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CLUB NIEUWS 

LEDENBESTAND 
De volgende nieuwe leden hebben 
zich het afgelopen kwartaal bij 
ons gemeld: 
211 H.~.Bastinck, Jisperweg 78, 

1464 NH WEST BEEMSTER 
(oude hondentijdschriften) 

212 C.A.Neven, Vijverzicht 30, 
2543 AT DEN HAAG (kranten 
en tijdschriften, voorname
lijk uit Nederland) 

213 W.Kulk, Vreewijk 27, 2161 PB 
LISSE (alles over Brigitte 
Bardot, Nancy Sinatra, Buddy 
Holly en de Rolling Stones) 

214 J.B.A.Wessel, Rekerlanden 82, 
1749 BT WARMENHUIZEN (Tweede 
Wereldoorlog) 

De volgende adreswijzigingen zijn 
binnengekomen: 
033 H.J.Alons, Muntstraat 10, 

2034 LZ HAARLEM 
189 Documentatiegroep '40-'45 

(Sekretariaat), p/a De Heer 
M.Jongste, Vlasakker 20, 
3124 AK SCHIEDAM - tIf. 010-
4703996 

Tenslotte hebben twee leden te 
kennen gegeven hun lidmaatschap 
per 1-1-92 te willen beëindigen: 
151 Drs.A.v.d.Made, Mijdrecht 
153 W.van Plateringen, Aalsmeer 
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"AU COURANT· VOLANT 

Royer 
in 
1e Soir 
(Brussel) 

De vliegende Au Courant, jazeker. 
Want we hebben een naamgenoot, in 
de vorm van het informatieblad van 
en voor medewerkers van de Dienst 
Automatisering van de KLM. We 
ontvingen onlangs een in zeer 
vriendelijke termen gestelde brief 
van de hoofdredakteur, de Heer 
Barend Vingerling, vergezeld van 
een exemplaar van jaargang 5 no.3 
van deze tweemaandelijkse uitgave. 
De beide "Aux Courants· blijken 
dus ook nog ongeveer even oud te 
zijn. Een goed verzorgd blad 
overigens, en op mooi glad papier 
ook. Vreemd dat we er destijds met 
onze beurs op Schiphol niets van 
gemerkt hebben. Misschien kwam dat 
omdat het op een zaterdag was. 

EVENEMENTEN 
Nu er nog tijd voor is Wl)Zen wij 
onze leden nogmaals op onze VKTV
excursie naar Zutfen op zaterdag 
28 september a.s., waar we o.m. de 
middeleeuwse Librije en het daar
tegenover gelegen Grafisch Museum 
zullen bezoeken. Zoals in het 
vorige nummer uitvoerig toegelicht 
is het vanaf 10 uur 's-morgens 
verzamelen in café-restaurant "De 
Fontein" op de hoek van de Hout
markt en de Sprongstraat, in het 
centrum van de stad. De kosten 
bedragen 20 gulden per persoon, 
waar alle toegangskaarten alsmede 
de broodmaaltijd in De Fontein bij 
zijn inbegrepen. U kunt zich tele
fonisch of schriftelijk aanmelden 
bij het sekretariaat. 
Ook willen wij U wijzen op de, , 
eerstvolgende jaarlijkse beurs (~/11) 
annex algemene ledenvergadering, 
die ook dit jaar weer zal plaats
vinden in Zaal Van den Heuvel te 
Barneveld, vlakbij de Veluwehal. 
De zaal gaat om 10.00 uur open 
voor bezoekers; huurders van 
stands c.q. tafelruimte kunnen 
vanaf 09.00 uur terecht. N.B.: de 
organiserende vereniging (Docu
mentatiegroep '40-'45) heft een 
bescheiden entrée. 
Wie tafelruimte wil huren gelieve 
dit z.s.m. schriftelijk te doen 
bij de Heer J.Fioole, Noorderveld 
24, 4143 VK LEERDAM. De kosten 
bedragen 6 gulden per strekkende 
meter, ter plaatse (in Barneveld 
dus) te voldoen in kontanten. 
Zoals U weet wordt alleen de beurs 
('s-ochtends) gezamenlijk met de 
Documentatiegroep '40-'45 
gehouden. De vergadering, na de 
middag, is een pure VKTV aangele
genheid. ""'j ZAT'''~ PA ei a ~OV, "".t f' 

Militair weekblad 
herdrukt wegens 
taalfout 
Luitenant-generaal Clwrlier be
vestigde gisteren het bericht in 
'La Derniere Hellre'. dat hij het 
Voxnllmlller voor het miÎitair 
defilé van 20 .iuli heeft laten 
henJrukken (1mdat er een fout 
was geslopen in de vertaling van 
zijn ~dit()riaal. "Ik heb te' veel 
eèrbied voor het Neuerlands om 
mi.in handtekening te zetten on
der een tekst met een fout, Maar 
dat alles betekent niet dat uit 
extra geld kost aan de helastinl!
hetaler, Er komt een nunlln~r 
minder van het militair week
hlad." , aldus de Luitenant· 
generaal. 

DE MORGEN van donderdag 18 juli 
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VKTV 
POSTBUS 137 
NL m 8300 AC EMMELOORD 

"ITALIA OGGI" ORA PASSATA 
Oftewel: het fin.-economische dag
blad uit Milaan, waarvan de naaam 
"Italië Vandaag" betekent, is nu 
passé, verleden tijd, na vier en 
een half jaar de strijd tegen "11 
Sole 24 Ore" (oplage 325.000) te 
hebben volgehouden. De 60.000 
exemplaren daags van "Italia Oggi" 
waarin de Ferruzzi-groep een meer
derheidsbelang had bleken niet 
genoeg om te overleven. 
Elders in Italë gaf media-magnaat 
Silvio Berlusconi zijn Milanese 
krant "11 Giornale" aan zijn broer 
Paolo, teneinde de nieuwe wetten 
tegen de mediaconcentratie in zijn 
land te omzeilen.- [Uit een Britse 
krant geknipt door ~ohn Frost]. 

Mijne Heren, 
Ik heb mijn ogen eens over de 
lijst met Caribische dagbladen 
laten dwalen, en van een aantal 
ben ik niet zeker of ze er wel in 
thuishoren. Het grootste vraag
teken is Cuba. Een pàar maand 
geleden stond er een artikel in 
het.ttjdschrift "Editor & publ
isher" (bijgaand afgedrukt- red.) 
waarin werd gemeld dat vanwege de 
papierschaarste de meeste dag
bladen waren overgegaan op weke
lijkse uitgave: Er werd evenwel 
niet expliciet gesteld dat alle 
provinciale bladen weekbladen zijn 
geworden. Ik heb de importeur van 
Cubaanse bladen in Miami aange
schreven om meer gegevens, en ik 
wacht nog op antwoord. Wat wél 
vaststaat is dat "Granma" en 
"Tribuna de la Habana" nog steeds 
dagbladen zijn, en "Juventud 
Rebelde" en "Trabajadores" week
bladen zijn geworden. 
Er stonden een aantal kranten op 
de lijst waar ik nog nooit van 

gehoord" heb. Hieronder zijn 
"Extra" uit Willemstad en "Matu
tino Corant" uit Aruba, maar ik 
neem aan dat"U uit die streken 
over betere informatie beschikt 
dan ik. (Dat is nog maar de vraag
red .) 
De dagbladen die ik miste zijn de 
volgende: 
"The Jamaica Record·, Kingston; ik 
heb een exemplaar van vorig jaar. 
"The Star", Kingston, Jamaica; ik 
heb een exemplaar van een aantal 
jaren terug. Deze krant is eigen
dom van "The Gleaner" maar verdere 
informatie ontbreekt. Volgens E&P 
werd het in 1951 opgericht en is 
de avondoplage 55.000 stuks. 
"The News· van St.Maarten, heeft 
een relatie met de "Amigoe". Ik 
heb hier geen exemplaar van, maar 
volgens E&P dateert het van 1951. 
"El Mundo" van San Juan, Puerto 
Rico, bestaat al sinds twee jaar 
niet meer. 
Misschien ware het beter geweest 
te spreken van de Caribische Regio 
dan van de Caribische Eilanden, 
aangezien noch de Bahama's noch 
Bermuda in de Caribische Zee 
liggen. Om voor de hand liggende 
redenen worden ze in de regel 
echter meestal bij het Caribisch 
gebied gerekend. " 
Nog even naar aanleiding van mijn 
artikel over kranten en de moderne 
kunst: ik zit zelf in een jury die 
elk jaar een aantal prijzen aan 
tijdschriften toekent. In die 
hoedanigheid valt het mij steeds 
weer op dat de beste ·special 
interest" tijdschriften diegene 
zijn die de wereld beschouwen 
vanuit hun specifieke invalshoek. 
Dit in tegenstelling tot die van 
het meer middelmatige soort die 
alleen hun eigen "special inter
est" behandelen. Om een voorbeeld 
te geven: een gewoon tijdschrift 
over voeding en koken brengt als 
het ware de meeste tijd in de 
keuken door, terwijl zijn betere 
soortgenoot artikelen zal voeren 
over de geschiedenis van het eten 
koken, het verband tussen koken en 
cultuur, de kookkunst in de 
letterkunde enzovoort. 
Om die reden vind ik het van 
belang dat "Au Courant" doorgaat 
met zijn artikelen reeks over de 
Tweede Wereldoorlog, in weerwil 
van de hierop uitgeoefende 
kritiek. Het is zaak niet alleen 
over kranten te schrijven, maar 
vooral ook over de wereld vanuit 
het gezichtspunt van kranten. Ik 
meen dat dit het belangrijkste 
verschil is tussen "Au Courant" en 
haar Amerikaanse zusterblad 
"Collectible Newspapers".-

A.Tigay, Montclair NJ, USA 
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SORBISCH NIEUWS 
Na herhaalde pogingen, zowel voor 
zijn eigen verzameling als op ons 
verzoek, is onze Berlijnse vriend 
Hartmut Dach erin geslaagd een 
paar exemplaren van het Sorbische 
dagblad "Nowa Doba" op de kop te 
·tikken. Toevallig was het wel het 
laatste nummer, gedateerd 29 dec 
1990. Maar er was een exemplaar 
van het nieuwe Sorbisch-talige 
dagblad ·Serbske Nowiny· bijge
voegd. Het is niet duidelijk of 
het om een naamsverandering gaat, 
zoals die wel meer in de voor
malige DDR hebben plaatsgevonden, 
of dat toevallig de nieuwe krant 
begon kort nadat de oude ermee 
ophield. Ik vermoed dat we meer in 
de richting van het eerste moeten 
denken. 
De Sorben zijn een Slavisch rest
volk in het zuidoosten van de 
voormalige DDR, in de streek van 
Bautzen en Cottbus. Er waren 
tijden dat het woongebied van de 
Slavische volkeren zich westwaarts 
tot aan de Elbe uitstrekte. Later 
zijn ze door krachtiger georgani
seerde Germaanse stammen terug
gedrongen naar het Oosten. Alleen 
de Sorben zijn in de genoemde 
(moerassige) streken blijven 
hangen, en zijn er daarbij in 
geslaagd hun taal en kultuur 
grotendeels te behouden. 
Beide dagbladen verschenen c.q. 
verschijnen te Bautzen.- DJO 

Mag ik onze eminente sekretaris hier 
even Ier hulp snellen? 
Toevallig werkt elke dag pal naasl mij 
een dame die gepromoveerd Is op de 
Sorbische taalkunde I Zij bracht mij 
haar proefschrift uit 1984 mee. 
Ik vernam hierin dat Nowa Doba in 
het Obersorbisch (de streek rond 
Bautzen) wordt uitgegeven en Nowy 
Casnik in het Niedersorbisch (streek 
rond Collbus). Nowa Doba betekent: 
Nieuw Tijdperk. Deze krant heeft na 
1937 de rol van de verboden Serbski 
Nowiny overgenomen (de Sorben 
hadden zwaar te lijden onder nazi's, 
maar kregen een zekere kulturele 
vrijheid in de DDR). De Nowy Casnik 
(= Nieuwe Tijd) is een weekkrant die 
in Coltbus verschijnt. In haar proef· 
schrift las ik verder dat het eerste 
niedersorbische dagblad in 1848 
verscheen: Bramborski Serski Casnik 
( = Brandenburgische sorbische 
Zeitung). De strekking was katoliek en 
Pruisisch-konservatief. De krant 
verscheen tol 1933. In 1854 werd het 
weekblad Jutnicka (Ochtends Ier) een 
dagblad onder de titel Serbske Nowiny 
(Sorbisch Dagblad). De krant 
verscheen tot 1937. Het HitIer
regime verbood kranten en tijd
schriften in het Sorbisch en sloot de 
drukkerijen. Gewild-optimische 
DDR-schattingen spraken nog van 
100.000 Sorben in 1984. Dat was 
overdreven. Er zouden nu nog zo'n 
70.000 Sorben zijn. (un) 
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Links het laatste nummer van de Nowa Doba 
(29-12-90) met als ondertitel reeds: Serbske 
Nowiny. Rechts een van de eerste (of het eerste?) 
nummer (3-1-91) van de Serbske Nowiny 
nieuwe stijl, de krant die tot 1937 verscheen en 
nu opnieuw op de markt is. 

