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Au Courant is het verenigingsblad van de 
VKTV en verschijnt eens per drie 
maanden. De Vereniging voor Kranten- en 
Tijdschriftenverzamelaars stelt zich ten 
doel de band tussen kranten- en 
tijdschriftenverzamelaars in Nederland en 
in andere landen te verstevigen, het ' 
uitwisselen van ruilmateriaal te 
bevorderen en ter zake dienende materiaal 
aan de leden door te geven. Als middel 
daartoe dient, behalve Au Courant, een 
aantal periodiek te organiseren beurzen en 
excursies. 

Korrespondentie-adres: 
VKTV, Postbus 137 
NL - 8300 AC Emmeloord 

Bestuur: 
U. Nimmegeers (voorzitter), Potvliet

laan 10/86, B - 2600 Anh"i'erpen, tel. (03) 235 
21 04. Vanuit Nederland 32 323521 04. 

D.J. Oostra (sekretaris), De Bosporus 6, 
NL- 8303 WB Emmeloord tel. 5270 98032. 
Vanuit België 31527098032. 

A. Oostra-Boelens (penningmeester), 
Emmeloord 

W.Löwenhardt (oud-voorzitter), 
Amsterdam 

O.M.A. Sp ronk, Den Haag 

Redaktie Au Courant: 
D.J. Oostra, U. Nimmegeers, R. Grooten, 

drs. K. Salverda 

LidmaatschapAu Courant: 
Hf1. 35,- per jaar (jaarabonnement op 

Au Courant inclusief). Giro 3853388 t.n.v. 
VKTV Emmeloord. Eurocheque, Interna
tional Money Order. 

Advertenties in Au Courant: 
Gratis inlassing voor leden 0 per num

mer), max. 10 regel. Niet-leden: Hf!. 10,
Tarieven voor grotere ruimtes op aanvraag. 
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LEDEN 
HELPEN 
ELKAAR! 

GEZOCHT: Kranten en tijdschriften 
met artikelen rond of over MIKIS 
THEOOORAKIS eender uit welk land 
en om het even in welke taal. 
(Periode 1960-'90) Schrijf met Uw 
prijs naar E.de Wilde, Blarenstr. 
18, B-2180 EKEREN, België. 

AANGEBODEN: Jaargangen NIEUWE 
DELFTSCHE COURANT 1903, 1904 en 
1905 (zeldzaam!) en de jaargangen 
2 en 3 (1887 en 1888) van de 

DELFTSCHE OPMERKER (drukkerij
exemplaren, met advertentie
onderstrepingen); de vijf jaar
gangen tezamen voor NLG 350.= of 
ruilen tegen voldoende (Nieuwe) 
Raalter Couranten of voldoende 
ansichtkaarten van Raalte en/of 
Delft van vóór 1940. 
W.G.T.van den Berg, Waterblok 51, 
2612 KX DELFT, tlf 015-141588 

MECCANO-VERZAMELAAR zoekt 
advertenties vanaf 1901, reclame
folders, prijslijsten, speelgoed
boekjes van Hausemann en Hötte, 
diverse jaargangen NA VIJVEN en 

MECCANO MAGAZINES. Peter Duyff, 
telef. 05908-18129. 

GEVRAAGD: Wie kan mij helpen aan 
BOEKENGIDSEN, BOEKENMOLENS en 

andere tijdschriften en brochures 
met RECLAME VOOR BOEKEN? Ook 
(oude) knipsels over de (kinder-) 
boekenweek zijn welkom. 
J.van der Veer, Klimop 11, 
9301 PK RODEN. 

AANGEBODEN: Een aantal kranten, 
waaronder enkele JUBILEUMNUMMERS, 
voorts WEEKBLADEN (De Unie, Het 
Leven, De Spiegel, Haagse Post, 
enz.) en wat BOEKEN betrekking 
hebbende op kranten. GEVRAAGD: 
Kranten periode 1940/1950. 
Voor een geldige postzegel van 75 
cent zend ik U mijn lijst toe. 
Joh.M.Middendorp, Liede 12, 8032 
AD ZWOLLE. 

GEZOCHT: "tiET VOLK" of ·VOOR
WAARTSCH" uit ,de oorlogsjaren, 
uitsluitend exemplaren waarin de 
strip SNEEUWVLOK DE ESKIMO· staat. 
Ook kopieën zijn welkom. 
Klaas Vanderspoel, Henri Dunant
Iaan 81, 9728 HC GRONINGEN. 



Au Courant 

Onderst~and ons jaarlijkse stukje 
dienstverlening aan de verzame
laars van jubileum-edities: 

10 .JAAR "(OPGERICHT 1981) 
Aajkaal, Calcutta, India 
éergamo Oggi,Bergamo, Italil 
CHINA DAILV, Beijing, China 
Daily News, Pullman WA, USA 
Eleftheri Ora, Athene, Griekenl. 
Eleftherotypia, Nicosia, Cyprus 
Ethnos, Athene, Griekenland 
Noticias da Tarde, Porto, Portugal 
El Nuevo Diario, Santo Domingo, 

Dom.Republiek 
Sawt Al Shaab, Amman, .Jordanil 
Solihuil Daily Times, S'hull, Eng. 
SOWETAN, Soweto, .Jo'burg, Z.Afr. 
Vail Daily, Vail, Colorado, USA 

25 JAAR (OPGERICHT 1966) 
Bandung Pos, Bandung, Indonesil 
Citizen Tribune, Morristown, 

Tennessee, USA 
Critica, Maracaibo, Venezuela 
Florida Today, Cocoa FL, USA 
Jornal da Tarde, Sao Paulo, Braz. 
Harian Indonesia, Jakarta, Indon. 
HOOGEVEENS DAGBLAD, Hoogeveen NL 
Maeil Kyungje Shinmun, Seoul, ROK 
Mayfair(tijdschr.) Londen, Engl. 
El Nacional, Sto Domingo, Dom;Rep. 
New Nigerian, Kaduna, Nigeria 
The North-West Star, Mount Isa, 

Queensland, Australil 
Pik iran Rakjat Harian Umum, 

Bandung, Indonesil 
Sandpoint Daily Bee, Sandpoint, 

Idaho, USA 
Sarawak Siang Pao, Sibu, Maleisil 
Shin Min Daily News, Kuala Lumpur, 
Maleisil. 
Warren Times-Observer, Warren, 

Pennsylvania, USA 

50 JAAR (OPGERICHT 1941) 
Addis Zeman, Addis Ababa, Eth. 
L'AURORE, Parijs, Frankrijk 
C6rdoba, Córdoba, Spanje 
DAILV MIRROR, Sydney NSW, Austr. 
Ehime Shimbun, Matsuyama, .Japan 
Halkin Sesi, Nicosia, Turks Cyprus 
Información, Alicante, Spanje 
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Ici Paris (tijdschr.), Parijs, Fr . 
.Jaén, Jaén, Spanje 
Journal, Caracas, Venezuela 
Kayhan, Tehran, Iran 
Menorca, Mahon, Menorca, Spanje. 
Navbharat, Mangalore, India 
La Prensa Austral, Punt a Arenas, 
Chili 

Shizuoka Shimbun, Shizuoka, jlJap. 
Siskiyou Daily News, Vrek a-i 
Californië, USA 

Ultimas Noticias, Caracas, 
Venezuela 

VJESNIK, Zagreb, .Joegoslavil 
ZUTPHENS DAGBLAD, Zutphen, NL 

75 .JAAR (OPGERICHT 1916) 
The Bolivar Commercial, Cleve

land, Mississippi, USA 
B.T., Kopenhagen, Denemarken 
The Citizen, Prince George, 
British Columbia, Canada 

El Civismo, Buenos Aires, Arg. 
DAGBLAD VOOR WEST FRIESLAND, 

Hoorn, NL 
The Daily American, West Frank

fort, Illinois, USA 
Daily Highlander, Lake Wales, 
Florida, USA 

The Daily News, Port Angeles, 
Washington (BC), USA 

El Diario Austral, Temuco, Chili 
HINDUSTAN, Bombay, India 
Katrineholms Kuriren, Katrine
.holm, Zweden 
Malvern Daily Record, Malvern, 
Arizona, USA 

The Terreil Tribune, Terreil, 
Texas, USA 

El Tiempo, Piura, Peru 
VOGUE (tijdschrift), New Vork 

100 JAAR (OPGERICHT 1891) 
Albany Heraid, Albany GA, USA 
Austin Daily Heraid, Austin, 

Minnesota, USA 
Anzeiger für die Stadt Bern, 

Bern, Zwitserland 
Bellefontaine Examiner, Belle

fontaine, Ohio," USA 
Coventry Evening Telegraph, 

Coventry, Engeland 
Daily Commercial News, Sydney 

NSW, Australil 
Daily News, Truro NS, Canada 
Diario de Burgos, Burgos, Spanje 

" Douglas County & Parker Daily 
News-Press, Castle Rock CO, USA 

Ennis Daily News, Ennis TX, USA 
EVENING HERALO, Dublin, Ierland 
GAZET VAN ANTWERPEN, Antwerpen, 
Guymon Daily Herald, Guymon, 

Oklahoma, USA 
The Herald, Everett WA, USA 
THE HERALD~ Harare, Zimbabwe 
Ibaraki, Mito, Japan 
Moundsville Daily Echo, Mounds-
vilie, W.Virginia, USA 

New Braunfels Herald-Zeitung, 
New Braunfels, Texas, USA 

Nieder~ächsische Post, Elze, BRD 
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la Nuova Sardegna, Sassari, Italië 
The Olympian, Olympia WA, USA 
The Reporter, lebanon IN, USA 
Sidney Daily News, Sidney OH, USA 
The Standard, St.Catharines, Ont., 
Canada 
The State, Columbia SC, USA 
Valley News Dispatch, Tarentum, 

Pennsylvania, USA 
Vernon Daily News, Vernon BC, Can. 
HET VOLK, Gent, België 
Waco Tribune-Herald, Waco TX, USA 

150 JAAR (OPGERICHT 1841) 
Barometern, Kalmar, Zweden 
THE CINCINNATI ENQUIRER, 
Cincinnati, Ohio, USA 

CORK EXAMINER, Cork, Ierland 
The Courier-Times, New Castie, 

Indiana, USA 
Iowa City Press-Citizen, Iowa 
City, Iowa, USA 

Journal-Review, Craw1ordsville, 
Indiana, USA 

Sundsvall Tidning, Sundsvall, 
Zweden 

200 JAAR (OPGERICHT 1791) 
Jeversches Wochenblatt (Dagbi.!) 
Jever, BR Duitsland 

Norwich Bulletin, Norwich, 
Connecticut, USA 

THE OBSERVER (Zondagsblad), 
Londen, Engeland 

TE KOOP GEVRAAGD 
Kranten en/of tijdschriften met daarin 
artikelen of advertenties over het merk 

DROSTE (Cacao- en Chocolade) 

uit de periode 1863 - heden. 

