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FOOR KI LLED IN MLJSIC PLOT 

The Morning Evening 

Krantencuriosa 
Deel 5 uit de verzameling 
"merkwaardigheden" van 

L.M.C. Nierynck: 

o een Interplanetaire Courier 
o een ochtend-avondblad tegelijk 
enzovoort, enzovoort. 

Courrier Interplanétaire 

blad in focus 

Een Armeense krant in Parijs 
en andere Armeense kranten 

door François Mans 

De Californische kranten 

o ONS LEDEN AANTAL GROEIT! 0 HOUDT 10 NOVEMBER VRIJ IN VERBAND MET DE VIERING 
V AN ONS 5-JARIG BEST AAN 0 WAT ER AAN NIEUW(S) IS IN DE PERSWERELD EN WAT ER AAN 
NIEUWS IS IN ONZE CLUB 0 "DE WAARHEID" IS GEEN DAGBLAD MEER 0 ENZ., ENZ. 

Van nieuwsgaring tot 
nieuwsvervaardiging 

door H.J.C. Bosman 

Britten gaan alleen door 

50 jaar geleden: derde kwartaal 1940 
In krantekoppen en geschriften 

door Doeke Oostra 
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VKTV telt 127 leden 

Vorige jaren hadden we nog wel 
eens de droeve plicht om deze tijd 
van het jaar een vrij lange lijst 
te publiceren van de wanbetalers 
die moesten worden geroyeerd. Het 
verheugt ons zeer te mogen vast
stellen dat, tenminste voor wat de 
Nederlandse leden betreft, en dat 
is toch de overgrote meerderheid, 
deze keer bijna iedereen zijn bij
drage op tijd heeft overgemaakt. 
Het aantal Nederlandse royementen 
bedraagt slecht) vier: 
029 B.Deerenberg, Amsterdam 
106 V.v.d.Krol, Purmerend 
126 Gen.Maczek Museum, Breda 
072 J.Sluis, Amsterdam 
Van onze buitenlandse leden vallen 
er helaas - maar dat was in het 
gekozen beleid van een ééntalig 
Nederlands clubblad voorzien - een 
groot aantal af, niet zozeer in 
absolute maar wel in relatieve 
zin: 
056 T.Hughes, Williamsport PA, USA 
055 E.Jones, Colwyn Bay, Wales 
140 P.Merry, Queniborough, England 
054 L.Smollan, Christchurch, Engl. 
071 R.Steenhoff-Schoonbeek, Alsem-

berg, België 
Hier staan gelukkig een aantal 
nieuwe leden tegenover: 
171 P.Klein, Klimroos 10, 2317 GB 

LEIDEN (komplete dagbladen, 
vooral speciale nummers) 

172 F. Timmerman , Groenestraat 282, 
8261 VN KAMPEN 

173 L.J.v.d.Bijl, W. de Zwijger
laan 36, 2252 VR VOORSCHOTEN 

174 T.F.A.van Elmpt, Bieslook 80, 
1422 RS UITHOORN (Tewater
lating van de KHL-schepen 
Gelria en Tubantia 1913-1936) 

175 E.van Opzeeland, Wijmers 16, 
1608 HK WIJDENES 

176 M.S.Gosselaar, p/a Haarlems 
Dagblad BV, Oudeweg 12-14, 
2031 CC HAARLEM 

177 Joh.M.Middendorp, Liede 12, 
8032 AD ZWOLLE 

Het aantal leden bedraagt op dit 
moment 127. We zijn groeiende! 

DJO 
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INGEZONDEN ~ 
Mijne Heren, 
In antwoord op de brief van de 
Heer 80sman in het vorige nummer: 
ik heb enig onderzoek gedaan, bij 
ambassades en ook in mijn eigen 
archief, en zo beschik ik over de 
namen van alle periodieken die er 
sinds 1780 op St.lucia zijn uit
gegeven. Ik kan U dan ook verze
keren dat op dat eiland nooit ook 
maar enig dagblad is verschenen.
In Guinée-8issau was er tot april 
1974 een dagblad maar toen was het 
land nog niet onafhankelijk. Na 
1975 zijn er wel pogingen in het 
werk gesteld om er één te lanceren 
maar tot dusver zonder succes.-
In 8urkina-Faso bestaat momenteel 
slechts één dagblad: ·Sidwaya D

, 

dat in de plaats kwam van Dl'Ob
servateur D waarvan de gebouwen op 
19 juni 1985 waren afgebrand. Het 
land heette toen nog Opper Volta. 
Er is ook een gestencild blaadje 
geweest met de naam U8ulletin 
Quotidien d'Information D maar dat 
heeft maar zeer kort bestaan. 
BNotre Combat- en BDunia D zijn 
nooit dagbladen geweest, hooguit 
weekbladen. Het eerstgenoemde blad 
verscheen te Ouagadougou.-
Ik bezit vijf dagbladen uit Sierra 
leone, waaronder de Daily Mail; 
alle dateren uit 1989.-
Voor wat betreft de Centraal Afri
kaanse Republiek, ik ben ervan 
overtuigd dat er daar maar één 
dagblad is, namelijk REle Songo·, 
sinds februari 1986. Tot circa 
1983 werd te Bangui tweemaal per 
week een blad uitgegeven met de 
naam ·Centrafric Presse R

.-

In Angola bestaat, na de opheffing 
van het DBoletim Oficial u

, als 
enig dagblad de in '75 opgerichte 
DJornal de Angola·; vóór de onaf
hankelijkheid waren er vier, waar
onder de uit 1923 daterende 
-Diario de loanda D

.-

Met de 3 Namibische dagbladen ben 
ik het eens; in april is mij dit 
bevestigd. Alleen de DNamib Times· 
uit Walvis Bay is geen dagblad, 
wat men ook mag beweren.-
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Het geval van Guyana is simpel: er 
bestaat daar maar één dagblad, te 
weten de DGuyana ChronicIeD. Een 
recent bericht in Rle Monde R 
meldde evenwel dat deze krant op 
het moment maar één keer per week 
uitkomt in verband met papier- en 
drukinktschaarste. De uMirror u die 
de Heer Bosman noemde is een week
blad dat in 1951 werd opgericht, 
met thans een oplage van 18.100 
stuks. Het blad is geliëerd met de 
People's Progressive Party (pro
Sovjet), en ontvangt steun uit 
Cuba en de DDR. laatstgenoemd be
richt dateert uit 1988 .... -
Tenslotte: Cambodja bezit geen 
dagbladen. Wel is er een blad 
genaamd ·Pracheachon D

, dat in 1985 
werd opgericht en tweemaal weeks 
verschijnt. Het heeft de plaats 
ingenomen van de ·Sapordamean 
Kangtoap Padivoat m dat wat te 
sterk op de Vietnamezen leunde.-

Sathonay, Frankrijk F.Mans. 

OPMERKELUK 
Pagina wissel 
Dejoumalisten van het Roemeen

se kritische dagblad 'Romania 
Libero' konden dinsdag hun ogen 
niet geloven toen zij hun eigen krant 
opensloegen. In de plaats van de 
normale bijdragen van het blad, be
kend om zijn uiterst kritische aanpak 
ten overstaan van de overheid, von
den zij op pagina twee een bladzijde 
afgdrukt . van de regeringsgetrouwe 
krant 'Adevarul'. Beide kranten delen 
dezelfde drukkerij waar de pagina 
twee van 'Adevarul' tussen de kopij 
van 'Romania Libero' terecht kwam. 
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AANGEBODEN 
Couranten uit eerste en tweede wereldoorlog (assorti, 
dus van alle jaren). HFL. 100 / per 100 stuks. 
Verder: zeldzame BONKAARTEN met militair stempel 
van het bevrijd gebied in zuidelijk Nederland, dec. 1944 
- jan. 1945, alsmede plm. 70 rijwielbelastingplaatjes; 
graag ruilen tegen stamkaarten, persoonsbewijzen, 
ondergrondse bladen of andere dokumentatie uit W.O. 
n - anders NLG 7,50 per stuk. Voorts een Bataafsche 
Courant uit 1797 uit Den Haag (Vrijheid, Gelijkheid, 
Broederschap) NLG 17.50 of ruilen in overleg. 
A. Kreuzen, Leeuwerikstraat 44, 1171 TZ Badhoevedorp. 
TIf. 02968-95138. 

Au Courant juni 1990 



5 jaar Vereniging van Kranten- en TijdschriftenverLameiaars 1985-1990 

OPROEP VAN HET NEDERLANDS PERSMUSEUM AAN ALLE VKTV-LEDEN 

De donateursactie ten behoeve van het Nederlands Persmuseum 
vond verleden jaar veel weerklank. Ons donateursbestand werd 
met ruim vierhonderd namen verrijkt. Ook veel VKTV-leden 
hebben getoond het Persmuseum een warm hart toe te dragen. 
Mede door die steun zal 1989 als een gedenkwaardig jaar 
voortleven. 

De samenwerking met het Internationaal Instituut voor Sociale 
Geschiedenis is vanaf het begin voorspoedig verlopen. De 
officiële opening van onze huisvesting door de minister van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur vormde het hoogtepunt in 
de meer dan tachtigjarige geschiedenis van het museum. De 
eveneens bij die gelegenheid geopende tentoonstelling VRIJHEID 
ONDER DRUK, persvrijheid in Nederland kreeg ruime aandacht in 
de media en trok veel belangste~ling. 

Intussen is de museumstaf alweer druk bezig met het verder 
toegankelijk maken van de veelzijdige collecties. Ook de 
restauratie van kostbare stukken, zoals de tekeningen van 
Albert Hahn sr, vordert gestaag. Bovendien heeft het museum in 
het afgelopen jaar de collectie kunnen uitbreiden met diverse 
verzamelingen van instellingen en particulieren, waaronder het 
archief van de Vereniging de Nederlandse Dagbladpers. 

Voor ons een reden om U vrijmoedig te vragen het Persmuseum 
voor 1990 te verblijden met Uw donatie. Evenals verleden jaar 
stellen wij daar een blijk van erkentelijkheid tegenover. Wie 
minimaal dertig gulden stort, ontvangt gratis de rijk 
geïllustreerde studie VRIJHEID ONDER DRUK, een beeld van de 
persvrijheid in Nederland van drs Mariëtte Wolf, conservator 
van het Persmuseum. Dit boekwerk van 112 pagina's werd 
uitgegeven ter gelegenheid van de gelijknamige 
tentoonstelling, maar kan geheel los daarvan worden gelezen en 
bekeken. 

wij hopen en vertrouwen dat U het Nederlands Persmuseum in 
staat wilt stellen zijn belangrijke taak voor de Nederlandse 
persgeschiedenis voort te zetten en wij zeggen U bij voorbaat 
hartelijk dank voor Uw bijdrage. 

Namens de penningmeester van de stichting 
Het Nederlands Persmuseum, 

Mariëtte Wolf, conservator. 

Hou 10 novem ber vrij 

Ook dit jaar zal er gezamenlijke beurs plaatsvinden met de Dokumentatiegroep '40-'45 en 
onze Vereniging van Kranten- en TijdschriftenverzÇlmelaars, net als verleden jaar opnieuw 
te Barneveld en wel op zaterdag 10 november. 
Vanwege de lustrumviering van onze vereniging, is het de bedoeling aan deze ruilbeurs een 
extra feestelijk tintje te geven, dus willen onze leden die hele dag maar vast vrijhouden. 

Au Courant juni 1990 4 
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Op 1 augustus 1925 richtte een 
Armeen, Missakian geheten, in 
Parijs een dagblad op ten behoeve 
van zijn in Frankrijk wonende 
landgenoten. Dit dagblad, dat de 
naam aHaratch" (= Voorwaarts) ging 
dragen, is tot op de dag van van
daag blijven verschijnen, met 
uitzoQdering van de bezettings
jaren (10-6-40 tot 8-4-45), en is 
nog steeds in bezit van de familie 
Missakian. Tot in de jaren '70 
beleed het de principes van de 
Armeense Revolutionaire Federatie; 
daarna is de krant zich onafhan
kelijk gaan opstellen. De oplage 
bedraagt thans circa 3000 stuks, 
die alle op abonnement worden 
verspreid. 

Teneinde de ARF-beginselen in 
Frankrijk te kunnen blijven pro
pageren werd in 1985 een twee
talig dagblad (Armeens-Frans) 
gelanceerd met de naam "Gamk·, 
hetgeen "Wil" betekent. Ook deze 
krant wordt enkel per abonnement 
aan de man gebracht; de oplage is 
momenteel zo'n 2000 stuks. 

Kijken we eens rond in andere 
landen dan vinden we her en der 
groepen Armeniërs die in staat en 
bereid zijn om dagbladen met een 
vergelijkbare geringe oplage in 
stand te houden (een overzicht 
vindt U aan het eind van deze 
rubriek). Kennelijk hebben we hier 
te maken met een zeer hechte 
etnische groepering, die bij het 
grote publiek ten onzent pas 
naamsbekendheid is gaan Dgenieten D 

sinds de zware aardbeving in 
Armenië van enkele jaren terug, en 
de meer recente botsingen tussen 
Armeniërs en Azerbeidzjanen. 

Het zijn deze tegenstellingen met 
diverse buurvolkeren (ook met 
anderen dan Azerbeidzjanen botert 
het niet zo best) die zonder 
twijfel de sterke samenhang binnen 
de Armeense gemeenschappen in het 
buitenland, maar natuurlijk ook in 
Armenië zelf, helpen verklaren. 
Bovenal verklaren ze het bestaan 
·überhaupt" van de Armeense 
gemeenschappen in den vreemde: 
alleen de Joodse diaspora kan met 
de Armeense wedijveren. En wat de 
dagbladpers in de Armeense taal 
betreft, die is momenteel aanzien
lijk levenskrachtiger dan die in 
het Jiddisch. Maar laat ons eerst 
eens in de geschiedenis, duiken. 