NEDER· 
SAKSEN 

D U I 

• • 

uws 

"In de omgeving van Heydekrug 
bevindt zich het dorp Saugen. Daar 
wonen mensen die vast geloven in 
het volledige herstel van onze 
Duitse gemeente." Dit konden zo'n 
jaar geleden de bewoners van. de 
Memel-streek, in het westen van 
Litauen, in een krant lezen. 
Het verbazingwekkende daaraan was 
de krant- zelf: de in Klaipeda (de 
Litause havenstad aan de Oostzee) 
verschijnende "Deutsche Nach
richten für Litauen". Na in 1931 
te zijn opgericht maar jarenlang 
niet te zijn verschenen wordt het 
nu weer eens per maand uitgegeven, 
en wel in twee talen: Duits en 
Litaus. 
Er zijn nog andere Duitstalige 
bladen verschenen in de Baltische 
staten en het noordelijk (bij de 
Russische republiek behorend) deel 
van het voormalige Oost Pruisen. 
In het huidige Kaliningrad is een 
"Königsberger Bote" gesignaleerd, 
en in Sovietsk, het voormalige 
Tilsit, een blad genaamd "Demo
kratisches Tilsit". 
Ware het niet dat "Krasnaya 
Zvezda" (Rode Ster), het dagblad 
van het Rode Leger te Moskou, een 
luidkeels protest heeft laten 
horen tegen wat zij deze revisi
onistische tendenzen noemde, dan 
was het bestaan van deze Duits
talige bladen wellicht nog niet 
tot in het Westen doorgedrongen. 
Koren op de molen der hardliners 
in het Kremlin, uiteraard. 
Het is nog steeds zo dat zonder 
medewerking van de overheid, met 
name inzake de papiertoewijzing en 
de distributie, geen enkele krant 
in de Sovjet-Unie kan bestaan. Men 
ondervindt dit bij de Duitstalige 
pers aan den lijve. Het vertrek, 
onlangs, van de medewerkings
gezinde burgemeester Chromenko van 
Kaliningrad ervoeren zij als een 
harde slag. 
Nog steeds wonen in de huidige 
Sovjet-Unie bijna 2 miljoen mensen 
die Duits spreken. Velen van hen 
zouden naar Duitsland afreizen als 
ze de kans kregen: in een her
leving van de RJLbliek der Wolga
Duitsers geloof~ niemand meer. 

(Uit een Duits dagblad geknipt 
door H.Dach, vert. DJO) 

5 
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~EVRAAGD: Copie van RADIOGIDS 
1931-1939 (1 exem~laar) 

H.v.d.Eeckhout, Joh;Ammanhof 40, 
1068 HG AMSTERDAMtlf 020-6192664 

GEVRAAGD: mNieuwsh1ad van het 
Noorden-, alle Noordelijke bladen,
ook ondergrondse en z.g. vliegende 
bladen uit het Noorden. H.Schut, 
Amstelstr .. 58, 9725 KX GRONINGEN 

GEVRAAGD: Nummer van het weekblad 
SMILE. Ook zoek ik de maandbladen 
"Nudist Angels·, ·Sun", "Bamhina" , 
"Sunseekers·, "Helios· , "Kinder 
der Sonne", &c. Klaas Vanderspoel, 
Henri Dunantlaan Bi, 9728 HC 
GRONINGEN. 

TE KOOP OF RUILEN: Dag- en week
bladen, w.o. Nieuw Overijssels 
Dagblad, Stuwing, De Tijd, Wereld
kroniek, Omhoog, Eigen Haard, De 
Prins, Katholieke Illustratie, Het 
Leven, Panorama 1916-'17. Voorts 
boeken: Witkamp Aardrijkskundig 
Woordenboek 1877, een prachtig 
Duits-Ned. Woordenboek uit 1929, . 
Schildersboek van het Eeuwige, 16 
Almanakken Provo Groningen, 
Omnibus Hamburg 1864 met veel 
prenten. Volledige lijst bij Sekr. 
H.Schut, Amstelstraat 58, 9725 KX 
GRONINGEN. 

Troika 

Peterson 
in 
Vancouver Sun, 
Vancouver, 
Canada. 

EngUsh summary avallable 
on demand of every edition 
of Au Courant. 

Kolofon 

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

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

Bestuur: 
U. Nimmegeers (voorzitter), Potvliet

laan 10/86, B - 2600 Anh"v'erpen, tel. (03) 235 
21 04. Vanuit :\lederland 32 323521 04. 

D.J. Oostra (sekretaris), De Bosporus 6, 
NL- 8303 WB Emmeloord tel. 5270 98032. 
Vanuit België 31 527098032. 

A. Oostra-Boelens (penningmeester), 
Emmeloord 

W. Löwenhard t (oud-voorzitter), 
Amsterdam 

O.M.A. Spronk, Den Haag 

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

drs. K. Salverda 

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

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

Advertenties in Au Courant: 
Gratis inlassing voor leden (1 per num

mer), max. 10 regel. Niet-leden: Hfl. 10,
Tarieven voor grotere ruimtes op aanvraag. 
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Een jaar of wat terug stuurde één 
van onze leden ons eens een 
wenskaart - het zal met oud en 
nieuw geweest zijn - met een thema 
waarin een krant was verwerkt. Een 
aardige gedachte, en als recht
geaarde verzamelaars hebben we die 
kaart bewaard. 

Het jaar daarop kwam er weer zo'n 
soort kaart met de post, en van 
hetzelfde VKTV-lid, de Heer Kisman 
uit Rijswijk. Geleidelijk aan 
merkten we dat prentbriefkaarten 
waar een krant in de afbeelding is 
verwerkt weliswaar niet in grote 
aantallen te koop zijn, maar dat 
je er toch af en toe wel eens één 
tegenkomt. Kort en goed, we zijn 
ze gaan verzamelen. Op een ont
spannen manier, want het zal wel 
nooit dezelfde vlucht nemen als 
onze voornaamste verzameling, die 
van de krantentitels. 

We hebben dus aangetikt bij de 
prentbriefkaartenrage, die de 
laatste jaren honderden midden
standers, tot in de kleinste 
stadjes toe, aan een boterham 
heeft geholpen. Duizenden zelfs, 
als je de grens over gaat: het 
fenomeen blijft bepaald niet tot 
Nederland beperkt. 

Misschien moeten we de term "de 
laatste jaren" een beetje nuan
ceren, want prentbriefkaarten 
worden al vele tientallen jaren 
lang verzameld. Ook dikwijls op 

~hema: molens, koninklijk huis, 
bloemen, stadhuizen, noem maar op. 
Kaarten met een krant erin hadden 
ze vroeger ook wel, en een paar 
van die oudjes kochten we vorig 
jaar op een beurs in Zwolle. 

Een kaart die een smile verwekt... 

Het is niet eenvoudig om aan te 
geven wat nu de aardigste kaarten 
zijn. De mate waarin ze in soorten 
kunnen worden ingedeeld is vrij 
beperkt. Je hebt natuurlijk de 
kunstkaarten, met reprodukties van 
het soort kunstwerken waar Alan 
Tigay onlangs ~n dit blad een 
artikel aan wijdde. Ook daar 
hebben we inmiddels een paar van. 
Maar moderne kunst komt veelal pas 
na enige studie of uitleg tot haar 
recht, en daarom zijn dit eigen
lijk ~iet de kaarten waar we het 
meeste plezier aan beleven. Dat 
zijn namelijk degene waar je iets 
in herkent, en die bij de eerste 
indruk een smile teweegbrengen. 
En ook daar hebben we een stel 
van. Eén ervan vindt U hierbij 
afgedrukt. 

Veel meer dan dit valt er in feite 
niet van te 'melden zonder in her
halingen te vervallen of lang
dradig te worden. Zoals de meeste 
verzamelingen is het maar een 
aardigheidje. Heer Kisman: 
bedankt!- A.Oostra-Boelens 

7 
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Volgende gegevens haalden wij 
uit Le Soir, Brussel: 
De Nezavisimaya Gazeta (kop 
hierbij afgedrukt ) 
verschijnt driemaal per week 
sedert december '1990. Het is 
de eerste onafhankelijke 
Russische krant, die 
gebaseerd op "totale 
persvrijheid. " Er werken 80 
journalisten en 40 
korrespondenten zijn over de 
hele Sovjet-Unie verspreid. 
De eerste maand werd reeds 
een oplage gehaald van 
170.000 ex. Toch werd de 
verspreiding gehinderd door 
de van overheidswege 
opgelegde papierbeperkingen. 
Het was de eerste krant die het 
voorstel voor een Unieverdrag 
tussen de Republieken 
afdrukte. Het was de enige 
krant die durfde uit te komen 
met een kop: "Poging tot 
militaire staatsgreep in 
Litauen." 

Op dinsdag 20 augustus 
verhinderden de coup-plegers 
de verschijning van de 
Nezavisimaya Gazeta. Het 
hoofdartikel werd naar het 
buitenland gesmokkeld en 
verscheen te Brussel. 
Hoofdredakteur Vitali 
Tretiakov schrijft onder de 
titel "Wij gaan de vrijheid nog 
meemaken" : 11 Diegenen die nu 
de macht namen, zullen er 
vlug van beroofd worden. Zij 
vertrouwen zichzelf niet en 
elkaar niet. Wij gaan de 
vrijheid tijdens ons leven nog 
mogen meemaken. Kan het zijn 
dat ik mij vergis? Nee, ik 
vergis mij niet. " 

LANDELIJK RUSLAND 
"Selskaya Zhizn", tot nu toe de 
monopoliehouder in de Sovjet
landbouwpers wanneer het om dag
bladen gaat, heeft met een aantal 
konkurrenten te maken gekregen. 
Niet alleen komen er steeds meer 
regionale landbouw-weekbladen, 
maar afgelopen juni is er boven
dien een tweede dagblad voor de 
boeren verschenen. De krant heet 
"Krestyanskaya Rossiya", hetgeen 
zoveel betekent als "Landelijk 
Rusland". De redaktie meldt dat de 
krant in hoofdzaak commerciëel 
nieuws zal brengen, naast berich
ten over de sociale en politieke 
ontwikkelingen voor zover de 
boeren daarmee de maken hebben. 
In "Krestyanskaya Rossiya" wordt 
geparticipeerd door het pers- en 
voorlichtingsbureau van de 
Russische Republiek, de staats
commissie voor landhervorming in 
die republiek, en een groep 
journalisten. De eerste edities 
hadden een oplage van 100.000. Men 
verwacht de half miljoen te halen. 
De kosten worden voor een belang
rijk deel teruggehaald door middel 
van advertenties: 20.000 roebel 
per volle pagina! 

