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LEDENBESTAND 
De volgende nieuwe leden hebben 
zich het afgelopen kwartaal bij de 
VKTV aangesloten: 
205 H.v.d.Eeckhout, J.Ammanhof 40 

-11, 1068 HG AMSTERDAM 
206 B.Benjamins, Chopinstraat 18, 

6443 CW BRUNSSUM (Limburgse 
provo bladen; landelijke dag
bladen 1945-'69; Duitse en 
Franse kranten 1930-'45; 
Vlaamse kranten (o.m. GvA, De 
Morgen) 

207 G.van Duyn, Jordaanstoep 17, 
3361 CB SLIEDRECHT (knipsels 
uit Ned. weekbladen en geïll. 
tijdschriften) 

208 R.Dijkema, Jasmijnstraat 68A, 
3073 GR ROTTERDAM 

209 H.Pley, Boerslaan 54,,2221 TN 
KATWIJK AAN ZEE (krantetitels 
nationaal en internationaal) 

210 J.C.van Hoffen, Nieuwe 
Weteringseweg 64, 3737 MD 
GROENEKAN (Periode 1879-1945, 
speciaal WO-I en WO-II) 

Verder hebben we een naams- en 
adreswijziging: 
096 P.Jacobs te Groningen, wordt: 

Stichting Grand Prix, t.a.v. 
P.Jacobs, Postbus 2009, 
9704 CA GRONINGEN 

Eén lid heeft te kennen gegeven 
met ingang van 1-1-91 zijn lid
maatschap alsnog te willen 
beëindigen: 
184 W.van Sinay, Denderleeuw (B) 

Tenslotte hebben er ondanks her
haald verzoek enkele leden hun 
lidmaatschapsbijdrage over 1991 
nog steeds niet betaald. Deze 
personen worden dus geacht niet 
langer ~id te willen blijven. Dit 
betreft: 
038 H.Hoogendoorn, Den Haag 
061 G.Marchellos, Wiemsdorf (BRD) 
164 A.Th.Rademaker, Warmond 
052 V.Vilhjalmsson, Reykjavik, IS 

EVENEMENTEN 
Elders in dit nummer vindt U een 
verslag van ons laatstgehouden 
samenkomst te Amsterdam, en een 
convocatie van het VKTV-uitstapje 
naar Zutfen in september a.s. 
Onze jaarlijkse beurs annex jaar
vergadering zal weer in Barneveld 
plaatsvinden, en wel op zaterdag 
9 november a.s. 

IN MEMORIAM 
Woens'dag 17 april j.l. over'leed 
ten gevolge van een ernstige ' 
ziekte, Mevrouw L.J.Anten-Langcn
berg, echtgenote van de Heer drs. 
J.Anten te Wassenaar. Beiden waren 
regelmatig aanwezig op onze VKTV
evenementen, en ook Mevrouw Anten 
leefde ten volle mee met de club 
waarvan haar echtgenoot vanaf het 
eerste begin lid is geweest. Velen 
v~n ons kenden haar dan ook, ten
mlnste van gezicht, en herinneren 
zich haar vriendelijkheid en haar 
opgewektheid. Zij was, zoals dat 
heet, iemand die anderen voor zich 
wist in te nemen. Haar te vroege 
overlijden heeft ons dan ook 
persoonlijk geraakt. Wij wensen de 
Heer Anten en zijn kinderen veel 
sterkte. 

GEVRAAGD: Nederlandse kranten en 
tijdschriften uit de 1ge eeuw met 
berichten welke betrekking hebben 
op Minister Johan Rudolf Thorbecke 
(geb.179B, overl.1872) 
T.H.Thorbecke, Rietschoöt 208, 
1511 WR OOSTZAAN. 

GEVRAAGD: Exemplaren van de 
Nieuwe Schiedamsche Courant" 

(1940-'50); Sport en Sportwereld 
(1~5~ tot het einde); maandag
edltles (met sportnieuws) van 
Nederlandse kranten van vóór of na 
1940. J.M.Rost, Magnolialaan 15 
4286 CM ALMKERK, tlf.01834-2149. 

Dit is de titel van een boek waaraan 11 auteurs 
hebben meegewerkt onder de eindredactie van 
ons lid B. Van der Ros en met als ondertitel 
"Roeping en Opdracht". (uitg. Groen en Zoon, 
Leiden, 190 blz., f 29,95). 
Wij bespreken dit werk in onze volgende 
uitgave van Au Courant, in september a.s. 



De oude vissersman die met toe
geknepen ogen naar de horizon . 
staart. De recreërende stedeling, 
de man bij deze bezigheid gade
slaand, spreekt dan van "een mooie 
kop·, even aangenomen dat de 
visser tijdens de uitoefening van 
zijn riskante beroep ernstige 
verminkingen bespaard zijn 
gebleven. De grijsaard wordt op 
zo'n moment even bekeken met de 
blik van de liefhebber der 
beeldende kunsten. Ook al zal die 
liefhebber zich vervolgens 
beperken tot de aanschaf van een 
ansichtkaart met een soortgelijk 
thema, de vlam heeft toch even 
geflakkerd. 

De meesten van ons nemen alleen 
tijdens vakanties en uitstapjes de 
gelegenheid waar om "mooie koppen" 
te signaleren. Hoe gelukkig, der
halve, mag zich een verzamelaar 
van "mooie koppen" prijzen! Mijn 
vrouwen ik houden ons hier al 
jaren mee bezig, en er gaat ter
nauwernood een dag voorbij of zie, 
daar is er weer één. Wij weten dan 
ook van geen ophouden. De ver
scheidenheid aan koppen die wij de 
jaren door hebben weten te 
vergaren, vooral ook dankzij de 
bereidwillige assistentie van vele 
VKTV-ers, tart het voorstellings
vermogen van de meest artistieke 
en meest doorgezomerde badgast. 
En: we hoeven er geen moment voor 
in de file! 

Démasqué: de verzameling betreft 
natuurlijk mooie krantekoppen, en 
geen bejaarde tronies. Volgend 
démasqué: ze zijn ook lang niet 
allemaal mooi om te zien. Was het 
maar zo. Soms ontbreekt ieder 
spoor van pogingen om een titel, 
een kop zoals de meesten zeggen, 
een beetje aantrekkelijk te doen 
zijn. In andere gevallen zijn die 
pogingen wél gedaan, maar mislukt. 
In algemene zin weerspiegelen de 
titels van kranten dan ook de 
koppen van de mensen die we op 
straat zien lopen: ook daar worder 
sch60nheden afgewisseld met 
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lelijkerds, en gedistingeerde met 
modale types. De één neemt wel de 
moeite zich op te tutten maar 
heeft het niet echt in de vingers, 
en de ander weet met minimale 
middelen een adembenemend 
resultaat te boeken. Precies dat
zelfde zien we bij krantetitels 
ook. 

Om geen verkeerde indruk te wekken 
bij degenen die dit stukje niet 
helemaal uitlezen: het is vanzelf
sprekend hiet zo dat voor ons het 
begrip schoonheid alleen in 
krantentitels kan worden aange
troffen. De parallel met oude 
vissers gaf dat al een beetje aan. 
Andere vormen van strandfauna, 
eveneens op ansichtkaarten lever
baar, laten ons evenmin onberoerd. 
Het begrip "mooie kop· blijkt dan 
toch beperkt toepasbaar. Kortom 
er zijn heus wel mooiere dingen'op 
deze wereld dan krantetitels. 

Wat maakt een krantekop nu mooi of 
niet mooi? Kort gezegd: de zorg
vuldigheid waarmee de diverse in
grediënten met elkaar zijn 
vermengd: typekeuze, formaat, 
eventuele kleuren (hoeveel en 
welke), en toegevoegde elementen. 

Het is - andere metafoor - net als 
in de muziek. Ook muziek bestaat 
uit allerlei bestanddelen zoals . ' r1tme! klankkleur, volume, tempo, 
melod1e, af en toe een maat rust 
wellicht tekst, en nog wel meer.' 
De mate waarin uit de vermenging 
van die componenten een harmonieus 
geheel ontstaat bepaalt of er 
sprake is van een waardevolle 
compositie c.q. uitvoering, met 
andere woorden: van k'wali tei t . 
Over smaak valt niet te twisten, 
wordt vaak gezegd. Dat is ook zo. 
Maar over kwaliteit wél want die' . ' 1S meetbaar in termen van zorg-
vuldigheid. 

Als ik stel dat veel minder mensen 
in de grafische schoonheid van 
krantekoppen zijn geïnteresseerd 
dan in muziek dan trap ik een deur 
open die nooit dicht is geweest. 
Ook voor ons is een "mooie kop· in 
wezen bijzaak, omdat het karakter 
van onze verzameling niet grafisch 
maar geografisch is. Ik wil er dan 
ook geen dissertatie over houden, 
maar toch loont het in een blad 
als het onze de moeite eens stil 
te staan bij de vraag of krante
titels wel mooi genoeg zijn. 

Laten we bij voorbeeld eerst eens 
kijken naar een aantal Nederlandse 
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dagblad-titels, en het meest in 
het oog lopende aspekt ervan: de 
naam van de krant, in casu de 
gebruikte types. Goed leesbaar 
zijn ze allemaal: op dat formaat 
is leesbaarheid geen argument 
meer. Het is de stijl, de laatste 
jaren ook steeds meer in relatie 
tot de rest van de voqrpagina, die 
bij krantetitels het verschil 
maakt, en zorgt voor herkenning. 
Als DOe Volkskrant" van de ene op 
de andere dag, met behoud van 
titelstijl, "Het Ochtendblad" zou 
gaan heten, zou iedereen de krant 
nog steeds herkennen. Uiteindelijk 
is dAt dan ook de funktie van de 
titel: het is een beeldmerk, net 
als bij bier of scheermesjes. De 
vraag of zo'n merk ook esthetisch 
geslaagd is doet eigenlijk nauwe
lijks ter zake. 

De meeste dagbladtitels zlJn dan 
ook tamelijk "gewoon". Veel kraak 
of smaak zit er niet aan. Naast de 
naam van de krant en de datum en 
dat soort dingen vind je boven de 
streep meestal weinig dat de blik 
vangt. Bij de bladen van de Drents 
Groninger Pers (Drentse en Asser 
Courant, Winschoter Courant enz.) 
worden de titels daarom'in rood 
gedrukt, een ingreep die past bij 
de nieuwe stilering van de krant, 
maar daar zonder niet geslaagd zou 
zijn geweest. Andere bladen, w.o. 
Amersfoortse Courant, Brabants 
Dagblad, Arnhemse Courant en 
Utrechts Nieuwsblad, maken gebruik 
van rood alleen voor de initialen. 
Het valt wat meer in het oog op 
die manier. Mooi? Nou, nee. 

Wat helpt om een krantetitel mooi 
te maken is een sierlijk letter
type. Buitengewoon geslaagd in dit 
opzicht vind ik Het Parool nieuwe 
stijl, met een mooie geschreefde 
kapitaal voor PAROOL en het lid
woord cursief gedrukt, minder vet, 
en in onderkast. Fraai stadswapen
tje erb~j om het af te maken. Heel 
simpel, heel mooi. Ook zeer veel 
andere bladen hebben geschreefde 
letters in de titel; de meeste 
eigenlijk wel. En terecht, want 
die doen veel sympathieker aan dan 
de ongeschreefde, die toch altijd 
wat lomp overkomen. Het Nieuwsblad 
van het Noorden is daar een goed 
voorbeeld van. De vette rode stip, 
waar ik nooit zo de zin van heb 
begrepen, verandert daar niet veel 
aan. 

De Alkmaarsche Courant met haar 
kopbladen vallen op door het 
gemeenschappelijke beeldmerk (de 
omtrek van Noord Holland in rood), 

waardoor het ongeschreefde letter
type minder de aandacht trekt. Het 
in Alkmaar gebezigde korps is 
trouwens wel iets eleganter dan 
dat van het NvhN. 

Gothische letters zlJn in Neder
land uit de gratie. Alleen De 
Telegraaf houdt er nog aan vast. 
Het Friesch Dagblad ging enkele 
jaren terug over op een modern 
maar ongeschreefd lettertype, dat 
kennelijk speciaal voor die gele
genheid is ontworpen. Het is 
strak, dat wel. Met "houterig" 
vind ik het ook goed omschreven. 
Ik heb er dan ook destijds de 
Friese vlag niet voor uitgestoken. 

Sommige kranten werken met toe
gevoegde beeldmerkjes. Zo toont De 
Gelderlander Keizer Karel de Grote 
op zijn steigerend ros; voor een 
Nijmeegse krant een prima keuze. 
Dagblad Tubantia en kopbladen 
onderscheiden zich door een af
beelding van een krantelezende 
man; ook niet slecht. De strepen
trekkLnde Typhoon (gealliëerd 
jachtvliegtuig uit WO-II) in het 

Zaanse dagblad van die naam, net 
als Tr'ouw en De Waarheid (RIP) 'uit 
het verzet voortgekomen, is wel zo 
ongeveer uniek te noemen. Erg 
bekend waren natuurlijk de drie 
Amsterdamse kruisjes van Het 
Parool vóór de opknapbeurt. 

Die kruisjes vinden we nu terug in 
het eerder genoemde stadswapen. En 
als men mij nu op de man af vraagt 
dan vind ik, in het algemeen, zo'n 
stads- of provinciewapen toch 
veruit het fraaist ogende symbool 
voor gebruik in een krantetitel. 
Vroeger was het denk ik ook meer 
regel dan uitzondering, al mocht 
natuurlijk niet elk plaatselijk 
sufferdje zonder meer het gemeen
telijk wapen voeren. Het is dan 
ook niet zomaar een symbool van 
het soort dat bij dozijnen uit 
breinen van grafische ontwerpers 
ontspruiten. Meestal zijn ze heel 
erg oud. Er zijn historische 
redenen waarom de ene stad drie 
kruisjes voert en de andere een 
leeuw of een eik of weet ik veel. 
Wapens, met name die welke door 
overheden worden gevoerd, zijn ook 
·wettelijk gedeponeerd": kleuren 
en afmetingen liggen nauwkeurig 
vast, en het gebruik ervan is 
onderworpen aan de regels van de 
heraldiek. Het zijn dus zeer 
eerbiedwaardige symbolen, en ik 
heb het idee dat gemeenten die in 
plaats daarvan een modern symbool 
zijn gaan voeren om toch vooral 
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maar met de tijd mee te gaan, op 
zeker moment wel op die stap 
zullen terugkomen. 

De Nederlandse dagbladen die een 
stads- of provinciewapen voeren 
zijn niet erg talrijk, maar ze 
hebben bij mij een stre~pje vóór 
op de andere. Het Brabants Dagblad 
bij voorbeeld: een prachtig 
sprekend wapen, en op de ereplek. 
De Leeuwarder Courant doet ook 
goed mee, en Het Parool noemde ik 
al. Zo zijn er nog een paar, en 
ook veel plaatselijke weekkranten 
voeren een wapen: de Texelse 
Courant is een goed voorbeeld. 

Betrekkelijk zeldzaam zijn de 
kranten die een afbeelding van een 
bekend plaatselijk gebouw in hun 
titel voeren, of een sprekende 
tekening die betrekking heeft op 
de naam van de krant. Van de 
Nederlandse dagbladen zou ik zo 
geen voorbeeld weten. Wél van de 
weekbladen: De Vuurtoren uit Hoek
van-Holland, en De Markiezaatsbode 
uit Bergen-op-Zoom (met de toren 
van de St.Gertrudiskerk), om er 
maar een paar te noemen. In 
Oosterbeek was altijd een krant, 
of hij nog bestaat weet ik niet, 
die zijn titel had versierd met 
gestileerde sparren (voor de 
Veluwezoom) en knotwilgen (voor de 
uiterwaarden langs de Nederrijn); 
het blad heette dan ook "Hoog en 
Laag· . 

In het buitenland kom je vanzelf
sprekend af en toe ook wel mooie 
titels tegen. Wie kent niet de 
gestileerde distel van The Scats
man uit Edinburgh? Het gebruik van 
wapenschilden komt ook elders in 
Europa wel voor, met name in 
Duitsland, en in mindere mate in 
Groot-Brittannië en Zwitserland. 
In Franse, Belgische, Zweedse en 
Italiaanse titels kom je bijna 
geen wapenschilden tegen. In 
Centraal- en Oost-Europa had je 
vóór de ·Wende" natuurlijk de 
heraldieke symbolen van de 
communistische heilstaat. 

Amerikaanse kranten munten nog wel 
eens uit door een prachtige 
excentrieke titel. De Leavenworth 
Echo b.v. voert een hele getekende 
gevelwand in quasi-Beierse stijl, 
die daar ook werkelijk schijnt te 
bestaan. The Fence Post uit het 
Califonische Caliente beeldt een 
paal af voorzien van allerlei 
geïmproviseerde richtingborden. 

Maar onze mooiste komt uit Nieuw
Zeeland: De Taranaki Heraid uit 
New Plymouth, met geel geschaduwde 
gothische letters. Jammer dat we 
de kleur niet kunnen laten zien! 

DJO 

Koppen van 
tweede Golfoorlog, 
van dag tot dag in de 
Leeuwarder Courant 

Januari 

17 : Opmars geallieerden naar 
Kuweit 
18 : VS: Aanval op Israël 
vergelden 
19 : Isräel besluit tot 
vergelden aanval 
20 : Isräel ziet voorlopig af 
van tegenacties 
21 : Patriots onderscheppen 
raketten 
22 : Saudi-Arabië weer 
doelwit Scud-raketten 
23 : Doden door Scud-aanval 
op Tel Aviv 
24: 'Desert Storm' ligt precies 
op schema 
25: Verzoek om Golfbestand 
afgewezen 
( Tegenaanval 3 Iraakse 
toestellen totaal mislukt) 
26 : Irak treft Riaad en Tel
Aviv (Miljoenen liters olie 
stromen in de Golf) 
28 : Am. leger: Fors deel 
leger Irak intact 
29 : Saddam dreigt met 
nucleaire aanval 
30 : akkoord Irak-Iran over 
vliegtuigen 
31 : Irak houdt stand in Khafji 

Februari 
1: Irak bereidt nieuwe aanval 
voor 
2: Quayle: Inzet kernwapens 
mogelijk 
4 : Algerijnse minister : vele 
duizenden burgers in Irak 
omgekomen 
5 : VS koel ov~r Iraans 
vredesinitiatief 

(zie verder blz. 8) 



In het Berlijnse dagblad "Der 
Tagesspiegel" (datum mij helaas 
onbekend) werd niet lang geleden 
een boek besproken getiteld "Hand
buch der deutschen Exilpresse 
1933-1945", deel 4. De samenstel
ster van dit boek, alsmede van de 
drie voorgaande delen en van het 
vijfde en laatste deel dat nog in 
bewerking is, is de germaniste 
Lieselotte Maas uit Frankfurt/M, 
die hier al zo'n twintig jaar aan 
heeft gewerkt. Om ook de rest van 
de gegevens meteen maar even de 
revue te laten passeren: de recen
sent heet Hermann Haarmann, en het 
artikel in kwestie werd on toe
gezonden door ons lid Hartmut Dach 
uit Berlijn. 

