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Dit is jaargang 5 nummer 1 

o Een nogal sterk gekleurd Tsjechoslovaaks nummer 0 Vers van de 
pers: 4 pagina's Nederlandse en 2 pagina's Belgische toestanden 0 
Alle kranten van Noorwegen 0 De meest recente oplagecijfers van 
Nederlandse en Vlaamse dagbladen 0 De Utopiaanse of Narren

steinse pers (twee bijdragen) 0 Krantencuriosa 0 Een uitnodiging 
voor een bezoek aan Antwerpen en zijn Plantijn-Moretusmuseum 
o Ons dagblad in focus komt uit Arizona 0 Wij vieren dit jaar ons 
eerste lustrum en hoe! 0 Het tweede kwartaal 1940 in data, cijfers, 
kommentaar en frontpagina's 0 

Tentoonstelling Vrijheid onder druk - De penningmeester van de Stichting Nederlands Persmuseum overhandigt aan de 
minister van WVC, mevrouw Heddy d'Ancona, het eerste exemplaar van decatalogus, dieeen beeld geeft van de persvrijheid 
in Nederland. Zie binnenin het verslag van het bezoek dat onze leden in december 11. in groten getale aan het Persmuseum 
in Amsterdam brachten. 
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en verschijnt eens per drie maanden. 

De Vereniging voor Kranten
enTijdschriftenverzamelaars stelt zich ten doel de 
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ter zake dienende materiaal aan de leden door te 
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Als middel daartoe dient, behalve Au Courant, 
een aantal periodiek te organiseren beurzen en 
excursies. 
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Gratis inlassing voor leden (1 per nummer), 
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Voor alle Midden- en Oosteuropese 
bijdragen zijn wij dank verschul
digd aan de Heer p.Vondrácek te 
Praag. 
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NIEUWS UIT 
CENTRAAL. EUROPA 

KRAMERIUS 
De Tsjechische posterijen gaven 
vorig jaar - nog in de tijd van 
Husak - een briefkaart uit ter 
herdenking van de oprichting van 
de eerste Tsjechische krant in 
1789. Deze briefkaart - weer eens 
wat anders dan een postzegel -
toont de "masthead" van deze 
krant, genaamd 'Kram6rnusowy 
Prazsk6 Posstowsk6 Nowiny' ofwel 
Het Praagse Post Nieuws van de 
Heer Kramerius. Laatstgenoemde 
Václav' Matej Kramerius (1753-
1808) richtte in 1789 niet alleen 
deze krant op, maar bovendien een 
boekwinkel annex Uitgeverij, ge
naamd Ceská Expedice, waar voor
namelijk boeken in het Tsjechisch 
aan de man werden gebracht, bij 
voorkeur van een anti-feodale, 
verlichte en patriottistische 
strekking, maar ook populair
wetenschappelijke werken. 

PRlLE21TOSTNÀ POSTOVNI DOPIS,!ct 

200 WRot! KRAMERIO\"i'CH :-'0\ 1:-1 

VERANDERING VAN STI~L DOET LEZEN 
De Tsjechische partijkrant "Rudé 
Právo' heeft, net als de Pravda en 
zusterkranten elders, haar ere
tekenen in de titelstrook laten 
vallen. De lijfspreuk der prole
tariers is vooralsnog gehandhaafd. 
Ook regionale dagbladen zijn in 
dit opzicht aangepast. 

NIEUWE KORPSEN 
De opperste Sovjet van de Moldavië 
heeft een wet aangenomen waarin 
wordt bepaald dat het Moldavisch, 
en niet langer het Russisch, de 
officiële regeringstaal zal zijn 
in dit in meer dan 66n opzicht 
tegen Roemenië aanleunende Sovjet
republiekje. De kranten zullen er 
bijgevolg niet langer in het 
Cyrillische maar in het Latijnse 
alfabet gezet worden. De voor
naamste kranten in Moldavië waren 
tot dusver "Moldova Sochialiste" 
en "Sovietskaya Moldaviya', beide 
te Kishinev. Zoals bekend zoekt 
Moldavië toenadering tot het post
rovolutionaire Roemenië. 

IU 



INGEZONDEN 

Mijne Heren, 
Het nummer 4 van "Au Oourant" heb 
ik met dank ontvangen. Ik hoop dat 
het nieuwe jaar voor het land ten 
oosten van het v.m. Ijzeren 
Gordijn een goed jaar zal zijn: 
het eerste jaar van ware vrijheid 
sinds 45, 51 resp. 57 jaar. En 
daarmee ook een goed jaar voor de 
Pers, niet alleen voor die der 
staatsvolkeren, maar ook voor die 
van de (Duitse, Hongaarse, Finse, 
Roemeense enz.) minderheden, 
alsmede voor die in de Baltische 
staten. Tenslotte: ook een goed 
jaar voor de VKTV, met veel nieuwe 
leden uit het Oosten! 

Heinz Schramm, Berlijn 
(verzamelaar van Duitstalige 
kranten, in het bijzonder feest
en jubileum-edities> 

Mijne Heren, 
V.w.b. de Birobidzhaner Stern, ik 
meen dat dit één van de vier thans 
nog overgebleven dagbladen is in 
het Jiddisch. De andere drie ver
schijnen te Parijs, Tel-Aviv en 
Buenos Aires. Het laatste Jiddi
sche dagblad in New Vork werd 
ongeveer 6 jaar geleden omgezet in 
een weekblad. Ongeveer 15% van de 
woorden in het Jiddisch is van 
Hebreeuwse origine, en wijken af 
van de fonetische spelling van 
Jiddische woorden die uit het 
Duits zijn ontleend. In haar ijver 
om het Jiddisch te vrijwaren van 
Hebreeuwse (Israëlische) smetten, 
bepaalde de Sovjet regering dat 
het geschreven Jiddisch geheel 
fonetisch moest zijn, inclusief de 
woorden van Hebreeuwse oorsprong. 
Indien de taal nog volop bloeide 
zou dit waarschijnlijk in het 
kader van de glasnost inmiddels 
zijn herroepen, maar het Jiddisch 
bloeit allesbehalve. 

Alan Tigay, Montclair NJ, USA 

Mijne Heren, 
Met verwijzing naar het artikel in 
"Au Courant' wijs ik U er op dat 
er verscheidene dagbladen zijn in 
het Jiddisch, waaronder "Unzer 
Wort' te Parijs en 'Freiheit' te 
New Vork. 
Nog een paar andere nieuwtjes: te 
Montréal, Oanada, verdween het 
dagblad 'Montréeal Daily News"; te 
Ma~rid kwam er een nieuw dagblad 
bij onder de naam "El Mundo del 
Siglo Vienteiuno'; en te Boekarest 
werd de "Scinteia' omgedoopt in 
'AdeveruI' . 

F.Mans, Sathonay, Frankrijk 
[Inderdaad, 'Unzer Wort· te 

Parij s. • Freihei t' bestaat volgens 
de Heer Tigay, die vlakbij New 
Vork woont en daar werkt, niet 
meer als dagblad. De Jiddische 
krant van Tel-Aviv heet 'Letzte 
Nyes'; die te Buenos Aires 'Di 
Presse - La Prensa Israelita'.-

red.l 

tHjne Heren, 
Allereerst mijn complimenten voor 
het laatste nummer van A.C.: ik 
vond 20 goed als alle artikelen 
die er in stonden belangwekkend. 
In aansluiting op de jubileum
editie van de 'Nogales HeraId' die 
ik U separaat toezond (zie 'Dag
blad in Focus' elders in dit 
nummer.- red.) kan ik U aanvullend 
nog enige informatie verstrekken 
over deze krant. In een telefoon
gesprek dat ik met de redakteur 
voerde deelde hij mij mee dat er 
geen plannen zijn om het formaat 
van de krant te wijzigen. Hij zei 
op zeer goede voet te staan met 
zijn papierleverancier'. De krant 
wordt gedrukt op een Duplex vlak
pers van zo'n 100 jaar oud, en met 
behulp van een Linotype. Hij 
beschikt zelfs nog over houten 
zetletters.-

A.Tigay, Montclair NJ, USA 

MUTATIES LEDENLIJST 
Er hebben zich het afgelopen 
kwartaal vier nieuwe leden gemeld: 

167 A.W.A.De Rijck, Hazeleger 83, 
4874 KZ ETTEN-LEUR (onder
grondse bladen 1940-'45) 

168 A.G.Bisschop, Frederik 
Hendriklaan 23, 2181 TD 
HILLEGOM (Kranten tot 1945, 
boeken tot 1850) 

169 John Striegel, Brederodestr. 
28-hs., 1054 MV AMSTERDAM 
(VW Kever, spec. oude types) 

170 H.Hollebeek, Reigerhorst 13, 
2317 ZV LEIDEN (Tweede 
Wereldoorlog) 

Van harte welkom! 
De betalingen van het lidmaat
schapsgeld over 1990 komen vrij 
vlot binnen. Er zijn enkelen die 
evenwel nog niet hebben betaald; 
in die gevallen voegen we nog een 
acceptgiro bij. Een ieder wordt 
bedankt voor zijn/haar bijdrage! 

Wereldrekord gebroken 
Een 29-jarige Fransman heeft een 

nieuw wereldrekord adem in
houden gevestigd. Claude Chapuis, 
een leraar lichamelijke opvoeding, 
bleef vijf minuten en 24,4 seconden 
onder water in een zwembad in het 
Zuid franse Nice. Het oude rekord 
stond op naam van een andere 
Fransman. Philippe Gouasse was er 
op 4 december 1989 in geslaagd zijn 
adem gedurende vijf minuten en 13,2 
seconden in te houden. Mede gelet op 
de eerder beperkte oplage van dit 
blad, worden onze lezers verzocht 
geen pogingen te ondernemen om op 
deze manier in het Guinness hook of 
Records terecht te komen. 

Au Courant maart 1990 



Van 't Oproer, nevens de Doodt van de Ht:erC!l 

jOHA en 01~ I~LIS (ic WIT. 
WiJrtel niet of U E: fal mijn fchrijvens Val) Dinghfdagh met de Bode wel 
ontfangen hebben, ondertlliTchen is het hier van delen dagh feer mifera
bel toe-gegaen. Na dat de Perfoon die de Heer Ruwart Come/is deJf/it 
aengeklaeght heeft, door ordre van de Heeren los gelaten, en op vryc voe

ten gefie1t was, en was de voorfz. Ruwart van Pt4ttm een Sententie voor-gelefen 
van een eeuwigh banniiTement, de welcke hier by fende', waer op de gewefen P enfio
na ris Jan de fVÎt commiffie hadde om fijn Broeder van de Poort te mogen halen, na 
de Sententie, gelijck hy dede, en reedt na de Poort toe, maer met fijn Broeder voor 
de Deur van de Gevangen-poort komende, worde weder door de Burger Schiltwach
ten gedwongen binnen te gaen, waer. op de voorfz. Schiltwachten haer \Vacht tot 
hulp riepen, de wclcke voort met haer Geweer voor de Gevangen-poort qua men , en 
lieten terfiont allarm {hen, om alle andere Compagnie Burgers in 't Geweer te komen, 
't welck gefchiede, en vergaderde yder Compagnie Burgers by fijn Vaendel , en mar
cheerden tot op de Plaets en het Buyten-hof, en twee Com pagnien Burgers fionden 
rontom en voor de Deur van de Gevangen-poort, feggende [oodanigen Sententie niet 
goet gevonden wierde over fooclanigen Perfoon , het welcke begonde voor de midu 
dagh omtrent 9 a 10 uuren de voorfz. Compagnien Burgers in 't Geweer zijnclè om
trent de Poort, quamen de drie Compagnien Ruyters die hier zijn, oock in 't geweer, 
een Compagny voor haerWacht, en cl'ander twee quamen op de P1aets, en verfach
ten aen de Burgers door de Poort ,te mogen marcheren, maer wierden geweygert, en 
antwoorden de Poort wel fouden bewaren, en deden de RUyl:cry terfiont fiaen fon
der te avanceren, fulcks duurde tot na achtermiddagh te I) uuren we, waer op de Ruy
tery weder keerden, en reden na de Bruggen, om ()uanfuys het Buyten~volck te kee ... 
ren. maer de Burgers ondertuiTchen tot 6 uuren toe gefiaen hebbende, fchooten lu
fiigh met Kogels op de Deur van de Gevangen-poort, en 110egen de felve met groote 
Smidts hamers open, en vielen feer fierck aen: maer op de twee voorfz. Broeders 
Corne!is en Jan de 'Fit tot buyten de Deur van dç Poort chappeerden, mael' wierden 
terfiondt door de Burgers beyde doodt gel1agen, en gefchoten, doodt zijnde, {]eep
ten de twee doode Lichamen over de firaet, by de beenen, tot op het Schavot, daer .1 

men Recht doet , daer leggende, ruckten[e en fcheurden de kleed eren van haer licha- i 

men, en hongen de fclve beyde by malkander by de beenen aen de Wip naeckt op, 
(pogen en fchopten de Lichamen met veel laaer-woorden, maer wierden geen Ruy •. 
[ery meer vernomen, waer op de Burgers weder wech trocken, latende beyde Licha
men [00 by de beenen hangen, en naderhandt hebben het Canailje de Ingewanten uyt 
d~ Lichamen gefcheurt, foo dat het een fchrick was om {jen, en geleken geen Men
fchen te zijn van bloedt en wonden, die de Lichamen hadden. Beveele hier mede U E. 
in de proteétie des Alderhooghfien. . Hage dm 10 .dugujti 167:. 

P. S. Het is ongehoort hoe miferabel defe twee Heeren aen de beenen ophangende, zijn gelheden en ge~ 
korven; indien het foo voort gaet, foo Calder licht morgen van haer vleefch niet te vinden wefen: fy hebben 
haer al de vingeren, toonen. ooren,. en neus afgefneden, en een Jidt van een vinger voor u. fluyv. een 
Vinger voor Ir fluyv. een fluck van ecn Oor.voor :Lr fluy\/'. en een Toon voor 10 fluyv. en foo voorts alles 
verkoft. en haer Kleederen zijn aen Aarden gefcheurt, en nict als lappen overgcfchooren ,die van yder een tot 
een gedenckteecken bewaert worden :i het is droevigh dat fukke gauwe Verflandcn aldus ha0f leven hebben 
moeten eyndigen. . 



Krantencuriosa (deel 4) uit de verzameling van L.M.C. Nierynck 

Over kranten uit arrenstein Utopia 
Over krijgsgevangenenkranten en het Verhael van 't Oproer uit 1672 ... 

Een bijzonderheid uit de dagen van de gra
fische werkstaking in aprIl 1900 was het Buitenge
woon Dagblad (voor de geabonneerden van ver
scheidene kranten). Het was een gezamenlijke ui tgave 
van niet minder dan twaalf dagbladen, tot stand 
gekomen in de drukkerij van Holdert & Co. in Am
sterdam en samengesteld door het totale aantal 
abonnees van de 12 dagbladen. Het blad verscheen 
met een ochtend- en een avondblad. De avondeditie 
van het 2e nummer (1 mei) verscheen met 3 kranten
titels minder in de kop. Al met al was deze stakings
krant geen sukses en het bleef dan ook bij slechts drie 
uitgaven. Het volledige stel maakt deel uit van de 
kollektie. 

Een opmerkelijke uitgave in de verzameling is 
de nachteditie van de Opregte Spiksplinternieuwe Vas
tanavondsgekheid met als ondertitel "Zottenburger 
Snakerijen", gedateerd 31 februari 5581 (1855). Een 
komische curiositeit van weinig waarde, waarvan er 
nog talloze van moeten bestaan. 

Zeldzamer zijn de 19de eeuwse exemplaren in 
de verzameling, nl. "Narrensteinsche Courant no. 0 
van maandag den 55 May Ao. 5567 (bij H. 
Moolenijzer, Amsterdam 1809) en de Utopiaansche 
Courant nr. 1 - Dageraads den 39 Stoebom Ao. 5569 
(door Wibmer, uitgegeven bij H. Moolenijzer, Am
sterdam, 1819). Het vignet stelt voor een man met 
stok opeen verhoog, kijkend naar de aardbol, waarop 
Azië, Afrika, Amerika, Europa en Utopia zijn 
aangewezen terwijl hij uitroept "Alles Utopiaansch". 
Een latere uitgave van deze krant heeft een andere 
kop met jaartal 1984, het vignet voorstellende een 
gekroond hoofd staande naast een rad dat in bewe
ging wordt gebracht met daarboven de woorden 
"Alles Utopiaansch". De bedoeling was voor te 
stellen hoe van Maanen Koning Willem I een rad 
voor de ogen draait. 

Nadat Wibmer en zijn uitgever een gevangen
isstraf hadden uitgezeten wegens smaad in deze 
krant, begon hij direct weer met een ander 
gelijkaardig produkt, de Lilliputsche Courant nr. 1 Ao. 
856,7463/4 (1825) Knordag, 87 van Natmaand met 
een hooiberg als vignet. 

Meer gegevens over deze Narrensteinsche-, 
Utopiaansche- en Liliputsche couranten zijn te vin
den in de Nederlandsche Spectator 1872 van de hand 
van Sautijn Kluit. 

In Amerika verscheen te Worcester (Massa
chusetts) in 1893 The Issue - No Compromise! The 
Saloon must Go!, een maandelijks verschijnende aan
klacht tegen de dronkenschap. De oplage bedroeg 
echter slechts 2.000 exemplaren. Weinig effekt ... 

Au Courant maart 1990 

Le Tas de Blagues is een 3 maal per maand 
verschijnend orgaan van het kamp voor Franse kri jgs
gevangenen in het Duitse Schneidemühl endateert 
van 10 februari 1918. De "kop" van het blad vertoont 
een viertal ganzen op een telefoondraad. 

De Loodskrant is een gestencild orgaan voor de 
NSB-geïnterneerden van vlak na de oorlog 

toen zij in het interneringskamp aan de Levantkade 
in Amsterdam werden opgesloten. 

Die Wochenpost daarentegen was een Zeitung 
für die deu tsche Kriegsgefangenen in England "; hier
van bezit ik een exemplaar van vlak na de oorlog (7 
juli 1945). 

Na ruim vier jaar stopt op 12 november 1962 het 
Nederlandstalige dagblad in Nieuw-Guinea, nl. de 
"Nieuw Guinea Koerier De Groene, onafhankelijk 
dagblad voor West-Papoea, West-lrian" zijn ver
schijning. Het aantal Nederlanders aldaar was zo 
klein geworden dat tot opheffing werd besloten. 
Mijn exemplaar van dat laatste nummer is slechts 
een klein blad aan beide zijden bedrukt met de 
laatste aanhef "Aan onze abonnees en lezers." 

Een soort vliegend blad of pamflet is het VER
HAEL, VAN 'T OPROER nevens de Doodt van de 
Heeren Johan en Comelis de Wit, van 20 auagustus 
1672, dat verslag doet van de vreselijke dood van 
deze broers en de verminking van de lichamen door 
het volk. 

Van deze gebeurtenis uit het rampjaar heb ik 
geen Nederlandse krant, maar wel de London Gazette 
van 15 augustus 1672 die zo nodig het een en ander 
nog gruwelijker verslaat en dus als buitenlands blad 
eerder met het nieuws kwam van bovengenoemd 
pamflet; beide stukken overigens zijn zéér waardevol 
in mijn verzameling. 

(wordt vervolgd) 
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De verzuiling van de samenleving, in Nederland nauwelijks 
méér dan een herinnering, is in Noorwegen nog volop aan
wezig, tenminste in de pers. De diverse politieke partijen 
subsidiëren alle hun eigen dag- en weekbladen, zowel in de 
weinige grote steden als daarbuiten. De Noorse pers geniet 
bovendien een aantal belastingvoordelen. Daarnaast is Noor
wegen een groot en dun bevolkt land waar voel mensen in 
kleine gemeenschappen, zowel door afstand als door het 
landschap nogal van elkaar geïsoleerd, bijeenwonen. Al deze 
omstandigheden maken dat de pers in Noorwegen, een land met 
een bevolkingsaantal dat nog geen derde bedraagt van dat van 
Nederland, van een ongekend rijke geschakeerdheid is. 

Een overzicht van de politieke stromingen in Noorwegen, met 
de percentages zetels die zij in het parlement bezetten: 
linllervleugcl: 
[AP] Arbeiderpartiet (sociaal-demokraten) ............. 40.0% 
[SV] Sosialistisk Venstrepartiet (sociaal-liberalen) ... 8.5% 
[AK] Arbeidernes Kommunistpartiet (Marxist-Leninistene)1.0% 
[NK] Norges Kommunistiske Parti ........................ 0.5% 
rechtervleugel: ' 
[H0] H .. yre (conservatieven) ........................... 20.0% 
[FP] Fremskrittspartiet (vooruitgangspartij) .......... 15.0% 
[KF] Kristeligt Folkeparti (christen-demokraten) ....... 5.0% 
[SP] Senterpartiet (boerenpartij ) ...................... 5.0% 
[VEl Venstre (liberalen) ............................... 5.0% 
Daarnaast zijn er: 
[IN] onafhankelijke kranten 
[NP] niet-politieke kranten, b.v. vakbladen. 
Alle zijn dagbladen tenzij anders is aangegeven. 
De gegevens voor deze bijdrage zijn ons verstrekt door de 
Heer Alons uit Haarlem, wiens geografische indeling in 
'Fylker' (Noorse provincies) wij hebben overgenomen, en de 
Heer F.Mans uit Frankrijk. Beide heren: Bedankt! 

1 

/ 
~_I 

Moelv. Elvarum \ 

Gjovik <10 111 <10 \ 

Eina 8 Hamar ) 

Eidsvoll ) 

.. Kongsvi~gor 
H"nofoss G Josshoim ê I 

. OSLO .. (0 Arnes I OSLO Fylk. op!. 1997: 
Rj ukan e Vl.kersund. Li. I 

SandvikaO .,. Bt."J'kolnngon VG - Vordons Gang (ochtend) 1954 Oslo 
Aftonposten (ochtendeditie) 1767 Oslo 

IN/H0 333.690 
H0 259.231 

IN/VE 190.937 
H0101.015 
AP 60.735 

IN/Ohr. 20.011 
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Or. - Drebak 
Fr. - Frodrikstad 
Li. - Lillostram 
Sa. - Snndofjord 

Dagbladat 1869 Oslo 
Aftenposton (avondeditie) 1767 Oslo 
Arboidorbladot 1984 Oslo 
Värt land 1945 Os 10 
Oagons N<eringsliv (2pw) Oslo 
Nationon (ochtend) 1918 Oslo 
Narges Handols- og Sjafartstidendo 1890 Oslo 
Akers Avis I Groruddalons 1929 Oslo 

Budstikko (2pw) 
Ukons Nytt (3pWj oxit 1909) 1889 Oslo 
Folkots Framtid (2pw) 1946 Oslo 
Klassekampen 1969 Oslo 
Morgonbladot 1919 Oslo 
Ullorn Avis I Akersposton (2pw) 1906 Oslo 
Nordstrand I 0stro Aker Blad (2pw) 1935 Oslo 
Var Framtld (?pw) Oslo 

IN/H0 25.467 
SP 20.370 
NP no.ooo 
IN 12,617 

IN/H0 
KF 
AK 

IN/H0 
IN 
IN 
VE 

10,338 
9,446 
g,110 
5.107 
5.045 
4.074 
3.325 

Au Courant maart 1990 



I!!STFOLD Fylko: 
Frodrikstad Blad 
Sarpsborg Arboidorblad 
Moss Avis 
Frodrikstad-Avisa/Domokraton 
Holden Arboidorblad 
0vro SmAlonono (4pw) 
Indro SmAlonones Avis (3pw) 
Moss Dagblad 
est fald-Po8 ton 
Dagbladot Sarpon 
Rakkostad Avis (3pW) 

.. samenwerkingsvorband 

AKERSIlUS Fylko: 
Askor &. Balrums Budstikko 
Akorshus Arboidorblad 
0stlandets Blad 
Romerikes Blad 

(voorheon to Lilio"trom) 
Eidsvold Blad 
mot Ullonsakor Blad (4pw) 
Akorshus Amtstidondo (5pw) 
Indro Akorshus Blad (3pw) 
Varingon (2pw) 
Aaumnea (3pw) 

HEDMARK Fy lko: 
Hamar Arboidorblad 
Glämdalon 

*1009 Frodrikstad He 18.06B 

1929 Sarpsborg AP 17.001 
1076 Moss He 14.009 
1906 Frodrikstad AP 11.409 
1929 Halden AP 10.330 
1902 Askim IN 7.550 
1099 Myson IN/HI!! 7.303 
1912 Moss AP 6.859 
1917 Askim AP 5.219 

*1854 Sarpsborg 110 4.678 
1900 Rakkestad SP 2.368 

1890 Sandvika Hl!! 31.266 
1913 Lillestram AP 20.274 
1900 Ski Ha 16.354 
1902 Jossholm AP 12.409 

1901 Eidsvoll SP, samon 
Josshoim SP 7.425 

1073 Orabak AP 6.650 
1900 Bjarkelangon NP 6.582 
1946 Nittodal IN 4.678 
1947 Arnos IN 3.359 

1925 Hamar AP 27.073 
1926 Kongsvingor AP 23.206 

*1901 Elverum SP 16.328 
1935 Hoolv/Elvorum IN 8.505 

0s t landingon I 9s t ordolon 
Ringsakor Bladl 

Brumunddolon (3pw) 
Hamor Dagblad 
0stlondingen I Solor-OdDI 

.. samenwerk ing avo rband 

(NB: Hoolv ligt in Oppland) 