LE DRAPEAU ROUGE WAPPERT NIET 
MEER; LIBERTé5 KAPT ERMEE 
Op 5 februari 1991 is "Le Drapeau 
Rouge", dagblad van de Belgische 
Communistische Partij, opgehouden 
te verschijnen, om plaats te maken 
voor een nieuw "pluralistisch" 
dagblad dat ook zou openstaan voor 
alle andere linksgezinde bewegin
gen. Een voorbeeld hiervan zijn 
de Christen-Demokraten verbonden 
met het voormalige dagblad "La 
Cité", zelf ook om financiële 
redenen overgegaan op wekelijkse 
uitgave. (wij hebben begrepen dat 
"Le Cité" het ook als weekblad 
niet heeft gehaald.- red.) 
Het nieuwe dagblad "Libertés· is 
op 6 februari 1991 van start ge
gaan op tabloid-formaat, zonder 
reklame, met veertien journalis
ten, en een beperkte redaktionele 
inhoud. De financiële steun die 
van andere linkse groeperingen 
werd verwacht is nooit gekomen. De 
Communistische Partij heeft dan 
ook moeten besluiten om niet nog 
méér geld te investeren in deze 
schijnbaar hopeloze zaak. Volgens 
de journalisten van "Libertés· 
zullen zij niet de vastgestelde 
opzegtermijn uitbetaald krijgen: 
de kas is leeg. Op zaterdag 10 mei 
j.l. verscheen de krant voor het 
laatst.-

(M.Deblanc, Ivoz-Ramet, Belgie) 
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ocking evidence confi 
Dr MAX ROBER'fS 
SpGclal to TM NEWS 

Tbe NEWS has found dramatic ncw 
cvldence to prove that John F. Kcnncdy 
dldn't die In Dallas and Is allve today as 
we rcported in our August 21 cdlUon -
photographs of hlm and wlfe Jackie that 
we re taken at a secret hideout in 1971, 
elght years aeter his alleged death in 
1963! 

The pictures originally appeared in a major 
ncws magazine and c1early show the frail. wheel
chair-bound farmer president. Jackie and two at
tendants on an aftemaan stroll along the edge of 
• forest. 

They were taken on the Greek island Skorpios by Brit· 
ish civil service employ~e 
George Duncastle. And ex
pert pholo analYIiLc; ('ommis
sioned by The NEWS agree 
that they dep iet JFK and 
his wlfe, their twins or 
their doubles. 

"As (ar as 1 am con
cemed, these pictures con· 
tlrm that President John F. 
Kennedy survived the a$· 
sasslnation atlempt - aod 
mlght still be aHve loday," 
said Jef( Davis, onc of six 
experts who analY2.ed the 
pholos lor The NEWS. 

"They don't appear to hllve 
been altered or retouched. And 
a compuler-t'nhanced dospup 
of the central ligure obviously 
reveals John Kennedy's fa,e. 

"I{ thp Image.'l aren', of Pre.'l
ideol Kcooedy ano hl~ wLfe. 
they've gol IWlns or douhlell 
thai nobody kOI'w e.Xlslcd .. 

Tilt" NEWS IJle"'" lhe lid oH 
th{, apparent Kennf'dy a.~sa.~si
nallOn h03X in AUf.:ust Wllh 11 
llt<lt)' ha$cd on ao umo!leltcd 
lelter trom Dr. Sonya Faron, 
who dll'ms to hav~ heen Ken· 
np.d)",!, reniooa\ physlcjan {rom 
196.1 10 1989. 

In 00 uncerlaln lerms the 
(Continupdon P3f.:1" 4) 

COMPARI 'h ... photoa of Jo(ki~ with tht photOI of th. womo(l in thll pt(;llA,ot hlkon by ,ourht 
6e<>1110 Dunc;olth. Hoh otpocicrl!y IImilGl"i'", in ke-rchlof ond glo .. o •. 

dOltling irnogel ond con
fi,meel thot the", .how JfK, in 
ci,cle, being helped by hit 
.... ift., Joekie, Af left, two otten 
dant. help .he farmer P,. 
out ol hit "'hulchO;' a. loeleie 
look. on. RIGHT ItHET: 0 cam
pUhr-enhoncC'd clouup d-eorly .hMIfl 
th" charGete,i,ti, fadal feature, of 
Joh" f. Kennedy. 
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Van sensatie gesproken ... 

De "absurde" pers ! 

In ons vorige nummer beloofden wij u het toppunt van 
sensatie: hier is het. Kennedy leeft nog, zie de foto's 
trouwens, maar het blad weet niet waar hij zit. Als u 
het weet, dan krijgt u een cheque van 1 miljoen dollar 
(zie volgende pagina). Met dank aan de h. Lowenhardt voor 
kopie van dit Amerikaans krantje, dat nu ook een Neder
landse navolger heeft: "De Nieuwe". 
In feite gaat het hier niet om sensatienieuws- daar moet 
nog een grond van waarheid in zitten, zo van "waar er 
rook is, is er vuur", maar om kompleet absurd nieuws. 

Will he run for 
President in 1 

See the 
.tmillion check 

thot con he 1-0UfS -

lOf leoáing us to lFK! 
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(Contmued from Page- 2) I sta:-- on Sktlrpios powerfully 
neurosurgeon staled that Ken_isupporl Dr. Faron's story. 
nedy not only survived :m ru;. i AcC'OrdtnJ;: l.o the CanAdlan 
ussin's buliets, he :arranged to I news magUlne. Greel.; s.hlp~tnJ:: 
nee the Uruted Sutes and rt:-I tycoon Anstotle Onzsls hlred 
mains conscious and aware _i nUTSt- Koula Markopoli::; to takf' 
though shghtly br.un-damaged I ~re ?f Kennedy dunng one of EyeWltnes::, Martha He\Q,-itt 
&nd c:nppled _ todav. I hlS Y1Slts In 1969. uid the same. 

The doctor also noted that I Sh~ s.:ud Kennedy was the And the ImphcatlOn that 
thE- 73-vear~ld Kenned... h.a.." l only pallen! ID Onassls' private Onassls had a hand In tudin~ 
c:ontmuêd te) advise Amenca.n· hosplt.al .:md described hlS in- and c:.anng ror Kenn4:!"dy af ter 

~=;~e~~;:::c:~~~~~~e~n10~1 ~~~~:td I:~~d~~:: :e~'~~ng, ~1~e~e~~~·U~I:~daS:t;::p?~:~~ 
tbe past 2i yea.rs. I "H(, wi'"lghed practically noth- sc:enano mentlone-d in Dr 

Repented nttempts to reach m~ and yOll c:ould only guess; Faron's letter. 
Dr. Fnron h:avl'" been fnlltless I wh:lt he had ~n IIke beiore hlS: The physlclan s:l.Id Kenn{"dy 

:~e~~~tsth!~.~~:n~h~~: ~n~:~~e:.~·~~~a~~~~~~ieOO!I~ I ~::~h~:k:l~· !~~~~~Is~~d ~ 
!he allegnllons conumed In ht-!": th~ entlre back or ius hend ",·as::!. ' elite group of polltICi::!.n:>. busl
lett.er. I SCllT1"t'"O m.ass. I nessmen ::md CIA O~Tll.tlve!' to 

But t.he 1971 photographs of: oOIt had obvlously been oper-, spint hlm .out of the- countr ... 
N.ennedy Imd J.zc};i~. ..Ionf: I ated on se-vernl umes ~md there- when nnd I[ the assassmatJOn 
witlf testlmony [rom a woman WllS n metal plat€" under thc was nttempt .. d 
..-ho dauw; to h..sv€ been I s~n to pTOt.e<:t what WliI..\> left of, The suggest.lon t.h.:!l Ken
Kennedy.~ nurse duon/: hlS! hl~ bram. nedy conspIred to fake hl!' 
"WI:ItJC.y 'IIIOil.U' Nt:W~ (\5."" Çl~7-U': H~ ~ust have had a tremen· death is staJ:#:ennJ;. but Dr 
~ --..J. b,- ""_th .... _ 1'0 ..... I~, . dous Wil! a.nd :< stront: can5tltu- F.aron mSisled th.a: hl;" had to 
~lt 5t""~;~.';:f, i:;;n; n~:!T~ tlon. do 11 10 prevent [uture atlacks 
_~ •• _~ ............... l:l>_dCl,.,..pc><l ··Somellmeswenurses\Q,·ould on hlS lire. =:: :lt;::~,~"i<::: ui:: ~'.u~=~, "Wonder hov. he e,·er sUT"VJved JackH' Kennedy·s 1968 mar-

~lW=:fwl;;r~::; at ~~~' yet another eyewltness. ' ~~~e ~ ~~a~;te:~~h~o al~~e: 
;:_7:~ .~';-i:~~!2:. e!l~~ :~~ ft:!d~g~~~~ T~ ~~~~ ~~~~~edl~ :~s ::I~de:c~t ~~ 
~1:2IM.Pn,,~mOSA I heoftenS.9."I.lo Kennedy or a man support that theory. 

> 
C 
(j 
o 
C 
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~ 
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Wat is het verschil tussen de 

Pravda (Waarheid) en de 

Izvestia (Nieuws) ? Antwoord: er 

staat geen nieuws in de Pravda, 

en geen waarheid in de Izvestia. 

ZatB~dag 24 augustus was het 

nieuws dat de Pravda, voor de 

eerste keer sinds de bolsjewisten 

aan de macht kwamen in 1917, 
er niet in slaagde te verschijnen. 

Het was Boris Jeltsin die de dag voordien de Pravda 

samen met vijf andere kranten verbood, op beschuldiging 

van medeplichtigheid aan de mislukte staatsgreep. 

De krant ondernam een laatste poging om zichzelf te 
redden. De editie van vrijdag had de ondertitel 
"Orgaan van de Kommunistische Partij" al geschrapt en 

vervangen door "Algemeen Politieke Krant van de 

Kommunistische Partij". Het mocht niet baten, blijkbaar. 

Een krant die elke dag plechtig verklaarde dat zij op 5 
mei door V.I. Lenin was gesticht, een krant die op 
haar voorpagina bleef oproepen "Proleta.riërs aller 
landen, verenigt u" was wel gedoemd om het eens te 
moeten afleggen. 

De oplage van de Pravda daalde van 11 miljoen in 1988 tot 

7,7 miljoen vorig jaar. Op de stranden gebruikten de 

mensen de Pravda eerder als zonnehoed dan als lektuur. 

Tekort aan toiletpapier was nog een reden om de Pravda 

te kopen. De hoofdredakteur, de laatste dan, Ivan Frolov, 

stapte op in de beste tradities. Tijdens de staatsgreep~ 

was hij nergens te vinden en nadien zei men dat hij ziek 

was. Bijgaande tekening is een kunstwerk, die ik ergens 

uitknipte zonder de naam van de kunstenaar te noteren. 

Het werk dateert wel van maanden voor de mislukte coup. 

(un) 
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Tabloïd-oorlog 
Op het 
oostelij front 

Zoals reeds gemeld in ons vorige nummer, 
wordt er een bittere oorlog uitgevochten 
door westerse mediagiganten op de 
lukratieve Oosteuropese markt. Twee 
protagonisten in de ex-DDR hebben 
intussen de legale strijdbijl begraven die 
zij hadden ontgraven nadat een topman 
van Burda naar Springer overliep. Maar 
voor de rest staan zij met getrokken 
messen tegenover elkaar op de Oostduitse 
markt. 

Uiteraard gaat het om Bild, dat eigendom is 
van de uitgeverij Axel Springer. Vorig jaar 
had de oplage van Bild in Oost-Duitsland 
reeds 1 miljoen exemplaren bereikt. De 
konkurrent is sedert mei dit jaar Super!, dat 
gedeeltelijk eigendom is van de Amerikaans
Australische magnaat Rupert Murdoch. 

