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OORLOG: 
EEN 
TIJDPERK 
VAN 
DESINFORMATI 

AT THE READY? ... conflicting 
news reports are confusing U.S. troops 

" .. er is ten minste één punt waarop de twee strijdende partijen het eens zijn: voor allebei is de waarheid 
bijkomstig. De informatie is ondergeschikt aan het politieke en het militaire doel. Het is een ergerlijke en 
onuitstaanbare toestand, waar niemand - de pers misschien uitgezonderd - echt wakker van ligt. In ruime kring 
wordt het haast als normaal beschouwd dat vrije en onafllankelijke nieuwsgaring onmogelijk is in 
oorlogssituaties. " (paul Goossens, hoofdredakteur De Morgen in "De waan van een cleane oorlog") 

In Focus: 
* EEN EILAND: JERSEY (deel 2) 
* EEN LANDSTREEK: 

SCHLESWIG HOLSTEIN 

De dagbladpers van Zwitserland 

De oudste nog bestaande 
dagbladen ter wereld 

DE TWEEDE WERELDOORLOG 
IN WOORD EN BEELD 

(IN FRONTPAGINA'S !): 
TWEEDE KWARTAAL 1941 

Bismarck en Barbarossa 
r 

PERSCENSUUR 
IS E.lR: AL TIJD 

GEW'EEST 
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CLUIBNIEUWS 

MUTATIES LEDENLIJST 
Het afgelopen kwartaal hebben zich 
de volgen~e nieuwe leden bij ons 
aangemeld: 
195 G.Seffinga, Middenweg 119, 

9468 GL ANNEN, tlf. 05922-
2160 (WO-II; Ned. politiek 
vanaf eind 1ge eeuw tot 1945) 

196 L.Riedé, Res. Portal-Palma 
B4-B, 07015 COSTA D'EN BLANES, 
Mallorca, Spanje. 

197 T.H.Thorbecke, Rietschoot 208 
1511 WR OOSTZAAN (alles vanl 
over Minister Johan Rudolf 
Thorbecke, 1798-1872) 

198 Bibliotheek van het Kon.Ned. 
Leger- en Wapenmuseum, Korte 
Geer 1, 2611 CA DELFT (Ned. 
militaire geschiedenis: Kon. 
Landmacht) 

199 J.M.Rost, Magnolialaan 15, 
4286 CM ALMKERK tlf 01834-
2149 (Nieuwe Schiedamsche 
Courant 1940-'50; Sport en 
Sportwereld 1956-einde; maan
dagedities van dagbladen met 
sportbijlagen.) 

200 J.Bruins, Goornhof 1, 9431 JS 
WESTERBORK tlf 05933-32498 
(schaatsen(rijden), winterse 
artikelen; antieke en klas
sieke auto's tlm 1965; muziek 
jaren '50~'60, speciaal Elvis 
Presley) 

201 F.P.Jonkman, Damsigtstraat 55 
2272 XP VOORBURG 

202 :Mw.C.van Giessel, Salt halm 57 
2133 EB HOOFDDORP (Koningin 
Wilhelmina tot 1910) 

203 G.ten Brink-Frank, Leeuwerik
straat 18, 2211 KX NOORDWIJ
KERHOUT (reklame over auto's 
en autobussen; oude bloem
bollenspullen) 

204 J.A.M.de Graaf, Boschdijkstr. 
6, 5211 VD 's-HERTOGENBOSCH 
(algemeen) 

114 R.van Ree, Duikerlaan 96, 
2903 AB CAPELLE ad IJSSEL 
(tijdschriften 1940-1960) 
(opnieuw lid geworden) 

De volgende leden hebben te kennen 
gegeven hun lidmaatschap te willen 
beëindigen: 
146 M.Coolen, Helmond 
177 J.M.Middendorp, Zwolle 
Tenslotte hebben we twee adres
wijzigingen doorgekregen: 
021 Drs.K.Salverda, Van Brederode

straat 48, 2581 TG 's-GRAVEN
HAGE, tlf. 070-3500809. 

191 Stichting Gezellig & Leuk, 
Nieuwe Herengracht 15hs, 
1011 RK AMSTERDAM, tlf. 
020-6204979 fax 6207164 

Al met al hebben we op. dit moment 
precies 150 leden. 

Hopelijk komt u dit nummer niet te 
"oorlogszuchtig" over. Wij proberen heden en 
verleden, de aktualiteit en de geschiedenis, in 
evenwicht te houden. Wij willen in dit blad 
van onze vereniging immers "voor elck wat 
wils" aanbieden. De kombinatie van heden 
en verleden brengt ons evenwel dit keer tot 
een verschrikkelijk cocktail. Tot het besef dat 
de mensheid eigenlijk niets bijleert en altijd 
weer oorlogen nodig heeft voor de 
vooruitgang, voor een "nieuwe orde". 

Prettiger dingen nu. Wat ik altijd zo prachtig 
vind, is die interaktie tussen de leden. 
Gegevens worden zelden gekorrigeerd, maar 
meestal aangevuld, zelfs nog in het eigenste 
nummer dat de bijdrage verschijnt. Dat is deze 
keer niet anders. 

De idee van Klaas Salverda in dit nummer is 
mooi. Ik durf te zeggen: groots in zijn 
eenvoud. Wij zijn weliswaar verzamelaars, 
maar in de eerste plaats toch lezers. Daarom 
dat er ruimte moet zijn voor zéér leesbare, 
prettige berichten, ook al zijn ze soms 
onbegrijpelijk. Maar is het nieuws begrijpen 
nu eenmaal niet een onmogelijke opgave? 

Mogen wij iets verwachten van u voor ons 
volgend nummer in juni? 

De voorzitter 
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Mijne Heren, 
Ik heb een paar opmerkingen over 
"Au Courant". Zo lijkt het me 
weinig zinvol en eigenlijk zonde 
van de tijd die de heer Oostra 
besteedt om een beschrijving van 
de Tweede Wereldoorlog op te 
nemen, die bovendien niet eens 
objektief is te noemen omdat hij 
de memoires van Churchill als bron 
gebruikt. Er zijn wel objektievere 
bronnen te noemen. Maa~ het is 
zonde van de plaatsruimte omdat er 
zoveel boeken te lezen zijn over 
deze periode. 
En nu we verwikkeld zijn in de 
Golfoorlog lijkt het mij helemaal 
niet zinvol meer om er mee door te 
gaan, en er verschijnen momenteel 
zoveel kranten met interessant 
nieuws voor de verzamelaar. 
"Au Courant" is op z'n best 
wanneer er over kranten wordt ge
schreven, land van herkomst en 
geschiedenis van kranten, en 
natuurlijk ook weekbladen, maar 
daarover is blijkbaar minder aan 
te bieden. 
Het Jubileum-nummer zag er goed 
uit en was ook zeer lezenswaardig; 
proficiat. 
Nu de Golfoorlog een paar dagen 
oud is en de perscensuur weer 
toeslaat is het misschien wel 
zinvol om ook in "Au Courant" eens 
aandacht te besteden aan de pers
censuur, zoals die in de Tweede 
Wereldoorlog, in Oost-Europa maar 
dus ook nu weer bestaat. Ik heb 
daar ook eens een artikeltje over 
opgestuurd; niet dat dat nu zo 
belangrijk is, maar het onderwerp 
op zich is dat wel.-

H.J.C.Bosman, Dordrecht 

(Bedankt voor Uw complimenten 
in~ake het jubileumnummer. Wat Wl) 
er zelf het beste aan vonden waren 
de persoonlijke ontboezemingen van 
een aantal leden-verzamelaars, en 
wij zouden graag deze gelegenheid 
aangrijpen om leden te vragen 
artikeltjes van die strekking in 
te zenden VOOr publikatie. 
U heeft gelijk vaar wat betreft 
een beschouwing over de pers-
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censuur, die in "Au Courant" niet 
zou mogen ontbreken. We zouden 
natuurlijk een artikel uit "De 
Journalist" kunnen overnemen, in
dien daarvoor toestemming zou 
worden gegeven. In eerste 
instantie zullen we proberen Uw 
eigen bijdrage in dit nummer af te 
drukken. 
Het uitbreken van de Golfoorlog 
lijkt mij onvoldoende reden om de 
reeks artikelen over de Tweede 
Wereldoorlog, die 50 jaar geleden 
met name ook in ons eigen wereld
deel woedde, op te schorten of 
zelfs af te breken. Tijdens een 
eerdere ledenvergadering is 
besloten in "Au Courant" deze in 
menselijke termen rampzalige maar 
tegelijkertijd hoogst boeiende 
periode stukje bij beetje te her
denken, aan de hand van "kranten
voorpagina's uit die jaren. 
Monumentale gebeurtenissen uit de 
geschiedenis worden door andere 
gevolgd, maar niet uitgewist. 
Zeker niet door een regionaal 
konflikt als de Golfoorlog, hoe 
ernstig deze op zichzelf ook is. 
U heeft gelijk als U stelt dat er 
veel boeken over de Tweede Wereld
oorlog zijn geschreven. De vraag 
is echter in hoeverre ze worden 
gelezen. Juist omdat het een 
periode was waarin gebeurtenissen 
in snelle opeenvolging plaats
vonden en ook allemaal in elkaar 
grepen, heb ik gemeend dat een 
artikelenreeks waarin met name dat 
onderlinge verband naar voren komt 
op zijn plaats is. Ongetwijfeld 
zijn er lezers voor wie dit alles 
gesneden koek is. Voor mijzelf, en 
naar ik aanneem voor anderen, is 
het dat niet. Wat het voor mij erg 
interessant maakt om te doen. 
Objektiviteit is daarbij een 
prachtig maar welhaast niet te 
realiseren streven. Waarheid is en 
blijft een relatief begrip; zo men 
wil ean keuze uit een aantal 
opties. Persoonlijk heb ik vaak de 
neiging te kiezen voor. een Britse 
optie. De geschiedenis leert dat 
men slechtere keuzes kan maken.-

DJO] 
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e su r 
Persvrijheid en censuur zijn elkaars tegenpolen en dat 
begon al direkt na de uitvinding van de boekdrukkunst, 
zo rond 1450. Al in 1486 werd op aandringen van de 
aartsbisschop van Mainz in de stad Frankfurt officieel de 
censuur ingevoerd. Ook de protestanten pasten dit 
middel vrijwel direkt toe, zoals Calvijn in Genève. 

De rooms-katolieke inquisitie stelde in 1559 de 
eerste index librorum prohibitorum (lijst van verboden 
boeken) op, die pas in 1966 in de praktijk werd 
opgeheven. Wie hier onderuit dacht te komen, kon 
rekenen op het schavot, zoals de Antwerpse 
boekhandelaar Adriaen van Berghen mocht ervaren. Hij 
werd op 2 oktober 1542 ter dood veroordeeld en terecht
gesteld. 

Nog in 1947 kreeg elk rooms-katoliek blad een 
censor toegewezen, zoals uit bijgaande afbeelding blijkt. 
Pas tijdens de Bataafse Republiek in Nederland - in 
1798 - werd de vrijheid van drukpers in de grondwet 
vastgelegd. Ondanks censuur en zware straffen 
verspreiddede Reformatie zich en later na de Synode van 
Dordrecht (1618, 1619) bleef de rooms-katolieke kerk 
geschriften in het protestantse Nederland onder de 
mensen brengen. Maar ook de ide~n van Karl Marx 
konden over de hele wereld verkondigd worden, 
ondanks of misschien juist wel dank zij verboden en 
inbeslagname van geschriften. 

Dat de persvrijheid tegenwoordig een bijna 
onaantastbaar recht is geworden, bewezen de 
krantenuitgevers in 1966 in het Rhodesi~ van Ian Smith. 
Na de breuk tussen Engeland en haar voormalige 
kolonie Rhodesië, trachtten de blanken een soort 
Zuidafrikaans bewind in te voeren. 

Alle de regering onwelgevallige krantenartikelen 
werden door de censuur verboden. Maar de macht van 
de pers was zo groot dat de geschrapte artikelen niet 
door andere werden vervangen en dat leverde kranten op 
zoals de met witte plekken "gesierde" The Rhodesia 
Herald van 21 september 1966. Deze krant laat duidelijk 
uitkomen de macht en de kracht van de veroverde 
persvrijheid die niet meer zo makkelijk is te beknotten. 

H.J.Bosman 

lil Opgetekend tijdens een debat (14/02/91) te 
Antwerpen, uit de mond van René de Bok, 
hoofdredakteur van de Krant op Zondag: 
" Driekwart van de Nederlandse bevolking is nu 
analfabeet. Die mensen kijken nog alleen naar de 
tv.-spelletjes. " 

René de Bok zei tijdens dat debat ook, dat zijn krant 
"ondanks alle tegenwerking van de gevestigde 
waarden" naar de 100.000 ex. gaat. Hij zei dat er 
60 tot 70.000 ex. thans wekelijks worden verkocht. 

Deutschland 
.. ohne Grenzen 

De Duitse hereniging blijft niet zonder 
gevolgen voor de geschreven pers. De saaie 
DDR-bladen werden weggeveegd door de 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, de 
Süddeutsche Zeitung en vooral Bild Zeitung. 

Neues Deutschland, weliswaar bevrijd van het 
kommunistische juk, zag haar oplage van over 
het miljoen dalen tot onder de 200.000 
exemplaren. Het lijkt erop dat enkel die 
Oostduitse kranten zullen overleven, die een 
Westerse financiële injektie krijgen. (un) 

WO-II HERDENKING 
De laatste tijd bereiken ons 
geluiden van leden die zich niet 
erg kunnen verenigen met onze 
artikelen reeks over de WO-II 
herdenking. In dit verband verwijs 
ik o.m. naar de ingezonden brief 
van de Heer Bosman. Uiteraard 
nemen we hier goede nota van. 
Ingevolge een besluit van de 
ledenvergadering van ruim 2 jaar 
terug zijn we hier toe overgegaan, 
en we hebben er nu een tijdje 
ervaring mee. Voor andere ideeën 
is natuurlijk altijd plaats, maar 
we zijn het aan de ledenvergade
ring verschuldigd om daar niet nu 
zomaar op eigen houtje over te 
beslissen. We zullen dit punt dus 
in november a.s. aan de orde 
stellen. 

EVENEMENTEN 
We zijn bezig voor eind maart 
begin april iets te organiseren in 
Amsterdam. Onze gedachten gaan uit 
naar een samenkomst in het gebouw 
van De Volkskrant met een bezoek 
aan de dokumentatieafdeling daar, 
en een lezing van Mw.Holthuizen
Van Walbeek over de ontwikkeling 
van vrouwenbladen in verband met 
de vrouwenemancipatie in Neder
land. Iets voor onze leden en hun 
partners dus! Verdere informatie 
zullen we U op een losse bijlage 
bij dit nummer doen toekomen. 

DJO 
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ONDERSTAAND VOLGT HET RESTANT 
VAN HET ARTIKEL OVER DE PERS OP 
HET KANAAL-EILAND ~ERSEV; HET 
EERSTE EN GROOTSTE DEEL WERD IN 
HET VORIGE NUMMER AFGEDRUKT. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Met hulp van enige vrienden begon 
John William Dupré (1790-1866) in 
1820 de "Gazette de Césarée", als 
tegenwicht van de "Chronicle" , een 
blad dat de Rose-partij vertegen
woordigde. Dupré was een fervent 
aanhanger van de Laurel-partij en 
werd later benoemd tot Attorney
General, maar was in het begin van 
zijn carrière een tijdlang genood
zaakt elders te wonen, omdat hij 
als secondant had gefungeerd bij 
een duel met dodelijke afloop. 

In 1845 werd Clement Perrot, van 
beroep predikant, redakteur van de 
Engelstalige ·~ersey Herald" , en 
ontving daarvoor een salaris van 
L2.0.0 per week. Ook dit blad werd 
in het leven geroepen uit verdedi
ging, ditmaal tegen de scherpe 
aanvallen van A.~.Le Cras in zijn 
"~erseY News". In de "Heraid" ver
klaarde Perrot zijn standpunt 
aldus: "Als beginselloze personen 
zich een schamele bron van inkom
sten verwerven door met waarlijk 
verbijsterende brutaliteit elke 
vorm van laster af te drukken die 
een kwaadaardige geest verzinnen 
kan jegens de Staten, het Hof en 
de politie, en als vooraanstaande 
journalisten in Londen in hun 
onwetendheid deze leugens verder 
verspreiden; dan gevoelt iedere 
rechtschapen burger de dringende 
noodzaak van een blad dat de 
verdediging van het recht en de 
wettige instanties. is toegedaan." 

Ondanks eerdere toezeggingen dat 
een Engelstalige krant zou worden 
uitgegeven, verscheen pas in 1822 
een blad speciaal voor de Engelse 
ingezetenen: "The British Press". 
Na 37 jaar te zijn verschenen werd 
deze krant samengevoegd met een 
andere:"~ersey Times and Naval and 
Military Chrinicle", die eveneens 
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tweemaal per week verscheen. Uit 
deze fusie ontstond de "British 
Press and Jersey Times, Naval and 
Military". Daarna werd het zeven 
jaar lang de "British Press and 
Jersey Times" genoemd, en om de 
zaak nog ingewikkelder te maken 
van 1889 tot 1910 "Jersey Times' 
and British Press". Philippe 
Mourant begon in 1875 de "Jersey 
Loyalist" om daarmee deze krant te 
gaan bestrijden. Vijf jaar later 
verscheen de volgende overlijdens
advertentie in "L'Impartial": 
"Verleden maandag overleed op zijn 
adres aan Royal Square de "Jersey 
Loyalist", na zijn lijden vijf 
jaar lang met voorbeeldig geduld 
te hebben gedragen." 

In 1835 kon de eiland bevolking uit 
niet minder dan elf publicaties 
kiezen: "Gazette de l'Ile de 
Jersey", • Chronique de Jersey·, 
"Le Constitutionnel" , "British 
Press", "The English and Foreign 
News·, "L'Impartial", "The 
Patriot", "Jersey Times and Naval 
and Military Chronicle", "Gazette 
du Commerce", "Jersey and Guernsey 
Weekly Record", en "The Jersey 
Argus·. Waar Jersey dan ook moge
lijkerwijs maar tekort aan kan 
hebben gehad, aan lektuur zeker 
niet. Allerlei uitgaven, kranten, 
tijdschriften en pamfletten waren 
ruim en frekwent voorhanden. Van 
de andere namen noemen we "Le 
Miroir", "La Réforme", twee 
versies van de ·~ersey Punch", 
• The Jersey Sun·, "- Observer" , 
"- Heraid" , "- Advertiser", • 
Chronicle" , "- Magazine", 
Weekly Times·, "- Express and 
Channel Islands Advertiser", "
Figaro", "- Critics· en de "Jersey 
Leader". Verder was er de "~ersey 
Scrutinizer and General Chit-Chat" 
(wat een naam!), en verder nog "La 
Lanterne Magique" en 'L'Homme". In 
het laatstgenoemde blad werd op 10 
oktober 1855 een open brief op
genomen die beledigd end geacht 
werd voor Koningin Victoria, en 
die uiteindelijk leidde tot de 
uitwijzing van Victor Hugo, die 

AANGEBODEN: Tijdschriften jaren 
'60-'70 Heemschut, Ons Amsterdam, 
etc. etc., tevens restanten 
schoolboeken plm. jaren '~O. Ref. 
"Heemschut·, redaktie A.C. 
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op dat moment op het eiland woon
achtig was. Tenslotte waren er "La 
Ligue", geredigeerd door twee 
verbannen Franse advocaten, en 
"The Independent": twee kranten 
die in het leven werden geroepen 
naar aanleiding van een periode 
van agitatie voor hervormingen, 
met name de afschaffing van de 
privileges van landgoed-eigenaren, 
omstreeks 1856. 