Het viel mij niet mee om wijs te 
worden uit sommige gedeelten van 
Haarmann's bespreking, over vier 
kolommen onder de titel "Einzig
artige Sisyphusarbeit", wellicht 
te vertalen met "Monnikenwerk 
zonder weerga". Je moet natuur
lijk niet alleen thuis zijn in de 
materie van de pers zoals die door 
en voor uitgeweken Duitsers in de 
nazi-tijd in stand werd gehouden 
in landen zoals Frankrijk, maar 
ook Haarmann's lange, met vele mij 
onbekende Duitse woorden door
spekte zinnen kunnen doorgronden 
om er enig brood van te kunnen 
bakken. Ik moet zeggen dat ik dat 
niet in uiterste konsekwentie heb 
getracht te doen. Maar men krijgt 
op zijn minst de indruk dat noch 
Mw. Maas noch de Heer Haarmann zich 
er met een Jantje van Leiden van 
hebben afgemaakt. 

Ik maak uit het artikel op dat de 
eerste drie delen van MW.Maas haar 
levenswerk, want dat is het toch, 
bestaan uit een uitgebreide in
ventarisatie van wat er op dit 
gebied destijds is uitgegeven. 
Alle mogelijke gegevens, zoals 
titelveranderingen, bijlagen, 
nevenuitgaven in andere talen, en 
ook de identiteit van de journa
listen en andere betrokkenen zijn 
daarbij, voor zover bekend, ver-
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meld. Met het vierde deel is Mw. 
Maas begonnen aan een evaluatie 
van al deze gegevens, onder meer 
door de uitgaven in te delen aan 
de hand van datgene wat de uit
gevers het meest heeft bewogen: 
ofwel hun "Vergangenheitsbewält
igung" (verwerking van het ver
leden), hun verontwaardiging over 
de toenmalige aktualiteit in 
Duitsland, ofwel hun visie op de 
toekomst. 

De grootste handicap die de Exil
presse had te overwinnen was het 
feit dat de Duitse journalisten, 
zoals bijvoorbeeld die van het 
"Pariser Tageblatt" (het enige 
dagblad dat in deze categorie 
valt), in hoofdzaak voor eigen 
parochie preekten. Het draagvlak 
in de vorm van een duitstalig 
publiek, dat van bepaalde ideeën 
moest worden doordrongen, was niet 
aanwezig: wie als Duitser in de 
jaren '30 in Parijs woonde omdat 
hij het in zijn eigen land niet 
langer kon uithouden (en dat waren 
niet weinigen) hoefde van de 
kwalijkheid van het nazidom niet 
verder te worden doordrongen. Voor 
het Franse publiek was uiteraard 
een duitstalige krant niet de 
meest voor de hand liggende bron 
van nieuws, zo men die taal al 
machtig was. 

De Exilpresse leed daarnaast ook 
aan een zeker schijnbeeld van 
zichzelf. Politici, schrijvers en 
journalisten zetten langdurige 
polemieken op, suggereerden auto
riteit waar eigenlijk eerder van 
onmacht sprake was, en deden als
of ze in de aktuele politieke 
werkelijkheid vertegenwoordigden, 
terwijl hun argumenten allang 
waren achterhaald. Sommige kranten 
pretendeerden in Berlijn te worden 
uitgegeven, terwijl ze feitelijk 
op caféterrasjes in Parijs werden 
samengesteld. 

In dit nu uitgegeven deel 4 zijn 
ook afbeeldingen opgenomen van 
sommige kranten, om de lezer een 

VKTV 
POSTBUS 137 
NL D 8300 AC EMMELOORD 
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optische indruk te geven. Zo b.v. 
"Der Kater", uitgegeven in 1933 
door Ernst Birnbaum te Parijs. Dit 
was de eerste poging om een 
satirisch "Exil"-tijdschrift uit 
te geven. Helaas bleef het bij één 
enkel nummer. 

Naast bekendere titels zoals "Die 
neue Weltbühne" , "Das Wort" en 
"Mass und Wert" is Mw. Maas ook 
talrijke meer uitzonderlijke uit
gaven op het spoor gekomen. Zo 
b.v. het weekblad "Europa", dat 
van 1935 tot '36 in Pari j s werd 
uitgegeven door Wilhelm Kiefer. In 
dit blad werd een tijdlang een 
diskussie gevoerd over het thema 
"Heimat Europa". Er waren vanzelf
sprekend ook Joodse uitgaven bij, 
zoals "Golus· van O.Förchtgott en 
Alfred Döblin's "Freiland", die 
beide uitgesproken zionistisch 
getint waren. 

Het vierde deel van "Handbuch der 
deutschen Exilpresse 1933-1945" 
telt 528 bladzijden en kost DM 
128.=. Uitgever is earl Hanser 
Verlag te München. DJO 

Gooi~ en Eemlander 
lijdt schade door 
verkeerde inkt 

De toepassing van nieuwe, milieuvriendelijke 
inkten kan voor enorme problemen zorgen op de 
drukpers wanneer het effekt op de rubberrollen niet 
vooraf nauwkeurig wordt onderzocht. De drukkerij 
van de Gooi- en Eemlander/Dagblad van Almere 
kon alle tachtig rollen vervangen: een schadepost 
van een kwart miljoen. 

De eerste klachten kwamen in januari '90. De 
rollen gingen "raar" doen. Foto's en volvlakken 
liepen dicht. Pas na drie maanden kwam de 
drukkerij erachter waar de oorzaak lag: de 
drukkerij kreeg al sinds december 1989 een andere 
inkt geleverd. De inkt was duurder doordat ze de 
oliëen twee keer gebrand hebben. Normaal 
gesproken hoort het rubber op de rollen te zwellen. 
Met deze inkt gebeurde het tegenovergestelde. De 
olie haalde de weekmakers uit de rubber. In een 
zaterdageditie heeft de krant zich verontschuldigd 
voor de teruggelopen drukkwaliteit. 
(Graficus, maart '91, Rob Beemster). 

(vervolg van blz. 6 m 

Koppen Golfoorlog) 

6 ( febr.) : Buitenlanders 
onder dwang in leger Irak 
7 : Jordaanse koning critiseert 
Golfcoalitie 
8: Mitterand : Golfoorlog 
onvermijdelijk 
9 : Opnieuw Iraakse 
raketaanval op Israël 
11 : Geallieerden : te vroeg 
voor Grondoorlog 
12 : Bush tevreden over 
verloop Golfoorlog 
13: VS koel over Iraakse 
"toenadering" 
14 : Amerika: Irak schuldig 
aan dood burgers 
15 : Irak bereid zich terug te 
trekken 
18 : Aziz : geen vredes
voorstellen mee naar overleg 
19 : Sovjet-Unie wil vandaag 
al reactie Irak vredesplan 
20 : Primakov : Irak bereid 
tot concessies in Golf 
21 : luchtmacht wil uitstel 
grondoorlog 
22 : Irak bereid zich uit 
Kuweit terug te trekken 
23 : Grondoorlog Kuweit 
onontkoombaar 
25 : Geallieerden bereiken 
rand Kuweit-stad 
26 : Saddam Hussein : 
Terugtrekking Irak vandaag 
voltooid 
27 : Kuweit bevrijd 
Geallieerden jagen op Rep. 
Garde 
28 : Oorlog voorbij, Irak 
aanvaardt resoluties 

Maart 
1 : Irak wil bestand 
bestendigen 
2 : Algerije ontkent asiel voor 
Saddam 



DE PERS IN HET ROEMENIE 
VAN NA DE REVOLUTIE 

" Alle kranten en dagbladen zien er even slordig uit. 
Zij tellen zelden meer dan 4 pagina's, de regels 
staan schots en scheef, de halve letters zijn haastig 
gedrukt op onafgestreken vuil grauw papier waarvan 
ze in het Westen nog geen toiletpapier zouden 
durven maken. Sommige bladen zijn duidelijk 
eendagsvliegen, andere al aan hun derde of 
vierde nummer toe. Zij zijn geredigeerd - lees je 
onder de titelkop - door onafhankelijke 
humoristen, onafhankelijke liberalen, 
onafhankelijke christen-democraten, onafhankelijke 
democraten, onafhankelijke studenten uit de een of 
andere provinciestad en bevatten heel wat protest
artikels". 

Dat schrijft de uitmuntende Roemenië-kenner, de 
Vlaamse schrijver Julien Weverbergh, die vele jaren 
in het Roemenië woonde en met een Roemeense is 
getrouwd (wat natuurlijk nog geen garantie is om 
een Roemenië- expert te zijn), maar wiens boek" 
Terug naar Roemenië" (ui tg. De Prom, Baam) 
reveleert hoe de Roemeense "revolutie" precies in 
elkaar zat. 

Interessant is voor ons de lijst met publikaties die hij 
op de kop tikte: 
>I< Kranten van vroeger: Romania Libera, Luceafarul 
(ik denk dat dit "Vuurtoren" moet betekenen, un), 
Flacara, Romania Literara, Contemporanul. 
>I< Nieuwe titels: Libertateta en het blad van het 
Front dat het vroegere partijblad Scinteia vervangt, 
Adevarul. Het blad van de Boerenpartij is Dreptatea. 
Weverbergh noteerde volgende publikaties: 

Nu, Memento, Opinia Studenteasca, Rock Revolutie 
Timisoara, Tineretul Liber, lurnalul Uterar, Strada, 
Libertate cu Dreptate, Demnitatea, Dimineata, 
Expres, Uberalul, Phonix, Romania Muncitoare, 
Reflex, Veghea, Viitorul, Observator, Panoramic, 
Licurici, Puff, Magazin Istoric, Goool!, Sportul 
Illustrat, Mondorama, Modelism, Curierul 
Romanesc, Detectiv, Mof tul Roman, Mangafaua, 
Scaiul, Tentacule, Robinson, Alfa, Baricada, 
Cuvintul Liber, Blitz, Democratia, Dreptatea 
Sociala, Evenimentul, Hercules, Lupta CFR, Luni, 
Oblio, Opus, Plus, Reporter, Roata Lumii, Lumea 
Chrestina, Renasterea, Opozitie, Eco. 

Jaargang 6 nr. 2 - juni 1991 

•• Zo vond ik in een slordig weekblad waarvan de 
tekst na lectuur nauwelijks meer leesbaar was 
omdat de drukinkt aan mijn handen plakte, nieuwe 
hypothesen over de vraag of de revolutie al dan niet 
gemanipuleerd is. Veel commentaren zetten zich af 
tegen de officiële berichten die door de televisie en 
door de kranten van het Front op slinkse manier 
worden gemanipuleerd." 

" In de krantjes duiken onderwerpen op die 
45 jaar lang verboden waren: seks en bloot, 
parapsychologie, handlezen, karate, yoga, 
reïncarnatie, horoscopen, roddel, enz." 

Verder schrijft Weverbergh: " De artikels in de 
oerwoudpers zijn vaak oppervlakkig en 
ondoordacht, of vertellen anekdotes waarvan ik 
de achtergrond niet kan snappen. De krantjes 
concurreren met elkaar om primeurs, brengen 
daardoor revelaties over de achtergronden van de 
revolutie die achteraf ongetwijfeld de grote 
kranten en historische archieven zullen halen." 

" Ik ondervind dat de impact van veel van die 
blaadjes groot is, en het fenomeen zou door 
specialisten in communicatiewetenschappen 
bestudeerd moeten worden." 

"De Roemenen beperken zich niet tot één krant, 
maar grissen 5 tot 10 titels bij elkaar. De 
papierschaarste schijnt door de nieuwe titels nog 
te worden aangescherpt. De "officiële" krant 
Adevarul gebruikt zelfs de muren van de 
metrostations om over "censuur" te 
spreken. Met censuur wordt hier de 
papierschaarste bedoeld. Door de rantsoenering 
kan niet op het gewenste aantal baldzijden 
worden gedrukt. (un). 

9 



ur collection consists of about 45,000 British and overseas Newspapers/ Periodicals, 
plus 100,000 press cuttings reporting outstanding events from:-

1640 to the present day 
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Research, Advertising, Films, Television, Exhibitions, Books, 

Audio- VisualPresentations, Magazines, Partworks etc. 

Copies available indude:-
-The death and coronation of every British Monarch since 1751 

-The election of every Ameriean President since 1832 
- Practieally every major event in the life of Winston Churchill 
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De Golfoorlog en de Franse pers 

In ons vorig nummer brachten wij op de frontpagina 
twee Arabische kranten in de Engelse taal, die de 
Amerikaanse soldaat tegenstrijdige info gaven: 
volgens de ene waren de troepen nog niet klaar voor 
de Golfoorlog; volgens de andere krant wél. 
Onafhankelijk van ons, plaatste voorzitter Marc 
Saunier van onze Franse zustervereniging 
AJOUREP (Association des Amis des Journaux et 
Publications) in zijn klubblad "Le Petit Jour" iets 
gelijkaardigs: op dezelfde dag brengen Le Parisien 
en Libération nieuws, die m.i. nochtans niets 
tegenstrijdigs zeggen. Volgens de ene doet Irak een 
stap achteruit, volgens de andere "vlucht" Saddam 
"vooruit". Het grappige is evenwel de boven titel 
boven "Ie Parisien". Wij vertalen hieronder het 
begeleidend kommentaar van de h. Saunier. 

Op 2 februari werd het toppunt van anti-informatie 
bereikt door twee collega's. Te bewaren! Des te 
meer daar ook een "tragisch" nieuws wordt gemeld: 
de sluiting van de Folies-Bergère. 

Gelukkig is er nog het geschrevene, zegt Jean Miot, 
direkteur van de Figaro en voorzitter van de Parijse 
pers. Hij had gelijk de slaapverwekkende woorden 
aan te klagen, evenzeer als de repetitieve beelden 
van televisie. Maar wat een journalist waard die 
niets weet? Die niet de taak heeft te graven? 
Waarom moet hij ons absoluut iets willen vertellen 
om 20 uur en 3 minuten, als hij niet precies weet 
hoe het allemaal in elkaar zit? 

Reflectie, analyse, afstand nemen van de tijd: het 
behoort tot het geschrevene en tot het geschrevene 
alleen. Tenminste, zo zou het toch zo moeten zijn. 
En wellicht hebben de Fransen gedacht dat het zo is, 
want zij hebben zich gestort op de kranten. Kranten 
die, om hun lezers tevreden te stellen, technische 
krachttoeren hebben moeten uithalen, die zwaar 
financieel verlies hebben opgeleverd. 

GEZOCHT: Alle kranten met 
berichten over de ramp met het ss. 
BERLIN in februari 1907 te Hoek 
van Holland; kranten uit Bergen
op-Zoo. (omgeving) van plm 1800 
tot plm 1930; "Het Nieuws van den 
Dag" (Haa~Be krant) van zaterdag 
11-3-1944; Haagse kranten van plm 
1800 tot plm 1900. R.Steenhoff
Schoonbeek, Oude Nijvelsebaan 98, 
B-1652 ALSEMBERG, België. 
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APRES DEUXJOURS DE COMBATS EN TERRR/TOIRE SAOUDIEN 

Les unltés lroklennes quI avafenf prls la vllle frQfltalière de KhaQt dans la nuit de mardi à 
mercredl oot étá ropoussées par les troupes af/Mes qul ont nettoyé hier les dernlères IiA I 

poches de ~lstafl!=6' Sf!t~ les Saoudlens, la. ba~alJle aurait fait trénttJ~ ... I- -

In de nacht van 16 op 17 januari kwam het nieuws 
van de aanval om 1.09 uur. De pagina's moesten 
worden opengegooid ("repiqués"). De Figaro moest 
nog 5 edities of 700.000 exemplaren drukken op 48 
pagina's. De volgende dag verscheen de Figaro op 
52 pagina's. Le Monde kwam uit op 946.000 ex. Le 
Parisien verkocht 54 procent méér dan gewoonlijk; 
Le Quotidien 40%. Ouest France (de grootste krant 
van Frankrijk, un) liet 995.000 exemplaren dmkken. 
Sud-Ouest kwam niet toe met 400.000 ex; en bracht 
om 10 uur in Bordeaux een extra-editie uit, die 
onmiddellijk uitverkocht was. Var-matin (de krant 
van de Azurenkust en konkurrent van Nice-Matin) 
verscheen op 87.700 "ex. de 16de, maar op 109.000 
de 17de. Nice-Matin verhoogde de oplage met 15%. 
Een goede zaak? Denken wij maar aan het 
papierverbruik, de overuren, de elektriciteit, de 
inkt... (un) 

• 
~* 

• .. 

LES FOLIES-BERGÈRE FERMENT 
POUR CAUSE DE", GUERRE ".,;"" 
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Derde kwartaal 

2-3 jUl 1941 
De Nazis plegen bij het Poolse 
Lvov een massamoord: 7000 doden. 

3 i uI 1941 
In Syrië kapituleren de Vichy
troepen voor de Britten en de 
Vrije Fransen. 

7 jul 1941 
Amerikaanse troepen nemen met 
instemming van de IJslandse 
regering de bezetting van het 
eiland over van de Britten. 

11 jul 1941 
Seyss-Inquart, Mussert en gen. 
b.d. Seyffart roepen Nederlanders 
op zich te melden voor het Ned. 
Vrijwilligers Legioen (oostfront) 

12 jul 1941 
In Moskou wordt een verdrag van 
wederzijdse bijstand getekend 
tussen USSR en Ver. Koninkrijk. 

19 jul 1941 
BBC World Service introduceert de 
V (for Victory) in morse, tevens 
de ie maat van Beethoven's Vijfde 
Symfonie, als herkenningsteken. 

20 jul 1941 
Stalin wordt volkscommissaris van 
defensie. 

25 jul 1941 
In Nederland worden de confessio
nele vakbonden gelijkgeschakeld. 

26 jul 1941 
Doorgangskamp Amersfoort geopend. 