Bijzondere belangstelling voor: 
• Haarlems Weekblad van 27-06-1863 
~ Haagsche Post van 25-12-1923 
* Weekblad Panorama van 07-12-1957 
~ Weekblad Margriet van 14-11-1980 
• Reformatorisch Dagblad van 09-04-1988 
• Nieuwsblad vh Zuiden van.11-04-1988 

Ook andere zaken van Droste zijn welkom 
Prijsopgave aan: J.G. Koens 

Pos tbus 1186 
3260 AD Oud-Beijerland 

tel. 01860-19369 (tussen 18.00-22.00 uur) 

ALTIJD WELKOM' 
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MUTATIES 
LEDENLIJST 

Dritl ledtln htlbben te kennen 
~eyuven hun lidmaatschap met 
ingang van 1991 te beëindigen: 
149 C.B.v.d.Du~sen, Nieuwerkerk 
166 L.GloIal'unstl'oom, SUtlst 
050 K.K.M.Ganktlma, Leek 
E I"' is tléll aJI'eswl j z i01no bi j on s ' 
binnenYtlkomen, t.w.: 
011 K. KUI'nalolt, AI'is tide BI'ianJ
Riny 161, 3137 DA VLAARDINGEN 
Ver'uel' zijn van sOililllige Belgische 
leden ue postcoJtlS gewijzigd; zie 
hItJpvoor' JI:) leuenllJ st. 
Eén lId hetJ ft op z1J n vtJl'~uek een 
allu tJ I' 11JIIlalol t scltapsnummtJ I' 
gekl'egen, t.W.: 
123 W.G.T. van dep Berg, Delft 
De volytJlJue nieuwe leden hebben 
21vh htll argelopen kwat'taal bij 
OIIS aangemeld: 
183 A,van der Linden~ Zilveren 

Rijder 19, 3641 NM MIJDRECHT 
(alltls van/ovep Coca Cola) 

184 W.vall Sillay, r"'ul'eelsstt'aat 
79, 6-9470 DENDERLEEUW, 
België 

iSD S.W.Mollama, Hoofd.lpoal 15, 
9905 PA LEENS (Hogelandstel', 
Nieuwsblau van het Noopden) 

186 J.L.W.Wylel'; Bentinckstl'aat 
123, 2582 ST DEN HAAG 
(TweeJe Wepeldoorlog) 

187 Ruu KloImel', Sasket'stl'aat 142, 
1831 CP KOEDIJK (Nedeplandse 
vavau- en chocoladepeklame) 

188 A.H.Bonl:)faas, Joh.Geradtsweg 
132, 1222 PZ HILVERSUM 
(CUlIl'ulltunBltlmpels 1912-1920) 

Î 89 Duvllillen ta tiegl'oep '40-' 45, 
Egypltlluan 5, 2622 CK DELFT 
(R.RuuIIllak, stJkr,.,tal'ls) 

190 a,Boelens, Talmastraat 65, 
9402 HC ASSEN 

191 Slichting Gezellig en Leuk, 
Warmutlsstpaat 141, 1012 JB 
AMSTERDAM (strips wtlreldwijd) 

192 E.de Wilde, Blarenslpaat 18, 
6-2180 EKEREN, België (alles 
van & ovep Mikis Theodorakis) 

193 RuIf Schol, Regentenstraat 
32A, 1741 ER SCHAGEN (kranten 
ell lijdschl'lften vanaf 1960) 

194 C. v~n del' Hopst, Bpeadslpaal 
16A, 1601 KO ENKHUIZEN 
tlf 02280-19232 

Er zitten daarnaast nog zeker viel' 
nitluwtJ ledtlll ill Je "pipe-line"; 
21e d~loIrvuor de bijgaande leden
lijst, die later is afgedrukt dan 
de sluitdatulII van Jit nUllilne .. ·. H.et 
lijkt groeizaam weer te zijn voor 
onze vel'enigil'lg! 
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Ditmaal geen dagblad, maar een eiland in focus 

ETKANAALEI 

"Neutraal? Wie dat van zichzelf 
zegt is een verachtelijk persoon, 
diè niemand in de ogen durft te 
kijken. een besluiteloze stumper, 
die van verre toekijkt terwijl 
duizenden strijden om het schip 
van staat te redden!" Aldus de 
woorden van Mathieu Alexandre, 
grondlegger van de eerste krant 
die verscheen op het Kanaaleiland 
Jersey, en daarmee van een ooit 
bloeiende bedrijfstak: de dag- en 
weekbladpers van dat eiland. 

Dit jaar, 1990, vierde het enig 
overgebleven dagblad van dit 
Normandische eiland, de "Jersey 
evening Post", haar eeuwfeest; 
reden voor ons om de pershistorie 
van Jersey eens wat nader te 
beschouwen. een korte vakantie 
daar verschafte ondergetekende de 
gelegenheid om de voor dit artikel 
benodigde informatie te achter
halen in de verrassend grote 
openbare bibliotheek van de 
hoofdstad St.Helier. 

De Kanaaleilanden, waarvan Jersey 
er dus één is, zijn formeel zelf
standig, 'hebben eigen parlementen 
en wetten, en maken geen deel uit 
van de Europese Gemeenschap. Ze 
regelen hun meeste zaken zelf; 
alleen defensie, buitenlandse 
zaken, en zo nog een paar andere 
dingen zijn aan de regering in 
Londen gedelegeerd. En natuurlijk 
is de Britse koningin staatshoofd. 
Toch maken ze geen deel uit van 
het Ver. Koninkrijk, zoals alge
meen wordt gedacht. Volgens de 
Kanaaleilanders is het andersom, 
en hoort Engeland bij hen! 

Hoezo, zult U vragen. Wel, het is 
is natuurlijk slechts bij wijze 
van spreken. Het is gekomen toen 
in het jaar 933 de eilanden in 
bezit kwamen van de hertogen van 
Normandië, die DAARNA (AD 1066: 
Willem de Veroveraar) ook koningen 
van Engeland werden. een eeuw 
later kwamen Engeland en Normandië 
onder d~ eerste vorst van het huis 
~lantageret, die daarnaast nog 

grote delen van Frankrijk in leen 
hadden. De Franse koning von~dit 
maar niks, en er volgde een reeks 
oorlogen die gezamenlijk bekend 
staan als de Honderdjarige Oorlog. 

De gevolgen waren vérstrekkend. De 
Engelsen, hoewel ze op een gegeven 
moment dicht bij de overwinning 
waren, konden de Fransen in hun 
eigen land tenslotte toch niet de 
baas worden. De Normandisch-Britse 
koningen verloren gaandeweg meer 
terrein. In het zuidwesten (de 
stad Bordeaux en omgeving) hielden 
ze lang stand, hetgeen misschien 
de Engelse voorkeur voor de wijnen 
uit die streek (in Engeland claret 
genoemd) helpt te verklaren. De 
stad Calais bleef zelfs tot 1559 
Engels. Tot 1801 noemde de Britse 
koning zich tevens Koning van 
Frankrijk, en voerde hij de lelie 
in zijn wapen. De Honderdjarige 
Oorlog leidde in Engeland zowel 
als in Frankrijk tot de ontwikke
ling van een nationaal bewustzijn. 
Beide landen waren nog lange tijd 
ernstig verzwakt, hetgeen de 
ontplooiïng van het Bourgondische 
rijk waartoe ook Holland, Zeeland, 
Brabant, Vlaanderen, Henegouwen en 
Luxemburg behoorden, mogelijk 
heeft gemaakt. 

Wat de Kanaaleilanden betreft: 
koning Jan Zonder Land, die in 
1199 zijn broer Richard Leeuwen
hart opvolgde, en zo genoemd werd 
omdat zijn vader Hendrik 11 hem 
niet éen van de Franse bezitting
en had toegewezen, bracht de 
eilanden onder de Britse kroon in 
plaats van de Normandische. En zo 
is het gebleven tot op de dag van 
heden, met alleen de Franse 
bezetting in de Napoleontische 
tijd en die van de Duitsers in 
1940-'45 als onderbrekingen. 

De bevolking sprak een Frans 
dialekt, dat slechts heel langzaam 
door het Engels werd verdrongen. 
Op het ogenblik schijnt evenwel 
het Frans weer iets van het ver
loren gegane terrein te herwinnen. 
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Het lijkt een groot verschil: de 
eerste "Le Magasin de l'lle" van 
Mathieu Alexandre naast de "Jersey 
Evening Post" en sommige van de 
andere kranten die in onze tijd 
zijn gekomen en gegaan. Toch 
volgen ze alle een traditie van 
"zeggen waar het op staat", die 
twee eeuwen terug werd gevestigd 
met behulp van enkele handpersen 
te St.Aubin. De veranderingen die 
zich vanaf het begin in 1786 in de 
pers van Jersey hebben voltrokken 
weerspiegelen die op het eiland 
zelf. Van een groepje achter
gebleven eilanden, waar de huizen 
lemen vloeren hadden en de mensen 
paling soep aten en hun behoefte in 
de tuin deden, heeft het zich op
gewerkt tot een knooppunt van het 
financiële verkeer in de wereld, 
en daarbij een toeristische trek
pleister van de eerste orde. Het 
eiland (mede bekend geworden door 
de TV-serie "Bergerac") telt nu 80 
à 90.000 inwoners op een oppervlak 
dat nauwelijks groter is dan dat 
van Terschelling. 

Door de jaren heen z1Jn er tal van 
kranten geboren; een passende term 
als je het pijnlijke beginproces 
in aanmerking neemt, en de voort
durende aandacht die nodig is om 
een krant tot ontwikkeling te doen 
komen. Sommige hebben maar even 
bestaan; andere, zwaarden van inkt 
en papier, hebben in de eiland
geschiedenis een vaste plek weten 
te verwerven. Vele werden door de 
bevolking beschouwd als vrienden 
van de familie. De meeste kranten 
aarzelden niet zich midden in de 
bestaande kwesties en problemen te 
storten - een enkele zorgde zelf 
voor die problemen - en alle 
hadden ze iets te zeggen, in het 
bijzonder die kranten die één van 
de politieke partijen steunden. 

De journalisten van Jersey waren 
vanaf het begin gewend om wan
toestanden genadeloos aan de kaak 
te stellen. De bekritiseerden, en 
vaak waren dit mensen met macht, 
namen dit niet altijd even 
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s~~rtief op. Zeker in die begin
t1]d hoorde de zweep bij de 

,risiko's van het journalistieke 
vak. Van ten minste één redakteur 
op Jersey is bekend dat hij een 
"levensredder" bij zich droeg in 
d~ vorm van een met loden kogels 
verzwaard walvisbot, en dat ook op 
zijn minst één keer heeft moeten 
gebruiken om zich een ontevreden 
lezer van het lijf te houden. 

Onder degenen wier periodieke 
geschriften de eilanders hebben, 
geïnformeerd en geamuseerd zijn 
talrijke opmerkelijke figuren. Hun 
levensverhalen vormen feitelijk de 
persgeschiedenis van Jersey. En de 
eerder genoemde'Alexandre (1754-
1808) was van hen zeker niet de 
minst opmerkelijke. De tiende 
editie van zijn "Magasin" bevatte 
een parodie die handelde over een 
eiland genaamd Yeseri, en het tuig 
dat er het bewind voerde. Een 
aantal eilanders herkende zichzelf 
en Alexandre ging achter slot en 
grendel wegens smaad. De zaak 
sleepte jarenlang voor het gerecht 
en werd tenslotte geseponeerd, 
maar betekende wel het einde van 
~e Magasin. Maar men is journalist 
of men is het niet: Alexandre was 
er één, en hij ging dan ook door, 
en het verhaal evenzeer, met een 
krant genaamd "Gazette de l'lle de 
Jersey· . 

Philippe Mourant en de Engelsman 
John Stead waren bittere rivalen 
die 35 jaar lang verschillende 
kranten uitgaven met dezelfde naam 
("Gazette de l'11e de Jersey") en 
in hetzelfde formaat. Alexandre's 
"Gazette" werd opgericht om de 
Magot-partij te steunen. De tegen
stander, de Charlot-partij, begon 
in 1792 de "Soleil de l'lle de 
Jersey" waarvan de leiding werd 
toevertrouwd aan Mourant. De 
"Gazette" schreef hierover: 
"Verleden zaterdag schonk Mevrouw 
de Pers het leven aan een klein 
monstertje. Vreemd genoeg is de 
vader buiten zinnen van vreugde, 
en aangezien hij zijn schooiertje 
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noch schoonheid noch enig talent 
heeft kunnen schenken heeft hij 
besloten ons te verblinden met een 
schitterende naam.' Ondanks zijn 
mismaaktheid heet de boreling "Le 
Soleil de Jersey·. Zijn gezondheid 
is niet al te best. De dokter 
geeft hem nog geen jaar." Des
ondanks hield de Soleil het langer 
uit dan de Gazette! 