Net als dat van de Joden, is het 
moederland van de Armeniërs 
gelegen op het kruispunt der 
continenten: in het tot in onze 
dagen nog steeds roerige Midden 
Oosten, waar sinds de vroegste 
geschiedenis vele volkeren, met 
hun culturen en religies, zijn 
gekomen en gegaan. Sommige hebben 
nauwelijks enig spoor achter
gelaten. Andere, met name de in 
economisch, bestuurlijk en mili
tair opzicht krachtiger georgani
seerde, zoals de Grieken, de 
Romeinen en ook - geen volk, maar 
een geval op zich - de kruis
vaarders, zijn nog duidelijk Sin 
het landschap· aanwezig. 

Het oorspronkelijke woongebied van 
de Armeniërs omvatte, in haar 
grootste omvang, bijna het hele 

'oosten van wat nu Turkije heet, 
alsmede noord-west Iran, het 
noorden van Irak, en een gebied in 
de Sovjet-Unie, ongeveer overeen
komend met de huidige federatieve 
Sovjet-republiek Armenië. Het is 
interessant, hoewel tegenwoordig 
nauwelijks relevant, dat zeker ook 
Nagorno-Karabach tot het traditi
onele woongebied van de Armeniërs 
behoorde: het hele bergachtige 
westen van wat nu de Sovjet
republiek Azerbeidzjan is hoorde 
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erbij. De Armeniërs zijn dus 
vanouds een typisch bergvolk, dat 
meer met veeteelt dan met land
bouw aan de kost moest zien te 
komen. 

Overigens waren de Armeniërs nooit 
de exclusieve bewoners van deze 
streken, ook al is er eeuwen lang 
(861-1045, en opnieuw 1080-1375) 
sprake geweest van bijna of hele-
maal onafhankelijke Armeense 
koninkrijken. Met die uitzonderin
gen zijn de Armeniërs voortdurend 
door andere volkeren gedomineerd 
geweest: Meden, Perzen, Romeinen, 
Arabieren en Mongolen zwaaiden er 
de scepter. In 1472 waren de 
Perzen weer aan de beurt. Een 
halve eeuw later nam Turkije de 
westelijke helft van Groot-Armeniä 
in bezit, en van de rest pikten de 
Russen in de 1ge eeuw de belang
rijkste gedeelten in. Kort na de 
Eerste Wereldoorlog, toen de pas 
opgerichte Sovjet-Unie nog in een 
staat van chaos verkeerde, is . 
getracht een nieuwe onafhankelijke 
Armeense republiek van de grond te 
tillen. Vergeefs dus. 

Wat de Armeniërs onderscheidde van 
de andere bewoners van dit vrij 
uitgestrekte gebied (b.v. van de 
Koerden) was in de eerste plaats 
hun godsdienst, en in de tweede 
plaats hun welstand. De Armeniërs 
waren en zijn christenen: de mees
ten beleven hun godsdienst binnen 
de Armeense Apostolische Kerk, ook 
wel genoemd de Gregoriaanse Kerk 
naar haar stichter, Gregorius 
Illuminator (AD 332). Deze kerk is 
het voornaamste bindende element 
in de Armeense gemeenschappen waar 
dan ook ter wereld. Net als de 
Grieks-Orthodoxe is het een 
oosterse kerk, met aan het hoofd 
een catholicos, zetelend te Echmi
adzin, vlakbij Yerevan. Een tweede 
catholicos woont in Libanon. 

• 
Laat ik ter voorkoming van verwar-
ring ook nog even de Armeens
Katholieke Kerk noemen, een vrij 
kleine geloofsgemeenschap die met 
het Vaticaan is geassociëerd. Aan 
het hoofd hiervan staat een 
patriarch, die vanaf 1742 in 
Beirut zetelde: of dat nu nog 
steeds zo is weet ik niet. 

... 
Wat de grotere,welstand van de 
Armeniërs betreft: deze is terug 
te voeren op het succes dat velen 
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van hen, die via de veeteelt en de 
veehandel terecht kwamen in de 
handel in algemene verbruiks- en 
gebruiksgoederen en het bankwezen, 
daarmee hadden en nog steeds 
hebben. 

Met deze relatieve welstand, en 
een religie die wezenlijk afwijkt 
van die van de meeste buurvolken 
alleen de Georgiërs zijn ook 
christenen; alle andere zijn 
islamitisch - hadden de Armenen de 
basisingrediënten van etnische 
tegenstellingen al in huis. Hun 
vrij geringe aantal (minder dan 4 
miljoen in de hele wereld, op dit 
moment) maakte hen daarbij zeer 
kwetsbaar voor vervolging. En 
vervolgd zijn ze, met name door de 
Turken, die in 1894 begonnen alle 
Armeniërs die weigerden zich tot 
de Islam te bekeren systematisch 
uit te roeien. Deze volkerenmoord 
kan qua schaal en wreedheid zonder 
meer met de vernietigingskampen 
van de nazi's op één lijn worden 
gesteld. Het ging alleen wat 
trager en minder efficiënt, in die 
zin dat vele Armeniërs kans zagen 
te ontkomen naar Russisch Armenië, 
waar het leven overigens ook niet 
zo fleurig was, of in de diaspora. 

Zo'n 2.5 miljoen Armeniërs wonen 
thans in de Sovjet-Unie, voor het 
grootste deel in de federatieve 
republiek Armeniä, in de omstreden 
enclave Nagorno-Karabach, en in 
Turkestan. Grote groepen wonen in 
Syrië, Irak, de Verenigde Staten, 
Libanon, Turkije (zelfs Turkije), 
Cyprus, Griekenland, Frankrijk, 
Roemenië, Bulgarije en Egypte. 

In de meeste van die landen zijn 
(worden soms nog steeds) dagbladen 
in de Armeense'taal uitgegeven. 
Wat die taal betreft, volgens de 
Winkler-Prins, waaruit vele van de 
in dit artikel genoemde gegevens 
zijn geput, behoort deze tot de 
Indo-Europese talen, hoewel er ook 
andere invloeden in te vinden 
zijn, vooral Kaukasische. In de 
tijd afgemeten onderscheidt men 
Oud-Armeens ofwel Grabar, Midden
Armeens ofwel Cilicisch, en sinds 
de zestiende eeuw Nieuw-Armeens, 
dat in een oostelijke en een 
westelijke dialektgroep uiteen
valt. De ambtelijke taal in de 
Sovjet-republiek Armeniä is het 
Oost-Armeens. Het Grabar wordt nog 
gebruikt als liturgische taal. 
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In de vijfde eeuw kwam het 
karakteristieke Armeense alfabet, 
dat uit 38 letters bestaat, in 
gebruik. 

Dat deze bladen in Massachusetts 
worden uitgegeven komt doordat 
Boston de gangbare immigratiehaven 
was voor de Armeniërs. Vandaag de 
dag lopen de Armeense gemeenschap-

In de Sovjet-Unie bestaan thans 
vier dagbladen in het Armeens, 
alle te Yerevan ~itgegeven: YERE
KOYAN YEREVAN, SOVIETAKAN AIASTAN, 
AVANGUARD en nog één. 

Buiten de Sovjet-Unie Z1]n er 
dertien, die een viertal politieke 
richtingen vertegenwoordigen: 
- de reeds genoemde Armeense Revo
lutionaire Federatie, ondanks de 
naam een oude en pro-westerse 
sociaal-democratische organisatie 
die onder de Armeniërs in de 
diaspora een grote aanhang heeft; 
- de liberale Ramgavar partij; 

I pen aan de oostkust in aantal 
nogal terug, vooral ten gevolge 
van integratie. Vele Amerikaanse 
Armeniërs hebben een academische 
opleiding voltooid, hetgeen een 
integratieproces zeker versnelt. 
Desondanks heeft "Hairenik B nog 
steeds de grootste oplage van alle 
Armeense dagbladen in de diaspora: 
3100 stuks. 

- de Hintchak-partij, in 1887 te 
Genève opgericht als sociaal
democratische partij; later ging 
deze partij de communistische kant 
op, en is nadien altijd op de hand 
van de Sovjet-Unie geweest; en 
~ een onafhankelijke richting 
(géén partij), v.w.b. de Armeniërs 
in het hedendaagse Turkije. 

De grootste Armeense gemeenschap 
buiten Armenië (600.000) bevindt 
zich tegenwoordig in de Verenigde 
Staten, waar dan ook sinds jaar en 
dag een Armeenstalige pers aktief 
is. Te Watertown, Massach}'setts, 
wordt het blad HAIRENIK (= ·Vader
land") uitgegeven: sinds 1899, 
zonder onderbreking. Volgens ons 
lid François Mans (die de kranten
gegevens voor dit artikel heeft 
geleverd) is het een dagblad; het 
Editor & Publisher Yearbook 1986 
geeft aan dat het 3x per week 
verschijnt. Van dezelfde uitgever 
komt de "Armenian Weekly· in het 
Engels, voor etnische Armeniërs 
die het Armeens niet machtig zijn., 
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In 1908 werd in Glendale, Califor
nië, het weekblad DASBAREZ· (= 
zoiets als ·ontplooiingskans") op
gericht. Pas vrij kort geleden, in 
1978, ging men over tot dagelijkse 
publikatie, in verband met het 
grote aantal Armeniërs dat zich 
vanuit Sovjet-Armenië, Iran, 
Egypte, Libanon en Roemenië in 
Californië vestigde. Evenals "Hai
reniko aan de Oostkust vertegen
woordigt het de ARF-lijn. In 
tegenstelling tot de andere 
Armeense bladen, die in de regel 
vier tot acht pagina's tellen, kan, 
"Asbarez· met haar 36 tot 48 blad
zijden, waarvan 20 in het Engels, 
een Sechte· krant worden genoemd. 

In Zuid-Amerika vinden we Armeense 
gemeenschappen in en rondom 
Caracas (Venezuela), Sao Paulo 
(Brazilië), Montevideo (Uruguay), 
en Santiago (Chili). In C6rdoba 
(Argentinië) wonen voldoende 
Armeniërs om eigen scholen, 
sportclubs en andere verenigingen 
in stand te houden. Een ~rmeens 
dagblad - hoewel soms niet meer 
dan twee- of driemaal per week 
verschijnend - is er ook, maar dan 
in de hoofdstad Buenos Aires: het 
heet gewoon "Armenia·, hangt ook 
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al de ARF-principes aan, en geeft 
in het weekend een Spaanstalige 
editie uit. De oplage is vanaf de 
oprichting in 1931 gering 
gebleven, hoewel een deel ervan 
naar buiten Argentinië wordt 
verzonden. 
"Azad Or" (= "De Vrije Dag", een 
wat merkwaardig klinkende naam 
voor een krant) is in zekere zin 
de officiële spreekbuis van de 
ARF. Dit dagblad (oplage thans 
circa 1000 stuks) werd in 1944 
opgericht te Athene, waar een 
belangrijke Armeense gemeenschap 
gevestigd was, met vele intellec
tuelen in hun midden. Momenteel 
lijkt in de gestage neergang van 
hun aantal een zekere kentering te 
zijn ingetreden., 

Interessant zonder meer zijn de 
beide Armeenstalige dagbladen in 
Turkije: "Jamanak" (= De Tijd) en 
"Marmara" (= Zee van Marrnara). 
Beide komen uit Istanbul, ver van 
h'et traditionele woongebied van de 
Armeniërs, en zijn in de Armeense 
wijk van die stad in de kiosken 
verkrijgbaar. "Jamanak B dateert 
van 1908, d.w.z. van vóórdat de 
eerder genoemde volkerenmoord zijn 
meest omvangrijke en weerzin
wekkende stadium bereikte; 
"Marmara" werd opgericht in 1942. 
Beide kranten noemen zichzelf 
politiek onafhankelijk. In dit 
geval komt dat in zoverre met de 
feiten overeen, dat ze in het 
geheel geen politiek nieuws 
brengen. Doen ze dat wel, dan 
treedt er een perswet in werking 
die verdere verschijning verbiedt. 
Met name het onderwerp van de 
"Armeense Gruwelen· is taboe. De 
Turkse censor heeft de laatste 10, 
12 jaren meerdere malen ingegrepen 
met als gevolg dat één van deze 
beide kranten in die periode al 17 

1,~If"nNkl1 100B 
sor'} su.rl'l, P-"'~ BOSO-Volume LXXX. No 86RO 
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keer verboden is geweest om ver
volgens onder een andere naam op
nieuw te verschijnen. Dat zal dan 
wel "Marmara D zijn: de meer voor 
de hand liggende namen waren 
kennelijk uitgeput! In 1975 is er 
korte tijd een derde Armeense 
krant geweest in Istanbul, totdat 
aanslagen van Armeense terroristen 
(een term waar men dan toch een 
beetje moeite mee krijgt) een 
verbod inluidden. 

Totdat Nasser in Egypte aan de 
macht kwam was er in dat land een 
bloeiende Armeense gemeenschap, 
geconcentreerd in Alexandrië en 
Cairo. Vele intellectuelen maakten 
er deel van uit, vooral na 1914, 
het zwartste jaar van de genocide. 
Kort daarvoor, in datzelfde jaar, 
werd in Alexandrië de ARF-krant 
"Houssaper R (= Hoop) opgericht, 
thans het enige nog overgebleven 
Armeense dagblad in Egypte. Een 
echt dagblad i~ het al niet meer: 
om financiële redenen is het een 
tijdlang 2-3x per week verschenen, 
en publiceert alleen nog nieuws 
over de plaatselijke Armeniërs, en 
berichten overgenomen uit Armeense 
bladen elders. De oplage zit al 
onder de 1000 stuks. 

In Libanon verschijnen drie 
Armeense dagbladen: "Aztag B (= 
Actie) van de ARF (opgericht in 
1926) j "Ararat" (1937) van de 
Hintchak-partij (comm.); en 
·Zartong B (= Ontwaak), eveneens 
opgericht in 1937: het enige 
dagblad van de Ramgavar-partij. 

Tenslotte Iran, waar het leven 
voor de Armeniërs ook nooit echt 
gemakkelijk is geweest. Nochtans 
is er een Armeenstalig dagblad, in 
het Oost-Armeens nog wel, met de 
naam "Alik B (= Golf). Het blad 
vertegenwoordigde vanouds de ARF
richting en bedient wat er nog 
oVer is van de Armeense minder
heid, die vooral is geconcentreerd 
in en om de steden Tehran, Isfahan 
en Tabriz. Hun aantal is ten 
gevolge van grootscheepse 
emigratie naar de Verenigde Staten 
de laatste jaren zeer sterk 
gedaald. 