29 jul 1941 
Vichy aanvaardt Japanse militaire 
controle over Indo-China.- Ned. 
Oost-Indië stopt olie leveranties 
aan Japan, blokkeert Japanse te
goeden, en staakt scheepvaartver
bindingen met Japan. 

31 jul 1941 
Goering belast Heydrich met de 
deportatie van Joden en opstellen 
van plannen voor de z.g. "Gesamt
lösung der Judenfrage D

• 

1 aug 1941 
De Ver. Staten stellen een olie
embargo in tegen alle agressors. 

5 aug 1941 
Stal!n wordt opperbevelhebber van 
het Rode Leger. 

8 aug 1941 
De eerste eenheid van het Waalse 
Legioen onder Léon Degrelle gaat 
naar het oostfront. 

9 aug 1941 
Aan boord van oorlogsschepen in 
Placentia Bay (New Foundland) 
begint een topconferentie tussen 
Churchill en Roosevelt, welke 
leidt tot de totstandkoming van 
het Atlantisch Handvest. 

12 aug 1941 
Brits-Russisch handelsverdrag 
getekend. 

16 aug 1941 
In Moskou wordt een handels- en 
kredietverdrag getekend tussen de 
Sovjet-Unie en de Ver. Staten. 

24 aug 1941 
Hitier en Mussolini bezoeken het 
oostfront (o.m. Brest-Litovsk). 

25 aug 1941 
Britse en Sovjet-troepen bezetten 
Iran.- China onderschrijft het 
Atlantisch Handvest. 

26 aug 1941 
Kon.Ned.Brigade herdoopt in Konin
klijke Brigade Prinses Irene. 

28 aug 1941 
Australische Labour partij ver
vangt premier Menzies door Fadden. 
Dnjepropetrovsk kapituleert; 3.3 
miljoen Russen krijgsgevangen. 

30 aug 1941 
In Servië wordt een regering van' 
collaborateurs gevormd.-
Onder druk van de Duitse openbare 
mening (vooral bejaarden) zwakt de 
Duitse regering haar euthanasie
maatregelen enigszins af. 

! 
\. 

.OAllY st((TCII, 

rflIDAY, AUGUST 29, I~HI 
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PEACE 
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Naxis Forced! 
Sick Men To 
Walk Jungle: 



3 sept 1941 
In Auschwitz vinden de eerste 
massale vergassingen met Zyklon-B 
plaats. 

4 sept 1941 
Sovjet-ambassadeur Maisky over
handigt Churchill eerste persoon
lijke boodschap van Stalin, die op 
het openen van 2e front aandringt. 

11 sept 1941 
Zhukov neemt de verdediging van 
Leningrad over van Voroshilov.
De Amerikaanse regering vaardigt 
een "shoot-on-sight" bevel uit 
tegen Duitse oorlogsschepen. 

19 sept 1941 
Ook Duitse Joden worden verplicht 
een Davidsster te dragen.- Kiev 
ingenomen door Duitse troepen. 

23 sept 1941 
In Londen formeert gen.De Gaulle 
het Comité National Français als 
regering in ballingschap. 

24 sept 1941 
Een intergealliëerde conferentie 
te Londen onderschrijft het 
Atlantisch Handvest. 

27 sept 1941 
Linkse partijen in Griekenland 
richten het Nationaal Bevrijdings
front EAM op.-
Heydrich wordt aangesteld tot 
Reichsprotektor van Bohemen en 
Moravië. 

28 sept 1941 
Stalin heft per dekreet de auto
nome republiek der Wolgaduitsers 
op. Circa 400.000 Duitssprekende 
Sovjet-burgers worden oostwaarts 
afgevoerd. 

29. sept 1941 
Te Babi Var bij Kiev worden plm. ' 
35.000 Joden door de Duitsers 
vermoord.- Lord Beaverbrook en de 
Amerikaanse afgezant Averell 
Harriman plegen te Moskou overleg 
met Stalin over leveranties van 
oorlogsmateriaal aan de Sovjets. 

Jaargang 6 nr. 2 - juni 1991 

----- .. __ ._- . 
. DAILY SKITCfI. TU($OAf, AUCUST JG. i9i-, ------

25-Mile Push 8y Russians 
WH'LE Uil'. inlorm.tI 0 n 

was available in London 
last night of 'he advance of 
Orithh and Ruui.1n troops in 
Iran. it IJ known thaf thelr 
8dvance hu met wlth SOAlB 

reslstance. 
, Firsl opposition cnl1lc ",heli 

Brili ... h troftl's laHclr!! frnll1 shill" 
at Bantlar Shnhpl1r, at thl' II{'HtJ 
uI' IIU' !"''''1bm (,tlH, :-;tlllc.'S 

Briti .. h l1nilc:tl Prrs,"" 

111i!:;:~·:I:tll~~I~~:IIU!!~I~!~ (.' ':,'" \\~;:';' 
1111tl '1'1,11,,:111, I'lillilal or Irall. 

Barr.lcks Hit 
Thc Iranian Printe Minister, 

AH Milnsur, told hls Parliament 
ye,ferday thaf Brltish ~or(e, had 
attacked by "I/:Ind, sca .tnd ai,," Ttm MAP SHOWS nu CHHAAL LAY.OUT OF THE NEW THEATRE OF 

"1ml'O'" nulio :1IIIIOIIIll'C,1 lil WAlt. THE ORITIstt TROOPS CROSS[O nu IRANIAN FRONTJr:R AT 
IlIitlllÎMhl Ihal HII" .. ian tlOflpS S,Il.VERAL POINTS. 
IWII :uh'llll'l'cl l;l l11iles m'eT (he . -_. ---,.--~ ---,-.• 

t'ronlil'r.. 'W l~l1 ...... iall "I""rs IUIII hOIllIH'" Iran Says Ie 
Tahri" airport 111111 hnrrat'l<,> 
('HII~' in tl!c clar. nlTonlillj.{ jo, W~II f:ght' 
Bt'rilll WIn,Il's", 11 .. D 

Tal!l'Ï'i t'i in nclrth.\\,{'\;! ,ln\l1 t ' "UfllTJSIl fnreNI hnve nttnrkrd 
fiO 1I1I1t'.'i slllllh o( Ihe I nlll'\~ liS bv Innd, srn nnd "Ir" Wc 
('rltll'a~iall hunll'r :1IHI ut (he kl'· IrRlIlnn f'rlmf' MIIlI.~trr, AH Mnn~ 
',I,lin"" or. I h'(I'~ ~'I ", i,l ,W :,1 ~:I",I,!) 1I\1,~IAINh: ,!~tq,,~~~.~~~':~':;,l::\~~~~''t~ 
',r1.t'l tlll1 111 111 (t I .UII , I ,.. fAI'l' tilt., nttnck luwe hN'n takelt," 

(111 Ihe nlltllll1~lIn Hl nul",a)' I hr lIolel. I 
lil,,', "At Ihc lH'RllIlllnR' of thn wnr, 

500,000 RU$sians ~1~illl:;~vl~~'~~~i~\t n;:~trá'IW;~ 1111~J 
1\ Tc.!~~c) 1,lrpryt!C'nsl says 111:\( , ev~r~~r.I:l~~('(Jr~~~f':o~~I~lrdl:~Yt~l~ 

.W R """,;\I \ (lI"ISlOn<;, ITpU'St'lll- bf'sl of Dur nblllty, 
ill~ ~lUU,(llIn 11lC'J1. who W('fe' "Jt I!I rf'grcttllble th nt In splte 
('UIWI'IIlrnh'cl OH 111(~ ('HUCINI!l of nll th!' ('(lort!! ol th(' Ironl"n 

frollIÎl·r. nre'taldllg part iu the Sl~V~~I;~\lr:~~ '\~fiFet,iJf!~f~~1~î~,N~ TItlS MAP snows THE RELA-
ml\,:lIu'{'. IIIR ('onllf\1 f(llo.l-I0I111 oud IlIflcuss- TIONSHIP OF INDIA TO IRAN ANO 

'flu!' "ln'IlQlh of Ih(' Jnll1;lIlI .,.~ ., --,' In n p<'llcpfu! f\lIrl THI CAUCASUS. 
. ~ ,.,.... ~ .. thc Brlthh - -----.-------.--

* Vlaanderen heeft de afgelopen twee jaar 150.000 
krantenlezers verloren. De Vlaamse dagbladpers ging er 
in zijn geheel een half percent op achteruit. De Waalse 
dagbladen inkasseerden een verlies van 1,3 procent. Er 
lezen nog 3,5 miljoen van de 6 miljoen Vlamingen een 
krant. De Standaard-groep heeft 1.102.400 lezers. Het 
blad Humo, dat méér is dan een tv-blad, gaat richting 1 
miljoen: 919.000 lezers. De VTM (Vlaamse 
Televisiemaatschappij) is met meer dan 2 miljoen 
kijkers de BRT voorbijgestoken. (un) 
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Ilo, 11,729 ONE PENNY 
Registered at the (J .1'.U. a. n Newspnper, 

the last few ~, IN 
weeks alone we 

have thrown upon 
Germany about half 
the tonnage of 
bombs thrown by the 
Germans upon 
cities during 
whole course 
b .. " egmnmg ••• 

our 
the 

of the war. This is 

Mr. Churchill said this yesterday 
Speech Reported on 

B R ITAI N 'S battering of Axis supply lines on 
land and sea contirlUes with calculated 

ferocity. 
Eight more enemy ships have been destroyed 

by our planes and submarines, it was officially 
announced yesterday. Two others we re listed as " 
"damaged and probably sunk," and three more Berlm Listened for 
suffered direct hits hy homhs. I th "I t t' I" At tbe same time 0111' bombers maintaiucd theil enerna IOna e 

o 

MR, CRURCU. 
ILL'S SMILE 
AS RE TALKED 
ABOUT T R E 
BOM B S WE 
ARE NOW 
DROPPING ON 
TUE ENEMY. 

only the j 'ITAllANS MARCH
I 10 FRESH GAOlS' 

afternoon.· .\Iosco" radio last !lIght ". 
fer:'E'd ta the departure ot 
I~alt,\n troops - Mussolllll'::' 
.. cl'llsaders "-to lhe Rllssiau 

by 
front, and declared: .' It.aly, Jl 

coulltry beaten by the BrltL~h 

i on land, sea and in the air, f' 
: mal'chtng agalnst Russia nm .... 
~ under th-e pl:eSSUl'e of Hitjer. 
i .. FIom the Russ.ian front. aL .. n 

the\" \\'dl flnct ~hell' way to pI \ 
I SOllers' C31l1pS-aS they hal, t 

I fOllnd thelr way from all UW 
1

I 
olhrl - fl'l1nts to t0e Bl'it.bcll 
]11"::-011 rnmps In Indu1.." 

-----------.-- onslaugbt on docks, BerIIn radio yeslerrlay 

rORCf NAllS 
I railways, locomotivc ;:I\~esaiPr~;n17:~ceB.~~C. tl;: 
sheds and factories in play the "Internationale." 
el)emy . occupied terri- . "Instead of the Russiall 

national anthem." tbe an· 

~OME ot the R.A.F. bombers now penetl'atlng nlghl 
,:J aftel' nlght deep Il1to the heart of Gel'many are 
carrylng three times the laad ~t:at our planes took o~er 
a year ago. 

tory. nouncer sald, 11 a harmles!ï 

10 AUOPl Eight 0' Ine thirleen military march was pla)'.d." 

In addition. while the raiders we sent OVer twelve I 

months ago could be numbered by the score, they can 

Axis ships hit by British 
bombs and torpedoes were 
atlacked in the Mediter~ 
ranenn area of operations. 

NEW AIIACK 
The Navy· •• hare ol the 
" bag" was five. 

Submarino Uses Gun 
S TUBBORN Russlal1 re- Here Is the Admirulty com· 

sistance t~. theil' tank m~l~g~ed~~~~~~~r 1:\~1h.tbhlef, 
attacks has loreed the Ger- Mediterrauean, has reported 
mans ta adapt ncw tactles, further successes by submarines 
Moscow stated yes·erday.' llnd:,r::,secO~~':71a n "anker 

Tbe Nazls are nth\ ,>I'IHlIng Strombo \5
1
232 tons), wbich 

baHeries of anti-aircnd 'uns had put nto lstanbul seri-
and squaqrons ,?r "h'~"" ,.. ously damaged by a torpedo 
schOl.ltts wlth thell' tanks. I rrom Oue of our submarmes, 

ThlS me,\llS a s~lt'rlli('(, of has now been sunk while on 
speerl In an effort (0 ('om~)at her way back to Ual)' 10 
thc 80\"le1 w~rpla lies whlch lHldergo repairs 
are sUil presslng hOl~le thelr I "A heavily-lade'n .'5upply S11!p 
nHacks agalnst UH' t.kllks. . of about 5,500 tons sailing in 

pa~ro~pe~h~e~el'~~i~~~ ~~~1 t~l~~ ~~~\~d m~~~a~tC~~·.~~i~er bKnda~ 
{hey HI?pear to .be C01H·l'\1~J'''t· destroyer has also been sunk. 
ing lhell' actlol1, lil lh'-, (.Ll\ llglll "A large sailing vessel trans· 
hours, and rest11HZ .1' n.~;1l porting enemy troops rwd mill· 

94 Planes Bagged 

of \fl;~r ~ee~k_t~iltd·~\ \li~ (llA;'~.'I\~I,~\; 
High Command yesterda.v S(ln~ 
smalt. but (l Bel'lin radio com
mentator claimed last night 
(hat the SInIin Line had beCIl 
piel'ced at four points. 

The official Nazi llews agenc,\' 
decIarE'rl that tank forces \vere 
advanclng on Ll'ningl'ad, 

The Russlan communi{1 'sald 

tary stores has been sunk in the 

lE·~<;góther submarine. tlndlng 

ContirHJed on 
Back Page 

, MILLION CASUAL TIES? 
GERMANY CAN STAND IT' 

that na large-scale figlHing had Rome radio, commenting on 
taken place during Ihe I"·",iou, 3. Moscow reeort that 1,000,000 
nl§I~-\ler~heW~~ss~,:;" S~~'~i~rc;;;t ~~{~r~o~b~~r~arda:~ been put 
chllnge in t.he posi\ lon~ of the .. This figure is not tar trom 
troops. I the real number ot Germnn 

"Tlnoughout tlll' ;1.~11I ou\' casu alti es, but Germany can 
Continued on stand thl8 and other thlngs." 

Back Pago In~~'d 3e!~~~~dmll~trY ö~~~;~; 
losses as "really small." 
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h~:dr~d.numbered by the ___________ _ 

Scene: Minehead (Som· 
erset) bathing poo.l. 

A LARGE Army lorry pulls 
up at the entrance wlth 

With our In lest monsteJ's like 
thE' Halifax. the Short Sterling 
and the Avro ManchestP'f It 
\\'olild be possible to send fewer 
planes th. ,) we sent last yBB:\ 
and vel do more damage. As Jt IS. while the Whitleys, Welling· 
lons and other stock bombel's 
are gOll1g over in ever increasing 

~~~~;;~ni~~eby ~~~ d~~q~~~;~: 
tating types, 

Ports Attacked 
eurtalns drawn aeross the A month's survey ol the 
back. Jumping from hls RAF. offensive shows the leni
seat, a private soidier pulls ftc baltering the Germans are 
them on ono slde, and then ~7-~titl~ft· r~i~\~l~~ St~~wrO{1~~te~~ 
stands stlJfly to attention. plan made early min thlero','n'a"s'ea_ 

Out clamber a Oolonel. an Stopping tra c 
elderly woman and two gil'ls In ~~J!~tsiSof o~:r ~fan~he D~~~~ 
A.T.S. uniform. COllectlng the 1115t month we have made 
theil' bathing dresses, tbe Prt· sixt)-ine raids on seaports in 
vate foUows the fa UI' Inlo tl1e Ger~n and German-occu 
pool. (lIcd" territorv, and ~hirty· 

Af ter a sultable Inte,rval, he se\cn attacks'on coastal ship 
I'cturns wlth a pilc of wet ping. 
hathtng gear nnd escortli thc Behmd the port.s we hare 
party back lnto tbe. Aral)' I made twenty-seven atta-eks on 
lorry, pulling the curtalJls tO·

1 

railway cenlres and goods 
geUier behhld them with an- vards. Thel'e have been- nine 
othcr salute. successful raids on po W e r 
Then, wtth lts precious bul stations, seven on. specLfic muni-

hidden cargo, the 10rry sets out tlon works. se ven on Dil plants. 
to return to its base tuBes and seventy-thl'ee on lndustrlal 
a\vay. tatgets. + + + Here are the month's losses: 

Oerman losses over Brltain, 56; 
R.A.F, losse.:) over BrltnÎn. 1 
Ipllot safe). German losses 
over Europe, 314; R.A.F, losses 
over Europe, 268. 

The War Office bas Issued 
stringent orders to the Arnw 
about econamy in petrol. 

BRITISH SLOOP SUI!K The mere facO that the All' 
The slOOp HM.S. Auckl.nd ~~'i{:!rr.,I~ J;;;gt~e/i,Jfc~~~ r~~ 

(Oommander M. S, Thomas, tenific proportions whlch the 
D S.O , R.N.) has been sunk. the RAF. have reached in bath 
~~~1JrgitklnB~~te~J:ft\esnlght planes and personnel- and 
becn informed. have Il~~r~'a~'.'d heavier stuff Is on 

GE~~Ap~~odSga~~·ej~~r~;~1gg ~~:. ; 
the Nazi-controlled Paris radio ! : 

Quoting Stockholm reports I : 
thR t the Russians ha"Ve used I 

poison gas on the Flnnisll I 
front. the announcer said:- I 

" Should the reports be con· 
Nrmed, then lt is elcal' that 
the German High Command 
wlll know how to take 
reprisals against thal breach 
of internaMonal law. 
" In any \vay, the German 

chemical industry is of thr. 
highest degree of development. 
and the Russians will ne\'er be 
nb:e ta produce slieh huge Quan· 
titlcs as the Germans may pro· 
duce." 

SPAIN GENERAL IN BERUI! 
sp~~rs'g'al v~r~,~t~~'r;ea~;ln0rf t~~ 
fight agalnst RUSSin, flew to 
Bel'lIn yesterdal'. accompanled 
by officel's. 