Het eerste dagblad verscheen in 
september 1858: • The Jersey 
Independent and Daily Telegraph". 
Deze krant had een moeilijk be
staan, en na vijf jaar werd 
besloten het nog maar driemaal per 
week uit te geven, onder de naam 
"Independent and Jersey Weekly 
Press". Deze krant ging in 1910 
samen met de "Jersey Weekly Post", 
eigendom van W.E.Guiton, die ook 
de "Evening Post" bezat. Deze 
"Post" was in 1890 van start 
gegaan, en placht constant een 
soort van oppositie te voeren 
tegen de regering die toevallig 
aan het bewind was. 

Concurrentie, tot op zekere 
hoogte, kwam er in 1909, toen de 
linotype-pers van de "Morning 
News" begon te draaien. Dit dag
blad bleef verschijnen tot juni 
1940, toen de eigenaar, de heer 
W.P.Le Cas, samen met een groot 
deel van de overige eilanders naar 
Engeland vertrok in verband met de 
naderende Duitse legers. Na de 
bevrijding werd de draad weer op
gepakt, maar de hogere kosten en 
een reeks weinig succesvolle 
redakteurs noopten de "Morning 
News· in juni 1950 er definitief 
een punt achter te zetten. 

Ook in 1945 verscheen er een 
nieuwe krant met een vertrouwde 
naam: "The Jersey Times·, een 
titel die echter al na enkele 
edities werd veranderd in "The 
Jersey Sun", Deze krant werd in 
Engeland gedrukt, en hield het vol 
tot 1957. Ook bij een aantal 
andere uitgaven waren Engelse 
drukkers betrokken, zoals bij de 
"Jersey Topic", later herdoopt in 
"Island Topic"; "Jersey Life" en 
"Jersey Reporter". Ook "Island 
Sun", de eerste krant bestemd voor 
alle Kanaaleilanden en de eerste 
die steunkleuren gebruikte, werd 
daar vervaardigd. Toen deze krant 
verscheen, in de jaren zestig, 
hoopten sommigen dat de oude tijd, 
toen kranten-redakteuren elkaar te 
vuur en te zwaard plachten te 

bestrijden, zou gaan herleven. De 
"Jersey Evening Post" had toen al 
lange tijd het rijk praktisch 
alleen gehad. Maar het liep 
anders: de "Island Sun" hield het 
niet lang uit, en daarna zijn ook 
eigenlijk geen nieuwe pogingen 
meer gedaan.-

[In dit relaas - een vertaling, 
zoals in het vorige num~er ook al 
vermeld, van een artikel van Frank 
W.Falla in "Jersey Topic· - ont
breekt nog het dagblad dat de 
Duitse bezettingstroepen bijna 
vijf jaar lang op het eiland 
lieten verschijnen, en dat op de 
persen van de "Jersey Evening 
Post" werd vervaardigd. Onder
getekende fotografeerde in het 
Bunker-Museum te St.Peter, een 
dorpje vlakbij het vliegveld van 
Jersey, met niet onbevredigend 
resu~at een exemplaar van deze 
"Deutsche Inselzeitung". 

DJO] 
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GEZOCHT: Alle kranten met 
berichten over de ramp met het ss. 
BERLIN in februari 1907 te Hoek 
van Holland; kranten uit Bergen
op-Zoom (omgeving) van plm 1800 
tot plm 1930; • Het Nieuws van den 
Dag" (Haa~se krant) van zaterdag 
11-3-1944; Haagse kranten van plm 
1800 tot plm 1900. R.Steenhoff
Schoonbeek, Oude Nijvelsebaan 98, 
B-1652 ALSEMBERG, België. 

GEVRAAGD: Nederlandse kranten en 
tijdschriften uit de 1ge eeuw met 
berichten welke betrekking hebben 
op Minister Johan Rudolf Thorbecke 
(geb.1798, overl.1872) 
T.H.Thorbecke, Rietscho6t 208, 
1511 WR OOSTZAAN. 

RUILEN: in voorraad plm. 100 rl]
wielbelastingplaatjes. Wil ruilen 
één belastingplaatje tegen één 
stamkaart, of één pers. bewijs, of 
één bonkaart, of 3 illegale blaad
jes, of één vliegtUigpamflet of 
WO-II dokumentatie. Of: acht ver
schillende belastingplaatjes voor 
75 gulden. A.Kreuzen, Leeuwerik
straat 44, 1171 TZ BADHOEVEDORP. 
tlf. 02968-95138. 

GEVRAAGD: Exemplaren van de 
Nieuwe Schiedamsche Courant" 

(1940-'50); Sport en Sportwereld 
(1956 tot het einde); maandag
edities (met sportnieuws) van 
Nederlandse kranten van vóór of na 
1940. J.M.Rost, Magnolialaan 15, 
4286 CM ALMKERK, tlf.01834-2149. 

GEZOCHT: "FASCINATION" Le Musée 
Secret de l'Erotisme 
(Franse tijdschriften/albums) 
Klaas Vanderspoel, Henri Dunant
Iaan 81, 9728 HC GRONINGEN 

BOEKEN, PRENTBRIEFKAARTEN EN 
PRENTEN op de antiquarische 
boekenmarkt LOMBOEK op het Lombok, 
een hofje met oude vissershuisjes 
in het centrum van Noordwijk aan 
Zee t.g.v. het 125-jarig jubileum 
van deze badplaats. De datum: 22 
juni 1991. Verder informatie bij 
DHr/Mw Baalbergen, 01719-19498. 
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MAAK DAT DE KAT WIJS 

Onder deze titel zendt de NCRV
Televisie een serie programma's 
uit met vreemde, ongeloofwaardige 
maar toch authentieke gebeurte
nissen. Wij zijn door deze omroep
organisatie benaderd- met de vraag 
of wij hen aan materiaal voor dit 
programma konden helpen, en geven 
hierbij deze oproep aan onze 
lezers door. Wie in staat en 
bereid is om op deze Wl]Ze in de 
publiciteit te komen gelieve dit 
aan het sekretariaat te melden; 
wij zullen dan zijn of haar adres 
aan de NCRV doorgeven, waarna de 
redaktie van het programma de 
draad verder zal oppakken.- sekr. 

AANGEBODEN: Belangstellenden voor 
12 Voetbalbijlagen van het 
Brabants Dagblad (tussen 1963 en 
1977) kunnen kontakt opnemen met 
Jan de Wit te 's-Hertogenbosch, 
Uf. 073-142393. 

################################# 
# "# 
i De afbeeldingen van de WO-II # 
# voorpagina's (Sunday News, # 
# Daily Mirror en General An- "# 
# zeiger) alsmede die van de # 
# Golfoorlori (New Vork Post, # 
# Maariv en de Londense Al Ouds # 
# Al Arabi) hebben we te danken # 
# aan John Frost's Historical # 
# Newspaper Service, New Barnet # 
# bij Londen. Hartelijk dank! # 
# # 
###############################"## 

Ik zoek voor mijn verzameling 
OUDE ANSICHTKAARTEN uit gans 
België, in het bijzonder de 
Denderstreek, en speciaal de 
gemeenten DENDERLEEUW, LEDE, 
IDDERGEM, HOFSTADE EN WELLE. 
Ook oude AFFICHES en STROOI BRIEF
JES, eveneens PRENTKAARTEN en OUDE 
FOTO'S over folklore zoals b.v. 
processies, stoeten, karnaval, 
aanstelling pastoor, burgemeester 
e.a. plaatselijke gebeurtenissen. 
Ik ben ook geïnteresseerd in oude 

TIJDSCHRIFTEN zoals Ons Volk, Ons 
Land, De Stad (Antwerpen), Wereld
revue, Zondagsvriend, Vlaams 
Leven, e.a. Ook BOEKEN van Alfons 
De Cock, De Potter & Broeckaert, 
Jozef De Brouwer en andere streek
schrijvers. Van Sinay Walter, 
Moreelstraat 79, 9470 DENDERLEEUW, 
Belg1 •. Tlf. 053-668871 
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-KAME RADE IN..!. 

"In het vorige nummer van De 
Typhoon! schreven wij dat ons blad 
een sensatie zou worden "Een 
Typhoon waardig". Onze voorspel
ling is méér dan uitgekomen. 
Vooral de reactie der schoolfrik
ken was sensationeel. Statistieken 
wijzen uit dat het getal der repe
tities in de laatste weken met de 
helft is gedaald. Verder loopt het 
huiswerkcijfer ook enorm terug. 
Strafwerk wordt niet m'eer 
gegeven." 

ALDUS BEGINT No.2 VAN DE EERSTE 
JAARGANG VAN DE TYPHOON, ORGAAN 
VAN DE ILLEGALE BEWEGING TOT 
BEVORDERING VAN HET ANTI
SCHOOLFRIKKEN IDEE: EEN SCHOOLBLAD 
DAT NET EVEN IETS ANDERS IS. UIT 
WELKE TIJD DIT OPRUIENDE EXEMPLAAR 
DATEERT? 1968, DACHT U? NEE HOOR: 
1946. ECHT WAAR. AAN DE NAAM TE 
ZIEN KOMT HET BLAD UIT DE ZAAN
STREEK. EEN FOTOKOPIE WERD ONS 
TOEGEZONDEN DOOR DE HEER J.WERNERI 
TE DIEMEN. WE CITEREN VERDER, WANT 
HET BLAD BLIJFT BOEIEN. 

"Kameraden, de frikken proberen 
ons door mooipraterij en vleierij 
in slaap te sussen! Nu ze voelen 
dat het terrein heet begint te 
worden kruipen ze angstig in hun 
schulp! 

Opmerkelijk is het aantal levens
verzekeringen dat in de laatste 
tijd door leraren is gesloten. 
Alle te koop aangeboden zakmessen, 
deegrollers, broodzagen, jeeps, 
zwabbers, po's en andere moderne 
wapenen worden door de frikken 
opgekocht. Men zij op zijn hoede! 
De frikken komen sinds enige weken 
met harnassen en maliënkolders 
onder hun onschuldig uitziende 
overhemdjes en colbertjes op 
school (om toch op alles voorbe
reid te zijn). Put de ene helft 
der schoolfrikken zich uit in 
vleierijen tegenover de leer
lingen, er zijn altijd nog enigen 
die niets anders weten te doen dan 
kleinzielig te schelden. Zo ont
vingen we o.a. een enveloppe van 
een rector eens gymnasiums in
houdende een besmeurd wc-papiertje 
waarop met grote hanepoten stond 
gekrabbeld: u Leeve de School
frikke!". Een lerares in de natte 
his schreef ons: "De soeplepel op 
je oge!" 

'-----------_., .... _---------

Gelukkig bereikten ons ook betere 
berichten. Op vele scholen droegen 
de leerlingen zelfgemaakte IBBA
speldjes (IBBA = Illegale Beweging 
ter Bevordering van het Anti
schoolfrikken-idee). Wij raden 
deze lui aan toch vooral voorzich
tig te zijn. Een frik is tot alles 
in staat!! De Typhoon is op een 
speciaal soort ouwel gedrukt, zij 
kan dus in het uiterste,geval 
worden opgegeten! Zo zien jullie 
weer, onze service is enorm. Wij 
zijn op alles voorbereid! Op vele 
scholen wordt het herkenningsteken 
van de IBBA op deuren en borden 
geschreven. Dit herkenningsteken 
bestaat uit een vraagteken. Voor 
de betekenis hiervan zie ons 
volgende nummer. 

Kameraden, onze strijd gaat 
verder. Wij eindigen met onze 
slagzin: 'Weg met de merkwaardige 
producten, de oorz. voorwerpen en 
de onregelmatige werkwoorden!" 

VERDER BEVAT DIT ONTHULLENDE 
BLAADJE EEN ARTIKEL ONDER DE TITEL 
"GEEN DUITS!!" EN EEN AANTAL KORTE 
BERICHTEN EN ADVERTENTIES: 

"Enige tijd geleden, in de bevrij
dingsroes, werd ons op de Dam met 
veel fanfare en mooie woorden 
plechtig beloofd: er zou geen 
Duits meer gegeven worden op de 
scholen. Een golf van vreugde ging 
door onze gelederen. Onze burge
meester, die deze historische 
verklaring aflegde, kreeg dan ook 
een applaus waar zelfs onze 
geliefde Ome Adolf (zaliger na
gedachtenis) jaloers op zou zijn. 
We verblijdden er ons al over dat 
eindelijk het gezond verstand naar 
boven kwam. We hadden echter te 
vroeg gejubeld. Er werd iets ge
mompeld over eeuwenoude Duitse 
cultuur, en de hele belofte werd 
in de doofpot gestopt. 

Maar we laten het er niet bij 
zitten! Men kan de Nederlandse 
schooljeugd niet zo beledigen, dat 
zij nog eenmaal haar vaderlands
lievende hersenen afbeult over de 
verachtelijke vraag: is het nou 
die? der? das? des? dem? of den? 

Wij doen de regering dan ook het 
volgende voorstel: de Nederlandse 
regering stuurt enige duizenden 
door de Nederlandse scholieren 
aangewezen frikken per Douglas DC4 
naar Duitsland. Deze frikken 
zullen de Duitse kindertjes dan de 
eerste beginselen van onze schone 
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moedertaal moeten bijbrengen. Deze 
maatregel biedt 3 grote voordelen: 
1. We zijn van de beestachtigste 
frikKen af! (we sturen natuurlij K 
de' ergste); 2. We hebben een ge
weldig wraakmiddel; 3. De grote 
vrees die er heerst dat de Mofjes 
als ze weer een beetje bijgekomen 
zijn ons opnieuw zullen beschermen 
zal alle gronden missen! (De ex
pansiezucht van de Duitse jeugd 
zal nl. gefnuikt zijn en ze zullen 
sidderen als ze alleen maar aan 
Nederland denken!!!) 

We hebben 5 jaar over het Duits 
gecrepeerd, laten zij het ook maar 
eens hebben. Maar met dat al 
zitten wij maar met de gebakken 
peren en de frikken in het Duits 
grijnzen treiterend terwijl wij 
zwetend over een Duitse repetitie 
zitten gebogen. Een schreeuwend 
onrecht! Het is niet om te pochen. 
Maar toch krijgen we ze, de 
moffen!- (Barend Broekhoest) 

WERELDNIEUWS!!! 
New Vork. Naar ANP Aneta van be
voegde zijde verneemt zijn New 
Vorkse frikken en bloc in staking 
gegaan. Zij eisen verdelging van 
het aldaar verschijnende orgaan 
van de IBBA: "The Frickeykiller", 
door middel van de atoombom. 

Berlijn, DNB. Van Duitse zijde 
wordt bekend gemaakt dat de 
Berlijnse schoolfrikken en masse 
in de riolering zijn ondergedoken! 

Addis-Abeba. Naar wij vernemen is 
de IBBA-groet der Abbessijnsche 
scholieren: "Ad-ele-noye-lah
eine! ' 

Lutjebroek. Van onze speciale 
correspondent in Lutjebroek ver
nemen wij dat het de leerlingen 
aldaar is opgevallen dat de 
frikken de laatste tijd in hun 
dictees geen vragende zinnen 
opgeven. Een en ander zou verband 
houden met het nieuwe t~ken van de 
IBBA. 

ATOOMBOMMETJES! 
Kleine advertenties à f.O.30 per 
regel. Motto: Heus, een atoom
bommetje raakt altijd wel wat! 

Schoolfrik biedt aan oude schoon
moeder in ruil tegen jong meisje. 
Brieven onder no.QR-482 Typh. 

Frik vraag boksles om opstandige 
kindertjes in bedwang te houden. 
Brieven onder no.OX-638 Typh. 
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Sch.frik biedt aan nog een beetje 
Heipalen! BI'. onder no. GV-946. 

Gepensioneerd schooldirecteur, 83 
jaar, romantisch aangelegd, zich 
eenzaam voelend in de grote stad, 
zoekt kennism. met jongen plm. 20 
j. BI'. motto "Ouwe Taaie" Typh. 

Bijzondere Boodschap: 
Blaffende Frikken Bijten Niet! 
Leest de Typhoon! Typt Hoon over 
alle Schoolfrikken. 

Wie geïnteresseerd is in dit toch wel 
biezondere exemplaar van de school-pers 
gelieve zich met het selaetariaat in verbinding 
te stellen. 

The 1996 C'X(901yrnpics , I 
• 

City expiodes in thriU of victory 
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Is pen ook 
lTIachti 

imsch 

Als het enlgszlns kan kijk ik 
graag naar het BBC-praatprogramma 
"Wogan" , twee of drie maal in de 
week een half uurtje, vroeg op de 
avond. Een beetje amusement kan 
geen kwaad om die tijd, en de 
avond daarna is nog lang. 

Niet zo lang geleden had Terry W. 
een interview met een Amerikaan 
die elk jaar een lijstje uitgeeft 
met de best en/of slechtst ge
klede mannen of vrouwen (in elk 
geval bekende vrouwen; ik weet zo 
niet meer of hij ook in,mannen 
doet) van de wereld. Hij schijnt 
daarbij in de loop der jaren een 
vrij gezaghebbende positie te 
hebben opgebouwd. 

Ik vraag me af of dit principe, 
dat kennelijk op kledinggebied 
aanslaat, ook niet op andere 
terreinen zou kunnen worden 
toegepast. Zou er, met name, niet 
een funktie zijn voor een lijst 
van de tien landen die zich, in 
volgorde van beestachtigheid, het 
slechtst gedragen op het gebied 
van de toepassing van mensen
rechten? En aan het andere eind 
van de balans, de 10 meest voor
beeldige landen op dit punt? Het 
zou een land in principe iets 
waard moeten zijn om niet op de 
eerstgenoemde, maar wél zo hoog 
mogelijk op de laatstgenoemde 
lijst te prijken. 