OPPLAND Fylko: 
Oppland Arboidorblad 
Gudbrandsdolon 
Dagningon 
Valdros (4pw) 
Hadoland (4pw) 
Samhold 
Lillohammor Tilshuor 
Totons Blad (3pw) 

BUSKERUD Fylko: 
Drammons Tidondo/Buskoruds 
Fromtidon 
Ringorikos Blad 
Laagondalspos ton 
Hallingdolon (3pw) 
Bydgoposton (3pw) 
Roykon og Hurums Avis (2pw) 
Hurum Poston (1-2pw) 

VESTFOLD Fylko: 
Tonsborgs Blad 
Sandofjords Blad 
0stlands-Poston 
Vostfold Arboidorblad 

(uitgave gos taakt in 1900) 
Gj 00gon90ron 

TELEMARK Fylko: 
Telomark Arboiderblad 
Vardon 
Porsgrunns Dagblad 
Tolon 
Kragoro Blad (4pw) 
Vostmar (3pw) 
Rjukan Arboldorblad (4pw) 

AUST-AGDER Fylk.: 
Agdorposton 

.1925 Hamar 
·1901 Elvorum 

1924 Gjavik 
1094 Lillohammer 
1924 Lillohammer 
1903 Fagorno s 
1910 Brnndbu 
1060 GjBvik 
1041 Lillehammer 
1920 Lenn * 
( . in Times Atlas 

Blad 1032 Drammon 
1905 Drammen 
1945 Honofoss 
1903 Kon9 sbor 9 
1936 Al 
1954 Vikorsund 
1976 Slemmestad 
1901 Fil fet 

1870 TBnsberg 
1094 Sandof j ord 
1081 Larvik 
1909 Tensberg 

1851 Horten 

1921 Skien 
1074 Skion 
1915 Porsgrunn 
1920 Notoddon 
1044 Kragor" 
1067 Kragoro 
1923 Rj ukan 

1074 Arondal 
Grimstad Adrossotidendo (3pw)1056 Grimstad 
Aust-Agdor' Blad (3pw) 1066 Riser 
Tvodostrandsposton '(3pw) 1072 Tvedostrand 
SetosdBlon (2pW) 1974 Bygland 
Lillesandsposton (2pw) 1870 Lillesand 

VEST-AGDER Fylko: 
Fredrolandsvonnon 1075 Kristiansand 
Nyo Sorlandot 1906 Kristiansand 

Agder (3pw) 1077 Flokkofjord 
Lindosnos 1009 Mandal 
Farsunds Avis 1009 Farsund 
Vonnosla Tidondo (?pw) 1909 Vennosla 

ROGALAND Fylk o : 
Stavangor Aftonblad 1893 Stavangor 
Haugesunds Avis 1895 Haugosund 
Rogalands Avis 1899 Stavangor 
.Jrorbladot (2pw) 1949 Bryno 

Onlano Tidondo (3pw) 1004 Egorsund 
Dagbladot Aagaland 1925 Stavangor 

Bygda Post on (7pw) 1973 Hj olmoland 
Sola Byguoblnd (1-2pw) 1970 Sola 
Strandbuon (2pW) 1964 Jorpoland 
Suldnlsposten (7pw) 1976 Sand 

HOROALANO Fylko, incl. Borgon: 
Borgons Tidende (ochtendbi. ) 1868 Borgon 
Bergens Arboidorblad 1927 Borgon 

Oagon 1919 60r9 on 
1883 Voss 

SP 5.579 
SP 4.269 

AP 26.330 
SP 14.127 
AP 12.071 
IN 9.386 
IN 8.006 
SP 6.672 
H0 5.998 
IN 3.187 

"Eina") 

HO 40.760 
AP 20.960 
Hl!! 14.040 
IN 10.351 
SP 9.026 
AP 6.031 
IN 
IN 

Hl! 29.570 
Ha 14.800 
HO 14.065 
AP 10.005 

Hl!! 5.686 

AP 27.724 
IN/Hl!! 27.554 

IN 9.409 
Hl!! 5.662 
HO 3.900 
IN 3.836 
AP 2.025 

IN/VE 25.307 
lil!! 5.513 
AP 4.151 
IN 4.143 
IN 4.091 

IN/VE 3.004 

IN-VE 45.090 
AP 0.064 
IN 0.780 
IN 7.028 
Hl!! 5.904 
IN 7 

IN/VE 65.803 
IN/VE 34.696 

AP 19.101 
IN 13.336 
Hl!! 7.333 
SP 3.329 

IN 
? 

IN 

IN-VE 101.600 
AP 18.952 

IN/KF 10.097 
IN 10.330 

Hordaland (3pW) 
Sunnhordland (3pw) 1901 Loirvik (v/h Stord) IN 0.100 

Strilen (3pw) 1961 Lindàs IN 7.032 

Nordhordland (3pw) 1974 Isdalste IN 5.901 

Hardangor Folkoblad (3pw) 1919 Odda AP 5.565 

Hordaland Folkoblad (2pw) 1901 Nordhoimsund IN 4.867 

Gula Tidond (3pw) 1904 Borgon IN 4.024 

Kvinnhoringon (3pw) 
BeJmlo-Nytt (2pw) 

(2pw) . Bygdanytt 
lIorda Tidond (2pw) 
Gronda (3pw) 
Hardangor (2pw) 
Ask3Y Vawingon (2pw) 
Vostnytt (2pw) 
Os & Fysa Poston (2pw) 

SOGN OG FJORDANE Fylko: 
Fieda (4pw) 
Sogningon I Sogns Avis (3pw) 
Fjordonos Tidendo (3pw) 
Flrdaposton (3pw) 

1973 Husnes IN 4.379 
1973 Finnäs lil 3.956 
1952 Yttro Arna IN 3.394 
1929 Voss SP 2.413 
1951 Rosendal IN 2.386 
1913 Lofthus IN 2.214 
1978 Kloppesto IN 

Straumo lil 
1987 Os IN 

1917 Fardo IN 
1096 Loikanger H0/SP 
1910 Màloy HO 
1948 Flora * AP 

Sogn og Fjordane (3pw) 1932 Loikangor/Sogndal VE 
(v/h to Hormansvork) 

13.440 
8.961 
6.742 
6.451 
5.974 

Sogn Dagblad 
Fjordingon (3pw) 
Firda Tidend (3pW) 
Fjordabladot (3pw) 
Firda Folkoblad (2pw) 

MI!!RE OG ROMSDAL Fylko: 
Sunnmarsposton 
Romsdals Budstikko 
Tidens Krav 
Nordmorsposten 
Fylkot (3pw) 
M0To-Nytt (3pw) 
Vostlandsnytt (2pw) 
Andalsnos Avis (3pw) 
More (3pw) 
Vikobladet (2pw) 
Aura Avis (3pw) 
Bygdebladot (3pw) 
Haramsnytt (2pw) 
Kystnytt (2pw) 
Oriva (4pw) 
Sunnmoringon (2pw) 

S"R-TRI!!NDELAG FY lko: 
Adrossoavisen 
Arbeidor-Avisa 
Ser-Trondolag 
Arboidots Rott (3pw) 
Trondorbladot (4pw) 
Fosna-Folkot (3pw) 
Nidaros Avis (3pw) 
Opdalingon (3pw) 
Hitra-FrBya (2pW) 
Trondhoim Avison (2pw) 

NORD-TRI!!NDELAG Fylko: 
Trander-Avisa 
Namdal Arboiderblad 

Stjordalons Blad (3pw) 
Innhorrods Folkoblad og 

Vordalingon (2pw) 
NordtrDndoron og Namdalen 
Lovanger Avisa (3pw) 

NORDLAND Fylko: 
Nordlandsposton 
Nordlands Framtid 
Lo fotpos ton 
Fremovor 
Rana Blad 
Uolgoland Arbeidorblad 
Vostoràlon (4pw) 
Holgolands Blad (3pw) 
Bronnllysunds Avis (3pw) 
Ofotens Tidondo (3pw) 
VosterAlens Avis (3pw) 
Andoyposten (3pw) 

TROMS Fylko: 
Nordlys 
Harstad Tidondo 
TromS0 
Trams Folkoblad (3pw) 
Nyo Troms (3pw) 

FINNMARK Fylko: 
Finnmark Dagblad 
Finnmarken 
Sor-Varangor Avis (3pw) 
Altaposton (3pw) 
Finnmarksposton (3pw) 
SAgat (3pw; Lappiseh) 

1938 Hoyrango~ AP 5.625 
1946 Steyn HO 4.367 
1924 Sandano SP 3.195 
1874 Nordfjordoid VE 2.007 
1904 Flora. ? 2.335 
(* in Times Atlas: Flora) 

1083 Alesund IN/VE 30.719 
1843 Molde HO 15.705 
1906 Kristiansund AP 13.050 
1075 Kristiansund IN/VE 7.447 
1917 Molde SP 4.755 
1925 "rsta IN 4.703 
1935 Fosnavàg IN 4.463 
1926 Anda1sno$ IN 3.554 
1010 Volda IN 3.550 

Ullsteinsvik IN 3.495 
1947 Sunndals0ra AP 3.481 
1972 SjBholt IN 3.247 
1972 Brattvàg IN 2.546 

Elnosvàgen IN 2.049 
1971 Sunndalsora IN 
1947 Stranda 

1767 Trondheim Hl!! 07.710 
1924 Trondheim AP 17.667 
1908 Orkangor IN/VE 7.714 
1907 A"'ros AP 6.938 

Molhus IN 6.116 
1964 Bjugn IN 1:1.875 
1902 Trondheim IN/VE 4.210 
1937 Opdal AP 3.095 
1974 Sandstad IN 2.772 
1902 Trondhoim IN 

Stoinhjor SP/VE 22.485 
1917 Namsoa AP 10.799 

1092 Stj0rdal AP 7.G59 
1900 Vor'dal IN 4.688 

1882 Namsos SP/VE 4.101 
1040 Lovanger IN 3.500 

1910 Bodo HIl 18.124 
1910 Bodo AP 17.010 
1096 Sv01vilBr IN 13.311 
1903 Narvik AP 11. 974 
1902 Mo-i-Rana AP 11.260 
1929 Mos j00n AP 0.602 
1921 Sortland IN 0.481 
1904 Sandnos s j 00n IN 6.343 
1920 Brann0ysund IN 5.718 
109B Narvik Hl! 4.388 
1092 Stokmarknos IN 3.096 
1979 Andonos IN 2.793 

1902 Trams" AP 31.051 
1087 Uarstad H" 16.149 
189B Tromso H0 7.615 
1965 Finnsno:'i IN 5.998 
1974 Moon IN ? 

1913 Hammerfost AP 12.0B5 
1899 Vads9 AP 8.424 
1949 Kirkoncs Hl! 4.100 
1969 Elvobakkon IN 3.673 
1066 Honningsvàg Hl!! 2.397 
1956 Lakselv IN 2.257 

1JiT 
rRt'/IlG
TEkéN 
ff/O!U)T 

SVALBAAO (Spitsbergen): 
Svalbardposton (wookblad) 

.-~ ElDERS 
7 """'f ,"" 1>iT 

Longyreorbyen IN 

00 lijst van do Hoor Mans 
volgende kranten: 
Frihoton (oomm.; 2pw) 
Agdoe Tidond (2pw) 
Karmoybladot (2pw) 
Rogaland 
Stim (2pw) 
Aomsdalsposton 
Aomsdal Folkoblad 
Gaulsdalsposten (3pw) 
Molhusbladot (2pw) 
Hot is alloszins mogolijk 

uit 1905 bovat hiernaast nog de 

1923 Oslo NK 5.652 
1919 Kristiansand SP 2.048 
1954 Koporv il\ AP 3.688 
1925 Stavangor SP 3.449 
1975 Elnasvägon IN 2.046 
1876 Kristiansund IN 5.119 
1928 Molde AP 5.710 
1963 Staren IN 3.206 
1979 Molhus IN 3.589 

dat hiorvan oon aantal inmiddels 

roeds is verdwonon. 
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LIST KOMUNISTICK~ STRANY ~ESKOSl.OVENSKA 

Prolet&Pt v~ech zomt, spolte sel 

C(SLO 306 - ROCN(I< 70 Pátek 29. proslnco 1989 CENA 50 HALÉAO 

ZE SCUllZI SNEMOVEN U, KTERÉ PREDIHAMENALY VOLBU PRElIDUIiA 

Alex nder Dubeek V 
Prvnim mistopredsedou se stal Stanls(av Kukrál '. Predsedou Snemovny národu Jozef Stank. 
Slib s(ozi!o 23 novych poslancu • Zmena slibu prezidenta CSSR. Jednáni probihala düs(edne 
v duchu dohod u kulatého stolu 

PRAHA (Od ndlch zprovodaJakl - Norym p'ed .. edou Foderàlnl' 
bil sbromiUdllni CSSR byl we llIvrlek DO 20. IIcbdrl nbol1 Inl!movun 
JVolen A I e)( a n der Dub II 0. k. SleJnll ,ako Dil byU .vo'oloou 
val bon lvolonl prvni mlJlopl'edaedo. St 8 n Is I a v K n k r" I, dg_ 
IIDvodnJ p1edseda loholo Of8ArlU, A UI DOV' mf.ltopfedaodod. Ab, 
aa Ink mohlo IIMI, muaat, 8ollmovoy nn né p'edcbbolfcl, 19. scbhl 
Iyl don ~chválll zmllny dvou dkont't - 0 vnlbil nov,ch poslanci\ FS 
lákonodllrn~cb Ilborll a 0 lednnclm Udu FS, PO.llancl dito proJod
nalt zmenu 6slavofho sllbu preztdunta ropubllky. 

V~fNhny tyto I1pl'avy byly nozbyt
né prolo, aby mohl.! pAlocnl volba 
prezldanlll probêhnout podle dohody 
pol1tick9ch etrlln a obf.aoskfch Int· 
clatlv u kullllêbo stolu z.a 22. pro· 
1Ilnca lohoto roku. 

konya pracovat I: lomu, II.by byly 
uvádênyv2Jvo!. . 

Va Sn~InOVnê IIdu 10 byll: MI· 
challl KoCl1b Ivolebnf obvod ~. 1, 
bezp.). Vdcln Bllude Iv. o. 2, kres
fanskodemokrattcU slranll), Jla Bu
hoalk Iv, 0_ 6, betp.), Vllal!k SlIhiQ 

Z prüböhu 19. schüze Iv. o. 11. bezp.). HIlr1Ln Poroalkll 

7.mlltky zpQsobenjml nafas.n9ml I~.'~: ~~. ~Jg{ ::I~~'I~: ,~~~!: 
formulacaml ptedsedajlclho Staal· IY. o. 24, 05[,1. Llbor Kodl4ettk (v. o. 
sJWa Ku.král~. ale I lednê za 'lpra· 74. berp). IlIr'9111V Sabeta Iv. o. 811, 
vO<!ojek. pomal9m a lIlslo nevl'lro- belp.), Tom61 ilrlldtlllk jv. o. 111, 
hodnfm 6!ItAnlm hlasO a calkovou bezp.). RobIIrt HsrenUr Iv. 0, 185, 
norvozHou flak jsme si u!, lIJ!. ptl bezp.J, SJD.VomJr SlrllUr Iv. o. 186, 
jedniin!eh F::> mu~ .. lIl\",kn[lu:l ]1v)o bllz~.l_ Konllonlln Vlklorln IY. o. 

f~l~~~:~g.n~t~I~~~4~~k 0 P:~~~~~ 192. belp.l_ 
r!! jednánl 0 zmênê thtavnlho zd- Ve Sn~movnl! nModö to bvlt: La-
kwna 0 vo:bê nov9ch pOSI:IOCO. dhll1f Lh Iv. o. 7. belp.). Vladhnlr 
~ poehopeni, prO~ k tomu d~lo, Mlknla (v. o. 13. bezp.l, Korol Slo-
!e treba 56 vrá!ll je~tê 0 dvl'! ho- 1111.1 r v. o. 27, bezp J. Illn Solc Iv. 0_ 
dlny ndzpátBk kdy 1Il5 P rlilly üsta\'ni!. 33. belp.). '(l80f Sovotn9 (v. o. 41. 
pr&v.~1 vfbory ObDU sni!moven. Zde - belp.). Zdenêk liflD&k1 Iv. o. <IJ, 
v~echny H! navrhy odóvodl'loval belo.1, Pelr nrod~kf Iv. o. 54, 
I'rfl<lsod" SnIjrnovnv Ildu 100e! Bar- belp.1, lelomtr Glnc Iv. o. 63. 

tnnC!k. pm61 s dodotB~n(}'J Opravou ~:~~:l: ~ltllaY~~~~k D,~~f:\J;:b~~;~: .. '~"~ ,~~~;~" "û~':r'~" ,.'.~,~~, 

* 
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FEDERÁlNI SHROMÁZDËNf lVOUlO'HlAVU STÁTU 

Vá lav , I pr, zi . 
Návrh prednes( pfedseda federálni vlády Marián Calfa • Jednomyslné hlasováni VoJenská pre
hlidl<a na tfetim nádvofi Praïsl<ého hradu ~ Projev zvo(eného prezidenta • Slavnostnf m§o ve Sva
tovitském chrámu • Tisice lidi zap(nily !iradclilnské námësti i hradni nádvoii ' 
, PRAHA (Od DalI Ipravodalky" CfK) - Jo 29. protlnCD 1969, 10.20 

bodln_ Do \ Vllldl.lankébo ,4Itl na Praflk6m hradê vlllupuJo devAt, 
f-eakollovan.kt p1"O:ddent V 4 c la v 11 a vol v doprowodQ prod
"ady Feder61nfho .hromUdlnl CSSR Ahtllllndro. Dnblleka ft pfedeedy 
'ednr6lnJ dMy Matlha CaIJ,. Z. avnkft alavnoltnlch lem
Ur IQ SmolanoyY opory Llbolo pllalupnlo kOolavA CSSR 
a pfed (elovbnlml kameraml Inbulo na 8von eeat ti avêdomf wlimoDI 
Ce.kOlloven.lk6 aoclalhlh:kl.! republlco. SUbule, la budo db41 blllba 
n6.rodo. 8 národnotU .. DI Jlllcich 11 avlt pO'l'lnnonli budo kODSI podia 
v~Jo U~n a v labo dJmD, budo x8chovhat Ihlo'fQ a Oillatni 34.1<on,.. 

V'Cl~v Havel b'/I ledlntm knndl
dAlem. kter9 V%del z ledn.1n! pred. 
5!avltelQ pollllcktcb stra,... Ol;~an· 
ského fbra ft Ve~tnosll prol! n~slll 
22.pr051nceloholoroku Poprvépo 
lederlll.~tytlCllll 1111ecb byl 10k do 
funkca blavy !tAlu navrfen kandl· 
dAt bel atrankkd ptlslu1nosll 

loho kondldolufU mêlt pMQudlt 
poslancl F6d.oralnlho shrumáldênl. 
kter! se na Pralskdm bradê se~1I ke 
sv(i 21. schOz! obou snêmovan, Ie. 
jl.1 fedn4nl lidi) A1ullildsr Dnbhk. 
byll lde pfllomnl laké ~lenov6 Ie· 
detálnt 11 obou rooubllkov~'ch vlad. 
pte-dse-dnlctov o4rodnlch rad. d
stupel pollllck~ch 511, clrkvl, Cs LA, 
/)lenové pra!skêhû dlplomltlt.kého 
sboru u dol~1 boslé. 

VyslechlJ slova A. Dobeeka 0 vj. 
rn0mu oktu., k flêmol 5a Y SlJ10. 
hylêm Vladlslavsltém s41a rooslancl 
se§U_ 111 od rollu 19)4 ju lento go 
IIck9 slil svlldkem valb .. pretldenta 
republlkY. vldh61 so lu hold te~· 
k~ID krélOrn. kon lila so z.10 Z056 
d6nl sti'vovsk~ch snèm(t. Z~Oraznl!, 'I' IUnkce prl'z:d!lnta rep.ubllkY .56 

nlll polltlckf predstav\tal ztlllesOuJe 
nB~1 suverênn! !t6tnost, Il to v oe
poslednl ril dil lako spoletnt pfcd· 
stavltel eeskêbo Il slovenskébo n4· 
rad a I ostetnlch n4rodnosU re
publlky. 

V souladu s vflU IIdu I pred.'lta
v!tolO rozhodujlclch pallUck9cb !U 
v noU leml a padie svdho vlll~tni
ho nelhlub~lho presvêd~of vam 
ptedklád.1'll navrh, aby~to prezl· 
dentem CSSR Iv01l11 pena Vdcluvo 
Hevtol. . 

Pan Váctev Havel Ja dnes nelv9' 
znamnl!J~1 predslaVltel lapllSU 
o mr/lvnos! demokrallck6 polltll!y. 
11ho 2Ivot Ie pffkladem tlovllkll, 
k:er9 slol/ UI sv9ml na1.0ry I 011-
vzdory perzekucl. Pffmotlltosl la· 
ho polltlcké aktlvUy, IIf u! JllkO 
!!lellll Klubu angalovan9ch ne:stra· 
niko") Y roea 1966, ukladatale ti 
prvnlho zaslupce Cherty n, fI pred· 
nlho predstovltale Obtsnskêho fOro, 
UkalUjO no loho mrllvnl velIkMI 
I 01l v~lké tku~~nos'l ~ práce me· 
ti ttdem. T!m ~I lIskal Iletu v~ech. 
kl1rl doká!ou rlJlUmn~ IhodnotJI 

"141a h. ~t4lnl vlalkll a pre'lldent
skA slandarta. Dlouha llito IIvolll, 
pevnê ulravl aradost z t1.spêcbo. 
spol~n6 prAce pro rozkvllt VleslI, 
pro trval9 a spravedllv9 mlr po· 
pMI prezldentovl jako prvnl A Dub· 
/:ak, kter9 IIm ukonm 21. HchOzl 
FederAlnlho ,hromHdllnl. Slavnost· 
DI fantáry doprovodlly V. HIlYle ptl 
odchodu z Vllldlslovskêho sAlu_ Me
:ti prvnlm! gralulenly bylll roonlol

skdho hradu !!lennvA pred~edolctVJ 
rs CSSR, fedcr41nl Ylddo, flenové 
prabkého dlplonltlUckého lboru, 
phxhtavl1e\é obl1Q ropubllk -
pfedsednle!vlI nArodnfch rad 0 vlA
dy, ûstupcl ku\tury, Yysokjch 
11101, sporlu. armtdy, drkv!, 100' 
nol11yjch krajQ J pfodstuHelê. 

~~:t~~~~~ ~l!~~kb~~;!:~v~~s~:~: 
zdrllvlll oovil zvolenl!ho prezldenta 
jaJI pledsedll L&dbdav Ad.mee ft kll.1I ~lanové rodlny. 

Na po~e.t novolho 
prozldt>nta CSSR 

I prvn! lajemnlk "'11110 OslN!..Jnlho 
v~boru Vuil Mobanlel. (lint bill' 
Itopfe]néhl doplsu tvatejl'luleme na 

ad r4na s:mêrovaly llroky PtBle· 
nO na HrildCanskd nAmt!-~tJ Po 
sk.ontanl SCbl'll1l FS 1A-;tupy IId/. 
kIer! chlêll b91 pfltomnl dllUlmu 
progreOlu <Hilav souvlsellclch se 
zyolonlm nov!! hlllvy :'Itótu. lhou,!
Iy. Ob~aoê laplnllt nejen ndmestl, 
alo I pro~tory hrildnlch nAdvoti. 
III!tll bOl lejleh o.~a5U se 011 tfotlm 
bradnlm nádvorl kunllln voll1ngl!á 
preblldk~ festn6 strdle r.SI.A a 
Hradnl 11114111. V. Havlll pU ol do
provodll mln!str Ilêrodn! obrlloy 
CSSR genotAlplukovnlk Hlroalu 
Vl!ctJL. 

Ka Jvolllru JTfllzldenU.m blllbop1A' 
II VAclllvu Havlovl pted polednem 
,. repralllfltat\nlCh mlslnostech Prlll· 

\ 

IlnétIl mlnê.) 
Kr.1tcl.I pred tftn.4ctou boelDOU ;, 

vystoupll V. Havel n/I. bnlkOn na 
Hollm fladvorr, ol1y pozdrllvll ,bra
I1IUd~nê I'lbtany. A:el!.1: 

_MIlI prdtelé, 
p~ed chv11l Isom brl lednomvs1nl) 
zvolfm FederAlnlrn shrom61dênlrn 
ZIIprllZldenIIlOll!(ropl.1bltky. 