Wij danken François Mans voor de 
gegevens die hij voor dit artikel 
ter beschikking stelde!- DJO 
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lubnieuW"s 
EVENEMENTEN 

De aangekondigde lustrum-tentoon
stelling blijkt, om twee redenen, 
niet echt realiseerbaar te zijn. 
Ten eerste is het ondoenlijk 
gebleken om op zo korte termijn 
een geschikte locatie te vinden. 
Geschikt betekent in ons geval op 
een centraal punt in één van de 
grote steden, niet te groot, met 
vitrines en dergelijke, en dat 
alles gratis of nagenoeg gratis. 
Ten tweede was de response op onze 
oproep om materiaal voor zo een 
tentoonstelling beschikbaar te 
stellen minimaal. Samengevat 
blijkt dus het draagvlak van de 
VKTV voor het organiseren van een 
tentoonstelling van de aard en 
omvang die we ons hadden voorge
steld te gering te zijn. ~ammer, 
maar geen man overboord. 
In plaats hiervan gaan onze 
gedachten nu uit naar een gewone 
beurs zoals we er ieder jaar één 
hebben, al of niet in samenwerking 
met de Documentatiegroep '40-'45. 
Het bovenstaande in aanmerking 
genomen zult U zich kunnen voor
stellen dat hier momenteel nog 
geen plaats of datum voor is vast
gesteld. In ieder geval krijgen 
onze leden hieromtrent tijdig 
bericht. 
Ons dagje Antwerpen op 21 april 
verliep ook al niet helemaal 
volgens plan, in die zin dat een 
bezoek aan het Plantijn-Moretus 
Museum vanwege een plotselinge 
staking van het museumpersoneel 
(bijna alle Antwerpse musea bleken 
erdoor te zijn getroffen die dag) 
geen doorgang kon vinden. Gelukkig 
was het Dagbladmuseum van Georges 
Blommaert, een paar straten 
verder, wél geopend. Tegen wie zou 
Blommaert ook in staking moeten 
gaan? Enkelen van de aanwezigen 
hadden bij gelegenheid van de 
vorige VKTV-dag in Antwerpen al 
wel het Abraham Verhoeven Huis 
gezien, maar nog niet de nieuwe en 
ruim bemeten uitbreiding die het 
eigenlijke Dagbladmuseum huisvest, 

en pas vorig jaar werd geopend. 
Welnu, alle respekt! In een, ge
relateerd aan het onderwerp, be
beknopt kader is Blommaert er in 
geslaagd op aantrekkelijke wijze 
een overzicht te geven van de 
ontwikkeling en betekenis van de 
dagbladpers. Met de st~tus van 
culturele hoofdstad van Europa in 
het vooruitzicht (1993) heeft de 
stad Antwerpen er een passende en 
niet onbeduidende attraktie bij
gekregen, die liefhebbers zal 
aanspreken en anderen zal aan
sporen liefhebber te worden. 
Na het bezoek aan het Dagblad
museum, en een voortreffelijke 
lunch in DQueen'sD vlakbij het 
Steen, hebben de aanwezigen nog 
een paar aangename uurtjes door
gebracht in de Antwerpse binnen
stad, onder begeleiding van onze 
gids, geboren Gentenaar maar al 
weet hoe lang Antwerps ingezetene: 
onze voorzitter, de Heer Ulrik 
Nimmegeers. Onze oprecht dank voor 
Uw inspannngen! 

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 1 e kruispunt, aan de bekende 

Mondenweg, ziet u het antiquariaat 
aan uw rechterhand. 

({) 08990-16443 
Zuiderdiep 62, 9621 AT Nieuw Buinen 
H. Groenhof jr., K.v.K. Meppel 36613 
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Van nieuwsgaring tot 
nieuwsvervaardiging 
door H.I.C. Bosman 

De inhoud van kranten heeft in de loop van de 
tijd, zonder dat we dat eigenlijk gemerkt 
hebben, een belangrijke gedaanteverwisseling 
ondergaan. Zo verklaarde de redacteur van de 
eerste Amerikaanse krant, de Publie Oeeurenees 
Both Forreign and Domestiek - die op 25 sep
tember 1690 te Boston verscheen, dat de krant 
eens per maand zou uitkomen of vaker "indien 
er een overmaat van gebeurtenissen zou zijn." 

De journalist had tot taak het verzamelen en 
publiceren van belangrijke zaken die onder zijn 
aandacht kwamen. Daarbij hoorde ook het 
zonder meer overnemen van nieuws uit andere 
kranten, zonder vermelding van de bron. Of 
zoals J ames Parton in 1866 schreef: "De 
bekwame en getrouwe journalist, die exact en 
krachtig weergeeft wat er gebeurd is, is de stem 
waarmee de Voorzienigheid de mensen 
toespreekt. " 

Tegenwoordig is de definitie van de eerste 
hoofdredacteur van de Amerikaanse krant The 
Examiner uit San Francisco, beter op zijn 
plaats. Hij stelde dat "nieuws is alles wat maakt 
dat de lezer zegt: gossiemijne!" Als er vroeger 
niets opzienbarends of bijzonders gebeurde, kon 
de journalist ook niets melden. Hij was geheel 
afhankelijk van het aanbod. 

Zo blijkt dan maar weer dat het lezen van een 
krant méér is, dan het alleen maar tot zich 
nemen van waar-gebeurde gebeurtenissen. 
Met de oprichting van het persbureau Associ-
ated Press in 1848 werd het nieuws han
delswaar. De kranten begonnen voor het 
nieuwsaanbod te betalen, wat ook betekende dat 
er nieuws moest zijn. Dat resulteerde in kranten 
met verscheidene edities per dag, zoals The 
Evening Bulletin (Philadelphia), die met 7 
edities per dag verscheen. 
Dat het steeds moeilijker werd om voldoende 
hard nieuws in al deze edities te krijgen, zal 
duidelijk zijn. 

Au Courant juni 1990 

Amerikaanse kranten bezitters als Joseph Pulit
zer, Randolph Hearst en James Gordon Bennett, 
die Henry Morton Stanley naar Afrika liet gaan 
om er Livingstone te zoeken, ontketenden 
daarom een felle konkurrentie in het brengen 
van steeds sensationeler nieuws. 

Zo ontstond het interview, dat volgens som
migen voor het eerst in de New York HeraId van 
16 april 1836 werd toegepast naar aanleiding 
van een moord op een prostituée, Ellen Jewett, 
die met een bijl was doodgeslagen. Het inter
view werd gehouden met de bordeelhoudster 
Rosina Townsend. 

Journalistieke geschiedschrijvers stellen als 
datum voor het eerste echte interview 13 juli 
1859, toen een redacteur van de New York 
Tribune een gesprek had met Brigham Young, 
de morrnomenleider in Salt Lake City, Utah. 
Het werd afgedrukt in de krant van 20 augustus 
1859. 

Daarnaast ontstond het begrip "nieuws maken". 
Dat betekende niet, dat de journalist zelf iemand 
ging vermoorden om er daarna een sensatiever
haal over te kunnen schrijven, maar wel het 
"opblazen" van vrij onbelangrijke feiten tot 
groot nieuws. Zoals de communistenvreter 
Joseph R. McCarthy, senator voor Wisconsin, in 
het begin van de jaren vijftig regelmatig deed. 
Hij nodigde journalisten 's morgens op een 
perskonferentie uit, waarop hij dan meedeelde 
dat hij misschien 's middags belangrijk nieuws 
had. Was er 's middags geen nieuws, dan 
verkl aarde hij gewoon dat het onderzoek nog 
niet rond was. Men kreeg dan volgende koppen 
in de middagkranten: "Washington verwacht 
nieuwe onthullingen McCarthy". Was er 's 
avonds nog geen nieuws, dan kwam de 
ochtendkrant met een kop "Geval McCarthy 
heeft vertraging". Zo werd nieuws gemaakt, dat 
er eigenlijk niet was. Ook in ons land, kan men 
dit soort "nieuws maken" geregeld in de kranten 
tegenkomen, vooral in de tijd van de formatie 
van een nieuwe regering. Geen nieuws wordt 
dan ook nieuws. 
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Nederlandse" Pravda" was ooit grootste krant van h~t land 

De aarheid heeft zijn tijd volbra hi 
Van (lnze llIetlewerker 
!\Inre 1'tt'Jlt-rkorn 
in Den IIlIng 

Nogeen week en De \Vaarlleht 
hl',,'nal niet meer. Net voor z'n 
\'ijftil\~l(' Yl'rjnnrtlng kom I er een 
j'intl nnn hel1iellllgende \leslann 
",1\1 hel 'V(llksdnghlnd voor Ne
tIt'dantI', Meer nog dan Hel 
Vrije Volk, dat per t januari 

IInisliliche terreur, De Koude \Vnllrvl\n cr dugclijk! tWec be:' we nn:lm. Bleshoer is nlellcker 
Otlrlog de~d lijn Inlrctlè, en slemt! \Vnren \'Onr eell onde-r- vnn h:!1 SIIC\fS VIUI Forllm, hij 
tJnarmec d~ vnlgendl.l nderlnllng werp. "Als dnghlnd kon hel al r,edl de rtlrmule vljrlig procent 
nntler tic nllonncc'l, In 11)~1, een lung niel meer concurreren mei kans tlll sla~cn. 11e gcltbchieten 
janr 0011.1( de Suvjel~Unic 11(111- andere binden, Mei die twee eisen ,1111 hmuen hel hnlf jnnr de 
gllriJe was hinnengevallen, leitJe 1I\I,~I11I1.pllglna's proheerden we ophlg,: gcsu-c,en is, De weekblad· 

~~~~~~,i:~~!:,i~'~r"~e~reo~~~o~~ ~"da~~~I~:a~~t~~re~I:}~~~~I~\~~ 
du!:hlndcn. De oplage vtln Vrij heid onder de mensen Ie hn 
Nederl .. ml duikelde Vftn 92,505 gen - voelen hel als venUi 

~~~'{1)~2~7\;,;·3~?~ JJ~~ I~~~~~e rV~s~ h~:~rr~::,~ i:~~f}~~ n~i;e~~~k~! 
en De Oroene Amslcnlnmmer De Wnarhehl, mOlIlr ook \ 
hoekien lichte winst. Ook de degenen die jn/u in jnar uil 
oplage Vilo Elsevier, IIe sterkste slap zijn geweest om Ic wlpnr 

~:~!~~.~~II;"t")~ (1~t~~'~:~1d bi~lll:en~ 
finl\ncirel sÎlunlie.Ooil 
til' I Nellerhmd 

bijna 
nhonnees 

"De Waarheid" is niet meer. En dat 
is toch wel jammer, wat voor soort 
levensbeschouwing je er zelf ook 
op na houdt. "Forum", het weekblad 
dat het dagblad heeft opgevolgd, 
lijkt een moedige maar toch wat 
vertwijfelde poging. 
Een nieuwe dagbladtitel houdt het 
totale aantal echter op het oude 
niveau: op 10 maart verscheen het 
"Haarlemmermeers Dagblad" als 
kopblad van het Haarlems Dagblad 
voor Hoofddorp en omgeving. In de 
Haarlemmermeer is een sterke 
economische groei gaande, en onze 
gelukwensen voor deze nieuwe krant 
gaan dus gepaard met vertrouwen in 
haar toekomst. 
Allerlei geruchten doen de ronde 
over een nieuw landelijk dagblad 
dat in de loop van dit jaar in ons 
land zou moeten worden gelanceerd. 
Wij wachten in spanning af. 
Mawxwell's "European" is, zoals U 
weet, nu dan toch eindelijk op de 
markt. Zij het voorlopig slechts 
als weekblad. Succes gewenst! ~ L ______________ _ 

STERN IS DE GOUDMIJN 

Stern, de cash covy van de groep Gruner & Jahr, 
(omzet 448 miljoen DM) heeft bij de Westduitse 
pers de grootste reklame-inkomsten. Alleen de 
openbare zender ZOP (omzet 857 miljoen) en de 
commerciële zender SAT 1 (omzet 466 miljoen) 
hebben méér inkomsten. 
Stern komt in de geschreven pers voor Bild en Der 
Spiegel en het radio-tv-magazine Hörzu en Bild am 
Sonntag. In de top tien ranking van de Westduitse 
pers komen verder voor: RTL-Plus en de regionale 
zenders WOR en NOR. Deze tien topmedia verte
genwoordigen 30 procent van de Westduitse 
reklame-investeringen. (UN). 
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~ll~~~~n~:r (rr~;k.le-wcckhlatlen, ~~nie °h~\~~I~~:~}:~~{:~,k~:~11 
slnod te houden." 

De Waarheid heeft lijn , 
volhrachl, meent een lelt:r 
Anulerdllm, en mog nl~lig iOI 
pen. Pijnlijk misschien, m: 
tloor die zure aprel moel 
achlerhnn 7.Îch heenhijlen, 
een lock(lmsl voor hel wl!l'kh 

i laat 

Will you kindly favor us with your scl1cdule 

of advertising rates for all your [lublications by 

return mail. Be particular to note numbcr of 

Iines in your square, nnd length of column in 

inches or squares; also width of column. 

If you have no printed schedule, we shall take 

pleasure in sending you a rate blan~ for filling up, 

if you will drop us aposta!. Trusting that this 

will receive attention, as we are convinced l>y the 

experience of each day that the labor of prepar

ing a full schedule will be far less to you than the 

trouble and vexation of correspondence con

cerning prices given by us from an imperfect 

knowledge of your paper nnd prices, I remain, 

Also noto Commission 
Illlowc<l if not tbc usu ui 
~ö pCI' eCHt. 

Tarieven 

Very respectfully, 

HORACE~DD. 

per.2!(.::..~rf,. 