Duitsers naar 
het Oostfront -
Britten winnen 
bondgenoten 

Een korte rondblik over de voor
naamste slagvelden in de zomer van 
1941 is hier zeker wel op zijn 
plaats. Het meest spektakulaire 
slagveld was zonder twijfel, zij 
het sinds kort, de Sovjet-Unie, 
waar de drie Duitse legergroepen, 
gesteund door o.m. Roemeense, 
Italiaanse en Finse eenheden, aan
vankelijk indrukwekkende terrein
winst boekten. De strijd in de 
Libische woestijn daarentegen was 
in een iets rustiger fase gekomen, 
deels omdat het Britse Nijlleger 
mensen en materiëel had moeten 
afstaan om, veelal tijdelijk, 
elders meer urgente gealliëerde 
belangen te dienen, en deels omdat 
ook Rommel'g Afrika Korps nog niet 
op volle sterkte was: voor het 
ogenblik was de aandacht van de 
Duitse legerleiding bijna ten 
volle op het oostfront gericht. 

In het Verre Oosten was Japan 
langzaamaan begonnen zijn posities 
in China te consolideren en voor
bereidingen te treffen voor een 
opmars naar het zuiden, waar de 
gealliëerde verdediging kwetsbaar 
leek, aangezien de Royal Navy haar 
handen vol had aan de beveiliging 
van de scheepvaartroutes op de 
Atlantische Oceaan. In het zuiden 
ook lagen voor Japan de grootste 
belangen, met name op het punt van 
grondstoffen zoals bepaalde ertsen 
en ook rubber, en natuurlijk de 
aardolie van ·ons· Nederlands Oost 
Indië. 

De Australische regering, zich er 
pijnlijk van bewust dat zich 
tussen haar eigen land, met haar 
enorme ruimten en grote voorraden 
delfstoffen, en de Japanse mili
taire macht een steeds smaller 
wordende verdedigingslinie bevond 
waarvan de doelmatigheid aan twij
fel onderhevig was, begon hierdoor 
een beetje zenuwachtig te worden. 

Robert Menzies, sinds 1939 premier 
van Australië, had geen moment 
geaarzeld om de Britten te hulp te 
komen toen de oorlog uitbrak, en 
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in het Nijlleger waren de Austra
liërs dan ook in behoorlijke mate 
vertegenwoordigd. Op 28 augustus 
evenwel moest Menzies ten gevolge 
van interne politieke verwikke
lingen zijn ontslag als premier 
indienen, en werd hij opgevolgd 
door Fadden, die in het Lagerhuis 
te Canberra een uiterst minieme 
meederheid had. In oktober kreeg 
de Labour-oppositie de meerderheid 
van de kiezers, en werd Fadden 
opgevolgd door de Labour-leider 
Curtin. Tussen Churchill's oor
logskabinet in Westminster ener
zijds en hun Gemenebest-collega's 
te Canberra heeft het nadien nooit 
weer zo goed geboterd als in het 
begin onder Menzies. De Austra
lische regeringen na Menzies leken 
te vinden dat Churchill weinig 
begrip had voor de politieke 
situatie in Australië, en voor de 
positie waarin dat land zich 
bevond. Met name dachten zij dat 
de Britten de Japanse dreiging, 
die zeker ook Australië gold, 
onderschatte. 

Aangezien het grootste deel van 
Australië's beste eenheden zich in 
Cyrenaica bevond, en een komplete 
Australische divisie betrokken was 
bij de verdediging van het door 
Rommel belegerde Tobroek, vreesden 
Fadden en Curtin dat hun land 
tegen een Japanse aanval zo goed 
als weerloos zou zijn. Zij eisten 
dan ook de onverwijlde terugkeer 
van die divisie. Nog afgezien van 
de risiko's van een aflossings
operatie (de Luftwaffe was zeer 
aktief tegen Britse schepen) waren 
er nauwelijks troepen voorhanden 
om het gat dat de Australiërs bij 
hun eventuele vertrek zouden slaan 
op te vullen. Ook zou het bij de 
Russen en de Turken een verkeerd 
signaal geven, en niet alleen bij 
hen. Churchill was dus gedwongen 
om een vertragingstaktiek toe te 
passen, die uiteindelijk succes 
heeft gehad: tot het eind van de 
oorlog toe zijn Australische 
troepen in Noord-Afrika en Italië 
in aktie geweest. 

Zodra de Sovjet-Unie, zij het 
tegen haar wil, bij de zaak der 
gealliëerden betrokken raakte, 
deed zich het probleem voor hoè 
dit land te voorzien van de nodige 
voorraden. Het reusachtige Sovjet
rijk had natuurlijk aan een aantal 
zaken géén, maar aan andere wel 
degelijk gebrek. Zo was er b.v. 
een ernstig tekort aan vracht
auto's en terreinvoertuigen: de 

15 



H"[){ ~~ , ~ -ni'UHAN .. lON, L TO 
• 1<111,., fr (,~, 111'" .'~tI lijf • 

16 

CLOSING PRICES XVRH'Nn "'ANn,nn ,""." "'"<, FINAl NI~HT EXTRA 

:~:;"","" ............ f~qD ta~~!~ 
11 
11 
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announced to the 
both In 

NEW YORK 
HAD WEEK 
OF GUESSES 
'f'~e greates! person.1 

drama of the waf
thc nlmoured meeting bc~ 
tweeD President Roose~ 

velt 3ntl .Mr. Churchill
hos been openi)' tall<cd of 

H.G. wm 
" Scorched 
Earth" Men 

Evening Slandard Rtporte, 

Ji the Gcrmans invade 
Britain (he Home 

in Ncw York for da)'s, Guard will carry ou I the 
What all Anll'l'l\.'il has bel'n .. scorched eurtl~" policy 

: !'\'ll1g la g'ue...::-; ha::; been . 
1t'itel'e thl~ nll'l'tlllg \\'a" lak~ t,hat, has be~n SO SlIC'Cl'SS-

Illlg P 1.1 l'P and wilüt \\,,'lS tul 111 Rl\,SSIi1. 
belng said bl'hll\d tlw .cur- Thev wi11 act as 

j

tain::; of s~(:rL'{"Y. ~'),\'.'i Reuter. sabote"ut's and harass 
fll!!li~gdl\.~~I~}S:~or~~~~dll~)~ ~h: the en(>my in thc san1e 

, President. Thls ncw~ ('a me as . 
a complete !>urprbe. 
Rumours of n IHt'ctlng ul'lwcen 

thc two world lender:, IIrst be· 
l'Llme CUrrent on A \lgll~1 6 and 
wen.' given a p1,l('{' in the head· 
linf's of thr :\'rw \'l)rK PI e'S:;. 
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Sovjet-artillerie was voor een 
groot deel afhankelijk van paarden 
en landbouwtractoren voor het 
trekken van haar kanonnen. Een 
vreemde situatie voor een land dat 
zich erop beroemde de grootste 
machine-industrie in Europa te 
bezitten. Ook communicatie
apparatuur te velde was een zwak 
punt, evenals automatische geweren 
en munitie van allerlei soorten. 

Voor zover deze, en andere zaken 
waar het Rode Leger en de Sovjet 
Luchtmacht gebrek aan hadden, in 
Engeland en met name in Amerika 
ruim voorhanden waren (en in 
belangrijke mate ging de bevoor
rading van de Russen ten koste van 
die van de Britten), moest men 
zich toch eerst ook eens afvragen 
hoe men die goederen in de Sovjet
Unie kon krijgen. De havens in de 
Oostzee en Zwarte Zee waren on
bereikbaar geworden door de Duitse 
aanwezigheid in Denemarken en 
Griekenland. De havens in het 
Verre Oosten waren afgeschermd 
door het weliswaar nog neutrale 
Japan, maar die situatie zou 
wellicht niet lang meer duren. 
Bovendien was de treinreis van 
Wladiwostok naar Europees Rusland 
ook niet bepaald een sinecure. Van 
Turkse havens kon geen gebruik 
worden gemaakt gezien Turkije's 
neutraliteit, en bovendien ont
brak in dat land een net van wegen 
en spoorwegen van voldoende capa
citeit. Er waren maar twee moge
lijkheden: die via de havens in de 
Noordelijke IJszee, Moermansk en 
Archangel, in weerwil van Duitse 
en Finse luchtaanvallen op vooral 
Moermansk en de spoorweg daarheen; 
en de route via Perzië. De havens 
en spoorlijnen in dat land werden 
niet bedreigd door rechtstreekse 
interventie van de As, maar hadden 
een beperkte capaciteit: dubbel
spoor was er nog nergens. Boven
dien sloot het Perzische spoor
wegnet ner.gens aan op dat van de 
Sovjet-Unie. 

Ook in Perzië stonden de Duitsers 
hoog genoteerd toen Britten en 
Vrije Fransen Hitler's ambities in 
Syrië en Irak nog net op tijd in 
de kiem wisten te smoren. De 
Duitsers hadden een grote diploma
tieke vertegenwoordiging in Perzië 
en de shah was helemaal niet zo 
happig om Britten en Russen enige 
faciliteiten te verlenen. De 
overheersende positie van de 
Britten in de oliewinning van dat 
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land, en de ideologische gezind
heid van de Sovjets zullen daar 
wellicht mee te maken hebben 
gehad. Op 17 augustus zonden de 
Britten en Russen een gezamenlijke 
nota aan de shah, waarin onder 
meer het recht van vrije doortocht 
werd geëist. Hieraan wenste de 
shah niet zonder meer tegemoet 
komen, waarop Britse en Brits
Indische troepen op twee punten de 
aanval inzetten. Deze eenheden 
stonden onder bevel van de 
generaals Harvey en Slim, van wie 
laatstgenoemde later in Burma de 
nodige roem zou oogsten. Gelijk
tijdig drongen Sovjet-eenheden 
vanuit het noorden het land 
binnen. Elf dagen en enkele korte 
gevechten later was het pleit be
slecht: de Perzische tegenstand 
stortte ineen. De Duitsers werden 
het land uitgezet en voorberei
dingen werden getroffen om de 
mogelijkheden die de aanvoerroute 
door Perzië bood ten volle te gaan 
benutten. Niet leuk, wel nodig. 

Op termijn gezien was de veruit 
belangrijkste op zichzelf staande 
gebeurtenis in dit kwartaal de 
eerste samenkomst tussen Churchill 
en de Amerikaanse President, 
Franklin D.Roosevelt. Ook zolang 
de Verenigde Staten nog formeel 
neutraal waren was het allang 
duidelijk dat dit land uiteinde
lijk de doorslag zou geven. De 
Britten en de Sovjets met al hun 
macht zouden het tegen Duitsers en 
Japanners waarschijnlijk op den 
duur niet hebben kunnen volhouden 
zonder Amerikaanse hulp. Ander
zijds moet men natuurlijk vast-, 
stellen dat het het Rode Leger 1S 
geweest dat, zij het niet,zonder 
hulp van Amerikaans mater1eel, de 
"ruggegraat van de Wehrmacht" 
heeft gebroken. De beoordelings
fout die de Japanners hebben 
gemaakt met de aanval op Pearl 
Harbour is dan ook zeker één van 
de meest kapitalè in de wereld
geschiedenis. 

Maar laten we niet teveel op de 
zaken vooruitlopen. Churchill, die 
al tijdens zijn ministerschap in 
het kabinet van Chamberlain een 
goede rechtstreekse relatie had 
met de Amerikaanse President, en 
daarmee de gealliëerde zaak zeker 
een grote dienst had bewezen, vond 
het hoog tijd worden voor een 
persoonlijke ontmoeting. Nu de 
Sovjet-Unie bij de strijd was 
betrokken moesten Britten en 
Amerikanen tegenover Stalin zoveel 
mogelijk op dezelfde lijn z~tten, 
en natuurlijk moesten afweg1ngen 
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"I AM VERY 
MUCH SETTER" 

MONDAY, JULY 14, 1941 RADIO PAGE 2 ONE PENNY 

I 

"ND THE 30V!ET UNION 
SIGNED AN AGREEMENT 

WHEREBV EACH WILL SUPPOHT 
THE OTHER IN EVERY WAY IN THE 
WAR AGAINST HITLERITE GERMANY, 
AND NEITHER WILL SIGN A SEPARATE 
ARMISTICE OR PEACE EXCEPT BY 
MUTUAL AGREEMENT. 

8erlin Says Road To 
MOSGOW is Open 

WHILE Berli" yesterday claimed that the 
Stalin Lino had beon piorced I1 at all 
docisiv0 points," M08COW admitted heavy 

fighting in the direçtiono of Pakov, Vitebak and 
Novgorod.Volynak, but deolarod that there had 
been no Important change in Ihe front. 

Last night tho official Gorman NOW8 Agency 
Î8Iued thls 8weeping atatement : 

11 Complete German violory ia now 888ured. 
lha agreement was algoed on Salurday in Loningrad is immediatoly threatenod and Ihe 

Moacow by M. Molotov and Sir Stafford Crippa. oooupation of Kiev ia imminent. 
It waa the r08ull of negotiatlone botweon Sir fI lha route to Moaoow I. oponed up and there 
Statlord and StalI", who waa preaent at Ihe are "0 furthar naturalor artifioial barrÎerB. 
tloremony. 
Thl' pact. il was stated 

In Lundun. dues nOl 
mean au alliance, but the 
tE\fln .. co-bEllligerents " 
was useu 10 describe 
tllc relalions bet ween 
BritnÎIl and Russia 

The statement ~nnounclng 
lhe pact ls headed "An 
Anglo-R~lan Agreement" 
nnd deciare.!; 

.. Allnemen\ lor Jolnl letion 
by hl, Majul,I", Oo\'ernm~nl In 
Ihe Uniled Klngdom and Ihe 
GCI\'trnmen\ ol Ihti U.S S.R Ir. 

\h~. ~i!~r a/l~~~!\>.~era~~~·~nm~nl 
In Ih~ Uniled Klnedom and the 
Guvunment ol Ihe U B S.R. have 

~~~;u~~~ d!~farl~~'~tlo:te~ i 
" (I) Tb~ \\\'0 Govemmentl 

muluall~ undertak~ 10 render 
ellchOlberaulltanceand,upport 
ol aU k\nd~ In the preEent WRr 
1Ij/lIlnM\ HItlerite Oermany. 

Paot in ):orclI 
Irom6diatolY 

- (~) Th~y lurtbrr undortP.k, 
thu durin, thn W.r tbcy wlU 
ne(lher oefl'otiate Dor eonclude 
In ArmlJ\lce or truty ol p-taCf 

'~.?~~~ b:o~~~I~ti~/I!l~ae:tk~nt'llve 
a8fÇ~d Iho\ \hh .a:rft'ment 
enteu m\.() loree BI Irom tbe 

~~T~~~\~::;!i~~\~d~é<!1l0donli ~o~ 
/fVCnt01R ct JuJv 12. 19t1, and 
wu .Jgned b". ButhorilY ol hu 
MajNty) Governmenl 10 Ihe 
UnJted Klnidom b". SIr Stanord 
CriPOl. hll MaJuty'., Ambll'" 
ndor. lIod by 8u\horltv ol the 
Go~emmenl ot \he Unioa ol 
$(lvle\ &'clall.!tic Republlc8 b)' 
M. V ~oJotov. DepUlv Pruldenl 

~~A~if~~~~:~~t;p~!~;:e1!~~~ 
"The OIjTeemeOt \\-u con_ 

cluded In ~njt:lI~h ond f\'H~lan " 
Amons Ihose repretenllng 

Bnlam al th~ blgnlng ol the 
88reem~nl were Lleul.-Generol 
r M. Ma,on Madarlllne. hud 
of th~ Mllltarv /II1"lOn, aod Mr 
Laurence C3nbury. hud ol lhe 
[c"noml' MI,;~I"n 

HITlER STIll 
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~~~::~~~:--:--1 "Supplv !inas for tho AL Panzer diviBlona Bre 
tlsBured" 

Thc Oerman radio st.ated 
that the Nazi air force 
" played 11 big part In pierc
Ing the RU&Stan lino, bomb
Ing and machine-gUnning 
Boviet troop"'" R-ound 
Bmolenllk:, It was atated, 77 
tanks nnd 400 lorrie! were 

I 

I 

I 
p.c. in, 

u.s. Hope; 
Russia 
Will Win 

f'/Iiom Ou, Own Oorruporllhnl 

NEW YORK, Sundny 
A Oallup Survey pub~ 

11shed today shows thaI 72 I 
Ilef ecnLO! Amerl('un voters , 
would IIke to sec Russin 
bent Germany (wlth 4. per 
cent. tor Oermnn}', 17 per 
r • .nt. belIeving It makes no 

~~~~~~~i~'),a~~t7 ili~rt c;~l~' 
22 per cent. expect Russla 
1.0 win. 

Forty-seven per cent. 
expect a German victmy, 
23 per cent. are undeclded, 
and 8 per cent predlct 11 
sWlemete. 

An Interestlng revela
tlon ol thc poJl Is that 
there Is Uttle dlf(erence 
between the oplnloos or 
nch Ilnd poor, Protestants 
nnd Cnthollcs-an indien
t1t1n that Amertcan oplnlon 
has not beeo spUt on elther 
daM Ot reUglou! \Ines. 

WASHINGTON, Sunday. 
ENERAL MARSHALL, CHIEF OF STAFF 

OF THE U.S. ARMY, HAS ADVISED 
CONGRESS LEADERS THAT THE 

ARMY CANNOT MAN AMERICA'S OUT· 
LYING DEFENCE BASES ADEQUATELV 
UNLESS CONSCRIPTS ARE HELD BEYOND 
THE PRESENT ONE·YEAR LIMIT, 

TI'awlers Destl'oy 
2 Nazi Raiders 
Sklppers hl.\\'e repOJ(NI 

at Grjm~by lh .• ! trawl!'!! 

have shot down two 
Gerrnrln raldN~ wh\ch 
nttllcked them as lhey 
we re fishing In the North 
Sea, 

14 1 find 'Ph) lIm,\n' lahlrlHph'ndid 
in all rcspeels," ~"ul.\I,.-. "Thcy 
have certainly given me A !'if..\V U:.'~r. 
OP UFE and cverywhere ''''IU wb'll 
lor lcn ycars youllgcr tllJ.lI Illy ,ISc. 
11 My wirr joins me in S,I)iUR tlMl 
• Phyltos:.tn' tublels arc a !Joon !o 
men and women alike, (')pt;ci,dly 
thosc over rOn)'." 
Ir you lake • PhrJJmun' tnblels 
rtgulm 0', wc believe tbr rrsults wiJl 
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worden gemaakt over de urgentie 
waarmee de verschillende fronten 
van schaarse hulpgoederen moesten 
worden voorzien: zoals gezegd zou 
Amerikaanse hulp aan de Sovjets 
Voor een deel gaan ten koste van 
de hulp aan de Britten. 

