etc. betreffende de burger
luchtvaart, in het bijzonder de 
K.L.M.- T.C.Meertens, Postbus 
31,4542 ZG HOEK (Zws.VI.) 
tlf 01154-1567 1 01150-30251 

GEZOCHT: Vooroorlogse tijd
schriften zoals AVIA, HET VLIEG
VELD, etc. en alles wat daarmee te 
maken heeft zoals foto's, 
brochures, boeken en ansichteri; 

AANGEBODEN: Maandsch rift ·WERELD 
SPIEGEL- - overzicht v.d. wereld
pers jaargang 1 tlm 4, begint met 
okt 1946 tlm sept 48, kompleet 
ingebonden in 4 banden, samen 30 
gulden.- W.Oskam, Amsterdamseweg 
187, 1182 GV AMSTELVEEN, tlf. (na 
18.00 uur) 020-434365 

D grootste krant 
ter wereld ...... 

Dat moet de Japanse Asahi Shimbun zijn 
(letterlijk vertaald: Ochtendkrant). 
Hoofdredacteur Luc Van Loon van Het Belang 
van Limburg, dat in de Belglsch--Lirnburgse 
hoofdplaats Hasselt verschijnt, maakte er 
een verhaal over en wij haalden volgende 
gegevens uit zijn verslag: 
*' De Asahi Shimbun heeft thans een 
gemiddelde dagelijkse oplage van 13.085.340 
exemplaren. Zij komt aan huls in 20 procent 
van alle Japanse gezinnen. 
>I< Het produkt wordt gedrukt op 108 
rotatiepersen, ondergebracht in 14 
drukkerijen, verspreid over het hele land. 
* Het bedrijf telt 9.000 werlmemers in vast 
dienslverband van wie 3.QOO journalisten, 
verdeeld in reporters (1. 700) en redacteurs 
(1.300). De reporters beschikken over vier 
helikopters en twee jets, uitgerust met de 
modernste zendapparatuur. 
* Er zijn main-redacties in Tokio, Osaka, 
Kitakyushi, Nagoya en Sapporo en 380 sub
redacties. Er zijn 40 journalisten builen 
Japan werkzaam 
>I< De bedéling gebeurt via 6.600 regionale 
agenten, die de leiding over 80.000 bestellers 
hebben. 
* Via de satelliet worden de pagina's 
overgeseind naar Londen en New York waar 
de krant simultaan wordt gedrukt. 

Het VKTV-bestuur en de redaktie 
van Au Courant wenst u een 
prettige vakantie. Tot in september! 
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'1 CE MA TIN A 3 ::E-IEhj~s L 
" "-,',' " 

I I1 
,Celle-ci se défendde lou!ïp4$ ~Imes 
~es i,nonoi3\; 0 n ss' effect Ce ~u s~I~~lkJJ~.1 a 6s p rév u s 
\"~1~ { , ,', 

' .. SiXi aviohs ennemis au moins ont ~t~ ,a~attu~ " 
) ,">,;par, la [), 'Co A- néerlandais~' ' " 

\ . .'1 ~;~. 
\, · ... 1,:· 1 

lIn>Cqftseil extraordillaÎ,iirè ~a 'été,': 
l "t>" 

convQÇJue a 
,,:' . ,: ~.;q ,'>' <~ o';,:'~,;;>:-::\ H~'~_:! < .. ,-~ : ) ; I .~, I ""J;" .• , 
i i':, B~ IIx,elle,s.,-- Lij quartl~r ,,?e~e I ,,;.;,~;',~,~'"" '~j-".:lS~~:1,~' t(~ 
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.;' ,l' .. f "I,' I f '. ,,,,, . .,""-;:i I~, ,,;, ,,":, wnucs ,'Ollt rl1nC111"p rontJcrc '''4'.' -:; ", ' 

():r,ée~/ilIlJui~!fir pàl'tir:)de~h. ce ,',l;·,"A \(d:t 
t$nH~tJn: : .. ',,',. " -~-~~! --e--;'I~?:J;-~:~I: 
1 • . ' ~ /. HI/J. • 'tl'll. U.,~J..~~ 

Des ~ltl,ll(lues aér, ,~c, line\"s'o",n" t et,é IV' , ..... "'<>;.;,:!IF'~~ 
, IW':~;,'s;" I' 

~':lJlécs SUl' (jUelQl{eS Ll~ri,>:i1romes. ' "'-~'I~"_'" ,,'Or. 