Super! (eigenlijk een geesteskind die 
inmiddels overgelopen topman van de 
uitgeverij Burda) wordt trouwens in Oost
Berlijn gedrukt en neemt het op voor de 
"Ossies", de Oostduitsers dus. Een kop: 
"Bluffende Wessi met bierfles gedood. De 
stad Bernau (in de voormalige DDR, un) is 
blij met zijn dood." Het blad Super! kost 
slechts 30 Pfennig, reden waarom er thans 
al zo'n 400.000 per dag worden verkocht. 
Bild is gezakt tot 550.000 ... Waaruit blijkt 
dat de markt van 1 miljoen sensatienieuws
lezers in de x-DDR konstant blijft. 

Vandaar die bikkelharde strijd. Bild heeft 
als tegenzet zijn prijs laten zakken van 50 
naar 40 Pfennig. De Oostduitsers hebben 
zo'n konkurrentiestrijd aan de kiosken 
natuurlijk nog nooit meegemaakt. 

14 

Alweer een mislukt 
tabloid-avontuur 
Claro in Spanje 

Het uitbrengen van Claro, de enige 
sensatiekrant in Spanje, een avontuur 
van de Duitse Bild-uitgever Axel 
Springer, is op een peperdure 
mislukking uitgelopen. Vier maanden 
na de lancering van Claro lag het 
121 ste en laatste nummer in de 
kiosken. Toen deze getrouwe kopie van 
Bild Zeitung op de Spaanse markt 
verscheen gokten de initiatiefnemers 
op een dagelijkse oplage van een half 
miljoen. Ambitieus werden aparte 
edities gemaakt voor Madrid, 
Barcelona, Valencia, Sevilla en het 
Baskenland. De investering van 270 
miljoen gulden (5 miljard B.fr.) was 
gelijkelijk verdeeld over Axel 
Springer en de uitgever van de Spaanse 
konservatieve krant ABC. Bild
redakteuren hadden maandenlang de 
lancering voorbereid. In laatste vier 
maanden versleet Claro vier 
hoofdredacteuren. De laatste .weken 
zakte de oplage naar 25.000. 
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Kiejman, fusible de Mitterrand. p.2 
J'sl Ju1'6 dil lIO"S émouvolr, d'amltló ou dB aolg,., qu'/mpo,'el !klll,lll'l' Satirische pers 

bloeit in 
Frankrijk 
De Franse satirische pers bloeit 
welig en volgens sommige 
kommentatoren heeft dat te maken 

1------~~~.~=:-~:-=~~~~~~f;;:-.~"'§'i:,G~;'~:~~:'~;~:.'Mr'~:;~~"_ L_ met het poll'ti'eke verval. De ' ,* f,~~:'!:,~·,~·r::~: ... 
satirische pers heeft volgens Johan 
Anthierens een dubbele funktie: 
"grijnzen om de dingen die in feite 
om te grienen zijn en de waarheid 
overdragen die deftige confrères 
verbloemen of verzwijgen ... 

LEGLAIVE 
LA BALANCE ET 
. LA CASSEROLE 

Frankrijk heeft thans 3 satirische 
titels: Le Canard Enchaîné (reeds 
bijna 75 jaar), L'Idiot International 
(20 jaar op de markt) en sedert 
nieuwjaar '91 ook La Grosse 
Bertha, zo genoemd naar de 
Duitse reuzekanon uit de Eerste 
Wereldoorlog. 

L'ldiot International verschijnt 
op 8 pagina's en op ongewoon 
groot formaat. Posterformaat van 
63 op42cm I 

Bekendst is natuurlijk de Canard. 
" De Geketende Eend" heeft een 
oplage van 500.000 ex. In het 
Frans betekent "canard" zowel een 
familiaire omschrijving voor een 
krant als een eend als nep-nieuws 
(een scoop die achteraf een flop 
blijkt te zijn). 

Beroemd in de geschiedenis van de 
Canard is het verhaal van de 
diamanten-deal tussen Giscard 
d'Estaing en keizer-kannibaal 
Bokassa van de Centraalafrikaanse 
republiek. Dat kostte mede 
de verkiezingsnederlaag van 
Valéry Giscard in 1981. Er is ook 
de afluisterapparatuur die onder de 
regering Pompidou in de lokalen 
van de Canard door "loodgieters" 
werd geplaatst. Sindsdien betekent 
in het Frans "plombier" niet enkel 
loodgieter, maar ook luistervink. 

15 
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Onderstaande pagina van de Gibraltar Chronicle van 5 februari 1985 doet het verhaal van een 
25-jarige jongeman die op een Vespa, vergezeld van zijn meisje, als eerste de na 16 jaar 

geopende grens tussen Gibraltar en Spanje overschrijdt. 

fo!.:.'n(s-

HAltE 
SCOTCH WIl15K V 

LEWIS STAG NETTO LTD. 
lel 71:1t>óó 

"YFS. YOlJ'lll-: TIIE FIRST VEHICLE ACllOSS!" 

SHORT RIDE INTO HISTORY 
I'AC/) IJLiVA IN SI',\IN 

"HU5 /1,1;.1111',0111 Huil 2~, 11I1:"lllI'r 1'>1/11 hl\ I:ulfrll'l,n, lll",-.I-I';I:II'I,,·,1 iltJ1lYt, drov>J tll"lr way 1010 
11111 I'.IK'·' ol hl~tH'~ II,IIUII: 11 "111\(' \'I'~lloI \\Ith IIUfI,I", pl.'I!" (',Ulll 11!J.1J 10 cf"'("III',)ly conllll\! 
111 tlll' IlilJI ti, •. " la~t 11'11);111111'1( "'·.lrll'II"II'. Implls"d b)' (io'IH'lal fr,Hlr,) ,'KJIIiSt Glhraltar lti ycars 
11K!), 1111l 1'l'Iork 1'1\11 1)1 til!' hJ'H 1.1t/" \\.I~ phr11t(111) ('llIIH'iJ "Ul Lr lilt' CII'II GIl\CrUUf uI 
C:Ulil. !o .. r M,Ut.UIII 1)"'1U,'1I,1II11 flll"Ij.) "Iwll 11" uIII'," •• 'd lilt' i:; ,11' :]t Illur mwulc\ P"\! 1IlIIIwght, 
Jt!~u~ hntJ patkt~J 11\\ !tIOII'n'\,'I., JU,I lil ("mt of Ihe p"'hoillt.lr,v CustoHl 1:1,11" al Iht "IIJ ol 

UIl' :\vf'nlda tlr Ah,11 alill \\;" 1,'~oll!tl' In IJl' Ihl! 11'$1 fI"" '01 til cr(J~s lUW (jlhlJI!,H through B 
tuil)' "IH!n (r',I1II~r, At UIl",.\\IIIE,tel,\' 6pm lil! UJld th,: Cllh'llirk: ~ I 1jU!:uetl up at .troun\! $U~I:II 
1I1 111(' IlInrnlllr, Bntl I "111 Stil)' ' .. 'rr- tHltl II<Jpclull)' t,,! 11'" (u st pcr~lln 10 p,,Us Ulrou!l,h," Intlecd 
he nr,."omplllh·,d Ills alm ~ IlIIl' IfIur hO,HS later IU he "lt',1 p:,,1 til!' C'fI)lId ol ~p~"'latr,n oud 
e~pI'rlnllt ff'p,lrtclS UIIJ calli/'ril UH'/I Ih·! I'JUd hoot uI Im 11111t(,rhlke pra':tkull)' tlmy,ned 1.1)' 
tl'f' J1I1I1111111 (III'~ 0/ IlIlIulIll" .. hl,' IInIHI'~f'rs f,n IInlh ,I,hl~ ui Lh" Irontlt'r, 

111)"1\ IIntll," Ih~ 1,\-.10(11' 1'~I'1I1 111"f e \\,1', ,111 .llr ol "~t:l1 "IO"UI Ihl! lIul)' In Iht' IIItnll'ljl.Jltl 
'fh'IIIII'! of tJ,e /ruIlIkt b\[I 'Hr 11I'\',,,nL J'''''IIlc ut all 11;1'" ,11111 l'ulJUt,11 twlln/', t.JI~I'U 111 /111: 
Ifllnttet ,md 'p'(":ulatl~,1 0110Iul (he tilt!),,!, On I/Huru hll({'$, ti! tl,H~ alltl til ~t.\JI'S and kl'hk~. Ihtre 
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aU/ET WELCOME 
I~:I~,~,!,::~~:;: ',i:A.H.lë It-Î 1,11111,\1 lAU 

111"''''''''''"' otH,H~If',1 (h.' nlm,'r.l~ ot 1I,IC1ilalll,J.l \'1'''" \\'I!h til,1t 'ol' /'rl 111",'11 

"FIJTURE WELFARE AND 
PHOSPERITY ENHANCED" 

"'" ',I,I"ll 50U Ilt'uillu "",'Ill d (11t: "Pl'.II'.S ',f :111' ç,,, .• , .. ', 
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'De Britse kroonkolonie Gibraltar 
beslaat een oppervlakte van 6 
vierkante kilometer, en telt ca. 
27.000 inwoners van zeer gemengde 
afkomst. Er wonen natuurlijk een 
aantal Britten, maar de eigenlijke 
Gibraltarezen hebben voorouders 
die vanuit Portugal, Malta, Genua 
of (zelfs) Spanje zijn gekpmen. 
Hun voertaal is evenwel Engels, en 
ondanks diverse Spaanse pogingen, 
in 1966 ondersteund door een 
VN-resolutie, óm de Rots weer bij 
Spanje te voegen, willen ze Brits 
blijven. De uitslag van het 
referendum van 1967 heeft de VN
resolutie effektief ontkracht. 

Gibraltar is ~atuurlijk gewoon met 
militaire middelen verovered, en 
wel in 1704. Een gecombineerde 
Brits-Nederlandse vloot onder de 
admiraals Rooke en Oallenburgh 
zette mariniers aan land die de 
Rots, tot en met de landengte die 
de verbinding vormt met Spanje, 
bezetten. Eén en ander moet worden 
gezien in verband met de Spaanse 
Successieoorlog, waarbij Britten, 
Nederlanders, Oostenrijkers, Denen 
en Portugezen streden tegen o.m. 
Fransen en Spanjaarden. De Vrede 
van Utrecht (1713) bepaalde dat 
Gibraltar Brits zou blijven. 

In vele van de oorlogen die de 
Britten sindsdien hebben uitge
vochten heeft Gibraltar een rol 
gespeeld. Vooral ook natuurlijk in 
de Tweede Wereldoorlog, met zowel 
aan de land- als aan de overzijde 
niet direkt zo vriendschappelijk 
gezinde neutralen. 

De kolonie heeft een dagblad: de 
Gibraltar Chronicle. De ontstaans
geschiedenis van deze krant is 
waarschijnlijk uniek in de wereld. 
Wij vertalen voor U een deel uit 
het artikel ·Pressed into Service" 
door Dominique Searle, verschenen 
in DGB Airways" , het "in-flight"
tijdschrift van deze luchtvaart
maatschappij. Van wanneer het 
dateert is evenwel niet helemaal 
duidelijk. 

GARNIZOENSBIBLIOTHEEK 
Niet minder dan 500 boeken werden 
door in Gibraltar gestationeerde 
leger- en marine-officieren ter 
beschikking gesteld ten behoeve 
van de Garnizoensbibliotheek, die 
in 1804 werd geopend. Sir Robert 
Boyd, de Gouverneur-Generaal, had 
zelfs ~100.=.= geschonken voor het 
goede doel. De eerste plannen 
waren al in 1793 geopperd door de 
toenmalige kapitein Drinkwater. 
Zowel Boyd als de Luitenant
Gouverneur, gen.-majoor O'Hara, 
stonden er positief tegenover, en 
al spoedig begonnen de boeken 
binnen te stromen. Nog eens 674 
boeken werden in Engeland besteld, 
en toen werd al gauw duidelijk dat 
het vertrek, dat er in een voor
malig klooster voor was gereser
veerd, veel te klein was. 