Dl!ku)1 v!lm ~~m, CathClm. Slo
v~kClm I ptlslulnlkótIl jlotch nd· 
rodoost!, za val! podporu, Sl1bujl 
\·/!0l.2oll(llklamuyaiidrm'!ruado· 
vedu tUle zeml ke 5vobodnfm vol· 
M.o. MUll 50 to shit 5lu~ntOl 11 
pollojn?m tpOsobam, !lby nebyla pO
lpJnê04 ~lstd tvar OIIJI revoluco. Ie 
10 Ökol pro n4, dechoy_ Dèllu]l 
vam._ 

Il'okrafov4nl na Uf. 21 

Au Courant maart 1990 

Blohopfóni pfedslovifelu KSC Telegram 
do Moskvy PnAHA (Hl - Phduda KSC Ladl.lft. AdftD8Q 1'1 prmf Ioj-drnotk 

KSC Valll Moborllo blllhopUH AIQlftndru Dllbl'!lIko.1 kil no. 

lonl prudtudoQ PS CSSR. V doplJO tUl rn4d!: 

PRAilA (en<. u) - preds~da 1(1). 
munlstlckê s!r8oy Ces~oslaven,kJ 
Ladlllll' Adllmoc ~ prvol lalemnJi( 
OsUednlho vyboru KSC \'111/1 Hobo. 
rUn Z8,11I11 vc NVrlek gener&lnlmu 
!Qjemnlku Ov KSSS a pred50do~1 
Najvymho soveta SSSR MloOlltla 
(lorbafavovlpodêkoyAnJza Jebobla· 
hop~eln9 te!~gralIl ka 2'10161'11 d[) 
M)vyBlch lunkel Y KSC. UVAd! 56 
vl1êw: 

V4fOnj pa no prodsodo. 
Iménam ll.sthldnfho vjboru Ko. 
munhtlckó strany Coskoslovenskll 
Vám opftmoê blahopfallllDe ka .IVo· 
lenr pfedslldou Fodor4lnfho 9hro
md!dl!n1 CSSR. 

V IAto llolblJ, ktllrou podportll 
poslancl. !!lunov6 KomunlstickA 
strllny C~~koslovooskll. SplltrUJfllllO 
v91n.lmn9 krok k oárodnlmu paro
lumOnl. 'i' duchu bralr91vl /:ukého 
o slovanského ndroda, V záJmu de· 
mokrJttckgeh pl-emSn IIpolctnosti 
teslou dlaJogu 1\ dohod 'i'~ech hlav
oJch lXllttlck9chslJ. 

Komunl1tlck/! st raaD Ceskosloven
ska, pA9tUpujlc teslu obrody, pova. 
Jule odkDl. ledna 1906 za Idrol 
Ideov!! ft politiek/! InspIrace sv6 no. 
vII pollttky, zam/!fené na rozvoJ de· 
mokra!lckêho soclal\smu. \ 

Pin!! podporuJeme àslU àstllvnleh 
/:ln!tsIO nu!eho 5t.4tU vyl 
zbytnê polltlclu1 Q právn 
kykl 
sk6pf 

d4lB de-mokrntkkou C(l~lou ptt re· 
tpllktovanl lAkoml, prh a svobod 
obtaoQ. 

VUllnj panD rl'edsedo, 
cbcemo Vh ujbtlt, lo s VAm! buo 
demo prl plnênf VI1~tch QStllvn(cll 
dkol6 spolupT1Lcovl.Il. pte]elIlI:t V.tm 
pGVné zdrav1 ft mnoho chpêcM 
,"'elonosll. 

V I1ctll L. ADAMEC, 
V. MOHORITA 

VUen? MIchalle 5I1r8olavl~l, 

uprlronê Vl1m d1'lku)emc z.1 srdotr.~ 
blnboprllnl ko zl/olenl do OdpoYêd·, 

~t~~~/un~~15 ~~s ~;VdfJen~1 k~.omu~~s~~c~: I 

SoveVlskó IIIImomen~n'l ~:'~~m:~~::~"~9~~' ~~;':J~,;,"~:: 
VJ U )e)1 p(emênu v modern! 10'llcO\'ou 

cv s. lóchronórvu'm ~":~~"k"'~:~~9 k':;~,,~~~,~"\~::'; 
pre~vódl!enl. 2e nll~e spolecn6 Qsm 

1 •• IiiI.iiI_l'ï'~h;"O~VU ft pre~t,1vbu socl911smu vy· lady pro pro-
a v9rnênl1 z~u· 
9chslran. 

EN 
DE 

DUIBCEK 
MACHT 

raM MlchJ!!e 
):clmu nov~m'J ," 

hso· 
zl n~' 
sktlho 

Bijgaand zijn afgebeeld gedeelten 
van de voorpagina's van de "Rudé 
Pr6vo" (let op de nieuwe koppen, 
nu zonder de sterren e.d. van ver
dienste voor de communistische 
zaakl,> waarin de verkiezing wordt 
gemeld van Alexander Dubcek tot 
parlementsvoorzitter, c.q. van 
Vaclav Havel tot president. Het 
gaat hier om edities met nieuws 
van groot historisch belang. 

;S 

'b, 
llvl , 

Beide exemplaren heb ik uit Praag 
toegezonden gekregen, en stel ik 
graag ter beschikking van de club 
om middels verloting de Verzame- ' 
ling van één of twee van onze 
leden te verrijken. Ze worden 
apart verloot: belangstellenden 
wordt verzocht 5 gulden over te 
maken op giro 3853388 tnv VKTV, 

vermelding van "Dubcek" cq 
HaveI" . - DJO 

Vódav Havel 
do lil 

PRAHA lerKl ..... NIl pozv.tnl 
tholrllda Oerlllcha, povlHonêhn vy. 
konAv6nlm hlOkco predsedy 5t41nl 
rady NOR, navstlvl NOR dno 2_ led
na dopoledne pruldenl CSSR V'a. 
ln JlI.lYOL 

Tj! den odpaledno r.nv!tlvl M 
pOlván[ pruz!dento NSR RlchBrdQ 
,OD WnluDck,ra prazldent CSSR 
V6clav HflVlIl NSR. 

Studenfi 
posluc:hóren 

PRAHA ICrK) - Vdclov Hllval 
laka prlllidenl 10 pro nás dostatec· 
nou zárukou nllnratnosll v9vole 
, C65ko~lovensku. Zvolenl joho I Pil-
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M 
AP 

RÁLKA 
LITIKA 

I I 

É y 
Joden lUik'; poliUk, klerf IQ v loce 1966 UChÓIC! (> pruIlden I· 

Ity, 0 ~t~,ého n'Jl>utl~",u JlIl"novut, obfdHl1lI rl<'lf>ulouiU jC/HU 
I lob~ ~omjll,kot", ~yjudl!1 v t.O, h,t~'th. Ju .. Ii~a a poll!l~u ~ 10 
blo nepo!Ït. Je t.o (jQ lor do~t roliileni, I dnel se nliloli lide po 
rnn<lha lrpkych Ikujeno~tcch dornnivoJi, ie poliliko je 
ü% vldydy ,~irntvo, (I ie cim dól od ni, Ilm tepe, Padobna 
~f(O~Y, IJ. Jo v potllica Iltlnl..l mOlólko co pohledó"ot, byehom 
noW u mnohydl polillku v minlllolU I n~dóvnil, dobe. podnoJc 
od Moahlo~<!I!lho, kanè.e cynldyml obh6Jci Mnlcho~o. 

ROCN PROSINEC 1989 

Nól unlnény ëi}lky polili~ ",';1 osl na mysli. ie po!iti'·· 
mUIl lidi! nlkoll 'vim; '~vjirn chlor 
~, ,,,I,,~ .. ,,OU na 

Zoals iedere revolutie bracht 

Vsechno je jinak 
lelM pfed m~stcem p!l vy'oW lIsfopado. 

vtlho Cls/a UI Isme 0 rl/tem ner;M~ll. a M' 
lednou (akov!J p!/llal udd/ostl Q In/ormad, 
a (akovd erupce 5vobodlj - dokonre I oe 
sdl!/ol'oclclJ prostfedclch, lak nehqzky SIJ 
nQl!/ndm, fozhlosu a televlzl Nkd, a mlJ po
Md len~ ,aka mils/ent/<: Ca:wvl! I Il"tl!:: po
ku/lu1vartct za Jamofokem doby, Co Je dd 
(lil/al nel psJI,' kdlj! Ie u{ecMo IInok, 

MolIl/ hyahorn mlt radost, !e po reM dva 
roklj Jmll'uleme prduil k (oma, co dnli'ska 
vf!chnl protlvdme, mdme /J~ak JpBe slarost. 
ab'jchom dos/dil svgm IJla~lnlm s!ovûm, 

'dM p'cd mll'i/cl1m Isme miJlt na krku 
obvlnl'nl, te .Lldol0t! flO!1{nlf nelm~l1l! ad 
poi!dlku 19f/8 pubIIkuit orotJsocla/Js/lekll za
mNen" l'ldnky álo~ld na cedouc! á/ahu 
KSC, JQul'a.snau palllld:oll I/nll sM/u a leho 
pfeds/aulleM ••• proll zdJ,ladûm marxhmu
-/enln/smu all!. zahranll'nl pa/llfee", a nn
/ed(\ou uI /e v.!echna /Inal,:, rede.d/nl ~hro
l'ld!dllnt /eceal ple~oJno/l1o v tn/ene/eh ue
"eln~ha mlnllnl a p~ed5erla 'f'dakl'nt radv 
LN Ie mln/strem tahranll'nlch r:l!d, I daH/ 
na!} drfve ne/egdlnl radav~ Isau naler/nau 
pnll'l~or"fn/ na mhla z nelvyBlch a reM 
redakee Ie pova~nl'drw d/v ne Hl vldr/nII13~, 
Ta nezdumzlfulI, abllchtJm !e eh/uh/II, nQbr! 
len prola, Ie cheeme J Rudau Zemanem po_ 
dbka(lal za pornac, lak IsllI ndJ par/dell 
11 l'a.sech nel/èHJch, panélladJ rtent Ird 
11 na.!/ch slldch t'JdpovMe/ Ilnal;: na I1Jeclino 
krdsnd a ,Ialcl'nd pfdnl, kterd ndm bochal/ 
'paJrdd darul'1lI 

Tai.- to lIypadd D MfJhlo dnech v OlomnUfJl, ale takavy obrJzek bychom naW P mnoha 
mesleeh no~1 repuvw.:y a Ie la I na~e plánt, 

JIRI DIENSTBIER 

i 
v vr dv 

, 
e v 

re 

ook die in de landen van Centraal 
Europa een aantal nieuwe kranten 
voort. In Tsjecho-Slowakije, waar 
overigens de 'Slobodné Slovo' en 
'Lidová Democracie" (van de door 
de communisten gelegaliseerde en 
ingepakte oppositiepartijen) een 
niet te veronachtzamen rol hebben 
gespeeld, kwamen er twee nieuwe 
bij: "Lidové Noviny" (elders in 
dit artikel meer over deze krant) 
en "Právo Lidu', alsmede het 
studentenweekblad 'Studentské 
Listy'. Speciale edities 
verschenen o.a. van de beide 
eerder genoemde bladen en van 
'Vecerni Praha' (zie de afbeel
ding elders in dit no.). Ook door 
middel van ander drukwerk zoals 
brochures en pamfletten is het 
publiek in de kritieke weken op de 
hoogte gehouden. Veel hiervan werd 
aangeplakt C.q. verspreid in de 
Praagse metro. 

A pokud Ide a tel'! vlddnl predikdIl p'l· 
ndle~lme faka v~mna I I1dj k vbrov!kdrnu 
Idru ob{!onu, ale prdvll praia Isme a naddle 
nhtaneme neldvWE rakovd /e noh_ kr;Mo 
oe chuU/, kdy Ilzavlrdme drll!ljJ rr)~nll;: LN 
a ehysldme S8 otlWW ten tie/I. ZpfOU len 
dllokrdt rfldn' lu! to bude Id/U na ndJ 
dnelnl I/mlll a ranedlouho Jnad J·taka de
nIk s lIterdrnl pfllohau. Nez/lpornll'!dme ta
til, te ti race J99/ lomu bude do let, kdlJ 
se LldovJ:y :radII/}. 

tedovllc , udcl Enapy lala 5nlld DI rUI
t4l, I I<d)'t su loho zbylky Ifl~U' loulall , Dil' 

'Ieh ,odAch 11 nesmlmo povolll, dokud na· 
rozllll' lcalo. DruhA lAu buda ohlllnl!llI. 
Byl 10 IdUI nlldhno zdAlo lt1ml'it Dil
Moln/! oddranlt Jkostnllllllé mnf:I'Mktl~lruk
lur)'. b)'1 10 nakonoll poeln ~nndl nol vhr:h· 
nu, co uh lIlslIl l:ektl Pro blldllucno~1 vhk 
nUn' rovolu<:o, lak 10 (urulilo VlopiHl UB' 

.Ieh národll v po~tlldolm mildQI loekdo u. 
kA, vytvlltilo nilkollk povnych IllIVllbnlch 
kllmflnü. 

VJechno fe f/lIQk, ale 10 111 pleee dob'e. 
,VI Ruml 

Opotle!! vl1N moennskému monopol11 prlh 
khalll pollIIckou pavnost I prIllnosI, ti!. 
mör nBllvlHJtlllnou po lalaeh, v nleh! byln 
vêl~loil spole~nosll z poUtlky vyfazenil, A kt 
naJlIll v koordinnel lfH1nlllllv9ch slo!lIk Opl)
rlee, illa J v obtllnyeh lednánlch 11 dO$ud 
vlatlnouc[ml siruktur,lmi. Obê ~trilny si mu· 
sely na. saba zvyknoul 0 oM nn~ly lidi 
5chopné pochoplt, te celospolo~en5ky lAJrm 
Ie nad nedl'lYlI)'ml krlv!lnml I nnd macen
'kyrnl prlvl!egU, ktaryeh la nutn!! sa VIU:!t. 
Sp{jle~n{jst. v nl! la1t/l pret! mèslceln 
vê.t~1 na byla skr~'la do vlaslnlho soul{~o. 
mI, vyJI1I'!la OIlt,,~I' ., nn)tt:c_ 

In Roemenië is het partijblad 
'Scinteia' opgevolgd door de 
'Scinteia Popului', en de grootste 
Hongaarstalige krant in het land 
'Elöre' door 'Romania Magyar Szö' 

GOODBYE~ SAMIZDAT 

I 
Pl'eanA pfed dvi'Jma roky I!lam psal Ctvodllfk do prvllJho lUsJe Lldovyr.h 

novin. Hned na zai'!átku Isem se vyznal z naalch ohav, za Ie 10 utopie 
e !n na 10 ncmáme, Kdyby mi byl tehdy nökdo rel{I, la 7,:> ... · • -
budu psál pár iádek na rfW''''·'' ,-.. " Arou sl1mlzrl'" 

~,~ I k,llltUf)'. " 

jlovin, myslel bv h .. 1 -

LIDOVE NOVINY 
Eigenlijk gaat het hierbij niet zo 
zeer om een nieuwe krant als wel 
één die voor het eerst legaal kon 
worden uitgegeven. Het 'Volksdag
blad' (want dat betekent het) was 
al enkele jaren ondergronds 
aktief, zij het natuurlijk niet 
als dagblad, wat het nu wél is. 
De naam op zich is evenmin nieuw, 
en voert terug op een dagblad van 
dezelfde naam dat in 1891 te Brno 
werd opgericht, en waar beroemd
heden als de gebroeders Capek en 
T. G. Masaryk, 's-lands eerste 
president, voor hebben geschreven. 
Gedurende de naoorlogse jaren werd 
de krant zowel te Brno als te 
Praag uitgegeven, tot 1948 als 
'Svobodné Noviny" met de fervente 
anti-communist Peroutka als hoofd
redakteur, daarna nog tot 1952 
onder de oude naam en met de 
schrijver Drda aan het hoofd. 

Au Courant maart 1990 

In de redaktie van de nieuwe 
'Lidové Noviny" komen we de namen 
tegen van personen die inmiddels 
ook buiten Tsjecho-Slowakije een 
bekende klank hebben gekregen: 
Jiri Dienstbier, Ladislav 
Hejdének, Zdenek Urbének, en 
vooral natuurlijk Véclav Havel. 
Twee exemplaren van de eerste 
legale "Lidové Noviny', alsmede 
een exemplaar van 'Prévo Lidu' 
no.1, stel ik graag ter beschik
king van de club om onder onze 
leden apart te worden verloot. 
Wilt U in aanmerking komen vuor 
b.V. de 'Prévo Lidu' no.1 dan 
graag 5 gulden overmaken op 
gironummer 3853388 t.n.v. VKTV te 
Emmeloord, onder vermelding van 
'Prévo Lidu'. De verloting vindt 
plaats op 30 april 1990.- DJO 
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HA~SUN H, SISK 

TIIE LATE HANSON RAY 
SJSK, who guide<! Ihe 'Dally' 

~e~~:a~~~ a l~al!~~~nt~;"a~at: 
sodaled Prcss reporler, covèt
ing the Mexlcan Rel'olullon,' 

IIE JOINED THE lIP, aller 
~o:-klng for a lime wHh lhc 
Chicn{!,o Herald·Amcrican and 
Ihe El Paso He~ald. Belween 
the ages ot 16 and 19! 

. ron SEVERAL 1\1Ol\"TUS 
be/nre bel'Oming' lnlerested Jn 
j[}urnllilsm. he was a. baggRge 
hllntller 111 the famed St. Louis 
uIIIon rllHroad slatIon, anel.In 
later yesrs on trips bllck Ensl. 
~I'Quld show fam!!y mem bent 
the station in IInd outs.' 

: si'x ;tOSTHS afler U;~ He~~ld 
'\'flS foundcd by M1chael Arc
velo BnQ Han'ey Corpe, Mr. 
Slsk !>tro'led loto Ihelr offico 
Iln 1\('lson Avenue and Intro.. 
duccd, hlm5el(, 

'" nÉTuHNING TO MEXICO 
10 cover events, he returned. 10 
l\'0llulcs in late 1915. offcred a 
Job wlth Ihe Heraid b.v Ihe ne'" 
publlsher Rnlph L,' O'Neil!. 

IN IPUl, Mr, O'Nelll. by Uwn 
U.S, Cusloms C.o'lector, liolrl 
Ihc n('\~'fip~pcr In Mr, Slsk, 
~1.000 dnvrn, $2nO a month tor 
2.( months, 

EDITOIllAL 
MR. SISK, MI ha\'ln~ thg lllS nlTIERNESS "'88 Inal 

$I,O!)Q, asked Ihe city'! leadin.; ol l~llOr,an~ and poveri)'. ",1tlcb hé IDSI.1titd In 192t TIIE OAILY lIERALO, ,'or • E~{Öl'IONS afler 7:> "enrs arc biücrswëel 
b"5ine!>sman, Edward R. Tit.. UI'\OER 'hij guldBflcc, Thc '1'31~" Y~iloo"p',rhaal'fft~nJof!cdnl,'I~~15tcoa~ ....: \\'Ît{'lhcr u I)t'r!wn or on· eliterIH'ii:le.', , 
c~mb, ·'t,o back hlm," . ~ hl~I~I~O, ~~~ 8 C:7::~~:r' ln,t lIerilld brour.ht thu f,l~llt ,H'JXl- '/5' "",~ "" ',r 

... , .. -' I hl la N [!lil p"Mf1J1. preiS r()(Yffi and edIlo~lal fT IS o,uly ',ut.ura1 • 
. ~1I~it!T{."O~m d!~. noL"ll~->J~E Plmcr:i~ .. ~'ta. WJllO,rlt:ItI~.iYJ- ~el,1 ~ç_~a<"'~,e _.o~ ,j'\3l ··'l1111 ." ,', .. ,.. . 
'" -«ni, fnl<r~ btit··"Oly, ,rul -.,;,!ud"!- ot, ,'y • mN.l,rn ~«S>. '"fJîe 'I\'UG,IU;S- D.4/Lf l1E::fULD., h /., 

qulpplng "scnd mI! ti bn. o! ~1arcoa d\1. Niia, WrillnlJ a wok- .. 1. iÎL SikK' " b d 'hi:! A.\10NfJ lhtrHI cim,I;lg lTUlulay cmnc lUlo bciull 75 yCCirs ogo; 
dgar~:' . " l~~t ~~ !~~~"f(II;5'~Q:~rl::nn~ICp ~J:rald u~: io \\4~~lln a~cr~rc. 'H;LJr~ ALAnCHN, who fl smult. lwllfl~cracl.·e(l I"csa rolliug out lirllt 

lil:: WAS cH"m,'I~N .. io; ~sa~~ci~~u~, ~'~icr ~~' 19,,9, ~lfl~~II\WII~~1;thJCc's:\f?!i~;~,rll~ COII;f1!J i,; (l /C"wUI,ul ou I",'dtllm ~/l'{',iIlC' ·~IR. SISK qukkly rcpald ~Ir: 
Tltcomb, Ilnd annuE1.'ly pre5enl. 
ed hlm wUh a "box of Ihe rln· 
est clgan" untll Mr. Tilcomb's 
deatö In the 19lO's, . 

years ot the Arizo<la Assoclalcd --ri- EÛ,\\:a~d 6101h~~1 Jo\1n Finn,t'g:m,. , 1'1' VlAS in tltc Spa~liMh 1t11'lgüi,ge, 'nJl(~ Îls' 
Press, • U&NR\' SIIJlE\'E, JCSU9 DaT- (Irijt ctlir'or-pIlIJIiMl,lcrs nlichncl Arc,',clo Rn<l 

\\'IULE N{YI' Á ME~inlm <.>l 

MR, SISK, by that Urne - the fllhh, In 1938 Mr, Sisk waa 
had marrled Dorolhy Poole," hOnO~ed by belng nnme;d. a 
whose father moved 10 N'ûgalc~ leader aod Master of Ccremon· 
in 1937, a rall~oad eh'U en· ~es for a receplhn and pubII,:, 
ginter scHlng traèks bcl\leen e\'c;nt lwnorlng' Monsignor 

* TI'OG,ILE,( 
NÈW$PAI'Eit~ 
Ol'liRTIiE l'È;W,~ 

Nugales and Empnlme. L-o'JÎs Du\'al on his golden JUb-
lI~c as. s prlèst. . I;" - ;'TIfE OÁSIS''t Col, 

THOUSANDS IIL:cndcd Ihe AIIAD T, Dlrd, publhber. IN 1920, the couple had a 
sm{lll dau~hlcr, MBrJorie. 

WIÏH TnE PUl\CIIASE ol 

Thc: Heraid. ~:r. Sisk realized 
th,~ hope.s Q! 'nsplralio.ls of 
ffCl,og a nll\il!pape~mr.n, 

TJIE JlEIlALD II'hen he pur· 
chased Jt had move<! trom Nt:!· 
son Avenue to u wooden shed 
right on Ihe border. Later lhe 
HCfnld morcd 10 the Wlse 
Building o~ Ttrrace Avenue, 
and ln 1927 purchased lts pre-
51.\01. building on Grand A\'ellue. 

MR. SISK "a! bom and rals
cd in MadJsonvH1e, Kentueky. 

MR, SISK suceeedcd In Ilfe, 
without money and IIn elghlh 
grIlde educaUon, nomlal In 
tfvJ!le days, 

I\IR. SISK IOlIcd CQlIottess 
h{lurs on The Heraid, nlllhls, 
weekends. 

He purchasro a home, WflS Q 

vast propc~ly owner untU wip· 
cel out bv Ihe Great Depresslon 
of the t93()'s. 

m;: WAS devoted 10 commun· 
Ily alfalr" headed man.v o~· 
f!lIn\1. . .1ti<ln3, and durlng Ihe 
nOOlil!\'clt Yean was one of felV 
nepublicans 10 challenge that 
ndmlnlstrallon. 

IIE WAS PROUD, spirit cd. 
pos~essed ti sparklng- sense ol 
humo:" .. , 

~(:!i~i.;,~:;j~~~ ~~,~%'~:;:: _ If:f~~ ;:r;=~';':~If;~:;.Er' 
HE ALWAVS STHESS"r.:O bet. 18U':- ;'OORDER \'IOETIE'" 

Ier relatlons wHh Mexico, 0(' EIOOl".y Millet, publlsher, 

whlch Ihfll gov~rntntnt lat.!r j '. ,ii~':'" "NOGALES DAILY 
honored him with a high uward. flEI"'LD" MlchMI Áre\"do ond 

IN rA~IILY nnd pcrsonal 
matters. he was extraordinary, 
a lather, a fdend, a lover of 
hum,á,!II)', \\Ii,lh "0 ,brood manOe 
of charlly for all, he had few 
equals, ' 

HE KSEW and cherlshi'd the 
mlghty po"'er of words, which 
hlld great Impact on loclIl gov. 
eromenls. 

IIIS THREE cnll.DREN a'l 
,tltcndl'tl the Unh'e~sity of Arl· 
lona whleh later also honorcd 
hlm, '(or hl~ conlrlbullons 10 
Arlwnn.. ' 

ron YE,\RS. berore rmllo 
and tele\'lslon, Thc lIe~ald wa!! 
Ihe community focal poInt lor 
bMeball games, PQlilkale\'cnl.!!. 

IHJNOREOS would ~lllod nDd 
~lt In "Herê"d Square" nhhtly 
as nell"s rolled In o\'er R Ih~n' 
slow.moving AP tdet~'pes, 

Ifarvey Corpe, pu~l\shers. 

'1,.,..-4 - "NOGALES INTER
NAT10N~L". tralg PoUlnger, 
~.~I~er. 

i~ll' '_ "NOGALÈS D E M, 
OCRAT"1 ADdrew Dellwy. Sr" 
publi~.her, ' 

__ 0 __ _ 

h ..... ·.,.· ...................... . 