De krant is natuurlijk hét medium 
om hier, zoals dat nog steeds 
heet, invulling aan te geven. Er 
moet toch een redelijk objektief 
puntensysteem zijn te bedenken, 
eventueel in samenwerking met een 
vereniging als Amnesty Internat
ional, om zo'n rangorde op te 
stellen. Mocht één van onze te 
goeder naam en faam bekend staande 
Nederlandse dagbladen dit idee 
oppakken en er de juiste impuls 
aan geven, kan internationale j 
aandacht bijna niet uitblijven.-

DJO 

, 
~ 

J0umalisten geven SOms. bewust of Ci 
onbewust, leugens door, deels als 

gevolg van poli*ke druk, dee4l als ~ 
gevolg van liet felt, dat steéds rrunder 
journalisten steeds uitgebreidere en 
ingewikkelder onderwerpen verslaan. 
Dit zeggen de auteurs van het giste- d 
ren voorgestelde boek 'Mediamens- rr 
onges', samengesteld door RTBf- dl 
journalist Gérard de Selys en uitgege- re 
ven bij Epo. De auteurs hebben VI 
willen nagaan hoe informatie wordt zi 
gemanipuleerd, met als uitgangspunt et 
de "journalistieke ontsporingen" te 
rond de omverwerping van het regi- di 
me van Ceaucescu in Roemenië en V, 
het stilzwijgen over de duizenden m 
doden bij de Amerikaanse invasie in he 
Panama. Het boek bevat bijdragen m 
van journalisten Colette Braeckman i, -, 
(Le Soir), De Selys zelf en Roger Job n 
(free-lance), en een studie van Noam e 
Chomsky en Thomas Cutsem over 'IJ 

de Amerikaanse pers en haar criteria gl 
voor de selectie van nieuws. A 
Journalistiek is steeds meer bureau- bi 
werk. Journalisten hebben niet meer 
de tijd hebben om hun inlichtingen ~ 
ter plaatse na te trekken. "De journa- 4. 
listen blijven in hun hotel, wachten k( 
op het nieuws dat hen gebracht 
wordt en wisselen dat uit. Dat is wat 
ik noem het Hillon-effect", zei De 
Selys. "Tijd~ de Zwarte September S 
in Jordanië bekeken de journalisten 
de gebeurtenissen vanuit hun kamers e 
op de 14de verdieping van de Hil- 1 
Ion". 
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Aargauer Tagblatt (lib.) 
Aargauer Volksblatt 
L'AGEFI (fin.-econ.) 
AIlgemeiner Anzeiger vom 

ZGrichsee (ZGrichsee-Zeitung) 
Amriswiler Anzeiger 
Anzeiger für die Stadt Bern 
Anzeiger von Uster 
Appenzeller Volksfreund (4pw) 
Appenzeller Tagblatt 
Appelzeiler Zeitung (rad.dem.) 
Badener Tagblatt 
Basellandschaftliche Zeitung 
Basier AZ (soc.-dem.) 
Basierstab 
Basier Zeitung 

(sinds 1977 onder deze naam) 
Berner Oberländer (onafh.) 
Berner Oberländer Nachrichten 
Berner Rundschau (lib.) 
Berner Tagblatt 
Berner Tagwacht (soc.-dem.) 

Aarau 
Baden 
Lausanne 
Wädenswil 

58.500 
8.125 

16.350 

Amriswil (SB) 
Bern 
Uster 
Appenzell 
Teufen 
Herisau 
Baden 
Liestal 
Basel 
Basel 
Basel 

Spiez (M) 
Thun (M) 
Langenthai 
Bern . 
Bern 

Bern 

80.750 
9.210 
5.050 
5.250 

14.000 
57.400 
18.100 

3.700 
93.300 

113.100 

19.500 
2.200 

(VS) 3.650 
61.400 
10.000 

(Seeländer Volkszeitung) 
Berner Zeitung (onafh.) 
Bieier Tagblatt (Seeländer 
Bischofszeller Nachrichten 
Bischofszeller Zeitung 

Bote) Biel/Bienne 
Bischofszell 

120.000 
35.000 

(VD) 900 
1.650 

384.500 
1.850 

Blick (tabloid) 
Bote der March und Höfe 
Bote der Urschwyz (3pw) 
Der Bund (lib.) 
Bündner Tagblatt (onafh.) 
Bündner Zei tung, (w.o.: 

Bischofszell 
Zürich 
Siebnen 
Schwyz 
Bern 
Chur 
Chur 

62.500 
7.500 

37.000 

1849 
#1911 
#1950 

1841 

#1883 
1891 

#1968 
1828 
1848 
1832 
1920 
1923 
1842 

1898 

1972 
1888 
1892 

1888 
1850 

#1908 
1859 
1959 

#1858 
1850 
1854 
1876 

Neue Bündner Ztg., Der Freie 
Gazzetta Grigionese, Gasetta 

Brugger Tagblatt 

Rätier, Bündner 
Grischuna) 

Brugg (AT) 
Burgdorf 
Lugano 

Volksblatt, 

Burgdorfer Tagblatt (lib.) 
Corriere del Ticino (onafh.) 
Courier, Le- (RK) 
Davoser Zeitung 
Le Démocrate (onafh.) 
II Dovere (rad.-lib.) 
Eco di Locarno 
Engadiner Post (3pw) 
L'Est Vaudois (onafh.) 
L'Express - Feuille d'Avis de 

Neuchàtel (onafh.) 

Genève 
Davos 
Delémont 
Bellinzona 
Locarno 
St.Moritz 
Montreux 
Neuchàtel 

6.800 
3.500 

32.400 
6.100 
2.500 

24.500 
16.100 

14.800 
37.000 

#1899 
1830 
1891 
1868 
1881 
1877 
1877 

#1935 
#1893 

1738 

Feuille d'avis officielle Genève 11 . 100 #1752 
de la République et canton 

Freiämter Tagblatt 
Freiburger Nachrichten (RK) 
Freier Aargauer (soc.-dem.) 
Fricktaler Zeitung (3pw) 

de Genève (3pw) 
Wohlen (AT) 5.400 

Freiburg/Fribourg 13.800 

Der Gästerlander 
Gazette de Lausanne (lib-dem.) 
Gazzetta Ticinese (lib.dem.) 

Aarau 4.700 
Rheinfelden ..... . 
Kaltbrunn 
Lausanne (JS) 
Lugano 

9.750 
19.100 
5.000 

1863 

#1860 

1798 
1801 
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Giornale del Popoio (RK) 
Glarner Nachrichten (lib.) 
Gossauer Zeitung 
Gotthard Post (Urner Tagblatt) 
Grenchner Tagblatt 
Grenzpost am Zürichsee 

Lugano 
Glarus 
Gossau 
Altdorf (K) 
Grenchen (VS) 
Richterswil 
Bulle La Gruyère (3pw) 

L'Impartial (onafh.) 
International Heraid Tribune 
Le Journal de Genève (lib.) 
Journal du Jura (Tribune 

La-Cha~x-de-Fonds 
Zürich 

Jurassienne) 
Journal du Nord Vaudois 
Journal et Feuille d'Avis de 

Vevey Rivièra (onafh.) 
Le Jura Bernois (3pw) 
Klettgauer Zeitung (4pw) 
Der Landbote (onafh.) 
Langenthaler Tagblatt (lib.) 

Genè''ve (JS) 
Bienne/Biel 

Yverdon 
Vevey 

St.lmier 
Hallau 
Winterthur 

Langenthai (VS) 
Canobbio Libera Stampa (soc.) 

La Liberté (RK) 
Limmattaler Tagblatt 
Die Linth (4pw) 
Luzerner Landbote 

Fribourg/Freiburg 
Dietikon 
Rapperswil 
Sursee 

Luzerner Neueste Nachrichten 
Luzerner Tagblatt (lib.) 
Le Matin (onafh.) 
Neue Einsiedler Zeitung (lib.) 
Neues Bülacher Tagblatt 
Neues Wiler Tagblatt (RK) 
Neue Zürcher Nachrichten 
Neue Zürcher Zeitung (lib.) 
Nidwaldner Tagblatt 
Nidwaldner Volksblatt 
Nordschweiz (Basier Volksblatt) 
Nouvelle Revue de Lausanne 

Luzern 
Luzern ( K) 
Lausanne 
Einsiedeln 
Bülach 
Wil (VD) 
Zürich 
Zürich 
Stans (K) 
Stans (VT) 
Basel/Laufen 
Lausanne 

20.500 
10.600 

500 

6.300 
2.250 

13.800 
31.000 

19.900 
16.700 

12.100 
8.500 

1.700 
2.800 

39.500 
8.300 
5.500 

33.100 
10.100 

58.000 
23.800 
48.000 

1 .125 
5.900 
4.300 

131.000 
3.750 
3.500 

14.600 
9.100 

1925 
1874 

#1919 
#1892 
#1889 

1865 
#1881 

1880 
1977 
1826 
1864 

1773 
1846 

1861 

1836 
1964 
1913 
1871 

#1889 

#1878 
1897 
1852 
1984 

#1907 
#1865 

1871 
1896 
1780 

#1981 
1866 

#1872 
1868 

et du Pays de Vaud (rad.) 
Nouvelliste et Feuille d'Avis Sion 42.000 #1967 

du Valais (RK) 
Oberländer Tagblatt Sargans 
Oberländisches Volksblatt (5pw) Interlaken 
Oltner Tagblatt (onafh.) 
Die Ostschweiz (RK) 
Ostschweizer AZ (soc.-dem.) 
Ostschweizer Tagblatt 

Olten 
St.Gallen 
St.Gallen 
Rorschach 

(OS) 

1.600 
9.400 

14.300 
29.000 

7.700 

1973 
1863 
1868 
1874 

1855 
(Rorschacher Tagblatt) (lib.) 

Le Pays (RK) 
Popoio e Libertà 

Porrentruy 
Bellinzona 
Nyon 

10.500 1873 
4.900 #1900 

Le Quotidien de la Cöte 
Die Regionalzeitung (Anzeiger Uster 10.350 #1845 

von Uster) 
Der Rheintaler Heerbrugg 11.350 
Rheintalische Volkszeitung Altstätten 5.725 
Rorschacher Zeitung Rorschach (OS) 4.300 
St.Galier Tagblatt (lib.) St.Gallen 70.700 
Sarganserländer (5pw) Mels 9.800 
Schaffhauser AZ (Soc-Dem.) Schaffhausen 5.200 

#1845 
1854 
1899 
1839 

#1873 

Schaffhauser Nachrichten (lib.) Schaffhausen 23.100 1862 
Der Schweizer Bauer (3pw) Bern ...... #1846 
Schweizerische Bodensee Zeitung Arbon (SB) 15.300 1849 
Schweizerisches Handelsamtsblatt Bern 19.700 1883 

(Feuille officielle suisse du commerce; Foglio ufficiale 
svizzero di commercio) (5pw) 

Schwyzer Zeitung 
Solothurner AZ 
Solothurner Nachrichten (RK) 
Solothurner Zeitung (lib.) 
Stadtanzeiger Bern 

Schwyz (VT) ..... . 
Olten 7.500 
Solothurn 7.700 
Solothurn (VS) 45.300 
Bern 

--_../ 

#1876 

1961 
1907 
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~-------------------------------------~ 

La Suisse (onafh.) 
Tagblatt der Stadt Zürich 

Genève 
Zürich 

67.600 1898 
191.250 #1836 

(Städtisches Amtsblatt) 
Tages Anzeiger (onafh.) 
Thuner Tagblatt (rad.) 
Thurgauer AZ (soc.-dem.) 
Thurgauer Tagblatt (onafh.) 
Thurgauer Volksfreund (rad.) 
Thurgauer Volkszeitung (RK) 
Thurgauer Zeitung (onafh.) 
La Tribune de Genève 
Vaterland (chr.-dem.) 
24 Heures (onafh.) 
Der Volksfreund 
Volksrecht (5pw) (soc-dem.) 
Walliser Bote (5pw) (RK) 
Weinländer Zeitung (3pw) 
Werdenberger & Obertoggenburger 
Wiler Zeitung 
Winterthurer AZ (soc.-dem.) 
Zofinger Tagblatt (lib.) 
Zuger Nachrichten 
Zuger Tagblatt 
Zuger Zeitung 
Der Zürcher Oberländer 
Zürcher Unterländer 

Zürich 259.500 
Thun 16.300 
Arbon 2.000 
Weinfelden (VD) 7.200 

Kreuzlingen (VD) 7.900 
Frauenfeld (VO) 3.300 
Frauenfeld 23.600 
Genève 63.700 
Luzern (VT) 42.400 
Lausanne 100.000 
Flawil * 3.600 
Zûrich/Schaffh. 5.100 
Brig/Visp 24.400 
Winterthur ..... . 

Buchs 10.000 
Wil 8.200 
Winterthur 4.050 
Zofingen 16.200 
Zug 13.450 
Zug (K) 8.400 
Zug (VT) ..... . 
Wetzikon 34.000 
Bûlach 18.250 

1893 
1850 

#1830 
1881 
1844 
1798 
1879 

#1872 
1762 

#1877 
1898 

#1840 
#1866 

1869 
1856 
1897 
1872 

#1850 
1872 
1852 
1850 

(Zürichbieter) 
Zürichsee-Zeitung (rad.) Stäfa 29.900 1845 

* oplage gecomb. met Gossauer Zeitung (# = circa) 
AT - Aargauer Tagblatt JS - Journal Suisse 
K - KeIler & Co., Luzern (gecomb. oplage 43.800) 
M - G.Maurer AG, Spiez os - Die Ostschweiz, St.G. 
SB - Schw. Bodensee Zeitung VD - Vereinsdruckerei, Ffeld 
VS - Vogt-Schild AG, Solothurn VT - Vaterland, Luzern 
Bron* Editor & Publisher Vearbook 1986, aangevuld c.q. 
gecorrigeerd door onze leden F.Mans, A.Tigay en D.J.Oostra.' 

########################################################### 
# # 
# AANGEBODEN: # 
# Arnhemsche Courant 1825, 1826, 1827: NLG 5.=/stuk # 
# Haarlemsche Courant 1820, 1821, 1830, 1859, 1864: # 
# NLG 5.=/stuk # 
# Rotterdamsche Courant 1914-1918: NLG 1.=/stuk # 
# Algemeen Handelsblad 1914-1918: NLG 1.=/stuk # 
# Gazette de France 1803: NLG 5.=/stuk # 
# Gazette Nationale ou Le Moniteur Universel 1791: # 
# NLG 5.= # 
# en tenslotte uit België: # 
# Le Vrai Libéral 1820: NLG 5.=/stuk # 
# De Antwerpenaar 1843: NLG 4.=/stuk # 
# Bij afname van 10 stuks één exemplaar gratis, of # 
# (indien het kranten à NLG 5.= betreft): 3 stuks voor # 
# NLG 10.=. Al deze couranten mogen ook geruild worden # 
# tegen WO-II dokumentatie, zoals bonkaarten, stam- # 
# kaarten, persoonsbewijzen, illegale bladen of # 
# vliegtuigpamfletten. # 
# A.Kreuzen, Leeuwerikstraat 44, 1171 TZ BADHOEVEDORP # 
# tlf. 02968-95138 # 
# # 
########################################################### 
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HOIIIU'Pllh'!!I!'> Hf IIH' war 
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fl'ui-';I'I' 110011 (,.·:1111\\ 11111'1'1'), 

IInd IH'l'1I XIIIIk 11,\' IIH' Nuzi 
Inlllli'ship, HbIlHIITli, ill au 
C'1Ig'agt'IIH'llt Klllllt'\\ ht'l'l~ IU'· 
l\\t'l'lI kt'land alld (:1'('('0-
tll"d. tI. JIJ. S. llood, \\'o.-ld', 
la l'g-t'l'1l h n I t 1(' K h iJl, \\'11~ 
till'lH'k 11 futal 1,low ilJ olie 
of' il:J IIi1IgH1.Îllt'K. 'l'ht~ I i .. 
tanie fighl ÎIII-:' flhip ('x(lloII
<'tl. Virl,,"II)' uil of ''''I' 
l,a.u officer, ""tl ""!tI 
wel'e lost. -/lil/rtl 011 lil/Ol' J. 

Turn 10 Center Fold for cr 
Complete Diagram a n d 
Fighting L cr y 0 u I of the 

Hood, 
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------------------------------

Vijftig jaar geleden: 

02 APR 1941 
De Hongaarse premier Graaf Teleki 
pleegt zelfmoord om niet te hoeven 
collaboreren met de Duitsers. 

03 APR -1941 
Na een geslaagde staatsgreep vormt 
Rashid Ali AI-Gailani in Irak een 
pro-Duitse regering. 

05 APR 1941 
De Ethiopische hoofdstad Addis 
Abeba wordt door de Britten op de 
Italianen veroverd. 
06 APR 1941 

Duitsland valt Joegoslavië en 
Griekenland binnen. 

08 APR 1941 
Duitse troepen nemen Thessaloniki 
in; het noordelijke front in 
Griekenland stort ineen. 

10 APR 1941 
Het Afrika Korps onder generaal 
Rommel valt Tobroek aan. 

11 APR 1941 
Het eerste nummer van het "Jood
sche Weekblad" verschijnt op last 
van de Duitse bezetter. 

13 APR 1941 
In Moskou wordt een Russisch
Japans niet-aanvalsverdrag onder
tekend, geldig voor vijf jaar. 

14 APR 1941 
De Duitsers houden hun eerste 
massale razzia te Parijs: 3600 
Joden opgepakt en weggevoerd. 

17 APR 1941 
Joegoslavië capituleert.- In Irak 
grijpen Britse troepen in. 

18 APR 1941 
De Griekse premier Korysis pleegt 
zelfmoord. 

20 APR 1941 
Duitsland eist de terugkeer van de 
door Darlan op de achtergro~ 
geschoven Pierre Laval. 

21 APR 1941 
In Singapore vinden geheime 
besprekingen plaats tussen 
Amerikaanse, Britse en Nederlandse 
militaire autoriteiten. 

22 APR 1941 
De Britten beginnen zich terug te 
trekken uit Griekenland. 

23 APR 1941 
Het Griekse leger capituleert. 

30 APR 1941 
Jodenvervolging begint in Kroatië. 

------------------------_. 
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01 MEI 1941 
In Griekenland komt een regering 
van collaborateurs tot stand onder 
Zsolakoglu. 

06 MEI 1941 
Stalin neemt het premierschap van 
de Sovjet-Unie over van Molotov. 

09 MEI 1941 
De Britten krijgen de beschikking 
over een Duitse Enigma coderings
machine en de Duitse codeboeken, 
buitgemaakt uit Duitse schepen. 

10 MEI 1941 
Houses of Paliament te Westminster 
zeer zwaar beschadigd door een 
Duits luchtbombardement, als wraak 
voor een Britse luchtaanval op 
Hamburg en Bremen.- Rudolf Hess, 
Hitler's plaatsvervanger binnen de 
NSDAP, vliegt de Noordzee over en 
landt in Schotland. 

13 MEI 1941 
Martin Bormann benoemd als 
opvolger van Hess. 

20 MEI 1941 
Duitse parachutisten landen op 
Kreta: Operatie Merkur. 

21 MEI 1941 
Het Duitse slagschip Bismarck en 
de kruiser Prinz Eugen waargenomen 
in het Kattegat en te Bergen. 

24 MEI 1941 
De Britse slagkruiser HMS Hood 
vernietigd door de Bismarck. 

26 MEI 1941 
In Nederland wordt de Arbeids
dienst ingevoerd voor jongeren. 

27 MEI 1941 
De slagschepen HMS Rodney en 
King George V, de kruiser Dorset
shire en vliegtuigen van de Fleet 
Air Arm vernietigen de Bismarck. 
De Britten, Austr.aliërs en Nieuw
Zeelanders op Kreta beginnen met 
de evacuatie van het eiland. 