Verder was daar de dreiging in het 
Verre Oosten, en de toch wat 
zorgwekkende toestand in de 
Libische woestijn. Daar alleen al 
waren 50 tanks per maand nodig om 
het "normale" verlies goed te 
maken. Kon dit tempo van aanvoer 
niet worden volgehouden dan was 
het nog maar de vraag of de pas 
benoemde bevelhebber daar, de 
Schotse generaal Auchinleck, het 
tegen Rommel zou volhouden. 

En ook moest verder worden voor
uitgekeken, en moest er beleid 
worden uitgestippeld over het doel 
van de oorlog en over hoe de 
wereld er daarna zou moeten gaan 
uitzien. Kortom, stof tot praten 
was er voldoende. 

Op 4 augustus vertrok Churchill 
met een grote staf medewerkers uit 
Scapa Flow aan boord van het 
spinternieuwe slagschip HMS Prince 
of Wales. Onder volstrekte radio
stilte stak het schip zigzaggend 
de oceaan over. Attlee bleef in 
Londen achter, zich zorgen makend 
dat de Duitsers de Tirpitz de zee 
op zouden sturen als ze er achter 
zouden komen wie zich aan boord 
van de Prince of Wales bevond. 
Op 9 augustus arriveerd~ het schip 
in de Baai van Placentia op New 
Foundland, waar President Roose
velt met gevolg hem opwachtte aan 
boord van de USS Augusta. De be
sprekingen begonnen bijna direkt. 

Het resultaat liet weinig te 
wensen over. Natuurlijk was er 
middels correspondentie al veel 
voorbereidend werk gedaan. De 
voornaamste punten betroffen ge
meenschappelijke standpunten 
inzake Japan; een taakverdeling 
tussen Royal Navy en US Navy op de 
Atlantische Oceaan; een gemeen
schappelijk standpunt met betrek
king tot Portugal en de Portugese 
eilanden, w.o. de Azoren; een 
begin van regelingen ten aanzien 
van leveranties van voorraden, 
wapenen en munitie; en er werd een 
gezamenlijke verklaring verzonden 
aan Stalin. Tenslotte werd Church
ill's concept van wat later het 
Atlantisch Handvest is gaan heten 
met enige aanvullingen van Ameri
kaanse zijde geaccepteerd. Dit 
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Handvest was een beginselverkla
ring van waarom de oorlbg werd 
gevoerd: geen streven naar terri
toriale uitbreiding, het zelfbe
schikkingsrecht van volkeren, een 
billijke verdeling van de belang
rijkste goederen, en vrede door 
internationaal overleg. 

Uiteraard waren dit principes van 
het soort waar ge~n enkele bona
fide regering nee tegen kon 
zeggen, en dat was ook precies de 
bedoeling. Na de Britten en de 
Amerikanen zouden nog vele andere 
landen dit Handvest ondertekenen, 
waarmee ze zich nog weer nauwer 
aaneen sloten. 

De gemeenschappelijke boodschap 
aan Stal in spitste zich, verpakt 
in woorden van lof over de stand
vastigheid van het Rode Leger, in 
hoofdzaak toe op de levering van 
goederen waarvan bekend was dat de 
Russen er gebrek aan hadden. 

Overigens zaten de Russen zelf ook 
bepaald niet stil op dit punt. Het 
verhaal van de tegenstand die de 
Russen boden is zo veelomvattend 
dat voor een juist begrip een boek 
als Alexander Werth's "Russia at 
War" wel zo ongeVeer het minste is 
dat men nodig heeft. De eerste 
chaotische dagen, de slag om 
Smolensk waar de blitzkrieg voor 
het eerst tijdelijk tot staan werd 
gebracht, de arbeidersbataljons 
die in de steden werden opgericht 
en vaak als praktisch ongeoefend 
kanonnenvoer werden ingezet, de 
toestand in Moskou en vooral in 
Leningrad: het zijn niet alleen 
aspekten van de geweldige strijd 
tussen Russen en Duitsers, maar 
ook geschiedenissen op zichzelf. 

Eén van deze geschiedenissen, die 
in het Westen eigenlijk nauwelijks 
bekend is geworden bij het grote 
publiek, maar toch van vérstrek
kende betekenis is geweest voor de 
ontplooiing van de Sovjet-macht in 
het verdere verloop van de oorlog 
en ook daarna, is zonder twijfel 
geweest de verplaatsing op grote 
schaal van de belangrijkste indu
strieën van door de Duitse legers 
bedreigde gebieden naar streken 
aan de Wolga, of zelfs nog verder, 
tot ver achter de Oeral. Voor Riga 
en Minsk kwam deze operatie te 
laat, maar de industriële evacua
tie van de Oekraïne, met inbegrip 
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WEEKBLAD VOOR DE 
NATIONAAL.SOCiALISTISCHE BEWEGING 

IN NEDERLAND 
Al(llMn:.H LllOlrRj Ir. liL A. MUSURl' 

HoorDKWART1IRI OUDl DRACHT H4 _ UTRICHT 

ORIGINEEL OF NADRUK VOLK EN VADERLAND? 

Ondanks verbod .. niet kapot 

In België kocht ik onlangs 
een exemplaar van het "Volk en Vader
land" van 2 november 1935 (3e jg.noe44)o 
Dat lijkt niet zo bijzonder, maar het 
formaat is erg klein (41x27,5cm)en de 
tekst hier en daar wat onduidelijk. 
Eerst dacht ik dat het hier om een na
druk ging doch de titel op de voorpagina 
"Ondanks verbod, niet kapot", werd 
gevolgd door de mededeling "De Pers 
waarop ons blad wordt gedrukt, is in 
beslag genomen! - Toch komen we uit!" 

Wij zijn de stem van het 
Nederlandsche Volk I 

Reeds zes 
weken! 

i ' · 

Tegen eeol(f9 OfI,[iI!Il' redaete\lTM1 hl procf!sve1"baal 
opqemuH wegen. 61'!kelu illlUllleden uit on. vorlg no. 

Reed.-;e. (6) 
weken houdt de 
Eerste Kamer 
d'Anlembourg 
uil haar midden 

Oe pers, waarop onB blad wordt gedrukt, la 
'n beslAg genoment ~ Toch komen wiJ uit! 

Leest on. volgend hO,1 Hou :reet 

BANKROOF IN Het blad zou dus inderdaad 
in kleiner formaat verschenen kunnen 
zijn. Overigens waarom zou iemand zich de 
moeite getroosten om een schijnbaar onbe
langrijk nummer na te drukken? 

De 

van Staiin en 

li!winoll 
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Het zou leuk zijn als iemand 
van de lezers mij hierover kan inlichten, 
zodat ik het exemplaar aan mijn verzame
ling kan toevoegen of het in de papier
mand moet laten verdwijnen. 

L.HoC.Nierynck 
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van het Donbas bekken, en ook, in 
tweede instantie, van Moskou en 
Leningrad, werd met voortvarend
heid en reusachtige inzet van 
mensen en materiaal aangepakt kort 
nadat de ernst van de situatie in 
het Kremlin was doorgedrongen. Ook 
in organisatorisch opzicht kan het 
zonder meer als een geweldige 
prestatie worden aangemerkt. Met 
een fraktie van de toen aan de dag 
gelegde inspanning zouden de hui
dige economische problemen van de 
Sovjet-Unie zonder twijfel een 
flinke stap dichter bij de zo zeer 
gewenste oplossing komen! 

Een voorbeeld: op 7 augustus werd 
bevel gegeven een gigantische 
fabriek van stalen buizen in het 
Oekraïense Dnjepropetrovsk te 
evacueren. De eerste treinen ver
trokken al op 9 augustus, en de 
negende groep treinen kwam op 6 
september aan te Pervouralsk in de 
Oeral, waar de fabriek al op 24 
december weer in volle produktie 
was. Tussen juli en november 1941 
werden niet minder dan 1523 be
langrijke industriën oostwaarts 
gebracht, veelal naar de Oeral, 
maar ook naar Kazakhstan, Siberië 
en de steden aan de Wolga. Dit 
betekende zo'n 1.5 miljoen wagon
ladingen die over dikwijls zeer 
lange afstanden vervoerd moesten 
worden. Sommige spoorwegknoop
punten zoals Chelyabinskraakten 
verstopt met als gevolg ernstige 
vertragingen. De omstandigheden 
waaronder dit alles werd vol
bracht waren veelal barbaars: niet 
zelden lagen de te ontmantelen 
fabrieken binnen bereik van Duitse 
kanonnen of vliegtuigen, en het 
klimaat op de nieuwe lokatie was 
meestal nogal wat extremer dan 
waar men vandaan kwam. Hierbij 
liet de verzorging (voeding en 
huisbrand) meestal zeer te wensen 
over.- DJO 
################################ 
Bronnen: Deel 6 van Churchill's 
Memoires over de Tweede Wereld
oorlog, en "Russia at War, 1941-
1945·~ A.Werth, Pan Books London. 

* Bod gevraagd op verzameling dagbladen 
Tweede Wereldoorlog. Ruim 500 kranten, 
compleet ingebonden in drie leggers. 
;Nieuwsblad van het Noorden en 
Dagblad voor het Noorden). 
Brieven: J. Jellesma, Ruitenweg 23, 
9619 PL Froombosch. 
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VKTV~lezing door 
Mien Holthuizen 
te Amsterdam 

Onze enige voorjaarssamenkomst dit 
jaar vond plaats op 13 april in 
het gebouw van De Volkskrant aan 
de Wibautstraat te Amsterdam. De 
hoofdmoot bestond uit een lezing 
van MW.Mien Molthuizen-Van Walbeek 
uit Laren over de ontwikkeling van 
de journalistiek voor en vooral 
ook door vrouwen tegen de achter
grond van de vrouwenemancipatie. 

Daarna volgden nog een tweetal 
eveneens heel aardige diapresenta
ties van De Volkskrant, en een wel 
zeer bijzonder filmpje uit de 
jaren dertig, waarin de rol van De 
Volkskrant (toen nog bij uitstek 
de spreekbuis van de katholieke 
vakbeweging) in een denkbeeldig 
arbeidskonflikt bij de eveneens 
denkbeeldige zeepfabriek Schuim & 
Co. werd uiteengezet. De middag 
werd besloten met een korte rond
leiding door de redaktielokalen en 
(natuurlijk) de afd. Dokumentatie, 
waar onze gastheer Otto Spronk de 
scepter zwaait. Loodgieters waren 
bezig in de overigens uitgestorven 
redaktiezaal nieuwe afvoerbuizen 
te leggen: de dag tevoren was er 
een lekkage ontstaan in de leiding 
waardoor de chemikaliën uit de 
fotografische afdeling worden af
gevoerd. Een klein milieurampje! 

Ondanks het zomerse weer waren er 
toch nog ruim twintig belang
stellenden komen opdagen, die de 
lezing van Mw.Holthuizen, over een 
onderwerp dat eon grotere toeloop 
waardig zou zijn geweest, met aan
dacht beluisterden. Na een korte 
introduktie van onze voorzitter 
begon zij met uit te leggen hoe 
haar belangstelling voor dit 
onderwerp, en de verzameling die 
daaruit is ontstaan, werd gewekt: 
jaren terug was zij eens in de 
binnenstad van Amsterdam, te vroeg 
voor een afspraak, en vulde die 
tijd door het Persmuseum binnen te 
gaan. Daar was toevallig een ten
toonstelling van historische 
kranten. Gevraagd of men ook over 
vrouwenbladen van vroeger beschik
te, antwoordde de conservatrice 

dat het Persmuseum kort tevoren 
een grote partij had verworven uit 
een nalatenschap, en dat ze daar 
wel eens bij mocht kijken. 

Een tijdje later maakte Mw. Holt
huizer er een aparte reis voor, en 
heeft toen een paar uur op de 
zolder van het Persmuseum zitten 
rommelen in de oude vrouwenbladen. 
De witte blouse die ze aan had kon 
meteen bij de was! Maar het bleek 
de moeite waard, want er zat veel 
materiaal bij uit het eind van de 
vorige eeuw, waar ze een serie 
artikelen over schreef en later 
ook nog enkele radio-uitzendingen 
aan wijdde. Al snel vroegen enkele 
vrouwenverenigingen of ze er niet 
eens een praatje over wilde komen 
houden, en zo is het begonnen. 

MW.Holthuizen specialiseert zich 
nu alleen nog in de Nederlandse 
vrouwenbladen, waarbij vooral de 
zeer oude exemplaren haar belang
stelling genieten. Via een dame in 
Zeist kreeg ze twee jaargangen 
(1807 en 1808) te pakken van het 
blad "Elegantia", met prachtige 
handgekleurde platen. Het arbeids
loon was zo laag dat zoiets moge
lijk was, al kon men ook toen al 
in meerdere kleuren drukken. Na 
afloop van de lezing konden we een 
aantal voorbeelden (zij het uit 
iets latere jaren) bekijken: toch 
wel zeer bijzonder materiaal. Ze 
geven, zoals MW.Holthuizen be
nadrukte, een beeld van het leven 
van vrouwen uit die tijd zoals we 
dat nergens anders vinden. Ook 
niet in welk boek dan ook. 

Een tijdlang meende zij met de 
tijdschriften uit 1807 en 1808 de 



oudste Nederlandse vrouwenbladen 
te bezitten, tot zij er achter 
kwam dat er al in 1779 een "Nieuwe 
Bataafsche Vrouwenkrant" was, die 
vrouwen politiek bewust wilde 
maken. En dat was niet de enige: 
"Het Kabinet van Mode en Smaak" 
lichtte in 1782 met gekleurde 
prenten de vrouwen voor over de 
mode van toen. In het Nederlands! 

Dat moet er wel bij worden gezegd, 
want al in 1740 bestond er in 
Nederland een Franstalig modetijd
schrift genaamd "l'Amusement du 
Beau Sexe". Het was toen volop' 
pruikentijd, om van de hoepelrok 
nog maar te zwijgen: sommige 
hadden een doorsnede van 3 meter! 
Huizen moesten ervoor worde~ ver
bouwd. De techniek van de pruiken
bouw werd tientallen jaren later 
(in het tij schrift "Penelope" in 
1829) uit de doeken gedaan: ze 
bestonden uit een ijzeren frame en 
rustten op een kussentje. Sommige 
waren wel 80cm hoog, met vogel
nestjes of kleine kasteeltjes 
erin. Over haar gesproken: het 
verven van haar was in 1792 ook al 
aan de orde. Er bestond toen al 
poeder dat aangelengd moest worden 
en waarmee vooral roodharige 
vrouwen (die golden als niet te 
vertrouwen!) hun "gebrek· konden 
camoufleren! De verf ging er met 
wassen niet uit, al moest de 
nag roei wel steeds worden bijge
werkt. Twee eeuwen terug: niets 
nieuws onder de zon, al verven nu 
veel vrouwen hun haren juIst rood. 

Natuurlijk werd in de vrouwen
bladen veel over de zeer ingewik
kelde mode van die tijd bericht. 
De vraag rijst hoe men al die 
spullen weer schoon kreeg. Het 
antwoord luidt: nauwelijks, want 
met de persoonlijke hygiëne was 
het niet best gesteld. Ook niet in 
in de welgestelde kringen waar de 
vrouwen (er was nog geen algemene 
leer~licht) konden lezen en 
schijven. En de mannen zullen wel 
niet schoner op zichzelf zijn 
geweest dan de vrouwen. Als men al 
te erg stonk kwam de parfumfles 
tevoorschijn: met zware parfums 
moest de BO worden onderdrukt. 

En toch waren er ook eind 18e en 
begin 1ge eeuw al vrouwenbladen 
die verder gingen. Zo bezit Mw. 
Holthuizen er één waarin een 
protest tegen de Spaanse stieren
gevechten is afgedrukt. We zijn nu 
twee eeuwen verder, en ondanks po-
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* De nieuwe krant die Hendrik Jan Schoo en Paul van 
Engen in gedachten hadden voor Nederland zal niet 
doorgaan. De Krant, zoals het blad was gedoopt, zou bij 
Sijthoff pers gedrukt worden in een oplage van 70.000 
exemplaren. De drukker-uitgever in Rijswijk had de 
toezegging van de initiatiefnemers al op zak. 
De reden is onbekend!? (Uit Graficus, maart '91, rdg) 

gingen van hogerhand om het 
gebruik af te schaffen sterven nog 
steeds Spaanse stieren een gruwe
lijke dood in de arena's. 

De aktualiteit van de dag vinden 
we in de vrouwenbladen nauwelijks 
of niet terug. Het eerder genoemde 
blad "Elegantia" vermeldt zo b.v. 
niets over de stormramp die in dat 
jaar Blokzijl en omgeving trof. 
Wél waren er recepten, artikelen 
over tuinaanleg en over dansen 
(jonge vrouwen werden gewezen op 
de gevaren van de dans, die vaak 
te wild en te onstuimig werd ge
vonden: "de weg uit de danszaal 
leidt vaak naar het ziekbed en 
vandaar naar het graf!"). Toch 
werd ook de vraag gesteld of 
vrouwen over de politiek en over 
oorlog mochten spreken. De 
conclusie luidde dat zoiets alleen 
mocht als vrouwen zich beperkten 
tot de menselijke faktor: het leed 
met name. Want het schone geslacht 
moest dat vooral blijven. 

In een tijd waarin een bisschop op 
een concilie beweerde dat vrouwen 
niet als mensen mochten worden 
aangemerkt, en een Italiaans tijd
schrift de stelling verdedigde dat 
vrouwen geen ziel hadden, beteken
de het stellen van zo'n vraag al 
een kentering. Ondanks dat in ons 
land al in de 17e eeuw de eerste 
studente (Anna Maria van Schuurman 
- 1607-1678) de colleges volgde 
aan de Utrechtse universiteit was 
in ons land de positie van vrouwen 
niet wezenlijk beter dan elders. 

Talloze vrouwen stierven nog onder 
vreselijke pijnen in het kraambed. 
Wat ook nog tot in detail in de 
overlijdensadvertenties werd ver
meld, totdat in 1807 een wet daar 
een eind aan maakte: een eerste 
succes van de strijd van vrouwen 
om een beter levenslot. Vrouwen
bladen ijverden er ook voor om 
artsen bepaalde soorten kleding te 
laten ontwerpen: niet 26 vreemd, 
als men bedenkt hoe vrouwen toen 
in hun korsetten werden gesnoerd. 