Ook Pierre Perrot (1789-1843) 
drukte zijn stempel op de journa
listieke geschiedenis van Jersey. 
In 1814, op 25-jarige leeftijd, 
werd hij redakteur van de 
"Chronique", en hij bleef dat een 
kwart eeuw lang. Uiteindelijk was 
hij het die de kranten van het 
eiland naar een hoger peil tilde. 
Zijn concurrenten, de beide 
"Gazettes" (Mourant en Stead) en 
de "Gazette de Césarée" waren geen 
hoogstaande produkten: de redaktie 
daar knipte gewoon artikelen uit 
Engelse en Franse kranten en nam 
die zonder meer over. Perrot wist 
hoe de Franse kranten werkten, en 
hun manier van commentaar geven en 
plaatselijk nieuws brengen stond 
hem aan. 

Toch waren ook de eerste nummers 
van de "Chronique" niet al te 
sterk, totdat Perrot op het idee 
kwam om, om zo te zeggen, op 
krui~tocht te gaan. Hij publiceer
de reeksen artikelen over één 
onderwerp, b.v. het papiergeld of 
de methodes van de sergeanten van 
de eiland-militie. Iedereen kocht 
nu de "Chronique": deze krant was 
anders, en je kon er niet omheen. 

Hoewel dit strijdbare beleid de 
'oplagecijfers gezond hield, en de 
krant straatlengtes voorsprong op 
zijn concurrenten gaf, vergde het 
van Per rot zelf de nodige offers. 
Niet alleen kwam het tot een serie 
rechtszaken, bij tijd en wijle 
voelde hij ook de brandende 
striemen van een paardezweep op 
zijn huid. Toch bracht hij het in 
zijn latere leven nog tot Jurat, 
een soort ere-rechter. Pas in 1917 
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hield de ·Chr~nique· op te bestaan 
en is daarmee, met zijn 103 jaar, 
nog steeds recordhouder op Jersey. 
Maar waarschijnlijk niet lang 
meer: het zit er in dat de "Jersey 
Evening Post" dit record over een 
paar jaar zal overtreffen. 

Het einde van de "Chronique" kwam 
in de vorm van een fusie met de 
"Nouvelle Chronique"j de krant die 
daaruit ontstond kwam, logischer
wijs, "Les Chroniques de Jersey" 
te heten. Deze Franstalige krant 
hield het tot 1959 uit. Tot het 
eind toe werd de redaktie gevoerd 
door Edmond de Laquaine, die in 
1902 op 22-jarige leeftijd was 
begonnen. Hij was op dat moment de 
jongste redakteur aller tijden op 
Jersey. "Les Chroniques" was de 
eerste eilander krant die van 
foto-clichés gebruik maakte. 

Eén van de grootste persoonlijk
heden in de geschiedenis van het 
eiland was zonder twijfel Abraham 
Jones Le Cras (1798-1869). In 
Balleine's Biografisch Woorden
boek van Jersey 'wordt hij een 
"agitator" genoemd. Hij was elke 
autoriteit een nagel in de 
doodskist, en hij heeft meer 
vlugschriften het licht doen zien 
dan wie ook. Hij beweerde dat het 
recht op ~elfbestuur van Jersey 
was gebaseerd op fraude en machts
misbruik. Plaatselijke macht
hebbers zouden in het verleden 
Engelse afgezanten in de luren 
hebben gelegd, en zodoende hun 
eigen posities hebben versterkt. 

Le Cras ageerde, in kranten die 
uit Engelse bronnen werden gefi
nancierd, tegen instanties als de 
Staten van Jersey. "De Staten", zo 
schreef hij, "zijn geen regionaal 
parlement of wetgevende instantie, 
maar slechts een gemeenteraad". 
Hij begon zijn krant onder de naam 
"The English and Foreign News·, en 
richtte in 1831 "The Patriot" op. 
Ook hij zag de gevangenis van 
binnen, en voelde meermalen de 
zweep op zijn lijf! 

(WORDT VERVOLGD) '1 
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"PALJASSEN VAN DE PERS" IN PERSMUSEUM 
TENTOONSTELLING OVER SATIRISCHE TIJDSCHRIFTEN 1848-1940 

De tentoonstelling is chronologisch van opzet en geeft een 
impressie van de aard en inhoud van de geïllustreerde satirische 
tijdschriften die tussen 1848 en 1940 in groten getale in ons 
land verschenen. Met artikelen en karikaturen wezen zij de lezer 
op de 'rotte plekken in de samenleving'. De bladen beperkten zich 
doorgaans niet tot satirische commentaren op de politiek of 
politieke figuren. Ook de kunst, het culturele en mondaine leven 
en de tijdgeest werden met enige regelmaat op de hak genomen. 

De expositie besteedt allereerst aandacht aan de voorlopers van 
het geïllustreerde satirische tijdschrift. Al in de 18de eeuw 
kende ons land satirische periodieken. Vanaf 1848 deden illustra
ties hun intrede in de pers en kwam de satire als journalistiek 
genre volledig totbloe!. Geleidelijk kreeg elke 'zuil' zijn 
eigen satirische spreekbuis. De socialisten liepen voorop met De 
Notenkraker. Het blad dankte zijn faam vooral aan de niets 
ontziende karikaturen van Albert Hahn. Met name Abraham Kuyper, 
de voorman van de anti-revolutionairen, was het mikpunt van spot 
in veel van Hahns prenten. De anti-revolutionairen beantwoordden 
de uitgave van De Notenkraker met de oprichting van De Houten 
Pomp, de katholieken kwamen met De Roskam. 

Na de Eerste Wereldoorlog nam het aantal satirische tijdschriften 
af. Wel werd de karikatuur en later ook de satirische column 
geleidelijk een vast onderdeel van elke krant. Thans kent ons 
land nauwelijks nog bladen die het predikaat satirisch verdienen. 
Voor satirische kost is men de laatste decennia vooral aangewezen 
op de televisie. 

De tentoonstelling geeft een beeldend overzicht van de hier 
geschetste ontwikkeling. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de 
technieken waarvan de satiricus doorgaans gebruik maakte, aan de 
verschillende uitgevers, redacteuren en tekenaars die zich achter 
de tijdschriften verscholen en aan de voorbeeldfunctie van de 
baanbrekende satirische tijdschriften die 1n het buitenland 
verschenen. 

De tentoonstelling wordt gepresenteerd in de vorm van een circus, 
om het dikwijls frivole uiterlijk van de bladen te benadrukken. 
Bovendien refereren de titels van veel bladen aan het circus- en 
narrenleven, zoals De Clown, Paljas, Polichinel en Uilenspiegel. 

De tentoonstelling gaat vergezeld van een rijk geïllustreerde 
catalogus die voor f 10,00 in het Persmuseum te verkrijgen is. 
Daarnaast verschijnt ter gelegenheid van de tentoonstelling de 
eerste van een, naar wij hopen, lange reeks werkuitgaven van het 
Persmuseum. De werkuitgave kost f 12,50 en brengt de in het 
Persmuseum aanwezige collectie satirische tijdschriften uitvoerig 
in kaart. De veelzijdige en unieke verzameling van het Nederlands 
Persmuseum is uitgangspunt geweest bij de keuze van het materiaal 
voor zowel tentoonstelling als publikaties. 

Vanzelfsprekend worden alle VKTV-Ieden van harte uitgenodigd om 
de tentoonstelling te komen bezichtigen. De tentoonstelling loopt 
van 1 december 1990 tot 1 maart 1991. Het museum is geopend op 
werkdagen van 10.00 uur tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 
uur tot 13.00 uur. Het museum is gesloten van 22 tot en met 26 
december en op 1 januari. De toegang is gratis. 

Wellicht tot ziens op de 
Cruquiusweg 31 te Amsterdam (020-6685866) 

11 Bijgaand: 
( Po U) 

Reclameplaat van Paljas. Geillustreerd weekblad 
gewijd aan kunst, humor en satire uit 1911. 
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Krantenverzamelaar Hart-' :,:-.'b_'2,,,,-,'·' 
mut Dach uit Berlijn bezit - -

"'-.<;::;:::' ten komen, 0015: nu nog, uit 
':.~~ in het kleine, zogenaamde 

de Leipziger 'Zeitung uit 
1815 waarin Napoleons af
tocht naar St. Helena wordt 
gemeld. Ook in zijn bezit: 
het enige dagblad in de 
plaatselijke taal op de da
tumgrens op het eiland Ton
ga en de enige krant van het 
eiland Pitcairn, waar nog 43 
nazaten van de muiters van 
de Bounty wonen .. Begeerde 
exemplaren voor kranten
verzamelaars. 

'midden-Rijnse' formaat. In '\-
~",,=,,=,m:-::"'~====~~~~~~g::::::;::::::~~~"""'~'''''~GAHO~ het jubileumnummer ook 
,-- de leukste ingezonden brie-I 

! ,~.' VIVE LE VOR~TJII!DD ven-anekdote die ik ooit I IM~O b~ .. ~"::~·;::;:;-':;::; ben tegengekomen. James. 
I ~ ll!. ~ ;-::_":.-:-.::: Gorden Bennett jr. liet tot I 
-iI-...... _.-... -1 1 ....... _l.I~'td_. I 
~.>:::.~.::':".:.=, """""" : 'I:::::'":;::",,,.!."::::,:::: aan zljn dood in 1918, in i 

IL ;::::'::.::::'.: I ' I :::.:::.:::;:=: 6718 nummers van de He-
,.,~;::"!'=:': :=~-:: ; i raId altijd dezelfde lezers-

iI :::::,.m. ".:::: , I =.~.:::, = "I brief afiärukken, onderte-~"'-"""_'''''''I c..... ... U_nool, :'~:.:;.::_: '~..=~==' kend met Old Philadelphia 'L :'f_'-' __ I 1-- " ,.,::-.-:-.-:.= ':::":::-.=:;': Lady, waarin gevraagd " "" .... ,"',--, I I·, - -~," •. _ .. ,I werd hoe men Fahrenheit 
Dach is lid van de Vereni

ging van Kranten- en Tijd
schriften Verzamelaars, de 
VKTV, die vandaag haar 

·it::~: ~ILEVE DE ROlig~;: :~,~!~r::~H~:~~~~;: 
eerste lustrum in Barneveld viert. De 
VKTV werd in 1985 door een twintig
tal verzamelaars opgericht tijdens een 
bijeenkomst in het Nederlands Pers
museum. De leden vinden dat kranten, 
een hogere bestemming verdienen 
dan na lezing dienst te doen als pakpa
pier voor makreel. 

De vereniging telt op dit moment 
132 leden, meer dan secretaris Oostra 
ooit had verwacht: "Wij dachten dat 
we de zeer weinigen, zo niet de eni
gen waren die deze zonderlinge hob-
by er op na hielden." . 

Personeelsadvertenties 
De specialisaties van de leden lopen 
nogal uiteen. Oostra: "Een van onze 
leden verzamelt alleen maar perso
neelsadvertenties, omdat hij vindt dat 
de Nederlandse sociale geschiedenis 
daar zo mooi in weerspiegeld wordt. 
De krapte op de arbeidsmarkt, de 
trucs die werkgevers in de jaren vijf
tig uithaalden om aan personeel te 
komen. Maar hij heeft ook de Nasa
advertentie waarop Wubbo Ockels in
dertijd solliciteerde. Weer anderen 
verzamelen alleen groot nieuws, zoals 

. maanlandingen, de Duitse eenwor
ding, de watersnoodramp uit 1953, de 
meidagen in 1940. Ik ken ook iemand, 
maar die is geen lid, die uitsluitend 
rouwadvertenties verzamelt." 