30 MEI 1941 
Britse troepen rukken Bagdad 
binnen. De Duitsgezinde regering 
van Rashid Ali AI-Gailani neemt de 
vlucht.-
In Servië worden de eerste anti
semitische maatregelen genomen. 

31 MEI 1941 
Joden in Nederland mogen niet meer 
van badinrichtingen, met inbegrip 
van zeebaden, gebruik maken. 
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~-------------- --------------------------.. 

03 JUN 1941 
In persoonsbewijzen van Joodse 
burgers in Nederland wordt een 
letter J gestempeld. 

08 JUN 1941 
Br-its~--;;:;-\Ïri je Franse eenheden 
vallen Syrië binnen. 

11 JUN 1941 
In Amsterdam vindt een tweede 
grote razzia plaats: ca. 300 Jood
se jongens op transport gesteld. 

12 JUN 1941 
D;-o;~lar;tion of St.James inzake 
onderlinge steun opgesteld door 
een inter-gealliëerde commissie. 

13 JUN 1941 
In Vichy-Frankrijk begint men met 
de internering van Joodse burgers. 

15 JUN 1941 
Kroatië treedt toe tot het Drie
mogendhedenpakt. 

18 JUN 1941 
Duitsland en Turkije sluiten een 
vriendschaps- en non-agressiepakt. 

19 JUN 1941 
Pr~siden~R~osevelt ondertekent de 
Two Ocean Navy Expansion Act. 

21 JUN 1941 
De Gealliëerden nemen Damascus in. 
Generaal Wavell als Brits comman
dant in het Nabije Oosten vervan
gen door generaal Auchinleck. 

22 JUN 1941 
Duitse legers vallen de Sovjet
Unie binnen. 

23 JUN 1941 
Italië, Roemenië en Slowakije 
verklaren de Sovjet-Unie eveneens 
de oorlog. 

25 JUN 1941 
Finland verklaart de oorlog aan de 
Sovjet-Unie. 

25-26 JUN 1941 
In Amsterdam wordt een klopjacht 
gehouden op communisten. 

27 JUN 1941 
De Joegoslavische communist~sch~ 
partij richt een hoofdkwart1er 1n 
voor de partizanenstrijd. leider 
hiervan wordt Josip Broz (Tito). 

29 JUN 1941 
Minsk capituleert voor de Duitsers 

30 JUN 1941 
AII~oliti~ke partijen in Neder
land worden op last van de Duitse 
bezetter ontbonden. 

'-------------------.. _ .. _-----. ------.---

ss 
Nu de "winterstop" voorbij was 
brandde op velerlei fronten de 
strijd in vo~le hevigheid los, om 
eind juni te culmineren in één van 
de twee belangrijkste gebeurtenis
sen van het jaar: de Duitse aanval 
op de Sovjet-Unie, onder de code
naam "Operatie Barbarossa". 

"Barbarossa", genoemd naar Rooms
koning, later keizer Frederik I 
van Hohenstaufen met zijn rode 
baard, die in de middeleeuwen 
veelvuldig op slagvelde~ placht te 
vertoeven en volgens een sage is 
blijven leven om Duitsland te 
redden in bange tijden, ging des
ondanks onder een ongunstig voor
teken van start. Hitier had zijn 
invasie van het Sovjet-rijk met 
zijn lokkende lebensraum moeten 
uitstellen tot niet alleen de
zelfde datum maar zelfs hetzelfde 
tijdstip als die waarop Napoleon, 
die de zaak ook al iets te opti
mistisch had ingeschat, de zijne 
was begonnen. Hitier was tot dit 
uitstel gedwongen omdat hij zijn 
rechterflank - de Balkan - nog 
niet helemaal had kunnen bezetten, 
of op zijn minst neutraliseren. 

Daar waren natuurlijk de Grieken 
die zich de Italianen lange tijd 
bekwaam van het lijf hielden, en 
zelfs tot in Albanië wisten terug 
te dringen. Britse troepen kwamen 
hen toen Duits ingrijpen steeds , . 
waarschijnlijker werd, vanu1t de 
libische woestijn en Egypte te 
hulp. Daar waren de Turken, die 
zich als het aan de Duitsers lag 
voorlopig koest moesten houden. En 
daar waren de Joegoslaven, een 
heterogeen maar strijdbaar volk, 
met het grootste en best bewapende 
leger in het nog ni~t door de As
mogendheden bezette deel van .. 
Europa, de Sovjet-Unie natuur11Jk 
uitgezonderd. 

Uiteindelijk bleek Turkije, toen 
de beide andere landen eenmaal 
onder de voet waren gelopen, onder 
druk van die omstandigheden bereid 
een niet-aanvalsverdrag met de 

16 



Duitsers te sluiten. Griekenland, 
al verzwakt door de strijd tegen 
Italië, maar ook door tegenstel
lingen in eigen gelederen - er 
waren nogal wat officieren en 
politici met fascistische sympa
thieën - zag ondanks de Britse 
steun geen kans langer dan twee 
weken stand te houden tegen de 
Duitse divisies. 

Voor de Britten was dit ogen
schijnlijk opnieuw een fiasco in 
de strijd te land tegen de nazis, 
wier gevechtskracht inmiddels een 
formidabele reputatie genoot. Van 
de 6Z.000man die waren komen 
overvaren konden met veel pijn en 
moeite de meesten (50.000) tijdig 
worden geëvacueerd, maar hun zware 
wapenen en voertuigen en de voor
raden, veelal met grote risico's 
rond de Kaap aangevoerd, bleven in 
Griekenland achter. In Amerika met 
name maakte dit alles geen beste 
indruk bij het grote publiek. Méér 
tegenslagen zouden weldra volgen 
toen Rommel de tijdelijke zwakte 
van het Nijlleger in Cyrenaica 
ging uitbuiten. 

De snelle en succesvolle Britse 
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akties tegen het tot dan toe door 
Vichy beheerste Syrii en tegen het 
nieuwe fascitische regime in Irak 
veranderden weinig aan dit imago. 
Deze akties speelden zich te zeer 
aan de periferie af en waren te 
beperkt van schaal om echt op te 
vallen, maar waren toch van vitale 
betekenis. Syrii liep gevaar onder 
Duitse invloed te komen: Vichy 
ondernam niets tegen de grote 
aantallen Duitse agenten die er nu 
al rondliepen, en de bevolking 
opstookten tegen de Britten ~n de 
Joodse immigranten in Palestlna. 
De Luftwaffe voerde al akties uit 
vanuit de Dodecanesos (Rhodos) 
tegen het Suezkanaal, en,Syrië 1~9 
dus ook binnen haar berelk. Vanult 
Syrië zouden niet alleen Egypt~ 
maar ook de olievelden en rafflna
derijen van Abadan gevaar lopen, 
zeker als men Rashid Ali in Irak 
zijn gang liet gaan, Deze deed al 
op Z mei al een beroep op Hitier 
om militaire steun. Kort daarop 
ging admiraal Darlan namens Vichy 
akkoord met de Duitse ·voorstel
len in dit verband", en in de loop 
van mei arriveerden er al meer dan 
100 Duitse en Italiaanse militaire 
vliegtuigen in Syrië. Ondanks een 
ernstig tekort aan troepen en 

!!JIoulOR. 23, ~""i lIJ-U 

~"tll!itlllleltl:lll~:!.'l'.'l'r.(lc.n.D 
.o,ijDlllHn, tJun!fuHt1. ':171. 

I.'lllu61''Onll\olu.bftl::rl1dul\l 
"Ut l!IWUII<lH!..Br<luIH.!I1 t1.:P1.. 

'J:)I'1Hf nub {Icillilq "on 
e.tdJ),(>i1rnIMII!l.ÖI<lr.f!ulA.tJ!. 

Gri1tJll1tfhflt: !hhtntrflt. 10·%1 
Ittruh,n4).EIIW:l:Idnull:I!ul W10I 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

PlanmäBig~r und erlo1greicher Verlaul der Kämple gegen die Role Armee 

Moskou broda .den Pokt mil Deutsdalond - Sowjetrussisdae ZusammenorbeU mit den Feinden 
des Reidaes en'hüllt - lJie'groBdeutsdae Wehrmadat ist zur Vergeltung des Verrats angetll'ete~ 

'Ein neuer bedeulungsvoller_ AbsdmiH. des deutsmen F reiheitshample~ hal begonnen. Seil den lrühen M orgenslunden des 
Sonntags marsmieren unsere Soldalen- zusamm-m mil finnismen nnd rumtÏnismen Truppen gegen SowjelruBland, um 
Deutsmland und Europa uor dem Anslumides Bolsmewismus zu relten, der als Verbündeler Englands dem Reim in den 
Rüdzen lallen wollte. Der Führer hal in seinem Aulrul an das -deutsme Volh das uerrälensme Doppelspiel Moshcius enl· 

, hüllt und die Slunde der Abredmung angehündigt. In seinem Tagesbelehl an die Soldalen der Dsllronl sagl der Führer: 
_.DeutsmeSoldalen! Damit.fretet Ihr in einen harten und ueranlworlungssmweren Kampl. Denn das Smidzsal Europas, Zuhunlt 
des Deulsmen Reidws, das Dosein unseres Volhes liegen nunmehr al/ein in Eurer Hand, :'Möge uns allen in diesem Kampl 
der Herrgoll hellen I" Das garm deutsme Volh isl mil gläl;lbiger Zuuersiml bei seinen Soldalen, ,die vom Eismeer bis ZlÎm 

- Smwarzen Meer um einen neuen, gewaltigen Sieg ringen. 
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She Met 
Bismarck 

Ono of lho Drltbh Bhlps 
whlch mel tho Dl.mHHck, 
Mr. Ohurchlll .staled In 
tht} lloma yesterday, was 
lho Prlnco ol Wale!. Ono 
ot our ne west batUeshlps 
(commlssloned In 1939), 
sho Is 35,000 ton", wlth 
ten 14ln. guns, slxteen 

"'- 6.26 Runs-and that',s her 
...,... In lho picture bolow. * 

I 

AOMIRAl 

ERMANY'S great new baUleship Bismarck 
has been sent to tlle bottom. The Royal Navy 

has avenged the Hood. 
The Bismarck was grilllly hunted, slowerJ down and then srnaghed in 

an eighty-hour battle ol naval dotel'lnination and strategy which showed 
the world that no encllly capital ship ean challenge the Royal Navy on 

I 

Smash 

the high scas and live to get bacil to port. 
The Bismarck, heading 11'0111 the northorn geas 

lor Brost or St. N azaire, was houndcd down by 
naval planes. Four torpedoes we re ripped into 
her huge huil. The lJattieship was brought to a 
standstilI. Then 0111' warshiJls came up to finish 
olf ono ol the shortest·lived capital ships ever. 

IIt'l'r i" tlir ollit-i,,1 .\dllli,.itlt," t11l1l1l11lIli'lllt' I 
~i\'illg' I'ull dpi iI iI~ {Ir Ille' at'! iOI!: 

Air reeonnaissance lly Coastal COll1mand! 
aireralt revealed that the Genllan hat tIeship i 
Bisll1arek aud tho cruiser Prince Eugcn, whieh I 
they had previously located in the Norwegian' 
flort ol Borgon, had sailel" 

Cortain Itispositillns woro thenl'ot[1 onhJrctl, 
atlll as ti reslIlt H,M.S, Norloll, (Captain A. 
J. L. PhillilIS, n.N,), wearitlg the nag ol 
l1oar-Allruiral W, F. Wake-Wallw/', C.H .. 
O.B.E .. <11111 H.M.S, SIIHolI\ (Captaill n. M. 
Ellis, n.N.) wore orderod to talie 1If1 a I'OSitlO1I 
in the DOl1l11arll Siraits. 

Ou tlll' l'VI'llillU" ol M.I" 2:1. 1\(IIIIII',d W;Ik,' WdH';"1 11' 

IHlI'tt't1 slgllll))~~ all 1'11I'11I~' IIII(~{, uf 11111' hallll'sltip ;11111 0111-

t'l'uhwl' )ll'lll't't'dlll.\ al III)\!. SIIl'I'(\ :-)\111111 wl':,lw,11 ds. 

·How 
Lucozade 

brings 
de3iperatelJ) 

uBccded cncrOJl 

K~~7 
~ 
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materieel slaagde Wavell er in een 
gemengde Britse en Vrije Franse 
strijdmacht op de been te brengen, 
en binnen iets meer dan- een maand 
Syrië aan de invloed van de As te 
ontrukken. Dit succes kwam te laat 
om de Turken van hun pakt met de 
Duitsers af te houden, maar in elk 
geval was de dreiging vanuit Syrië 
voor de Britse posities in het 
Nabije Oosten afgewend. Eerder al 
had Rashid Ali de benen genomen 
toen de Britten vanuit Palestina 
een strijdmacht stuurden om de 
door de Irakezen belegerde Britse 
luchtmachtbasis Habbaniya te ont
zetten, en te voorkomen dat de 
Duitsers (de eerste Luftwaffe
toestellen waren al op 13 mei in 
Mosul aangekomen) er het heft in 
handen konden nemen. In het licht 
van meer recente ontwikkelingen is 
het interessant te weten dat deze 
haastig geïmproviseerde Britse 
strijdmacht, die Irak in zeer 
korte tijd wist te onderwerpen, 
bestond uit één brigadegroep: niet 
meer dan een paar duizend man .... 

Maar laat ons terugkeren naar de 
Balkan. Zoals we in het vorige 
nummer schreven sloot Joegoslavië 
zich eind maart 1941 onder zware 
druk van Hit1er aan bij het Drie
mogendhedenpakt, een gebeurtenis 
waarmee niet alleen premier 
Ovetkovic en minister van buiten
landse zaken Markovic in verband 
werden gebracht, maar ook Prins 
Paul, de regent voor de nog 
minderjarige kroonprins Peter, en 
een vurig anti-communist. Bi11 
Donovan, officiëel afgezant van 
President Roosevelt en onofficiëel 
de verbindingsman met de Britse 
geheime dienst onder leiding van 
de Oanadees William Stevenson, had 
kort tevoren een bezoek aan Joego
slavië gebracht. Dankzij Wi11iam 
Stevenson, die de leiding had over 
het coördinatie-centrum BSe van de 
Britse geheime dienst in New Vork 
en op Bermuda, wist Donovan niet 
alleen dat deze ontwikkeling waar
schijnlijk was (want dat lag in de 
lijn der verwachtingen) maar ook 
hoe daarop in te spelen. Aan Prins 
Paul vertelde hij dat de Verenigde 
Staten, wanneer Duitsland eenmaal 
verslagen zou zijn, landen die 
geen verzet hadden geboden met 
minder welwil1endhpid zouden 
bejegenen dan landen die dat wél 
hadden gedaan. Ook wist Donovan 
dat er slechts één groepering 
bestond in Joegoslavië die bereid 
en krachtig genoeg georganiseerd 
was om een harde guerilla-oorlog 

.------ ----

Au Courant - jaargang 6 nr. 1 - maart 1991 

te voeren tegen aen bezetter, en 
dat dat de communisten waren. 
Bovendien wist hij dat hun leider 
Josip Brod, toen nog een tamelijk 
onbekend figuur, bijkans als enige 
rode voorman in Europa een van de 
Sovjet-Unie onafhankelijke koers 
voorstond. Het zal dus geen toe
val zijn geweest dat kort na 
Donovan's bezoek deze Brod, bij
genaamd Tito, uit Moskou in zijn 
land terugkeerde - reizend onder 
de naam Spiridon Mekas, op een in 
Oanada afgegeven Brits paspoort. 
Tito had van Stalin geen steun 
gekregen voor zijn guerilla
voorbereidingen: Stalin wilde 
Hitier niet tegen zich in het 
harnas jagen. Donovan, zo was hem 
bekend, zou iedere tegenstander 
van de nazi's zijn steun geven, 
zonder te letten op andere over
wegingen. Joegoslavië moest een 
nagel in de Duitse doodkist zijn 
en blijven, en zoveel mogelijk 
Duitse troepen binden. Donovan's 
boodschap was dan ook geweest: als 
Prins Paul zich onderwerpt aan de 
Duitsers, kom dan in opstand. 

Een ander die zich deze boodschap 
aantrok was de bevelhebber van de 
Joegoslavische luchtmacht, 
generaal Dusan Simovic, die met de 
Britse geheime dienst rechtstreeks 
in verbinding had gestaan. Simovic 
had de nodige voorbereidingen al 
getroffen toen Ovetkovic op 25 
maart zijn handtekening onder het 
Driemogendhedenpakt plaatste. Twee 
dagen later reeds kwamen hij en 
zijn medestanders, meest jonge 
luchtmacht- en legerofficieren van 
Servische origine, in opstand, en 
zetten de verantwoordelijke 
politici allemaal gevangen. Het 
Joegoslavische lidmaatschap van 
het Driemogendhedenver~rag werd 
onmiddellijk weer opgezegd: een 
lelijke streep door de Duitse 
rekening. Donovan, inmiddels weer 
terug in Washington, strooide met 
een radiorede over zijn rondreis 
in de Balkan met opzet nog wat 
zout in de Duitse wond. Er waren 
een aantal provocerende passages 
ingelast met het doel Hitier, die 
zeker kennis zou nemen van deze 
toespraak, in razernij te brengen. 
Het was bekend dat hij in een 
spontane driftbui geneigd was 
ernstige blunders te begaan. 

De blunder die Hitier bij deze 
gelegenheid maakte was evenwel 
niet bedoeld: als eerste onderdeel 
van de Duitse aanval op Joego
slavië op 6 april werd Belgrado 
vier dagen lang genadeloos door de 
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Luftwaffe gebombardeerd, ondanks 
dat het tot een open stad was 
verklaard. Tienduizenden vonden de 
dood, en de stad veranderde voor 
een groot deel in puin. Na de 
oorlog ontstond een stedenband 
tussen Belgrado en Coventry: twee 
steden die zwaar van Duitse 
luchtbombardementen te lijden 
hadden gehad, in de voorgeschiede
nis waarvan in beide gevallen de 
gealliëerde geheime diensten een 
zekere rol hadden gespeeld. Aan 
dat laatste aspekt is echter ook 
na de oorlog weinig aandacht 
besteed; lange tijd was het niet 
eens bekend. 

Ook de Britse militaire bijstand 
aan Griekenland moet worden gezien 
in verband met de naderende Duitse 
invasie van de Sovjet-Unie. Het 
leek op dat moment op een riskant 
waagstuk of erger van de kant van 
Churchill's oorlogskabinet. Maar 
de Duitsers moesten veel soldaten 
en materiëel tegen de Britten 
inzetten, en dus hun aanval op de 
Sovjet-Unie uitstellen tot een 
later tijdstip, waardoor Hitler's 
kansen om'dat land vóór de winter 
definitief te verslaan sterk 
verminderden. Uitstel tot het 
volgend voorjaar zou de Sovjets, 
die inmiddels koortsachtig bezig 
waren zich te versterken, alleen 
maar betere kansen geven in de 
komende strijd. 