23 



De redaktie van het al genoemde 
blad ·Penelope" werd vanaf 1821 
gevoerd door Anna Barbara van 
Meerten Schilperoort, van wie 
weinig méér bekend is dan dat ZlJ 
bUitengewoon sociaal voelend moet 
zijn geweest. Zij leefde van 1778 
tot 1853 en moet worden beschouwd 
als een vroege voorloopster van de 
vrouwenemancipatie, ook al kwam 
dat, onder dreiging van abonnemen
tenverlies, niet steeds in haar 
blad tot uiting. Zo bezocht zij 
o.m. de vrouwengevangenis van 
Gouda, waar de gedetineerden onder 
uiterst slechte omstandigheden 
verbleven. Wie daar uit kwam was 
bij voorbaat bestemd voor de 
prostitutie. Zij protesteerde niet 
alleen tegen de omstandigheden in 
de gevangenis, maar leerde de 
vrouwen daar ook lezen en 
schrijven. 

Na een langzame groei in hun aan
tal kwam er een periode dat er 
vele tientallen vrouwenbladen 
waren, die in twee categorieën 
uiteen vielen: de strijdbladen, 
waarvan sommige buitengewoon fel 
waren, en de modebladen. Overigens 
weerspiegelde de strijd zich op 
zeker moment ook in de mode: er 
was een tijd, begin deze eeuw, dat 
die mode werd gedomineerd door 
zware stoffen als serge en laken, 
en in donkere kleuren, om het niet 
al te vrouwelijk te doen zijn. 

Vrouwen werden door veel mannen 
alleen gewaardeerd als ze jong en 
mooi waren. Waren ze intellektueel 
ontwikkeld dan werden ze bespot, 
en waren ze oud en lelijk dan 
werden ze aan de kant gezet. Soms 
is dat n~ nog zo, en zeker in de 
ontwikkelingslanden. Zoals ander 
onrecht dat hier ooit "normaal" 
was daar een alledaags verschijn
sel is: de uitbuiting van gehandi
capte kinderen die door hun ouders 
op straat worden gezet om te gaan 
bedelen bijvoorbeeld. De vrouwen
bladen hebben veel invloed ten 
goede uitgeoefend, maar de strijd 
is nog niet gestreden.- DJO 
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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. 

Het begint ec teen ee 7e over
dreven te worden. Als u nog eens 
naar El1geland gaat, moet u van de 
gelegenheid gebruik maken om op 
een goeie dag een paar populaire 
kranten te kopen en te lezen, en 's 
zondags een paar van de zondags
bladen met miljoenenoplage. Dat 
gaat daar tegenwoordig over luets 
anders meer dan seks en sport. U 
kunt die bladen natuurlijk ook ko
pen in de grotere krantewinkels van 
Brussel, Antwezpen, Gent en Oos
tende, maar opgelet: in België 
wordt alleen de zogenoemde «lerse 
editie» geleverd. In het. katolieke 
Ierland is er een hoop bloot dat luet 
mag, en al te duidelijke seksuele. 
zinspelingen zijn daar ook niet 
welkom. 

Aangezien de Ierse afzetmarkt be
langrijk is voor de Engelse kranten, 
maken de populaire dagbladen een 
speciale editie voor Ierland, waarin 
dus foto's boven het schaamhaar 
worden afgesneden, ellZ. Men kan 
dat ook merken aan de hoeveelheid 
«lers nieuws», die voorkomt in de in 
België verspreide edities en die 

'. men niet aantreft jn de Engelse ver
sie ervan. (Wie zich wil amuzeren, 
koopt vóór zijn vertrek naar Enge
land, in Oostende bijvoorbeeld, The 
SM» van die dag, en koopt vervol
gens nog eens een exemplaar van 
hetzelfde blad bij aankomst in Do
ver. Reuze leuk, zou men in Holland 
zeggen I) 

Sommige Ellgelse dagbladen en 
zondagskranten zijn, althallS in hUIl 
originele versie, nog nauwelijks van 
pornografie te onderscheiden. Maar 
onlangs zijn ze toch naar de mening 
van nogal wat weldenkende Britten, 

Het Vlaams-nationalistische 
weekblad 't Pallieterke 
(dat de ondertitel "voor 
mensen met een goed hart en 
een slecht karakter" draagt) 
geeft hier misschien een 
idee voor het aanleggen van een 
krantencuriosum : 
vergelijkend materiaal van de 
Ierse en Brits versies van de 
tabloid-kranten ... 



Het Legermuseum in Delft toont tot en met 
21 oktober de tentoonstelling "Spot op de 
Landmacht". 100 jaar politieke prenten 
over het leger." De tentoonstelling is een 
co-produktie met de Sectie Militaire 
Geschiedenis van de Landmachtstaf in Den 
Haag. De aanleiding voor de tentoonstelling 
is het WO-jarig bestaan van dit instituut. 

De politieke prent is sinds het einde van de 
vorige eeuw een onlosmakelijk deel van de 
schrijvende pers. In politieke prenten worden 
zaken behandeld die op dat moment 
voorpaginanieuws zijn. De tekenaars 
proberen met hun prenten het lezerspubliek 
te prikkelen tot een welbepaalde 
stellingname. Sommige klassiek geworden 
prenten missen ook nu nog het effekt niet. 
Hoe dacht de Nederlander rond 1900 over de 
verschrikkingen van de veldslagen in de 
Eerue Wereldoorlog? Welke indruk maakte 
de Duitse inval van mei 1940? 

Na 1945 was de maatschappelijke positie 
van de Landmacht nauwelijks omstreden, 
maar dat zou spoedig veranderen. De 
vermaatschappelijking van de krijgsmacht 
diende zich aan; een onderwerp dat zijn weg 
naar de politieke prent moeiteloos vond. 
Tegelijkertijd onderging de Landmacht een 
gedaantewisseling: mechanisering en 
internationale samenwerking werden d 
trefwoorden. 

De tentoonstelling is het best aan te duiden 
als een geschiedenis van het leger met een 
knipoog. 
Legermuseum: Korte Geer 1, 2611 CA Delft 
015-150500 
Sectie Militaire Geschiedenis: 
Van den Burchlaan 31,2597 PC Den Haag 
070 - 3165836 
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- d u m m y -

Couranten, Tijdschriften 
en Folders van 
1720 tot heden 

H. Groenhof jr. 
Zuiderdiep 52 

9521 AT Nieuw Buinen 
({) 

05990-16443 
Openingstijden: 
Maandag gesloten 
Dinsdag en 
Woensdag 13.30 tot 18.00 uur 
Donderdag 13.30 tot 21.00 uur 
Vrijdag 10.00 tot 18.00 uur 
Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur 

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

Mondenweg, ziet u het antiquariaat 
aan uw rechterhand. 
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ZATERDAG 28 SEPTEMBER a.s. is het 
weer zover: een dagje V.K.T.V.! 
Het reisdoel is deze keer de 
historische IJsselstad Zutfen met 
zijn vele torenspitsen, waar we 
drie bijzonder interessante 
programmapunten hebben uitgezet: 

De WALBURGSKERK uit het eind van 
de twaalfde eeuw, een grote meer
beukige kerk, die na Cuypers' 
restauratie begin deze eeuw, en 
het herstel van de in 1945 en 1948 
opgelopen oorlogs- en brandschade, 
nog steeds in volle glorie het 
stadsbeeld staat te domineren. De 
forse toren, opmerkelijk door zijn 
bakstenen onderbouwen het lood
grijze bovenste gedeelte, werd in 
1970 nog eens apart onder handen 
genomen. Beroemd zijn de gewelf
en muurschilderingen en het 17e 
eeuwse Baeder-orgel. 

In een bijgebouw van deze kerk 
bevindt zich de beroemde LIBRIJE 
uit 1561-'63, waar zich zo'n 400 
oude boeken bevinden. Sommige 
daarvan zijn destijds met de hand 
geschreven door monniken. Deze 
werken zijn altijd van onschatbare 
waarde geweest en liggen dan ook 
al eeuwen aan de ketting: U mag er 
alleen maar naar kijken! Volgens 
de VVV is deze Librije uniek voor 
West-Europa. Dat is niet helemaal 
waa~; er schijnen er nog een paar 
te b~staan, waarvan de grootste 
zich in de Engelse kathedraalstad 
Hereford bevindt. De "chained 
library" daar telt niet minder dan 
1500 banden, waarvan een aantal 
dateren uit de ge eeuw. Maar die 
in Zutfen is daar niet minder 
boeiend door, zeker voor een 
gezelschap VKTV-leden. 
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De Librije bevindt zich recht 
tegenover het GRAFISCH MUSEUM van 
de Stiohting Grafisch Historisch 
Centrum. Dit museum herbergt een 
grote collectie historische druk
persen en andere grafische . 
machines, waarvan een groot aantal 
in werkende conditie. Net als in 
Meppel verzorgen oud-grafici de 
rondleidingen. Op de verdieping 
daarboven bevindt zich een houten 
kuip waarin vroeger papier werd 
gemaakt. Verder is er een grote 
collectie (circa 700) boekstempels 
te bewonderen waarmee vroeger de 
ornamenten op boekbanden werden 
aangebracht. Tenslotte beschikt 
het museum over een uitgebreide 
dokumentatie op grafisch gebied. 

Het stukje binnenstad waar deze 
gebouwen bijeen staan is van een 
grote schoonheid. Vooral het 
's-Gravenhof, het plein vóór de 
kerk met o.a. het stadhuis, mag 
gezien worden. Zutfen is hoofdstad 
van de Graafschap, en de plek van 
het oude grafelijk kasteel is in 
de bestrating van het plein 
aangegeven. Verder bevinden zich 
in de buurt o.m. de Proosdij, de 
Burgerzaal en de Drogenapstoren, 
alsmede fragmenten van de oude 
stadsmuur. Ook voor de rest heeft 
Zutfen heel veel voornaams en 
fraais te bieden. 

Vooral op zaterdag is Zutfen, net 
als alle Nederlandse steden van 
enig formaat, gezellig druk. Het 
barst er van de leuke winkeltjes, 
en op de Zaadmarkt, vlakbij de 
Walburgskerk, is er op zaterdag 
een markt met kraampjes. 

PARKEREN 
Als U niet al te laat bent vindt U 
op de Martinetsingel ruimte 
genoeg, en anders is er vlakbij, 
aan het Polsbroek, nog een groot 
parkeerterrein. Het is allemaal 
niet zo moeilijk te vinden: U 
houdt de grijsgekopte Walburgs
toren maar wat in de gaten, die 
steekt boven alles uit. Daar in de 
buurt moet U zijn. Nogmaals, de 
afstanden zijn niet groot: U hoeft 
nooit meer dan een paar minuten te 
lopen. 



OPENBAAR VERVOER 
Zutfen is niet zo groot; in de 
binnenstad hebben we alles op 
loopafstand. Als U het NS-station 
uitkomt loopt U rechtdoor de 
binnenstad in, en U gaat maar 
gewoon Uw neus achterna, met de 
voetgangersstroom mee de winkel
straatjes binnen. Op een gegeven 
moment krijgt U dan een historisch 
gebouw met een torentje en een 
bordes (daaronder zit de VVV), en 
U loopt daar linksaf de (brede) 
Houtmarkt op. Al spoedig ziet U 
daar d~ kraampjes van de markt, en 
daar vlndt U ook "De Fontein": 
links, met terras. 

AANMELDING 
Graag schriftelijk of telefonisch 
bij het sekretariaat, tot 15 
september a.s. 

HET PROGRAMMA 

1. Vanaf 10.00 uur verzamelen we 
ons in café-restaurant "DE 
FONTEIN", op de hoek van d~/ 
Houtmarkt en de Sprongstraat. 
Koffie van de club! 

2. Om 11.00 uur gaat het Grafisch 
Museum open; de rondleiding duurt 
bijna een uur. 

3. Om 12.30 uur staat de brood
maaltijd gereed in de kelder van 
datzelfde restaurant "DE FONTEIN". 

Wie KRANTEN of TIJDSCHRIFTEN mee 
wil nemen om te RUILEN moet dat 
NIET NALATEN; daar is gelegenheid 
genoeg voor! 

4. Om 14.00 uur begint de rond
leiding door de Walburgskerk en de 
Librije; ook deze duurt circa een 
uur. 

5. Afhankelijk van het weer en van 
Uw persoonlijke voorkeur kunt U 
daarna nog Zutfen gaan bekijken, 
gaan winkelen, terraszitten of 
terug Qaar huis. 
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KOSTEN 
De broodmaaltijd in "De Fontein" 
bestaat uit soep, een kroket, drie 
bolletjes, vier sneetjes brood en 
diverse soorten beleg, tezamen 
voor 15 gulden per persoon. 
De entréekosten bedragen zowel 
voor het Grafisch Museum als voor 
de Walburgskerk met Librije 2.50 
gulden per persoon. -
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EEN TUDSCHRIFT IN HAAR ONGELIJKE STRUD 
TEGEN DE ELECTRONISCHE l'vIEDIA 

De maandag is het tijdstip waarop normaal de foto en de 
titel voor de cover bepaald worden voor het weekblad I 

Le Vif/L'Express (de Waalse tegenhanger van de 
Vlaamse Knack, een soort Elsevier). Het tijdschrift 
moet op woensdag gedrukt worden. Het komt op 
donderdag bij de abonnees en ligt op vrijdag in de 
winkels. 

Sinds de associatie met het Franse L'Express in 1986 
kreeg Le Vif een bredere covering van het 
wereldnieuws. Maandagochtend 20 augustus: die week 
stond de wereld aan de rand van een oorlog. Een 
Amerikaanse invasie in Irak leek onafwendbaar. 

Wat wordt het? Een cover over de oorlog of een cover 
over de gijzelaars? De twee! Dat is de beslissing die op .. 
maandagochtend 20 augustus werd genomen.Er worden 
twee omslagverhalen ("cover stories") klaargemaakt; 
dejoumalisten werken twee mogelijke 
benaderingswijzen uit. 

Op woensdag kon dan, naargelang de evolutie van de 
gebeurtenissen, een keuze worden gemaakt. De 
redaktiedienst "Monde" van L , Express oriënteert de 
artikels in de ene of de andere richting. Woensdag 22 
augustus belt de redaktie de laatste aan wijzigingen door 
naar de drukkerij in Roeselare: het wordt de cover 
"Peut-on sauver les otages?". De cover met "La Guerre" 
verschijnt niet. 's Anderendaags is het nummer bij de 
abonnees. De "deadline" van het blad verschilt nog 
nauwelijks van de deadline voor een krant, hoewel een 
krant sneller kan worden gedrukt, stelt het bedrijf 
Roularta trots. 
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Administratie: Hattemse Beek 175,7335 PO Apeldoorn. Telefoon 055 - 421767 

BOEK- EN STRIP(ver)WIJZER verschijnt 10 X per jaar, awz 
maandelijks behalve in juni on juli. Wie zich voor de 
wereld van kranten en tijdschriften interesseert, heeft 
wellicht ook belang bij boeken. De abonne~entskosten 
bedragen 30 gulden per jaar (Nederland en België). 
VRAAGT EEN PROEFNUMMER - en is het blad naar Uw zin, 
dan zien wij Uw aan~elding als abonné graag tage~at! 



Infographics: beeld van een oorlog 

Bij de uitgebreide berichtgeving over het verloop van de 
Golfoorlog maken de dagbladen in binnen- en 
buitenland opvallend veel gebruik van zogenaamde 
infographics. Deze op de computer gemaakte 
lijntekeningen lijken door de Golfoorlog een vaste plek 
te veroveren op de krantepagina's. 

Na de eerste luchtaanval op Baghdad stonden de kranten 
vol met schreeuwende koppen. 
Lezersonderzoeken hebben uitgewezen dat vaak 
nauwelijks verder wordt gelezen dan de kop en 
eventueel een vetgedrukte inleiding, het zogenaamde 
"koppensnellen". Krantenredacties zoeken daarom naar 
andere middelen om de aandacht van de "luie" lezer te 
trekken. De infographic is zo'n middel. Tekeningen met 
daarop een bondige en heldere schets van de feiten. 

Toepassingen 

De software voor de infographics is in Amerika 
ontwikkeld. 2,5 jaar geleden werden de eerste specifieke 
paketten geïntroduceerd op de Nederlandse markt. Een 
dagbladredactie, in het bezit van een Apple Macintosh, 
een allesprinter, een 2400 baud modem en een 
eenvoudige scanner kan in princiep aan de slag met 
infographics. In Nederland wordt gewerkt met de 
programma's MacDraw en Illustrator. Weerkaarten, 
financiële grafieken en aktuele kaartjes ... 
(uit Graficus, maart '91) door Jos Ruiters. 

Jaargang 6 nr. 2 - juni 1991 

TekcllillNelllllct eCII heldere schets vall clefei/ell 

F-16 bommenwerpers 
bombarderen 

de stad 

Bijgaande cartoon is van Tom. Hij 
verscheen in Trouw en werd wereldwijd 
geapprecieerd. Nu ja, wereldwijd. Allicht 
niet door Saddam en de zijnen. 

n~ TO~lln Twuv. tNnucrJ.lnn. CAW S~nJk'lf. 
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(Aflevering 2) 

Op mijn boeken na zijn de 
laatste verhuisdozen weer 
uitgepakt. De verzameling 
periodieken heert zelrs een 
mooiere plaats gekregen dan in 
ons vorige huis: in een kast 
met goed ar te sluiten deurtjes 
en meer dragers, zodat de toch 
lijvige stapel kranten niet zo 
op elkaar gedrukt ligt. 
In het vorige nummer had ik het 
over knipseltjes die altijd net 
even langer Je aandacht hebben 
vastgehouden or die door hun 
bespiegelende inhoud iets voor 
Je hebben betekend. Je bewaart 
ze meestal los, op de gekste 
plaatsen. 

'Bey der Nacht ey1end 
gefertigt' noteerde ik Jaren 
geleden op een giro-envelop. 
Hoewel de zin ook heel goed op 
mijn vader. die bakker was, had 
kunnen slaan, had hij vooral 
betrekking op het volschrijven 
en drukken van kranten. Ik denk 
dat ik hem ergens uit 'de 
Nederlandse Krant' van de 
beraamde pershistoricus dr. 
~aarten Schneider heb gehaald. 
)e volgende sprak mij in mijn 
,tudententiJd zeer aan. De tijd 

....... at ik '<$ morgens zeer slecht 
I,op gang kwam en uren voor me 
uit kon staren om te denken hoe 
het 'later' zou zijn om een vak 
uit te oerenen: 'We1ke 
uitv1uchten bedenkt een 
schrijver om niet aan het werk 
te komen. De boodschappen~ het 
huis opruimen 9 de post 
uitvoerig sorteren en 
behande1en~ de krant» nog een 
whisky en dan_ .. 
Het zijn af1eidingsmanoeuvres 
die hij bewust creëert'.. om het 
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scheppingsproces voor zich uit 
te kunnen schuiven_ De perfecte 
ordening van het a11edaagse 
waarachter de ongewenste 
noodzaak tot schrijven 
onafgebroken k1opt. 