Zelf legt hij een geografische kran
tenverzameling aan waarbij hij overi-

gens niet de illusie van compleetheid 
koestert. "Er gaan wel Nederlanders 
naar Japan, maar die gaan allemaal 
naar Tokio of een andere grote stad. 
Bijna niemand gaat naar de provincie 
en daar heb je ook zeer vele kranten. 
Dat geldt ook voor landen als Mexico, 
Argentinië en India. In India heb je al 
honderden kranu=n." 

De vereniging geeft een kwartaal
blad uit, Au Courant genaamd. In het 
jubileumnummer staan uiteraard veel 
krantencuriosa. Een advertentie uit 
het Dagblad van Zuid-Holland uit 1865 
met een advertentie van het fregat
schip Doelwijk, bestemming Batavia: 
'Dit schip heeft luchtige en uitmuntende 
inrigtingen voor Passagiers en voert eenen 
geëxamineerden Doctor en eene melkge
vende Koe.' Of een lijstje van alle Ame
rikaansé dagbladen met een oplage 
minder dan 2.000 exemplaren per 
dag. Er zijn er negen waarvan de Daily 
Territorial uit Tucson met 1137 exem
plaren de kleinste is. 

Aandacht ook voor The Zoute Gazet
te, het enige tweetalige tijdschrift in 
België dat als ondertitel 'Le journal du 
centre du monde' heeft. In tegenstel
ling tot het Belgisch Staatsblad/Le Mo
niteur Beige dat de wetsteksten in het 
Frans en het Nederlands náást elkaar 
afdrukt worden in The Zoute Gazette 
deze twee talen door elkaar gebruikt. 

Het woord tabloid voor klein for
maat kende ik al, maar de DDR-kran-

gelijking met de Verenigde 
Staten, nog betaalbaar zijn. "Een 
Amerikaanse krant met het nieuws 
van de aardbeving in' San Francisco, 
begin deze eeuw, daarvoor wordt in 
Amerika tienduizenden dollars be
taald. Gelukkig komt .dit soort toe
standen hier niet voor. Pas kocht ie- , 
mand bij een antiquariaat nog een i 
krant uit 1681 voor een tientje, dar is I 
wel uitzonderlijk maar in Nederland I 
is het zeker nog een betaalbare hob- , 
by." 

In de container 
Wel vindt hij het betreurenswaardig I 
dat archieven zo weinig oog hebben 
voor de verzamelaar. "Ik hoorde dit 
weekeinde het gerucht dat het Tro
penmuseum onlangs een partij kran
ten uit Nederlands Oost-Indië uit de 
jaren veertig en vijftig in de container 
heeft gegooid. We zijn het nog aan het 
uitzoeken maar als het waar is, vind 
ik dat zeer jammer want kranten uit 
die periode zijn zeer schaars. Oude 
Java-bodes, daar is men gek op." 

Tenslotte nog een tip van een Lon
dense verzamelaar uit het jubileum- , 
nummer. De droogbroodkuis: vuile 
plekken op oud krantepapier kan 
men behandelen door ze te deppen 
met zacht brood. 

HANS HOEKSTRA 

VI<TV. Postbus 137, 
8300 AC Emmeloord 

Ons eerste lustrum is niet onopgemerkt voorbijgegaan in 
de landelijke pers: bovenstaande bijdrage verscheen in 
Het Parool van 9 nov. 1990. 

!J 
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De dagbladpers in Australië 
De Australiërs kopen gemiddeld meer dan 4.5 miljoen kranten 
per dag; op zondagen rond de 3 miljoen. Hiermee komen ze als 
krantenlezende natie op de negende plaats in de wereld. Van 
deze aantallen komt het leeuwendeel voor rekening van een 
stuk of 30 kranten in de hoofdsteden van de deelstaten van 
het Gemenebest van Australië. 

Het land is ongeveer even groot als de. Verenigde Staten, 
maar telt niet zo heel veel meer inwoners dan Nederland. De 
Australiërs wonen in overgrote meerderheid in een paar grote 
steden, met name de deelstaat-hoofdsteden Sydney, Melbourne, 
Brisbane, Adelaide en Perth, en voor het overige in hoofd
zaak langs een naar het zuiden toe breder wordende strook 
langs de oost- en zuidoostkust, zoals uit de geografische 
verspreiding van de dagbladuitgevers ook al blijkt. 

De laatste 30 jaar is het.perslandschap in Australië, zoals 
in de meeste andere ontwikkelde landen, ingrijpend veranderd 
door de concurrentie van elektronische media, technische 
vernieuwingen in de bedrijven zelf, en verschuivingen in 
eigendom en beheer van de uitgeverijen. Desondanks zijn er 
in die periode twee dagbladen van de grond gekomen die als 
de eerste "landelijke" kranten aangemerkt mogen worden: de 
"Australian Financial Review a , opgericht in 1952 als week
blad, en in 1962 als dagblad voortgezet; en "The Australian" 
die in 1964 in de federale hoofdstad Canberra werd opge
richt, maar nu voornamelijk vanuit Sydney en Melbourne wordt 
gerund. Ook enkele landelijke weekbladen werden in de drie 
afgelopen decennia opgericht, zoals "Sunday Review" (1970), 
later genoemd "Nation Review", en "National Times" (1971). 
Het zelfde geldt voor een aantal· regionale zondagsbladen. 

De Australische pers wordt gedomineerd door een drietal 
grote concerns. In de eerste plaats is dit John Fairfax and 
Sons Ltd., die de "Sydney Morning HeraId", "Australian 
Financial Review", "National Times", "Canberra Times", "The 
Age" , en "The Sun-Herald" uitgeeft naast een flink aantal 
tijdschriften, waaronder oplage-krakers als "Womanis Day", 
"People" en het tienerblad "Dolly". Groter nog dan Fairfax 
is de HeraId & Weekly Times groep, die naast plaatselijke en 
regionale kr~nten, waaronder KThe West Australian" en "Daily 
News" uit Perth, "The HeraId" uit Melbourne, en "The 
Mercury" uit Hobart, flinke paketten aandelen bezit in 
andere, zoals "Advertiser" uit Adelaide en "Courier-Mail" 
uit Brisbane. Als derde groep is daar The News Ltd., 
eigendom van de ons welbekende Rupert Murdoch, vernoemd naar 
"The News" uit Adelaide waar hij zijn carrière begnn, en die 
nog steeds in zijn bezit is. Daarnaast maken "The 
Australian" , "Daily Telegraph-Mirror" en "Sunday Telegraph" 
er deel van uit.· The News Ltd. is de enige Australische 
krantengroep die internationaal is en, dankzij Murdoch's 
overzeese bezittingen in vooral de Ver. Stat~n en 
Gr06t-Brittannië, voo~ zijn nieuwsvoorzienirig onafhankelijk 
is van het Australische persbureau AAP. 
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The Advertiser Adelaide SA 215.000 1858 
The Advocate Burnie TAS 26.000 1890 
The Age Melbourne VIC 236.000 1854 
Ararat Advertiser (3pw) Ararat VIC 3.000 1857 
The Area News (4pw) Griffith NSW 4.000 1925 
Armidale Express (3pw) Armidale NSW 5.000 
The Australian Sydney NSW 116.000 1964 

(edities te Adelaide SA, Brisbane QLD, Canberra ACT, 
Hobart TAS, Melbourne VIC, Perth WA, Sydney NSW) 

Australian Financial Review Sydney NSW 64.000 1963 
Barrier Daily Truth Broken HilI NSW 8.000 1908 
Bendigo Advertiser Bendigo VIC 17.000 1853 
Border Morning Mail Albury/Wodonga NSW 26.000 1903 
Border Watch Mount Gambier SA 9.000 1861 
Cairns Post Cairns QLD 21.000 1882 
The Canberra Times Canberra ACT 45.000 1926 
Central Western Daily Orange NSW 7.000 1945 
Champion-Post (3pw) Park es NSW 3.000 
Chiêu duong (Vietnamees) Cabramatta NSW ..... 1985 
Chronicle Maryborough QLD 9.000 1860 
The Chronicle Toowoomba QLD 25.000 1861 
Chronicle-Despatch (3pw) Wangaratta VIC 4.000 
Coffs Harbour .Advocate Coffs Harbour NSW 22.000 1907 
Colac Heraid (3pw) Colac VIC 6.000 
The Courier Ballarat VlC 22.000 1867 
The Courier-Mail Brisbane QLD 233.000 1933 
Cowra Guardian (3pw) Cowra NSW. 5.000 
The Daily Advertiser Wagga Wagga NSW 15.000 1868 
Daily Commercial News Sydney NSW ...... 1891 
The Daily Examiner Graf ton NSW· 7.000 1859 
Daily Liberal & Macquarie Advocate DubboNSW 6.000 1874 
The Daily Mercury Mackay QLD 17.000 1866 
Daily Mirror (tot 8 oct 1990) Sydney NSW 329.000 1941 
Daily News Perth WA 105.000 1840 
Daily News I Goid Coaster Murwillumbah NSW 8.000 1914 
Daily Sun Brisbane QLD 114.000 
Daily Telegraph (tot 8 oct '90) Sydney NSW 300.000 1935 
Daily Telegraph Mirror Sydney NSW ....... 1990 

(ontstaan uit fusie ~ussen Daily Mirror en D. Telegraph) 
o Ellinikos Kirykas (Grieks) Glebe NSW 25.000 
Examiner Launeeston TAS 38.000 1842 
Geelong Advertiser Geelong VIC 30.000 1840 
Geraldton Guardian (4pw) Geraldton WA 6.000 1906 
Gold Coast Bulletin Southport QLD 29.000 1885 
Goulburn Evening Post Goulburn NSW 6.000 1848 
Gympie Times Gympie QLD 6.000 1868 
Hamilton Spectator (3pw) Hamilton VIC 7.000 
The'Herald (tot 8 oct 1990) Melbourne VlC 335.000 1869 
Herald-Sun Melbourne VlC ....... 1990 

(ontstaan uit fusie tussen The Heraid en Sun-News Piet.) 
lilawarra Mercury Wollongong NSW 35.000 1855 
Inverell Times (3pw) lnverell NSW 4.000 
Kalgoo~lie Miner Kalgoorlie WA 6.000 1895 
Lithgow Mercury Lith~ow NSW 4.000 1878 
Macleay Argus. (3pw) Kempsey NSW 4.000 
The Manly Daily Manly NSW 73.000 

11 



Au Courant december 1990 / jrg.5 nr. 4 

12 

Manning River Times (4pw) 
The Mercury 
The Mercury 
The Morning Bulletin 
The Newcastle Morning HeraId 
The News 
News-Mail 
Norfolk Islander(W} 
The Northern Daily leader 
The Northern Star 
The Northern Territory News 
The North-West Star 
The Observer 
The Port Macquarie News (3pw) 
The aueensland Times 
The Shepparton News 
Singleton Argus (3pw) 
Sing Tao (Chinees) 
The Standard 
The Sun (tot plm. 1988) 

Taree NSW 5.000 
Hobart TAS 56.000 
Maitland NSW8.000 

Rockhampton aLD 22.000 
Newcastle NSW 62.000 
Adelaide SA 180.000 
Bundaberg alD 12.000 
Norfolk Island 1.700 
Tamworth NSW 13.000 
lismore NSW 22.000 
Darwin NT 16.000 
Mount Isa alD 5.000 
Gladstone alD 6.000 

Port Macquarie NSW 5.000 
Ipswich alD 16.000 
Shepparton VIC 7.000 
Singleton NSW 3.000 
Sydney NSW ..... . 