Op 26 juni 1940, vier dagen na de 
capitulatie van Frankrijk, vaar
digde het Presidium van-de 
Opperste Sovjet èen "oekase" uit 
waarmee de economie van het land 
in feite volledig op oorlogs
sterkte kwam te staan. De Sovjets 
waren er zich toen al terdege van 
bewust dat hun land ernstig werd 
bedreigd, en dat die dreiging niet 
van de Engelsen of Amerikanen, en 
wat hen betrof ook niet ~ens zo 
zeer van de Japanners uitging, 
hoewel zich met Japan kort tevoren 
nog een schermutseling had voor
gedaan in westelijk Mantsjoerije. 
De Sovjets hadden zich eigenlijk 
nooit echt lekker gevoeld bij het 
Molotov-Ribbentrop pakt: ze wisten 
zeer wel welke de agressieve 
landen waren, maar ook dat ze nog 
lang niet goed genoeg voorbereid 
waren om de sterke Nazi-legers te 
weerstaan. Hun gevoelens jegens 
het Westen waren de laatste jaren 
wat onderhevig geweest aan fluctu
aties. Voor Chamberlain en zijn 
"appeasement" hadden ze geen waar- I 
dering gehad. De reakties vanuit 

----- ---_._--_ .. -._--------------) 

Londen en Parijs (maar ook uit 
Washington en Skandinavië) op de 
Russisch-Finse oorlog hadden nega
tieve tegenreakties uitgelokt aan 
Sovjet-zijde. De nederlaag van de 
Fransen was niet alleen een schok 
voor hen, maar vervulde hen ook 
met een zekere minachting. Aan de 
andere kant kregen ze gaandeweg 
waardering voor de wijze waarop de 
Britten standhielden, en met name 
de RAF genoot hun respekt. Maar 
steeds bleven de Russen bevreesd 
dat de Britten het met Hitier op 
een akkoordje zouden gooien, en 
die vrees bereikte met de aankomst 
van Rudolf Hess in Schotland een 
hoogtepunt. Er was sprake van 
grote opluchting in Moskou toen 
bleek dat deze angst ongegrond 
was. Overigens namen de Russen in 
zo mogelijk nog sterkere mate nota 
van de Amerikaanse reakties op de 
oorlogshandelingen in Europa. 

Bij dit alles was het Molotov's 
taak het officiële Sovjet stand
punt uit te dragen, waarin het 
pakt met de Duitsers tot uiting 
kwam. Hij was het ook die de 
kontakten met de Duitsers behar
tigde, terwijl Stalin verhoudings
gewijs op de achtergrond bleef, en 
daarbij, om zo te zeggen, zijn 
handen schoon hield. Overigens was 
Molotov in zijn doen en laten 
tegenover de top-nazi's, HitIer 
incluis, steeds keihard en uiterst 
zakelijk. Hij was één van de zeer 
weinige personen die niet onder de 
indruk, laat staan geïntimideerd 
raakte tijdens zijn bezoeken aan 
Berlijn. Beroemd is zijn antwoord 
aan Ribbentrop, toen deze hem 
tijdens een Britse luchtaanval op 
Berlijn meenam naar de schuil
kelder van zijn ministerie, en hem 
daar bleef pressen deel te namen 
aan de liquidatie van het Britse 
Rijk: "Als U er zo zeker van bent 
dat Groot Brittannië verloren is, 
wat doen wij hier dan in deze 
schuilkelder?". Het was ook 
Molotov die de Duitsers ervan wist 
te doordringen dat de neutraliteit 
van Zweden voor de Sovjet-Unie van 
het grootste belang was. Het is 
mogelijk dat dit de nazis ertoe 
heeft bewogen hun plannen ten 
aanzien van dat land op zijn minst 
uit te stellen. 

Grootscheepse militaire parades in 
de grote steden, met name die 
welke dicht bij de grenzen lagen, 
moesten eind 1940 en begin 1941 de 
Sovjetburgers vertrouwen schenken 
in de kracht van het Rode Leger en 

20 



de Rode Luchtmacht. Duizenden 
vliegtuigen vlogen in strakke 
formaties over. Het publiek kon er 
niet aan zien dat de meeste allang 
verouderd waren. 

Intussen gingen de leveranties van 
Russische goederen aan Duitsland 
onverminderd door. Dit betrof niet 
allen graan en aardolieprodukten 
maar ook mangaan- en chroomerts, 
waar de Duitsers sinds hun havens 
door de Britten waren geblokkeerd 
elders erg moeilijk aan konden 
komen. Volgens sommigen hebben de 
Russen zelfs koper aan Duitsland 
geleverd dat uit Amerika afkomstig 
was. Van veel van deze goederen is 
de rekening nooit door de Duitsers 
vereffend. Het totaalbedrag aan 
onbetaalde fakturen liep in de 
honderden miljoenen rijksmark. Na 
de oorlog is hier door geen van 
beide partijen ooit meer over 
gerept; van Sovjet-zijde, naar 
alle waarschijnlijkheid, omdat hen 
dit politiek gezien schade zou 
berokkenen. 

De Sovjets reageerden niet op de 
Duitse inval in Joegoslavië, on
danks dat ze de dag na de Simovic
revolte een garantie aan dat land 
hadden verstrekt, waarbij ze van 
de Duitse plannen om Joegoslavië 
aan te vallen kennelijk niet op de 
hoogte waren. De Duitsers trokken 
er zich trouwens ook niets van 
aan. Ze wilden zo snel mogelijk 
klaar zijn om ook de Sovjet-Unie 
aan te vallen; de Russen wilden 
zulks tot elke prijs uitstellen. 
Iedereen die ook maar een beetje 
op de hoogte was verwachtte die 
aanval. En toch kwam het moment 
nog voor praktisch iedereen als 
een verrassing.- DJO 

################################ 
(bronnen: William Stevenson: MA 
Man Called Intrepid"; Churchill's 
Memoires van de Tweede Wereld
oorlog; Alexander Werth: "Russia 
At War". 

AANGEBODEN: plus minus 60 exemplaren 
van de kleurenbijlage van het Franse tijdschrift 
LE PETIT JOURNAL ILLUSTRE, 1914-
1918, geen opéénvolgende nummers, in goede 
staat verkerend, in één koop, een gulden per 
stuk. Bij de heer Van de Vijfeijken, 
Hogestede nr. 104, NL - 4701 JG Roosendaal. 
Telefoon 01650-52122. 
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Couranten, Tijdschriften 
en Folders 
1720 tot heden 

H. Groenhof jr. 
Zuiderdiep 52 

9521 AT Nieuw Buinen 
({) 

05990-1 
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 

~ Autoweg Borger richting Stadskanaal 
@ Afslag Nieuw Buinen Centrum nemen 
(11 Bij het Ie kruispunt, aan de bekende 

Mondenweg, ziet u het antiquariaat 
aan uw rechterhand. 

computer stoort:· 
brievenbus vol 
Een computerstoring bij een uitge· 
ver heeft 9isteren geleid tot een 
grote troep in vele brievenbussen. 
Tal van brievenbussen in diverse 
delen van het land raakten hope· 
loos verstopt. toen ze werden over· 
laden met soms 50 kranten tegelijk. 
Oorzaak was een fout in de adres· 
seringscomputer van uitgeverij Mis· 
set in Doetinchem. Daar werden de 
adressen gedrukt voor de abonnees 
van het Agrarisch DagQlacJ. dat per 

I . -
post wordt bezorgd. In totaal ging 
het om 61 000 adressen. 
Door de storing werden diverse 
adresbanden voorzien van één en 
hetzelfde adres. De postbodes 
brachten tal van abonnees vijftig 
kranten tegelijk. Volgens adjunct
hoofdredacteur Th. Leoné van het 
Agrarisch Dagbladstond de tele
foon gisteren roodgloeiend. Op 
verschillende postkantoren ston
den bovendien nog bakken met 
kranten die allemaal hetzelfde 
adres droegen. aldus Leoneé. Ver
reweg de meeste abonnees liepen 
echter vergeefs naar hun brieven
bus. Hun krant lag bij een ander op 
de mat. 
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Begin februari kondigde direkteur 
drs.E.Penninx van Brabant Pers 
grote plannen aan ten aanzien van 
de vier dagbladen die het bedrijf 
thans uitgeeft. Het "Brabants 
Dagblad" te Den Bosch (105.200), 
"Eindhovens Dagblad" (106.600), 
"Het Nieuwsblad" te Tilburg 
(56.000) en het "Helmonds Dagblad' 
(30.100) gaan plaats maken voor 
één dagblad, dat in drie katernen 
zal verschijnen. Het eerste 
hiervan zal landelijk en inter
nationaal nieuws bevatten, het 
tweede in hoofdzaak regionaal 
nieuws, en het derde achtergrond
artikelen. 

Penninx stelt dat het hier uit
drukkelijk niet om een bezuini
gingsoperatie gaat, maar om een 
verdieping van de krant. Er zijn 
volgens hem geen arbeidsplaatsen 
in het geding. De kantoren in de 
drie grote steden blijven alle 
bestaan; er komt geen centraal 
redaktiekantoor te Best', waar de 
drukkerij staat. Verder worden er 
momenteel nieuwe offsetpersen 
geïnstalleerd. De inwerkperiode 
daarvan kan misschien roet in het 
eten gooien, en zo ook een 
mogelijke economische recessie. In 
dit verband wijst Penninx op de 
moeilijkheden bij Philips, DAF en 
Volvo ear, en natuurlijk op de 
Golfoorlog. Het fusieproces, waar 
zes jaar voor is uitgetrokken, zou 
hierdoor kunnen worden gewijzigd. 

Met het aanstaande opgaan van "Het 
Vrije Volk" en het "Rotterdams 
Nieuwsblad" in een nieuwe krant, 
en de eveneens onlangs aangekon
digde samenvoeging van het "Leids 
Dagblad" met het "Haarlems Dag
blad" wordt hiermee een nieuwe 
aanslag gedaan op de regionale 
verscheidenheid van de Nederlandse 
dagbladpers.
################################# 
Het bovenstaande werd ons bericht 
door ons lid de Heer J.A.de Wit 
uit 's-Hertogenbosch. 
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Krantencuriosa uit de verzameling van L.M.C. Nierynck (deel 6) 

Waarschijnlijk bij weinigen bekend is "De Eindstrijd". 
Dit blad met een wel ongebruikelijke titel verscheen op 
het laatst van de oorlog nog als illegale uitgave (eind 
februari 1944) te Leeuwarden. 

So. ~I DINSDAG 1 MEI 19\~ 

E EIN T D 
aUflEAU AEDACTJE EH AOMHHSTRATIE; tllEUWEBUREJt 131 

Tijdens de vakantiebeurs in Den Haag kreeg ik dit stuk 
te pakken. Het dateert van 1 mei 1945 (nr. 51) en 
volgens de CCD-catalogus van de Koninklijke 
Bibliotheek was het een dagblad dat in mei 1945 de 
verschijning staakte en werd voortgezet als "Klaroen, 
blad voor jongeren. " De Provinciale Bibliotheek van 
Friesland bezit 28 nummers van "De Eindstrijd" en die 
zijn dan kennelijk uniek, natuurlijk op mijn exemplaar 
na, dat nu thuishoort in de curiosa-afdeling van mijn 
kollektie. 

Ik heb al vele jaargangen vroeg-17de-eeuwse regelmatig 
verschijnende kranten gezien, maar een illustratie 
tussen de tekst heb ik nooit ontdekt. Ik vind daarom 

mijn exemplaar van de "Extraordinaire du 31 mars 
1639" van Théophraste Renaudot wel zo bijzonder 
omdat hij een artikel over Père Campanelle illustreerde 
met twee kleine primitieve gravures voorstellende de 
planeten Mars en Saturnus, zoals Galilei ze beschreef. 

174 ' 
co ov:U.c, OUlqué B; JcJ~uU'el deu.x ~ ((JCOllel; &crrtIeccscx" 

:~~iJJl~wt:u\:e~u.r~.,I~IID;lrq~eeJ ~A; . .lu.tr.l.~ers~crqu(Ue, 

Et, cequtn'dl plJ rl.OJmervcille,I.t gr:u:dcurdêi tr.oi!:~ dl! &4 
~mdl~ ~'dl pointacreue ~ t.t' nou\ltau rclc(cope. D!" 1<1\. ',n
Qon ,tmt'Ce en co temp$ealilltc de plUlicun: ;luttel, &: pJ.."O~..Jl':" 
rementdecdlcdesminesvoLtnceJ,dc.sca.uotlJ bu..lcoup pll.U k"" 
gen qw:: les COtnmun.s& u.rant plu6eurs,:oupl d"vncfeulc chu!!e, 
ac d'vn~intinité d'auues mcrveille.s mcónuc-J aw !ll1cieru, remb-l~'t 
montra au doigtque DIC:uleu,rdèrvé~ pout honor~ la venuede: 
ce Prince&rcrvltd';1ut3.nt de menactJ3. nOl f'IlIletru.S, sïh n'ac· 
c:eptent blCU ton 12 pJix &: Ie (alme, Ol contidcr:uu que kJ Dau ... 
fuu n<' fellonnem pa de l,uo.u.tmerue, ' . 

llrcm.arquecuouueque paria dernier.:: obfen'1rion detAftro4 
. noma le.$olm re tTOuve ;tpprochc'de la lmc decinqumrecinq mil 
. liene.s,que lesequinoxcs&1olJöcC'2omrctrogradeae ~ degr,k. 
quel'cx,cmriciteduSolCl.ldldimin~eede"4 nun .. D.'tlU vientquc 
b. ttrre BoreJlc cf! d~enuë plw t~c qu'cue o'~jt :&V1.Otçro:e 
ddcéeedu Solcihqui prometrn brel::.b Fran(equ'dley'WJ'3. pita 
eón:uuu lesl.>fwg.:n, r.11'Tonni~n &; ;1UU~ frwu d'h,aUe,rn\.;tquclle 
aOllfcnt-:ll1jOUrd'hu;:'!cs p;lLnI~J qui De ("I ttouvQk'Rtpomt au.p;1.~, 
r:l\';10[. ,llft:tbrutu:u\;S prcru..:tioru de S' CathumedC'Sicnne, 
S" Brigide J 5-t.i.nt1.)e'nis.Cltmn.ux, S' Vincent'PClTMOu"Hic:ol:' 
roe Sa\.lv1IJuoll:, du C.u:ditL3.1 CuianJ Je Cardan, IfAmhoint:.lu~ 
qtut, d~ S~.ilig'er)ûc i.'Abbc I0J..:him &-;!.utr~qniaJre:arou{OU" 
qu'ildolt :ttnvercn(e tempi vonQr.lble changcmrnr3lJX :lI&m:t 
hurrr~t$,p.u:,vn:g~;mU Prlnce-r kqucl,C.iaddu.9finiUi~J·Abhc 
fO,1chim fufdit'& I AlIb("d:Oroim'e, l'Evcl"liH'dt',D:to:as~ plu .. 
t1eurr3U[t'C.J rou11..ienuem' devo1r du-e-Vli POll'" Pran~sd\}ntb, 
1Wft:!..'1(e~·eftoit"F:t.~endtje, ..,..~,r, .. ,', .. ~< ;'; .. _':':"",,, . 

E'<1pr<T'J.YoU' hlH pluUl.ucs remarques pmiculihes rUt l'boror~ 

Overigens kwatnen illustraties reeds voor in de 
onregelmatig verschijnende pamfletten en andere 
nieuwsorganen van de 15e en 100 eeuw - doorgaans als 
titelblad. 

Ik heb het al eens gehad over vreemde titels van kranten 
en tijdschriften en omdat enige lezers lieten blijken die 
vermeldingen interessant te vinden, geef ik hieronder 
nog enkele titel-cursiosa ten beste. Wat dacht u van 
Thc Carpct-Bag uit de late 19de eeuw uit Amerika. De 
titel bestaat uit een hand die een beugel vasthoudt van 
een dekoratieve tas. Twee leuke gravures versieren het 
geheel. De rest van de voorpagina bestaat uit de tekst, 
gevat in een omranding die de eigenlijke tas weergeeft. 
De krant werd uitgegeven" for the amusement of the 
reade r" en voor krantencuriosa-verzamelaars ... 
(zie illustratie volgende bladzijde) 
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De krant met de kortste titel is natuurlijk het maandblad 
"V", dat een officieel bulletijn moest zijn van de 
"Menschlievende V.B. Unie" (vroeger V -Liga) enz. 
enz. en waarvan ik het 2de nummer van augustus 1945 
bezit. Deze krant verscheen vlak na de laatste oorlog in 
Gent. 

l
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Een apart Brussels weekblad was "Manneken-Pis", 
waarvan ik het nummer van zondag 28 maart 1886 in de 
kollektie heb. Onder de titel prijkt een leuke gravure van 
het beroemde manneke uit Brussel in volle aktie en 
onder dat vignet, als ware het een onderschrift, begint 
een artikel met de kop "Middel tegen de keelpijn!". 
Het is te proberen ... 

Op 6 juni jl. verscheen in Frankrijk het eerste nummer 
van L'Est Républicain als dagblad voor blinden in 
Braille. Ik kreeg dit opmerkelijk stukje modem curiosa 
onlangs toegezonden van mijn vriend Bemard Gelin. In 
een formaat van 25 x 31,5 cm telt deze eerste uitgave 
niet minder dan 30 pagina's op 160 gram papier; het 
gewicht van de krant is 310 gram. Waar het voor 
blinden een ware uitkomst moet zijn, is het dagblad voor 
de zienden een dik pak papier met de puntjes van het 
Braille-alfabet. Een onooglijk stuk voor de verzamelaar, 
maar het is een illlg-blad en voor iedereen zeker een 
kurieuze uitgave. In een bijgevoegd pamflet wordt 
aangeduid waar dit eerste nummer nog kan besteld 
worden: L'Est-Républicain" Service edition en Braille, 
F-54185 Heillecourt Cedex, France. Is er iemand die mij 
kan meedelen, of er al een Braille-dagblad bestond? Als 
dat niet het geval zou zijn, dan is deze L'Est Républicain 
de eerste ter wereld! 

Over het algemeen zijn de kranten voor Duitsers in de 
bezette gebieden tijdens de 2e wereldoorlog niet zo 
zeldzaam; ze worden nogal eens aangeboden, maar het 
is anders met de Deutsche Guernsey Zeitung. Het 
exemplaar uit mijn verzameling dateert van 20 april 
1945 en die uitgave is dus gewijd aan de veIjaardag van 
Hitler. Als duitstalige krant voor een door Duitsers bezet 
Engels gebied is het toch wel een curiositeit, vooral 
omdat er vanwege de geringe troepensterkte op het 
eiland nooit een grote oplage kan geweest zijn. Zou er 
ook op de andere Kanaaleilanden een Duitstalige krant 
zijn geweest? (zie afbeelding bovenaan volgende pagina 
- zie ook antwoord van de h. Oostra) 
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'Wir stehen zu ihm wie 

Een zopas van mijn vriend Bob van Beets ontvangen 
exemplaar van de Samoa Daily News is een 
leuke aanwinst voor de afdeling" kranten uit ver af 
gelegen streken " t 

Een andere curiositeit is toch zonder enige twijfel het 
nummer van De Antwerpse Morgen van 10 oktober 
1988 dat verscheen met een geheel zwarte voorpagina 
toen 1/5 van de Antwerpenaars voor uiterst rechts koos 
bij de gemeenteraadsverkiezingen. De opvallende 
nieuwskop (witte letters op zwarte achtergrond) luidt 
"Antwerpen: een zwarte zondag". 