Toen Drinkwater naar elders werd 
overgeplaatst nam een zekere 

"kapitein William Fyers de taak van 
bibliothecaris op zich. In 1799 
(dus in wat wij de Franse tijd 
noemen) liet deze een circulaire 
verspreiden waarin de officieren 
werd gewezen op het nut van boeken 
lezen, speciaal die over krijgs
wetenschappen. 

Na enkele weken was er een bedrag 
van 500 pond bijeen. Plannen voor 
een nieuw eigen bibliotheekgebouw 
kwamen in een stroomversnelling 
dankzij kontakten van O'Hara met 
de Hertog van Vork, ook toen de 
oudste broer van de Prins van 
Wales. De Hertog ondernam stappen 
bij de toenmalige premier, William 
Pitt, en die gaf op zijn beurt te 
kennen dat de Britse belasting
betaler maar voor de rest van de 
benodigde 1200 pond moest zorgen. 

Nu was Fyers naast bibliothecaris 
ook toevallig de commandant van 
het geniedetachement in Gibraltar. 
Hij nam zelf het ontwerp voor het 
nieuwe gebouw ter hand. Een oude 
boerderij werd gesloopt om plaats 
te maken, en in 1804 was de nieuwe 
Garrison ,Library klaar. Het gebouw 
staat er nog steeds, tegenover het 
Holiday Inn hotel. De klok in de 
,leeszaal, een geschenk van de 
verzamelde officieren in 1887, 
staat permanent op 20 voor tien. 

SCHANDAAL 
Nog vóór het gebouw was opgeleverd 
werd de bibliotheekcommissie in 
een schandaal verwikkeld. De 
notulen van augustus 1799 ver
wijzen naar een besluit om een 
tweetal boeken, "Memoires van 
Ridder Faubias" en "Kind der 
Natuur", te verbranden. De aan de 
beslissing voorafgaande discussie 
schijnt erg verhit te zijn ge
weest, met name van de zijde van 
die officieren die nog niet in de 
gelegenheid waren geweest de beide 
boeken zelf te censureren. 

DRUKPERS 
Temidden van deze roerige debatten 
werd een historisch besluit 
genomen van een heel andere orde. 
Er werd een drukpers besteld, die 
samen met allerlei toebehoren in 
1800 vanuit Londen werd ver
scheept. Dus ruim voordat het 
nieuwe gebouw klaar was. De 
assistent-bibliothecaris, een 
burger met de naam Bouisson, zette 
een drUkkerij en een binderij op, 
vooral met het doel de boeken in 
een goede staat te houden, maar 
ook om drukwerk voor het Gouver
nement te kunnen vervaardigen, en: 
te proberen een nieuwsblad uit te 
geven. 

PRII<ilEUR 
Het eerste proef-exemplaar werd op 
4 mei 1801 uitgegeven. Het bevatte 
o.m. nieuws uit Egypte. Het was 
kennelijk een succes, want het 
werd op 15 mei gevolgd door het 
eerste nummer van de Gibraltar 
Chronicle. Bouisson was redakteur, 
en hij gaf onmiddellijk te kennen 

17 
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liever geen bijdragen van lezers 
te willen ontvangen, om hen een 
mogelijke weigering te besparen. 

Al spoedig in haar bestaan kwam de 
Chronicle met een wereldprimeur: 
op 24 oktober 1805 meldde zij de 
Britse overwinning In de Slag bij 
Trafalgar, en de dood van admiraal 
Lord Nelson. Dit nummer is uiter
aard zeer gezocht bij verzamelaars 
vooral omdat The Times het 
nieuws pas op 5 november bracht. 
Ook als primeur! Wijlen Charles 
Douglas-Homo, in leven hoofdredak
teur van The Times, was van mening 
dat zijn krant het nieuws uit de 
Chronicle moet hebben overgenomen. 
Tijdens de jaarlijkse mis die in 
Gibraltar wordt gehouden ter na
gedachtenis aan Trafalgar worden 
belangrijke passages uit het 
bewuste exemplaar van de Chronicle 
voorgelezen. 

De allereerste nummers verschenen 
in een tweetalige vorm: Engels en 
Frans. Ze kostten ongeveer zoveel 
als een arbeider per week kon 
verdienen. Tot 1930 werd het blad 
met de hand gezet; de eerste 
Intertype zetmachine kwam in '31. 
Het sap van de draken boom, ook wel 
genoemd drakebloed ofwel rode gom, 
werd gebruikt voor het maken van 
clichés. Tegenwoordig wordt het 
blad op een offsetpers vervaardigd 
en is het een volledig Gibraltar
ese commerciële onderneming. Nog 
tot voor kort werd erg veel met de 
hand gedaan, waaronder ook het 
vouwen van de krant! 

De Garnizoensbibliotheek is niet 
zo lang geleden, ten gevolge van 
geldgebrek, opgehouden met de 
uitlening. Maar de beroemde 
collectie boeken kan nog steeds op 
aanvraag worden geraadpleegd. Het 
gebouw, met zijn schitterende 
Large Room en gietijzeren wentel
trap, wordt ook nog steeds regel
matig gebruikt door burgers en 
militairen, waaronder de plaatse
lijke bridge club. 

SPAANSE HAREN 
Vanaf het eerste begin onder 
Bouisson is de 'Gibraltar Chron
iele' de weerspiegeling geweest 
van de evolutie die zich in de 
identiteit van de kroonkolonisten 

heeft voltrokken. In 1807 dreigde 
de Gouverneur verdere publikatie 
te verbieden als de bibliotheek
commissie (de formele eigenaar) 
een andere redakteur wilde benoe
men dan die hij op het oog had. 
Nog in 1870 beklaagde redakteur 
Mainwaring Dunstan zich over de 
mate van overheidsbemoeienis. In 
1871 kreeg het blad de instruktie 
Spanje niet togen de haren in te 
strijken, en tot in 1940 mocht er 
geen plaatselijk nieuws worden 
gebracht. 

UNABHANGIG OBERPARTEILICH 
De huidige redakteur, Francis 
Cantos, verklaart dat zijn krant 
wel eens wat te veel met Nelson's 

overlijden wordt geassociëera: 
"Het begon als een bulletin voor 
de troepen, en heeft zich gelei
delijk tot een plaatselijk dagblad 
ontwikkeld." Hoewel Gibraltar 
Chronicle Ltd. eigendom is van een 
stichting waarin zowel burgers als 
militairen deelnemen, is de onder
neming volledig zelfstandig. 'We 
zijn vrij te drukken wat we 
willen. De winsten worden in het 
bedrijf teruggeploegd ten behoeve 
van investering in nieuwe appara
tuur en dergelijke." 

Het blad telt vier full-time 
redaktieleden mot inbegrip van een 
fotograaf. Cantos is trots op de 
objektiviteit die de Chronicle in 
haar vaandel draagt: "We volgen 
alles, aan alle kanten van het 
politieke spektrum, en geven ook 
onze mening daarover. Maar die is 
alleen op waarnemingen gebaseerd, 
en niet op partijvoorkeur.' (Dit 
klinkt bijna als de kreet die veel 
Duitse kranten in hun titel mee
voeren.- DJO) 

COMMERCIEEL 
Zijn eigen belangrijkste bijdrage 
vindt Cantos het commerciële 
beleid dat hij voert. Voordat hij 
redakteur werd telde de Chronicle 
vier pagina's, niet meer. Een blad 
dat de mensen uit gewoonte kochten 
en omdat er verder ook niets was. 

'Ik wilde de nieuwe situatie met 
de open Spaanse grens uitbuiten. 
Er is niet alleen in Gibraltar een 
markt voor de Chronicle, maar aan 
de gehele Costa del Sol." De voor
naamste verkoopargumenten zijn de 
programma's van de GBC (TV-zender 
van Gibraltar), nieuws van de 
Costa, en nieuws uit het Verenigd 
Koninkrijk, naast dat uit Gibral
tar zelf. Onze krant is vroeger op 
de dag verkrijgbaar dan de Britse 
kranten, en is ook goedkoper. De 
adverteerders beginnen de waarde 
van de Chronicle nu ook in te 
zien~ 0 

Afgezien van zijn redakteurschap 
en zijn taak in de behartiging van 
de commerciële belangen van de 
'Gibraltar Chronicle" is Cantos 
correspondent ter plaatse voor de 
"Daily Telograph" en de ·Observer" 
alsmede voor het toeristenblad 
"Marbella Times". Hij is ook vrij 
regelmatig te beluisteren op de 
radio (BFBS, de zender voor de 
Britse troepen te Gibraltar), en 
levert ad-hoc bijdragen aan wat 
voor uitgaven dan ook die met 
Gibraltar in verband staan. • Ik 
breng het grootste deel van mijn 
tijd hier op kantoor door', zegt 
Cantos, en kijkt eens rond in zijn 
antieke werkplek, met hier een 
beeldscherm en daar een toetsen
bord.- (vert. DJO) 
################################ 

Wij danken de Gibraltar Chronicle 
voor de bereidwillige toezending 
van het materiaal waarop deze 
bijdrage is gebaseerd. (red.) 
################################ 
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Krantencuriosa uit de verzameling van L.H.C.Nierynck (deel 7) 

VAN EEN GOED GEINFORMBERDE KRANT UIT DE TIJD VAN DE FRANSE REVOLUTIE? DE KRANT 
\~ABLIEFT EN EEN ILLEGAAL DAGBLAD VOOR I3EVIUJD NEDERLAND I 

DAG 
ILLEGAAL DAGBLAD VOOR BEVRIJD NEDERLAND 

Sl~tcrdijk 'rekent ~f mer o~~logsprofitellrs 

Een illegaal dagblad van nA 
de oorlog? 

In ntY~n~11 \'ford! M flln tw.10i' oorlou. Omdsl da", B~n WOMn h;.11ft Ik 
"'o".lnIJ 1'1'" grOI'P paJl!" \J1'~lvurd. Zo motlm '0'0'>/' thI ..,.,mgh<tld Ir:>rgml Viin 
OIUP hmr1\l<:,nl'ltfn qlrnlff. 04 lulliG d~ honm wo ~ berlc::l'Mn. Et 

lIlIId~n hr.11! dorp!'" uUg"'fl(Klld rJ}o. 
l" .. , Alh~" OY1tf Rffllnd. ~n dit 001109 op bWl::~ 'I. 

Tijdens een recent bezoek aan het Dagbladmuseum in 
Antwerpen (je blijft er komen)kreeg ik van mijn vriend Georges Blommaert een 
exemplaar aangeboden van een Japans tijdschrift (8 blz)op nogal groot formaat 
(opengevouwen 84/116 cm). Alle teksten zijn in het Japansjhet blad dateert kennelijk 
uit de tijd van de eerste wereldoorlog. De groen getinte foto's zijn uitzonderlijk 
helderen vertonen oorlogsbeelden in Vlaanderen. 

Het merkwaardige van dit tijdschrift is dat het aantoont 
dat Japanse troepen daar in België hebben meegevochtenlOp éénvan de illustraties 
staan Japanse officieren in gesprek voor een Vlaams café. Een bijzonder tijdschrift 
al is het onleesbaar. 

Wist U dat in Llelgië een driewekelijkse krant voor slecht-

i\'WDS, WIYES. A,,'fl) WIDOWS' 
,JUr:rT \U.o.unrl. 

OP NIEuwe 

( 

-'- --~-- -_.-._- - ..... - -- ---
Krant voor gel nt er-
neerden in llelgi~ Oud clame.sblnd 
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lezenden verschijnt onder de titel "WABLIEFT" ?Volgens de uitgever Hugo Van 
Nieuwenbergh is de uitgave bedoelt om slechtlezende analfabeten, die alleen maar 
'W kijken, ook vertrouwd te maken met een geschreven medium. 

Volgens mij is de krant door het enorme lettertype eerder 
geschikt voor slechtzienden al doet de titel vermoeden dat het blad bestemd is 
voor slechthorenden •••• Een curieuze uitgave is het in elk geval voor de collectie. 

DE KRANT OP ZONDAG was nog niet voor het eerst verschenen of 
ik kreeg al de "dummy" in handen voor mijn curiosa verzameling. 