Negenennegentig jaar geleden kampte Horace Dodd van Dodd's 
l'eklamebureau al met de kwelduiveltjes van het vak: de tarieven. 
Op een presenteerblaadje bood hij een leeg schema aan waarin de 
kranten de tarieven nog slechts moesten invullen. Van voorge
kauwde kost gesproken. 
Sinds Horace Dodd is er veel veranderd. Wij leveren de tarieven 
onder een heel overzichtelijke voan aan en dit op eenvoudige 
aanvraag. 

I I L _______________ ~ 
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1---------------, i---------------l 
. I I 3 aug 1940 

I E~tland, Letland en Litouwen 
I I I worden Sovj et-republieken. 
I Italiaanse troepen vallen Brits 

Somali land binnen. 

tten gaan 
alleen door 

3 jul 1940 
Oud-premier Colijn pleit voor 
samenwerking met de bezetter. 

4 jul 1940 
Royal Navy bombardeert eenheden 
van de Franse vloot te Mers-el
Kébir (Oran). Pétain verbreekt 
betrekkingen met Britse regering. 

9 jul 1940 
RAF voert nachtelijk bombardement 
uit op Duitsland. 
De Duitse Evang. Kerk protesteert 
tegen het Nazi-euthanasiebeleid. 

10 jul 1940 
Vichy-regering wordt ingesteld: 
Pétain wordt president en laval 
premier van onbezet Frankrijk. 

19 jul 1940 
231 Nederlandse gijzelaars gaan op 
transport naar Buchenwald als re
presaille voor de internering van 
Duitsers in Ned. Oost-Indie. 
Hitier biedt Britten vrede aan op 
basis van de status-quo. 

20 jul 1940 
Volgend op de gelijkschakeling van 
"Het Volk" pleegt Y.G.v.d.Veen 
(dir. Arbeiderspers) zelfmoord. 

21 jul 1940 
Duits opperbevel begint met plan
nen maken voor aanval op USSR. 

22 jul 1940 
De Britse regering wijst het 
Duitse vredesaanbod af. 

24 jul 1940 
Nederlandse Unie opgericht door De 
Quay, Linthorst Homan en Einthoven 
In Amsterdam verschijnt de eerste 
ondergrondse Nieuwsbrief van 
Pieter 't Hoen (= Frans Goedhart). 

28 jul 1940 
Eerste uitzending van Radio Oranje 
via de zender van de BBC. 

30 jul 1940 
Franse troepen in Noord-Afrika, 
Syrië en Libanon gedemobiliseerd. 

L _______________ ~ 
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13 aug 1940 
Begin van de Battle of Britain. 

17 aug 1940 
Griekenland mobiliseert als 
reaktie op Italiaanse dreiging. 

18 aug 1940 
Pres.Roosevelt en premier Mac
Kenzie King van Canada stellen een 
gezamenlijke defensieraad in. 

19 aug 1940 
De Man richt in België een Duits
gezinde eenheidsvakbond op. 

20 aug 1940 
Trotski vermoord te Mexico. 

23 aug 1940 
De Luftwaffe begint met zware 
nachtelijke bombardementen op 
Londen. 

26 aug 1940 
De Franse kolonien Niger en Tsjaad 
sluiten zich aan bij de Vrije 
Fransen van De Gaulle. 

27 aug 1940 
Mussert vraagt Hitier Nederland op 
te nemen in een op te richten bond 
van Germaanse volkeren. 

28 aug 1940 
Kameroen en Kongo-Brazzaville 
sluiten zich aan bij De Gaulle. 

30 aug 1940 
Von Ribbentrop en Ciano, arbitre
rend tussen Roemenië, Bulgarije en 
Hongarije, wijzen de Zuidelijke 
Dobroedsja toe aan de Bulgaren en 
Zevenburgen aan de Hongaren. (Het 
eerstgenoemde gebied is nog steeds 
onder Bulgaars bestuur). 

31 aug 1940 
Het eerste nummer van ·Vrij Neder
land" verschenen. 

3 sep 1940 
Amerika levert de Britten vijftig 
onderzeebootjagers uit de reserve
vloot, in ruil voor Amerikaanse 
bases op Brits gebied (Caribische 
eilanden, Newfoundland e.d.) 

4 sep 1940 
Gerbrandy vormt een nieuwe Ned. 
regering in ballingschap te Londen 

5 sep 1940 
Vichy-Frankrijk verbreekt de be
trekkingen met de regeringen van 
Belgie, Nederland en Noorwegen te 

L Londen. J 
--~------------
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r---------------l 
I '6 sep 1940 I 

Troonsafstand van Carol II van 
I Roemenië t. g. v. zij n zoon Michael. I 
I I 
I 11 sep 1940 I 

Duitse invasie van Engeland (op. I 
Seelöwe) uitgesteld tot 24 sept. 

12 sep 1940 
Italiaanse troepen vallen vanuit 
Libië de Britten in Egypte aan. 

16 sep 1940 
Dienstplicht ingevoerd in de V.S. 

17 sep 1940 
Operatie Seelöwe voor onbepaalde 
tijd uitgesteld. 

20 sep 1940 
Vesting Breendonk bij Antwerpen in 
gebruik genomen als gevangenkamp. 

23 sep 1940 
Mussert door Hitier in audiëntie 
ontvangen. 
Vichy-Frankrijk verbreekt ook de 
verbindingen met de Poolse rege
ring in ballingschap te Londen. 
Een gealliëerde poging om Dakar 
te veroveren mislukt. 

26 sep 1940 
Japanse troepen vallen Frans Indo
China binnen. 

27 sep 1940 
Duitsland, Italië en Japan sluiten 
in Berlijn Driemogendhedenverdrag. 

1940-1990 
In elk nummer van Au Courant 

kijken wij, een kwartaal vooruit op 
de dramatische ontwikkelingen die 
zich een halve eeuw hebben 
afgespeeld: de ontwikkelingen tij
dens de Tweede Wereldoorlog. 

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

TE KOOP: 8000 stuks KRANTEN "DE 
TIJD" - volledige jaargangen 1890 
tot 1913, een gulden per stuk of 
fl. 7000.= in één koop. - H.Schut, 
Amstelstraat 58, 9725 KX GRONINGEN 
tlf. 058-265718. 

I 
I 
I 
I 

Duitschland valt België, Nederland 
en I Luxemburg binnen 

De Vijandelijkheden m 
~r~"t:~:~k~,L~~~~~~~~I~:~,~~I:n!~~II~"gCoZn~~ l~ 

0[1 ons Vl'r.H",h. '~r ""'p .... ~ 
Aigemecne Mobilisatie uitgevaardigd t} 
STAAT VAN OELEG. UITGEROEPEN t( .. 

De in 1975 verdwenen socialistische Antwerpse 
krant Volksgazet verscheen op 10 mei 1940 
met bovenstaande kop. 

TER OVERNAME OF TE RUIL: Bonte 
verzameling KRANTEN(-artikelen) 
over de provincie ZEELAND (dorpen, 
steden, Delta) in de periode 1926 
tot 1956. J.de Wit, Dode Nieuwstr. 
20, 5211 EK DEN BOSCH (073-142393) 

AANGEBODEN: "The Poetical Works 
of Lord Byron", ed.1858, geïll., 
Hfl. 30.=. Voorts: "Dodenwacht bij 
onze Gevallenen", G.H.Hoek, met 
naamlijst gevallenen Ned.Leger in 
1940, Hfl. 17.50. En: "Alle de 
werken" door Fritz Reuter, uitg. 
1891, geïll., Hfl. 25.=. 
Z.van Dijk, Groenestraat 253, 8261 
VN KAMPEN, tlf. 05202-15680. 

$150.000 voor een pakje krenten! 

Enige tijd geleden werden mij een aantal 
originele exemplaren aangeboden van de Ameri
kaanse BOSTON NEWSLETTER uit de jaren 1716-
1719. 

Deze toch wel zeldzame krant stamt uit 
de vroegste periode van de Amerikaanse pera
geschiedenis en werd mij zolang ik kranten 
verzamel (tooh al zo'n 35 jaarl)enkele malen 
aangeboden voor prijzen tussen $75.60 en 
$250.00. Daarom was ik benieuwd welke prijzen 
de firma zou vragen,dus reageerde ik op die 
aanbieding. 

Volledige informatie werd mij uit 
Amerika toegezonden. Het betrof hiar een 
verzameling van 115 versohillende nummers 
van de Boston Newsletter uit de genoemde 
periode. Voor het bundeltje kranten dat 
minder moet wegen dan een week-end uitgave 
van de Volkskrant, vroeg men $150.000,00 
ofwel zo'n fl. 2500,-- per nummer (indien I 
men de gehele oolleotie aanschaft 1 I). Ik 
den1r niet dat er veel liefhebberll zullen zijn I 
voor deze partij ,ondanks het feit dat het I 
hier naar AmerLtaanse maatstaven over zéér 
oude kranten gaat. I 

Overigans vernam ik zo pas dat een I 
nieuwe pflrtij van deze l:rant is ontdekt en I 
dat het zou gaan over enkele honderden 
exemplaren die op de markt zijn gebracht. I 
Ik nee~; ",an dd de prijs hierdoor flink zal I 
dalen! 

L.Nierijnck. I L _______________ J L _______________ ~ 
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Vijf jaar Vereniging van Kranten-en TIjdschrtftenverzamelaars 1985-1990 

,---------------l ,---------------, 
(DERDE KWARTAAL 1940) In geografisch-strategisch opzicht 
~----_____ --'-' __ ~ zagen de Britten zich geplaatst 

Britten gaan 
alleen door 

De voorlopige balans, na Duinker
ken en de Franse overgave aan de 
Duitsers, liet een bijna onaan
tastbare militaire macht van de 
Duitsers en Italianen zien. Hun 
troepen waren numeriek sterk, 
uitstekend bewapend en geoefend, 
en hadden nu ook de buitgemaakte 
arsenalen van Frankrijk, België en 
Tsjecho-Slowakije (Skoda!) tot hun 
beschikking. De Sovjets steunden 
hen met levering van grondstoffen. 
Japan zat voorlopig nog op het 
vinketouw, evenals Franco-Spanje, 
dat de internationale zone van 
Tanger inmiddels had bezet. Het 
leek bovendien niet onmogelijk dat 
Duitsland de Franse rompstaat 
onder Pétain tot een oorlogsver
klaring aan Engeland zou dwingen. 

De Britten daarentegen stonden er 
nu zo goed als alleen voor: ze 
werden op beperkte schaal bijge
staan door de dominions, er waren 
de weinige van het vasteland ont
snapte Franse, Belgische, Noorse, 
Poolse, Tsjechische en Nederlandse 
militairen (nagenoeg onbewapend), 
en verder was er alleen de zeer 
bedekte en voorlopig in hoofdzaak 
morele steun van Pres. Roosevelt. 
Maar dat laatste telde zwaar, zo 
niet op dat moment dan toch op 
termijn. Van zichzelf beschikten 
de Britten over een sterke marine 
en koopvaardij, een snel in kracht 
toenemende luchtmacht, en een 
getalsmatig groeiend maar nog 
praktisch onbewapend leger. En, 
inmiddels, een man aan het roer 
die ook de immateriële hulpbronnen 
wist te mobiliseren. 

Het Britse kabinetsbesluit om door 
te vechten, desnoods jarenlang en 
desnoods alleen, mag dan ook 
worden gezien als door Churchill 
geïnspireerd. Ook al lag er een 
afweging van de Chefs van Staven 
aan ten grondslag, en al hadden de 
premiers van de 4 dominions, en de 
5 regeringen in ballingschap, er 
hun zegen aan gegeven. Het was in 
deze tijd dat de "Finest Hour"
toespraak werd afgestoken. L _______________ J 
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voor de taak de Duits-Italiaanse 
machtsontplooiing zo veel mogelijk 
te beperken tot het vasteland van 
Europa: de halve cirkel, gevormd 
door Atlantische Oceaan en Middel
landse Zee, mocht niet worden 
doorbroken. Tenminste niet op een 
schaal die beslissend zou zijn: in 
feite hadden ze met de duikboot-
oorlog en de Italiaanse aanwezig
heid in Afrika die ring al door
broken. Egypte, Malta en Gibraltar 
waren echter nog in Britse handen. 
Sleutelposities in dit krachten
veld werden ingenomen door Spanje, 
dat koste wat kost buiten de 
oorlog moest worden gehouden, en, 
zoals al eerder in deze rubriek is 
gezegd, Turkije. Dat al in een . 
zeer vroeg stadium de Britten z1ch 
grote inspanningen getroostten om 
hun positie in het Midden-Oosten 
te consolideren en te versterken 
is dus begrijpelijk: de Italiaanse 
verbindingslijnen leken kwetsbaar, 
en het was zaak om deze zwakste 
As-partner uit Afrika te verwijde
ren alvorens de Duitsers zich er 
op grote schaal zouden kunnen gaan 
manifesteren. Churchill zowel als 
Roosevelt beschouwden het behoud 
van het Midden Oosten als een zaak 
van levensbelang; in het Verre 
Oosten lag dit wezenlijk anders. 

Voorlopig zag Duitsland zich ge
plaatst voor de noodzaak de strijd 
in het Westen zo snel mogelijk te 
beëindigen, om de Sovjet-Unie te 
kunnen aanvallen. Dit was Hitler's 
liefste wens, en hij zag in dat te 
lang wachten niet verstandig zou 
zijn. De Duitse legers konden nu 
nog profiteren van het effek~.van 
Stalin's zuiveringen onder Z1]n 
officieren: de helft van hen, in 
totaal 35.000 ervaren mensen, 
waren eind 1936 geëxecuteerd of 
verbannen. 

Deze zuiveringen waren het eerste 
grote wapenfeit van de geheime 
dienst van de nazi's, die onder 
bevel stond van Reinhard Heydrich. 

Deze wist uit eigen ervaring hoe 
een totalitair regime werkt. 
Heydrich had 32 dokument en laten 
vervalsen waaruit de schijn werd 
gewekt dat de Sovjet-stafchef, 
maarschalk Tukhachevsky, regel
matig in kontakt stond met hoge 
Duitse militairen, en dat de 
Duitsers op grote schaal in het 
Rode Leger waren geïnfiltreerd. 
Deze dokument en werden Stalin op 
slinkse wijze toegespeeld, en zie: 

L _______________ ~ 
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o Pl : 1001 E)( 

ORANJE:' 

Bij hot vorschijnen VEln dit I~erste nummer ,dnt in 
het tûken veln Oranje stnnt 1 V1il ik in enkele '''oorden ho t doel 
VDn dit blad uitoenzetton. 