(wordt vervolgd) 

Aaanvullende nota van U.N. : De Morgen verscheen 
nogmaals met een geheel-zwarte voorpagina toen de 
nationale voetbalploeg in juni '90 tijdens het jongste 
wereldkampioenschap, na verlengingen en in de 
allerlaatste seconde (zeg maar onverdiend) verloor van 
Engeland. Toen luidde het bijschrift: "Er zijn 
belangrijker zaken in het leven." Hiernaast een ... 
lezersbrief, die daags nadien in De Morgen verscheen. 
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[De naam ·Carpet Bag" slaat daad
werkelijk op een tas gemaakt van 
tapijtresten. Dit soort tassen had 
twee verdiensten: ze waren zowel 
duurzaam als goedkoop. Carpet
baggers was de scheldnaam voor 
(meestal verarmde) immigranten uit 
de noordelijke staten van de USA, 
die na de noordelij~. overwinning 
in de Burgeroorlog na~~ het n6g 
armere want verslagen Zuiden 
trokken om daar de beste baantjes 
in te pikken. Kennelijk was een 
carpetbag alles wat ze zich aan 
reisbagage konden permitteren. Het 
lijkt erop dat de scheldnaam al 
snel een soort van erenaam is 

COl\?r van De Morgen van gisteren 

Welke? 
LD.W. / Kortrijk 
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geworden, net als het woord Geuzen 
enkele eeuwen voordien hier in 
Nederland; anders ga je er toch 
geen krant naar vernoemen! 

Voor wat betreft de Duitse kranten 
op de Kanaaleilanden in de Tweede 
Wereldoorlog: er was op Jersey 
inderdaad óók een dagblad voor de 
Duitsers, te-weten de "Deutsche 
Inselzeitung" , waar in het vervolg 
op het Jersey-artikel in dit 
nummer ook naar wordt verwezen. 
Ik meen te hebben begrepen dat de 
Heer Nierynck inmiddels al over 
een exemplaar daarvan beschikt. 
Overigens was de Duitse troepen
sterkte op de Kanaaleilanden zeker 
niet gering: integendeel, er waren 
buitensporig grote aantallen mili
tairen gelegerd, en de organisatie 
Todt heeft talloze bunkers en 
andere versterkingen op de voor
naamste eilanden achtergelaten. Op 
Alderney, dat door de eilander 
bevolking zo goed als geheel was 
Verlaten, waren zelfs kampen inge
richt (ik meen drie) waar vooral 
de Russische slavenarbeiders het 
zwaar hebben moeten ontgelden.-

Tenslotte over braille-dagbladen: 
ongeveer tezelfdertijd als "L'Est 
Républicain" heeft, volgens ons 
lid Alan Tigay, ook de "South 
China Morning Post" te Hongkong 
een editie in braille doen 
verschijnen. 

DJO] 
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Millions Missing Around'World 

I 

Een curiositeit is ook de Bijbelse vervolg-versie "The 
last news" met "world wide coverage", de " midnite 
message " en de enorme kop "Christ Returns" en 
daaronder "Millions Missing Around World". 
De bulletins op de voorpagina schrijven over 
aardbevingen, branden, orkanen en meer 
verschrikkingen in de gehele wereld. Ook op het eerste 
blad het artikel: "Many graves found open - bodies 
gone!" Het is een uitgave van de Gospel Tract Society in 
Amerika en men beschrijft de krant als volgt: "this 
unusual newspaper has come to birth under the leader
ship of the Holy Spirit." 

~ 
LEES' EERST 

Pflu/~1t 3' 
EN 1JIiN 

PII~illlJ 17.'-

Wet wat goede wil kan het Westlandse plaatsje Kwintsheul Loch Ness de loef gaan 
Ifsteken en een eigen 'monstervlieg' claimen •. Westlandsche Courant-fotograaf Gustaaf 
Cino maakte deze toevalstreffer tijdens een voetbalwedstrijd ter plaatse. Een kans van 
;én op de ??????? Voor de wantrouwige zielen onder ons: de foto is niet tot stand 
,ekomen door een trucje, want dan zou het insect wit op het positief zijn gekomen. 
Oe vlieg moet tijdens het maken van de opname (1I1000ste seconde met F.S ej en 
10 mm objectief op Leica M2) op zeer korte afstand voorlangs het objectief zijn ge
'logen. 
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Uit de verzameling van de heer M. J. Bos uit Driebergen: een illustratie van Jeff M. uit The 
Cairns Post (Australië) van 9 juni 1984. Wel degelijk: 1984. Uit de vorige golf-oorlog dus. 

Cartoon Pancho in te Monde: 'Is er iemand?' 

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

BOEK- EN STRIP(ver)WIJZER verschijnt 10 x per jaar, awz 
maandelijks behalve in juni en juli. Wie zich voor de 
wereld van kranten en tijdschriften interesseert, heeft 
wellicht ook belang bij boeken. De abonnementskoston 
bedragen 30 gulden por jaar (Nederland en België). 
VRAAGT EEN PROEFNUMMER - en is het blad naar Uw zin, 
dan zien wij Uw aanmelding als abonné graag tegomoet! 
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FINANCIEEL OVERZICHT 1990 

Contributies over 1990: NLG 5,407.50 
(N.B.: door speciaie omstandigheden is er een 
"half· lidmaatschap bij; voorts zijn er enkele 
leden die voor een paar jaar vooruit hebben betaald) 
Overige inkomsten (veiling Barneveld, NLG 615.46 
advertenties, rente e.d.) ------------
totale inkomsten: NLG 6,022.96 

Uitgaven over 1990: 
Drukkosten "Au Courant" 
Portokosten 
Kantoorbehoeften 
Fotokopieën 
Zaal- en tafelhuur 
Abonnementen en donaties 
Diversen 

totale uitgaven: 

Batig saldo 1990 
Saldo 1989 

in kas: 

NLG 
NLG 
NLG 
NLG 
NLG 
NLG 
NLG 

2,154.08 
1,192.76 

330.47 
82.50 
76.00 
90.00 
47.50 

NLG 3,973.31 
============ 

NLG 3,973.31 

NLG 2,049.65 
NLG 1,153.99 

NLG 3,203.64 
============ 

Het grootste deel van dit bedrag zal als financiële reserve 
apart worden gezet tegen een hogere rente, maar het is nu 
ook weer niet de bedoeling dat we gaan sparen. Dat is immers 
niet het doel van onze vereniging. Daarom stellen we ons 
voor vanaf heden baten en lasten zoveel mogelijk in even
wicht te doen zijn, en, mocht de situatie aan hèt eind van 
het nu begonnen verenigingsjaar daartoe aanleiding geven, 
een voor~tel in te dienen om de lidmaatschapskosten omlaag 
te brengen. De penningme~ster. 

LOMMEL 
Geboorten: 
MAXIME, 

THOMAS, 

dochter van André Bawln en de Jong Brlgltte 
Lepalstraat 7A, lommel • 
zoon van Marval Dlrx en BaudewiJns Suzanne 
Luikersteenweg 475 A, lommel ' 

f?e redactie wenst de gelUkkige ouders van harte proficiat met hun 
Jonggeborene. 

HUWELIJKEN : 
1.2.1991 Brusselaars Theodorus en Kaunen Maria Adef. 

berg 122 A ' 
5.2.19111 Van Gaal Ludo en Mertens Llnda, Kolonie 100 

e redactie wenst de getroffen familieleden en kennissen veel 
sterkte en moed in deze moeilijke tijd. 

Na eoo.~war voor doel, kon Geert 
Pyfferoen, één van de betere spèlers Whet veld de 2-1 op het bord 
brengen. Hulste nam nu risico's en van Yves 
Brabant kon Luk Vandenbussche de . Zondag 
naar SK Roeselare. --------------------------
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In de tweede jaargang nummer drie 
van "Au Courant" stond een stukje 
van mijn hand onder de naam "Een 
Milde Vorm van Gekte". Ik wil de 
lezers van "Au Courant" nu laten 
weten dat aan het daar genoemde 
lijden een einde is gekomen, 
dankzij mijn lidmaatschap van de 
V.K.T.V. 

Op één van de vergaderingen kwam 
ik in aanraking met de Conserva
trice van het Nederlands Pers
museum. Ik overwon mijn schroom en 
schreef haar een briefje of mijn 
verzameling iets voor haar museum 
was. Die verzameling bevat poli
tieke cartoons uit de jaren 1980-
1989, en ik vond een periode van 
10 jaar wel genoeg voor mijn 
gekte. 

Mevrouw Wolf kwam eens poolshoogte 
nemen in Driebergen en toonde zich 
bereid de verzameling, die in
tussen zo'n 10.000 items bevatte, 
voor het museum te aanvaarden als 
gift. Ik sprak met haar af dat ik 
vóór de overdracht eerst nog een 
"catalogus" van de prenten zou 
maken op de computer die mijn 
dochter mij had aangepraat. 

Alle prenten werden met vermelding 
van tekenaar, krant, titel en 
datum in een data-base opgenomen. 
De datum moest wel met enig voor
behoud worden bekeken. Er waren 
zeven vrienden die uit verschil
lende kranten voor mij cartoons 
knipten, maar of hun vermelding 
va~ de datum altijd correct was 
betwijfel ik. Met het maken van 
die "catalogus" ben ik nog ander
half jaar bezig geweest, en toen 
die eindelijk klaar was werd de 
verzameling op 23 mei 1990 over
gedragen aan het Persmuseum: 34 
archiefdozen met cartoons, elk 
cartoon geplakt op een velletje 
A4, waarop ook datum en krant zijn 
vermeld; elf boeken waarin ik 
cartoons over een bepaald onder
werp had ingebonden; en de 

----------------------------
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floppies met de data-base. 

Mevrouw Wolf en ik tekenden de 
akte van schenking, en mijn 
exemplaar daarvan is het enige wat 
ik nog van mijn verzamelwoede over 
heb. Of neen, de prenten uit 
buitenlandse bladen heb ik achter
gehouden, en daar komt nog wel 
eens wat bij. En dan niet te ver
geten het ~enoegen dat ik al die 
jaren heb beleefd aan het verza
melen. 

Zonder de V.K.T.V. zou de verza
meling een roemloos einde hebben 
gevonden als oud papier; zonder 
het lidmaatschap van de V.K.T.V. 
zou mijn "gekte" uitzichtloos 
hebben voortgeduurd. 

M.J.Bos, Driebergen 

(die wij niet alleen bedanken voor 
deze bijdrage, maar ook voor de 
goede gedachte om de vruchten van 
zijn verzameldrang - die met de 
term "gekte" toch niet helemaal de 
eer krijgt die zij verdient - op 
deze wijze aan de samenleving ten 
goede te doen komen. Tenslotte, en 
dat is even iets anders, danken 
wij hem ook voor zijn ook nu weer 
geleverde inspanning als lid van 
de kascommissie!- sekr.) 

Lezer haakt 
makkeliik af 
Met welke opmaak-hulpmidde
len trek je de meeste lezers? De 
Duitse vormgever Norbert Küp
per leverde het idee voor onder
zoek naar het antwoord op die 
vraag, dat is uitgevoerd door de 
Economische Hogeschool in 
pforzheim. 

De bevindingen komen overeen 
met die van eerdere onderzoe
ken, maar het kan geen kwaad er 
weer eens kennis van te nemen: 
• Een lang artikel wordt nauwe
lijks uitgelezen. De kans dat het 
überhaupt gelezen wordt is gro
ter wanneer het een illustratie 
bevat, duidelijk gekopt is, tussen
koppen heeft en over een inte
ressant onderwerp gaat. 
e Artikelen zonder foto worden 
ook nauwelijks gelezen als ze he
lemaal bovenin een pagina ge
plaatst zijn. 
e Elke pagina moet voor de lezer 
een instappunt hebben: een foto 
of een zwaardere kop. 
• Een foto die bij een artikel hoort 
moet in de opmaak duidelijk bij 
dat artikel horen, losse platen ---------' 
kunnen ter onderscheid het bes-
te omkaderd worden. 
GI Korte berichten worden goed 
gelezen, vooral wanneer ze in 
een 'ladder' bijeen zijn gebracht. 
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EEN LANDSTREEK IN FOCUS 

Vergeleken met Centraal Europa en 
de Balkan kent Noord-West Europa 
betrekkelijk weinig gebieden waar, 
volkenkundig gezien, de grenzen 
niet samenvallen met die van de 
naties in kwestie. Eén van die 
gebieden waar de volkeren als het 
ware geleidelijk in elkaar over 
lopen, met minderheden dus aan 
beide kanten van de staatsgrens, 
is de landengte van Sleeswijk. Er 
wonen Duitsers in Denemarken net 
zo goed als Denen in Duitsland. In 
onze tijd geschiedt dit in een 
opvallende harmonie, maar dat is 
natuurlijk ooit wel eens anders 
geweest. 

De voor ons als VKTV'ers meest 
interessante uiting van dit alles 
is de uitgave van een Duitstalig 
dagblad in Denemarken: "Der Nord
schleswiger" te Abenrä (in het 
Duits: Apenrade), en een Deens
talig dagblad in Duitsland: 
"Flensborg Avis" te Flensburg. 
Maar laten we eerst eens wat om 
ons heen kijken in die streken. 

De meeste mensen in Nederland 
weten nauwelijks waar Sleeswijk 
ligt. René Sleeswijk klinkt ons 
bekender in de oren: wellicht komt 
één van de voorouders van deze 
oud-revue-producent daar vandaan. 
De combinatie van het zuidelijk 
deel van Sleeswijk met de streek 
ten zuiden ervan heeft de Duitse 
deelstaat Sleeswijk-Holstein 
opgeleverd, een naam die wat meer 
bekend is. Het blijkt dat dit één 
van de door Nederlanders minder 
bereisde delen van Duitsland is; 
hooguit kennen Skandinaviëgangers 
het landschap een beetje, want 
alleen met boot of vliegtuig kun 
je er omheen. Toch is een ritje 
door dit noordelijkste stukje 
Duitsland de moeite waard: in 
toeristisch opzicht is het zelfs 
bijzonder aantrekkelijk. 

De westkust van Sleeswijk, ook van 
Holstein trouwens, lijkt sterk op 
de noordkust van Friesland en 
Groningen: de kuststrook tussen 

'------------------------------

~.' 

Husum en de Deense grens heet 
zelfs Noord-Friesland. En niet 
zomaar, want er hebben zich op een 
gegeven moment in de geschiedenis 
Friezen gevestigd, zowel op het 
vasteland - op terpen, zoals ze 
gewend waren - als op de eilanden. 
Nog heden ten dage is er een 
kleine Fries-sprekende minderheid, 
met name op het eiland Föhr. 

Buitendijks ligt het noordelijke 
uiteinde van de Waddenzee, die 
doorloopt tot voorbij Esbjerg in 
Denemarken, en door een reeks dun 
bevolkte en laaggelegen eilanden, 
waarvan enkele met duinen en brede 
stranden, van de Noordzee wordt 
gescheiden. Dat dun bevolkte gaat 
overigens niet op voor Sylt, het 
grootste van de eilanden, en zeker 
niet in het vakantie-seizoen. 

Sommige van de stadjes, die alle 
een beetje landinwaarts liggen, 
zijn bijzonder charmant. Om er één 
te noemen: Friedrichstadt, waarvan 
de naam niet doet vermoeden dat 
het hier gaat om een - in archi
tektonisch opzicht - bijna 100% 
Nederlandse stad. Op gevel- en 
grafstenen zijn veelvuldig Neder
landse namen en opschriften te 
lezen. De stad is dan ook door 
Nederlanders gebouwd. De hier 
vernoemde Friedrich was echter 
niet één of andere Pruisische 
vorst, maar één van de koningen 
van Denemarken die over Sleeswijk 
en, minder recentelijk, ook over 
Holstein hebben geregeerd. De 
oorspronkelijke naam van de stad 
zal dan ook wel Fredriksted of 
zoiets zijn geweest. 

Heel anders is de oostkust van 
Sleeswijk. Hier vinden we een 
licht golvend, hier en daar bebost 
landschap met diep in het land 
doorlopende inhammen, die in het 
Deens fjord en in het Duits Fàrde 
heten. Aan de verste einden van 
die fjorden liggen de steden: 
Kiel aan de Kieier Fàrde, Flens
burg aan de Flensburger Förde, 
Abenrä aan de Abenrä Fjord, enz., 
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tot boven in Jutland toe. Dit zijn 
ook de grotere steden in het 
gebied, vanuit het verleden ook de 
rijkste, en dus door de bank 
genomen ook de meest interessante. 
Met uitzonderingen als Friedrich
stadt dus, en het Deense Ribe. 
Echt grote steden zijn er niet in 
Sleeswijk~ Kiel en Esbjerg horen 
eigenlijk niet bij Sleeswijk, en 
Flensburg kan men vergelijken met 
Zwolle of Leeuwarden, ook qua 
sfeer, afgezien van de haven dan. 
De stad Schleswig, eertijds de 
hoofdstad, heeft hooguit 40.000 
inwoners. De Deense steden Abenrä 
en Haderslev zijn nog kleiner. 
Deze kuststrook met zijn vele 
eilanden, inhammen en aardige 
havenstadjes is een eldorado voor 
watersporters, die er dan ook in 
grote aantallen te vinden zijn. 
Het binnenland is kleinschalig en 
vriendelijk, vooral ook een streek 
als Angeln, oostelijk van de lijn 
Flensburg - Schleswig. Het waren 
inwoners van deze streek die in de 
vroege middeleeuwen tegelijk met 
groepen Saksen naar de Britse 
eilanden emigreerden, in zulke 
aantallen dat men van Anglo-Saksen 
is gaan spreken. De Angelen moeten 
in die volksverhuizing een groot 
aandeel hebben gehad, want per 
slot van rekening is heel Engeland 
naar hen genoemd. 

Maar we dwalen af. Iets minder ver 
terug in de geschiedenis, maar vér 
voor Bismarck, heersten de Denen 
over grote gebieden buiten het 
huidige Denemarken. De zuidpunt 
van Zweden (SkAne) was Deens; het 
feit dat het e~land Bornholm nog 
steeds Deens is, is een overblijf
sel uit die tijd. Ook beheersten 
de Denen eeuwenlang Sleeswijk 
zowel als Holstein, tot Hamburg 
aan toe. Het was Karel de Grote 
die als eerste de Denen een eindje 
terugwierp: Holstein hoort sinds 
804 bij het Duitse rijk. Maar dat 
nam niet weg dat in 1460 de Deense 
koning Christiaan I feodaal 
heerser werd over dat toen Duitse 
Holstein. Na een aantal dynastieke 
wederwaardigheden kwamen Sleeswijk 
en Holstein in 1773 weer gezamen
lijk en volledig onder de Deense 
kroon. 