Warrnambool VIC 11.000 
Sydney NSW 262.000 

1854 
1843 
1861 
1858 
1923 
1907 
1965 
1872 
1876 
1952 
1966 
1868 

1859 
1877 

The Sun News-Pictorial (tot 
Sunraysia Daily 

8-10-90) Melbourne 578.000 

1872 
1910 
1-922 
1920 
1980 Sunshine Coast Daily 

Swan HilI Guardian (3pw) 
The Sydney Morning HeraId 
Telegraph (tot 19881) 
Townsville Daily Bulletin 
Warwick Daily News 
Wellington Times (3pw) 
The West Australian 
Western Advocate 
Wimmera Mail-Times (3pw) 

ZONDAGSBLADEN 
Advocate Weekender 
FNa Sunday 
National Times 
Sunday Exa~iner-Express 
Sunday Independent 
Sunday leisure 
Sunday Mail 
Sunday Mail 
Sunday Observer 
Sunday Press 

I Sunday Sun 
Sunday Tasmanian 
Sunday Telegraph 
Sunday Territorian 
Sunday Times 
Sun-Herald 
The Weekend Australian 
Weekend News 

Mildura VlO 8.000 
Maroochydore alD 9.000 

Swan HilI VIC 4.000 
Sydney NSW 256.000 1831 
Brisbane aLD 137.000 1872 

.Townsville aLD 25.000 1881 
Warwick aLD 6.000 1864 
Wellington NSW 2.000 
Perth WA 235.000 
Bathurst NSW ..... . 
Horsham VlO 

Burnie TAS 
Cairns aLD 
Sydney NSW 
Launceston TAS 
Perth WA 
1 
Adelaide SA 
Brisbane aLD 
Melbourne VIC 
Melbourne VlC 
Brisbane aLD 
Hobart TAS 
Sydney NSW 
Darwin NT 
Perth WA 
Sydney NSW 
Sydney NSW 
Perth WA 

7.000 

26.000 
28.500 
86.000 
38.000 
65.000 

261 .000 
359.000 
122.000 
146.000 
375.000 

65.000 
638.000 

11.000 
252.000 
574.000 
200.000 

72.000 

1833 
1963 

1986 

1969 

1912 
1933 
1971 
1973 
1901 

1939 
1984 
1897 
1953 

Van zeer onlangs dateert d~ fusie tussen R.Murdoch's avond
en oèhtendkranten in Sydney en Melbourne, waarop ons lid 
Alan Tigay in de Verenigde Staten ons attendeerde. 
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ACT 
NT 

·SA 
VIC 

A~str. Capital Territory 
Northern Territories 
South Austr'alia 
Victoria 

NSW 
GlD 
TAS 
WA 

New South Wales 
Gueensland 
Tasmania 
West Austr'alia 

Wij danken onze leden F.Mans uit lyon en A.Tigay uit Mont
clair' NJ, USA, voor' hun medewerking bij de totstandkoming 
van dit dagblad-overzicht. Voor het overige zijn de gevens 
afkomstig uit Editor' & Publisher Yearbook, USA en Bennis 
Media Directory, UK.-

NORTI-IERN 

TEAAITOAIES 

WEST AUSTRALIA 

DJO 

• Mount lsa 

OUEENSLAND 

Aundaborg 
MaryoorouYh 

Gymp; eU 
1l!lIiI!>&iIIlP .... __ &lI'li!i!>Ii!I!ilI!!lIlII~/iI!!I!iiiiD 

I 
• SOUTH AUSTAALIf"I---____ _ 

Kalgoorlie 
lIJ 

TE KOOP: nog 35.000 kranten "DE 
TI~D· ingebonden 1890-1913, NLG 
2,000.=. Geen losse kranten meer. 
Verontschuldiging voor geen 
reaktie bij dezen. H.~chut, 

Amstelstraat 58, 9725 KX 
GRONINGEN. Tel. 058-265718. 

I 
I NEW 

I 
I 

GEZOCHT: .JUBILEUMNUMMERS van 
dagbladen, al of niet Duitstalig, 
tussén 1900 en 1970. In ruil daar
voor AANGEBODEN: dubbe1e .JUBILEUM
NUMMERS of ander'e speciale 
edities. Heinz Schr'amm, Genfer Weg 
3, 0-1000 Berlin 45, Duitsland. 
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1 nd flU 
erste kwartaal 4 

jan 1941 
De Belgische rexistenleider Láon 
o egrelle betuigt zijn steun voor 
de nazis. 

6 jan 1941 
President Roosevelt lanceert in 
zijn "State of the Union" zijn 
vier-vrijhedenleer. 

10 ian 1941 
Drie Britse oorlogsschepen bij 
Sicilië aangevallen door Duitse 
vliegtuigen en beschadigd.-
Op bevel van Seyss-Inquart moeten 
Nederlandse burgers van Joodse 
afkomst worden geregistreerd. 

11 i an 1941 
Koninklijke Nederlandsche Brigade 
opgericht in Engeland. 

16 jan 1941 
Een gewapend konflikt breekt uit 
tussen Thailand en het door de 
Japanners bezette Frans Indo
China.-
Japan eist aansluiting van Ned. 
Oost-Indië bij de Oostaziatische 
Gemeenschappelijke Welvaartssfeer 
van de Japanners. 

21 jan 1941 
De Belgische regering in Londen 
doet de Belgische Kongo aan 
gealliëerde zijde aan de oorlog 
deelnemen.- De Rosmeense 
diktator Antonescu voorkomt met 
Duitse hulp een staatsgreep. 

22 jan 1941 
Britse en Australische troepen 
veroveren Tobroek in Cyrenaica, en 
nemen 25.000 Italianen gevangen. 

24 jan 1941 
De Britten beginnen een offensief 
tegen de Italianen in Ethiopië. 

29 jan 1941 
Geheime Brits-Amerikaanse staf
besprekingen te Washington DC. 

31 jan 1941 
Wapenstilstand tussen Thailand en 
(Vichy~Frans) Indo-China gesloten. 

5 feb 1941 
Drie NSB'ers benoemd tot Commissa-
ris der Provincie.-
Oud-premier De Geer (wegens 
defaitisme vervangen door prof. 
Gerbrandy) keert via Lissabon in 
Nederland terug. 

6 feb 1941 
Britse troepen veroveren de haven
stad Benghazi in Libië~-
Auke Adema wint de zevende Friese 
Elfstedentocht. 

10 feb 1941 
Het eerste nummer van Het Parool 
verschijnt onder die naam. 

11 feb 1941 
Admiraal Dar'lan wordt benoemd tot 
plaatsvervanger van Pétain. 

12 feb 1941 
Generaal Erwin Rommel, benoemd tot 
commandant van het pas opgerichte 
Duitse Afrika Korps, komt aan te 
Tripoli, Libië. 

13 feb 1941 
In Amsterdam wordt op last van de 
Duitsers de Joodse Raad opgericht. 
Voorzitters worden A.Asscher en 
p'rof.dr.D.Cohen. 

14 feb 1941 
De eerste eenheden van het Duitse 
Afrika Korps arriveren in Libië. 

17 feb 1941 
Turkije en Bulgarije sluiten onder 
druk van Duitsland een vriend
schaps- en non-agressie-pakt. 

23 feb 1941 
De Britten besluiten Griekenland 
militair bij te staan en vanuit 
Egypte troepen te sturen. 

25 feb 1941 
In Amsterdam breekt op initiatief 
van de CPN de Februaristaking uit, 
als protest tegen de vervolging 
van de Joden, De staking begint 
bij het openbaar vervoer, en slaat 
spoedig over naar de Zaanstreek en 
het Gooi. 
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1 mar 1941 
Himmler bezoekt het concentratie
kamp Auschwitz, en besluit tot de 
bouw van het bijkamp Birkenau.
Bulgarije sluit zich aan bij het 
Duits-Italiaans-Japanse Drie
mogenhedenverdrag.-
Ernst Cahn, de eigenaar van de 
ijssalon Koco te Amsterdam, valt 
als eer.te in Nederland voor een 
Duits vuurpeloton. 

5 mar 1941 
Het Vrijheidsfront, overkoepeling 
van diverse Belgische verzets
organisaties, opgericht. 

6 mar 1941 
De communist Leen Schijveschuurder 
wordt wegens zijn aktiviteit en 
tijdens de Februaristaking door de 
Duitsers gefusilleerd. 

11 mar 1941 
Het Amerikaa~sa Congres naemt de 
Land-Lease Act aan. 

13 mar 1941 
De eerste massa-executie vindt 
plaats: 18 mannan worden op de 
Waalsdorpervlakte gefusilleerd. 

25 mar 1941 
De Joegoslavische premier Cvet
kovic en minister van buitenlandse 
zaken Cincar-Markovic tekenen in 
Wenen onder zware Duitse druk het 
Driemogendhedenverdrag. 

27 mar 1941 
Joegoslavische officieren plegen 
een staatsgreep: de regent, prins 
Paul, wordt afgezet ten gunste van 
de jonge Peter II, tot grote 
vreugde van de Joegoslaven. De 
regent, de premier en al zijn 
ministers worden gevangen gezet. 

28 mar 1941 
Zeeslag bij Kaap Matapan: de Royal * Navy boort drie Italiaanse kruisers 
en twee jagers de grond in. 

30 mar 1941 
Rommel lanceert offensief tegen de 
Britten in No~rd-Afrika. 

* Zie pagina 22: 
een artikel uit de 
Daily Sketch (31/3/41) 
over de aktie van de 
Royal Navy bij kaap 
Matapan. 
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Barneveld, 10 november: 
onze lustrumviering"'G 

Wij hebben het nog niet eerder 
meegemaakt: een Dok'groep / VKTV -beurs 
die zo druk werd bezocht! Van onze eigen 
leden schatten wij de opkomst op zo'n 20 
procent; enerzijds een beetje schriel, 
anderzijds te vergelijken met eerdere beurzen. 

Toch lijkt ons dit voor verbetering 
vatbaar. Waar ligt dat nu aan? Zo ver weg is 
Barneveld nu ook weer niet. En heus, u mist 
veel als u wegblijft. Want de meesten hebben 
hun verzamelingen weer flink kunnen 
uitbouwen, niet in het minst tijdens de veiling 
na de middag, en zo'n paar uurtjes temidden 
van een gemoedelijk gezelschap gelijk
gestemden heeft ook zo zijn kreatieve waarde. 

De veiling overigens had een omzet van 
net boven de 1.000 gulden, waarvan 25 
procent in de klubkas vloeide. Er was één 
bieder die in zijn eentje goed was voor bijna 
de helft van de omzet! Een apart woord van 
waardering dient uit te gaan naar onze 
veilingmeester, de heer Kornaat uit 
Vlaardingen, die op efficiënte wijze de kavels 
erdoor hamerde. Toch bleek het ook voor hem 
de eerste keer te zijn dat hij een veiling leidde. 
Wen done! 

Zoals gezegd ging het om een beurs van 
de Documentatiegroep '40-'45, waar de 
VKTV bij heeft ingehaakt. We menen te 
mogen vaststellen dat één en ander tot 
tevredenheid van beide kanten heeft plaats
gevonden. Het is ons dan ook een genoegen 
hier melding te maken van het feit dat de 
Documentatiegroep '40-'45 lid geworden is 
van de VKTV, en andersom, één en ander met 
gesloten beurzen. Welkom! 

Tenslotte werd 's middags, na afloop 
van de veiling, en na een broodmaaltijd waar 
de meesten onzer toen ook wel aan toe waren, 
onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. 
Vooraf werd de heer Kreuzen met een 
geschenk bedacht voor zijn geweldige 
ledenaanbreng. Wie wenst te beschikken over 
een exemplaar van de notulen, moet dat maar 
even kenbaar maken. Het is een te lang 
verslag om in Au Courant af te drukken. 

1S 
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50 jaar geleden: het eerste kwartaal 1941 

Het nieuwe jaar 1941 zou een 
tweetal gebeurtenissen te zien 
geven die het verdere verloop en 
in feite ook de afloop van de 
oorlog in beslissende mate zouden 
beïnvloeden, in die zin dat tegen 
de leden van het Driemogendheden
pakt krachten in het geweer zouden 
worden gebracht waar zij tenslotte 
niet zouden tegen zijn opgewassen. 
Maar in de eerste drie ma~nden was 
er nog geen sprake van aktieve 
deelname van de Verenigde Staten 
en de Sovjet-Unie, noch die van 
Japan. Wél· waren er enige voor
tekenen, voor wie ze wilde zien. 