Reeds enige maandon gevoelt de N.~orlander behoefte 
aan oen werkelijk NodG.lrl~lDdse krant I danr sedert do bezotting 
VEln ons land door den Duitsen over.'·oldigor I hot grootstu deel 
van do N .derlafl('.so pers dezon overheerser nClor do ogen ziet» 
h~ûrbij uabusievolijk" v0rgotond, dot hij nog immor onze vij-: 
tllld is .. 

De dugblndon publicoren b(' richten enortikelen',wclko 
hun oorsprong vinden in het filiaal van hot propagandistisch 
leugenministorio von con zekere "Germaanse 11 stoot. 

Dezo artikelon hebben ton doel do ~olksmonipg te 
v0rgiftigcn cn den Nl;d-:)rl.~nder to doo-n'golovon',dvt EngO'lllnd 
de bedr ieger en Dui tsohland de bodrogeno is.; . 

Dit is eon .von do redenen, die ons ertoe gebracht 
he.bbon IIVRIJ N'F.DERLAND" op te richton, zulks in navolging van 
hot uitkomen van een gelijknamig blad in Engeland, en ter ver
vanging van de vroegere officiöele N.derlnndse uitzendingen vin 
IIR:~dio Pnt:t~ 11 

~teunt ons in ons streven de wDorheid te vûrbreiden! 
U kunt dit doen door "VRIJ NEDDilLAND" zov0el mogelijk 

ruchtbnnrheid te goven! 

ONS LAND ZJ.:L NOOIT EEN DUITSE PROVINn!E WORDEN~ 

'LEVÈ lffiT VAJ)ERLA~ LEVE ~T KONINLIJK HUTS 

MVl~1 ONZE BONDGENar.EN! 

Au Courant juni 1990 
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VIJf jaar Vereniging van Kranlen- en TIjdsohrtflenve>7.amelaa" ( Britten gaan all een door) 

,---------------l 1.---------------, 
de diktator hapte toe, met I Duits-Italiaanse handen zouden 
voornoemd spektakulair resultaat. I kunnen geraken, mocht Frankrijk 
Maar het effekt ervan zou op een I I worden verslagen. Hier had Darlan 
gegeven moment uitgewerkt raken, I I steeds bevestigend op geantwoord. 
en dus was enige haast geboden. I I 
In dit verband was het vervelend 
dat de Britten, schijnbaar tegen 
alle krachtsverhoudingen in, van 
geen wijken wisten, en niet op een 
vredesaanbod wensten in te gaan. 
Een invasie van Engeland was door 
HitIer tot op dat moment eigenlijk 
niet overwogen. Hij had zich niet 
verdiept in wat er bij kwam kijken 
om een grote strijdmacht in te 
schepen, overzee te ontplooien, en 
daar in stand te houden en te 
versterken; en dat alles onder 
vuur van een tegenstander die zijn 
eigen grond verdedigde. De enige 
hoge Duitse militair die daar wél 
bij had stilgestaan was admiraal 
Raeder, en kort na Duinkerken 
meldde hij zich dan ook bij zijn 
Führer met uitgewerkte plannen. 
HitIer was sceptisch. Hij gaf er 
de voorkeur aan zijn soldaten op 
het droge te houden en Engeland te 
pressen tot het sluiten van vrede. 

Niettemin vaardigde hij op 2 juli 
de eerste richtlijn uit voor een 
invasie, waarbij hij een absolute 
heerschappij in de lucht als 
voorwaarde stelde. Vandaar dat 
kort daarop de "Battle of Britain" 
losbarstte: de strijd tussen de 
RAF en de Luftwaffe om de supre
matie in de lucht boven Engeland 
en het Kanaal. Niet te verwarren 
met de "Blitz": de terreurbombar~ 
dementen op Britse steden die 
volgden op de konstatering dat de 
Luftwaffe de Slag om Engeland niet 
had kunnen winnen, en een invasie 
van Engeland bijgevolg van de baan 
was. Voorlopig, zoals het heette. 

I I 
I I 
I I 
I I 

Darlan was een zeer bekwaam zee
officier. Onder zijn leiding was 
de Franse marine uitgebouwd tot 
haar niet geringe sterkte, en hij 
werd door de Franse pikbroeken dan 
ook op handen gedragen. Hij genoot 
een zeer groot prestige. Niettemin 
had hij een zwakte die fataal zou 
blijken: een zekere zelfzuchtig
heid, gevoegd bij een obsessie ten 
aanzien van zijn chef: de minister 
van marine. Toen hem dan ook na de 
val van de regering Reynaud die 
ministerspost werd aangeboden in 
de regering van het niet-bezette 
deel van Frankrijk, kon hij het 
niet opbrengen om te weigeren. En 
uiteraard was hij, minister van 
marine zijnde, niet meer in een 
positie om de Franse oorlogsbodems 
het bevel te geven naar Britse 
havens op te stomen en zich daar 
onder Brits bevel te stellen. Had 
hij de verlokking minister te zijn 
kunnen weerstaan, zich aan boord 
van één van zijn schepen begeven, 
en met de Britten samen de strijd 
voortgezet - iets wat hij zéér wel 
had kunnen doen - dan zou hij 
zonder enige twijfel leider van de 
vrije Fransen zijn geworden, en 
zou zijn naam in de geschiedenis
boeken groot zijn geschreven. 
Anders dan De Gaulle, die alleen 
van enkele getrouwen was verge
zeld, zou hij een onmiddellijke en 
krachtige bijdrage aan de zaak der 
gealliëerden hebben geleverd. Hij 
zou over de Franse goudreserves 
hebben kunnen beschikken (er lag 
1800 ton goud in een fort op het 
Caribische eiland Martinique), en 
ook in Amerika op steun kunnen 
rekenen. Nu zou hij de laatste 
twee jaar van zijn leven verdoen 
in een eerloze funktie, alvorens 
door moordenaarshand te vallen. 

De wapenstilstandsbepalingen 
schreven voor dat, op een paar 
eenheden in de koloniën na, de 
Franse schepen onder Italiaans of 
Duits toezicht "gedemobiliseerd" 
zouden worden. Over hoe dit zou 
worden geïnterpreteerd maakte men 
zich in Londen geen illusies. 
Derhalve nam het Britse kabinet 
het besluit tot uitvoering van 
Operatie Katapult: het in bezit 
nemen, onder Brits toezicht 
stellen, uitschakelen of ver
nietigen van de totale Franse 
vloot. Geen geringe opgave, in 
aanmerking genomen de omvang van 

Een paar weken eerder was reeds 
gebleken dat de Britten ter zee 
ook allerminst verslagen waren. Na 
de nederlaag van Frankrijk was het 
duidelijk dat, indien de marine 
van dat land (de vierde in sterkte 
ter wereld) gevoegd zou worden bij 
die van Duitsland, Italië en wel
licht Japan, de Royal Navy bijna 
zeker de heerschappij ter zee zou 
verliezen. De bevoorradingslijnen 
van de Britse eilanden zouden 
tegen een dergelijke zeemacht niet 
langer kunnen worden beschermd. 
Churchill had dan ook al tijdens 
de schemeroorlog de bevelhebber 
van de Franse marine, admiraal 
Darlan, herhaalde malen dringend 
gevraagd ervoor te zorgen dat zijn 
oorlogsbodems in geen geval in L _______________ J L _______________ ~ 
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5 jaar Vereniging van Kranten- en Tijdschriftenverzamelaars 1985-1990 (Britten gaan alleen door) 

~ie -:100~ ~:r-dislo:tie-:- -=-n ~:-II I d-:: sp:jaard: ~adden~ij -:i~z-=--l 
korte termijn waarop aktie moest van spreken eerste rang gezeten 
worden ondernomen. I terdege begrepen: wát Hitier en 

Wat die dislocatie betreft: 200 
Franse oorlogsschepen, waaronder 
twee slagschepen, lagen op dat 
moment in Zuid-Engelse havens, 
hoofdzakelijk in Portsmouth en 
Plymouth. In Alexandrië lag een 
slagschip met 4 kruisers, in 
Martinique een vliegkampschip met 
2 kruisers, in Casablanca en in 
Dakar elk een slagschip, in 
Algiers 7 kruisers, en te Oran en 
Mers-el-Kébir, daar vlakbij, 2 
slagschepen, 2 slagkruisers en 
talrijke andere schepen. Voorts 
lag er nog een aantal in Toulon, 
buiten effektief bereik van de 
Britten. 

Op 3 juli, 's-morgens zeer vroeg, 
ging de operatie van start. In de 
Engelse havens werden de Franse 
schepen praktisch zonder bloed
vergieten overmeesterd. Het was 
een fluitje van een cent, en het 
laat zich raden dat het in die 
omstandigheden de Duitsers ook 
weinig moeite zou hebben gekost. 
Ook in Alexandrië werd de zaak 
vreedzaam opgelost, evenals op 
Martinique. De "Jean Bart" te 
Casablanca was niet afgebouwd, kon 
niet op eigen kracht varen, had 
nog geen kanons en kon daar ook 
niet worden afgebouwd. De "Riche
lieu· te Dakar was wel gevechts
klaar, en beet van zich af, maar 
werd door torpedovliegtuigen van 
HMS Hermes zeer zwaar beschadigd. 
De zwaarste klappen vielen in 
Algerije, waar de Franse admiraal 
Gensoul een ultimatum van vice
admiraal Somerville, aan het hoofd 
van het smaldeel H uit Gibraltar, 
naast zich neer legde. Om 05.54 
uur openden de Britten het'vuur, 
en stuurden daarna de vliegtuigen 
van HMS Ark Royal er op af. Eén 
slagschip, de Bretagne, vloog in 
de lucht. Twee andere, de Provence 
en de Dunkerque, raakten aan de 
grond. De Strasbourg, ook een 
slagschip, raakte beschadigd maar 
wist naar Toulon te ontkomen, 
evenals de kruisers uit Algiers. 

Het resultaat was dat de Franse 
vloot - nogmaals: de vierde in de 
wereld - in één klap ophield een 
potentiële faktor ten gunste van 
de Asmogendheden te zijn. In 
Londen, maar ook in Washington, 
werd met opluchting gereageerd. 
Uiteraard gemengd met spijt dat 
het zo had moeten lopen. 

I Mussolini en hun geestverwanten 
look beweerden, de Britten waren 

nog lang niet afgeschreven, en 
I deze Britse regering deinsde 
I nergens voor terug. Franco moet 
I zich toen al rekenschap hebben 

gegeven van de mogelijkheid dat 
Duitsland en Italië het tenslotte 
niet zouden redden, hetgeen hem er 
wellicht van heeft weerhouden hun 
zijde te kiezen. 

De Britten deden hun kracht, 
behalve ter zee en in de lucht, 
ook voelen in de geheime oorlog
voering: de strijd om informatie, 
het werven van steun van, en het 
afbreuk doen aan Nazi-invloeden in 
derde landen (met name in de Ver
enigde Staten, maar ook in Latijns 
Amerika), en niet in de laatste 
plaats het misleiden van de 
vijand. In dit verband moet worden 
genoemd de campagne tegen de 
Amerikaanse ambassadeur in Londen, 
Joseph Kennedy (vader van John F., 
Robert en Edward), die na Duin
kerken openlijk verklaarde geen 
cent meer voor Engeland's kansen 
te geven, en bovendien meer zag in 
een verenigde Europese markt onder 
Duits bestuur dan in het bijna 
bankroete Engeland. Dit met het 
oog op zijn commerciële belangen. 
Hierin stond hij als Amerikaans 
zakenman overigens niet alleen. 

Latijns Amerika, waar vele stra
tegische grondstoffen vandaan 
kwamen, zoals b.V. bauxiet voor de 
vliegtuigindustrie, was een waar 
slagveld voor de geheime diensten. 
Een land als Chili bijvoorbeeld 
werd praktisch door de Duitse 
geheime dienst bestuurd. In 
Brazilië slaagden Britse agenten 
erin de Italianen en Duitsers te 
compromitteren, en het land toe
nadering te doen zoeken tot de 
Britten en Amerikanen. 

Van nog vérstrekkender belang was 
de wedloop om de atoombom, die 
weliswaar weinig of geen publi
citeit kreeg, maar al vóór het 
begin van de oorlog was ingezet. 
Al in een vroeg stadium werd in 
Berlijn met succes een nucleaire 
ketting reaktie teweeg gebracht 
door o.m. Otto Hahn. De belang
rijkste sleutels tot de atoom
geheimen bevonden zich evenwel in 
Skandinavië. 

Ten eerste was dit het Noorse 
bedrijf Norsk Hydro, tot 1939 de 

~De boodschap werd ook in Madrid - I ________________ --1 ~ enige producent (10 kg per maandl)J 

-----~---------
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rte~:el;~~:~~te~~~-l 
I stof die bij de vervaardiging van 
I een atoombom onmisbaar was. Na de 
I Duitse bezetting van Noorwegen 

verwierf het Duitse I.G.Farben 
I voor onbepaalde tijd de exclusieve 
I kooprechten , en investeerde 
I bovendien in Norsk Hydro, in die 
I mate dat de produktie met 1000% 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

zou worden opgevoerd. 

In de tweede plaats was daar de 
Deense natuurkundige Niels Bohr, 
een geniaal wetenschapper maar op 
politiek gebied enigszins naïef, 
een man die zo belangrijk was dat 
hij in zijn eentje, zonder het te 
weten, maakte dat de Denen in de 
beginjaren van de oorlog relatief 
lankmoedig door de Duitse bezetter 
werden behandeld. Terreur tegen 
zijn landgenoten had Bohr uit zijn 
ivoren toren kunnen doen tuimelen, 
wat zijn baanbrekend wetenschappe
lijk onderzoek zou hebben kunnen 
beëindigen. Enkele jaren later zou 
dat ook inderdaad zo gebeuren, met 
dien verstande dat Bohr zijn werk
zaamheden in Engeland en later in 
Amerika voortzette, weliswaar 
tegen heug en meug, maar uiteinde
lijk met succes. Zoals men spoedig 
daarna in Japan kon beamen.- DJO 
################################# 

Voor dit artikel is geput uit 
Churchill's Memoires over de 
Tweede Wereldoorlog, en het boek 
"De Verborgen Oorlog" ("A Man 
Called Intrepid") van William 
Stevenson. De Engelse en Franse 
voorpagina's werden ter beschik
king gesteld door JOHN FROST uit 
LONDON (Many thanks!)j de Neder
landse door OTTO SPRONK uit Den 
Haag (Ook bedankt!) 