(jJ I STOCK mMKIT i: 
- .' .. ".' , 

filE NE:W VonK St~k CIC' 
chance e~lIm!lte.s thai an aver· 
nso sharo of ('ontmon 510cX was 
down Ihree ccnl!, 

--0--

A ~ïUDY sa)'s Arimna ~rend1 
more aèminlsterlng "AID:l" 
programs Ihan It doê.! in lesl· 
ing and counseling, ' 

cdo; !farrey ;\lcyel'3:" lJur\'cy Corpc jmblishcd tor tmly II )'eRr, hetorè 
; ;';')'~'~I\O L. ,ÇooK, nQbtrt twllin~ Iheir lIreum fo lJUsÎnc1islHRI1 RHlph L. 
ricl~~~II, G,lIbet!o BUlb03, ,J' Q'Nei11, who jHlhlh-ihcd tlle ' J~OW ElIgIi8h~IRI\. 
Bé~~~~!,li~ L~~r~- ~~:; ~ ~~111~~ lU',;spUpt'r jur Ihree ye,ur8, ,111('1~ fleJl~ng 
POIIO'I, Don Smlth, C~alg Pol- t~ hl8 IHI~lIIe,Q~ lIIullug('r lIantiflll Ray SI!'Ik, VI ho 
Iln~er, - . d~rc,c!c(1 Ihc IIcrulti lor 54- ycur8. 

HENRV SQUIRES, 110>11" TUE D,IlLf IIEIt-JLD Iin. rellecleel ,I,c 
:;~~:ill~~:~~ol;S~,t~i~' :I\alpb J1(l.,~iöll'.1 1I(!lI~'brl'(I"'lJ, lWJlJJ;lIclM, !clt 1II0licr, 

c/eltvcred malwe, mullUls botJ, prmsf'd ond cIe
lJ,UI."a~d ollr socia' mul poU,,'cClI s)'llll'ms. , ,IERIl Y 'SCOOLER, 'porothy 

Flana~an, EUel!fl O'Donn~n, 
Rafael Pena, Cle!l Scharder, 
ThOmAs' Henoican, JÓ5e Lub 
~ena,. ~!e?nQf Joffro)'. 

R, OItTrl, ArT)fldo Ma~rlq'J.~l, 
Jcsus SlIlazar~ ~ 

. GEORGE At..\RCOS. 'H;1dy 
Ala~corl, Carlos Snlaznr. JOIlO 

~~:;:,~{Trley.,.E!~1 ~nd f!~~.~ .. 

lTS AIlSTRACTIONS h""c lIlwIl," hecu 
,,'hh n "'H'eping. l'\\rill:,dllg l'hYlhlll, ~ 

, DY QUII' or 'Iuirk, Thc llcralri ui all 
liIllCl'\',hlls ulwfl~'s feil it wue. pu·r.sll~ng Ihe 'h~:-It 
CUllr~c, ,:' , I 

. i'''J.''}' ol i,s itleos IHice f(!llolted mnny 0) 
;18 ,r(~tldCr8, but )'l!I. it olrcllYS rcjJOrlcd tlll! flir· 
'.flës, courage, geller081'ty 011(1 mot/rst," ol cÛl. 