Op een or andere manier vond ik 
de beschrijving van J. Gans, in 
zijn onderzoek 'Deciding what's 
news'. dat ik aan het eind van 
m'n studie las, kennelijk heel 
geruststellend. Want ook 
hieruit werd een citaat 
bewaard: '._.However .. 
moderatism is work-re1ated in 
yet another way.. for 
Journa1ists who drink heavi1y 
or exhaust their energies off 
the Job in other ways cannot 
maintain the work pace for 
1ong. The hard-drinking 
Journa1ist is a venerab1e 
stereotype.. but he or she was 
rare1y in evidence at ths news 
media I studied ___ ' 

Heel rlauw vind ik achterar, 
maar hij zal wel geëngageerd 
zijn geweest en had in elk 
geval met kranten te maken: 
'Je kunt beter bidden voordat 
Je de krant gaat 1ezen dan 
voordat Je een boterham gaat 
eten'. 

Neem dan Zondag 6 februari, een 
sterk vergeeld relikwie uit de 
kalender van Van Kooten en De 
Bie, met het onnavolgbare: 
'Met een archiverende b1ik in 
zijn ogen trok vader het he1e 
weekend door het huis~ gewapend 
met zijn nieuwe 1etter
ponstang •. 

Communicatie: 'A11es is reeds 
gezegd.. maar er werd nooit 
ge1uisterd'. Een citaat van 
cabaretier Freek de Jonge in 
een advertentie van Rank Xerox, 
met daaronder het regeltje 
'Hieraan hebben we niets meer 
toe te voegen. Behalve 
misschien onszelr'. Mooi toch? 



Soms scheur Je al krantelezend 
ook stukjes uit. waarvan Je 
weet dat ze ten eerste iets 
zeggen van de politiek
maatschappelijke situatie van 
dat moment dan wel van de 
wij ze waarop J ij daar' tegen 
aankijkt, en ten tweede ben Je 
er op zo'n moment zeker van dat 
het nieuws er nog niet uit is_ 
Sterker. Je voelt dat het 
belangrijkste Juist nog moet 
gebeuren. Twee voorbeelden: 

Europese 
politici gaan 
vredesgroep 
bestrijden 

, BRtf4f(, ti~t(.l2- C~ls" 
ten-democratische, liberale en 
conservatieve politici uit ver· 
scheldene Westeuropese lan· 
den waaronder Nederland 
hebben gisteren in Brussel een 
Instituut opgericht dat zich ten 
doel stelt de Europese vredes
beweging te bestrijden. Het in 
Luxemburg gevestigde Euro
pees Instituut voor Vellig
heldszaken zal parlementen 
en regeringen concrete voor
stellen doen op het gebied van 
vrede en veUigheld. 

Voorzitter van het instituut 
Is de Westduitse christen-de
mocratische Europarlementa
riër Kai-Uwe von Hassel. On
der de leden zijn de Tilburgse 
hoogleraar Altlng von Geusau 
(CDA) en de CDA-Europarle· 
mentarlërs Penders en Jansen 
van Raalj. Verder maken on
der anderen de Belgische mi· 
nister van buitenlandse zaken 
Tlndemans en Martin Bange
mann, leider van de liberale 
groep In het Europees parle· 
ment, van het instituut deel 
ult. Geen enkele belangrijke 
Franse of Britse politicus 
neemt eraan deel, 

Von Hassel zei' gisteren in 
Brussel dat het instituut stu
les zal opstellen over het ge· 
vaar van neutralisme en pacl. 
flsme, over de modernisering 
van de conventionele bewape· 
nlng en over samenwerking 
tussen West-Europa en de VS 
op het gebied V'an wapenbe· 
heersing. (Reuter) , 
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En deze: 

WASHINGTON' (Reuter, AP, 
NYT) _ De .Amerikaanse presi
dent Ronaid Reagan blijkt als 
onderministel' van buitenland
sç zaken iemand te hebben uit
verkoren die toegeeft geen be
nul te hebben van buitenlandse 
zaken. 

Tijdens de gebruikelijke 
hoorzi~ting voor een senaats
commissie slaagde de kandi
daat voor de post, William 
Clark er niet in tamelijk een
voudige . vragen te beantwoor
den. Zo bleef hij het antwoord 
op de vtaag wie de premier van 
Zuid-Afrika is schuldig en zei 
te moeten gokken bij de vraag 
wie de premier van Zimbabwe 
is. 

De senaatscommissie, duide
lijk in verlegenheid gebracht 
door de gebrekkige kennis, 
ging toch met zijn benoeming 
akkoord. Een wrevelig demo
cratisch commissielid tot 
Clark: "ik ben stomverbaasd, 
m'aar wens u het beste". 
Clark zei dat hij wel iets wist 

van de "detente" met de Sov
jet-Unie door het regelmatig le
zen van de weekbladen Time en 
Newsweek. Op een vraag wat 
de belangrijkste internationale 
problemen in Zuidelijk Afrika 
waren, antwoorde hij: "de in
menging van de Sovjet-Unie en 
de problemen voor ons om over 
de natuurlijke hulpbronnen te 
kunnen blijven beschikken". 

Clark, die geacht wordt mi
nister Haig van buitenlandse 
zaken te kunnen vervangen, 
was tot voor kortréchter bij 
het Hooggerechtshof in Cali
fornië. Tijdens het gouver
neurschap van Reagan in die 
staat was hij diens stafchef. In 
die functie vond hij het "mini
memo-systeem" uit waarbij' 
Reagan alle politiek belangrij

ke kwesties op één kant van een 
memo-velletje liet uiteenzet
ten. De 49-jarige jurist werd 
door Reagan gekozen ondanks 
de bezwaren van Haig. . r:;' 
~~ ................... .., •. ·-''''''''''J'''''''''''''''''--'~~'_'..!"._'''''''''t'-''''..,f.L.J, 

Iedere generatie gaat z'n 
eigen weg en maakt z' neigen 
fouten' schreef ik vlak 
voordat ik het ouderlijk huis 
verliet_ Zal wel van Fassbinder 
or Bergmann zijn geweest. 
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Heel hartelijk dank aan het 
meelevende clublid dat mij een 
voorbeeldje stuurde van een 
krantestukje dat Fascineert, de 
lachlust opwekt. bijna niet 
meer te geloven is en toch net 
zo Journalistiek gebracht wordt 
als welk ander nieuws dan ook. 
Het stond in de Prince George's 
Sentinel. Hyattsville. in het 
Amerikaanse Maryland. achttien 
Jaar geleden. op 23 mei 1873. 
Het kreeg de kop 'Town 
Candidates Tie Unbelievable 3 
Times' en het is geschreven 
door Sentinel Reporter Tom 
Moran. die er toch weer een 
mooie dag aan moet hebben 
beleeFd. Komt-ie: 

FAIRMOUNT HEIGHTS-
Voters in thc tiny lown of Fair
mount Heights just can'l,sccm to 
make up their minds, at kast 
when il comes lo government. 

Not once, not tWICC, hut three times 
in the past two weeks, lhey've chusen the 
same two candidates ror :.t single tuwn 
council seat. 

Sound unbelievable? Herc's how il 
went: 

In lhe general election or May 7, 39 
voters casl their ballo,ts for Arlhur Fair, 
an incumbcnl councilman, whilc 39 
vol ers opled ror a challcngcr, Mrs. Ro
seUa Chase. . 

A run-orr was held lhe folluwing 
Monday, May 14, bul il solvcd nothing. 
Fair tallicd 42 I'oles, and Mrs. Chase 
received thc same.-

So it was hJck to lht: h:.tllol box (lner 

more on Salurday, May 19. The final 
score: Fair - 50, Mrs. Chase - 50. 

"I JUSI do'n'l know Wh'dl to lhink," 
chucklcd Mrs. Chase after the last lic.luI 
just feel my pcople love me and he has 
people whulóve him," 

"H's a heli of a feeling," laughed 
Fair. "I've been in Fairmount Heights 
ror 26 years and I've never seen anything 
like it." 

Fair isn't the only one who's never 
seen anything Iike it. Even in municipal
ilies where small voter turn·outs are the 
rule, a single tie is unusual, lwo ties are 
extremely rare, and three ties in a row'? 
Absolutely unheard of, not too mention 
mind-boggliilg. 

But while the candidates are able to 
look on their predieament with a sense or 
humor, the faet that they keep splitting 
the vole has some un·runny con
sequenees. 
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ror one, cach run·orr is costing the 
town money. ror ballots, flyers, and 
judges. Not a great deal of money (about 
$100 all eleclion), but in a small town ! 

each extra expcndilure is feit. 

And until someone is eonclusivc\y 
e1ected, even ir the margin or victory is 
only one volp the new town government 

See TI E on Page A 14. 

Ik houd me graag aanbevolen 
voor meer! (adres: Van 
Brederodestraat 48. 2581 TG 
's-Gravenhage) 

Kranten 
Zo komen we weer in de 
werkelijkheid van alledag 
terug. Hoewel het nergens meer' 
tot opgewonden discussies leidt 
waren het toch weer roerige 
tijden, de laatste maanden. Ik 
doel niet zozeer op een simpel 
gegeven dat meer dan 120.000 
abonnees van het Noordhollands 
Dagblad er per 8 april een 
achtste kolom bij hebben 
gekregen. Veel belangrijker is 
al dat alle regionale kranten 
van het Damiate-concern uit 
Haarlem - met nevenvestigingen 
in onder meer Leiden, Alphen. 
Zaandam en Purmerend - sinds 16 
april één rompkrant maken met 
het Haarlems Dagblad als 
moederkrant. Maar het 
belangrijkste was zonder 
twijFel het verdwijnen van Het 
Vri.je Volk en het Rotterdams 
Nieuwsblpd. die beide per 
dinsdag 2 april zijn opgegaan 
in het nieuwe (Jaargang 1, 

~:;:~:~;;;;;;;:;~;::;;a~~ 
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noodlijdende positie van het 
onarhankeliJke Rotterdams 
Nieuwsblad. waarvan 34097 
nummers zijn verschenen, is al 
het nodige geschreven. Het 
roemloze einde van de beide 
eerbiedwaardigen, die de 
leertijd van 113 en 91 Jaar 
bereikten. was kennelijk 
onarwendbaar geworden. 
De tijd van de 44 edities van 
wat ooit de grootste krant van 
Nederland is geweest. was al 
lang voorbij. Begin Jaren 
tachtig probeerde de krant het 
nog met een Weekeditie voor 
lezers buiten het 
verspreidingsgebied. (Kan 
iemand mij trouwens vertellen 
or die nog bestaat C.q. wanneer 
die verdwenen is?) Drie Jaar 
geleden verruilde de krant het 
rood op de voorpagina voor een 
rlets groen, maar het is een 
doodskleed gebleken. 
De laatste gang naar Golgotha 
als spel was in het laatste 
nummer op Stille Zater'dag voor 
Pasen als roto-item op de 
voorpagina gekozen. In het 
arscheidnummer van het 
Rotterdams Nieuwsblad kwam het 
woord Vrije Volk bijna niet 
voor. Het benadrukte vooral de 
onarhankelijkheid van de nieuwe 
combi nat iekrant. 
Het arscheidsnummer van Het 
Vrije Volk, ge,ruld met onder 
meer een opvallend groot aantal 
columns. was een stuk melancho
lischer, melodramatischer en 
scherper van toon: "Is het niet 
toevallig dat Het Vrije Volk 
verdwijnt nadat de PvdA viJr 
achtereenvolgende keren een 
verkiezingsnederlaag leed". zo 
stond in het laatste commentaar 
te lezen. En: "De kleur was 
tegelijk de sterkte en de 
zwakte van de krant. Naarmate 
meer mensen het beter kregen. 
wilden ze zich vaker losmaken 
van een verleden waarin de 
eindjes nog aan elkaar moesten 
worden geknoopt. Veranderen van 
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abonnement op een krant was een 
manier om de persoonlijke 
status te verhogen". 
Dat de enorme schare mensen die 
in enigerlei periode or op wat 
voor manier dan ook aan de 
Rotterdamse krant verbonden 
zijn geweest, het zicht ook op 
elkaar een beetje kwijt waren. 
moge blijken uit het berichtje 
in de laatste zaterdagkrant, 
dat die dinsdag(!) oud-adjunct 
hoordredacteur Sal Witteboon opl 
87-jarige leertijd overleden 
is. 
Ik ben er twee keer apart voor 
naar Rotterdam gereden om de 
laatste nummers en het eerste 
gezamenlijke produkt te kopen. 
"Verzamelaar zeker?", vroeg de 
eigenaar van de tiJdschrirten
zaak toen ik zowel op zaterdag 
als op de dinsdag na Pasen de 
laatste vier nummers uit het 
rek pakte. Ik moest eigenlijk 
ietwat beschaamd toegeven dat 
ik voor het eerst geld uitgar 
aan kranten die voor het laatst 
verschenen. 
Cartoonist Djanko heert op de 
laatste voorpagina overigens op 
een aardige wijze ingehaakt op 
het renomeen verzamelwoede. Hij 
tekende een krantenkiosk. waar 
de koper/collectioneur begint: 
"Ik wil graag het laatste 
nummer van Het Vrije Volk". 
"Dan zult u nog even moeten 
wachten", antwoordt de 
verkoper. Gevolgd door het 
derde tekstballonnetje: "Ik het 
nog een hele stapel". 
'Wisselvallig weer', luidt het 
biJschrirt onder de graphic die 
het weer moet illustreren in 
het eerste nummer van het 
nieuwe Rotterdams Dagblad. Ik 
hoop en verwacht eigenlijk wel 
dat ze het zullen redden. 
Waarom ik de uitspraak 'Door 
een elektrische deken kan een I 
relatie onder spanning komen te 
staan' ook in mijn VKTV-mapJe 
heb gestopt is me een raadsel. 

Klaas Sal verda 
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Kranten hebben in de ontwikkeling 
van de moderne beeldende kunst een 
sleutelrol gespeeld, en hebben die 
moderne kunst tijdens één van haar 
vroegste bloeiperiodes in d~ meest 
letterlijke zin gevoed. Dat ten
minste was de indruk die bij mij 
achterbleef na een recent bezoek 
aan een tentoonstelling in het 
Museum of Modern Art te New Vork. 
De tentoonstelling was getiteld 
"High & Low: Modern Art and 
Popular Culture" en liet zien hoe 
de moderne beeldende kunst elemen
ten zoals advertenties, strip
verhalen, pop-affiches, graffiti 
en krantekoppen gebruikt om haar 
boodschap over te brengen. 

Speciaal voor degenen die in 
kranten zijn geïnteresseerd was 
een belangrijk deel van de ten
toonstelling gewijd aan het tijd
vak tussen 1912 en '14, toen Pablo 
Picasso, Georges Braque en Juan 
Gris hun Parijse ochtendbladen in 
stukken scheurden en fragmenten 
ervan in hun kubistische werken 
inpasten. 

Volgens de catalogus is de krant 
een "dominant en vast motief in 
deze werken", en "een centraal 
element in hun weergave van de 
beleving van het leven in de grote 
stad". De Kubisten stonden niet 
alleen in hun visie op de popu
laire, dikwijls sensatiebeluste 
dagbladpers als symbool van de 
stedeli}ke cultuur van die dagen. 
De dichter Guillaume Apollinaire 
wees in 1918 met nadruk de kranten 
aan als "metaforen die de geest 
van de nieuwe kunst vertegenwoor
digen in hun brede en onbevooroor
deelde analyse van het leven". 

Tegen het eind van 1911 hadden 
Picasso en Braque zo'n drie jaar 
lang samengewerkt en ideeën uit
gewisseld, en al doende een vol
slagen nieuwe stijl ontwikkeld: 
die van het analytisch kubisme. ~ 
Daarna kwam hun kunstbroederlijke 
rivaliteit terecht in een fase van 
nog intensievere wedijver. 

Beiden hadden al vaker kranten en 
boeken gebruikt as accessoires in 
hun stillevens, toen Braque met 
gesjabloneerde letters op canvas 
een nieuw element inbracht. 
Picasso reageerde door op een 
stilleven een stuk oliedoek te 
lijmen waar met een fotografische 
techniek een patroon van gevloch
ten rotan was aangebracht. Op zijn 
beurt plakte Braque toen een stuk 
behangselpapier op één van zijn 
tekeningen, waarop Picasso een 
collage maakte getiteld "Gitaar, 
Bladmuziek en Glas". Onder de 
samenstellende delen bevonden zich 
niet alleen behang, maar ook een 
stuk gekleurd papier en het eerste 
krantenknipsel. 

Dat eerste knipsel van Picasso was 
kenmerkend voor de w1Jze waarop 
kunstenaars dikwijls de woorden 
die ze uitknipten hun eigen bete
kenis gaven. In dit geval ging het 
om een voorpagina van "Le Journal" 
waarvan de laatste lettergreep van 
de naam wegviel. Er staat alleen 
"Le Jou", een verwijzing naar "Ie 
jeu", het Franse woord voor 
"spel". De kop daaronder vermeldt: 
"La bataille s'est engagée" (de 
strijd wordt aangegaan); wellicht 
een schertsende verwijzing naar 
zijn rivaliteit met Braque. In de 
twee volgende jaren hebben beiden, 
en evenzo al spoedig Gris, tien
tallen dergelijke collages met 
"oud papier" vervaardigd. 

Hoewel de kunstenaars soms kranten 
gebruikten om er zichzelf mee uit 
te beelden, zoals Gris in zijn "Le 
Journal" (1914) en Picasso met 
zijn "Fles Vieux Marc, Glas en 
Krant" (1913), plakten ze meestal 
knipsels naast zaken als blad
muziek van populaire deuntjes of 
motieven uit het caféleven, om 
drama en amusement op een absurde 
manier met elkaar te laten botsen. 
Picasso herleidde in zijn werk 
"Tafel met Fles, Wij~glas en 
Krant" (1912) de tekst HUn coup de 
théätre" (ook een kop uit "Le 
Journai") tot HUn coup de thé". 