In 1815 echter, dus na het eindo 
van de Franse tijd, werd de Duitse 
Bond opgericht, waarvan Holstein 
wél, maar Sleeswijk.géén lid werd. 
De Deense koning bleef echter 
hertog van Holstein, net zoals de 
koningen van Nederland in de 

! 
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vorige eeuw ook groothertogen van 
Luxemburg waren. . . 

In de tweede helft van de 1ge 
eeuw, toen Duitsland als natie 
bezig was te ontstaan, werd de 
erfopvolging in Sleeswijk en 
Holstein aanleiding tot een 
politiek geschil, dat in 1864 
culmineerde in een Pruisische 
militaire aanval op Denemarken. 
Oostenrijk besloot eveneens een 
leger te sturen, naar men mag 
aannemen meer om óók van de Deense 
vruchten te kunnen plukken dan uit 
vrees dat de Pruisen het tegen de 
Denen niet zouden redden. Het 
gevolg was dat Holstein werd toe
gewezen aan Oostenrijk, en Slees
wijk, tot een lijn vanaf even ten 
zuiden van Ribe tot even ten 
noorden van Haderslev, aan de 
Pruisen. Voor een klein land als 
Denemarken was dit een geweldig 
verlies van territorium. 

Overigens bleek deze situatie niet 
stabiel: twee jaar later kregen de 
Pruisen en de Oostenrijkers het 
met elkaar aan de stok over 
Holstein, en kwam (Vrede van 
Praag, 1866) ook dat hertogdom bij 
Pruisen. Tezelfdertijd werd 
bepaald dat in het noorden van 
Sleeswijk een volksstemming zou 
worden gehouden, helaas zonder dat 
daar een tijdstip voor werd vast
gesteld. De Pruisen hadden daar 
uiteraard geen enkel belang bij. 

Na de Duitse nederlaag in de 
Eerste Wereldoorlog lagen de 
kaarten gunstiger, en de uitslag 
van het in 1920 uiteindelijk toch 
gehouden plebisciet bepaalde dat 
Noord-Sleeswijk weer Deens zou 
worden, en aldus geschiedde. Het 
is opvallend dat de Duitsers deze 
stand van zaken in 1940 niet 
hebben teruggedraaid, zoals ze dat 
in Elzas-Lotharingen wél deden. 
Samen met Holstein en het kleine 
voormalige hertogdom Lauenburg aan 
de Elbe vormt het zuiden van 
Sleeswijk, sinds de oprichting van 
de Duitse Bondsrepubliek, de deel
staat Sleeswijk-Holstein met als 
hoofdstad Kiel. 

Intussen zijn natuurlijk Denen in 
Zuid-Sleeswijk blijven wonen, en 
hadden zich Duitsers in Noord
Sleeswijk gevestigd. In Holstein 
is het Deense element thans 
nauwelijks of niet meer aanwezig, 
maar in Zuid-Sleeswijk nog wél. 
Deense eigennamen (die van de in 
~ederland niet onbekende WO-II 

'----

-~-1 
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Luftwaffe-generaal Christiansen is 
er één van) zijn er alom aanwezig, 
en ook de meeste plaatsnamen in 
Sleeswijk zijn herkenbaar Deens: 
Süderbrarup, Tarp, Ladelund, 
Idstedt, noem ze maar op. In de 
stad Schleswig (Slesvig in het 
Deens) staat het kasteel Gottorp, 
het stamslot van een tak van de 
Deense koninklijke familie, en 
niet ver van Flensburg ligt het 
stadje Glücksburg, waar diezelfde 
familie ook nog wortels heeft. De 
familie heet voluit Slesvig
Holstein-S0nderborg-Glücksburgj 
alleen S0nderborg ligt binnen de 
huidige Deense grenzen! Ook de 
Noorse koning en ex-koning 
Constantijn van Griekenland maken 
deel uit van deze familie. 

In de St.Petrusdom te Schleswig, 
gelegen aan de langgerekte Schlei, 
bevindt zich het praalgraf van één 
van de Deense koningen, en even 
buiten de stad bevindt zich het 
Dannewerk, een oud bolwerk dat 
ooit door de Denen is opgeworpen. 

Uiteraard zoeken de in Zuid-Slees
wijk woonachtige Denen elkaar op, 
evenals de Duitsers ten noorden 

van de grens. Er zijn talrijke 
taalgebonden verenigingen en 
groeperingen die belangen beharti
gen en het sociale en culturele 
leven in stand houden: Deense aan 
de Duitse, en Duitse aan de Deense 
kant van de grens. 

De Noord-Friese minderheid heeft 
zich altijd sterk met de Deense 
zaak vereenzelvigd, hetgeen hen 
door de Duitsers niet altijd in 
dank is afgenomen. Maar kennelijk 
verwachtten de Noord-Friezen van 
de Denen meer begrip voor wat hen 
bezighield dan van de Duitsers; 
een gedachtengang die, zelfs van 
deze afstand, niet helemaal 
onbegrijpelijk lijkt.-

DJO 
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In het Dagbladmuseum van George Blommaert 
te Antwerpen ontmoette ik op 26 januari twee 
journalisten: Kees Thies van De Dordtenaar en 
Wendy Braanker van het Algemeen Dagblad. 
Zij maken veel kans een reis om de wereld te 
winnen, dank zij het sigarettenmerk Caballero. 
De prijs wordt gewonnen door diegene die het 
origineelste idee voor een wereldreis kan 
voorleggen. 
Nu heb ik op mijn Belgische lagere school (40 
jaar geleden!) geleerd dat er 5 werelddelen 
zijn: Afrika, Azië, Europa, Amerika en 
Oceanië (iemand bij wie dat 5de werelddeel 
niet zo meteen te binnen schoot, sprak van ... 
Joegoslavië). Wendyen Kees hebben het 
later in hun Nederland anders geleerd: er 
zijn 6 werelddelen en wel : Eurazië, Zuid
Amerika, Noord-Amerika, Afrika, Australië 
en Antartica. 
Wat is nu de idee, waarmee zij volgens 
ingewijden veel kans maken om de prijs en dus 
de reis te winnen? Het is: de oudste nog 
bestaande krant in elk werelddeel gaan 
bezoeken. Even hun lijstje afgeschreven: het 
Haarlems Dagblad (1656) voor Eurazië, de 
Eastern Province Heraid (1845) van Port 
Elisabeth in Zuid-Afrika voor Afrika, de New 
Haven Register (1755) uit Connectieut voor 
Noord-Amerika, de Braziliaanse Diario de 
Pernambuco (1825) voor Zuid-Amerika en de 
Sydney Morning HeraId (1831) voor Australië. 
Dat laatste klopt met de gegevens over de 
Australische dagbladpers in het vorige nummer 
van Au Courant! Wendyen Kees leerden 
zodoende in het Dagbladmuseum meteen onze 
vereniging kennen. Een lidmaatschapskaart 

(J;tr Vé~IlE"~ lfl.7:. 3S) 
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kan er nu hopelijk wel af. Maar ik zou hen toch 
aanraden even de gegevens in het Guinness 
Book of Records te kontroleren, waarin staat 
dat de oudste nog bestaande krant (dagblad!) in 
Europa Zweeds is. (un) 

Het oudste nog bestaande dagblad dat op 
commerciële basis wordt uitgegeven, niet 
alleen in Europa maar in de wereld, is 
inderdaad het Haarlems Dagblad (1656). 
De London GazeUe ( viermaal per week, dus 
bijna een dagblad) dateert van 1665, maar is 

--

een overheidsuitgave (staatscourant). Is dus 
niet zo oud als het Haarlems Dagblad. 
Ouder dan het Haarlems Dagblad is de 
Zweedse posfe och Inrikes Tidningar uit 
Stockholm (1644), een uitgave van de 
Zweedse Academie van Letteren. Het bestaat 
nog steeds, maal' schijnt geen dagblad te zijn. 
Als belangrijke criteria zoals" dagelijkse 
publikatie" en "commerciële basis" terzijde 
worden gezet, is deze Zweedse krant evenwel 
de oudste nog verschijnende krant ter wereld. 
Zij staat als zodanig vermeld in de nieuwste 
Neder1ands~Belgische editie van het Guinness 
Book of Records. (DJO) 
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De jongste verhuizing van ons heeft naast 
heel veel moois zo weinig kastruimte opgele
verd, dat ik met de beste wil van de wereld niet 
weet waar ik met mijn kranten- en tijdschriften
verzameling heen moet. Zoals het er nu naar 
uitziet zal het verhuisbedrijf niet alle dozen 
terugkrijgen. De verzameling staat een beetje 
achteraf in de slaap - annex werkkamer. Terwijl 
je er toch wat mee wilt doen. Want het lijkt me 
echt een schrikbeeld als die zorgvuldig 
opgebouwde collectie alleen doods materiaal 
oplevert. 

Sterker nog: je wilt je kollektie 
voortdurend uitbreiden. Daar is deze maand alle 
reden voor. Menig VKTV-er zal op zondag of 
door de week een extra-bezoekje aan de 
kranten winkel hebben gebracht om in het bezit te 
geraken van biezondere nummers, die gemaakt 
worden ter gelegenheid van misschien de 
grootste veldslag sedert de tweede wereldoorlog. 

Ik heb dat maar beperkt gedaan: met 
kranten die over de hele voorpagina en met de 
vetste letters die het computersysteem voor
handen heeft, openden op het begin van de Golf
oorlog en hetdaadwerkelijke treffen in jongst
leden februari. 

Eigenlijk verkeerde ik in een vreemd 
dilemma. Elke zaterdag knipte ik trouw uit mijn 
lijfblad Trouw de "Data 40/45", waarin van 
week tot week de feiten worden gebracht zoals 
die zich destijds aan de Nederlandse lezer 
hebben voorgedaan; terwijl er nu geschiedenis 
wordt geschreven. 

Gelukkig valt er ook heel wat fleurigers te 
verzamelen. Daarom heb ik dit keer eens een 
selektie gemaakt van wat mij de afgelopen 
periode opviel en wat, voor mij althans, het 
collectioneren tot een waar genoegen kan maken. 

Vraag: zijn er mensen binnen (of 
buiten, maar die moeten er zo gauw mogelijk 
bij komen) de VKTV, die niet alleen complete 
periodieken verzamelen, maal' die· zonder in 
de sfeer van nauwe koppen te vervallen· ook 
aan het scheuren en knippen slaan als hun oog 
net even langer bij dat ene artikeltje, die ene 
advertentie, die typische diskussie of dat 
onbegrijpelijke bericht blijft rusten? 

Klaas Salvcrda ) 

(Van onze verslaggever) 

BEST - Een NF-5 straaljager 
is vanmorgen even voor 11 uur 
neergestort in de gemeente Best. 
Het toestel kwam neer in een 
weiland. De piloot van de straal
jager wist zich mèt zijn 
schietstoel in veiligheid te stel
len. 

De man is wel overgebracht 
naar het Catharinaziekenhuis in 
Eindhoven. Hij was volledig 
aanspreekbaar. Over de aard van 
zijn eventuele verwondingen is 
niets bekend. Waardoor het 

. vliegtuig is neergestort is niet 
bekend. Het toestel heeft op de 
grond nauwelijks schade aange
richt. Ooggetuigen verklaarden 
dat de NF-5 zo weinig is bescha
digd, dat het lijkt alsof het ter 
plaatse is geland. 

Massale sterfte 
jonge zeehond~n 
in de Witte Zee 

MOSKOU (UPI) - Jonge zeehon
den sterven massaal in de Witte 
Zee, ten noordwesten van de Sov
jetunie. Twee weken geleden spoel
den zo'n vier miljoen zeesterren le
venloos op de stranden in hetzelfde 
gebied aan. Dit meldde het Sovjet
persbureau Intedax gisteren. 

Een radiologie-laboratorium bij 
Moskou is tot de conclusie gekomen 
dat de dpod van de zeesterren ver
band houdt met blootstelling aan 
straling, maar Interfax meldde niet 
wat de bron van die straling'is. Vol
gens de berichten was een strook. 
kust van dertig kilometer bedekt I 

met zeesterren in een laag van vijf
tien à vijftig centimeter dik. 

Het officiële persbureau TASS 
meldde echter dat bij onderzoek 
geen sporen van hoge straling in het 
gebied waren waargenomen. . 

N.v.d.r.: een paar staaltjes zijn lukraak over dit 
nummer verspreid. Klaas ordende ze in rubrieken 
als "Onbegrijpelijke berichten", "Boodschappen 
die niet overkomen zoals ze bedoeld zijn", 
"Sexisme in advertenties", enz. 

.,,---------------------" 
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Persmuskiet (1 ) 

Als enthousiaste bedrijver van de foto
kunst moet ik er op wijzen dat "de foto 
met de vlieg" op de voorpàgina van De 
Journalist van 1 augustus toch niet op de 
beschreven wijze is ontstaan. Het is 
namelijk zeer te betwijfelen dat onder de 
beschreven omstandigheden, zowel de 
op zeer korte afstand van de camera 
passerende vlieg als de op grote afstand 
spelende voetballers tegelijkertijd 
scherp kunnen worden afgebeeld. Dit is 
optisch onmogelijk. Naar mijn mening is 
het fenomeen aan de andere kant van het 
objectief ontstaan. De vlieg bevond zich 
in de camera. Toen de fotograaf afdruk
te fotografeerde hij de voetballers en de 
schaduw van de vlieg. 
Toch moet worden opgemerkt dat het 
hier gaat om een historisch document. 
Het is de fotograaf naar mijn beste 
weten als eerste gelukt de "persmus
kiet" op de gevoelige plaat vast te 
leggen. Mogelijk zou hem daarvoor een 
onderscheiding kunnen worden uitge
reikt. Overigens wens ik mijn beste 
vriend Cino nog een voorspoedige toe
komst in de persfotografie toe. 

Den Haag 
C. J. VAN LEEUWEN 

Persdienst Kodak 

Persmuskiet (2) 

De foto op de voorpagina van De 
Journalist van 1 augustus geen truc? Toe 
nou. Zeker, tijdens het belichten voor 
vergroting is het insekt niet op de foto 
gekomen. Schaduw geeft dan inderdaad 
een lichte vlek. Maar Cino is toch een 
Monsterlijke vervalser. Het kan zijn dat 
hij al een foto gereed had, daar het insekt 
op zag rondscharrelen en er een repro
duktie van maakte. Daarvoor gebruikt 
men echter meestal een balg, tussenrin
gen of voorzetlenzen en een ander 
objectief dan hier vermeld. Door de 
schuine zijdelingse belichting zouden 
dan waarschijnlijk ook meer details op 
de rug van het insekt te zien geweest 
zijn. 
Men behoeft geen entomoloog te zijn om 
te zien dat de "Monstervlieg" geen vlieg 
is (vleugels langer dan het lichaam, 
kleine facetogen, twee middellange an
tennae). Mijns inziens is het een exem
plaar van Diptera deceptoris inelegans 
C. maar het kan ook een var. de J. zijn. 
Nauwkeurige determinatie moeten we 
maar aan Wageningen over laten. "Mon
sterinsekt" ware beter geweest. 
Het diertje vliegt hier niet maar loopt. De 
poten, bij het vliegen samengevouwen 
onder de thorax hangend, staan op de 
foto duidelijk uitgespreid, de onderste 
tarsleden evenwijdig aan het loopvlak. 
Bovendien heeft het insekt de vleugels 
dichtgevouwen. De linkerarm van de 
zich bukkende voetballer is er nog 
duidelijk doorheen te ziëtL Zelfs bij 
1/1000 sec. blijken linkervoorpoot en 
antennae nog wazig. Het liep dus tame
lijk snel. 
Aangezien het diertje ergens op moet 
lopen, zal dat in dit geval wel glas of iets 
dergelijks geweest zijn. De foto is mis
schien genomen door het raam van een 
verslaggeverscabine (hoewel - in Mon
ster?), kleedhok of woning. Dat het 
insekt er toch scherp op gekomen is 
behoeft niemand te verbazen. De 
scherptediepte van een 90 mm objectief 
loopt bij FS van ongeveer 1,20 m tot 
praktisch oneindig, zodat de fotograaf 
slechts iets verder dan een meter van het 
raam behoefde te staan. 
Cino heeft ofwel (met een reflexcame
ra?) de foto met opzet zo gemaakt, wat 
niet zo moeilijk is als het lijkt, of wel hij 
heeft na het ontwikkelen of afdrukken 

. • ." voor wantrouwige zielen: strookje van vijf beeldjes". . . 

de al of niet gewenste gast opgemerkt. 
Mogelijk is de foto een filmbeeldje. Zijn 
(schuil)naam wijst verdacht in die rich
ting. 

Den Haag 

. .. in close-np ..• 

TH. K. J. DEULING 
redactie bula ANP 

Persmuskiet (3) 

De redactie van De Journalist heeft 
desgevraagd de volgende uitleg gekregen 
over dit fenumeen van O. W. van Duinen 
(fotoredactie streekedities van de Süthoff 
Pers, waar de fotograaf Oustaaf eino 
werkzaam is): 
"De foto met de vlieg" op de front van 
De Journalist van 1 augustus heeft 
kennelijk wantrouwen gewekt. Kodak
persdienstman C. J. van Leeuwen ver
onderstelt dat de vlieg in de camera 
bevond en dat, toen de fotograaf afdruk
te, voetballers en schaduw van de vlieg 
gezamenlijk op het gevoelige (kodak tri
x) materiaal terechtkwamen. Mis. Dan 
zou het insect, aangezien het zich in de 
astralengang van de invallende beeldlij
nen bevindt een waas over het gefoto
grafeerde beeld vormen; een scherp 
beeld van een object dat zich op deze 
wijze tussen achterste lens segment en 
gevoelige laag bevindt, zal op deze wijze 
niet tot stand kunnen komen. 
Volgens mij (na nauwkeurige bestude
ring met loupe) bevond het insect zich 
ook niet op de film. Er zou dan !la het 
fixeren een "gat" in de emulsie on~taan ... 
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Een Spaans medereizeiger naar Madrid 
probeerde me enkele jaren geleden met 
klinkende woorden te overtuigen van de 
degelijkheid van zijn dagblad. Hij 
vergeleek het niveau ervan met Le 
Monde en vond het net zo 
toonaangevend. Veel later pas, met 
meer kennis van de taal van Cervantes 
en Garc/a Lorca, kon ik zelf een oordeel 
vellen. De reiziger had niet erg 
overdreven en de gestadige groei van EI 
Pais naar de top van de Spaanse 
dagbladen, maakte de reiziger nog meer 
geloofwaardig. Een samenloop van 
omstandigheden, een reis en de 
publikatie van een origineel boek, 
brachten de enthousiaste Madrileen en 
zijn krant weer tot leven. 

Zowel wat het taalgebruik als de 
vormgeving betreft, onderscheidt EI Pais 
zich binnen de Europese 
uitgeversmarkt. Het Spaans - of juister 
het Castiliaans - heeft in Europa niet 
zo 'n groot bereik als bijvoorbeeld het 
Frans of Engels. Daartegenover staat 
evenwel dat ze de op één na meest 
gesproken taal is in de wereld. Met een 
Europese ontmoeting voor de deur lijkt 
een kennismaking met een Spaans 
dagblad bijna vanzelfsprekend. In dit 
nummer van Grafiek belichten we een 
stijlboek voor de taal en vormgeving van 
EI Pa(s. Het technische landschap van 
internationale nieuwsgaring, druk en 
verspreiding, reserveren we voor 
manana. 