Het is een dummy met nogal wat blanko pagina's, markeringen 
voor advertenties, vele foto's met onleesbare onderschriften en talrijke bladzijden 
met latijnse teksten. Echter met een keurige voorpagina gedateerd 14 oktober 1990 
en ook de vermelding 1e jaargang nr.1, die ontbrak op het werkelijk eerste nummerl 

Overigens was ons lid Nanrten Bruna in het bezit van een fotokopy 
van het 0 n~mmer (zondag 19 augustus 1990)met grotendeels blanko voorpagirm, maar 
onderaan bedrukt met de uitnodiging voor het bijwonen van de presentatie op 4 septem
ber. 

Een dagblad Waarvan ooit maar twee nummers verschenen n.l. 
op 21 en 26 juli 1945, was HE'r DAGBLAD (waarin opc;enomen de Haagsche Courant t de 
Delftsche Courant, de Residentiebode en de 'relegraaf ). De ondertitel luidt 
"Illegaal dagblad voor bevrijd Nederland". Het was een parodie op het eerder illegaal 
verschenen "Het Dagblad:vincit amor patriae"dat na de bevrijding in 1945 werd 
verboden door de militaire overheid. In de verzameling heb ik het nr van 21 juli dat 
werd uitgegeven door de C.E.V.O.D.A. (Collaboreerende En Voortvluchtige Ondergedoken 
Drukkers Associatie). 

In een artikel op .de voorpagina richt H.Sloterdijk een vlammend 
protest tegen de Haagse illegale bladen onder de titel "Weer of geen weer, ik 
collaboreer". 

Ik had al een "STOOHPOST" in mijn collectie, maar het nummer van 
de NEDERLANDSCHE STOOMPOST ('s Gravenhage)van 24 november 1861, dat ik via ons lid 
Henk Groenhof te 
de mogelijkheden 

pakken kreeg, heeft een veel decoratievere kop met gravures van 
van vervoer uit die tijd, de postkoets, het schip en de trein. 

Overigens is deze krant niet uitsluitend gewijd aan spoorwegen, 
zoals de titel doet vermoeden, maar meer bestemd voor de handel in het algemeen. In 
de kop daarom ook de woorden Nijverheid, Scheepvaart en Landbouw. 

THE MAIDS, WIVES, AND I'lIDO\'/S' PENNY HAGAZINE is een leuke ti tel 
voor een weekblad dat weinig nieuws bevat maar dat voor de dames in die tijd (die 
konden lezen)een ogenblik vertier bracht in de vorm van poëzie, Society-roddel en 
een rebus maar bovenal een halve kolom over de laatste mode met een houtgavure 
hiervan op de voorpagina. Nijn. oud tijdschrift voor dames dateert van 25 mei 1833. 

r. .• ilC!lJ::;Tlf.\lSCIIEJTll,:, v OE 
1:'" 

'POS r',...u" .... ! .. 
lil .u.JD,~~'" 
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"eD:ete~~e ~~oo:IJ~vror~~~'meten breed r~~!~.J(~~: l~j~'J~k ~~I;;r::::: 
van ',,:,;t.:l,1 lot WI. Op elke oever IA ('CD onRgelmau,h..J.en la \'oork<lllHlll, • 
·.)Ort \'an Eitfelt<Jren opgetrokken .. iO Wat comblo! Do IQlnlll~ \J.D o)OrlOj" nll 

meteu hoog en du.ru.n nangl een Dru~ bU.ml d.u cla KnJpn&d no Rennca OIl.U',ot
gei,!~ die ':a.n ons park. Op e-tla paar lIl.1.Uf ,t la .... e"flc iepAn! En Dfcyf\IJI1l1 \n U4 
t1:{geu \'.1n die brul! waar '{eeo vloer over ,,,,nnien,,. 
ligt. ,oopt eea lVa~ennel If~an langa 
stalen touwen !>eveJtll{d zIJn dia een 
soort wa.:;on d~J...'{en. Deze :t.l~ op de 
hooifta \'an Je I.:;l.al en k:an bIj mlJdet l/aD 
het w3.J!etutei \3.n den eenen oever nur 
den Anderen r.Jden, 

Dit soort van \'r.I..'{enhuIJ, dat ook wci 
overeenKOmJt heelt met dcvneg V'3.~.eea 

àUuc,~~~~\,'l:e~t dete~enan~t6 va~j h;~J~f 
noemen net een wonder dat een bCUl! iJl 
k:unncn ~llm3A\,;t worden. boven 10 dl! 
lucht. ste-no: ~eno~ om zoo een balakea 
te dt.lqen. Hel \S o\'en~eru beprooid met 
een-latijn" ka.ssQlen, zoïxlat de proelove,r· 

~nh~~:I~ ~:a:: d:~~nde~lt~~;\~lcnt 
\'erb«ld u Uól.t \vc af te Antwerpen 

~~fteeb~et ~Ub~~:fd, ~!~j~~?;:, J~blr:~~ 
t.,en hij miOlSler vr-as, en nu hIj er geen 
m.:er :'. nu herhaalt hiJ net, toodat het 

tlX~('rr;;~~~~J~ar;:I~~~r ~oo meten ai \Vat 

A~m.m.,'lI"" H kt>IJ .... ~ 
)Our .illcn schIjn LUUend.lu.u,h]l:" k.njiU"Mlcra 

111 \lJd ,"U nedot wQrden Ûr,.;h:t.lt. Zoo ~ d" 
multl.Ullo:IUp ua Drli'yiIu toch tot i.u (Ildimd 
htbb-tn. f~Jk ral Ya!:l C>BI:I ;t..&;ehuwlI'l~ka 

Ion..JJrenl11Ul UlO. 
Wet ... ' "" m.n o~. ,,,_""" 1 

't h met ... u.neluJnlij'1i <ht de HCTZllmlU(iIlu.d 

.Ja verbn:lnn( n.n hl'( VQDJlU VAn R/I1ElBal"uJ 

oll$ptekclI. ~tur .. cl .... a~jnJIJk u t, dil df 
,cll1de uJ ~ete-tkcnd \!I'Ord$D door din Pf~1 
Ju l;{cpllbhdt .. \liJ..1r\ uJ d.IC1"anr~M Uit',*, 
cel m:.rd"n (eA.uJJ en ond$t rclC1~ - ten etl&d4 
b.elltl t~~<l MMI4,cn til t...e:u:hamm - llMl d. 
trenl CC.-" ~d. Hij uJ "eb J.m .,"&.&tTd!ijnJIJu UI' 

Bql,l' komm .ewrl:Tl tQf :lJJ" .n<md. el~jlc 
tlrebeda cu!uutdt.., UCUIJCIll1, . 

!)o .e;-oodcnUlhhg ~I hij o.ur "\.olw~ 
lQukom~,"'lLlfnjRu.:b.oont>ron(fOOI»~ 
dIlti, ti du... IUd n.u rrond Qu.tblQOI. 

Buit.enland 
Nederland JfccJ. De uru:.;- Jle hier l:lJ moeten 

..:e~l;:.!!,:n ',\OrU~:l tU:iSchen Je twee pI)len JO .. , .. iJ_". ol,,,, ~"" 1Iu< __ 
lal ::"1{ "','at AnJ~o Her!.:. mvel~n zIJn urn Et W'lfJC "p ..111 ')oimlJlol.: ;)"bIJ het ellmd 

" 4" '"" ~~"." h""",." Go zIet viln hier T(ra:;I\(lheuC. :l'1lnonrdtn TUI HoUaruJ. C'ndet., 

• I 
nil"bu l1U.! KubtCIa ,"-&nc;b!jnlt)1c ',enc.hlldeu : tQQrJ.u,cQ .... nne.:rh..t fnlQlmUD:l d.r \"1.u.mKÎlc 
c!af1i!\ ,U1l1Utld ui IlJIl. Dt :\oqrd, til Z • .I.1d~ ; !tudcn bff~llcr IJ. 

~n,;n (Uil 11l1ehu lot ~1u.n(h/ln, Jel D4b~tfnBeltul,lIdenrul!enooi.;:dnj\o"nt.J, 
lnenl-upn.utf'e1!1 tol ::laul.ourr. To ).fUncoen II,nlJen ,eun .... urnp Je leJcn v .. n 'V..,.k.mJnll.:rlll' 
tmn (Ut« 1l<:1 1'I~:JI,"Wf nn dil e1tklf;Kh, la.'l1 (en, tHwl\nen VIn (O<iUHII.JtU en lClloollimJucll 
qsCLüt wordm, olillld.al do ciclitnJ<:hf booid.sufl~ '"olleloo. rullen worden :0V1".Lu.n. 
':nJ ~mic'frlO<l\»n, W<>enWa(IVonJ heel! nHO bel 
dtn ook l1"'Un<;hljnlij\.: löndCf clu.tr ~h licht 
;~Udlm, 

pGnvl~[lIUliffit 'n ,een veert'r ;ut !<io.l 

ha6f (eua.I..Q C<1 Ibi" nor fooftdureQd, terwijl 
ooi! d. f-tell "ted'.a.&nhQuJI, Te Rounnellll (n 
\V~bur,Ita.anJ.c!:l\l1IcnWlJl.:~llonder,ln,Jen 

~~::(:~~I~'::~:~e1I3;;:~~~t .. ~:~ d'; 
Um- door M\l.ach&!!. ID"TtWrUC hWlt tMn twu 
!Jjh=:l1'1I.lI IlUllru:Q CQ f;l:R put dood. dleTU lltn 

"'i.m. 
~t:!i:: :~n ~=7Dt:;:~:en onder .. atu 

'D. mA!I()fl1VOliO rUi bct lw.ul!da 5aksuche 

lt1l'll1JnOm bet~ ..... atCf lirelCJd. 

~:'~, Brussolscha kronijk 

Een \"er:tChn~k~IlJ~ o1dll. e~n echte Banh<'l;"· 
mC!lInOlcht heeit \e.:içiuerQ«ir: (ewoed" :nen t~( 
,oden Jllluer(r! rucht 1\1:J.en fondlO<lpen :net 
lJ,anu ...... ?'i'ru crt !ll:1I "emOlIQ ü:ervelj:efI p"' .... 
tijk gehUil en (e)lnl:. Hel ...... v~~hniä.ehllc I 
G.,e<llllur.uth.eteen St,Bll'IbolomC"l.lln.chlder 
honden wu. np!,.,nde .... ltf(en Ie hla, dlO d~ 
IUchu en bi) ?nn) In J. sloten ro.wJrulen. 
Honeel er lIl..be ven.cbflk~.hjlce ma-uden) -
blj uu~ 1'1n Qur.",mee-stcr Kmnll HItl;«cnre\"Ul 
- om pr. /. 1~4t,Qt"hteel.l ... d bebl>= ui wa:>.!_ 
ldliJnh)1c ll001.C e~n 'eKhlt<Uchnj." ,'ememan, 

~len ileeit op lut J.:r ~ünc.u.l~ BInk ~fn 
mliii\>':n 'v"\ulIuch. lull f'n.nhlc~ ;:C!U"ell di .. 
ree.lJ "" '}mloop lIju. Eo.J1n Jurvend. \'b,· 
mmgennQfll·ren , 

Hkl'I .. ~~ ... _ 0"' .... 1>'9 ..... 4"''' 11' .... "" .. """ ~liuchll"l u.l het d~ IUI$!. m.u.l IIjf\ 'ÜI men 
-:-~,'r'..::! ... :,,~"~.~~\;';:"'~"1Th.. _11'''''''''', ,E~l1dr&cht Tlullt ~lJ.c:;t • 110, op Je ull"eren 

~ 
munt .uapi, \l(1nl men bcelt balQ{fn diG WO<:ird<:n 

~b.., bLtden di. hel tUfU"'J. ~;.r t. ~er"nrcn door ttfl O,:r001l \"1.n tlunnblafW. 
I 01'1'1)lrer \LIl DI Vrot(fwJ Qurn"un~n Da E'lldnchl 1I om Je#p. 

cr 'P<l!tcnd ':lij B!b. I De leerur ral hel •• 

tf:::::' v:~~O~r'-;;:lnl~~;nel::rl~~~ frl:;:,~~.P::,rl~\::~\;; ~:~:'~e v~:bb~~~, ~2: 
,j!firova r~xht !(I"\Itell, ":n 'lnu tUI - ~n hull 1\'lIn !&oQ.'I 'H\1I liJ" Jelu,beHJ en T'llrdt~~ 

'~n~\!c :~~~~ ~:~~II ~"; ~I~c;k,:~~~; ~::~~:rle~u~~~~1 ~1~tl~:::tQ~":!O te~en~:I;I~:n ~~~ 
.1:'~~Q;~I~~;II:·:er.1~:~:::~lv!~'~~n'::l~::~: b<J1(~!\ tllhOr1lll)" monJ 'toen '~ul~~i~n. l~tj 
.;.t d. ~u.Id UJl J~n ltupnlj: '=l,,,, " .. !n I It(~t et wl, ___ 0l \ Ud. 

il"'.ic:PffE<)08bl,UlfQ ')11.1" bG .... e('n .. ~n '<)Qr~J _ ""'_-=-_ • ____ ::t.. . 