1 F.MILIA MUNGUIA', John "c>.'.I~ Oller IIIC reors .'i;lIce SC'IJlcmbcr 4, 1914. 
~~~~~~~,I~?sc~:\~~c~~\\~I~;!: AFTER 7~ YEARS. Ihe hónl'~ t,rt'uk, lhe 
~.a)'II,cS, Jor(.:e .C~mpi\lo. ereM 1'I111Iinl\ hnt with, R ncwspaper, c\'ery du)' 

ROIIERTA A~D MAURF.f.N gh',t'~ hirlJ~ 10' n ncw cditioll' 
~;DG-r.:Ll..,. fit a r y ,Slmont~, ,TIlI~ .l.\'A)IES muy ch!,'ngr, Jml OCc hat' 
~:o~ld;:rrcno. Do:i! Hllnnab, 'nhmy~ l!"Cilig Ihe 6nnH~1. NH~"Iif1;H~. have h(~f'1l 
I 'NICi ' VF.n~us.. 'F'nlnéi~ h,o~Jlt, Ilie~ jok cd, illjur(~d, JH~(,l1 eh't,It-,1 Iw:uls 

Snndo\'ol, Jame5 J. r.oodm~ .. ol ~r;!'li,iznlioJl,'i, i . . . 
Mnnuel "larcon, Mury Mllr,', :~:. ~ ,\ THING of irllpul'lalH'C .Iotla,. i8 jtHlI ft 

g::irel 'PoweiL :" I" In,tl.l'tl 1 ~'(.lIo,~· clipping iI, Ihf' IJ('('nll'~8 uht'ad. ' 

N::;\~~~e~I.E ~~~:e:lr!~~ ~i.~:i .. SO. in tlle enel, a nCWtilH'Iwr hrC'allu.'B à 
AJva~Cl, A~n Gillipsie, Ilreuth (lf IIlinck, 1'('l1Ils 1l I1nwn, ulul ui ,\ ays 

LITERALLY thouSAnds ol prr'IJUn'd for' flHSflUh in Ilw jlllt'rl'st. it Ildit·\,('s, 
dellvery snd ntw~hoys aod ui pu11lir 1l1Ofltihy ltlUl. t:'UHIIIHIIIÎty il1lprtH'~ 
~~rt~;/enlor cltlzeru, cO:lI.rl- t'UHmt. 

'ÁMONG JIIGII SCJlOOI.. sporlS 
\\'riters, Geor~e Bombe!. 13 Il(lW 
a Brigadier Genera!! 

TIIE ,"(JG.·nr,$ IJAltl' 1Ir,IUUI ,,,,,,,"-
bacil' ,dil, ,,,;,1(' 1('/"" it hm IU'rll 111 fllc IHIM. 7,) 
~'~Clr,tq IIlItI lot/o." [CIU/"S lorlt'nrd 111;111 Wf 1111Iel, 
8('11';"U-'"I, 
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In hoeveel landen Zl)n dagbladen 
een bekend verschijnsel? Wel, in 
lang niet alle landen, zelfs al 
hebben Ze voldoende papier, inkt 
en elektriciteit. Zo horen b.v. 
Sierra Leone, Guyana en Guinée 
(Conakry) eigenlijk een dagblad te 
hebben, maar bij de 143 landen 
waar er tenminste één wordt uitge
geven komen we deze drie niet 
tegen. Vanaf 1 april 1990 zal wél 
Namibië aan die 143 worden toe
gevoegd. 

Er zijn gigantische verschillen. 
Neem aan de ene kant de Verenigde 
Staten en India met elk meer dan 
1000 dagbladen, en de vele, toch 
vaak grote landen waar er maar één 
is: landen als Angola, Burkina 
Faso, en de Centraal Afrikaanse 
Republiek. En kleintjes als Benin 
en Burundi. In Ivoorkust en in 
Kameroen hebben ze zelfs twee. 
Heersende politieke krachten be
perken vaak het aantal dagbladen 
door alleen de eigen krant toe te 
staan te verschijnen. 

Ook in grote landen verandert het 
beeld. In de Verenigde Staten ver
dwijnen er elk jaar wel een paar, 
maar er komen ook wel nieuwe bij, 
zoals vorig jaar de "St.Louis Sun' 
in de staat Missouri. Ook in de 
Bondsrepubliek, Polen, Roemenië, 
Oostenrijk en natuurlijk Spanje 
zit er voortdurend beweging in. 
Aardig was het te horen dat er nu 
ook in San Marino, waar tot dusver 
alleen weekbladen verschenen, een 
dagblad is, hoewel de uitgever in 
Italië zetelt. Een aantal dag
bladen verdween om politieke 
redenen: dit gebeurde in 1989 o.m. 
in Tunesië, Fiji, Indonesië, 
Roemenië en Marokko. In andere 
gevallen was het een puur ekono
mische kwestie, zoals in Frank
rijk, Israël, de Verenigde Staten, 
de Seychellen en Oeganda. 

Ook zijn er nog afhankelijke 
gebieden met een dagblad. In de 
regel Zl)n dit er slechts één of 
twee, maar in het geval van 

Gezocht: zondagsbijlagen (strips) uit Ameri
kaanse kranten, humoristische bladen e. d. uit bin
nen- en buitenland. Ook gezocht nudistenbladen 
zoals Sun, Sunseeker, Nudist Angels, Kinder der 
Sonne. Klaas Vanderspoel, H. Dunantiaan 81, 

8728 He Groningen. Tel. 050 / 255 791. 
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Hongkong wel tachtig! We tellen in 
totaal 17 dergelijke gebieden, 
waarbij niet zijn inbegrepen o.m. 
de Canarische Eilanden, Madeira, 
Corsica en het restant van Spaans 
Marokko (Ceuta en Melilla), waar 
ook nog twee dagbladen bestaan. 

Als er 144 landen (incl. Namibië) 
wél een dagblad hebben, betekent 
dat dat 27 landen het zonder 
moeten doen. Dat zijn er maar een 
paar, als men in aanmerking neemt 
dat erg veel onafhankelijke staten 
klein zijn en/of maar weinig 
inwoners hebben. Neem b.v. Monaco, 
Vaticaanstad en Nauru. Het ont
breken van een dagblad is dan ook 
dikwijls toe te schrijven aan pure 
armoede, zoals in Cambodja, Ruanda 
en Bhutan. Soms is er gewoon te 
weinig lezerspotentiëel, zoals in 
Tonga, Nauru en Andorra. 

Bij zorgvuldige determinatie blij
ken er nog 24 ·overige gebieden' 
te zijn waar geen dagblad wordt 
uitgegeven: eilandjes b.v., en 
landen waarvan de onafhankelijk
heid niet algemeen wordt erkend, 
zoals de thuislanden in Zuid
Afrika, en het door Turkije 
gecreëerde Oost-Cyprus. In 41 nog 
weer andere gebieden bestaat in 
het geheel geen pers. Tellen we al 
deze gebieden bij elkaar op dan 
komen we aan 212 wat men zou 
kunnen noemen politieke eenheden. 

Of er ja dan nee dagbladen zijn is 
vrij gemakkelij k te bepalen. Hoe
veel het er zijn is een vraag die 
stukken lastiger is te beantwoor
den. In landen als Turkije en 
India kunnen zich jaarlijks wel 
100 mutaties voordoen. En wie zal 
zeggen hoeveel er in China zijn? 
Aan de hand van mijn telling waren 
er in '88 205 dagbladen in Afrika, 
3.030 in Amerika, 2.500 in Azië, 
2.420 in Europa en 110 in Oceanië. 
Oit zijn schattingen: mijn lijst 
bevat in totaal 6.669 dagbladen, 
en elke dag brengt wel één die ik 
nog niet kende, mede dankzij 'Au 
Courant'!- F.Mans, Sathonay, Fra. 



De stad Nogales, waar de "Nogales 
Daily Herald" op 3J augustus j.l. 
haar 75-jarig jubileum vierde met 
de hierbij verkleind afgedrukte 
speciale editie, ligt in het 
zuiden van de Amerikaanse staat 
Arizona, pal tegen de Mexikaanse 
grens aan, zo'n 100km zuidelijk 
van de stad Tueson. Aan de 
overkant van de grens ligt het 
Mexikaanse Nogales, een naam die 
"notebomen" betekent. Dit type 
boom zal daar dus wel veelvuldig 
voorkomen, of zijn voorgekomen 
toen de stad werd gesticht. 
Nogales (AZ) en omgeving tellen 
tegen de 20.000 inwoners. 

Arizona is de 48e staat van de 
Verenigde Staten. Het maakte deel 
uit van de gebieden die bij de 
Vrede van Guadalupe Hidalgo, 
volgend op de oorlog met Mexico 
(1845-'47), aan de Verenigde 
Staton werden toegewezen. Pas in 
1912 werd het als volwaardige 
staat in de Unie opgenomen, on 
wordt om die reden dan ook wel 
eens de "Baby State" genoemd. Na 
Arizona kregen alleen nog Alaska 
en Hawaii dezelfde status. 

Vreemd is het dus eigenlijk niet 
dat de Daily Herald aanvankelijk 
in het Spaans werd uitgegeven (zie 
de kolom "Editorial" op de voor
pagina), en dat de krant nog 
steeds een wekelijkse rubriek in 
die taal kent. Evenmin is het 
verwonderlijk, gezien de ligging 
en de geschiedenis van de stad, 
dat Hanson R.Sisk, de man die de 
krant een halve eeuw lang gerund 
heeft, ruimhartig wordt vergeven 
dat hij "niet van het geloof" was: 
hiermee wordt bedoeld dat hij geen 
lid van van de R.K. kerk. Arizona 
is namelijk overwegend Katholiek. 

Wat maakt nu de "Daily ~erald" zo 
bijzonder? In een paar woordon 
gezegd is dat de onconventionele 
opmaak van de krant. De vakmensen 
onder ons zullen de hierbij weer
gegeven gedeelten zeker met veol 
interesse bekijken. Traditionele 

GEVRAAGD: Alles m.b.t. de Volks
wagen KEVER, met name de oudere 
typen: modellen, foto's, folders 
enz. John Striegel, Brederodestr. 
28-hs., 1054 MV AMSTERDAM, tlf. 
020-163563. 

technieken lijken te overheersen. 
En dat in een land waar ook de 
modernste grafische middelen op 
ruime schaal worden toegepast. 
Welke omstandigheden zouden ertoe 
hebben geleid dat juist in Nogales 
een dagblad als dit kan bestaan? 
Dit jubileumnummer, ons ter be
schikking gesteld door ons lid 
Alan Tigay, geeft daar helaas geen 
uitsluitsel over. Het zal wel iets 
te maken hebben met financiële 
omstandigheden, en mogelijk met 
goedkope arbeidskrachten uit 
Mexico.-

Wij willen dit jubileumnummer 
graag verloten onder diegenen die 
er belangstelling voor hebben. Wie 
mee wil doen wordt verzocht een 
bedrag van 5 gulden te storten op 
het VKTV-gironummer 3853388, onder 
vermelding van NOGALES. Op andere 
wijze 5 gulden overmaken mag ook, 
maar laat U ons wel even weten 
waar het U om te doen is. De 
sluitdatum voor deelname is 30 
april 1990; de winnaar zal de 
krant daarna z.s.m. ontvangen.-

MORNING STAR 
Ook het Britse communistische dag
blad heeft problemen ten gevolge 
van de omwentelingen in Oost
Europa. Tot dusver werd de helft 
van de oplage (11.000 stuks) 
opgekocht door de Sovjet-Unie, 
waar ze werden gedistribueerd in 
hotels, bibliotheken en kiosken. 
Aan deze dagelijkse transaktie is 
nu praktiSCh een einde gekomen. 

LETTEN ZONDER KRANT 
In januari werd bericht dat de 
dagbladen in Letland om reden van 
papierschaarste voorlopig slechts 
eens per week zouden mogen ver
schijnen. Deze schaarste was het 
gevolg van een parlementsbesluit 
om de grote papierfabriek van 
Jurmala (even ten westen van Riga) 

vanaf 1 januari stil te leggen om 
milieutechnische redenen. Deze 
produktiestop kost volgens onze 
zegsman een miljard roebel. 

Co[ulI/l/a Sellwl/al 
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LANDEN (& GEBIEDEN) ZONDER 
DAGBLADEN, MAAR MET EEN 
EIGEN PERS IN 1989 

Andorra 
(Anguilla) 
Antigua & Barbuda 
Belize 
Bhutan 
(Bophuhatswana) 
Brunei Darussalam 
Cambodja 
(Carolinen) 
(Christmas Eil.) 
(Ciskei) 
Comoren 
Djibouti 
Dominica 
Equatoriaal Guinee 
Frer0erne 
(Falkland Eil.) 
Gambia 
Grenada 
Groenland 
Guinee Bissau 
Kaap Verdische Rep. 
Kiribati 
Lesotho 
(Maagdencil., Britse-) 
(Marianen) 
(Marshall Eil.) 
(Mayotte) 
(Montserrat) 
Nauru 
(Niue EH.) 
(Norfolk EH.) 
(Palau EH.) 
(Pitcairn) 
Rwanda 
St.Helena 
St.Kitts & Nevis 
St.Lucia 
(St.Pierre & Miquelon) 
St.Vincent 
Salomons Eil. 
Samoa, West-
Sao Tomé & Principe 
(Sikkim) 
(Timor, Oost-) 
Tonga 
(Transkei) 
(Turks & Caicos Eil.) 
Tuvalu 
Vanuatu 
(Venda) 
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Vafl eefl oflzer verslaggeefsters 
SPIJKENISSE - De zeven maan· 
den oude zwarte dwerg poedel 
'Henkie' trilde gisteren nog na 
van z'n luchtreis. Hij werd don· 
derdagavond in Spijkenisse 
door een rukwind opgetild en 
100 meter verder neergesme· 
ten op een schuurdak. Daar 
werd hij pas uren later versuft 
gevonden, nadat de regionale 
zender Radio Rijnmond luiste· 
raars meermalen had opgeroe· 
pen naar hem uit te kijken. "Het 
was net een plastic zak die 
door de wind wordt meegeno· 
men," vertelt H. J. de Graaf uit 
Spijkenisse, bij wie Henkie deze 
week logeerde. "Ik was naar 
buiten gelopen om mijn buur· 
man te helpen een omver ge· 
blazen ton overeind te zetten. 
De voordeur had ik open gela· 
ten. Ineens zien we Henkie de 
straat oplopen en floep, als een 
veertje hoog de lucht ingebla. 
zen worden en verdwijnen." 
Toen de poedel spoorloos 
bleef, belde De Graaf Radio 
Rijnmond, die een speciale 
'stormuitzending' had, waarin 
luisteraars hun ervaringen kon· 
den vertellen. De oproep om uit 
te kijken, had na drie uur suc· 
ces. Een buurtbewoner vond 
het hondje bovenop het dak 
van z'n schuur. "l-tenkie was on· 
gedeerd, maar hij heeft nog 
uren lopen trillen. Ik denk dat·ie 
dit nooit meer vergeet", vertelt 
De Graaf, voor wie het gebeur· 
de nog een vervelend staartje 
kreeg. Midden in de nacht 
kreeg hij een woedende zus uit 
Gelderland aan de telefoon, de 
eigenaresse van Henkie. Zij had 
via kennissen, die naar Radio 
Rijnmond hadden geluisterd, 
vernomen van het lot van haar 
Henkie. De afloop was haar nog 
niet bekend. De Graaf: "Ze was 
natuurlijk opgelucht dat de 
hond ongedeerd was terugge· 
vonden, maar ze was zo kwaad 
dat ik haar niet onmiddellijk ge· 
waarschuwd had, dat ze Henkie 
vanmorgen vroeg (vrijdag, red.) 
meteen is komen halen. Hij 
mocht hier geen dag langer blij· 

VERS VAN DE PERS 
door Klaas Salverda 

HENKIE 

Maar Henkie maakte helemaal 
geen luchtreis op de beruchte 
stormavond van 25 Januari. 
Meneer De Graar uit Spijkenisse 
heert een spelletje met de 
vaderlandse Journalistiek 
gespeeld. Twee weken later kwam 
hij bij Jongbloed en Joosten 
doodleuk vertellen dat de 
inmiddels bekendste hond van 
Nederland al die tijd met vier 
pootjes op de grond is blijven 
staan. Terwille van de 
geschiedschrijving nemen we het 
stukje nog een keer mee. 
Logisch natuurlijk dat de 
betrokken Journalisten rlink de 
smoor inhadden, maar als iedere 
mededeling op haar 
waarheidsgehalte moet worden 
gecheckt, komt er natuurlijk 
nooit een krant vol. 

POEN 

Grappig overigens dat uit 
Spijkenisse eerder die maand 
ook het verhaal kwam van de 
wethouder die vond dat 
vertegenwoordigers van de pers 
maar presentiegeld moet worden 
uitgekeerd om de kans, dat er 
echt iemand bij de raads- en 
commissievergaderingen zit 
teneinde er een verslag van te 
maken, groter te maken. 
Iedereen lachte Dick Teegelaar 
(D66) uit en merkte met veel 
'kritische zin' op, dat met het 
toekennen van presentiegeld de 
onafhankelijkheid van de pers 
in het geding komt. Maar er zit 
wel een kern van waarheid in de 
aanleiding van Teegelaars 
opmerkingen. Bi.i regionale 
kranten zijn namelijk structu
reel onvoldoende mensen en 
middelen aanwezig om dergelijke 
vergaderingen afdoende te 
volgen. In het verspreidings
gebied van de krant waar ik 

V'2n." I ~~~r' werk, worden wekelijks 
~er veertig politieke 



vergaderingen gehouden. Daarvan 
worden meestal maximaal acht 
uitgekozen en dat gebeurt 
vooral vanuit de arweging dat 
er in die vergaderingen echt 
NIEUWS zal zitten. Toch 
bekruipt mij vaak genoeg het 
gevoel dat het venijn wel eens 
op heel andere plaatsen aan de 
oppervlakte komt dan in de 
vergaderingen waar wij op grond 
van de agenda op wedden. 
Commissies Financiän en 
algemeen bestuurlijke zaken 
worden vaak overgeslagen, omdat 
ze een beperkte, abstracte 
uitnodiging kennen. OP beter 
gesteld: omdat ze niet zeker te 
voorspellen tekst opleveren. 
Maar vaak leveren dit soort 
vergaderingen op z'n minst wel 
een schat aan extra inFormatie 
op. Natuurlijk zit je met 
presentiegeld op een hellend 
vlak. Journalisten zijn immers 
geen raadsleden en elke schijn, 
dat ze daar een verlengstuk van 
zouden zijn, behoort te worden 
vermeden. Maar we zouden best 
nog eens kritisch in eigen 
keuken mogen kijken waarom we 
zoveel laten liggen. Dan zou 
namelijk blijken dat dat 
bepaald niet alleen een 
weloverwogen journalistieke 
keuze is. 

AKTUEEL 

Een mooi bewaar nummer werd ons 
halP rebruari gepresenteerd 
door de redactie van Aktueel. 
De rechter gelastte uitgeverij 
De Vrijbuiter voor zaterdag
avond 17 Februari 18.00 uur 
alle exemplaren van het blad 
van die week uit de handel te 
nemen. Aanleiding was een 
reportage over hoe je met een 
kleuren-copieerapparaat vals 
geld kan maken. Ik ben altijd 
zo benieuwd wat winkeliers doen 
als er mensen om het blad komen 
vragen, dat dan wel uit de 
schappen is verdwenen maar nog 

wel onder do toonbank ligt. 
Volgens mij zullen er genoeg 
zijn die 'onwetend' bereid zijn 
nog het een en ander te 
ver'kopen. Het nummer was in elk 
geval wel geld waard! 

ANONIEM 

Dagblad Trouw kreeg het vorige 
maand ook met de rechter aan de 
stok. De krant moest een 
rectiFicatie plaatsen en 

tienduizend gulden betalen als 
vooI'schot (!) op geleden schade, 
omdat zij in een publikatie 
geuite beschuldigingen niet 
aannemelijk wist te maken. 
Trouw had gebruik gemaakt van 
anonieme bronnen en weigerde om 
deze achteraF prijs te geven. 
De voormalige Spaanse consul, 
die bezwaar had gemaakt tegen 
het bericht waarin melding 
wordt gemaakt van een 
politieonderzoek naar de handel 
en wandel van hem, vond in de 
president van de Amsterdamse 
rechtbank een gewillig oor. 
Asscher vond dat Trouw "door 
haar bronnen te beschermen op 
gronden die door ons niet zijn 
te toetsen, een situatie doet 
ontstaan waarin onduidelijk is 
oP die bronnen werkelijk 
bestaan, or die bronnen enig 
gelooP verdienen en or die 
bronnen de niet nader 
gepreciseerde risico's lopen 
bij het bekend worden van hun 
namen." Daarmee zou Trouw 
bewust het risico hebben 
genomen de beSChuldigingen op 
andere wijze aannemelijk te 
moeten maken. De gevolgen van 
de uitspraak kunnen rors ZlJn. 
Mijn eigen hooPdredactie zond 
onmiddellijk een met een 
waarschuwing vergezeld gaande 
copie van het verslag van de 
uitspraak in Trouw over onze 
burelen rond. Hoe kan een krant 
ooit bestaan zonder bronnen die 
verlangen dat hun anonimiteit 
gewaarborgd bliJPt? 

WC-PAPIER 

De commerciële tv-zender RTL 
Veronique presenteerde halr 
Februari de sterren van JooP 
die vanaP heden elke avond op 
de RTL-zender te bewonderen 
zijn. Nu alles goed en wel, 
maar waarom moesten de kijkers 
nu bij uitstek hun ramen 
beplakken met WC-papier om, 
samen met de voorkeurtoets die 
op 4 zou moeten staan, in 
aanmerking te komen voor een 
prijs van 4 keer 400 gulden? Ik 
vond het een oneigenlijk 
gebruik van WC-papier, 
ordinair, platvloers en 
goedkoop en in elk geval niet 
getuigend van goede smaak. En 
in mijn woonwijk om me heen 
kijkend ben ik ervan 
geschrokken hoeveel gezinnen 
zich ertoe laten overhalen om 
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zichzelF te kakken te zetten 
door op aFroep hun ramen even 
te blinderen. Maar ik had het 
kunnen weten, bij de meesten 
zaten de stickers van een eind 
vorig Jaar gehouden 
kabelkrantactie nog op de 
deurpost, die de arme stakkers 
aan een reis naar Italië had 
moeten helpen. Zo'n massaal 
directe respons zul Je nou bij 
kranten nooit zien. 
Zondagsbladen slagen daar 
evenmin in, net als 
tijdschriFten waarvan de 
aFnemers te verspreid zitten. 
Tv is bij uitstek een 
massamedium. 't Is soms bijna 
griezelig. 

REGIONAAL 

Ik weet niet hoe het u vergaat, 
maar sinds bij ons de regionale 
omroep tien uur per dag in de 
lucht is, luister ik geen 
seconde meer naar de 
Hilversumse zenders. Ik kan ze 
niet meer vinden en ik vind het 
zonde om de Fijn afgestelde 
ontvanger van mijn autoradio op 
een andere Frequentie te 
zetten. Doordat 's ochtends 
vroeg het belangrijkste nieuws 
uit de landelijke actualiteiten 
wordt doorgeprikt, word ik 
gesterkt in het gevoel dat ik 
echt niets mis. Mijn media
consumptie bestaat nu uit de 
regionale omroep met landelijk 
aangehangen nieuws, drie 
dagbladen, waaronder twee 
streekkranten en een wekelijkse 
portie tiJdschriFten. Op 
televisie volg ik de Journaals 
van de NOS-redactie. Die van de 
buitenlandse zenders, inclusieF 
onze 'eigen' RTL, vind ik 
overtrokken om ook nog eens te 
volgen en vreemd genoeg zie ik 
op Vara's Achter het Nieuws na, 
sinds een jaar oF twee geen 
enkele actualiteitenrubriek 
meer. Dat het mediagebruik 
statisch gegeven zou zijn, 
er bij mij niet meer in! 

GELOOFWAARDIG 

een 
wil 

Dezer weken worden veel 
verhalen gepubliceerd over de 
duizenden journalisten in het 
oostblok, die - overtuigd 
socialist of niet - zich 
Jarenlang hebben laten 
ringeloren en op een enkele 
uitzondering na nooit de moed 
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hebben gehad martelaar te 
worden. ~ZelFcensuur was 
routine geworden. Wij hebben 
meegeholpen dit regime in stand 
te houden en onze belangrijkste 
taak is nu dat we weer 
geloofwaardig worden~, zo 
luidden de ontboezemingen en 
goede voornemens. In 
Oost-Duitsland wordt eind deze 
maand voor het laatst de 
partijkas geopend om de 
salarissen uit te betalen aan 
de journalisten van 14 
regionale kranten. Daarna mogen 
ze zichzelf bedruipen. "Want 
alleen door handelen kunnen we 
vertrouwen terugwinnen. ~ 

RECLAME 

Bij uitgeverij Querido is een 
boek verschenen over de 
geschiedenis van het kinderboek 
in Nederland en Vlaanderen en 
daarin wordt uitvoerig aandacht 
besteed aan het renomeen van 
het reclamealbum. Het boek heet 
De hele Bibelebontseberg en 
kost 125 gulden, maar voor wie 
zijn jeugd nog eens wil ophalen 
is het zeer de moeite waard. De 
beste voorbeelden van 
spaaralbums voor kinderen 
liggen ondanks de moderne 
technieken van tegenwoordig 
overigens in een ver verleden. 
Een schoolvoorbeeld blijFt het 
Verkade-album, dat behalve door 
de hoge kwaliteit ervan 
misschien wel zo bijzonder is 
door de bescheiden 
naarnsvermelding van de 
Fabrikant. Maar ook de boeken 
van andere veelal 
koFFiebranders, koek- en 
snoeprabrikanten mogen er 
wezen. Een boek om even bij weg 
te dromen. En voer voor 
verzamelaars van deze 
bijzondere, ietwat vergeten 
reclame-uitingen! 

DIK 

De Amerikaanse bruid wordt 
steeds dikker. Het 
rebruari-maart nummer van 
Bride's, een uitgave van Conde 
Nast, telt 1040 pagina's, 
waarvan 788 pagina's met 
advertenties. Het nummer, dat 
vanaF de jaarwisseling te koop 
is, weegt 1,8 kilo en is 3 
centimeter dik. Het oude record 
van 848 pagina's stond ook op 
naam van Bride's. Aldus meldde 
het reclamevakblad Adrormatie. 



Volgens mij moet elke poging 
tot lezing van het blad 
onherroepelijk tot echt
scheiding leiden. Wie biedt 
meer? 

EN DAN DIT- - " 

er 

Het studentenweekblad Propria 
Cures vierde zijn eeuwfeest met 
de uitgave van een Jubileumboek 
en een zeer lijvig eeuwwnummer. 
Met studenten heeft de 
honderdjarige Amsterdammer 
overigens weinig meer te maken. 
Propria Cures is een blad 
geworden dat het in de eerste 
plaats van de zwartgalligheid 
moet hebben, waarin niets en 
niemand wordt gespaard. Daarbij 
maakt het blad zich volgaarne 
onderdeel van het roddel- en 
geruchtencircuit zoals dat 
binnen de Amsterdamse 
grachtengordel in stand wordt 
gehouden. Een smakelijk nummer 
dat behoorlijk wat vrije tijd 
vergt om geheel te worden 
doorgewerkt. 

Het Dagblad De Waarheid wordt 
waarschijnlijk als weekblad 
voortgezet. Bij die 
omschakeling zal mogelijk ook 
de naam van de vijftig Jaar 
oude krant komen te vervallen. 
Het aantal abonnees van De 
Waarheid kelderde sinds 1883 
van rond 25.000 tot onder de 
7.000. De stuurgroep, die zich 
met de 'redding' (?) van de 
krant bezighoudt, is niet bang 
voor de concurrentie met het 
weekblad dat Groen Links in 
voorbereiding heeft. Volgens de 
groep zal dit blad meer het 
karakter krijgen van een 
ledenblad (!). 

Tot 14 mei is in het Amsterdams 
Historisch Museum een expositie 
te zien over de ondergrondse 
Jaren van Het Parool, die dit 
Jaar (25 Juli) eveneens vijftig 
Jaar bestaat maar uit een diep 
dal lijkt omhoog te krabbelen. 
Er verschijnt ook een boek: 
Parool 1840-1880 (uitgeverij 
Bert Bakker, f 24,80). 

Klaas Sal verda 

GEVRAAGD: Dokumentatie, verzets
bladen, kampbladen enz. uit de 

TWEEDE WERELDOORLOG. H.Hollebeek, 
Reigerhorst 13, 2317 ZV LEIDEN 
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EEN PRIJSVRAAGJE: WIE WEET WAAR 
DE HIER AFGEBEELDE KRANTEN VANDAAN 
KOMEN? ONDER DE INZENDERS VAN EEN 
KORREKT ANTWOORD WORDEN DRIE DAG
BLADEN IN EXOTISCHE TALEN VERLOOT. 
SLUITDATUM: 28 APRIL 1990.- Sekr. 

Couranten, Tijdschriften 
en Folders van 
1720 tot heden 

Openingstijden: 
Maandag gesloten 
Dinsdag en 
Woensdag 13.30 tot 18.00 uur 
Donderdag 13.30 tot 21.00 uur 
Vrijdag 10.00 tot 18.00 uur 
Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur 

«I Autoweg Borger richting Stadskanaal 
«I Afslag Nieuw Buinen Centrum nemen 
«I Bij het Ie kruispunt, aan de bekende 

Mondenweg, ziet u het antiquariaat 
aan uw rechterhand. 

({) 05990-16443 
Zuiderdiep 52,9521 AT Nieuw Buinen 
H. Groenhof jr., KV.K. Meppel 35513 

Fly 

:;;t 



CYRILLISCH 
Nu de Centraal- en Oosteuropese 
kranten vrijelijker beschikbaar 
komen, en steeds interessanter 
worden voor verzamelaars, zijn er 
onder ons wellicht leden die 
gebaat zijn bij een Z.g. trans
literatie van dit schrift, waar
in de equivalenten van de diverse 
lettertypes van kranten in het 
Russisch, Oekraïnsch, Bulgaars, 
Witrussisch, Servisch en Macedo
nisch worden weergegeven in ons 
eigen Latijnse schrift. Foto
kopieën van een dergelijke 
transliteratie zijn verkrijgbaar 
bij het sekretariaat: stuurt U ons 
een gefrankeerde en geadresseerde 
retour-envelop en U krijgt er één 
toegezonden. Wel graag even ergens 
vermelden de woorden 'Cyrillische 
transliteratie" . 

KRANTENTEKORT IN RUSLAND 
Vele Sovjet-dagbladen, met name de 
partijkranten, zien hun oplages 
bijna met de dag teruglopen. Deze 
terugval wordt echter méér dan 
gekompenseerd door de toegenomen 
oplagen van bladen als 'Rabot
nitca", een tijdschrift voor de 
werkende vrouW (23 miljoen), 
"Krestyanka', voor vrouwen op het 
platteland (21 miljoen), en vooral 
"Argumenty i Fakty' (31 miljoen). 
Het blad 'Semja' (= 'Thuis') zag 
de afgelopen maanden zijn oplage 
met 239% stijgen. Ook bladen als 
'Zvezda' (= 'Ster') en 'Novyj Mir' 
(= 'Nieuwe Wereld') zaten stevig 