Stijlboek 
Wat is het geheim van een degelijke 
krant, die voor het eerst verscheen in 
1976 en op dit ogenblik het grootst aantal 
kopers heeft onder de Spaanse 
dagbladlezers? Laten we het anders 
formuleren. Hoe komt het dat het ene 
dagblad zich profileert, terwijl een ander 
- ofschoon winstgevend - het succes 
meer dankt aan toevalligheden? Een 
gedeeltelijk antwoord ligt sinds kort in de 
Spaanse boekhandel. Het is een lijvig 
boek van 524 pagina's met als titel Llbro 
de estilo, zeg maar stijlboek of codex 
voor EI PaiS. Elke krant die zichzelf 
ernstig neemt, heeft wel zo 'n reeks 
interne stijl-, taal- en vormafspraken die 
soms in een soort bijbel worden 
samengevat. Een bescheiden analyse 
van bijvoorbeeld onze Vlaamse kranten 
leert echter dat ze niet altijd worden 
toegepast. Bovendien blijft zo' n interne 
codex gereserveerd voor de 
professionelen. EI Pa(s bracht zijn 
normen in boekvorm op de markt en 
komt daarmee tegemoet aan de 
interesse van leken voor de geheimen 
van de uitgeverskunst van dagbladen. 
In 1977 verscheen voor het eerst een 
document dat als intern werkinstrument 
moest dienen voor de redacteuren en 
verslaggevers van EI Pa(s. Drie jaar later 
kwam er een heruitgave die door de 
groei van de krant snel was uitgeput. De 
samenstellers van het nieuwe stijlboek 
leggen er de nadruk op dat Libro de 
estilo geen grammatica is, noch een 
gebruikswoordenboek (ofschoon beide 
elementen er in zijn verwerkt). Libro de 
estilo is op de eerste plaats een interne 
code voor de redactie, een soort kleine 
constitutie die de professionele aanpak 

van de krant moet verzekeren. De 
inleiding vermeldt dat het verplichtende 
normen zijn voor allen die met de 
publikatie verbonden zijn. 

Verregaande afspraken 
In het eerste deel maakt de gebruiker 
kennis met de ethische principes van de 
uitgaven, de normen voor de redactie, 
het werksysteem, de voorbereiding van 
de kopij, de vormgeving en de 
typografie. Hierin wordt natuurlijk de 
onafhankelijkheid van de krant 
benadrukt, maar er duiken ook enkele 
traditionele normen op zoals: geruchten 
zijn geen nieuws, in conflictgevallen laat 
je de beide partijen aan het woord, 
informatie en opinie moeten duidelijk van 
elkaar gescheiden worden en - een 
bijzonderheid van EI PaiS - berichten 
over en rond de bokssport komen nooit 
in de krant. Het boek geeft aan dat de 
journalist verplicht is zelf zijn originelen 
na te lezen en te verbeteren. De 
samenstellers hebben het over de 
strenge principes in verband met 
enquêtes (opdrachtgever, bron, 
technische gegevens enz.). AI deze 
ethische principes (41 in totaal) handelen 
001< over het gebruik van foto's (verbod 
op manipulatie) en verplichten de auteur 
bij een interview te vermelden of de 
vragen vooraf werden opgegeven. 
Andere hoofdstukken van dit deel 
hebben het over het taalgebruik (bv. een 
beperking tot 20 woorden per zin) en 
over de eigenlijke vormgeving. 
Het gebruik van titels, een wezenlijk 
element voor de krant, wordt 
uiteengezet in zo 'n 42 normen. Ze 
geven niet enkel de maximum lengte 
aan (13 woorden), maar ook de 
richtlijnen in verband met de epigrafie 
(motto, zinspreuken, opschriften), de 
titelstijl, het splitsingsverbod alsook het 
lettertype. De eigenlijke typografische 
normen regelen het gebruik van het 
maximum aantal lettertekens per regel; 
het lettertype van de orthografische 
tekens (bv. vette aanhalingstekens bij 
een vetgedrukt woord); gebruik van vet 
(titels en inleiding); cursief 
(neologismen, woorden met dubbele 
betekenis, niet-Spaanse woorden); 
kapitalen, zetspiegels, aantal kolommen, 
afbrekingen, staartregels, splitsing (nooit 
tussen bv. Boeing en 747), een gebruik 
van witvierkanten enz. 
Andere hoofdstukken van dit eerste deel 
gaan in detail in op het gebruik van de 
foto's, tabellen en tekeningen; de 
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betiteling van personen en het protocol 
(koninklijke families, ministers, enz.), het 
gebruik van de punt, komma, 
aanhalingstekens, haakjes, getallen, 
maten, uren, telefoonnummers en 
munten. In het stijlboek vindt de 
gebruiker een reeks grammaticale regels 
alsook de 52 meest voorkomende 
fouten in de woordenschat van de 
journalist, en de geactualiseerde 
spellingsregels voor Arabische, Latijnse, 
Duitse en Chinese woorden. 

Woordenvloed 
Het tweede deel van Libro de estilo is 
een uitgebreide lijst van zo 'n 
500 woorden van zeer uiteenlopende 
aard. Deze is opgesteld vanuit het 
criterium dat de krantentaal dichter bij de 
lezerstaal moet staan. Opvallend hierbij 
is dat men in Spanje steeds zoekt naar 
een eigen benaming voor Engelse, 
Franse en andere vreemde woorden 
(gráfito, pintada en niet graffiti; 
espectáculo en niet show; suerte en niet 
chance). Onder de steden vinden we 
ook Gent en Antwerpen, misschien 
omdat ze bij de meest belangrijke 
Europese steden behoren voor de 
verkoop van EI Pais. Een andere reeks 
woorden heeft betrekking op de 
vormgeving van de krant: ladillos 
(tussentitels), blanco de separación 
(witspatie), quadratin (witvierkant) enz. 
Dit tweede deel is ongetwijfeld van groot 
nut voor elke geïnteresseerde. Het is 
opgevat als een soort kleine 
encyclopedie van de actualiteit en geeft 
informatie over termen als Presidium, 
Potsdam, Nato enz. De gebruiker leert 
ondermeer dat de Oktober-revolutie in 
november wordt herdacht doordat men 
er pas sinds 1918 de Gregoriaanse 
kalender gebruikt. Hij komt aan de weet 
dat de aardbeving van 1755 in Lissabon 
de enige was die een 9 op de schaal van 
Richter kreeg. 
Het boek bevat verder een lijst van 
afkortingen, en in bijlage een 
vergelijkende tabel van maten en 
gewichten, het volledige statuut van de 
journalisten van EI PaiS en een lijst van 
correctietekens. 

Dit summiere overzicht van Libro de 
estilo wil geenszins een loutere 
boekbespreking zijn. Het feit dat een 
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dergelijk werk op de markt wordt 
gebracht is betekenisvol. Een redactie 
die ruim 200 journalisten telt (voor de 
krant zelf, zijn vele bijvoegsels en het 
weekblad met dezelfde naam) vraagt om 
een samenhangend collectief werk. Dit 
komt niet enkel het inhoudelij'ke niveau 
of de leesbaarheid ten goede, maar 
tevens de vormgeving van de krant. Het 
grote dilemma van elke layout van een 
krant, namelijk stijlvol en aantrekkelijk 
zijn; creatief en tegelijk doeltreffend, kan 
niet overwonnen worden zonder een 
consequente uniformiteit. Door aan 
lezers de interne regels van zeer 
uiteenlopende aard aan te bieden (de 
bouwstenen van een degelijke krant) 
tekent EI PaiS met hen een soort 
contract. Gewapend met Libro de estilo 
kunnen beide partijen samen bijdragen 
tot een verzekering van het recht op 
goede informatie, tot een verrijkend 
taalgebruik en een even puike 
vormgeving. 

Beroepshalve doorblader ik nogal wat 
grafische vakbladen. Meestal achteloos. 
Maar plots sprong ik op van vreugde: 
bijgaand artikel had ik niet verwacht in het 
nochtans onvolprezen blad: "Grafiek", 
uitgegeven door het Hoger Instituut voor 
Gra-fische Opleiding in Gent-Mariakerke, 
beheerd door de (uitstervende) orde van de 
Broeders der Christelijke Scholen. Op 
mijn schrijven kreeg ik prompt antwoord 
met de toestemming van de auteur om het 
artikel over de nog jonge, maar reeds 
volwassen kwaliteitskrant "El Pais" 
integraal over te nemen. Als u dit verhaal 
leest, beseft u meteen dat men in de 
Spaanstalige perswereld niet moet 
onderdoen voor de andere taalgebieden. Ik 
vraag mij trouwens af welke Angel
saksische kranten de professionaliteit zo 
ver doordrijven. Weet iemand welke . 
kranten een "stijlboek" hanteren? (un) 
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Defensa admite que sólo el 15% de 
los jóvenes está a favor de la 'mUi' 

Los golpistas de Trinidad 
liberarán al Gobierno 
si éste convoca elecciones 

La rt'lIlizacili" dl'! '\t'n ido millhu no bt'Ot'fidu a los jón'nt'\, sino qut 
nmsliIU)t· una t'\pt'rit'nl'iü m.á~ bit'n dt'!'IuCrlad»ble, roslosa t'('onómka· 
ntt'nll' para la.'i (amiIÎlI'l, qut' no tn!'lt'lhl nadll ulil punt lu tida chil y ui 
'iiquieru sint' para oblfner una adt'\'uadu fornllu:ion l"ll~frt'nse, Sólo un 
I!\Uu .'ir pronundJi a ravor dl' la m!1i. (H~nlt' ft un 4ä% qut: 10 hac~ por Un 
l'já4..'ito lofalmt'nle pruft'sionlli. Eslos san los re~ulludos mas lIamati· 
Hl' de unu ('ncUe,o;la reulizada {'nlre Ulrones de 16 ft 24 Milos pur Oefen
\11 ~ fl ('tnlru dl' In\"t'sti~IH'it)nl'\ Srn:io'ógins (CIS). 

Ilt" .. tudlll,d,lhor.ldocnIIJXtl,c:-o dl' AklllalUa (KI'A) aCilha de 
d In,\", 1..1lilijllt'lo que :-oe haya hl'- ;lnlllh·I.tr~C IIlIa rCllUI'Clllll, y 10 
d\ll CII I'~rai'la ) por 1.'110 cl MI- nll~nl\l SIH.'cdc 1.'11 Portugal, 4UC 

m ... tt'fUI Jc I h,ren ... a 10 rcmitió re- elH\t,lfa I.'lln la mlli m:is corta, de 
.. :H!I1ICIllCIlIc" a un pariamCI1I.HW sóhl l.'u.tlro lIIe.'iCs. 

r
-----' "-"-"-"-' "_"_"'_'_"_"'_"_'_"_"'_'"_'_" _,._'h_'_è __ '_J ___ ah .... ,_' _"_",t' sc pa sa en I as 

s cs perJudicml 

para cl 49"" dl' los ClIl.·lIestado~, y 
UIIll c,l\pericncla "lil,'!.... hiell dc~a
gru.Jablc" para cl S7"". La Illayll
riu. de los jóvcncs aJlIlitcn ljnc la 
nl/Ii ICl> perillite hacer ;.tll1btaJcs 
(80" ,,), pero 110 i.'recn llue les uyu
Je a maJurar (-lH",,), plcnsan "luc 
rcrjiuJIt:U su vid" lahoral 0 aL'U
JéllllL'a nOU,,), !.lue 110 k~ ensci\a 
lIada t'illl para cl futllro L'i\'11 
(StI" .. ) )' quc ."'UpOIlC UII,I car~a 
cl·onÓmli.'U pura la (alllilia (9U",,). 

Por cll'lIlltrarin, cl K4"" dc los 
quc subcn lu ljUC cs la objcciÓ/l 
dc cuncienda Ilcne huena opi
nión Je eUa. raglna 11 

Los lIlu.'iUlmaIiCs IIcgrl).'" 'lUC 
lIlailIlellen SCl'ucslradll Jesdc 
la !ludlc del \ ierncs .tI pi UIiCI 

rIllllistro Je J'rinidad)' rllbago. 
Anhur N, RoblIlson, )' a J J dc 
sus 1I11nislro.'i, han promeliJo Ij
tll~rar1t' si Jclcga d IH)Jer en 
IlIanos del vlt'eprilllcr mllllslro, 
\VUlstO!! Koo!-.cran, y ~c 4.'1111\'0-

lïll\ clCl'lïtlIlC~ cnln.'s IIIC~C~ 1'1 
ar/.ohl~p\l calolll'\I Alllhony 
1';1111111 acltlll dc IIIcdló.Hlnr cn 
las Ill'gtlCIoICloncs, 

AI IlIClIOS 2:! pcrsllnas han 
pl'rJido la vÎthl cn Iw. ineiden
tes rcial'I\lI1aJiI~ con el illtcult) 

De Spaanse krant EI PaiS (Het Land) 
wordt op 469606 exemplaren 
gedrukt, in zwart-wit en formaat 

---..... _-"...,----- ---~----.----~-----------

29 x 41 cm. Elke dag van de week 
biedt EI PaiS een extra bijdrage over 
sport, onderwijs, filosofie, politiek, 
kunst enz. Op zondag is er een 
bijlage over economie en de 
zakenwereld, over boeken en 
reizen. Daarenboven biedt EI PaiS 
zijn lezers elk weekend een aantal 
tijdschriften in 4-kleuren. EI Pais 
Semanal wordt beschouwd als het 
1e tijdschrift in Spanje (1,3 miljoen 
exemplaren), terwijl EI Pais Estilo 
vooraan staat op de lijst van de 
meest verkochte vrouwenbladen. 
Ook Pequeno Pa(s (strips), Tele Pais 
(radio en tv) en ander 
gelegenheidsreeksen (film, 
popmuziek, natuur) maken deel uit 
van het pakket dat wekelijks bij de 
zondageditie wordt geleverd. Sinds 
1983 drukt EI Pa(s een wekelijkse 
samenvatting van de krant voor 
verspreiding in meer dan 
150 landen, vooral bestemd voor 
Latijns-Amerika. Alle uitgaven 
worden opgeslagen op microfilm en 
de lezers ontvangen met regelmaat 
een thematische index van de 
inhoud. 

la noche londinense 
'Ieme!> tienen sus ricsgos. EI hum
trt') en la Ji~colci.'a Tukio Joc's a 
y, junttl ti un ccntenar largo Je 
\J)'oria cjcL'utivos arabc!I, sc VlO 
IIlCl"Cr en cllu hU.'ita lu lIlai'lana de 
lil.! clltll.'ul :-.ultara por III~ .lIres, A 

las dus Je la Illahana, un hllJllbre bllrr,H:ho y "a 
tope de l.:ocall1u". segun Ulla Je las lIIuchadlas '1uc 
vivieron la lIoche de lerror, sc hilo (uene cn d Itlcal 
y u.mcnUll') i.'OIi vlllar"l SI nu Ic fai.:ililaban MI trasIa
dIl ti I ibaun, fïnallllcfltc. tll'abl'l clllrcg(lIl1lo,~c a la 
polit..'ia. ""x1na ~ 

os del 
Guerra 

MlJere Kreisky, lmo de los padres 
de la socialdemocracia europea 

a Ctln~ejt:rla Je 
Hli.:Cllicron ~Icn
Igut!! Manaute. 
I l>trnana ocupa 
ti Marill, cl delc" 
nu !!Il Andaluda 
e para ljue Juan 
uno Je lus des

lltuclón. Otra de 
J.') quc 1.1 Pol ida 
~ará cs (',nflljuc 
de JUil.llliucrra, 
, a~ldu()~ visltan
,del hermanu del 

NgJnal3 

UIlIIlO Krcl~ky, UIII! dl' ItI ... pa
drc:-. de la ~lH:i.lldcl\loLT;ll·la cu
ropea y dCSlacalh, prot cd or Jd 
P~()l:, lallcc.:ió aycr en Uil Ihll>
pital vicnés a la ci.lad de 71) 
al'u~. ~I politiL'o au~tnal.:o, 'luc 
r~lsLlha largas lemporadas cn 
1\1 a 1I0r1..' <I , IIcvaba IJ al)m al 
rn:lltc dl' la canc)lIeria cualllJo, 
tras pcrJer la mJyoria ah~\llula 
CII 19H.l, del'idlb prc:-,clltar ~u 
dill1L:'U'IJl. 111I:-.tll !Hl rCcil:lllc lil' 
greso cn cl hospita I, Kn:ll>ky 
lIIalilUvo ulla tot al IUCldcl 
mellta!. 
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de gtllpl' lb..' I;~ladtl, .ll·U)'11 fren
Ic li~ura cl hdL'r 1II11.~ullllali UlIe· 
gri~ta YaslII Ahu llaJ..r, ,I qUlcn 
sc tlClIl' por i1dnurador del Jcfe 
del E~tad\) IIbIO, MualllJHar cl 
Gadtlali. Ahu Bah, anllglhl po
IIda IllcliJo cn politlL'u dc~de 
hal'c Sl'l~ .11)11 ... , jln'sllie cl grUjll1 
Jallla,lI al Mu~llIlI, Lill 1110\'1' 
IIlll'uhl Illu .... ullllal) radl~·.JI Ill'gn) 
4.'I11I1I11t)~ HlO IIHlit.lllln I II.~ re' 
heltlc:-o .llifllllill quc Im ~et:uc~
lradtl~ IIt'neli c.'(pillslvtl~ clIllec
lado." a ~u I'UCrpl1 Hohlll~t11l 
cstá hcmltl cn un.1 plcrnu. 

rtglnll 3 

! 2 111 abslrndón anula cl 
rdrréndum snore cl 
IIll'lixlo p:lra ek~r al 
j& del hladn hungat\l 

h l)rinK'rJI d\willll\'s 
lIlulliparudislas en 
~Iongnlia 

12 111 Iglesia U\'IJl'fIla una 
prolll\K:iàn inmooiliana 
para linanciar tlna 

i tlnilWsidaJ en Eslrpona 

I 20 Asunlos Sodales prel'é 
un lillldo para adclanlar 
las lK:tlsi(lnö ililpagaJas 
a los "iJtlS dL' separauos 

Deportes 

A)'rlon St'nrut gana cl 
Gran I'mnill de 
AIL'lIlania dl' Fórllltlia I 
FrJnds\1J (lalrl H'IlI't' 

en cl IOflle\) dl' 
lenis de lIihmurn 

Hoy, dos millones 
en jucgo 

:;~ \I~ e::~'~:tJ\II~L'I:I~~;1 .J< :111\~I1:~:}I~!. 
nCl> dc Jll.'~cta~, dudo \juc CII !tI!> 
trc~ üllll)It)~ di.IS 110 ha ap,lIcl'ldl) 
nmgun aCèrtantc. I.al> bal>cl> e~
t:in cu la págiu<.l 21). 

1 

----------------------_._-~---------