'~Vllrmée et l'urli/lcrje ilrltiàérieà'-
\.' ,~.:.\ "'. 

,"s i>'Ont, prêles. Les irlOIIdllc;oris '~:: ,"","ui' 

, ~{fcclllellt se/on les [J/ilIlS pré- ,:: .""L, 
~te'rêlàJn 

o etllb/is" , 

,y Jllsqll'il présent, se/on ce qu'oll 
"., !it, six tlvioI1s il/JenlllIH/s élU 

" ojns {llrcIJt a/mil us. OIlllpprend 
'q;Je des llombes ont élé jetécs sllr 

.' ," léroJrome J'El'ère, que Jes ti{'s 
llrtilIcrie OIJt' cu Jiel~ à la iron

"nere ,belgo-ullellll1l1Je ctque lil 
Bcl,'ique, s'estilllllnC atlllquée 11 
• itllppel b /11 Frûnce,et IJ fAn-

itcrre, lies gal'lll,lls. , , 

l)'allire part (JIJ apprenti que" 
)" I.llxembolll·g il été cIlvnhi. 

000 

_ f'grh. '--.:.: Au/( pleflllèrd~ 

heurt:$ du 101lr, 'e~ furct:s ol· 
lernonde~ (.tnt c.omrnence a 
pJntlrer en I iolJande en B~I-
giql.lt. et aq LWlembüurç 

• Les I/Oupç~ 'ronçoj!.ê~, 
a/oult Ct:tI~ 11011: plJulH!C à 
B heures du mulm, OVOICIl! 

élé olonet:t, pelldont la flU11 
!!II 'roUllles: olliciels pelmi$. 
,lorll1Qf(e~, y comprl.\ <-cux Op
partCnànl aux forrnUII,':lf)) do! 
,'int4r1eur, roppelé, d urgen_ 

J. ""'. 

"'est 
pa~ les forces naZIes 

Dei.. firs d'arLillerie ayanl cu !ieu 
ct~ la /ronlière belgo-allemande 

la Belgique a fait, appéf 
à Ia France et à I'Anglelerre.':: 

Paris et Londre's ont assurè 
Bruxelles et La I-Iaye 

de tou.te leur ai de 
I'," "C", " 

LA R[INE WIUHlMIN( 

,1 
Deux maisons ónJt 
é détruiles à LilIe. 

Stuaellel. - Lt GoUl'er, :':..:~;'J:::~.:.Uo!.Wl:fI.~~; i~~"~"Q:~ :r, 
~:~I,~n~lJ~ I~O~1O~1'17~~)t~~:) ~~~ ::~\tC:'1~~·,:~;~~:",~·:w~w;:o;t·n:: nl.\t~re de IQ D~'en~e nol/o, ~,1 
newle e1t décréh:e d ,'elal mij., t ~Q ~\Ip\I, nuJe, ,don.r':)111 J ard/t à lau, '0l 
de sièye lJfoclun,é el qlle 11;: por 11.'5 Allemonds 1Uf les ile~ It.'S n1llllo"es de lO~IS les gro· ~ \ 
Goul'erncll"I/::nl dl: 8/::lglque de la Ffi~e, Les ovions vo- de!> Jo! le,ol()d,~ leur ,corp.s, t(/ 
fall appt! 6 la 'Fronce d .ó lalenl lOU5 d'Est Cl Out!!>I, $Oll!> ddul. '" _ ~J 
l'Anglt:ttltl/:: r~(J( wu~c~ar- .. 1\, .. • • ""' :,', 

Jer leur Ind~pendtJnct!, ,Brullell"I, ':.- De \'iorenle~ .1~~~JA:;.~;;f:.n - ?/' -:!!:.i,,,,' l'~u.:? ~I 
, dt'lonallon~ dl'! la D C.A. !>ont .\~{.fll quJ "nI , ... I\c.li Bnq:-cJlbo. " 
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p""clIr dus fOlcl:s l>dgcs nomblC Important d'avions I'led .. / .. olkl.o.h! • 1.0 "'t .... ~ 1I~ .. I_ 

jl, jI, • Ollt ~un(J\é la viJlc La DCA, lwolah.Ju( éhll .h.~'If'" 
Brwudlu. - PIU~Il:LIf) Q. c~t enuée en oclion "" • I' 

vlOn~ tlrofluers 0111 D~pui!> Cl: llIotlll la rodlu 1.()"'lJIh~ - t ... , <-'<JI"'" 4" 1.0 

ce (llmin la Hulland.: d'Est {(lIlce un op~1 du Jlli- ~)~, ~~,,:~,I:.~~t,:· ,r: l:"~~:,'':~ 
====~==------~-- 0., uuIl'4"" d!,. ""'1" Wil loU tlU 