in de lift. Van de dagbladen zijn 
'Komsomolskaya Pravda' (21 milj.) 
en 'Trud' (20 milj.) de grootste. 

De meest recente officiële krantencijfers in Vlaanderen en Nederland 

Kranten~ 1989 in Vlaanderen (CIM-gegevens) 

De Standaard, Het Nieuwsblad, De Gentenaar 
Het Laatste Nieuws, De Nieuwe Gazet 
Het Volk, De Nieuwe Gids, De Antwerpse Gids 
Gazet van Antwerpen, Gazet van Mechelen 
Het Belang van Limburg 
De Morgen, De Antwerpse Morgen, Vooruit 
De Financieel Ekonomische Tijd 

Krantenoplage 1989 in Nederland (Cebuco-gegevens) 

De Telegraaf 
Algemeen Dagblad 
De Volkskrant 
NRC Handelsblad 
Trouw 
Het Parool 
Reformatorisch Dagblad 
Financieele Dagblad 
Nederlands Dagblad 

723.800 
410.400 
323.000 
224.300 
120.300 
103.800 
51.444 
37.324 
21.489 

Regionale kranten met meer dan 100.000 ex.: 

1.107.600 
710.800 
568.100 
528.000 
352.400 
177.200 

78.000 

Eindhovens Dagblad, Brabants Dagblad, Het Nieuwsblad 
Haagsche Courant, Het Binnenhof 

293.043 
174.913 
166.443 
138.231 
137.173 
136.864 
110.237 
108.531 
104.103 
104.061 

De Gelderlander 
De Limburger 
Hel Vrije Volk, Rotterdams Nieuwsblad 
Nieuwsblad van het Noorden 
Leeuwarder Courant 
De Stem 
Dagblad Tubantia, Hengelo's Dagblad, Dagblad v.h. Oosten 
Utrechts Nieuwsblad, Nieuwe Zeister Courant 
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Vers van de pers 
uit het land van 
Vlamingen en Walen 

De Belgische klandestiene 
pers tijdens de bezetting 

Vorige maand werd in Deurne-An twerpen een 
tentoonstelling gehouden "Van pers in verdrukking 
over bevrijding naar vrijheid." 

Daar werd getoond dat wie tijdens de Duitse 
bezetting betrapt werd met verboden geschriften, 
extreme straffen riskeerde. Toch zijn er in België 650 
klandestiene bladen (Nederlands en Frans) ver
spreid tijdens de oorlogsjaren. Daarbij was ook die 
fameuze "valse" Le Soir van 9 november 1943 die de 
Duitse bezetter woedend maakte: de nederlaag van 
de Duitse troepen in 1918 werd daarin "herdacht". 
Een "herdenkingsnummer" met een fatale nasleep 
voor de auteurs en de verspreiders. 

Een merkwaardig blad was "de Vrijschutter" 
dat zowel tijdens WO I als tijdens WO II is ver
schenen. Voorts waren de kommunisten biezonder 
aktief (zie de afdruk in dit Au Courant-nummer) die 
met hun Onafhankelijkheidsfront meel' dan de helft 
van de klandestiene pers voor hun rekening namen; 
daarnaast uiteraard de koningsgezinden. 

Hoe gaat het met Belgiê? Taaier en flexibeler dan 
ooit, zo meen ik toch. De staatshervorming is zo'n 
ingewikkelde toestand geworden dat niemand er nog 
uit wijs geraakt. Maargeen nood. Want wie de indruk 
krijgt dat het land uit elkaar gaat vallen, heeft het 
telkens weer mis voor. Met vier deelgebieden: het 
Vlaamse, het Waalse, he t Dunstalige en het Brusselse 
gewest (dat helaas voor de Nederlandstalige kultuur 
grotendeels verloren is); met gemeenten zonder en 
gemeenten mét faciliteiten voor de Franstaligen die 
zich zo moeilijk kunnen aanpassen (waarom moeten 
Franstaligen op Nederlandstalig grondgebied faci
liteiten hebben en waarom vragen Nederlandstali
gen nooit faciliteiten?), met een Happart die abso
luut burgemeester wou zijn van een Nederlands
talige gemeente zonder die taal te willen (zeg maar 
te kunnen) spreken, met dat alles, heeft de Raad van 
State (de Belgische Hoge Raad) het soms heel 
moeilijk, zo moeilijk dat er ook nog een Arbritagehof 
is, waar de subtiele verschillen inzake interpretatie 
van de wetgeving worden geregeld en waar wordt 
nagekeken of de punten en komma's in de Neder
landse en de Franse teksten op precies dezelfde 
plaats staan. 

Als u het mij vraagt: er is in België een konstante, 
enorme energieverspilling door het taalprobleem, 
maar die noodzakelijke taalkundige veelzijdigheid 
(voor vele jobs in Brussel moet men zich vlot in 4 
talen kunnen uitdrukken), heeft ook zijn positieve 
kanten: Brussel wordt onmiskenbaar het hart van 
nieuwe Europa. Dat Straatsburg is weggestemd, 
kunnen de Fransen nog altijd niet verkroppen. 

Als de Nederlandse minister Rilzen ongestraft mag 
zeggen dat hij de Nederlandse taal wil afschaffen, 
dan vraag je je inderdaad af waartoe al die strijd voor 
het behoud van het Nederlands in België gediend 
heeft ( de Belgische kardinaal van tussen de wereld
oorlogen, Mercier, zei ook dat het Nederlands geen 
taal was voor het beoefenen van wetenschap en 
kultuur. ) Weet U dat de RuG C= Rijksuniversiteit Gent 
en niet Groningen) pas in 1930 vernederlandst werd? 

Als Nederland zijn taal afschaft, dan moet dat ook in 
noordelijk België zo zijn. Het Nederlands afschaffen 
zou als voordeel hebben dat je in België nog maar 

~ ~~é:, .L. .~ ,G'!L I7r'" .drie talen zou moeten kennen: Frans, Engelsen ja, 
Cl " . ~ ~ 'Á'/~~ .. Duits. Tenzij dat de Duitstalige Belgen hun aan-

~ ~~ d............ <14-....... e cr sluiting bij het eengemaakte Duitsland gaan opeisen. 
C:,. ... ,L.'..L... ~ Dan zou je nog maar twee talen nodig hebben in 

b i" België: Engels en Frans! En wie zouden in dat geval 
weer de enige tweetaligen zijn ... de Vlamingen 

.~~ (r;p-: .~ - - natuurlijk. 

De bekendste Belg in de wereld is niet koning Boudewijn, die volgend jaar 40 jaar koning zal 
zijn, is niet Eddy Merckx, niet Manneken Pis, maar wel degelijk de stripfiguur Kuifje, van wie wijlen 
Hergé de geestelijke vader is. Beroep van Kuifje: reporter. In 1975 liet Hergé deze tekening na na een 
bezoek aan de "Libre Belgique". 
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Gazette van Detroit is 75 

La "Gazette van Detroit" tient toujours, Ie 
dernier hebdomaire flamand aux Etats~Unis passe 
Ie cap des 75 ans. Ik moest het in de franstalige La 
Libre Belqique lezen. Veel Westvlamingen vertrok
ken tijdens de eeuwwisseling naar de streek van de 
Grote Meren. In 1914 werd het weekblad "De 
Gazette van Detroit" gesticht. Een zeer grappige 
krant omdat het Vlaams (zeg maar het West vlaams) 
en het Engels daar probleemloos met elkaar worden 
vermengd. Maar de nieuwste generatie, de kinderen 
en kleinkinderen van de ingeweken Vlamingen, heeft 
niet meer w'n behoefte aan "roots" met het land van 
herkomst van hun ouders. Vandaar dat de Gazette 
van Detroit de laatste jaren alleen dank zij Belgische 
overheidssteun kon blijven voortbestaan. 

Het aantal abonnees blijkt van jaar tot jaar te 
slinken. In het Westvlaamse Moorslede is begin 
november een herdenking gehouden van de stichter 
van de Gazette van Detroit, Ca mille (hij zal wel 
oorspronkelijk Kamiel hebben geheten) Cools, die 
in 1916 overleed. Wij hebben onze Au Courants naar 
de inrichters van de tentoonstelling gestuurd, helaas 
hebben wij niets van hen mogen vernemen ... 

De laatste Belgische 
lettergieter kapt ermee 

Sinds 1 januari worden er in België geen letters 
meer gegoten. Lettergieterij Typographica uit Brussel 
heeft hiermee een traditie van lettergieters die 500 
jaar geleden in België begon toen de Duitse letter
gieter Johan Veldener zich in Leuven kwam vesti
gen, beëindigd. 

Van de ongeveer 5.000 drukkers in België ge
bruiken nog enkele honderden losse loden letters. 
René Van Beveren (61), eigenaar-zaakvoerder van de 
lettergieterij Typographica, legt er voortijdig het 
bijltje bij neer omdat het grauwe industriegebouw 
waarin zijn bedrijf gevestigd is, verkocht werd. Hij 
heeft geen zin om de meer dan twintig ton aan 
matrijzen en letters te verhuizen. "Beter in schoon
heid eindigen, dan met een lumbago," zei hij aan een 
journalist van Gazet van Antwerpen. 

Voor zijn kollektie is er overal belangstelling 
maar geen geld. Misschien gaat zijn verzameling 
naar de lmprimerie Natiorulle van Marokko. Voor de 
ambachtelijke drukkers in België is dat een ramp. Zij 
zullen een beroep moeten doen op een bedrijf in 
Lissabon of in Barcelona, maar die zijn duurder, 
hebben niet altijd dezelfde lettertypes en letterhoogtes 
en bovendien zijn bestellingen eindeloos onderweg. 

Inschrijving 
per jlUU' 

Ver. Stalen S20.00 
Ca .. w. $28.00 
België $25.00 

TIlE ONLY DELGIAN NEWSPAPER IN AMERiCA 
U.S. doUnrs 

Los hummen 30 cents 

SERVlNG TIlE DELGIAN COMMUNITIES AROUND TIIE WORLD FOR 75 YEARS 

J.G. 75 - NR. 46 DELGIAN PUDLISHING CO., INC. 18740. 13 MlLE RD., ROSEVlLLE, ~D 4606(i 
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Nieuw kleedje 
Het Sovjet-partijblad Pravda 

heeft zich met ingang van het 
nieuwe jaar in een nieuw jasje 
gestoken. Het logo van de krant 
is vereenvoudigd en de emble
men vail de drie partij-onder
scheidingen die de krant zijn 
toegekend, zijn vervangen door 
een tekening van Lenin, die de 
krant oprichtte. '" 

De naam Pravda (De Waar
heid) staat nu in grotere letters 
afgedrukt en boven de zin "De 
krant werd op 5 mei 1912 opge
richt door V.I. Leni'n" staat een 
portret van Lenin. Boven de 
naam staat nog altijd" Arbeiders 
aller landen, verenigt u!", maar 
de mededeling "Communisti
sche Partij van de Sovjet-Unie" 
is verdwenen. 

Hoofdredacteur Ivan Frolov 
schreef in een commentaar dat 
de journalisten zullen proberen 
"dichter bij het volk" te staan en 
"oude stereotypen" overböord te 
zetten. Hij beloofde ook dat de 
krant zal openstaan voor discus
sies en afwijkende opvattingen, 
zij het binnen "een socialistisch 
pluralisme" . 

De krant zal worden uitge
breid tot acht pagina's. De Prav
da blijft een uiterst saaie kraht. 
De oplage is van januari tot 
oktober vorig jaar afgenomen 
van 9,7 miljoen tot 9,3 miljoen 
exemplaren. De krant staat van 
oudsher bol van lange bekend
makingen van regering en partij 
en de volledig uitgeschreven tek
sten van officiële toespraken. 

Ook het tv-journaal Vremja 
(Tijd) heeft zijn imago veran
derd. Eerst zaten de nieuwsle
zers aan een lang bureau voor 
een muur, maar nu staat het 
bureau voor het venster van een 
redáctielokaal met nijver wer
kende redacteuren. 

Uit Gazet van Antwerpen 
van 13/1/90. 

Rechts: onze oud~voorzit~ 
ter kwam te sprake in Vast & 
Zeker (editie winter 1989) 

Au Courant 
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EDEN: 
E LAME- LLE IE 

Waarom heeft Nederland nog 
steeds geen reclame-museum? 
Een vraag die Werner Löwen
hardt niet alleen dagelijks be
zighoudt, maar hem ook elke 
keer weer kwaad maakt. Zijn 
unieke collectie van ruim 
4.000 affiches en andere re
clame-antiquiteiten is te 
koop. 

Onder één voorwaarde: dat de gehele 
verzameling toegankelijk wordt voor 
het publiek. En daarin zit 'm dus het 
probleem. Löwenhardt heeft inmiddels 
dertig jaar (plus een enorm kapitaal) in 
z'n verzameling gestoken. Maar nu 
vindt hij 't welletjes. De collectie moet 
binnen vijf jaar de deur uit, zodat de op
brengst als pensioen kan dienen. 'Voor
dat ik vijfenzeventig word, moet de hele 
handel zijn verkocht.' Zoals gezegd acht 
hij het van groot belang dat de verzame
ling bijeen blijft. Maar vooralsnog heeft 
zich, ondanks zijn persoonlijke ijver, 
nog geen geschikte koper gemeld. De 
financiële waarde van de Löwenhardt
collectie is volgens de eigenaar moeilijk 
te bepalen: 'Wat een gek ervoor geeft'. 
Het kostbaarste stuk betreft een affiche 
van Fop Smit uit 1900 met als titel: Zo
mertochtjes. Bijzonder omdat hij niet 
alleen het originele affiche bezit, maar 
ook de proefdruk, werktekening en ru
we schets. Tussen de vondst van de eer
ste en de laatste twee stadia verstreek 
18 jaar. Toch schat hij de totale waarde 
op niet meer dan 5.000 gulden. Het is 
dan ook niet de waarde van de afzon
derlijke stukken die de collectie zo inte
ressant maakt. Maar het feit dat 't de 
enige verzameling is die een goed beeld 
geeft van de Nederlandse 
reclamegeschiedenis. Het oudste voor
beeld daarvan betreft de eerste Neder-

0' ec:n (egghetJen anJuc:n voon" 

De oudste reclame-uiting in ons land: 
uit 1644. 

landse advertentie uit 1644. Waarin het 
gemeentebestuur van 'Breda haar inwo
ners toespreekt. Het was de eerste keer 
dat het woord advertentie zwart op wit 
werd gebruikt. Het is afgeleid van de 
Latijnse term 'advertere' , die een 
dubbele betekenis heeft: zich wenden 
tot en schreeuwen. Löwenhardt vindt 't 
bedenkelijk dat de reclame-branche zich 
nooit hard heeft gemaakt voor een re
clamemuseum. 'Ronduit een schande. 
Zeker als je nagaat dat er jaarlijks zeven 
miljard wordt omgezet in de reclame. 
Dat ze dan niet bereid zijn daar een 
klein percentage voor af te staan om de 
vakhistorie in stand te houden. De 
stichting die zo'n museum kan bewerk
stelligen is al tien jaar in oprichting. 
Veel verder zijn ze nog niet gekomen.' 



DAGBLADJUBILEA 1990 
In het vorige nummer is een aantal 
dagbladjubilea weggevallen. Onze 
excuses hiervoor. Uiteraard willen 
wij de verzamelaars van jubileum
edities e.e.a. niet onthouden! 

100 JAAR (opgericht 1890) 
The Advocate, Burnie TAS, Austral. 
The Arizona Republic, Phoenix, 
Arizona, .USA 

The Bellingham Heraid, Bellingham, 
Washington, USA 
Bergslagsbladet, Köping, Zweden 
Brookings Daily Register, 
Brookings, South Dakota, USA 

The Call-Leader, Elwood IL, USA 
Corriere del Ticino, Lugano, Zwits 
The Columbian, Vancouver WA, USA 
Daily Camera, Boulder CO, USA 
Daily Globe-News, Auburn WA, USA 
Daily News-Journal, Kent WA, USA 
Daily Record-Chronicle, Renton, 
Washington, USA 

Daily Star, Oneonta NY, USA 
Dalles Chronicle, The Dalles, 

Oregon, USA 
Diario Latino, San Salvador, El S. 
Diario Oficial do Estado.de Mato 
Grosso, Ouiaba, Brazilië 

Diario Popular, Pelotas RS, Braz. 
Emporia Gazette, Emporia KS, USA 
Eskilstuna Kuriren, Eskilstuna, 

Zweden 
Evening Telegram, Superior WI, USA 
Evening Times, Sayre PA, USA 
Gainesville Daily Register, 
Gainesville, Texas, USA 

Glenwood Post, Glenwood Springs, 
Oolorado, USA 

Greensboro News & Record, Greens
boro, North Oarolina, USA 

Indiana Gazette, Indiana PA, USA 
JERSEY EVENING POST, St.Helier, 
Jersey, Kanaaleilanden 

Kentucky Post, Covington KY, USA 
Killeen Daily Herald, Killeen, 
Texas, USA 

Madison Daily Leader, Madison, 
South Dakota, USA 

Miami News-Record, Miami OK, USA 
Milton Standard, Milton PA, USA 
The News, Paterson NJ, USA 
The News-Herald, Oonneaut OH, USA 
NORGES HANDELS- DG SJ0FARTS-

TIDENDE, Oslo, Noorwegen 

The Port Lavaca Wave, Port Lavaca, 
Texas, USA 

Record, Chelsea MA, USA 
Redlands Daily Facts, Redlands, 
California, USA 

Sindelfinger Zeitung, 
Sindelfingen, BR Duitsland 
The Times, Thomasville NC, USA 
UPPSALA NYA TIDNING, Uppsala, 

Zweden 
Wheeling News-Register, Wheeling, 

West Virginia, USA 
Wilstersche Zeitung, Wilster, BRD 
YORKSHIRE EVENING POST, Leeds, 

Engeland 

125 JAAR (opgericht 1865) 
Advocate-Messenger, Danvilie, 

Kentucky, USA 
Alingsäs Tidning, Alingsäs, 

Zweden (3pw) 

Capital News/Post-Tribune, 
Jefferson City MO, USA 

Daily Advertiser, Lafayette, 
Louisiana, USA /USA 

THE EXAMINER, San Francisco CA, 
THE EVENING POST, Wellington, 

Nieuw Zeeland 
Glasgow Daily Times, Glasgow, 

Kentucky, USA 
Herald-Banner, Greenville, 

Texas, USA 
The Herald-Palladium, St.Joseph, 
Missouri, USA 

Hokitika Guardian, Hokitika, 
Nieuw Zeeland . 

Iola Register, Iola KS, USA 
Jönköpings Posten, Jönköping, Zwe. 
The Journal-Pioneer, Summerside, 

Pr.Edward Island, Canada 
Nevada Appeal, Carson City NV, USA 
News-Herald, Port Clinton OH, USA 
News & Observer, Raleigh NO, USA 
News-Republican, Boone IN, USA' 
OBERöSTERREIOHISCHE NAOHRICHTEN, 

Linz, Oostenrijk 
OMAHA WORLD-HERALD, Omaha NE, USA 
Paxton Daily Record, Paxton, 
Illinois, USA 

Pioneer, Lucknow, India 
Press-Register, Clarksdale MS, USA 
Progress-Index, Petersburg VA, USA 
SAN ANTONIO EXPRESS-NEWS, San 
Antonio, Texas, USA 

SAN FRANOISCO OHRONIOLE, San 
Francisco, California, USA 

IL SOLE 24 ORE, Milaan, Italië 
Star-Journal, Warrensburg MO, USA 
State Gazette, Dyersburg TN, USA 
Times-Recorder, Zanesville OH, USA 
Titusville Herald, Titusville, 

Pennsylvania, USA 
Vejle Amts Folkebiad, Vejle, OK 
THE VIRGINIAN-PILOT, Norfolk, 
Virginia, USA 

Waxahachie Daily Light, 
Waxahachie, Texas, USA 

150 JAAR (opgericht 1840) 
BADISOHES TAGBLATT, Baden-Baden 
Coles County Daily Times-Courier, 
Charleston, Illinois, USA 

THE COMMERCIAL APPEAL, Memphis, 
Tennessee, USA 

DAILY NEWS, Perth WA, Australië 
Geelong Advertiser, Geelong Vic, 
Australië 

THE HERALD, Melbourne Vic, Austr. 
Hinterländer Anzeiger, Biedenkopf, 

BR Duitsland 
Muscatine Journal, Muscatine, 

Iowa, USA 
Reichenhaller Tagblatt, Bad 
Reichenhall, BR Duitsland 

Rushville Daily Republican, Rush
ville, Indiana, USA 

################################## 

Begin december j.l. werd de commu
nistische 'Die Wahrheit' uit West 
Berlijn omgedoopt in 'NZ - Neue 
Zeitung' (Postf.280, 1000 Ber1.21) 

Au Courant maart 1990 



Mijne Heren, 
Met betrekking tot de Jiddische 
kranten: vóór de oorlog verschenen 
er te Parijs vier dagbladen in die 
taal, en zelfs na de oorlog eerst 
nog drie: "Unzer Wort', 'Unzer 
Schtimme" en "Naïe Presse" . Heden 
ten dage is aleen "Unzer Wort' 
overgebleven. Toen ik het adres 
ervan op teletekst wilde opzoeken 
kon ik het niet vinden, maar 
vreemd genoeg vond ik wel "Notre 
Parole" (14 rue Grand Prieurê, 
75011 Paris) . Ik veronderstel dat 
het om dezelfde krant gaat, maar 
zeker ben ik er niet van. Het 
meest recente exemplaar in mijn 
bezit dateert van ... 1958! Dat de 
tijd zó snel gaat. Toch heb ik nog 
niet zo lang geleden een recent 
exemplaar onder ogen gehad, 6n de 
opmaak leek me nog zo goed als de 
zelfde. Ook leverde de teletekst 
nog een verrassing op in de vorm 
van een krant genaamd "Unzer Weg' 
(4 rue Martel, 75010 Paris) . Ik 
ken dit blad niet, en hoe vaak het 
verschijnt kan ik niet zeggen. 
In de Verenigde Staten heeft de 
Jiddische pers ook een sterke 
ontwikkeling doorgemaakt. Tot voor 
enkele jaren verscheen te New Vork 
het dagblad "The Jewish Forward'. 

Hetzelfde gold voor geheel Midden 
Europa. Bij het 1.0.0. te Zug, in 
Zwitserland, staan op microfiche: 
"Der Emes" (Moskou, 19'18-1938), 
'Folksblatt' (Kovno = Kaunas, in 
Litouwen, 1930-' 40, "Folk s tsayt
ung" (Wilna = Vilnius, 1906-1907),
"Folkstsaytung" (Warschau, later 
Odessa, 1923-'39), "Der Fraynd' 
(St.Petersburg, later Warschau, 
1903-'13), "Di Idishe Shtimme' 
(Kovno, 1919-'40), "Idishes Tog
blat" (Warschau, 1906-' 11 ), 'Di 
Naye Velt' (Warschau, later Odessa 
1909-'10), "Das Naye Vort' (War
schau, 1935-'37), "Der Shtern" 
(Kiev, 1925-'41), 'Das Telegraf' 
(Warschau, 1906), "Undzer Lebn' 
(Warschau, later Odessa, 1907-'17) 
en "Das Vort'(Warschau, 1933-'34). 

Deze opsomming zal uiteraard niet 
volledig zijn, en de vermelde 
jaartallen zijn niet die van 
eerste en laatste uitgave, maar de 
jaargangen die in Zwitserland op 
microfiche staan. 

Met betrekking tot het Turkse 
persmuseum: bijgaande illustratie 
(hierbij afgedrukt- red.) geeft 
een indruk van de variatie aan 
talen waarin te Oonstantinopel (de 
oude naam voor Istanboel) kranten 
pleegden te worden uitgegeven. 

De commentaren van de Parijse pers 
op de terugkeer van Nap~leon van 
Elba zijn enigszins een eigen 
leven gaan leiden, en het is ver
makelijk om te zien hoe ze 

Au Courant maart 1990 

evolueren. Met name in 'L'Histoire 
de la Presse Parisienne' van R. 
Mazedier, en in 'L'Histoire de la 
Presse" van Le Orapouillot komen 
ze aan de orde. Iedere keer zijn 
ze anders weergegeven. Het meest 
volledig en exact lijken mij de 
aanhalingen zoals afgedrukt in 
"L'Histoire de la Presse 
Française' van G.Avenel, waar door 
Le Orapouillot naar wordt verwezen 
maar dat ik niet in bezit heb. 
Uiteraard is er ook nog 'Le 
Journal des Dêbats I Le Journal de 
l'Empire': dit was namelijk de 
krant die aldus was geillustreerd. 

B.Gelin, Lyon, Frankrijk 
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A = Arabisch 
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NARREN 

In de eerste helft van de 19de eeuw deed zich een 
nieuw verschijnsel voor, waarmee de autoriteiten 
niet goed raad wisten: de utopiaanse of narren
steinse pers. Heer en meester in dit journalistieke 
genre was Jean-Baptiste Didier Wibmer. Omdat 
openlijke kritiek op de overheid onmogelijk was, 
situeerde Wibmer zijn beschouwingen in Utopia, 
met veelzeggende plaatsnamen als Dwaasoord, 
Moerasland, Zotoord, Wolland en Domhoek. Ook 
de datering van de kranten was utopiaans. 

Het vignet van de Utopiaansche Courant, die vanaf 
1819 te Amsterdam verscheen, toonde een utopiaanse 
wereldbol, bestudeerd door een man (Wibmer zelf) 
met kijker. Om de autoriteiten te doen geloven dat 
aan de inhoud van de krant vooral niet al te veel 
waarde moest worden gehecht, stond hierbij ten 
overvloede nog vermeld: "alles utopiaansch". 

De utopiaanse journalistiek was een geraffineerd 
middel 0 m de praktijken van koning en overheid aan 
de kaak te stellen. Hoewel Wibmer niet naliet het 
narrige karakter van zijn kranten te benadrukken, 
moet het voor de lezers niet al te moeilijk zijn 
geweest om de strekking van zijn berichten te be
grijpen. Deze logen er dan ook niet om. In het derde 
nummer van zijn Utopiaanse Courant luidde het als 
volgt: 

MOERASLAND 
Forbia den 19den van Droefenisma(a)nd 
Terwijl alles hier den ouden gang gaat; terwijl vele oude 
gebouwen inzakken, weinige nieuwe oprijzen; terwijl de 
annoede toeneemt, de middelen van bestaan venninderen; 
( ... ) terwijl het volk mort over het Bestuur, hetwelk onder 
een glas wijn,d aarover in den baard lacht; terwijl den 
koning wordt verhaald, dat alles fraai is, en in deszelfs 
naam honderd schelmerijen geschieden, waarvan den 
koning niet met al weet, is niemand op aarde gelukkiger 
dan de Burgemeesteren van Forbia: gepatenteerd, gesalar
ieerd, geauthorizeerd om knollen voor citroenen te 
verkoopen, genieten zij het vette der aarde, onder het 
masker van vroomheid en heiligheid. 

De autoriteiten herkenden in de kolderieke 
beschouwingen van Wibmer blijkbaar toch te veel 
van zichzelf. Reeds na zes nummers werd de 
Utopiaanse Courant verboden en Wibmer gear
resteerd, op beschuldiging van het aanwakkeren 
van twist, tweespalt en wantrouwen onder de in
gezetenen en het beledigen van de koning. Maar 
Wibmer beschikte over een machtig wapen: zijn 
meesterlijke retoriek. In zijn pleitrede veegde Wibmer 
de vloer aanmet de beschuldiging van de rechtsdie-

f 
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naren. In klare taal stelde hij vast dat de aanklacht op 
niet meer dan een verkeerde interpretatie van het 
geschrevene berustte. 

Ik neem de vrijheid mijne Regters! om uwe attentie 
te dezen oogenblik, biizonderlijk in te roepen. Ik heb, aan 
eenige uitdrukkingen, kunnen merken, dat men, door 
Utopia, eene zekere, wel bepaalde plaats verstond. Ik ver
zoek de Regtbank om te willen neerzien, op de figuur boven 
aan mijne Courant. Daar zullen zij zien, dat Utopia zelfs 
niet tot Europa behoort, maar een land op zich zelf is. 
Wijders gelieven zij, acht te geven, op de woorden, welke hij 
uitspreekt, die door den verrekijker ziet: alles utopiaansch. 
Waar ziet hij op? op de wereldkloot. Wat is, dan, eigenlijke 
Utopia? iedere plaats waar iets voorvalt, dat tot boert 
geschikt en belagchelijk is; even zoo als Narrenstein. 

De onschuld zelve toonde hij vervolgens aan 
dat Utopia nooit en te nimmer in Nederland of de 
omliggende landen gesitueerd zou kunnen zijn: 

Wolland. Levert ons land ons wol op? Mijnheer de 
president. 

Helaas! Neen; wij hebben geen woU ... 

De veronderstelling van de rechters dat zijn 
gedachten tijdens het schrijven van de courant wel 
degelijk bij Nederland waren, wekte zijn woede. 
Waar moet het heen, als zelfs de gedachten niet meer 
vrij zijn: 

Hetgeldt hier Vrijheid van Drukpers; het geldt meer; 
het geldt Vrijheid van denken. Reeds heb ik het gevraagd, 
wie is hij, die zich venneet, om mijne gedachten te raden? 
Desgelijks heb ik ook gezegd, dat zoo iets de palen van 
dwingelandij te buiten gaat; en hoe meer ik over dat 
onderwerp denk, hoe meer dat gevoelen, bij mij wordt 
bevestigd. De regten van Neêrlands Volk worden hier 
gedebatteerd. 

De rechters stonden met de mond vol tanden. 
Van zoveel retorisch vernuft hadden zij niet terug. 
Het werd hen duidelijk dat Wibmer niets ten laste 
gelegd kon worden en hen niets anders restte dan 
vrijspraak. De utopiaanse journalistiek had haar 
kracht bewezen en in de jaren twintig bleven di tsoort 
maa tschappi jkri tische kolderbladen verschijnen. Keer 
op keer wisten zij de regeringen de rechterlijke macht 
in verlegenheid te brengen, en tastten zij de grenzen 
van hun wettig bestaan af. 

Mariëtte WoH 

Au Courant maart 1990 
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TV-R N I IN EDER-