Achteraf kan men zich afvragen wat 
de Japanners, met name, heeft 
bezield om te gaan meedoen: ze 
hadden kunnen weten dat hen vroeg 
of laat een zware rekening zou 
worden gepresenteerd. Waar zelf
overschatting, geboren uit een 
vrijwillig isolement, op zijn 
beurt voortgekomen uit een drang 
naar identiteitsbehoud en een 
verkeerd begrepen eigenbelang, toe 
kan leiden! Helaas zien we er af 
en toe nog steeds nieuwe voor
beelden van. 

, 
Begin 1941 was de oorlog nog 
steeds in hoofdzaak een kwestie 
tussen het Britse rijk enerzijds 
en Duitsers en Italianen ander
zijds. Niettemin kon ook toen 
zeker al worden gesproken van een 
wereldoorlog, met name waar het 
betrof de gevechtshandelingen op 
zee. De Slag om de Atlantische 
Oceaan woedde volop. Hierbij ging 
het niet zozeer om de beheersing 
van de verbindingsroutes ter zee 
als wel om de concrete logistieke 
hulpmiddelen, de vracht- en tank
schepen dus, waarvan de Britten 
afhankelijk waren. Niet alleen 
voor hun oorlogsinspanning maar 
voor hun overleven als natie. 

Naast hun onderzeeboten en opper
vlakteschepen zetten de Duitsers 
ook vliegtuigen in tegen de koop
vaardijschepen. Het gebruik daar
van werd vereenvoudigd doordat ze 
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zelf praktisch geen handelsschepen 
meer op zee hadden: met uitzonde
ring van een aantal bevoorradings
schepen ten dienste van de Duitse 
marine was elke koopvaarder op de 
Noordatlantische wateren, ook in
dien die een neutrale vlag voerde, 
een schietschijf voor de Duitse 
torpedo's. En hun inspanningen 
waren niet vergeefs: waar er van 
september '39 tot april '40 bijna 
690.000 brt aan scheepsruimte ver
nietigd werd (bijna 100.000 brt 
per maand), liep dit van april '40 
tot maart '41 op tot 2.314.000 brt 
(meer dan 200.000 brt per maand) 
waarvan beide keren meer dan de 
helft onder Britse vlag. Van het 
verlies aan mensenlevens spreken 
we dan nog niet eens. Ook deed er 
zich een verschuiving voor in de 
zeegebieden waar deze verliezen 
zich met name voordeden. Waren de 
Duitse aktiviteiten aanvankelijk 
geconcentreerd ten noorden en 
noord-oosten van Schotland en ten 
zuid-westen van Cornwall, in een 
later stadium raakte vooral de 
zeebodem ten westen van Schotland 
bezaaid met wrakken. 

Het spreekt vanzelf dat de Britten 
dit niet over hun kant konden 
laten gaan. Voor hen was het een 
race tegen de tijd: ze moesten het 
zien vol te houden (een Duitse 
invasie leek toen nog niet uitge
sloten, en de Blitz eiste een 
zware tol) totdat mogelijk één of 
meer machtige bondgenoten zich aan 
hun zijde zoud~n scharen. Wannéér 
dat zou gebeuren hing toen nog in 
het ongewisse; het kon best nog 
een jaar of twee duren. En in dat 
geval zou het verloren gaan van 
schepen in dit tempo een Britse 
nederlaag betekenen. Alle scheeps
werven hadden hun handen nu al 
méér dan vol met de bouw van vele 
nieuwe schepen, zow~l voor de 
koopvaardij als voor de Royal 
Navy, waarbij ook landingsschepen 
die de vooruitziende Churchill had 
laten bestellen voor-toekomstige 
amfibische oper'aties. Bovendien 
lag~n talrijke schepen te ~achten 
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op herstel van schade opgelopen 
hetzij op zee hetzij bij Duitse 
luchtaanvallen op Britse havens. 
Dat de capaciteit ontb~ak om 
daarnaast ook nog eens alle 
verlor~n gegane schepen op korte 
termijn te vervangen zal ook de 
Duitsers wel bekend zijn geweest. 

Hoewel de Duitse onderzeeboten het 
leeuwendeel van de Britse scheeps
verliezen voor hun rekening namen, 
lieten de oppervlakteschepen zich 
evenmin onbetuigd. En dat terwijl 
de reusachtige Duitse slagschepen 
Bismarck en Tirpitz nog niet eens 
op zee waren gesignaleerd. Van 
tijd tot tijd lieten de Duitsers 
een gerucht ontsnappen over het op 
handen zijnde uitvaren van één van 
deze schepen: dat op zich al nood
zaakte de Britten al hun nieuwe 
slagschepen in Scapa Flow op de 
Orkaden in gereedheid te houden. 
Van een serie van vijf was het 
eerste schip, HMS King George V, 
in 1940 in dienst gesteld; twee 
andere, HMS Duke of Vork en HMS 
Prince of Wales, zouden in het 
nieuwe jaar volgen. 

In verband met de aktiviteiten van 
andere Duitse oppervlakteschepen 
werden de oudere slagschepen 
dikwijls ingeschakeld voor het 
begeleiden van konvooien. De 
Duitse slagkruisers Scharnhorst en 
Gneisenau onder admiraal Lütjens 
kregen op 8 februari 1941 een 
Brits konvooi uit Halifax in zicht 
en hadden hun aanvalsmanoeuvres al 
ingezet toen ze tot hun verrassing 
het escorterende slagschip HMS 
Ramillies ontdekten. De orders die 
Lütjens had meegekregen luidden 
dat in zo'n geval kontakt moest 
worden vermeden, en dus werd de 
aanval afgebroken. Twee weken 
later zag de Duitse admiraal kans 
vijf vrachtvaarders, op weg naar 
Canada, in de grond te boren. Om 
een Britse reaktie te ontlopen 
begaf hij zich zuidwaarts, en kwam 
op 8 maart een konvooi tegen dat 
zich te Freetown in Sierra Leone 
had verzameld voor de thuisreis. 
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Voor een belang ri j k deel, waren dit 
schepen die voeren op de route 
rond de Kaap Van en naar Egypte. 
Ook hier maakte een slagschip, HMS 
Malaya, ingrijpen onmogelijk. De 
onderzeeboten, die Lütjens er 
vervolgens op af stuurde, torpe
deerden evenwijl vijf schepen uit 
dit konvooi. Daarna trok hij west
waarts waar op 15 maart zes lege 
Britse tankschepen, die van een 
konvooi afgescheiden waren 
geraakt, werden vernietigd c.q. 
buitgemaakt. De dag daarna vielen 
nog eens tien schepen uit dat 
zelfde konvooi aan de Duitse slag
kruisers ten offer: alleen die 
beide dagen kwamen de Britten te 
staan op een verlies Van ruim 
80.000 brt. Voor de duur van de 
hele operatie bedroeg het totaal 
115.000 brt. 

Wetend dat hij op grote successen 
kon bogen, en dat het slagschip 
HMS Rodney in aantocht was, 
besloot' Lütjens tot de thuisreis: 
de Scharnhorst en de Gneisenau 
liepen op 22 maart de haven van 
Brest binnen. De ZWare kruiser 
Hipper had intussen het hare tot 
de Duitse successen bijgedragen 
door van een thuisvarend Brits 
konvooi uit Freetown, waar nog 
geen escorte aan was toegevoegd, 
zeven van de 19 schepen te ver
nietigen. Ook de Hipper begaf zich 
na afloop naar Brest. 

Eén en ander bracht Churchill er 
toe de Battle of the Atlantic af 
te kondigen, in een pog{ng om alle 
beschikbare hUlpmiddelen te con
centreren op het weerstaan van 
deze ernstige bedreiging. Hoewel 
deze afkondiging pas op 25 juni 
1941 in het Lagerhuis plaatsvond, 
werden de eigenlijke richtlijnen 
al in begin m~art uitgevaardigd. 
Zij behelsden akties tegen de 
Duitse lange-afstand~ bommen
werpers van de types Focke-Wulf en 
Junkers 88, di~ al of niet in 
samenwerking met U-boten tegen de 
Britse koopvaarders werden in
gezet: konvooien zouden voortaan 

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

11 



ill 

MARCH 12, 1941 

FRO 

, 
ROBERT 

RESi DENT ROOSEVEL T TOD 

, 
ITH N 

NEW VORK, TUESDAV. 
SIGNED THE LEASE-LEND 

BILL AFTER THE HOUSE OF REPRESENTATIVES, ACCEPT· 
ING THE SENATE END ENTS TO I HAD PASSED IT 

BV 317 VOTES TO 71. 

I mmediately aftar the Act had be en signed the President approved the 
transfer of the fint allotment of yand matarial. 

The President declined to disclo se the type of equipment involved, uut 
said th at the amount was small. The greater pOl'tion would go to Britain 
<tud some would be sent to Greece. 

Into Partn.ership 
SATURDAY, March 8, 19.41, will be noted as a date 

of particular significance when; in the history 
of the Serond World War, the defeat of Nazl.sm 
is recorded. For on Saturday, March 8, 1941, 
America accepted the principle enunciated by 
President Roosevelt two months aga, that she 
should become the arsenal ot the democratie 
cause. 

The Lease and Lend BiU has had a somewhat 
stormy passage through the Senate, and tha 
obstructionist tactics of the extreme Isolationists 
were beginning to cause unea:;iness bObh to the 
President and to Britain. But the slowness of 
the passage was never due to any faltering on the 
part of the bulk of the Senators or on ~he, part 
of the American people, The Senate ma]onty ot 
two to ane in favour of the Bm is probably only 
a pale refiection, even ,in that House, of ,the 
desire ro see Britaih win, while in the Uruted 
States as a whole opinion has never been more 
solidly behind the AUies. The delay was due 
solely to the desire of the Administration to give 
proper scope to the democratie processes of 
government, and the re sult is all the more 
significant because it was reached, so freely and 
fairly. 

* At the last minute an important amendment was 
carried by the Administration, making lt cleal" 
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worden voorzien van luchtdekking. 
Coastal Command van de RAF werd 
volledig op akties tegen U-boten 
uitgerust en toegespitst. De 
luchtverdediging in gebieden met 
belangrijke havencomplexen werd 
versterkt. De produktiecapaciteit 
van scheepswerven werd geconcen
treerd op reparatie en op nieuw
bouw van schepen die snel klaar 
konden zijn. Door het laden en 
lossen alsmede de aan- en afvoer 
van goederen in de havens te 
stroomlijnen werd de beschikbare 
scheepsruimte nuttiger gebruikt. 
En natuurlijk werden alle oorlogs
schepen die de strijd met de U
boten op zee konden aanbinden, 
waaronder de van Amerika overge
nomen jagers, in snel tempo 
voorzien van de hoogst noodzake
lijke uitrusting en bewapening, 
voor zover dat nog niet gebeurd 
was. Het rendement van al deze 
inspanningen zou nog niet eens zo 
meevallen: ~an maart tot december 
1941 ging meer dan 1.~ miljoen brt 
verloren, ofwel ongeveer 175.000 
brt per maand. Wél een kentering, 
maar niet de afname waar de Britse 
regering op had gehoopt. 

Een voorspoediger verloop had de 
strijd tegen de Italiaanse marine. 
Na de succesvolle Britse aanval op 
Taranto in november 1940 raakten 
weliswaar op 10 januari het nieuwe 
vliegkampschip HMS Illustrious 
zwaar en de kruiser HMS Gloucester 
licht beschadigd door Duitse 
bommenwerpers die vanuit Sicilië 

.opereerden, en ging de kruiser HMS 
Southampton zelfs verloren, maar 
eind maart werd dat weer recht
gezet door het vernietigen van de 
zware kruisers Fiume en Zara, en 
het ernstig beschadigen van het 
slagschip Vittorio Veneto en de 
kruiser Pola. Met dat al was voor
lopig de helft van de Italiaanse 
slagvloot uitgeschakeld. Het 
treffen in kwestie staat te boek 
als de Slag bij Kaap Matapan, een 
lokatie die verband houdt met de 
Britse steunoperaties aan het 
benarde Griekenland. 