Au Courant sept. 1991 Vereniging van Kranten- en Tijdschriftenverzamelaars Jaargang 6 nr. 3 

N. f7, 

~~'S\t_tfhH'~f~t' 
8,TOOM: POST 

Decoratieve kop 

Een uitzonderlijke kop vormt ook die van het Franse 
dagblad LE BIEN INFORlolE degataerd 19 li':ructidor, An V, van 5 september 1797 dus. 
Het blad bevat berichten over talrijke arrestaties in Parijs. 

De kop van deze'goed gelnformeerde krant" bestaat uit een 
cirkel, die gevormd wordt door een zichzelf verslindende slang. In de cirkel 
bevindt zich boven de titel een stralende zon die een kraaiende haan beschijnt. 

In mijn collectie nog enkele merkwaardige Belgische jorante
titels, o.a. STORNLOOP (13-3-1936)dat een orgaan was van het Nationaal Corporatief 
Arbeidersverbond in Antwerpen. 

Een ander Antwerps dagblad was de VROEGPOST, Morgendblad, van 
Antoon Moortgat, waarvan een jaarabonnement 8 frs kostte. Het exemplaar uit de 
verzameling dateert van 15-9-1899. 

"DE SNAVEL" was een krant uitgegeven door en voor gedeti
neerden in het beruchte Kamp van Beverloo in België en de 'foutieven' uit de 
laatste wereldoorlog dateerden de uitgave in 1947 nog met 'Louwmaand'. 

Een satyrisch blad was "LE RASOIR", dat wekelijks verscheen 
in België. De voorpagina van dit scheermes in mijn bezit (nr.49)heeft de gehele 
voorpagina bedrukt met tekeningen van de Unie van Luikse artisten. Een wonderlijk 
blad I 

Een ander tijdschrift met bijzondere titel, is de PuPPET 
SHOW, dat uit Londen stamt en daar te koop was voor slechts ~èn Penny. Het blad 
dateert van 6 mei 1848. De kop vertoont een man met baard die aan de touwtjes 
trekt waaraan allerlei bekende politieke figuren uit die tijd zijn vastgebonden. 

il. In Rotterdam hadden we in 1892 een HUHORISTISCH ALBUM, 
Weekblad aan Schets en Luim gewijd. De letters in de titel worden beklommen door 
verscheidene kind er figuren en daaronder over bijna de gehele pagina een komisch 
voorval in drie tekeningen. 

(w)rdt vervolgd) 
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Op en neer, of liever: heen en weer? 
De dagbladpers in Zuid Korea maakt 
momenteel een periode door van ups 
en downs, waarbij journalisten e~ 
wetenschappers trachten de nieuwe 
scheidslijnen te trekken. Kern van 
de strijdvraag is of de Koreanen 
voortaan hun kranten van links 
na~r rechts moeten lezen, net als 
in het Westen, of van rechts naar 
links zoals o.m. in Japan. 

Een aantal die-hards verzetten 
zich hardnekkig tegen een aan 
kracht winnende campagne om tekst 
in het Koreaanse Hangul-alfabet 
horizontaal in de kranten te laten 
afdrukken. Allé dagbladen in Seoul 
mei uitzondering van de sport
bladen gebruiken nog steeds het 
vertikale systeem. 

South Korea's Kyunghyang Daily News is, above, set 
to read vertically right to left, while on the same 

page an advertisement, below, is in Western style 

22 

Twee vooraanstaande tijdschriften 
zijn dit jaar op het horizontale 
schrift, waarvan wordt gezegd dat 
het gemakkelijker te lezen is, 
overgegaan. De meeste jongeren 
geven de voorkeur aan de westerse 
stijl, terwijl (bijna vanzelf
sprekend) de oudere Koreanen aan 
de vertikale stijl vasthouden. 

Een aantal dagbladen in Seoul 
gebruiken beide, waarbij de hori
zontale methode, die als de meer 
wetenschappelijke wordt gezien, 
vooral voor redaktionele bijdragen 
wordt gebruikt, en de vertikale 
met name voor nieuwsberichten. 
Aangezien de lettertekens dezelfde 
zijn, blijven de teksten voor alle 
Koreanen toegankelijk, ongeacht of 
ze horizontaal of vertikaal zijn 
afgedrukt. 

Het krachtigste argument tegen het 
vertikale systeem is dat het als 
een herinnering aan het Japanse 
kolonialisme wordt gezien. Het 
waren de Japanners die de Koreanen 
dwongen de Chinese manier van ver
tikaal gedrukte teksten te hand
haven. Academici wijzen erop dat 
zelfs de Japanners nu de westerse 
horizontale methode beginnen over 
te nemen. In April 1988 zijn de 
verdiensten van horizontaal ten 
opzichten van vertikaal drukken 
uitvoerig aan de orde gekomen op 
een voorstanders georganiseerd 
congres. 

Ook journalisten oefenen druk uit 
ten gunste van de horizontale 
methode. Een aantal uit hoofde van 
politieke hervormingen nieuw uit 
te geven bladen zal op deze voor 
Korea nieuwe wijze worden gedrukt. 
Een woordvoerder van Shing Dong-A, 
een tijdschrift dat in januari 
horizontaal is gaan drukken na een 
55-jarig vertikaal verleden, zei 
dat verzet bieden tegen de wereld
wijde tendens om over te gaan op 
de westerse manier van lezen 
volstrekt zinloos was. 

Aan de andere kant stelde een 
redakteur van een vooraanstaand 
dagblad dat het vertikale schrift 
al 4000 jaar lang in gebruik is, 
en dat er geen aanleiding is om 
met deze traditie te breken. 

Het Hangul-alfabet werd ontwikkeld 
door King Sejong in 1446, in een 
poging om de Chinese lettertekens 
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te vervangen door eigen Koreaanse. 
H~j beval zijn zoon zich met 15 
geleerden te laten opsluiten in 
een kasteel totdat ze een nieuw 
Koreaans alfabet gereed hadden. 

Ondanks dezo nogal draconische 
methode van totstandkoming is het 
alfabet in kwestie tot op de dag 
van vandaag in gebruik gebleven. 
Wetenschappers beschouwen het 
Hangul-alfabet, met zijn 21 
klinkers en 14 medeklinkers, als 
één van de meest flexibele ter 
wereld.-

(Een artikel van Bruce Cheesman, 
correspondent te Seoul voor één 
van de grote Britse dagbladen. Het 
artikel, gedateerd 31-3-88; werd 
ons toegezonden door John Frost te 
Londen) 

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

VOI-\S A'lJEZ 
l.~ DER~iÈ.~E 
fRoroSi.TiOI\l 
Ët,\~oPÉeN\-.lE? 

Pancho in Le Monde, weliswaar 
ongeveer een jaar geleden : 
Tarik Aziz heeft alle Europese 
vredesvoorstellen allang 
weggegooid en Saddam vraagt: 
waar is dat laatste voorstel 
nu weer ? 

Oplages van de Belgische kranten in 1990 

Nederlandstalige dagbladen 

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

Franstalige dagbladen 

Le Soir 
Vers l'Avenir (groep) 
La Meuse, La Lanterne 
La Nouvelle GazeUe (groep) 
La Dernière Heure 
La Libre Belgique 
L'Echo ( de la Bourse ) 

378.057 
288.491 
191.347 
186.647 
106.168 

45.997 
37.760 

198.089 
149.913 
132.274 
111.395 

97.115 
89.198 
30.235 

60 % van de kranten in België wordt bedeeld via de losse verkoop; 37 % via een 
postabonnement en 3 % wordt gratis verspreid. Het percentage onverkochten bij de 
losse verkoop bedraagt 25 %. De gemiddelde dagelijkse verkoop was 1,6 miljoen ex., 
waarvan 1 miljoen op verkooppunten en 625.000 via een abonnement. (België 
telt sedert enkele weken 10 miljoen inwoners waarvan 9,5 procent vreemdelingen, 
onder wie 45.000 Euro-ambtenaren). 
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Bronnen: Editor & Publisher Yearbook 1986; Benn's Media 
Directory 1987, aangevuld en gecorrigeerd door F.Mans en 
D.J.Oostra. We zijn blijven zitten met een flink aantal 
onzekerheden, zoals bij voorbeeld m.b.t. de kranten van de 
stad Oskarshamn, waarvan niet duidelijk is hoeveel malen per 
week ze verschijnen, en of ze inderdaad nog wel bestaan. 
Voorts blijken er een aantal - meest kleinere - inmiddels in 
andAre bladen te zijn opgenomen.-
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Aftonbladet (SO) Stockholm 
Alingsäs Tidning (L, 3pw) Alingsäs 

(Elfsborgs Läns Tidning och Lerum Tidning) 
Alternativen (?pw) Stockhom 
Älvsborgs Nyheter (?pw) Vänersborg 
Älvsborgs Posten (?pw) Vänersborg 
Arbetarbladet (SO) Gävle 
Arbetaren (?pw) Stockholm 
Arbetet (SD) Malmö 
Arboga Tidning (?pw) Arboga 
Arvika Nyheter (L, 3pw) Arvika 
Avesta Tidning (0, 3pw) Sala/Avesta 
Bärgslagsbladet Arboga Tidning (L) Köping 
Barometern (Co) Kalmar 

(Oskarshamns-Tidningen) 
Berglags Kuriren (?pw) Lindesberg 
Berglagsposten (L) Lindesberg 
Blekinge Läns Tidning (L) Karlskrona 
Blekinge Posten (?pw) Bräkne-Hoby 

(Solvebergs-Tidning och Karlshamns Allehanda) 
Bohusläningen med Dals Dagblad (L) Uddevalla 
Boräs Tidning (Co) Boras 
Borlänge Tidning Borlänge 
Dag, i- (GT/Kvällsposten) Göteborg & Malmö 
Dagbladet (SO) Sundsvall 
Dagen (0, 5pw) Stockholm 
Dagens Industri (5pw) Stockholm 
Oagens Nyheter (L) Stockholm 
Oalabygden (?pw) Borlänge 
Oala-Oemokraten (SD) Falun 
Dalslänningen (?pw) Bengtfors 

1830 415.260 
1865 13.020 

1981 
1982 
1978 
1902 
1911 
1887 
1851 
1985 
1882 
1890 
1841 

1981 
1892 
1869 
1945 

1878 
1826 
1885 
1990 
1900 
1945 
1976 
1864 
1946 
1917 
1925 

7.930 
2.330 
3.540 

32.195 
4.775 

106.100 
4.745 

13.180 
9.530 

16.020 
52.970 

3.720 
16.730 
33.820 
4.895 

39.710 
53.700 

8.720 

12.030 
23.235 
29.515 

403.675 
10.850 
33.045 
7.865 
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Eesti Paevaleht I ~stnika 