Ondanks erbarmelijke weersomstandigheden togen 
op zaterdag 16 december niet minder dan 35 VKTV
leden naar de nieuwe behuizing van het Nederlands 
Persmuseum. Deze verheugende opkomst overtrof 
onze stoutste verwachtingen. De verkleumde 
verzamelaars werden met koffie en cake verwelkomd 
en kregen de gelegenheid onderling de laatste 
nieuwtjes over bemachtigde dan wel felbegeerde 
krantjes uit te wisselen. 

Na deze wanning-up startte de rondleiding door 
een deel van het gebouw waarbij de studiezaal en 
enkel magazijnen werden aangedaan. Vervolgens 
werden de bezoekers door de tentoonstelling 
"Vrijheid onder druk, persvrijheid in Nederland" 
geleid. De - in onze ogen - zeer geslaagde ochtend 
werd afgesloten met een bescheiden lunch. 

De tentoonstelling Vrijheid onder druk besteedde 
aandacht aan de vrijheid van de perodieke pers. 
Allereerst wordt stilgestaan bij de verwoede 
diskussies die in de loop der eeuwen over de 
persvrijheid als beginsel zijn gevoerd. Vervolgens 
wordt door middel van een thematische opstelling 
aangetoond dat verschillende factoren de vrijheid 

(Zie ook de foto op de voorpagina) 

van de pers altijd hebben bepaald. Niet alleen de 
overheid, maar ook het geld, het buitenland, de 
lezer, en de heersende normen en gevoeligheden - de 
lange tenen -hebben voortd urend hun grenzen gesteld 
aan de vrijheid van de pers. 

De tentoonstelling werd georganiseerd ter gelegen
heid van de officiële heropening van de Nederlands 
Persmuseum. Op donderdag 14 december opende 
de minister van WVC, mevrouw H. d'Ancona het 
museum in zijn nieuwe behuizing waarna oud-par
lementair (en V KTV -lid!) Henry Faas de tentoonstel
ling passend inleidde. De zeer feestelijke en geslaagde 
dag kende slechts één tekortkoming: de felrode, 
meterslange Persmuseum-banier die volgens plan 
die dag de gevel van het gebou w zou moeten sieren 
en de genodigden van verre zou moeten toezwaaien, 
kon vanwege een te harde wind niet worden opge
hangen. VKTV-Ieden die op zaterdag 16 december 
het Persmuseum aandeden, hebben nog wel getuige 
kunnen zi jn van deze eendagsv lieg maar in de nach t 
van zaterdag op zondag zorgde een zware storm 
voor een vroegtijdig en definitief einde van onze 
banier. Het is eens schrale troost nu te weten dat de 
banier de januari-stonnen in geen geval zou hebben 
overleefd. 

Mariëtte Wolf 

FINANCIELE VERANTWOORDING "1989 
UITGAVEN 
Portokosten 
Drukkosten AC 
Kantoorbehoeften 
Lening terugbet. 
Fotokopiën, w.o. 

NLG 1.891,14 
NLG 1.122,50 
NLG 683.90 
NLG 500.00 

Zoals. te doen gebruikelijk geef ik U aan het begin van het 
nieuwé verenigingsjaar een overzicht van de inkomsten en 
uitgaven over het afgelopen jaar. Een eerder gemaakte 
opmerking dat wij er financiëel niet ongunstig voor stonden 
blijft op zich genomen overeind, hoewel bij optelling van de 
cijfers is gebleken dat we het afgelopen "jaar toch wat 
achteruit hebben geboerd. Vooral de portokosten zijn 
namelijk nogal wat hoog uitgevallen. 

Dit is niet alleen te wijten aan de verzending van 'Au 
Courant' naar onze leden eens per kwartaal, maar vooral ook 
aan het grote aantal proefnummers dat wij hebben verzonden 
naar aanleiding van verzoeken die ons van de zijde van 
belangstellende derden bereikten. Aan deze verzoeken hebben 
wij gemeend te moeten voldoen, omdat daar toch onze 
ledenaanwas vandaan zou moeten komen. Van voldoende 
rendement in dit opzicht is evenwel geen sprake, reden 
waarom wij hebben besloten vanaf i-i-gO voor proefnummers 
vooraf een vergoeding van de te maken onkosten te verlangen: 
wie werkelijk geïnteresseerd is zal dit er voor over hebben. 

Verder is een lening van één onzer leden aan de club in één 
keer afgelost. 

De specifikatie van inkomsten en uitgaven is als volgt: 

folders 
Vaste kosten 
Diversen 

totaal 

INKOMSTEN 
Batig saldo 
Contributies 
Advertenties 
verkoop van 

'88 

en 

losse nummers 
rente 

totaal 
uitgaven 

NLG 381,77 
NLG 167,50 
NLG 369,00 

NLG 5.115,81 

NLG 2.018,50 
NLG 3.875,00 

NLG 370,00 
NLG 6.30 

NLG 6.269.80 
NLG 5.115.81 

batig saldo '89 NLG 1.153.99 

Au Courant maart 1990 
Het kasboek en de totaliseringen zlJn door de Heer Bos uit 
Driebergen namens de Kascommissie gecontroleerd (onze dank!) 
en akkoord bevonden.- De penningmeesteresse. 



"SVALBARDPOSTEN" : 
De noordelijkste krant 
ter wereld 

Wanneer er een "Guinness Record Boek voor 
Dagbladen" - met daarin de oudste krant, de kleinste 
en de grootste krant, de dikste krant - zou worden 
uitgegeven, dan was er ongetwijfeld plaats voor de 
noordelijkste krant ter wereld. 

Volgens het verdrag van Sèvres van 9 februari 
1920 heeft Noorwegen de souvereiniteit over 
Spitsbergen, dat vanaf dat moment Svalbard werd 
genoemd. 

Voor de goede orde: wanneer een land sou
vereiniteitsrechten heeft over een gebied betekent 
dat niet dat het land dan het gebied in eigendom 
heeft. Zodoende heeft ook de Sovjet -Unie een 
gedeelte van Svalbard in gebruik. 

Zowel Noorwegen als Rusland hebben een 
kolenmijn op dit eiland - dat tweemaal zo groot is als 
België - waar totaal zo'n 3.500 mensen werken. 

De hoofdstad van deze eilandengroep is Lon
gyearbyen - met een inwonersaantal van ongeveer 
1000 mensen. Voor deze Noorse inwoners verschijnt 
éénmaal per week de "Svalbardposten" in een 
<pl~as van 1.§00 exemelarelJ. De omvang van deze 
Krantls doorgaans 24 pagina's, op A4 formaat. De 
krant bestaat al 51 jaar. 

Tussen haakjes: de Russische kolenmijn was tot 
1932 in Nederlandse handen en ligt bij Barentszburg 
aan de Adventsbaai. 

(Gegevens ondermeer ontleend aan het blad 
"Pers:", tweewekelijks technisch tijdschrift voor de 
grafische vakmensen.) 

H. J. c. Bosman 

PRAAGSE BOULEVARDKRANT 
Nieuwe commerciële mogelijkheden 
dienen zich aan in Tsjecho
Slowakije. De uitgever van het 
dagblad 'Práce' heeft eens over de 
westgrens gekeken, en besloot 
prompt een nieuwe krant te gaan 
beginnen met schreeuwerige koppen, 
korte zinnen en blote dames. Deze 
nieuwe uiting van de persvrijheid 
is getiteld 'Poledni Expres'. 
Volgens het Tsjechische Federale 
Instituut voor Pers en Informatie 
(tot voor kort belast met de pers
censuur) zijn er van november '89 
tot en met januari '90 zo'n 25 
nieuwe kranten en tijdschriften 
bijgekomen, en verdwenen er vijf. 

LUSTRUMVIERING 
In september van dit jaar bestaat 
de VKTV vijf jaar, een feit dat We 
op gepaste wijze hopen te vieren. 
Afgezien van een speciaal lustrum
nummer van ons blad (want dat 
spreekt vanzelf) zijn we bezig 
een meerdaagse tentoonstelling 
voor te bereiden, met als thema 
"alles rondom de krant, echter 
zonder de krant zelf'. Wie over 
dit thema ideeën heeft, en/of 
materiaal ter beschikking zou 
willen stellen (beveiliging wordt 
in voorzien) gelieve kontakt op te 
nemen met het uitvoerend comité, 
bestaande uit de Heren W.Löwen
hardt, De Lairessestraat 40/I, 
1071 PB Amsterdam, en drs.J.Anten, 
Fabritiuslaan 50, 2241 JV Wasse
naar'. 
Tenslotte hebben we de kiel gelegd 
voor een Lijst van Nederlands
talige Dagbladen Aller Tijden; de 
plechtige 'tewaterlating' is ook 
gepland voor september. Elders in 
dit nummer vindt U meer over dit 
onderwerp. 

In verband met de 
tentoonstelling. De werktitel 
wordt wellicht: "Rondom 
krant en tijdschrift". De 

expositie zal bevatten: 
nieuwjaarswensen 
jubileumnummers 
boeken, albums 
pamfletten, folders 
affiches, kalenders 
~mailleborden, asbakken 
legpuzzles, Kranten 
gedrukt op linnen, zijde 
en plastic, enz. 

Alle suggesties 
welkom: 
- op het sekretariaat 
- .. bij de hh. Anten en 
Lowenhardt (adres elders 
in dit blad). 

Au Courant maart 1990 
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Nieuws", en Advertentieblad voor Putten en omstreken 
Uitgave 

va 

De burgemeester van Putten doet 
nogmaals een e7nstig beroep op de be
volking. zoodanig te verduisteren. dat in 
de geheeIe gemeente geen licht te zien is. 

Waar licht te zien is worden zonder 
nadere waarschuwing de ruiten inge
gooid. 

Putten, I 5 Mei 1940. 
De burgemeester voornoemd. 

M. VAN GEEN. 

De burgemeester van Putten maakt 
bekend. dat de luchtbeschermingsmaat
regelen van kracht blijven, dus dat de 
verduistering ook onverminderd moet 
geschieden. 

Men zij gewaarschuwd, dat geen licht 
naar buiten uit mag stralen. 

Het vertoeven op den openbaren weg 
na het intreden der duisternis is verboden 
behalve voor hen. die een openbaar ambt 
bekleeden en voor hen. die tot burger
wacht of luchtbeschermingsdienst be
hooren en deswege buitenshuis moeten 
zIJn. 

Putten. 15 Mei 1940. 
De burgemeester voornoemd. 

M. VAN GEEN. 

De Burgemeester der gemeente Putten 
Gld, maakt bekend. dat op 17 Mei het 
onderwijs aan de lagere scholen weder 
normaal zal plaats hebben, 

Putten Gld,. 16 Mei 1940. 
De burgemeester van Putten. 

M. VAN GEEN. 

De Burgemeester van Putten Gld. legt 
beslag op alle b~nzine, olie, diesel-olie 
en sméerolie. 

Slechts met machtiging van den bur
gemeester en onder overlegging van een 
door hem geteekende bon mag aflevering 
plaats hebben. _ 

Putten Gld.. 16 Mei 1940. 
De burgemeester voornoemd, 

M. VAN GEEN. 

De Burgemeester van Pullen gelast 
dat alle uit de ontruimde plaatsen niet 
rechtmatig verkregen goederen en voor
werpen voor Maandag 20 dezer, des 
middags 12 uur met nauwkeurige op
gave van herkomst moeten worden inge
leverd in de eierhal ie Pullen. 

Het ontdekken van onrechtmatig ver
kregen goederen en voorwerpen na dezen 
termijn zal voor den betrokken persoon 
zeer ernstige gevolgen hebben. 

Putten. 17 Mei 1940. 
De burgemeester voornoemd, 

M. VAN GEEN. 

De Burgemeester van Putten maakt 
bekend, dat de Opperbevelhebber van 
Land- en Zeemacht herlapverbod heeft 
ingetrokken en dat de gewone sluitings
tijd voor de hei bergen va'n af heden van 
kracht is. 

Tevens vervalt het verbod, om na 
duisternis op den openbaren weg te 
vertoeven. 

Putten. 17 Mei 1940. 
De burgemeester voornoemd. 

M. VAN GEEN. 

Kerkdiensten te Puttrn. 
[n verband met de invoering vaD den 

Duit8chen Zomertijd zullen -de ~erkdiensteD 
vanaf a.8, Zondag als volgt worden gehouden: 

Ned. Herv. Kerk eo Gerer. Kerk PUilen: 
10 uur v.m. en 3 uur o.m. Duit9che zomertijd. 

R. K. Kerk Puilen: 
7 1/ 2 en 10 uur v.m. eo " uur 0 m. en op 
werkdagen alleen 7 1/ 2 uur. 

Dit publicatie blaadje zal 
zoo iIlIoodig iiede!l"en werk" 
dag veD~schijillleilll. 

Deze kopie van het PuUensch Nieuwsblad is afkomstig van de heer D. Kisman uit Rijswijk, 
die erbij aantekent dat, getuige het artikeltje links boven, de burgemeester wel even de kluts kwijt was 
in mei 1940. 

Au Courant maart 1990 



IEDEREEN WELKOM OP ONS DAGJE 
IN DE HOOFDSTAD VAN VLAANDEREN 
MET EEN BEZOEK AAN HET 
PLANTIJN-MORETUSMUSEU M 

Zaterdag 21 april aanstaande 

Wie twee jaar geleden ons dagje Antwerpen heeft meegemaakt, herinnert zich dat nog zeer levendig. 

Ditmaal brengen wij een geleid bezoek aan het wereldberoemde Plantijn-Moretusmuseum. (I'1l.1 DA 41111 "'KI) 
Toegangsprijs voor onze groep: 20 fr. (= 1 gulden). 

Dat is ons enige vaste programmapunt die dag. Wij beginnen aan de rondleiding om 11 uur. Deze duurt anderhalf uur. 

Daarna kunnen wij samen Vlaamse hutsepot gaan eten. Het is ons beloofd aan halve prijs: ca. 15 gulden. 
Wij doen dat in de Queen's, een nieuw etablissement dat gelegen is op de hoek van de Suikerrui en de Scheldekaaien, 
en dat ons de gelegenheid geeft gratis en veilig te parkeren. (Zie hieronder; u krijgt na het eten een jeton om de parkeer
plaats te kunnen verlaten). 

In de namiddag past zeker een bezoek aan één van de typische bruine kroegen en is vooral gaan winkelen een hele be
levenis. Je kan langs de grote verkeersader wandelen, van de Groenplaats aan de katedraal, langs de Meir en de Keyserlei , 
d.w.z. tot aan het Centraal Station. Voor een heen-en-weer wandeling moet je anderhalf uur tot twee uur rekenen. 

Hoe kom je naar Antwel'pen? 
lie- ~e. 

o Per trein? 
Je belt onze voorzitter (tel. ++/32/3/2352104) en hij komt je afbalen, hetzij in het kopstation Antwerpen-Centraal, 
hetzij in het voorstation Berchem (sommige treinen rijden eerst naar Antwerpen-Centraal, dan kan je blijven zitten 
omdat de meeste treinen via Berchem doorrijden naar Brussel, sommige stoppen eerst in Berchem.) Of je neemt 
aan het Centraal Station een tram in de pre-metro richting Groenplaats. (ca. 2 gulden). 

o Per auto? 
U komt op de ring rond Antwerpen en u rijdt die helemaal 
rond (dus niet de afrit Antwerpen-Merksem), maal' wel 
Antwerpen-Hoboken- Schelde- Centrum. 
U yolgt de richting "Schelde". De kaaien 
zijn kilometerslang, maal' u parkeert zo dicht mogelijk bij 
het kruispunt met de Suikerrui (katedraal), waal' zich ook 
de Ft andriaboten, het Steen (een historisch kasteel) en ons 
restaurant, de Queen's, bevindt. 

U kan ook op de ring rond Antwerpen de afrit 
Borgerhout-Deurne nemen en zich ten huize van de 
voorzitter begeven (mits afspraak). 

Tel.: 03/231.31.60 E, Van Dijckkaai, 13-15 

Het Plantijn- en Moretusmuseum bevindt zich op enkele 
minuten stappen van de Scheldekaaien. U kan uw wagen langs 
de Scheldekaaien parkeren; u kan daar uw wagen heel veilig de 
hele dag (gratis!) onder de havenhangaars laten staan, maar het 
aantal toegangen tot die hangaars is beperkt omdat de kaaien en 
de rijstroken gescheiden zijn door een betonnen stormvloed
wand. 

Als u 's middags gaat eten in de Queen's, kan u aan hel kruispunt met 
de Suikerrui het Steenplein oprijden (aan het ponton van de Flandria
boten en aan dat mooie historisch kasteel langs de Schelde, het Steen), 
Onmiddellijk voorbij het "frietkot" draait u links af, waar zich een 
metalen rolluikpoort bevindt. Dat is de privéparking Ue. pt;e. 
voor de klanten van de Queen's. U gaat dan te voet 4 

Plantijn-Moretus bij middel van dit plannetje, Na het eten krijgt u een 
jeton. U kan daarmee 's avonds uw auto afhalen, 

. ST.-PIETER EN 
PAULUSSTR. 

13, KOQLKAAI 
14. KL KRMIWIJK 
15. GULDENBERG 
16. SAUCIERSTR. 
11. PETERSElIESTfl. 
Hl. HAVERSTR. 
19.5ANDERSTR. 
20. RIJKENHOEI< 

10. LEEUW VAN 21. STEEGSI<EN 
VLAANDERENSTR. 22. VLAANDEREN· 

110JEZUJHNRUI STR. 250 m 

k ! 
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In dit nummer: 

Kalendarium 
tweede kwartaal 1940 
met kommentaar: 

"Het einde van 
de schemeroorlog" 
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(Brits) . 
onder gellLllieerd b08"1iUur 
neutrale ataten 
geneutraliseerd (F, SF) 
oatallietBt6.ten van de AJJ 

ar:nnogondhedon en door der.e 
bez.ette gebieden 

7 apr 1940 
Britse poging om dmv mlJnen Duitse 
olietransporten uit Roemenië via 
de Donau te verhinderen mislukt. 

9 apr 1940 
Duitse inval in Denemarken en 
Noorwegen. Denemarken capituleert 

10 apr 1940 
Deens kabinet van nationele een
heid gevormd onder Stauning. 
Eerste slag om Narvik: Duitsers en 
Britten verliezen elk 2 onderzee
bootjagers. 
13 apr 1940 

Tweede zeeslag om Narvik: Royal 
Navy venietigt 8 Duitse oorlogs
schepen. 

15 apr 1940 
Britse troepen landen bij Narvik. 
Quisling krijgt onvoldoende steun 
als premier van Noorwegen en 
treedt terug. 

19 apr 1940 
In Nederland kondigt premier De 
Geer een'uitbreiding van de Staat 
van Beleg af voor het hele land. 

24 apr 1940 
HitIer benoemt Josef Terboven tot 
Gauleiter in Noorwegen. 

26 apr 1940 
De NSB-krant 'Volk en Vaderland' 
door de Ned. regering verboden. 
Koning Leopold van België weigert 
het ontslag van de regering 
Pierlot te aanvaarden. 

27 apr 1940 
Na hevige gevechten valt het 
besluit de gealliëerde troepen uit 
Noorwegen terug te trekken. 
Himmler beveelt de deportatie van 
2500 zigeuners naar het Poolse 
generaal-gouvernement. 

28 apr 1940 
Rudolf Hess benoemd tot kamp
commandant te Auschwitz. 

29 apr 1940 
Koning Haakon van Noorwegen 
verlaat met zijn regering en de 
Noorse goudreserves zijn land aan 
boord van de Britse kruiser HMS 
Glasgow. 

4 mei 1940 
In Nederland worden 21 als staats
gevaarlijk beschouwde politici van 
extreme linker- en rechterzijde 
geïnterneerd. 
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Nederla nd In oorlo 
met het Duitse Riik 

Den Haag, - Vrijdag 

Hql Algemeen Hoofdkwartier deelde ons hedenochtend 

om 5.15 het volgende mede: 

Van drie UUr af hebben Duitse troepen de grens over· 

schreden. Vliegaanvallen zijn geprobeerd op enkele vliegvelden. 

Weermacht en .fweer zijn par .. t bevonden. Inundaties 

voltrekken Iich volgen. plan. Voor zover bekend zijn lenminste 

6 Duitse vliegtuigen neergehaald. 

Radio Brussel meldt: 

Duitse. Iroepen hebben Bqlgiö ~:n Lux~~~Ur9.~.~9~~:,!I~~." 

De Belgische regering is in onafgebroken zitting bijeeri. 

Per radio werden de militairen, die mei verlof waren, terug· 

geroepen. 

De bevolking werd in een speciale uinending von hel Ge· 

sproken Dagblad lol klamle en koelbloedigheid oongenaamd. 

Bruggen opgebla n 
JO 

De grenstroepen volbrengen 
de hun opgedragen taak! 

~ 
mededelingen En holle bedreigIngen teilen de bur
gf-.rbel"olklng bel'ntten. Het opperbevel waarschuwt 
het gehel~ Nederland.5e \'olk geen gelo<lf te hechten 
aan dergelJJke ulLtngen, die slechts kil doel hebben 

Ol 

Naar wij vernllmen lijn do minÎllorl van 
Buiton!andio Zallln lW1 VAn Koloniën, do hofen 
Van K/eH,lnJ on W.lter, nt;r London "'Drtro~. 
leo om contact op h nomen mol de g'
.,Ili01lrd,n. 

Wantrouw valse 
bencbten! 

tJen Ha.g, - Vrijdag. 

Hel Algemeen Hoofdkwartier 
deelt ons het volgende mede: 

Nederlande". 
W an!rouwt alle r.dioberichlen en 

strooibiljetten, di. spreken van hel 
staken van ons verzet, van onderhan
delingen met de aanvaller of van 
hulp van Duitse zijde legen een .an· 
val van de geallieerden. Hoe ge
loofwaardig en officieel zij ook mo
gen klinken, zij kunnen slechts von 
den vijand afkomstig zijn. 

Schenkt uitduitend geloof "an de u beo 
kende stemmen van omroepen, die stij. 
ven in uw venet tegen den vij/:lnd, en 
"..."n slrooibiljeHen, dio oproepen tot de 
strijd, Nooit of te nimmer lullen opper· 
bevel en regering zich inlaten met onder· 
handelen met den vijand. Alle berichten, 
die van het tegendeel spreken, xijn vals 
en dienen ,Iechts om verwllrrring te 5tich· 
ten. Legerbericht van 

half negen 
om halt oeien hedenmorgen mQl1kte het Neder. 

Jand..<e opperbevel het \olgcnde legerbericht bekend: 

Duitse troepen hebben hedennacht dl! Nederland. 
se grcru o\"erJ;chreden en %lJn In aunIaklng met 

"~""ng '" ,U,h~~ I Geen bommen op open steden! 
Nederlanders \'utrouwt ulLslultend op de stand-

~1l.sUgheld. 'W/l.lI.nnede de Nederlanm.e weermncht Washlnit.on, - Vrijdag, 
- aangespoord en bezield door de dltden en woof- De regering der Verenigde Steten heeft een op-
den vlln onze Konlni!:1n - oJUe Nwerlandbe bodem r~p tot DuJt!lwd gericht om geen oj'N!n steden te 
verdedigt.. . bombankren, meldt Reuter. 

onze gren.stroepen, ' 
Onu grenstroepen \'olbrengen de hun opgedragen 

taak. ZIJ ziJn er In geslna{jd, de bevolen vernle
lIngen wt Uitvoering te brengen. De bruggen ol'er 
MlI.as en Ussel zIJn door hen vernield. Slecbt.s wn 
oosten van Arnhem, op een vljttlental km van de 
Nedcrland.s-Dult.se grens z.lJn de Oul~rs tot de 
IJulopgerlJkt.. 

In het bInnenland ziJn door ~IJand~lIJke vll~lI
tuigen landingspogingen gedun en op enk~le plaat..
sen parachutLst-en neugelaten en vliegtuIgen ge
land. IH landingspogingen ziJn dee\.>l ml.!;lukt. Pllta· 
chutlstcn, die \'oor een deel In Nederlandse uni· 
formen gtkleed. waren - zJJn omsingeld en "'orden 
vernietigd, 

Boven vetM:hUlende steden hebben DUlt.se vUeg
tUIgen strooibiljetten ult.geworpen, die onware 

- Luxemburgs gebied verlolen 
WaMlng~on, - Vrljdag 

De AmHlkaanse ambnsMdeur In Delllli:, Cudllhy, 
heeft zJ)n regering èTVlln In kennis ge3te1d, dat de 
rt~ermg van Luxemburg meI Uitzondering van d>'n 
mlll!s\cr van Bultcnlllud.5e Zaken, het Lt1-'(emburllsc I 
glbl~d heelt \~rlalen. 

Procl m ti 
Konin 

n 

MUn volk, 
Nadat ons land met angstvallige 

nauwgezetheid al deze maanden een 
stipt.e neuirailldt had In acht ge~ 
nomen en terwijl het geen ander 
VOornemen bad dan deze boudlng 
!'itreng en consequent vol te bouden, 
is In de afgelopen nacbt door de 
Dulhe weermacht zonder de minste 
waarschuwing een plotselinge anll\'aJ 
op ons gebied gedaan. 

Dit Illetteg-cnstaande de plechtige 
ze,t:ginK, ddt de neutraliteit van ons 
land zou worden ontzien, mlang wij 
haar zeil handhaafden, 

I 
Ik richt hierbij een v I a mme n d 

pro t est tegen deze voorbeeldeloze 
schending van de goede trouwen 
aanta~t1nB un wat tU~5en beschaaf· 
de staten behoorlijk lso 
Ik en mijn regerIng zullen ook thans 
onze plicht doen. 

Doet giJ de uwe, overal en In alle 
omstandigheden, leder op de plaat~, 
waarop hij is guteld, met de uiterste 
waakzaamheid en met die Innerlijke 
rust l'n o\'ergave waartoe een rein 
geweten in staat steil 

WILHELMINA. 

n 

Een Frans leger 

marcheert op 

naar België 
Parijs, - VriJdag, 

Gevolg geH'nde aan t'ell oproep vun het D~h.laçhe 
gelAnt.~dl.110 alhIer, bebbtn de FralUlJ mthtulre 
!\ulorltetlcn ommddeUiJk opdracht gtgclcn IlRt] h~t 
leger, dat ~stemd WIl..5 om B~lgll'i blhtnnd te vcr • 
lenen, op te maf\::heren. (ReuteL) 

In Brmul 1.5 medeiWteld. meldt Reuter, dat dil 
DrUMl en Prane<'! ttm'VCIl In Noord-Frankl1jk in 
antwoord Ot! het Belgllch0 beroep op bl,tstnnd 
opmarcheren. 

Duitse stap bii d 
rlandse reg nng 

Met verontwaardiging 
van de hand gewezen 

Den Haag, - Vrijdag. Wijlen voor een onmiddellijk dreigende Inval 

De Regerlng.sp-eud..lemt meldt: 
De Duitse gezant heen hedenmorgen te zel! 

uur de volgende verklaring aan den minilIter 
van Buitenlandse Zaken overhand..l8d, 

Wlj kondl8en u de Imet van een geweldige 
Dulue troepenmacht aan. 

Elke tegenstand !..s volmaakt doelloos, 
Dululand garandeert de ~taat van bezit in 

Europa en overzee, zowel ab de dynastie. in
dien elke tegenstand uitblijft. Zonlet, dan be~ 
staat er gevaar voor un voUed..lge vemletlBlng 

Daarom 1l11Ull!n wij u dringend alln, tot hat 
yolJc. en ,weerm..ach~ een oproep te rlchlen ea 
Voorts in verblndinu to treden met Dulue 
mUitalre commando'&, 

Motivering: WIJ hebben onweerlegbare be-

van Frankrljk en Emreland In Df!lglé, Neder~ 

land en Luxemburg, die met medeweten van 
Nederland en Belg1ê llnds lang was voorbe~ 

reld, met het doel op het RoetgebIed een aan_ 
val te doen, 

Hierop beeft de minisier van nuHen~ 
land~e Zaken geanlwoord: 

Met verontwaardJglng wlj~t Harer :\Iajes. 
teJt~ regering de veronderstellIng terug, 
dat harerzijds een vijandelijke overeen. 
komd van welke aard ook met enige 
vreemde mogendheid, welke ook, tegen 
Duj(sfand lOU gesloien x1)n. 

WClellll de voorbceldelolC, zonder t:lllre 
wa.arschuwlug van Dllitse zljdo op de 
Nederlanden ,epleegde Ila",'~l beschouwt 
de Sederlandse regering zich al.!! In oorlo, 
met het Duitse rijk, 

Engeland verleent steun 

Maatregelen onmiddellijk ten 
uitvoer gelegd 

londen, - VriidACj. 

Reuter vOrfleeml in officiiile ltingen te 
Londen, dat da Belgiu:he lImblUldelJf on 
de ginlInt vo\n Nedorland vlinmor911n 
vroeg een blloe~ Iwbben gllbrachi AIIn 

don minilt.r VAn BlJilflnland~o z..,,~Qn, 
HlIHfu, en hom hebben medegedeeld, 
dat dB Duiheu Den invlIl in hun landen 
hebbon Cjodun, Zij deden olln beroep 
op de Brille hulp. 
HeHfllx deelde de gennten mede, dat 
Grool-Brithmnii "na bilslAnd 10U ver. 
IlInlln, die in Iiin vermogIIn hgt en het 
8111ghcho fin Nedet~nd5e volk krachtig 
tor zilde ui daan in do dtiid, die hun 

moedwiUig iJ opgodrongon. De nodige 
mal'llrogo\&n Voor hlJlpverloning loudon 
direct in wllr1ing heden. 

Officieel wordt in Londen medegedeeld, 
dAt do OO(ld14\elijU maetregelen om 
,feun te ""ulentn •• n Bo!gii:i en Nedor. 
lend onmiddolliJk dOOf do Brille regering 
hn ultvoe, I~n gelegd. 

DI' Nedi'I"laruWe Je;;BtJe te Londen heelt hi'den
morgen de voJsmde nrXIaring dgesel'en, meldt 
Reuter: 

"WIJ ll)n lharu de Ge-allieerdm \'an En$ehlnd en 
FrlUlkrljk. Onre oprOfP om b!.IMnrul nlln dl' 111'
/'Illieerde regeringen is beantwoord en EngEland en 
Frankl1Jk komen aJU on:nkldEIIIJk te hulp". 

De Brlhe radio deel: het volllende mede: 

Pas op voor de 
pa rach utisten 

Radto-HHversum he-eh de NEderlalldse bflolklng 

gfwaafM:huwd tC1j:en DU1LW Ilarathutl,<;ten, \\"8.8.1-

~Iln wnunlgen In Neder13nlUe uniform tl1n gekleed, 

Het BrH~e oorlo~5kablnet h~ea ven:aderd onder 
Ielding van Cnamberlnln. De veIi"lldering ~gon 
vanmorgen om acht uur. Or hoofden ven de drie 
sten'n, leger, \'Ioot C'n luchtmacht, \'inren I'veneeru 
OJl.llWelJi!", Oe bIJ~~nk(lffill~ dUlJrde in het geh~1 J!l 
minuten. 