Maar inmiddels was de positie van 
de Italiaanse agressor niet Veel 
minder benard ~eworden. Mussolini 
wilde als het even kon zonder 
Duitse hulp zowel in Griekenland 
als in Cyrenaica (het oostelijke 
deel van Libië) en liefst ook in 
Oost-Afrika de oorlog voortzetten. 
Had hij zijn krachten op één van 
de beide eerstgenoemde fronten 
gebundeld dan had hij daar wel
licht succes gehad. Tegen de 
Grieken kon hij echter onvoldoende 
strijdkrachten in het veld brengen 
en in Cyrenaica was de'omvang van 
de Italiaanse legermacht onder 
Graziani eerder een beletsel tegen 
de mobiele en goed geoefende 
Britse, Australische, Brits
Indische en Nieuwzeelandse een
heden. Vooral toen een deel van de 
Italiaanse vloot aan flarden was 
geschoten kwamen de verbindingen 
tussen Libië en het moederland 
onder druk te staan. Deze ver
bindingen liepen via de haven van 
Tripoli, en vandaar langs één 
enkele hoofdweg, honderden kilo
meters lang pal langs de kust, en 
kwetsbaar voor aanvallen vanuit 
zee. Voor het bestoken van deze 
verbindingen was het bezit van het 
eiland Malta voor de Britten van 
essentiëel belang. 

Aan de andere kant was ook de kust 
van Cyrenaica voor de Britten erg 
belangrijk. De Middellandse Zee is 
ter plaat~e vrij smal: nauwelijks 
200km noordelijk ligt het Griekse 
eiland Kreta. De zee-engte daar
tussen kan vanaf vliegvelden daar 
en in Cyrenaica worden beheerst. 
Niet alleen was dit van belang 
voor de Grieken en de Britse een
heden die hen steunden, maar ook 
voor de bevoorrading van Malta 
vanuit Egypte; zeker nu er Duitse 
vliegtuigen op Sicilië waren ge
stationeerd was de route vanuit 
Gibraltar een stuk riskanter. Om
gekeerd was het voor wat er restte 
van de Italiaanse vloot moeilijker 
geworden om Egypte te benaderen. 

Helaas kon het Wavell zijn over-

BOEK- EN STRIP(ver)WIJZER verschijnt 10 x per jaar, dwz 
~andelijks 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 zin, 
dan zien wij Uw aan.elding als abonné graag tegeaoet! 
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Wy bevinden ons' thans midden in da " Wanneer d~ze overtuiging ,'om zioh.( .~. I'~ " 

vrese~llcste en groots~e, volkerenslaoh"ï heen grypt, wanneer millioene(l.r," '; 
ting,die de wereld ooJ.t heeft· gekend., .' ma.asa.as bereid zijn ha.ar in de daad " 
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I' en pns ,land g?>at gebuk~ onder e' nood' de dood te trotseren,liever<lan Zl.oh. .j 
t'en de elhnde van. de Duitse nazi-heer- voor de tegenwoordige heersers. te· .',' 
t: BOha,PP,Y' tel.'wyl de bavo"l, king bovendien' laten afsle,ohten,dan 1s het einde' "J: 
j' g~trpff,en WOrdt door de E~gelse luoht':. van, deze. oorlog 'naby! " ,: " " . : ' 
I bOffiQardementen. ' . Is dit mogelyk ? . - ",., i .',1: 
, 'wa.t.·,yalen stetl96 gevreesd pe1?ben

i
is I '. Ja,dl'! gesohiedenis heef"\; reeds:'zulk ',':,

/ ,th~ns, bewaarha~d geworden: Neder and een:voorbèe'ld gesteld.ln"'1917 'staak-', ~.: 
t'is een ~lagveld va.n, Europa, waarbov'en' ten in Rusland de arbeiders in de' he- <j' 
f ,de vl;lrsohrikkingen ra(lien V!;J,O d€! "mo- , dryven, de boeren joegen de groot-' '.1 

1',d~rne',I'luohtoorlog ".". . ,grondbezitters weg,dll sold.t;tten ke:er .... ','1, r Hoe' zal. dit eindigen? Als het Duitse ·den de wapens tegen hen, dJ.e 'hen oaav',' 
I' imperia1isme (liyn oorlogsplannen kan . de slagvelden hadden gedrevén;, , 1 
I yerwerkelyken l 2la~ Nederland by het.' De gevI'{3èsde en onaan~astbaar' sohy ... · ,'1 
~ Derde Ryk woraen lngeliyfd en de Neder- nende maoht van den dlotator '(ginds'" "j i landse arbeiders zullen tot slave~ ny'. Tsaa:r .genaamd) stortte alseE(n lcsar- ·,.1 
, zyn.gedoemd,dubbel uitgebuit terzelf- tenhu~s in elkaar. De arbeiders en ". ~l 
tdertyd .door de eig~n kapitalisten' ~n boeren namen do rnaoh~ in handen, steu-<,' 
- door de Duitse kapJ.taal-trusts.- nende op het opstandlge lege;r.En .er " 
I·, ~e eds . voert de beze t \;ings-overheid alL. kwam vrede' (vryheid en welvaart voor ,1 
j,lé maatregelen door om dit vopr te be- tweehondera millioen maDsen : .' I 
lil re:i.den: wy kennen reeds de politieke Er is geen twyfel aan, dat de, hui~" 'j 
\. lc.ne.oh~sohap, de Duitse politie-te::reur oorlog, in een of meeruere der thans ' .. 1 
r die in massa N~derlanders, die oOlt , ,oorlogvoere~de':landen,op de.ze~fd,e wy- 1 
~ Duitse vluohtelingen hielpen,arresteert ze zal'eindlgen, '.' '. ' .. 
l. . of onde:j:' v:oorwendsel van represaille De arbe:l;dersmassa van Ned~ri~e,).1d, h~e,ft j 
[. ·.·tegen. (je internering van Duitsers in' . ook haar aandeei ~y te dragen totdt;l'lóe' J 
f ' Indië, talryke vooruitstrovende intel'- ontWikkeling, opdat ook Nederland ee1J', 
~ .. lektuelen naar Duitsland sleepte. Wy'. .vry land zal worden, Nederland mag', .'/ r kennen. r, eeds de' weerzinwekkende anti- geen kolonie worden, nooh vat;\ Du·its-) 
~ ~oci~se maatregelen en de armzalige la.nd,nooti van Engeland! .! 

~
\ ,: Winterhilfe"; de verbanning van onze Nederland mo, et een vrye, zelfstandige":j 
: ,I Werklozen naar Duitsland, de invo!)ring en sooialistisohe staat worden, ·be- . :,1\ 
~"n,n het; Duitse I:Arboidsboekli ;dat onz~ '. stuurd d66.r en v66r de 'arbeiders en.: 
t a:r!beidel's het laatste beetje bewegings- werkers van stad 'en land. '. :, 
f vr;yheid ontneemt,. " : , Wat kUnnen wij onder de hUidige,ffiQEl1-::,;·j 
, j)~~ Z/l.~ blyven en erger worden,indien lyke omstandigheden doen om· 4e weg:' -',1 

/

. ,p.e Duitse imperiv:listen .hun kans kry,- daarheen te banen 7, . .... .. 1 
, gen. Dooh ook als Engeland winnen , ALLEREERST MOETEN \vY DE GEESTELYKK ·'1 
. mooht, ,wat zal ons volk erby winnen?' WEERSTAND TEGEN DE VREEMDE NAZI-IN-l 
, Het enlge resultaat ,van al het doorge- VLOEDEN STERKER EN STE'EDS' ST,j<;RICERi 
t stane leec;i .zou zylll de terugkeer van ' MAKEN '. .' .. , . ,I 
1 het Colyns~, hardvoohtige regime V(J.n ' " .. :~. '. '.' Î 
[, de Engelsgezinde uitzuigers,dat wy ZO-' Geen, fasoisme in NBde~lánd·l GQen I. ,j 
, veel jaren lang he};>ben moeten verdragen,rassenhaàt. ~f anti-semie'~isme,Vlaar-'l 

,HOE DE OORLOG oore MAG AFLOPEN ZOLANG m@e de ,nazl s ons vo lk w~Jlen vergif-. j 
HET IMPERIALISME AAN DE l,tACIlT' BLYFT tige,;' , Geen gemo~nsoha.p .met de be- \ 
ZULLEN DE RAMPEN' ERKAAR BLYV1EN OPVOLGEN :zettlngsoverheid. . . : . , '1 

!. OORLOG _ KR1.8IS _ OORLOG! De volksv::eemde en volkt'lvyand:J.ge. ele, 
DAAROM IS HET NODIG DAT DE IDEE IN DE . mente,;, d.le ,don bezetter hand- en "J 

. " HOOFDEN VAN MILLIOEnEN ARBEIDERS EN VlER.:.spand~ensten bewyzen, zoals d~ N .S,B,,;:',. 
: , KERS GEBOREN WORDT: "DE' GJ\OTE KAPITAAL:" de leJ.ders yan ~e zogenaamde Ne~er-" 
( .:' BEZIITE:RS ZYN DEZE, OORLOG BEGONNEN MA:AR'landse Un\ie" (~lJ.et te verVlarren met·~. 
1.""WY,ARBEIDERS EJ,i! ARME PLATTELAND8BEVOIJ-.' haar goedgelonge aanhangers)de lErI,.;/; 
','/'KING ZULLEN ER EEN EINDE AAH MOE/rEN MA_ ders van dG. N,S,W.(het samenraapse~,i:11,i 
L'IillN EN DAARMEE A.t\.N HET GEHELE QEHATE van omgekoohte of lafhart~Be baan~.,/'., 
f,.;;;KI\J;li',rALISME" . . '. tjesgasten ui~ de voormahgl;l SD.Af~ ~'.\:'\ 
. ,. : • • I de ~orr1.!-pte l~lè~-g;ro~p, ~;r .. ~~~~nl',::~~3:.\ 
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winningen in Cyrenaica niet uit
buiten door ook Tripolitanië van 
Italianen te zuiveren. De strijd 
had natuurlijk zeker wel zijn tol 
geëist van mensen en materiëel, 
maar bovenal moest de Britse 
troepenmacht twee belangrijke 
aderlatingen ondergaan. 

Om te beginnen waren er nogal wat 
Italianen in Oost-Afrika. De 
plannen van Mussolini behelsden 
een Italiaans imperium dat het 
hele noordoosten van Afrika zou 
omvatten. Egypte en Soedan zouden 
de verbinding vormen tussen Libië 
enerzijds en Eritrea, Ethiopië en 
Somaliland anderzijds. Het bezit 
van Griekenland met Kreta en de 
Dodecanesos zou de scheepvaart
route naar het Suezkanaal moeten 
veilig stellen. De Britten zaten 
bij dit alles hinderlijk in de 
weg. Uiteraard was met de klappen 
die de Italianen op zee en in 
Cyrenaica en Griekenland hadden 
opgelopen het hele plan al op zeer 
losse schroeven komen te staan. De 
Britten vonden het tijd worden om 
die schroeven helemaal los te 
draaien en weg te gooien~ en 
hoopten dat dit zonder al te grote 
moeite zou lukken. 