Mossano dil M frossard J:;:;:J:::':J:,:::;:"":":;i~·': .. :: 
IJ l~ IJ IJ, • ' t;:~' ,;~:::t;~~'I':~ h1,;':0.1:~;: 

Min;s(l'e de n /J {o/'llllll ion 

PARIS . ~-' Apl·èti avoir' lu au cour6 des 
éUli8tdons d'inforlnalioJl6 de la ra.dio 
françaiäe des délJêches de l'Agenct! Ha
val! relatives à J'ag'rcf:lfiÏon dont viennenl 
d'être victimeg Ju Hollandc, la Belgiquc, 

"'ul" ~l' 11 

Arrestation du présidcut 
de la Chamure 

de COlllll1eret .lIemande 
aUI Pa)'s,Bas 

et Ie Luxl;!nlbourg par 11Allclnagne, M. ",~,::;~\!;:,<l~;~ .:/ o~~',I"I,j;~",~:" w 

F,·o-.oard, mini!ill't! do l'lnfonnation a ~~~;~'O~lll~~:.~}.d. ~,~~,tJi:,j'~~B~"·H" 
6jou~té : ' :~nn";,'~:I~f>:'~~,.~~':~·":t·~;~(,t:t~ 

Q: Nous Vous avol1s don.uS les faits. Nous ~l:,~'luL:~:~~';i. i~:::L':~:- ~t'~,~ 
conllnuerons a les donner avec une seru .. :"~~:':4tr,dLl ,j:i~~~·t~''-~I~lnl IJ ,'ll.oJI 

puleuse exaetltude~ Aueun çonunentalre t:~:I~r~:\~:~,F' t:'~:II~"~:~d:~:'~~ 
",'est utile. L'hcure est venue pour cha~ ~\~;"/~'l",~;:,,~~,n:::;:~~ ... : .. \,,~:tJ! 
que Françals de l'aeeolupJissenlcnt sl- ~2.H""~~:"~.,~~, .. ;::"i7r~tt~1 :!.~~,'-I~; 
'encleux et rósolu du plus grand devolr :(. t':::-';'i .;;"", .. nd .!, hIk .. ,,,,,,., 



fl'i.is 5 Cenl 

Vriirln\J 10 iVlei 1940 

n lt [jui tschland 
België, dat oot'>: door Duilschl..8.nd is aangevallen, en ons 
land hebben een beroep gec1",an op de Geallieerden, die 
hebben toegezegd alle rnogelijl~e, hulp te zullen vedeenen 