In de loop van de mOlKen UIl Chllmberlain door 
dm Koning ln nudlenul' worden onllllngen. 

Tljdtru de \"Cr~aderlnl: \"an hel "blnet vertrok. 
generaalIrorulde nallr hel depar\.emfnt van Oor_ 
log, Toen ChurchUI vertrok, verkl!l.arde hij nnn dl) 
pen: "U zult wel begrijpen, dat er vannacht reel 

Verordening van den 
opperbevelhebber 

Den Hall,ll - Vrijdag 
t. Onvermmderd ovcr!~eM g~gHen ot Ie 

geVen verboden, vln Hrboden: "Het Natio
nllle Dagblad~. "Volk en Vaderland", "He\ 
Volltsdaeblad", 
It Bo\'cndkn IJ de verspreidIng \all 

pamfletten, Vlul!!chrJtten en der~eU!ke druk. 
\'inken verboden. 

UL De handhurlnll \'~n deze verordening 
moet met alle mIddelen ,,"orden verukerd. 

IV. Dit \"erbod wordt a'~ekondJ~d pn 
radio en treedt orunlddeJJJjlr. In werklnll, 

De r.meraal O.l.. Z.: 
WINKElltAN 

Cupldo·\"trlo\1np~ 

~n:I~~ f 70 50 
:'I1nssld 1J0ud. 
Alle malen. één priJs! 
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Alles wat er aan gevechtshande
lingen tot April 1940 in de Tweede 
Wereldoorlog was voorgevallen werd 
die maand, en de daaropvolgende 
maanden, in de schaduw gesteld. 
Met korte tussenpozen werden Dene
marken, Noorwegen, België, Luxem
burg, Nederland en Frankrijk door 
de Duitse legers aangevallen en 
successievelijk bezet c.q. 
geneutraliseerd. Groot-Brittannië 
kon eenzelfde lot alleen ontlopen 
omdat het een eiland was en ter 
zee en in de lucht van zich af kon 
bijten. Uiteindelijk zou dit feit 
mede doorslaggevend worden voor 
Hitler's nederlaag: hadden de 
Britten moeten opgeven, en dat 
leek toen hoogst waarschijnlijk, 
dan had de oorlog op zijn minst 
veel langer geduurd. 

Van cruciaal belang in deze fase 
was dus het vermogen van de 
Britten om de Duitsers weerstand 
te bieden. Het verzet van de 
andere landen speelde in het grote 
geheel nauwelijks een rol van 
betekenis, of het moet zijn de 
aanzienlijke verliezen die de 
Duitse parachutistenbataljons 
(Fallschirmjäger) in het Westen, 
met name ook in Nederland, leden. 
Deze verliezen waren er oorzaak 
van dat de Duitsers dit wapen 
nadien alleen nog bij de 
verovering van Kreta massaal 
hebben willen inzetten. Toen wel 
met succes, overigens. 

Dat het grote Franse leger met 
zijn glorieuze reputatie in enkele 
weken door de Duitsers kon worden 
opgerold heeft velen voor een 
raadsel gesteld. Al hadden de 
Fransen (het Britse expeditieleger 
was in verhouding maar gering in 
omvang) minder en ook minder zware 
tanks, minder gevechtsvliegtuigen, 
en was de bewapening ook op andere 
punten onvoldoende, ze hadden de 
Duitsers veel meer afbreuk kunnen 
doen met een beter moreel onder de 
troepen en een meer kordate en 
competente leiding. Ook dan hadden 
de Duitsers echter niet direkt 
achter hun eigen grenzen kunnen 
worden teruggedreven. 

Spekulaties omtrent de oorzaken 
van de zwakte van de Franse 
troepen leiden onverbiddelijk naar 
de Eerste Wereldoorlog, nauwelijks 
meer dan 20 jaar geleden. Van de 
afschuwlijke slachtingen toen 
hebben de Fransen, met de Duitsers 
uiteraard, ook in verhouding*, erg 
zwaar te lijden gehad. Koste wat 
kost wilden de Fransen herhaling 
voorkomen. Vandaar de Maginot
linie, vandaar te weinig aandacht 

en geld voor het mobiele leger te 
velde, vandaar ook het gebrek aan 
motivatie bij de troepen. 

De genadeslag werd de Fransen 
toegebacht door de Duitse pantser
formaties, die massaal en met 
Vliegtuigondersteuning (Stuka 
duikbommenwerpers) door de Franse 
divisies sneden als een warm mes 
door de boter. Via de voor tanks 
ondoordringbaar geachte Belgische 
en Luxemburgse Ardennen rukten Ze 
op naar de Maas, staken die over 
bij Dinant en Sedan, en 
stonden een dag of tien later al 
aan het Kanaal. H1ermee waren de 
gealliëerde legers in tweeën 
gedreven. Er heerste totale 
verwarring: het ontbrak bijna 
volledig aan communicatie en dus 
aan coördinatie. Deze toestand 
werd nog verergerd toen de Franse 
opperbevelhebber generaal Gamelin 
werd vervangen door generaal 
Weygand, en de commandant van de 
noordelijke legers, generaal 
Bilotte, bij een verkeersongeluk 
om het leven kwam. 

Overigens was men in Berlijn 
ernstig bevreesd dat de kostbare 
Duitse pantsercolonnes bij een 
gealliëerd tegenoffensief verloren 
zouden gaan. Twee maal probeerde 
het opperbevel Guderian in zijn 
opmars tegen te houden; beide 
keren wist hij dat te voorkomen 
door te wijzen op de door Hitier 
goedgekeurde Von Manstein-formule, 
die luidde dat gepantserde 
gevechtsformaties, zolang ze in 
opmars zijn, tot het einde moesten 
kunnen doorgaan. Indien van enige 
weerstand van Franse zijde sprake 
was geweest had hij dit waar
schijnlijk niet gedaan gekregen. 
Echter, zoals Rommel in zijn 
memoires schreef, de Franse 
soldaten waren zo verbaasd toen ze 
de Duitse troepen zagen dat ze 
zonder verzet te bieden hun wapens 
neerlegden. Tegen het einde van de 
opmars werd het kennelijk echter 
zelfs Hitier teveel, en gaf hij 
Guderian bevel halt te houden, 
zeggende dat Duinkerken aan de 
Luftwaff~ zou worden voorbehouden. 

Dus steeg de Luftwaffe op en begon 
Duinkerken te bestoken: het strand 
stond volgepakt met gealliëerde 
soldaten en voertuigen. Toch waren 
de gevolgen van de Duitse lucht
bombardementen minder ernstig dan 

-----------------------------
* Verhoudingsgewijs de zwaars~~--
verliezen in WO-I leden echter de 
Servische troepen. 
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"Scendiarno in carnpo contro Ie dernocf3zie plutocratiche e reazionarie dell'occidente" 
8vizzera, Jugoslavia, Grecia, Turchia, Egitto, per Quanto dip ende da noi, non sam 
anno coinvolti nel conflitto w lila d' ordine è una sola: vincere. E vincererno 

Ecco Ic parolc pronllncÎutc icri 
dal Duce in Pin1.la Véllczili:J 

« Comhaltenii di lel'l'a, di 
marc, dcll'aria, Camicie Ncre 
d"l/o Hivoluzione edelIe I.e· 
giOllÎ, uomini e don ne d'Itnlia, 
del/'Impero edel Hegno d'AI· 
baniu, I1scoHate: 

« (ln'drn seglluta dal destI· 
110 halte lIel cieln dclla l10Htrn 
Patria, I'ora dclle dccisinlli 
il'rcvocuhili. 

« La dichlul'uziolle di guer .. 
ra è !rià stata (,()l1scg'mdlll.l,L.di 
Amhnsdafori di (;ran llrda~ 
gnu $! di .,'rundu. 

«Sl'cndiamo in campo con d 

tro Ie democrazie pl11l()endi~ 
rhe e reazlollaric dt.'II'ocl'Ï a 

dcnte, che in ogni it.'mpo hall d 

1\0 ostacolato Ja marcia e 
SpCRSO insidiato )' esistcnzu 
Illcdcsimu del Popoio italinno. 

« Alcuni htslri delln fltoria 
pill recente, si IHiSHono rias
Hllnll'rt' in IIIH'~I(' fra.'·d: pro~ 
lIIl'liNl', !llilllll'Cl', rit'IIIU, c alla 
/inc, (Juale t'OI'UlllHncntu delu 
I\'difi(:io, l'i,L:'lIobilc IIHHedin SÜ~ 
dl'! urio di dllflllillltlldue Stati. 

« La nost ra cost'Ïcltza è HS~ 
:mllitallll'l\tl' tl'lIlltlllilla, ('Uil 

vuil illIlolldo intern è fet;Umo u 

ne ehe l'llulia del Litlorin ha 
faUo fJuanto cra UmUI\Omlm w 

te pOH~ihilc pcr cvÎtul'C la tor~ 
menta che sconvolgc l'Euro~ 
pu, ma tuHf) Cu vano. 

« Bustuvu rivcdcre i Trnt~ 
tall per adeguarli alle JTlute
voH eBigenzc della vita del/e 

Nnzioni c non con~iderar1i in~ 
tang'ihili per I'ctcrnilà. Bn~ 
Btuva non iniziare In stolta 
Jlolitica delle garunzic, chc f:li 
è paleHata I:wpratutto Illici w 

dialc prr eoloro rhe Ie hanu 
no accl'ttatc, Bas(ava 11011 I'C~ 
sl)Îngcre la prolHtsta ('he iI 
FUhn'r fCt'C iJ ti ottuhl'c del-
1'1:11\110 8(.'01'80, dopo finita la 
camflugnn di Pu}unia, 

« Ormui tutto cjb appartie u 

He allHls!-Hlto, Se noi og'g'i siuu 
mu dt'cisi ad nf'fl'ontnre i rÎ
Hehi eisacritici di Hila gUCl'l'U, 
g'1i è dw I''ol\ore, gli in!creH:.iI, 
J'uvvcnirc fcrreamcnlc 10 int· 
11OJlgOllO, Jloidlè 111\ g'rande 
Populo è venllllcntc lale .sc 
cOllsiclcra su cd i s\wi impl·gni 
e sc nun cvade dalle prove su
preme dil' dclcrminano iJ COl'ü 

so della slm'ia. 
« Noi impugnamo Ie ul'mi 

Jler risolven~, dOllo iI pl'ohlc
ma riso1to dl'llc nosfre fl'un u 

01'1'(' ('lIlllilH'lllali, iJ pruhl(,llIli 
1!t'lIl' 110:111'1..' fl'OnlÎl'rt' I\lilrit
time. 

{( Nni vOg'liamo speZZ!lI'C h' 
{'att'lle di online t('rrituriale 
c mililan.! rhe l'i SOn'OcHno IIl'l 
llllHtl'lt mllI'C, puil'hto 1111 PUIHI-

10 di (juHI'antlldl\Cjuc llIilionl 
di nnime non è vClïllnt'nte H
bero He non hu libero ac.:cessu 
all'occano, 

«( QUCfitll lotta giganfesca 
non è (,he ulla fUfie e 10 svi
hlPlw logicn dt'lla IlUstru IHu 
voluzionc, è la lottu dei p()~ 
poli })uvel'i C IlUIHel'OHi di 

brnccia ('ol1lro gli affamatori 
l'hc dcteng'ono fcroccmcnte iI 
llIC1nopo!io di tuttc Ic ricchez· 
ze, di tuttI) Poro delln terra, 

( E' la loOn dei Popoll fe g 

e01H1i e g-io\'l\ni contro i popoli 
Îsteriliti e v()lg~l1ti al tl'l.lI1Wllu 
tu; è la lottu Iru due sccoU e 
due idee. 

« Om che i dndi HonD get
tuti e la Ilot:llra volontà ha 
hruciato alle nnstre ~Jlalle i 
vl1f:lcelli, io dichiaro solcnlle~ 
meute chc )'Hnlill non lllten
de trascinurc Ilel eonf1itto ulü 
tri l'olwli con CBaa conIinanti, 
pel' marc 0 1)('1' terra, Svjzze~ 
ra, Jugoslnvill, CrecÎa, Tur
chin, Egilto, »l'endano aUo di 
quct;(e mie l)jlrolc e dipende 
dn lorD, e soltanto da 101'0, se 
{'sse surunno 0 no rigorosn~ 
menie confermatc, 

" lIallani! 
({ In una memorabiIe ad Ua 

nala, quclla di Berlino, io disg 
Bi che, secondo Ie leggi della 
murale fascista, quundo si ha 
Uil amicn si marcia con lui 
Hno in fondo, 

« Qucs(o nhbinmo faHo e 
fnl'emo con la Gcrmnnia, col 
BUO Populo, con Ic Slie vitto~ 
riosc Forzc Armntc, 

« In (IUes(a vhdlia di un 

evento di purfata secolare, riu 
volgiamo il nustro IH'llsicro 
alla l\laesln del He Irnpern. 
ture (lu mollilucline lJl'()l'om~ 
pc in gn1l1di aeclamazioni al
I'indil'i~zo di Cas a ~avoja) ehe, 
comc 8cmpre, ha Înterprelnto 
I'anima delhi Patria, C 1l;llulia· 
mo alla voce iJ FUhrer, iI Capo 
dclla grunde Gcrmania allen
ta (il popoio acclama lunga
men te all'inuirizzo di Hiller). 

« 1/ Halla prnleturia e fu
Hcista è pcr la (crza volta in 
piedi, forle, fiera e. cornllatta 
eome non mai (la moltiiudine 
gl'ida con una so!a vocc: SJI), 
Lu parola d'ordillc è llna Bolu, 
categorlca e impegnativa per 
tulti. 

«( Essa glà trasvoJn e ne d 

eende i cuori dal/e Alp! al· 
l'Oc('ano 111diano: 

« Vincere! (iI popo!o pro
rompe in altissime acclama~ 
zioni). 

«( E vinceremol per dare fi~ 
nnlmente un lungo periodo di 
pace con lil ghHitizia all'HaHu, 
all'Europa, al mondo, 

« POlloio italiuno, coni allc 
urmt e dimostl'8 la tua tCd 
naciu, iJ tuo coruggio, H tuo 
valore ). 

'(Stefani)' 

la COmUniCilZlonel'feleorammi di UUler' 
agl! ambasciatori .. 

ROMA, 10.',",;: iJl SOVfmHl e iJl I Dm:e i 
Oggl, allo oro 10,30, 11 I 

Minl51ro dogll Arro.rI Esterl, 
conto CI~no, 11ft rlcovulo a 
Palauo Chigl I' Amb~scial1)· 
r0 dl FlanGÏa 0 8H ha ',1110 
la $oguonto comunic3lionQ: 

11 BUQ MlluslJl iI no 1) Im· 
fl~,jjtu"J tllllilun 0110 t'IIQ. 
Ilo 61 comllünJ In alll(o dl 
guo"a con la franclaapu
ti.o da domani 11 tliugno~, 

AHo oro Hl,45 il conlo 
CiJno hD convoc~t1) I' 1\ mb/.!-
5ûlaloll' dl eran IJrûtll/jnu, 
o Kil ha tOll1unkoto In Ier· 
mini hlontlol chQ I'lIalla sI 
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zich eerst liet aanzien, omdat de 
bommen eerst een eind het rulle 
zand insloegen alvorens te explo
deren. Hun kracht werd daardoor 
aanzienlijk gedempt, en relatief 
weinigen raakten gewond of werden 
gedood. In feite was het gevaar
lijker zodra men op zee was: zo 
werd een onderzeebootjager op de 
rede van Duinkerken door een stuka 
midscheeps getroffen, waar zich 
het munitieruim bevond. Toen de 
enorme rookwolken optrokken was 
het hele schip verdwenen. De 
Duitse piloten deden dus genoeg 
hun best maar konden de evacuatie 
als zodanig niet verhinderen. Had 
Guderian zijn gang mogen gaan dan 
was er van die evacuatie zeker 
veel minder terechtgekomen. 

De gevolgen van deze beoordelings
fout van HitIer zijn bekend: de 
Britten konden bijna hun hele ex
peditieleger, plus talrijke Franse 
soldaten, maar zonder uitrusting, 
naar Engeland overbrengen. Een 
veelbezongen epos. Terecht, omdat 
deze mannen de kern vormden van 
later te vormen invasieleger~ die 
de Duitsers op vele fronten zouden 
gaan bevechten. Dat geldt zeker 
ook voor generaals als Brooke, 
Montgomery, Alexander en anderen. 
Compentente generaals waren vrij 
zeldzaam, en de besten in het 
Britse leger zaten bij de BEF. Het' 
zou een slechte zaak geweest zijn 
als die in Duitse krijgsgevengen
schap zouden zijn geraakt. 

Nu wc aldus te spreken zijn 
gekomen over de opperste leiding 
in oorlogvoerend Brittannië is het 
zinvol eens te zien hoe en door 
wie deze leiding werd gevoerd, 
vooral vanaf het moment dat 
Churchill in begin mei 1940 het 
roer overnam. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog 
hadden de generale staven van 
marine en leger onder hun resp. 
chefs zich in volstrekte onaf
hankelijkheid van elkaar 
opgesteld. Benoemingen werden niet 
vooraf overlegd, directieven en 
orders niet onderling afgestemd. 
Het resultaat was haat en nijd, en 
een minder optimaal effekt van de 
oorlogsinspanningen. Deze fouten 
werden vanaf 1939, met name ook in 
april 1940 bij de Britse pogingen 
de Duitsers in Noorwegen de voet 
dwars te zetten, aanvankelijk 
opnieuw gemaakt. Spoedig echter 
werden door toedoen van Churchill, 
toen nog minister van marine, 
maatregelen getroffen. Het comité 
van de Chefs van Staven (waarbij 
nu ook die van de luchtmachtstaf) 
zou de centrale leiding van de 
oorlogvoering krijgen, daarbij. 
voorgezeten door de Prime Minister 
(Chamberlain), of in diens af
wezigheid, Churchill. Er kwam,een 
afzonderlijke centrale staf dle 
Churchill moest assisteren; de 

chef daarvan zou tevens in het CSC 
(Chiefs of Staff Committee) 
zitting nemen. 

Laatstgenoemde functie zou tot het 
einde van de oorlog worden bekleed 
door generaal Sir Hastings Ismay 
(later Lord Ismay) in wiens 
centrale staf een aantal experts 
op politiek, wetenschappelijk en 
ander gebied werd opgenomen. 

Ten gevolge van de fouten en 
frustraties van de Noorse campagne 
was er in het Lagerhuis nogal wat 
commotie ontstaan die zich op 7 en 
8 mei ontlaadden in stormachtige 
debatten, waarin Chamberlain in 
duidelijke bewoordingen werd ver
zocht op te stappen. Churchill 
bleef zijn chef steunen, ondanks 
dat duidelijk werd dat een groot 
en groeiend aantal parlementsleden 
wilden dat hij premier zou worden. 
Hij stelde in zoveel woorden ten 
volle medeverantwoordelijk te zijn 
voor het mislukte Britse optreden 
in Noorwegen. Toen op 10 mei de 
Duitsers ook nog eens de Lage 
Landen binnenvielen diende Neville 
Chamberlain uiteindelijk zijn ont
slag in, en benoemde de koning 
Churchill tot formateur van een 
nieuwe regering. Zo zorgde HitIer 
er indirekt voor dat de man die 
meer dan wie ook tot zijn neder
laag zou bijdragen aan de macht 
kwam. 

Vanaf dat moment werd duidelijk 
dat, hoe de oorlog ook zou af
lopen, de Duitsers in geen geval 
over de Britten heen zouden kunnen 
lopen, zoals ze dat met de Fra~sen 
hadden gedaan. De oorlogsregerlng 
die Churchill vormde telde 
ministers van alle partijen, 
alsmede een aantal vakministers. 
Bekende namen waren Clement Attlee 
(Lord Privy Seal), Lord Halifax 
(Buitenlandse Zaken), Anthony Eden 
(Secretary of State for War, dwz 
het leger), Herbert Morrison 
(Bevoorrading), Alfred Duff Cooper 
(Informatie), Ernest Bevin 
(Arbeid), Lord Beaverbrook (Vlieg
tuigproduktie), en ook Neville 
Chamberlain als Lord President of 
the Council. Eén van de belang
rijkste wijzigingen ten opzichte 
van eerdere kabinetten was de voor 
Groot-Brittannië nieuwe post van 

Defensie, die door Churchill zelf 
werd bekleed. Niet alle genoemde 
ministers hadden overigens zitting 
in het Kabinet; in het Britse 
gebruik wordt scherp onderscheid 
gemaakt tussen een regering, 
waarin alle ministers zitting 
hebben, en een kabinet dat bestaat 
uit alleen de voornaamsten onder 
hen. Churchill's oorlogskabinet 
bestond uit slechts vijf leden, te 
weten de voornaamste partij
politici. Dit waren Churchill 
zelf, Chamberlain, Attlee, Lord 
Halifax en Arthur Greenwood, de 
minister zonder portefeuille. Zij 
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• 
'van I-tt tegel, 11.50. Iedere reg~l m~~t tot 10 regp.h ~O cL, daama Iedere rtgel 
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STADSNIEUWS 

DE roESTAND IN DE 
RESIDENTIE 

Nacht' rustig verloopen 
In de residentie Is dl' nllcht volkomen 

rustJg verloopen, Reeds vrot'g In den 
othtend toooden op hel Voorhout en 
omsevinl.l de voorbi;gonllers hun belang~ 
§!ellJng voor het werk van de Dull.5che 
milltatrcn. Hl'! dacclijksche leven ging 
weder zjjn normalen gang, 

LUCHTBESCHERMING EN 
POLITIE I 

De Hllag~chl' luchtbeschenningsdilOn5t 
is reeds dade:iJk, nadat de ~taking dl'!c 
vijandelijkheden was b~kcnd gemaakt.. 
gedemobilisee..rd, 

In den loop van gisleravond hebben 
de ll'd\On vao hel pohUccorps hier !.er 
slede hun wapens mgeleverd aan het 
hoofdbureau van pollt!e, 

DUITSCHE TROEPEN IN 
DE RESIDENTIE 



waren de enigen die zich, in geval 
van een nederlaag, op Tower Hill 
mochten laten onthoofden. De 
andere ministers was dit voorrecht 
ontzegd. 

Wat de nieuwe titel van Minister 
of Defence inhield werd niet nader 
gespecificeerd. Churchill wilde 
dat zelf bepalen, uiteraard met 
toestemming van het Kabinet. Er 
was ook geen apart departement van 
defensie, zoals die er wel waren 
voor de drie krijgsmachtonder
delen afzonderlijk. 

Een andere wijziging die door 
Churchill werd aangebracht was de 
instelling van een Comité voor 
Defensie, onder zijn eigen voor
zitterschap, ter vervanging van 
het Comité van Militaire Coördi
natie. Het nieuwe Comité had twee 
takken: een civiele en een 
militaire. De laatstgenoemde kwam 
onder Ismay te staan. 

Onder het Comié voor Defensie 
ressorteerde het Comité van Chefs 
van Staven, in feite dus de chefs 
van de drie krijgsmachtonderdelen. 
Aangezien hun adviezen aan het 
Kabinet met betrekking tot de 
oorlogvoering van groot gewicht 
waren, en dan ook tijdens de hele 
oorlog zouden worden opgevolgd, 
ook door Churchill, willen we U 
hun namen niet onthouden. Voor de 
marine had zitting admiraal Sir 
Dudley Pound; voor het leger 
veldmaarschalk Sir John Dill, in 
1942 opgevolgd door generaal Sir 
Alan Brooke; en voor de RAF lucht
maarschalk Sir Cyril Ncwall, al 
spoedig opgevolgd door luchtmaar
schalk Sir Charles Portal. 

Deze reorganisaties lijken op het 
eerste gezicht niet van wezenlijk 
belang, maar ze sorteerden een 
onmiddellijk en dramatisch effekt. 
De Prime Minister, met al de 
autoriteit van zijn ambt, en de 
kracht van zijn persoonlijkheid, 
oefende vanaf dat ogenblik een 
rechtstreeks, alomvattend en 
voortdurend toezicht uit, niet 
alleen over de formulering van het 
oorlogsbeleid, maar ook over de 
tenuitvoerlegging ervan in ieder 
stadium. De slagvaardigheid van 
het Brit~e oorlogsapparaat nam, 
bijna van de ene dag op de andere, 
in ongekende mate toe: Besluiten 
konden worden genomen en in daden 
omgezet in een tempo dat nooit 
tevoren was vertoond. Voor het 
eerst stonden de chefs van staven 
rechtstreeks en voortdurend in 
kontakt met de hoogste regerings
instantie, en waren zij in staat 
te functioneren als een waar 
hoofdkwartier voor de Britse 
strijdmacht. 

Voor dit soort funkties was 
Churchill bij uitstek geschikt, 
niet slechts qua persoonlijkheid, 
maar vooral ook uit hoofde van 

zlJn lange politieke ervaring. 
Meerdere malen had hij op ver
schillende posten ministers
funkties vervuld. Hij had een 
aantal veelgolezcn boeken over 
militaire en historische onder
werpen op zijn naam staan, en 
bezat, meer dan wie ook van zijn 
tijdgenoten, een scherp inzicht in 
de krachtsverhoudingen in de 
wereld, in militair zowel als in 
economisch opzicht. Weinige 
politieke leiders zijn zo als 
geroepen gekomen.- DJO 
################################ 
Ref.: de memoires van Churchill, 
Lord Ismay en Lord Alanbrooke. 

o AANGEBODEN: 
VICTORIE 8~1941, 
JE MAINTIENDRAl ~1945, 
DE VLIEGENDE HOLLANDER 10-5-1945, 
div. ill. stencils, kranten-knipsels van Je
hova' s Getuigen, REDE HITLER 11-12~1941 
(brochure) 

TOM, DICK en HARRY 1e druk 1944, etc; 
o GEZOCHT: 
KRANTEN, TIJDSCHRIFTEN, 
VLUGSCHRIFTEN, AFFICHES, 
BROCHURES, BOEKEN, 
ILLUSTRATIEBLADEN EN 
GRAMMAFOONPLATEN UIT 1933-1946. 
H.M. HOLLEBEEK, REIGERHORST 13 
2317 ZV LEIDEN TEL. 017-210991 

TENTOONSTELLING TE ZUTFEN 
Wij vernemen dat in de Hanzehal te 
Zutfen in juni a.s. een grote 
tentoonstelling gehouden wordt 
over het thema Communicatie, 
waarbij ook de gedrukte media aan 
de orde zullen komen. 

KRANTENWINKEL IN OPRICHTING? 
Recentelijk werden wij vanuit 
Parijs gebeld door een Nederlandse 
heer, die in opdracht van zijn 
Franse werkgever bezig was te 
onderzoeken of er in Nederland 
commerciële mogelijkheden zijn 
voor een bedrijf dat historische 
kranten verkoopt op datum. Zoals 
bekend is dit soort zaken o.m. in 
Parijs en Londen al jaren een 
bekend fenomeen. In ons land lijkt 
het aanleggen van een voldoende 
grote voorraad historische dag
bladen het voornaamste probleem. 

AGRARISCH DAGBLAD 
Zoals bekend draait dit pas enkele 
jaren oude vakdagblad nog steeds 
met verlies, reden waarom eigenaar 
Kluwer besloot het blad te gaan 
verkopen aan Misset te Doetinchem, 
onderdeel van Elsevier en uitgever 
van andere publikaties op land
bouwgebied, zoals het weekblad De 
Boerderij. 

Au Courant maart 1990 



[ In verband met het eerste lustrum van de VKTV, dat wij ] 
[ dit jaar hopen te vieren, staan een drietal projekten op ] 
[ stapel. In de eerste plaats komt er natuurlijk een extra] 
[ speciale lustrum-editie van "Au Courant". In de tweede ] 
[ plaats is een daartoe in het leven geroepen commissie ] 
[ bezig een tentoonstelling voor te bereiden, waarover U ] 
[ elders in dit nummer meer informatie zult aantreffen. ] 
[ In de derde plaats is het idee gerezen om ook iets van ] 
[ blijvende aard tot stand te brengen. Daarbij gaat het om ] 
[ de uitgave van een VOLLEDIGE LIJST van ALLE DAGBLADEN ] 
[ die vanaf het eerste begin in België, Nederland en het ] 
[ Groothertogdom Luxemburg zijn verschenen. Hierbij zullen] 
[ worden inbegrepen alle nieuwsbladen die als dagblad ] 
[ kunnen worden geacht te fungeren (minimaal driemaal per ] 
[ week); dagbladen die slechts zeer korte tijd zijn ver- ] 
[ schenen; en vakdagbladen. Ook zullen er hoofdstukken in ] 
[ worden opgenomen over Suriname, de Nederlandse Antillen, ] 
[ de voormalige Belgische Kongo en onderhorigheden, het ] 
[ voormalige Nederlands Oost-Indië en onderhorigheden, en ] 
[ de Nederlandstalige pers elders in de wereld. ] 
[ Dit is een tamelij'k ambitieus projekt. Het begin van een] 
[ "databank" is reeds aangelegd, maar is uiteraard nog ] 
[ zeer onvolledig. Wij roepen dan ook in dezen de mede- ] 
[ werking van onze leden in om hun vak- en feitenkennis ] 
[ hiervoor ter beschikking te stellen. Aangezien aan elke ] 
[ Belgische en Nederlandse provincie een apart hoofdstuk ] 
[ zal worden gewijd lijkt het ons dienstig wanneer onze ] 
[ leden zouden willen nagaan over welke provincie(s) zij ] 
[ het beste geïnformeerd zijn. Met name gaat het daarbij ] 
[ om informatie betreffende andere dan de welbekende grote ] 
[ kranten. Willen zij die kunnen helpen ons schrijven of ] 
[ bellen? Bij voorbaat dank. ] 
[ Wat wij graag willen weten is de juiste, volledige naam ] 
[ van elk dagblad, van wanneer tot wanneer het onder die ] 
[ naam is verschenen, hoevaak per week (minstens 3x dus), ] 
[ in welke plaats, wie de uitgever was (alleen een naam is ] 
[ voldoende), wanneer eventueel de krant door een andere ] 
[ uitgever (wie?) werd overgenomen, wanneer het werd ] 
[ gereduceerd tot kopblad van krant X, wanneer en waarom ] 
[ de uitgave werd gestaakt. Ook niet-Nederlandstalige ] 
[ kranten en in Nederland, België, Luxemburg, Belgisch ] 
[ Kongo, N.O.Indië en de West gedrukte edities van buiten- ] 
[ land se kranten horen erbij. ] 
[ Wanneer en in welke vorm, tegen welke prijs enz. deze ] 
[ lijst zal worden uitgegeven is iets waar we nu vanzelf- ] 
[ sprekend nog niets zinnigs van kunnen zeggen. Wel menen ] 
[ we hiermee iets tamelijk unieks tot stand te kunnen ] 
[ brengen, dat ook buiten de kring van VKTV-Ieden enige ] 
[ aandacht zal trekken. We kunnen hiermee wellicht wat ] 
[ publiciteit krijgen, op die wijze nieuwe leden winnen, ] 
[ en met hen en met de netto opbrengst van de uit te geven ] 
[ lijst onze financiële positie versterken. Bovenal zal ] 
[ een voor pershistorici belangrijk werk aan de reeds be- ] 
[ staande bibliografie worden toegevoegd.- D.J.Oostra ] 