BEAH UIIAXD'S 11 

/t;,w!.~~."" 
TRUE·fASIIIOHED 5TOCKIHGS 

.!JJ,.f!r Stil.! LOl\DO:-;. fRID.-\Y. Jt'L\' 5. 1941,) 
-_.-. --_._----

NAVY TAKES OR SINKS' 
FRENCH 'V ARSHIPS 

BIG PART OF HER FLEET )~~;{i 
NOW IN OUR HANDS I;'; HlGI 

Tht P:::'r.' 
In the He-

. ye'lerd, 

PREMIER'S DRAMATIC ~":W, 
poslUons 
under thel.. 

nn~ 

ACCOUNT OF ACTIüN ::;~~1.i:!~:i:~. Postbus 112 

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

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

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

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

GEZOCHT: Tijdschriften en/of 
knipsels uit diverse bladen 
betreffende alle LUCHTVAART
RAMPEN etc. betreffende de burger
luchtvaart, in het bijzonder de 
K.L.M.- T.C.Meertens, Postbus 
31,4542 ZG HOEK (Zws.Vl.) 
tlf 01154-1567 / 01150-30251 

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

AANGEBODEN: Maandschrift ·WERELDS 
PIEGEL" - overzicht v.d. wereld
pers jaargang 1 t/m 4, begint met 
okt 1946 t/m sept 48, kompleet 
ingebonden in 4 banden, samen 30 
gulden.- W.Oskam, Amsterdamseweg 
187, 1182 GV AMSTELVEEN, tlf. (na 
18.00 uur) 020-434365 

lllA/""""';'''''' 
B..\. TTLESHIPS SHÈLLED AND, :~,r;;~~~ ~~~~ 

BOMBED AT ORAN 'I 'i:~;l~::::7 
9500 AC Stadskanaal 
Tel. 05990-19005 

.. "u .... __ h,.Irr .. , 

VESSELS IN BRITISH PORTS 11:::';'::, 
BOARDED AND SEIZED ~!.~:;:F~ • : !~:':' /",w 

Action taken by the British N'avy, as Ut~~I:~~:;.i!,: 
dramaticall\' dE$cribed by Mr. Churchill In the ."~"',~ /1 I" .. J 

~~u5:ej~~r;0~r~nssJb:tt:~i~1' ~::ti~~su~~edt~~ : ~!~":A:;rlrr./' 
French Fleet. i "'ii: ';',t::: 
At Brltish palts more than 200 \'euels, IncJudJng ~~!tt~·J,.:ll; 

(\\'0 bllttlcshlps, two light cruber. and some ~'{:~il';h~~l 
lubmarInes, we re boarded and selzed. ,/pU pI , ...... 

In the ~ledlterranean a baHlelhip, cruisen and :l:~I~:h~~J:~:j, 
smaller shlpa wUh the Britlsh Fleet at T~l ./.o .. /J 

19 Alexnn~~i3 wlll not he allowed to leB re port, ;:~:~~!~'i.t~':: 
Au Courant juni 1990 
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it is nieuW" s 

KEN UW AARDRIJKSKUNDE 

Wie weet waar de hier afgebeelde kranten vandaan 
komen? Dat was ons prijsvraagje van vorig nummer 
en wij hernieuwen hiermee de (prijs)vraag. Onder 
de inzenders van eenkorrekt antwoord worden drie 
dagbladen verloot. Sluitdatum: 20 augustus 1990. 
De oplossing (én de winnaars!) vindt u in ons jubile
umnummer. -, 

r-----------------------~ I KlETER HIRD 
Fly 
SpocnnDlr 

~ 

Het Axel Springer-koncern (Berlijn) komt bij vier 
kranten uit de DDR binnen. En het " Hamburger 
Abendblatt" engageert zich voor het "Sächsisches 
Tageblatt" (Leipzig), de liberaal-demokratische 
"Zeitung" (Halle) en de "Norddeutsche Zeitung" uit 
Schwerin. De "Berliner Morgenpost" wordt partner 
van de Oostberlijnse krant "Der Morgen". 
Dit bericht stond in de Meppener Tagespost 19/5/90. 

TE KOOP OF TE RUIL 
DE POST VAN DEN NEDER-RHYN 
van Pieter 't Hoen 

(met kopergravure van de schrijver van de Post). 
Komplete serie met 624 nrs. in 12 in leder gebonden 
delen. Tevens de Bijlagen in 2 delen (nrs. 1-22), een 
Volledig Register en de Pleydoye in de zaak van de 
Post (ondertekend door G.T. van Paddenburg). Het 
Het geheel F1. 750.- of in ruil voor gelijkwaardige 
set. L. Nierynck, Verdilaan 85,4384 LD Vlissingen. 

Au Courant juni 1990 
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EEN TABLOID
KRANTVOOR 
NEDERLAND? 
Ik kreeg van een paar leden het knipsel toegestuurd 
waarin gemeld werd dat Maxwell van plan is tegen 
maart 1991 een tabloid-krant voor Nederland op de 
markt te brengen en dat hiervoor het top-duo van Het 
Vrije Volk (Gerard Krul en Geert-Jan Laan) is 
aangezocht. Hiermee zouden ook de fusieplannen 
tussen Het Vrije Volk en het Rotterdams Nieuwsblad 
veel moeizamer gaan verlopen. 

Zelf ben ik één van de vier eindredacteuren geweest 
van de enige Vlaamse tabloid-poging in 1984, n1. de 
krant "24 uur", die vooral wegens distributieproble
men niet van de grond kwam. Eigenlijk is ook De 
Morgen een tabloid-krant, volledig ge-restyled door 
de Fransman Maggiori van het Parijse Libération. Het 
mag allemaal niet baten. De Morgen wordt geappre
cieerd maar (nog) minder gelezen: het lezersaantal is 
ondanks alle inspanningen met nog meer dan 2 pro
cent achteruit gegaan. 

Mag ik in Au Courant een primeurtje kwijt? Ik vrees 
dat het einde van De Morgen zeer nabij is. Ik heb het 
nog nergens gelezen, maar ik weet het. Dat zal dan 
het derde einde wezen. De linkse De Morgen is onder
gebracht bij het liberale Het Laatste Nieuws, waar het 
ook niet te best gaat. De direkteur-generaal die mede 
De Morgen heeft binnnengebracht, is al weggestuurd. 
Het Laatste Nieuws is nu volledig in handen van de 
Antwerpse bankiersfamilie Van Thillo en heeft nu 
een ... 28-jarige direkteur-generaal, die uiteraard naar 
de naam Van Thillo luistert. Er is in elk geval sprake 
van om De Morgen vanaf 1.1.91 op hetzelfde formaat 
te laten drukken als Het Laatste Nieuws. Maar miss
chienhaalt De Morgen de jaarwisseling niet ... 

Over die Maxwell-krant lees ik ook iets in het num
mer van "De Journalist" van 11 juni 11. Maar dan onder 
een foute kop: "Murdoch-krant met redaktiestatuut". 
Robert Maxwell, de Bri t van Tsjechische komaf, wordt 
hier verward met de tot Amerikaan genaturaliseerde 
Australiër Rupert Murdoch. Daarin lees ik dat er ook 
een boycot komt van de Nederlandse uitgevers als 
Maxwell met een krant op de Nederlandse markt 
durft te komen. 

België en Nederland moeten zowat de enige landen 
zijn waar er geen tabloid-krant op de markt is en, wie 
weet, misschien nooit levensvatbaar kan zijn. 
Er zou in Nederland 15 procent van de bevolking geen 
krant meer lezen. Ik herinner mij dat dat ook in Vlaan
deren de bedoeling was: een krant maken voor mensen 
die geen krant (meer) lezen. Dat is even onzinnig dan 
een sigaret op de markt brengen voor niet-rokers, 
werd toen gezegd ... (UN) 
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\h')ub r)l1UÎ\lIbf.~' ,tniclln~lbin)Jljc. 

r t 
(""(r\~ .. I"',,,,*,.~ CD 

S (deelS) 
Uit de verzameling van L.M.C. Nierijnck 

In 1895 verscheen tijdens de tentoonstelling Oud-Hollandt het dagelijks 
bl!!ld "OUD-HOLLANDT' S NIEUSTYDINGHE". Die tentoonstelling duurde 1 71( 
dagen en er verschenen ook zoveel nummers. De kop van d~ krant vertoont 
links een diligence en rechts een trekschuit. In het midden een schild 
met gekroonde leeuw. . 

Gedrukt op stevig papier van uitstekende kwaliteit en bedrukt met 
een kombinatie van gotische en gewone letters, is het een visitekaartje 
van~e firma Enschede te Haarlem en zou men geneigd zijn aan tel nemen dat 
het om een 17e eeuws product gaat, ware het niet dat het jaartal 1895 
duidelijk bovenaan prijkt. 

De inh.oud is van weinig betekenis:een dagelijkse herhaling van het 
zelfde programma en op de voorpagina de "proclamaties, ordonnanti~n, enz" 
van de tentoonstelling. Een afwisseling vormen de verschillende advertenties 
en natuurlijk de lijst van namen (met plaats van herkomst)van de bezoekers 
van de dag voordien. (Extract uit de PoorterrolIe). 

Voor een verzamelaar zijn de speciale nummers, zoals tlBlyde Inkomste 
van H.~i1.Koninghin Wilhelmina" • een eerste en laatste nummer, van enige 
betekenis. Al met al toch een leuke curiositeit. die eigenlijk niet mag ont
breken in een krantenverzameling - het was tenslotte een ~blad! 

Uit Lausanne stamt een COURRIER INTERPLANéTAIRE van 1956. Het is een 
maandblad voor hen die zich bezighouden met spiritisme, astronomie ,techniek, 
'vetenschap, astronautisme, enz. Het exemplaar uit mijn collectie dateert van 
1 november 1956. Eigenlijk als curiositeit alléén maar een leuke kop •••• 

0· .... --."'.·~ 
I_li~._ .. ~ .... ,-'- ....... -
~ .. "" .... _ ...... . 

"' .... 'u ..... 

&~ ©®~mmlI'~m 

INTERPLANÉTAIRE 
SpIrUuall" • Ae1kIn .nthrtDm,.,..A~.~kt.A~'~t~'T~. A~. thndJ.llftm. 

,·,."""· ..... ·I"' .... ,III".~~.f~~~.DlHebwI,.,fWtoH,.t,_~~.&""-'I.O~·'r ..... iIlO".">C· '_"_-_,'I_;_, __ ._'I'~_' 

Een echte waardevolle curiositeit op persgebied uit de verzameling 
is zelrer de Engelse SWEDISH INTEIJLIGENCER 1632 uit London. 

Alléén deze krant mocht officieel verschijnen mat toestemming van de 
StarChamber die tussen 1632 - 1637 alle andere kranten in Engeland een ver-
schijningsverbod oplegde! . 

In die zes jaar verscheen er dus maar één krant. Butter en Bourne 
kregen het privilege om die te drukken. Zij waren het ook die voordien de 
eerste corantos uitgaven, waarvan de eerste exemplaren slechts vertalingen 
waren van de Nederlandse Tydinghen. 
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No. I~4 

<!Dub~~llnal1bf# JeieufQ;tbingDe. 
(fT er[ehynl dagelykl.) 

PROCLAMATIES, 
nekcndmaklngcn, em~. vIn het Comité. 

ORDONNANTIE. 
iIIt(JttWmCba/4tttbrban 4\UfI,F;oIkn.bt 

GIITrtl1 1\1_lloft D-Ul)tr~ba11 
\lubt (oftumt ftnt gromt "111'1 

~r:,wl)~~~t~n:ll:~f~~~Wcc 
"(fm robe !'kO ttutn ptttn 

oPbfn~~~~~~~nf) 
MfX,:çcxev, 

'11 <!."\lIb'llollallbl. 
(alleren aVOIlilt heen on~ Ketlrvendel, "Rer men 

legt vonr tlc,~tl ~ccxcrccert op het I\brcktpleyn en 
warel! ver! \1yt.hccllIfcn dner hy tcltcnwoordlgh. Oock 
waren verl'checnen de geleerden uyt Lcydcn, dae>r af 
ick ~illcrcn gclhcvcn heb. Van de toren van het 
llacdthnys afdeed men nu el1 dRn cell traav licht op tic 
t'oldtltcn vnllell; twclk veel Îndruck deed. Die uyt Ley~ 
th'lI lijn door den eNnen Bnrghcl11ccner wet de Oudw 
1I"lInn~tfc Spe.lluydeu uyt de StAdt geley~t ge· 
worden. ' 

De Poorters derer Stede. verlceeren In groote flllUl~ 
nlng, ovcrmlt~ dc conl1enacr GlIy de Cortl t van wclck 
groot talent men feltfaem\1 pr()even Oet. nu tweed •• • 
gen geleeden I Og onleedigh heeft gehouden met het 
!naeeken van de conterfeitfeh VAn oofe BorghemceOe
ren: en wel or veeldcrley manieren. Men Is nu feer 
gerpant op het verfchynen et VlD, alfo men geloon clAt 

de Ilortretten In den handel feilen koomen. My Iy
mentie aell dit geloof kan Ick eghter IIlet na laeten te 
verhoopcn dot oock het conCcrrcltfel VIII onfen Pluym
grRelhetwelck dere weed ooek Is ghemaect, te midden 
van Opl gevogelte, verkrygbbaer fel werden gtne-It. 