Twee Brits-Indische divisies, 
waarvan één uit Cyrenaica naar 
Soedan was gestuurd, verdreven de 
Italianen in januari 1941 uit de 
twee Soedanese steden die laatst
genoemden vanuit Ethiopië hadden 
bezet, en vielen vervolgens onder' 
commando van generaal Platt dat 
land zelf binnen. De Italianen 
trokken zich terug op de sterke 
bergvesting Keren. Enkele weken 
later begon een in hoofdzaak 
Zuidafrikaanse strijdmacht onder 
generaal Cunningham vanuit Kenya 
een aktie tegen het door' Italië 
zwaar versterkte Kismayu in Zuid
Somaliland. Tegelijkertijd ont
staken een aantal Britse leger
officieren, onder wie kolonel 
Wingate, een Ethiopisch guerilla
vuurtje. Dit alles werd de Ita
lianente,veel. Hun tegenstand 

o Met dank aan Joh. M. Middendorp 
uit Zwolle voor de kopie van de 
frontpagina van het 1 ste nummer 
van De Waarheid (pagina 20). 
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brokkelde snel af, en toen ook nog 
eens twee Britse bataljons in 
Berbera landden was het pleit al 
zo goed als beslecht. Alleen in 
Keren boden de Italianen heftig 
tegenstand, tot hun overgave op 25 
maart. Kort daarna volgden als 
sluitstuk de Eritrese steden 
A,smara en Massawa. Daarmee' was de 
Rode Zee, achterdeur van Egypte en 
de Levant, niet langer oorlogs
gebied: op zich al een belangrijk 
Brits succes. Minstens even 
belangrijk waren de troepen die 
onverwijld uit Oost-Afrika naar 
Cyrenaica werden overgebracht. 

En dat was een harde noodzaak, 
want aan het Nijlleger zou ook de 
benodigde Britse steun aan de 
Grieken worden,onttrokken. En dit 
was een werkelijk dilemma, want 
met Hongarije, Roemenië, Bulgarije 
en Albanië aan de kant van de As 
c.q. door de Asmogendheden bezet, 
de Joegoslaven wankelend onder de 
druk en Turkije, de Griekse erf
vijand, angstvallig neutraal zag 
de situatie er niet hoopgevend 
uit. Alleen Kreta zou relatief 
goed verdedigbaar zijn. Was het 
verstandig om hier veel mankracht 
en materiëel in te steken? Een 
Britse hulpoperatie zou veel 
maritiem verkeer betekenen tussen 

'Egypte en Griekenland; de steeds 
kostbaarder wordende schepen 
zouden aan aanvallen door vlieg
tuigen en wellicht ook U-boten 
worden blootgesteld. De verdere 
versterking van het cruciale Malta 
zou onderbroken moeten worden. 
Bovenal zou het de Britten de kans 
ontnemen de Italianen ook uit 
Tripolitanië te verdrijven. En dit 
zou hen weldra opbreken, want eind 
maart al kregen ze daar te maken 
met een zeer gevaarlijke tegen
stander in de persoon van generaal 
Erwin Rommel, die met zijn Afrika 
Korps - in feite een versterkte 
Duitse pantserdivisie - was komen 
overvaren.- DJO 
################################## 
Ref.: Churchill's Memoires WO-lIj 
Elsevier's Kroniek vd 20e Eeuw. 

o Het pershistorische deel van de 
bijdrage over Jersey werd gevormd 
door een vertaling van een artikel van 
de hand van Frank W. Falla, dat 
in april 1967 werd gepubliceerd 
in het tijdschrift "Jersey Topic". (DJO) 
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Admiral CUl'Il'Ial'lgham leaving 
London last Jun4.1 1'0 take up his 
brilliant commal'ld as C.-in-C. in 

the Medihmal'leim. 
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T lead three' of Italy's 10,000-ton cruisen and two 
new destroyers were !Dunk in the great Mediter~ 

ranaan naval battle which began on friday. 
The Admiralty, giving further news I.nst night of Adllliral 

Sir Andrew Cunninghnm's greatest victory since the wn.' 
began, revealed that the British Battle Fleet sustained neithe,' 
damage nor casualties. 

This crippling blow at Munolini's navy, greater thal'l the 
adions at Taranto and oU Sardinia, was achieved for the eest 
of two Flcet Air Arm planlu and one R.A.F. bomber. 

When the complete story of the battle Is known the Itallan losses 
may be even heavler. for the official communiqué stated: . 

"It Is so far confirmed that the cruise l'S Jo'iume, Pola and Zara, 
the large destroyer Vlncenzo Glorbertl and the destroyer Maestrale 
have been sunk. Further details are awalted." 

And an Athens message, reportlng that members of the crews ot 
the three sunk cruisers have been landed at Plraeus, adds that 8ur
vi vors from the flotUla leader Alfiert have also reached port. 

From thls It would seem that the flotilla leader Vittorlo Altlerl, 
of the same class as the Vlncenzo Globertl, has also been sunk. 

Mr. A. V. Alexander, Flrst Lord 
of the Admlralty, commentlng on -*MU(/{!(/{!o/,"n:' (/{! * 
the battle In a Brlghton speech, ii!lhiJD /11 tilI 
sald: Cl I don't thlnk there Is much 
left of the enemy destroyers." 

Earlier statements by the Ad
mlralty and R.A.F. MIddie East 
H.Q. showed that aftel' the Itallan 
fleet ot battleships. cruisers and 
destroyers had been slghttlB. sonle 

C«mlÏwwd ~n Back Page 

1'HE past seven days may 
go down in history as the 

blackest of lhe war tor 
Mussolini. Here al'e some of 
his defeats: 

ON L~D.-Neghelli, Abys
"in;" ""ntm'ed: Rl'itish force 
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GEWUD IIAN: 

KUN5T,HUMOR fu5RTlRE 
OUOER RfORLTlE VRN 

'ION'VAN'IAS!' 

BUREAU IIOOR RfO/mlf tH MMIHISTIl 
fRRNKLlN5TRAAT I~~ 
CNl OEN HI\AG (!/ó) 

PRU5 PER mi 
/IIl!l1ilfl'ftPIR3"t/OJI3N~) US 

Reklameplaat van "Paljas". 
Geïllustreerd weekblad gewijd 
aan kunst, humor en satire 
uit 1911 (zie blz. 8) 
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RUTE 

Dit nummer van Au Courant, het 19de 
in het bestaan van onze vereniging en 
tevens het laatste van ons lustrumjaar, 
glijdt later dan voorzien in de brieven
bus. 

De oorzaak ligt niet bij de leden, maar bij 
het wat blindelingse vertrouwen van onze 
voorzitter in het Desk Top Publishing
systeem waarin ons blad gedeeltelijk 
wordt gezet. Ook onze sekretaris had een 
klein, maar gelukkig geen ingrijpend 
probleem met zijn tekstverwerker. De 
moderne techniek is ook niet alles ... 

Het gevolg van een gecrashte geheugen
schijf van de Apple Macintosh is, dat dit 
nummer niet alleen later in de bus valt, 
maar ook dunner uitvalt. Waarvoor onze 
oprechte excuses. Ondermeer de zesde 
aflevering uit de reeks" Krantencuriosa uit 
de verzameling van de heer Nierynck" en 
een bijdrage over de Roemeense pers, één 
jaar na de (gestolen) revolutie, zijn 
"verschwunden" geraakt. Die heeft u te 
goed. Wij beloven u een dubbeldik en 
dubbel interessant nummer in de lente: Au 
Courant, jaargang 6 nr. 1. 

Couranten, Tijdschriften 
en Folders van 
1720 tot heden 

H. Groenhof jr. 
Zuiderdiep 52 

9521 AT Nieuw Buinen 
({) 

05990-16443 
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 

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

Mondenweg, ziet u het antiquariaat 
aan uw rechterhand. 
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IIlVERSUI~','~~~~~~~AV~O~O~~~,I~~~:~ON··~~. '. 'l' 

\honnementlprlJII 26 cl. p. waak ol/3 .• I,P, kWA.rl . t. 

, " 

\·GRA VENHAGE, 26 Febl'uari.' i:: , 
" \ . " , ! ~ j , 

.. ~' ' 

1. In qvel'eenstclIIllIlng mèt' den' n~jksèoril1IlL%a .. js 
VOOl' het bezelte Nedcl'lnlld~chc g~bièd'lleb'ik VOOl' de 
Pnl\'incie Nool'(Hloiland, gezien d~1I politiel<cn toe', 
,"'IIJd va" he,t o?gcnblik, de:llÏtvo~r,en~l~ IlII,leht op mij, 
gcnomen. I, ',I ;, " 

7.. De tcnuitvoede~ging' dmag' ik:,dcn L4itcnallt~: , 
GCllel'anl van het Luchtwal;en Siburg, bevelhebbet' ill ' 
den Luflgau, I-IoIlo,nd,', op.' Hij 1,'nJ.ldelt,vofgèns,l1iijl~ 
o:lllwijzillgcH. 'I I "" " " i' ' ',' , I 

3. Ik bevcel ' '" "/ 

a, in alle openbare en PBl·ticulicl'e bcdrijv~n lIloet 
Donderdag 7.7 Febru').d :Sn}ol'gens, de.a~beidinyollen 
0111WI11g wedcL' begonnen zijJi. ~ : ',~:,! "~,,";}'~~' ;,:' "'c 'I"j ,.' "",, 

b. optochten, vergadel'ingen, sanienscholingçn' en 
dCli""llstraties van eiken aard, in het bij~onder op open' 
hare straten en pleinen, al~ook in bedLijv'en; zijn veL" 
borlen. ," . " '" ',',' " " 

c .. "an de gezamenlijke ~ededandsdl~ poIitieke ual' 
tijen is met olllniddellijkéll, ingang' in' de' Pl'ovincie , 
NOOl'd-Holland tot nad~1' 'ol'der elke, a~tiviteit vel'bo· , 
dl'lI, in bet bijzonder ,Ook het,dl'ag~n va;, Unllm'l11en en 
imipncs vall eiken aal'd. ." ' , '."',.:' ',' ç" 

,1 ~'I'landclillgen in stdjd met deze lastgevingen,enmet 
alJ" maatl'egGlcn, die <!oor ~en met de ténuitvocrlcgging 
belasten bevelhebber genoi;"cll' wOl'den,! zijn' aan de" 
Dllitsche hijgswetteil" Ondel'WOlpCII 'en" w~l:de,n do<;,r 

pUÎtschc kdjgsgere~hte~.!'.'::':~c1.'t.,: : ,. 'j.:;':l ' . '_ L 
'Voorts wt.Jl'dt, iJl zoovcr'U,lct l1Gg'Ci.·J1:.H1gCt·c,dl·af·:'.,~ 

wet teil ovcl1reden wordelI, in het bijzondel' gestraft wie 
tot staking ophitst of. Jaartoe uitlokt of den arbeid 
nccdcgt, met tuchthuisstraf tot 15 jnren. 
, ZUu voor de weermacht belangdjke beddjven, waar

toe alle vitnle bedrijven behooren, ill geding, dan kan 
tot de doodstmf veroordeeld worden, 

De bevelhebber van de weermacht in Nededand, 

"Der Si cg im Westen" te 
Ankara vertoond 

~~~~'e2~~~~.1~:~P~~~',~!~~e a:~ 
nlulliJd lIangcboden te! cue \'ao den 'rurkk:hen 
mlnhterprfsldcnt, SlfdllfTI, tltn mlnl!;tt'r ~Dn 
n'.lltf'nl~nrt!Che Z1ken, S:uadjl'lglo!, en een i;lan
hllln>:!ere rdnulen erl 'i'Mf3,.l\mlaande JKI&'locn, 
D:larbij w<:rd het d!lC'\lm~nlälre itdeeHe van de 
fllm ,.Der ~:eg 1m Westen· rClt.oond.. 

Godsdienst verplicht leervak 
op Fransclle scholen 

VICUY. 26 f'tbr. (0. N. DJ _ Kf8,chlws 
een heden alg~kondJlI'de ltet h In Ill' op\'n. 
Imfa en parlltull~re t"hoJcn In Fnrwljx 
het io>i!;dkmklnr!enlch~ w(~r a!;, "erpUeM 
leenali; Ind~roerd. 

, . ',): 
: :.,- ~,' 
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