GHUGGl':N OVER MAAS 
EN IJSSEL ZIJN 

OPGEBLAZEN 

V,llln<lchl drie uur ol'lrschredcn 
i luitschc troepen ome grenzen, ruim 
el'n uuJ' leder bnmhardecrck de Duit
sche luchtmacht Ncdcrlandsche vliC;(
I'cldcn cn te zes uur hOlld dc Duilsche 
~~~%(\llt le ~:-;-Cra\'cnlla~_~c een \'erl-:b
ring a,ln, \l'aarbij de inzcl 1',ln een 
])uilsclle lwepenmaclit werd aange
kondigd en elke lch~cnstand doelloos 
I'erkbard, 

De Ncdcrl<indsche l\cgecring heefl 
deze vcrkbring met veronlwilJl'digini; 
van de hand gewezen en geantwoord, 
zich in oorlog te beschouwen met het 
Duitschc Rijk, 

De Nederl<ill(lsche i(renstroc[Jen 
hebben aanstonds lI'eerstand kUllnell 
bieden aan den vijand, die getracht 
heeft me,t slrooibiljetlen uit vliegtui
gen onware mcdededingcn en llolle 
bedreigingen aan dc burgerbevolkin[; 
te doen, 

Op enkele pla,ilsen hebben vijan
delijke vliegtuigen landingspogingen 
gedaan en pill'achutistcn neergelalen, 
pogingen, die deels zijn mislukt, 

Te vijf uur in den ochtend kon het 
Algcmeen Hoofdkwartier reeds meI
den, d:lt onze weermacht cn afweer 
p,il,lat wal'en en dc inundaties zich 
volgens plan voltrokken, 

Voor zool'cr bekend zijnlenll1inslc 
zes Duilsche vlie~:tui~~en neergeh;i<l!d, 

De Oppcrbcvclhebbcr heeft een ver
ordening uil,~q~even, waarbij hel allen 
Duilschers of vrcemdelini~en van 
Duitsche afkomst verb'oden is zich in 

Nederland op slra<lC0f'-weg te be
vinden, 

Voorts heefl dl' Opperbevelhebber 
"Hel Nationale [);I~\bl:ld" "Volk en 
Vaderland" en "Hel Volkselagblad" 
verboelen, en een waarschuwing ge-, 
richt legen de burgerbcvolking om 
zeer wanlrouwend te staan tegenover 
radiolwri;:lilcn en slrooibiljetten, die 
,r;ewZlg maken vZln stakcn van het 
Nederlandsch verzet of van onder
h<indclen met den vijand. 

Volgens berichlcn I'an Heuter cn 
Hal'as 2ijn in België het mililaire hos
pitaal te Antwcrpen verwoest, ver
scheidene huizen te Brussel door bom
men vernield, het station Jcmelles in 
vl;lInmcn gezel en het I'lic~l'eld Evere 
door Duilsche vlic,~lui,~en met bom
l1len bestookt. 

Voorts hebben Duilschc vliegtuigen 
ill Prankrijk <ianvallcn geda'll1 op \'Cr
schillende vlie~~\'eldm 0, a, op het 
vliegveld nabij Lyon, les Duilsclte 
\'liegluii~ell zijn hierbij reeds neerge
scholen. Ool( I'crschcnen \',l11ll1orgcn 
Duilsche I'iic,>;lui);en boven dc Engel
sche Zuid-Oostkust. 

](oning Leopo!d I'an België heeft 

PI<OCLAI\!IA TIE 
VAN H. M, DE KONINGIN 

Mijn Volk, 

Nadat ons 1,IIld met ,lIlgstvalli)~e 

nauwgezetheid al deze 1l1;1:1I1dcn een 
sliple nculralittil had in acht geno
men en lerll'ijl het );cen ander voor
nemen had ei;:;: deze houdini~ stren:! 
en conscqucill I'ul Ie houden, is in 
den afgcloopennacht door de Duilsche 
weermachl zonder de minsle waar
scllll\l'ing een plolselinge aanval op 
'ons i1ebied gedaan, Dit niettegen
slaande de plechlige toezegging, dat 
de neutralileit n'n ons land zou 1I'0r
den ontzien zoolang wij haar zeI[ 
handhaafclen, Ik richt hierbij een 
vlammend protest' tegen deze voor
beeldelooze schending van de Hoede 
trouwen 'aanlasling van wat tusschen 
beschaafde slaten behoorlijk is. 

Ik en Mijn Rcgeering zullen ook 
lhans onzen plichl doen. Doet gij den 
uwe, overal en in alle omstandig
heden, ieder op de pl:wts waar'op hij 
is gestelel, met de uilerste waakzaam
heid en met die innerlijke rust en 
overgave, waartoe een rein gewclen 
in staat steiL 

het opperbevel ol'er de Belgische troe
pen overgenomen. 

In Amerika heeft het nieuws van 
den Duilschen inval een diepen indruk 
gemaakt. 

De laatste en de voorlaatste pagina van dit nummer dragen als datum: 10 mei 
1940. Op pagina 29 een afdruk van "Les Dernières Nouvelles" uit Algiers, ons 
bezorgd door de heer F. Mans uit Frankrijk waarin gemeld wordt dat dezelfde dag, 
om drie uur 's ochtends, Nederland wordt aangevallen door de Duitsers. "Dit land 
verdedigt zich met alle middel~n; de overstromingen voltrekken zich volgens de 
voorziene plannen". De berichten komen uit Brussel, overigens toen en nog altijd 
de tweede grootste franstalige stad ter wereld. Op deze laatste pagina een afdruk 
afkomstig uit Bob van Beets' Krantenkabinet, Zandvoort. Deze afdruk was ook in 
ons vorig nummer gedeeltelijk gereproduceerd op de frontpagina. 
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