~~tm(1 uil be .!pootlmallt ban <tlIllb'*)ollnnbl. 

dIs pctwltl' t.ljn illgtulw"'tn dt 1'''IKII,dl pt"'OHtH: 

135' rm·,/~/ijll. 

Sond.gh IS September. 

(rm·"/fh.) 

J. F.Cr:uner,lIaerlem. 
G. Van(l;~, helten. 
G. S. Montfoort, Schiedam. 
A. J. Ilosman, SchiedAm. 
Agathe de Grijs, Hncrlem. 
Ilcnrlette ntC'cklTlnnl1, AmOelredllM. 
LuJwlg M111whenk, A$ahan. 
j. D. Syhrandl, A",O.I,.dAm. 
S. n. Ketjell Vlln Eerten, Zutphen. 
J. Relllder~1 AmOelrednm. . , 
Carolllll\ Pa~mllit- WlIlemscn j Amflc!lredam. 
J. von den nerg, Deventer. 
Denny Soff I A mflelrectnm. 
Cornclla van Loon. Amfielredllm. 
Maria Elhahc[h Wicgmlnk, AmOelrcdnm. 
Mr. P. J. A. Kloppem, AmOelrcdnm. 

Tocrlstcn·Clnb uyt die Jlav.he. 
C. van Swletcl1, die lIaghe. 
S.l\rondwIJk, ld. 
Th. VAn Zee lid, 
W. van Aal.d:)\lrg, ld. 
A.Vonk, ld. 
I!. N. F. Voerm.n.Id. 
J. M. van den Derg, ld. 
L. H. Voerm,n, ld. 
P. J. H. Lip"". Id. 
H. P. VélWoett, ld. 

TQt Oud-Ilolhndt, bij de Kindertn \"" lt'M. eu/,h.J, .. " Bfluhlll,Sudt •• Drllcktu,op dl PrlnU:ltfut,ln L#sr,., KUI-,., 11 ~tdruet.' 

bo~~~te~rltij';d:~:I~:t!·~;:~!:f:jl:!{f:~:J~:1:::a;t~~~~dr~ir,/~:Äieh:;:::,:!~~;:,rt.0J:~;~~d,I~:~i/~,,~/~t!:l~::/~~h~;r~S,;;; 
lIugh.Gtbur", Y,r,' '/YUh"fIIJlI, Prlnu }',", 0,.1111"'" ,k. \Vler yan d' te«t. C.phu' ut«ren y.n. .ldI: ,.fttl~JPet F. O. Nwn. mrt 
breDRhen. Op mUIlek. Na de wijlt vin; <':haflrUl Prij. IOC,. Verder I. &lJ.ear ttl»komu de Ksuru dn Stcd • .,an Oud.1I0t1tDdt "UJII 

~:~~'t' .I!l~ ~~~~d:n ~~Ia~fngd~:~;:~~:t~~ r~ij~osub~nlif;:~~t!,edfcn 1:,c:r~~~i1;h,S!:e 1:~:I~/~I:~:6~~ii:II:~~t~::n!lb:~e~rlJ:i:;e::: 
.Ir verfdlWende huyun uyt Oud·Holiandl metllluRrultl. Onmlfbur yoorledcf buotkct, dl, wil weten uit w,lktn tiJd d, buylt" dusuen 

ïJr.~1 t~e!~:;~i~J;:,gillfl~~,n,,~:~;;!~~~j: ~1~:," ~~~r~R~1Io~~I?a:,~/!:;:"!ft:~1::::f:e!:~dl!~:;it~f\:~nf::r ~~;rl!7. f:ÁI:~;'~; 
!~fRin~:J~I~!:~~ü~~:rt~nt CD~d~.~::t:~~~t~:~~~d~~!~~!:'I::J:~::{c(;::jlk~i~~ !:1;d:~~~d~:~:~:.e~!hli::::'~~~~;t~~f~~:!::,1J.6::: 
phyfAIH \,'ntl.~ ycrlUdtelylt om te leezen i PriJI 40 Ctl; en Cm/llr" p6r1r/lt Rlmf/I1f1" ddt,,, ,br/tI",." I\l!cuelllle de plllncun AUleuu, pour 
Ie' EcolcqPriJ. SO Ct. 

1t(?:lt~~1; :nuó~:;.ltff~:I;d~lI~,tre~!t~lIdll Wont. nln 'fcrkriJsbur, WeRwyfu door Oudt-HallAut, PhotOflhpbJrin, Rrl.huntn 

BJ N.J, B~,,,, uovcnllbetloolJit, h Inelllat d.I\IJklbrln'f\polttty. Ooek Itdu, Oelto •• nhtlt tot KbryvrD. 

Au Courant juni 1990 
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I'~~;{I TUE MORN G·EVENING 1'~1~"1 
II'ITII 11'1111:" ""f1llr.I·;N {'OMnJNrm 1/te El'ell;III!-Monrifll! 

ftl:,'AININC: 'IIIE nlls!' Il':i\lttltl~ 0 ... '(ACIf 

\UI. "W Nn, ... -

FOUH I{ILLED IN MUSIe PLOT 
. McRAE. 32 VEARS OLD, 
SLAYS KIN OVER SYMPIIONY 
Ton ft Up," s.,. Cflmro'f-f, AU,., 
Dandnl Tut""" TUTnMI! Onl 

. CAU,S .MARRIAGE A MISTAKF. 

,/ 

THE 
SVVEDISH 

I NT EL LIG ENe E R. 
'TiN s"",,, p.,.,. 
"HE • KIN. 

OVT OF THE TRVEST 
and dJOyfefl lnfonnations. are !he 

fo",DIIJ .18;0111 of thot Jl'orlilc! Prim e 
Hilloric:ally led aloog: trom wc 

'.0..,0( wiu., umOth<c-
'"'" 0/71 ....... 

The times and place.\ of eVeTy A ëtion, 
bcutg 10 luffimlllly ob{crved and d,Ccn

l>cd I tN.t tbc R",drr m,y 60de bod> 
r_oodR ... io.· 

LONDON. 
Prn by /, L. lor Nsl: , ..... md Ntt/,U; 6_. 

I • J J. 

>//: '/,1%/ 

Het merkwaardige aan die Swedish Intelligencer is dat ze half~aarlijks 
verschenen en dan het nieuws gaven van de zes maanden daarvoor hetgeen 8en 
'nieuwsboek' opleverde van zo'n 240 pagina's! Mijn exemplaar beelaat het 
nieuws van het 2e halfjaar 1632. De titel van het nieuwsboek veranderde later 
naarmate er belangrijker nieuws werd opgenomen uit andere streken. 

Het formaat kwam overeen met de Duitse nieuwsboeken uit de 16e en 
vroeg 17e eeuw. Een curiositeit uit de krantenloze periode van Engeland. 

Niet lang geleden kocht ik in Engeland een merkv~ardig krantje met de 
ongebruikelijke titel THE MORNING-EVENING (with whioh has been combined the 
Evening-Morning). Ook gewoon een leuke cmriositeit. Het is me niet duidelijk 
hoe men tot zo'n ééndagsvlieg komt. Er is hierover geen enkele verklaring in 
het blad, noch vind ik één of ander reclame oogmerk. En jammer genoeg ontbreekt 
een adres waar ik eventueel navraag zou kunnen doen! 

Het lukt niet gauw om een krant uit verre streken te pakken te krijgen, 
tenzij men daar iemand treft die het gewoon leuk vindt om aan het verzoek van 
een verzamelaar te voldoen. 

Anders wordt het als je enkele Amerikaanse Dollars bij het verzoek doet, 
dan eist de beleefdheid te reageren en is men eerder genegen toch maar een 
krant te sturen in plaats van terugzending van de Dollars. 

Daarom vormt mijn COOKS ISLA~ NEWS een moderne curiositeit. Overigens 
kreeg ik er een viertal toeg_zonden zodat ik tegen een vergoeding van fl. 5,-
een exemplaar kan aanbieden voor de liefhebber. 
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Een merkwaardige krant daterend uit de eerste wereldoorlog is 
de DOBRUDSCI-lA-BOTE (Konstanza ) van 5 juli 1917 p een dagblad in het 
Duits, het Bulgaars en tev~ns in de Turkse taal (Arabisch schrift), 
drie verschillende talen in één krant. elk met eigen (vertaalde) 
titel. 

De drukkerij van deze krant moet wel een enorme voorraad 
(in drievoud) drukletters gehad hebben en eigenlijk ook zoveel 
personeel? 

Gegadigden voor een dergelijk uniek exemplaar van deze 
Dobrudscha-Bote kunneh terecht bij ons lid Harald Braem in 
Hildesheim. 

Nog een nieuwtje uit Australië 
Anna Murdoch, echtgenote van de 
ons welbekende Rupert, heeft een 
boek geschreven, genaamd "Family 
Business·. Het boek (haar tweede 
reeds) is een Falcon-Crest-achtige 
familie-saga over een vrouw die 
een plaatselijk krantje erft en er 
een wereldomvattend imperium van 
weet te maken. Iedere overeenkomst 
met bestaande personen of kranten 

nOD~Y 8H[KH I(y~H!~b 
• < 185. 2~rO.llliw • 

V8 ve .'./i 

berust op toeval!- . ",.,1.:. .)y,1 , .• h ( '-;!~), ) ~.; ,Jo • i-- è..J.:. I' .r.-J f::f Ji;. 
1..w..I-I;'~) \$~\ V'" .J"IY,}J ,~W\ Jo."! 

(l;-) ... ~) . ;.l.!1.1 .:...}..- :";,,.~,:,;,~.j~~~.~ ~.\ I . Jt:I. ..... I&;_~~l,l_·~.~'.!. .. "!;,. !~. ~~ t 

Administratie: Hattemse Beek 175,7335 PO Apeldoorn, Telefoon 055 - 421767 

BOEK- EN STRIP(ver)WIJZER verschijnt 10 x per jaar, dwz 
.aandelijks behalve in juni en juli. Wie zich voor de 
wereld van kranten en tijdschriften interesseert, heeft 
wellicht ook belang bij boeken. De abonneaentskosten 
bedragen 30 gulden per jaar (Nederland en België): 
VRAAGT EEN PROEFNUMMER - en is het blad naar Uw Z1n, 
dan zien wij Uw aan.elding als abonné graag tege.oet! 
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- -
CALIFORNIIt, de meest zuidwestelijke staat van de 
Verenigde Staten, is een smalle richel tussen de 
leegten van de woestijn en de Grote Oceaan. Het 
subtropische klimaat (gemiddeld 350 zomerse 
dagen per jaar) zou ideaal zijn voor de landbouw, 
als het midden en zuiden niet zo droog waren. 
Door een uitgebreid irrigatiestelsel is vooral het dal 
van de Sacramento en de San Joaquin het belang
rijkste landbouwgebied van de Verenigde Staten 
geworden: wijn, zuidvruchten (Sunkist-sinaas
appels), rijst, tarwe, suikerbieten, sojabonen en 
katoen worden op uiterst efficiënte wijze gepro
duceerd. Op de sappige weiden der gebergten 
worden runderen geteeld, de drogere woestijn
steppen in het oostelijk deel kunnen nog schapen 
voeden, het vochtiger noorden is befaamd om zijn 
bosbouw. Californië trekt het hoogste agrarische 
inkomen van de Verenigde Staten. De drie grootste 
steden zijn San Francisco, Los Angeles en San 
Diego. 
Van de eerste Spaanse kolonisatie vindt men vele 
sporen terug in kerken, namen en aard der bewoners, 
maar door een gold rush in de 19de eeuw is ook 
Californië typisch Amerikaans geworden. In 1910 
bedroeg het aantal inwoners 2,4 miljoen. De toe
name is bijna explosief geweest met tussen 1950 en 
1960 nog eens 5 miljoen mensen. Met 15,7 miljoen 
inwoners is Californië na New York de volkrijkste 
staat van de Verenigde Staten. 
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De Californische kranten 

Advanee-Register & Times Ser 1882 AI Tulare 
Alameda Times Star 1885 Ol Alameda 
Anaheim Bulletin Fre 1923 AI Anaheim 
Antelope Valley Press 1914 0 Palmdale 
Appeal-Demoerat Fre 1851 A Marysville 
The Auburn Journal 1872 Ol Auburn 
The Argus Ala 1960 OR Fremont 
Argus-Courier Ser 1855 AI Petaluma 
The Bakersfield Californian 1866 0 Bakersfield 
Blade-Tribune 1882 AI Oeeanside 
The Brawley News 1903 AI Brawley' 
California A99ie (University Davis) of Oalifornia, 
The Camarillo Daily News 1926 OR Camarillo 
Chieo Enterprise-Herald Don 1853 AI Chieo 
Chinese Times (Chin.) San Franeiseo 1924 
Colusa Sun-Herald AI OoIusa 1862 
Contra Costa Tim~s Les Ol Walnut Creek 1911 
Corning Daily Observer AI Oorning 1887 
Corona-Noreo Independent AI Corona 1887 
Daily Aztee (San Diego State University, San Diego) 
The Daily Breeze Cop AR Torrance 1894 
Daily Bruin (University of California, Los Angeles) 
Daily Californian (Univ. of California, Berkeley) 
The Daily Californian A El Oajon 1892 
Daily Collegian (Oalifornia State Univ., Fresno) 
Daily Commerce Ol Los Angeles 1917 
The Daily Demoerat Don AI Woodland 1857 
Daily Forty Niner (Calif. State Univ., Long Beaeh) 
The Daily Independent S-P AI Ridgeerest 1946 
Daily Ledger Les AI Antioch 1870 
Daily Midway Driller Ser AI Taft 1910 
Daily News Gan AI Indio 1912 
Daily News Don AI Red Bluff 1885 
Daily News Ol Van Nuys 1911 
The Daily News Tho AI Whittier 1900 
Daily Nexus (university of California, Sta.Barbara) 
The Daily Press AI Paso Robles 1886 
The Daily Report Don AI Ontario 1910 
The Daily Republie MeN Ol Fairfield 1855 
The Daily Review Ala Ol Hayward 1892 
Daily Star-Progress Fre AI La Habra 1913 
Daily Sundial (California State Univ., Northridge) 
Daily Sun-Post A San Clemente 1937 
Daily Titan (California State University, Fullerton) 
Daily Trojan (University of California, Los Angeles) 
The Davis Enterprise A Davis 1897 
Desert Dispatch Tho A Barstow 1910 
The Desert Sun AI Palm Springs 1927 
The Dispatch MeC AI Gilroy 1868 
East-West (voor Chinezen, Eng.) San Franeiseo 1967 
The Enterprise AI Simi Valley 1912 
Evening Free Lanee MeC AI Hollister 1873 
Evening Outlook Al Santa Moniea 1875 
The Fresno Bee MeC Ol Fresno 1922 
Glendale News-Press Ing Ol Glendale 1905 
The Hanford Sentinel Ser AI Hanford 1886 
The Hemet News AI Hemet 1893 
Herald-News Bue AI Fontana 1923 
Hokubei Mainiehi (Jap.) San Franeiseo 
Imperial Valley Press AI El Centro 
Kashu Mainiehi (Jap.) Los Angeles 
Lake County Reeord-Bee Ol Lakeport 
Lodi News-Sentinel Ol Lodi 
Lompoe Record Don AI Lompoe 
Los Angeles Herald- Hea Ol Los Angeles 