Gris had het geluk zlJn eigen naam 
in "le Journal" aan te treffen· 
dit fragment uit een krante~op' 
maakt sind 1914 deel uit van zijn 
werk "Het Ontbijt". 

De vooraanstaande plaats van 
kranten in deze kunstwerken is te 
danken aan de macht van de pers in 
de stedelijke cultuur van die 
dagen. Zoals de catalogus opmerkt: 
"Dergelijke verdorven mengelmoezen 
van sensatiezucht, commercie en 
amusement waren ongetwijfeld wat 
de Duitse geschiedschrijver Oswald 
Spengler in gedachten had, toen 
hij in de opkomst van de moderne 
Parijse kranten één van de meest 
veelzeggende tekenen zag van de 
decadentie en de naderende teloor
gang van de Westerse beschaving. 
Een jonge buitenlander als Picasso 
- zo meldt de catalogus verder -
heeft dit uitzonderlijke ver
schijnsel om een andere reden 
geboeid. De plaatselijke kranten
kiosk was een bron van het moderne 
stadsleven: informatie en opinies 
in nieuwe en snel veranderende 
vormen werden daar massaal over de 
mensen uitgestort. lettertypes en 
layout waren van de ene dag op de 
andere verschillend, en evenzo de 
politieke en commeciële aantrek
kingskracht van de kranten." 

Het pronkstuk van de tentoonstel
ling was een weergave van een 
Parijse krantenkiosk uit 1913, 
compleet met alle grote bladen van 
die tijd: "le Matin" , "le Temps" , 
"le Petit Journai", "l'Intransi
geant" en vele andere. Het is 
ontnuchterend te bedenken dat, 
terwijl de kunst van Picasso, 
Braque en Gris nog steeds zeer in 
trek is, er slechts één van de 
circa 15 afgebeelde Parijse dag
bladen - "le Figaro" - nog steeds 
bestaat. 

Hoewel de tentoonstelling kranten 
behandelt als slechts één van vele 
elementen van de volkscultuur waar 
de modernisten hun materiaal aan 
ontleenden, blijft het toch een 

" nt ;, 

, !~ 
! ij 
i !/ 
! . 
i i 
. ; 
1/ 
:'( -

I 

zeer belangrijk element. De krant 
was één van de meest dwingende 
krachten in de ontwikkeling van de 
moderne kunst. 

Moderne beeldende kunst was tot op 
zekere hoogte een reaktie op de 
opkomst van de fotografie. Toen de 
camera had bewezen de kunstenaars 
de baas te zijn in het objektief 
weergeven van allerlei thema's, 
gingen kunstenaars zich toeleggen 
op meer subjektieve beelden, waar
bij ze hun onderwerpen als het 
ware filterden in hun verbeelding. 
Het resultaat was allerlei indi
vidualistische visies op bepaalde 
onderwerpen, en daar kon de camera 
nooit mee concurreren. 

Het was niet zozeer de camera zelf 
die de afbeeldende kunst het vuur 
aan de schenen legde. Een halve 
eeuw lang hebben beide naast 
elkaar bestaan zonder last van 
elkaar te krijgen. Maar zodra de 
kranten foto's begonnen op te 
nemen en die aan het eind van de 
1ge eeuw op grote schaal onder de 
mensen brachten, brak het moment 
aan waarop ook de moderne kunst 
zich volop ging ontplooien. De 
massabeschaving, waar de kranten 
een sleutelbèstanddeel van waren, 
stimuleerden een ongeëvenaarde 
vrijheid van meningsuiting in de 
journalistiek evenzeer als in de 
kunst. In het begin van deze eeuw 
begonnen de Kubisten letterlijk 
het medium "tot zich te nemen" 
waar hun beweging zoveel aan te 
danken had gehad. 

Het is jammer dat "High & low· 
niet elders te zien is geweest. 
Maar in elk geval wordt de her
innering aan de tentoonstelling te 
New Vork bewaard in een voortref
felijke catalogus waarin het goed 
lezen en bladeren is.-

Alan M.Tigay 
++++++++++++++++++++++++++++++++ 
(vert. DJO) 
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DE DAGBLADEN VAN DE 
CARAIBISCHE EILANDEN 

Er zijn in de Derde Wereld niet zo veel gebieden die naast 
een flinke dosis exotisme, mooi weer in onuitputtelijke 
hoeveelheden, en een rijke natuur op zo'n betrekkelijk 
kleine oppervlakte een zo sterke culturele en politieke 
verscheidenheid te zien geven als de eilanden in de 
Caraibische Zee. Voor een belangrijk deel is dit terug te 
voeren op de landen die in voorbije eeuwen in dit gebied 
koloniën hebben gevestigd. Zij hebben hun sporen duidelijk 
nagelaten, en in een aantal gevallen zijn deze vreemde 
mogendheden nog steeds fysiek aanwezig. In de pers van deze 
eilanden vinden we deze invloeden terug: Britse vooral op 
Bermuda, in de Bahamas, Jamaica, Trinidad en de kleine 
Antillen; Franse op Martinique en Guadeloupe en in Haïti; 
Spaanse op Cuba en in de Dominikaanse Republiek, en, met 
Amerikaanse invloed vermengd, op Puerto Rico. Een zestal 
eilanden vormen nog steeds de Nederlandse Antillen, en zelfs 
Deense invloed is nog terug te vinden op de nu Amerikaanse 
eilandjes St.Croix en St. Thomas. Al deze vreemde invloeden 
liggen als een vernis over de culturen van de eilandvolkeren 
heen. Volkeren die hoofdzakelijk afstammen van negerslaven, 
en in mindere mate van Europese en andere immigranten. Het 
Indiaanse element is nauwelijks meer aanwezig. 

Amigoe Willemstad, Curaçao 1883 
Amigoe di Aruba Kralendijk, Aruba 
Barbados Advocate Bridgetown, Barbados 1895 

10.000 
12.000 
19.000 

Beurs- en Nieuwsberichten Willemstad, Curaçao 1934 8.000 
75.000 

3.000 
3.500 

El Caribe Sto.Domingo, Dom.Rep. 1948 
The Chronicle Philipsburg, St.Maarten 1986 
The Daily Caymanian George Town, Cayman Isl.1965 

Compass 
Daily Gleaner 
The Daily Nation 
Diario di Aruba 
Diario Las Americas 
El Diario de Macoris 

El Diario Nuevo 
Evening News 
Express 
Extra' 
France-Antilles 

The Freeport News 
HeraId 
Hoy 
Listin Diario 
La Información 

Le Matin 
Matutino Corant 
Le Moniteur (3pw) 
El Mundo 

Kingston, Jamaica 
Bridgetown, Barbados 
Kralendijk, Aruba 
Sto.Domingo, Dom.Rep. 
San Pedro de Macoris, 

Dom. Republiek 
Sto.Domingo, Dom.Rep. 
Port-of-Spain, Trin. 
Port-of-Spain, Trin~ 

Willemstad, Curaçao 
Pointe-à-Pitre, Guad. & 

Fort-de-France, Mart. 
Freeport, Bahamas 
Nassau, Bahamas 
Sto.Domingo, Dom.Rep. 
Sto.Domingo, Dom.Rep. 
Santiago de los 

Caballeros, Dom.Rep. 
Port-au-Prince, Haiti 
Kralendijk, Aruba 
Port-au-Prince, Haiti 
San Juan, Puerto Rico 

1834 50.000 
1973 20.500 
1980 2.000 

1922 

1985 
1936 
1967 
1975 
1964 

1965 
1961 
1981 
1889 

5.000 
34.600 
69.000 
25.000 
18.000 
19.000 

2.000 
30.000 

60.000 

1915 10.000 
1907 30.000 
1987 ..... . 

1919 110.700 



El Nacional 
The Nassau Guardian 
The Nation 
The News 
Nobo 
Nobo 
La Noticia 
Le Nouvelliste 
El Nuevo Dia 
Panorama 
La Prensa 
El Reportero 
The Royal Gazette 
St.Croix Avis 
St.Croix Mirror (3pw) 
The San Juan Star 
El Siglo 
El Sol 
Southern Star 
The Sun 
The Tribune 
Trinidad Guardian 
Ultima Hora 
Ultimo Noticia 
L'Union 
El Universal 

Virgin Islands Daily 
News 

Virgin Islands Post 
(3pw) 

El Vocero 
Voice of St.Lucia (3pw) 

CUBA 
Adelante 
Ahora 
Cinco de Sept~embre 
La Demajagua 
Escambray 
Girón 
Granma 
Guerillero 
El Habanero 
El Invasor 
Juventud Rebelde 
Sierra Maestra 
La Tarde 
Trabajadores 
Tribuna de la Habana 
Vanguardia 
Veintiseis 
Venceremos 
Victoria 
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Sto.Domingo, Dom.Rep. 
Nassau, Bahamas 
Bridgetown, Barbados 
Kralendijk, Aruba 
Kralendijk, Aruba 
Willemstad, Curaçao 
Sto.Domingo, Dom.Rep. 
Port-au-Prince, Haiti 
San Juan, Puerto Rico 
Port-au-Prince, Haiti 
Willemstad, Curaçao 
San Juan, Puerto Rico 
Hamilton, Bermuda 
Christiansted, St.Croix 
Christiansted, St.Croix 
San Juan, Puerto Rico 
Sto.Domingo, Dom.Rep. 
Sto.Domingo, Dom.Rep. 
San Fernando, Trinidad 
Port-of-Spain, Trin. 
Nassau, Bahamas 
Port-of-Spain, Trin. 
Sto.Domingo, Dom.Rep. 
Willemstad, Curaçao 
Port-au-Prince, Haiti 
San Pedro de Macoris, 

Dom. Republiek 
Charlotte Amalie, 

St. Thomas, USVI 
Charlotte Amalie, 

St. Thomas, USVI 
San Juan, Puerto Rico 
Castries, St.Lucia 

Camagüey 
Holguin 
Cienfuegos 
Bayamo 
Sancti Spiritus 
Matanzas 
Havana 
Pinar del Rio 
Havana 
Ciego de Avila 
Havana 
Santiago de Cuba 
Havana 
Havana 
Havana 
Santa Clara 
Victoria de las Tunas 
Guantánamo 
Isla de la Juventud 

1966 45.000 
1844 11.500 
1973 15.000 

7.500 
9.500 

1972 ..... . 
1973 15.000 
1896 6.000 

1908 202.000 
1956 1.500 
1928 16.000 
1980 49.000 
1828 15.500 
1844 7.000 

Ol .... D .... 

1959 33.200 
1939 5.000 
1971 16.000 

.... D ...... 

1978 23.100 
1903 18.000 
1917 51.000 
1970 33.000 

............ 
1988 5.000 

.... " Ol .... 

1930 12.200 

.......... " 

1974 204.200 
1885 4.500 

1959 26.000 
1962 22.000 
1980 15.000 
1978 10.000 
1979 10.000 
1960 25.000 

1965 650.000 
1962 21.000 
1980 15.000 
1979 7.000 

1965 250.000 
1957 25.000 
1982 85.000 

1970 120.000 
1980 60.000 
1962 24.000 
1978 6.400 
1962 10.000 
1967 9.000 
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ZONDAGSBLADEN: 
Mid Ocean News 
Sunday Advocate-News 
Sunday Bomb 
Sunday Express 
Sunday Guardian 
Sunday Gleaner 
Sunday Punch 
Sunday Sun 
Weekend Nation 
Weekend Star 

Hamilton, Bermuda 
Bridgetown, Barbados 
Curepe, Trinidad 
Port-of-Spain, Trin. 
Port-of-Spain, Trin. 
Kingston, Jamaica 
Curepe, Trinidad 
Bridgetown, Barbados 
Bridgetown, Barbados 
Kingston, Jamaica 

1925 14.200 
26.800 

76.150 
81 .400 
90.000 

34.800 

1951 80.000 

Informatie: Benn's Media Directory 1987, Editor & Publisher 
Vearbook 1986, aangevuld en gecorrigeerd door F.Mans en DJO. 
############################################################ 
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Goorgo Town, 
Caymon Is1. 
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Krolond11k, Aruba 
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Oharlotto Amalio, 
Snn Juan, St.Thomas 

p~ cbe oruz B':b' St.John 

L-.v-' oe> tA ~~ili,.~~~ 
Ohrlstionstod, St .Oroix "'''. 

o 
ij 

Pointa-à-Pitro, GUad~ 
o 

Fort-do-Fronco, Mart~ 
Oastries, St.Lubia~ 

Bridgotown, ~Qrbodo!!)~ 

a 
Willomstad 

,... _ _........ Curaçao 

a(j _--""jiJ 
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Het kan oneerbiedig knnken, maar mijn versIe herinnering aan uwe Koninklijke 
Hoogheid is een ko-akendoos. U weel wel. die rechthoekige blikken 
dozen mei een mooie foto erop, die van Uzelf als kleine prins 
met Uw grole lUS en kleine broer. Een gewone bUkken doos 
die, nog lang nadal ze leeg was, bewaard werd als een 
kleinood: blijk van sympathie van heel gewone 
mansen tegenover hun koningshuis. 

Wat groter geworden herinner Ik mIj de 
bloemenhulde In ons dorp bij gelegen· 
held van de terugkeer van uw familie uit 
oortogsbalUngschap: het hele dorpsplein 
was loen één bloemenlulH De warme 
génegenheld en erkentelijkheid van een 
overgrote meerdefheid In Vlaanderen 
heelt toen moeten buigen voor straatge
weld. Uw eedaflegging is dan ook voor U 
geen prettige gebaurtenls geweest, alleen 
al omdat U leveel eerbied koesIerde voor 
Uw vader, Koning Leopold 111, die U In die 
beginperiode meI zijn wijsheid en rijke 
ervaring heeft bijgeslaan. 

AI Is Belgl/!! maar een klein land, hel slaal 
wereldv.IJd bekend om zjJn spannIngen lussen 
Walen en Vlamingen. Vermoedelijk hebt U 
~k al $chl~rend geprobeerd de kerk In 't 
midden te houden, alhoewel Ge U loch eens 
geprikt hebt aan de Voerregal. En schipperen 
ligt ook niet in uw naluur, zeker niet als het 
om fundamentele waarden gaat. Geleidelijk 
aan hebl U ook leren inzien dal alleen de 
federale stnx:luur een oplossing kon brengen in 
het samenleven van onze drie gemeenschappen. 
U hebl daarbij meI aandrang gepleit voor waardari 
van de wederzIjdse culturen. WanOèer U zich als 
van dit land leer verdIenstelijk hebl gemaakt, Is hel vooral 
door uw aanwezigheid bij het leed van Uw volk: de mijnramp 
In Marcinelle, de overstromingen Ie Ruisbroek en zoveel andere 
gobeurtenissen waarin U. samen meI de Koningin, uw dlap 
medeteven betuigde Op die momenten stond U heal dicht biJ uw 
mensan, In alle eenvoud en in diep medeleven. U die nlat hel 
geluk had zeil kinderen Ie krijgen, beloonde ook herhaaldelijk uw 
grole lielde voor kinderen, vooral voor zieke ol gehandicapte 

tJb~~t;~~:!~I~!~:~~J~ ~~~s~ ~~n~~~~1ifkS ~~}~~~~n van de 
eu<:hari~tie. samen meI de Konlng!n Is daar een teken van, 
Vanuit d1e diepe geloolsovertuiging komt U In uw toespraken dan 
ook telkens terug op waarden als eerbied voor elke persoon, ver
draagzaamheid, soUdarilell met de minst bedeelden, 

~~~ !~~~deenf~~~~f~~:~~t~~I~~~~~~:~r~~~1~1~~~~~hl~~i~~il 
Iedereen lot ver builen onze landsgrenzen grote eerbied al. 

Sire, onze schoolgemeenschap biedt U graag deze krant aan 
bij gelegenheid van uw dubbel jubileum. WIJ hebben er allen 
ons best voor gedaan, ieder op zijn manier en met zijn 
mogelijkheden om U langs deze w~ oprecht proficiat en dank 
U te zeggen, En mocht Ge 0011 In de omgeving komen, loop 
dan eens even binnnen, Ge zult hier echt welkom zijn. 
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Zou het kunnen: "De enige krant 
ter wereld die maar éénmaal is 
verschenen. " 
De Coburgse Volkskrant werd op 
9 maart jJ. gemaakt door een 
grafische school in Gent, die de 
koning op bezoek kreeg. 
De naam refereert naar een deel 
van de familienaam van de 
Belgische koning (Leopold I was in 
1830 hertog van Saksen en prins 
van Saksen-Coburg-Gotha). 
Het beeld op de frontpagina is het 
bekendste beeld dat vele Belgen 
hebben van de thans 60-jarige 
koning 
Het beeld stond o.m. op de 
koekentrommels. 
Op 21-jarige leeftijd (zijn 
generaalskepi viel toen nog over de 
oren) "verving" hij in 1951 zijn 
vader Leopold lIl. Meteen was 

Met eerbiedige hoogachting, 

br. Paul Pir0Y2-' 
directeur. 

------------------================~ 

de Koningskwestie, als gevolg van 
de controverse over de rol van de 
koning tijdens de oorlog, opgelost. 
De Coburgse Volkskrant is op liefst 
8.000 ex. gedrukt geworden, op de 
rotatiepers van het Gentse dagblad 
Het Volk. 

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

RUILEN: in voorraad plm. 100 rij
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: Oude boeken en prenten 
over ASTRONOMIE en oude STEREO
FOTOGRAFISCHE AFBEELDINGEN en bij
behorende apparaten. Eveneens oude 
kranten en tijdschriften Qver 
astronomie, zoals "Illustration" 
(Fra) 28 mei 1910 en 19 feb 1899, 
en "New Vork Sun" (USA), diverse 
nummers in 1835 over nieuwe ont
dekkingen door Sir J.Herschel de 
maan betreffende. Tomas Sandberg, 
ö.Storg.25, S-69400 HAllSBERG, 
Zweden (reakties svp in Engels) 
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Enkele voorbeelden van 
verregaande 
sensatiejout"nalistiek, 
maar in ons volgende nummer 
beloven wij u: 
het toppunt van sensatie
jout"nalistiek !! 
Van sensatie gesproken. 

Deze cartoon van JOs Collignon 
verscheen in De Journalist. 
Een toepasselijke uitsmijter om 
u allen een prettige vakantie 
toe te wensen. 

Jaargang 6 - tweede kwartaal 
juni 1991 