1901 

1873 
1881 
1875 
1871 

8.946 
8.485 

14.610 
23.272 
20.979 
12.543 
22.792 
9.675 

87.177 
31.617 
5.016 

12.500 
10.823 
26.226 
12.000 

3.037 
82.151 

2.301 
6.247 

13.000 
92.218 
21.000 
22.000 
22.519 
5.000 
7.025 

12.306 
10.000 

7.081 
13.160 
4.342 
8.649 
8.753 

150.403 
17.751 
11.000 
4.970 

39.680 
15.979 
46.423 
4.145 

10.000 
7.206 

10.000 
11 .000 
9.125 
7.501 

25.476 
8.371 

15.000 
15.472 
5.498 

28.265 
138.453 

9.112 
14.403 
19.616 
3.600 
8.500 

10.590 
6.930 
6.520 

15.770 
10.033 

236.561 
Examiner (uitgave gestaakt in 1989) 

Los Angeles Times T-M 0 Los Angeles 
Madera Tribune Les AI Madera 
Manteea Bulletin Ol Manteea 
Marin Independent Journal Gan AI San Rafael 
Martinez News-Gazette 0 Martinez 
Mereed Sun-Star Les 0 Mereed 
The Modesto Bee ~cC OT ModcHto 
Monterey PeninsuIa HeraId Ol Monterey 

1881 1.054.123 
1892 8.520 
1908 5.870 
1861 38.384 
1858 2.706 
186!'! 22.973 
18f' 71 .397 
1922 32.915 

Mustang Daily (Oalif.Poly State Univ., S.Luis 
The Napa Register Ser AI.Napa 
News-Ohroniele Ser AI Thousand aaks 
News-Pilot . Oop AI San pedro 
Nichibei Times (Jap) A San Franciseo 
Notieias del Mundo (Sp.) Los Angeles 
La Opinión (Sp.) Los Angeles 

Obispo) 7.000 
1863 21.794 
1954 23.929 
1901 15.506 
1946 7.115 
1984 23.400 
1926 63.522 

Au Courant juni 1990 



5 jaar Vereniging van Kranten- en TIjdschrIftenverzamelaars 1985-1990 

Orange Coast Daily Pilot Ing AI Costa Mesa 
The Orange County Register Fre H Santa Ana 
Oroville Mercury Register Buc AI Oroville 
Peninsuia Times Tribune Tri AI Palo Alto 
Pittsburg Post Dispatch Les AI Pittsburg 
The Press-Courier Tho AI Oxnard 
The Press Democrat NYT 0 Santa Rosa 
The Press-Enterprise Ol Riverside 
Press-Telegram K-R Ol Long Beach 
The Press-Tribune AI Roseville 
Progress-Bulletin Don AI pomona 
Rafu Shimpo (Jap) A Los Angeles 
Recorder Fre AI Porterville 
The Record-Gazette Scr AI Banning 
Record-Searchlight Scr AI Redding 
Redlands Daily Facts Don A Redlands 
Register-Pajaronian Scr AI Watsonville 
Russian Life San Francisco 
The Sacramento Bee McC Ol Sacramento 
Salinas Californian Gan AI 
San Diego Daily Transcript Ol 
The San Diego Union Cop OR 
San Francisco Chronicle Ol 

Salinas 
San Diego 
San Diego 
San Francisco 

San Francisco Examiner AI San Francisco 
San Gabriel Valley Tho Ol Covina 

Daily Tribune 

1923 
1905 
1873 
1893 
1900 
1899 
1857 
1878 
18B5 
1906 
1885 

190B 
190B 
1B52 
1B90 
186B 

1B57 
1 B71 
1 BB6 
1B6B 
1865 
1B65 
1955 

32.062 
287.996 

10.407 
56.713 
6.542 

19.421 
74.666 

126.451 
122.B61 

13.7BB 
43.66B 
23.43B 
13. B02 

3.122 
35.663 

9.115 
13.73B 
2.750 

227.70B 
22.965 

B.532 
233.B79 
545.622 
142.314 

62.616 

San Jose Mercury News 
San Luis Obispo County 
Telegram-Tribune 

H San Jose 1B51(M)'83(N) 261.668 
Scr AI San Luis Obispo 1B69 27.571 

Santa Barbara News-Press NYT AI Santa Barbara 
Santa Cruz Sentinel AI Sant a Cruz 

1855 
1856 

51.045 
2B .102 

Santa Maria Times 
The Sant a Paula Daily 
Chronicle 

Scr AI Santa Maria 
Scr AI Santa Paula 

1 BB2 19. 68B 
1BB7 2.210 

Siskiyou Daily News Tho AI Yreka 1941 
Spartan Daily (San Jose State University, San Jose) 
Stanford Daily (Stanford University, Stanford) 
Star-Free Press Scr AI Ventura 192B 
Star-News K-R Ol Pasadena 1BB6 
The Stockton Record Gan Ol Stockton 1B95 
The Sun Gan Ol San Bernardino 1 B73 
Tahoe Daily Tribune S-P AI South Lake Tahoe 195B 
The Times AI San Mateo 1 BB9 
Times-Advocate Tri AI Escondido 18B6 
Times-Standard Tho AI Eureka 1 B54 
The Tribune or Oakland 1 B74 
The Tribune Cop AI San Diego 1 B95 
Tri-Valley Herald Ala Ol Livermore 1B74 
Turlock Journal Fre AD Turlock 1904 
Ukiah Daily Journal Don AI Ukiah 1B64 
The Union S-P AI Grass Valley 1 B64 
The Union Democrat AI Sonora 1 B54 
University Times (Calif. State Univ., Los Angeles) 
Vacaville Reporter Ol Vacaville 1BB3 
Vallejo Times-Herald Don Ol Vallejo 1B75 
The Valley Times Les Ol Pleasanton 1971 
Victor Valiey Daily Press Fre AI Victorville 1937 
Visalia Times-Delta Gan Ol Visalia 1859 
Vista's Morning Press Ol Vista 1926 
West County Times Les Ol Pinole 1B99 
Young China Daily News (Chin) San Francisco 1910 

A = avond-, 0 = ochtendblad; H = gehele dag. 

5.474 
12.000 
16.000 
46.326 
39.146 
52.435 
BO.4B4 
10.636 
44.627 
35.916 
20.324 

151 .1 OB 
122.732 

21.B45 
9.5B1 
8.569 

13.339 
10.05B 

9.000 
13.125 
25.129 
11 .631 
20.947 
19.9B2 

5.019 
20.120 
7.300 

I = onafhankelijk; D = Demokratisch; R = Republikeins. 
Ala - Alameda Newspapers· Buc - Buckner News Alliance 
Cop - Copley Newspapers Don - Donrey Media Group 
Fre - Freedom Newspapers Gan - Gannett Newspapers 
Hea - Hearst Newspapers lng - Ingersoll Publications 
K-R - Knight-Ridder Newspapers Les - Lesher Communications 
McC - McClatchy Newspapers NcN - McNaughton Newspapers 
NYT - New Vork Times Group Scr - Scripps League Newsp. 
S-P - Swift-Pioneer Newspapers Tho - Thomson Newspapers 
T-M - Times-Mirror Co. Tri - Tribune Co. 
(bron: Editor & Publisher Yearbook 1986) 

111 Even over half vijf rolden de Dllitse troepen op JO mei onze grens over. 111 Na twee dagen lag de noord-oostjlank van België helemaal open 1'00r de 
I'ijandlge troepen. Het fort Eben-Emael werd onklaar gemaakt, enkele bnlggen over het Albertkanaal kwamen ongeschonden in Duitse handen en door de 
Ardennen rolden de Duitse pantsers naar de Maasovergangen bij DInant en Sedan. 111 Tussen 11 en 14 mei trok het Belgische leger zich tenlg achter de 
onvoltooide l>erdedlgingslijn Anlll>erpen-Namen en waren Engelse en Franse versterkingen aangevoerd. Deze verdedigingslijn bleek al snel onholldbaar doordat 
de Duitsers In een mlunl'an tijd Noord-Frankrijk Iwol'erden waardoor een omsingeling dreigde. 111 Het lJelgischeleger trok zich /lissen 17 en 20 mei verder 
tenlg achter de Lele en Beneden-Schelde. 111 Vanaf 24 mei begon aan het Leiefront de ultieme korifrontatie. Zonder uitzicht op hl/lp. de Brillen vertrokken 
hals over kop in Dllinkerke en de Fransen waren in paniek. vochten de Belgische troepen verder. 111 Op 27 mei besloot Leopold III om 17.00 uur de voorwaarden 
voor een wapenstilstand aan te vragen. "Kapitulatie zonder voorwaarden", eiste HItier. De kOlling ging akkoord. 111 Op 28 mei, om 4.00 uur, ging de kapitulatie 
in. 

DONDERDAG 10 MEI 1990 3 DE MORGEN FOCUS 
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Grand QuotidÎen d' Information au Service du Peuple français 

Uoe colonne à renverser LA PREMIÈRE MANCHE? NON LA MANCHE TOUT ENTIÈRE." 

Les 

Bruxelles, 2 jnillet. - Les Allemanàs oot occupé par une action foudroyante I'He de Guernesey. 
La deuxième He de la j1'anche, Jersey, est tombée en leur pouvoir. 

nt 

J 
Au-dessus de Guernesey, un avion de reconnaissance iUeroand a abaUu deux avions anglais du type Bristol·Blenheim. 

Dans la vie de llhommell ger. » Voilà Ie wai sens de I 
eOmme dans la vie dlun peu- notre syatème politique qui i 
ple il y a des maments OÛ on I noua a permis de viVTe 8IJl'éa-! 
a ;nvie de tout cauer, de! blement et bien protéqés con
faire en quelque sa de, par I tre les e:dqencea de la com-, 
un aete àe violence, table ra- munauté, En noua rerusant à I 
Je pour recomtruire du neuf.!I'Etat, nous naus sommes re~ j 
En ccs momenls·là, on com- fuséa à la France même" 
prend même certaina ades I Avauons-I€::, cette attitude! 
inaenséa, On comprend eeux n?ua a .per~u de mener un~ j 
qui, vainement et souement'l Vle faclle .st on la compllre 3.1 

ont renversé la colonne de la cel1e en honneur dans les 1 

place Vendome. Le brave pays totalitaires. En Allemn-I 
Cour bet était un grand artiste 1 gne, en Italie, Ie cito yen est: 
et ne comprenalt rien à la I pratiquement en service i 
poHtique. mai.~ peut - être I public. L'individuaihme a I 
avait-il Ie sentiment que Ie 1

1 

d'étr.oites Iim;t:s d la vie e~t 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"'"JlIIII/lIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIII''''I' 
peuple de Paris. pour recom- a!"'stere, par ~IS, ur~. ~fa'$1 I ., , 

meneer devai! renve"er,n.,!.e. p" "m" quon ga-: BADBADIE DEMOCDA-IIQUF'IJ!l!l hlThil1lllei3~ail!i1.2 !à;ml!'~Oe 
f.une!Uu~~~:';·e~~~·e. un inof"j !ine.i~:~~~~é~.~?~~~e~~a~ i f\ f\ 1'\ - i lL:iJ u~ 'Uil 'U ll7 g all ll.J v~!!lUUIS 

Nous éprouvons, pendant i O,n p~rle telleme~t oe 1 ~rga., : 
('C'~ inllr:; rh douieur :lado. : mnntlon :dlern:1nce ' "7IOlI~ or. -., ..... 
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Soms krijgt het bestuur al eens briefje. Te weinig helaas, beste leden! Zo vindt iemand dat 
wij het lettertype waarin deze lijnen zijn gezet, over de hele Au Courant moeten aanhouden. 
Dat doen wij echt zoveel mogelijk: wij herzetten, zoveel als maar kan, de teksten, maar het 
volledig opnieuw zetten van àlle teksten die ons toekomen, dàt vergt té veel tijd en wij zijn met 
te weinig aktieve leden. 

Wie de nummers van de afgelopen jaren doorloopt, zal toch een gestadige beterschap 
waarnemen. Ten eerste de drukkwaliteit: Au Courant wordt in oH-set gedrukt, zonder enige 
prijsverhoging, en dit is voor zo'n geringe oplage van 150 ex. wel uitzonderlijk. Ten tweede 
helpt de computer toch een betere lay-out te bekomen. 

Te weinig leden maken gebruik van de mogelijkheid om 1 gratis inlassing in elk nummer te 
plaatsen. Kennen wij elkaar en elkaars verzamelgebied wel zo goed? Ik betwijfel het. Maar 
misschien horen wij nog iets van u, voor en na het jubileum-nummer, waarvoor alle suggesties 
trouwens van harte welkom zijn. 

Mochten wij niets van u horen, dan hopen wij alle vertrouwde en nog niet bekende gezichten 
te ontmoeten op 10 november in Barneveld. Wie er vorig jaar was, keert zeker terug, daarvan 
zijn wij overtuigd. Hou die dag vrij; wij maken er beslist wat van! 
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Uw voorzitter 
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