Dagbladet (Estisch) (?pw) 
Elfsborgs Läns Annonsblad (3pw) 
Enköpings-Posten (0, 3pw) 
Eskilstuna-Kuriren med 

Strengnäs Tidning (L) 
Expressen (T) 
Fagersta-Posten (0, 3pw) 
Falköpings Tidning (Co, 3pw) 
Falu Kuriren (L) 
Filipstads Tidning (Co, 3pw) 
Finn Sanomat (Fins) (?pw) 
Finnveden (?pw) 
Folkbladet östgötan (SD) 
Folket (SD) 
Folkvilian i Norrbotten (?pw) 
Fryksdals Bygden (0, 3pw) 
Gästriklands Tidning (?pw) 
Gefle Dagblad (L) 
Gnistan (?pw) 
Göteborgs Handels- och 
Sjöfarts-Tidning 

Göteborg~ Kuriren (?pw) 
Göteborgs Nytt (?pw) 
Göteborgs-Posten (L) 
Gotlands Allehanda (Co) 
Gotlands Tidningar (Gotlands 

Folkblad - Gotlänningen) (SD) 
GT (T) 
Hallands Nyheter (B) 
Hallandsposten (L) 
Hälsinge-Kuriren (SD) 
Hälsinglands Tidning (?pw) 
Haparandabladet (3pw)(tweetalig) 
Härjedalen (?pw) 
Helsingborgs Dagblad (Co) 
Hjo Tidning (?pw) 
Höglandet (?pw) 
Hudiksvalls-Tidningen (Ce) 
Internationalen (?pw) 
Jönköpings-Posten med 

Smälands Allehanda (L) 
Kalmar Läns Tidning (?pw) 
Karlshamns Allehanda (Co) 
Karlskoga-Kuriren (SD) 
Karlskoga Tidning (0) 
Karlstads Tidningen (?pw) 
Katrineholms-Kuriren (L) 
Kinda-Posten (?pw) 
Klarälvs-Bygden (?pw) 
Kristianstadsbladet 
Kronobergaren (SD) 
Kungälvs-Posten (?pw) 
Kungsbacka Tidning (?pw) 
Kvällsposten (L) 
Laholms Tidning (Ce) 
Länsposten (?pw) 
Länstidningen (50) 
Länstidningen (Ce) 
Länstidningen östergotland (?pw) 
Lerums Tidning (?pw) 
Lidingö Tidning (?pw) 

Stockholm 

Vänersborg 
Enköping 
Eskilstuna 

Stockholm 
Fsgersta 
Falköping 
Falun 
Filipstad 
Göteborg 
Värnamo 
Norrköping 
Eskilstuna 
Luleä 
Sunne 
Gävle 
Gävle 
Stockholm 
Göteborg 

Göteborg 
Göteborg 
Göteborg 
Visby 
Visby 

Göteborg 
Falkenberg 
Halmstad 
Söderhamn 
Hudiksvall 
Haparanda 
Sveg 
Hälsingborg 
Hjo 
Nässjö 
Hudiksvall. 
Stockholm 
Jönköping 

Kalmar 
Karlshamn 
Karlskoga 
Karlskoga 
Karlstad 
Katrineholm 
Vimmerby 
Sunne 
Kristianstad 
Växjö 
Kungälv 
Kungsbacka 
Malmö 
Laholm 
örebro 
östersund 
Södertälje 
Linköping 
Lerum 
Lidingö 
Lila Edet Lilla Edet Posten (?pw) 

Ljungbytidningen-Smälänningen 
Ljusdals-Posten (0, 4pw) 
Ljusnan (L) 
Ludvika Tidning (0, 4pw) 
Lysekilsposten (4pw) 
Mariestads-Tidningen (Tidning 

(Co) Ljungby 
Ljusdal 
Bollnäs 
Borlänge 
Lysekil 
Mariestad 

för Skaraborgs Län) (Co) 

1959 2.885 

1885' 17.945 
1880 11.410 
1890 30.765 

1944 
1943 
1857 
1894 
1850 
1974 
1981 
1905 
1905 
1980 
1905 
1967 
1865 
1968 
1832 

1976 

1973 
1858 
1872 
1983 

1902 
1905 
1850 
1895 

1882 
1944 
1867 
1847 
1981 
1909 
1974 
1865 

1827 
1847 

1883 
1879 
1916 

1946 
1856 
1934 
1957 
1982 
1948 
1931 
1950 
1924 
1860 
1948 

1910 
1938 
1921 
1913 
1912 
1911 
1905 
1817 

538.425 
8.050 

13.450 
33.395 
5.630 
4.800 
4.450 

14.540 
23.685 

2.605 
4.310 
3.350 

33.110 
2.335 
9.310 

2.340 

2.835 
285.820 
11.030 
14.175 

99.700 
27.945 
33.155 
17 .050 
2. 489 
3.740 
7.600 

44.545 
1 .845 
3.610 

18.070 
1.980 

40.400 

5.385 
4.125 
6.030 

11.080 
2.620 

12.020 
2.100 

32.620 
13.020 

8.100 
3.490 

109.105 
4.625 
8.510 

28.485 
17.860 
4.175 
2.555 
8.130 
1.775 

13.700 
8.370 

15.165 
7.435 
3.415 

14.400 
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Meilersta Skäne 
Mölndals-Posten (?pw) 
Mora Tidning (0, 3pw) 
Motala Tidning - Vadstena 

Tidning (0) 
Nacka Saltsjöbadens Tidning 
Nerikes Allehanda (Nerikes
Tidningen) (L) 

Nordhalland (?pw) 
Nord Sv.erige (?pw) 

Hörby 
Mölndal 
Borlänge 
Motala 

(?pw) Nacka 
örebra 

Nordvästra SkAnes Tidningar (0) 

Kungsbacka 

SollefteA 
Ängelholm 
Kungsbacka 
Hässleholm 
SkellefteA 
Luleä 

Norra Halland (?pw) 
Norra SkAne (Ce) 
No~ra Västerbotten (L) 
Norrbottens Kuriren (Co) 
Norrbottningen (?pw) 
Norrköpings Tidningar 

LuleA 
Norrköping 

(östergötlands Dagblad) (Co) 
NorrländskaSocialdemokraten (SD) Luleä 
Norrlands Posten (?pw) 
Norrskensflamrnan (Comm) 
Norrtälje Tidning (Ce) 
Nya Kristinehamns-Posten 
Nya Läns-Tidningen (Nya 

Gävle 
Luleà 
Norrtälje 

(Co,3pw) Kristinehamn 
Lidköping 

Lidköpings-Tidningen) (L, 3pw) 
Nya Norrland (SD) Sollefteä 
Nya Wermlands-Tidningen (Co) Karlstad 
Nybro Tidning (?pw) Kalmar 
Ny Dag (comm.) Stockholm 
Nynäshamns-Posten (Ce) Nynäshamn 
ölandsbladet (L, 3pw) Borghalm 
örebra Kuriren (SD) örebra 

(Karlskoga-Kuriren, Bergslags-Kuriren) 

1911 
1949 
1893 
1926 

1908 
1843 

1883 

1919 
1847 
1921 
1899 
1910 
1861 
1954 
1758 

1919 
1983 
1906 
1880 
1884 
1903 

1904 
1836 

1930 
1926 
1867 
1902 

örnsköldsviks Allehanda (L) örnsköldsvik 1894 
Oskarshamns Nyheterna (SD) Oskarshamn 
Oskarshamns Posten Oskarshamn 
Oskarshamns Tidningen Oskarshamn 
östersunds-Posten (SD) östersund 1877 
östgöta-Bladet (Co, 3pw) Vadstena 
östgöta Correspondenten (Co) Linköping 1838 
östgöten (?pw) Linköping 1872 
östra Smäland (SO) Kalmar 1928 

(Oscarshamns Nyheterna - Västerviks Demokraten) 
Piteä-Tidningen (SO) PiteA 1915 
Post- och Inrikes Tidningar Stockholm 1644 
Proletären (?pw) Göteborg 1968 
Provinstidningen Dalsland (L, 3pw) Amäl 1911 
Säffle-Tidningen - Västra Säffle 1894 

Värmland (0, 3pw) 
Sala Allehanda (0) Sala 
Sàmhällsgemenskap (?pw) Stockholm 
Säters Tidning (3pw) Hedemora 
Sjuhäransbygdens Tidning (?pw) Boràs 
Skànska Oagbladet (Ce) Malmö 
Skaraborgaren (?pw) Skövde 
Skaraborgs Bygden (?pw) Skara 
Skaraborgs Läns Allehanda - Skövde 

Skövde Tidning - Karlsborgs-Tidningen (Co) 
Skaraborgs Läns Tidning Skara 

(Skara Tidning) (Co) 
Skövde Nyheter - Skaraborgs 
Tidningen (L) 

Smàlandsbygden (?pw) 
Smälands Dagblad (L) 
Smälands Folkblad (SO) 
Smälandsposten (Co) 
Smälands-Tidningen (L) 
Smälänningen (?pw) 
Söderhamns Kuriren (SO) 

Skövde 

Jönköping 
Nässjö 
Jönköping 
Växjö 
Eksjö 
Ljungby 
Söderhamn 

1879 
1979 

1930 
1888 
1983 
1955 
1884 

1884 

1906 

1925 

1901 
1866 
1899 
1921 

5.700 
6.886 

14.080 
13.305 

6.500 
66.715 

350 

4.460 
45.150 
11.100 
26.590 
30.775 
32.720 

3.020 
51.700 

45.900 
4.550 
4.560 

15.525 
8.880 

21.775 

20.395 
73.650 
1.630 

13.170 
6.295 
6.070 

21.945 

21.620 

10.105 
14.410 
25.455 

66.340 
9.865 

13.125 

16.455 
3.500 
6.475 
5.635 
6.560 

10.250 
11 .180 

5.835 
28.160 

7.085 
23.250 

19.360 

10.275 

5.620 
12.550 
12.010 
39.460 
36.260 
13.280 
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Södermanlands Nyhe~er (Ce) 
Södra Dalarnes Tidning (0, 3pw) 
Södra Sveriges Tidningar (3pw) 
Sölvesborgs-Tidningen (L) 
Sörnlandsbygden (?pw) 
Stenungslunds-Posten med 
Orust-Tjörn 

Nyköping 1893 
1907 Hedemora 

Kristianstad 
Sölvesborg 1905 
Flen 1927 
Stenungslund 1978 

Stockholms Tidningen (opgehouden) Stockholm 1981 
1866 Strömstads Tidning (Norra 

Bohuslän) (0, 3pw) 
Sundsvalls Tidning (L) 
Sunnerbo Tidningen (?pw) 
Svenska Oagbladet (Co) 
Sverige-Nytt (?pw) 
Sydöstran (Sydöstra Sveriges 

Dagblad) (SD) 

Strömstad 

Sundsvall 
Ljungby 
Stockholm 
Hägersten 
Karlskrona 

1841 
1982 
1884 
1948 
1903 

20.285 
7.530 

38.820 
3.850 
4.030 
2.555 

40.755 
4.235 

38.685 
2.430 

201.845 
3.365 

22.110 

Sydsvenska Dagbladet - Malmö 1848 115. 1 20 
Snällposten (L) 

Tempus (?pw) Stockholm 
Tidning för Skaraborgs Län (?pw) Mariestad 
Tranäs-Posten (Co, 3pw) Tranäs 
Tranäs Tidning (L) Tranäs 

1980 
1817 
1918 

Trelleborgs Allehanda (L) Trelleborg 1876 
Trollhättan (Trollhättans Trollhättan 1906 

Tidning) med Lilla Edets-Posten (1927) (0) 

5.225 
14.610 
5.760 
5.480 

10.630 
17.590 

Uddevalla Posten (?pw) Uddevalla 1976 3.415 
Ulricehamns Tidning (3pw) Ulricehamn 1869 8.285 
Uppsala Oemokraten (?pw) . Uppsala 1980 2.935 
Upsala Nya Tidning (L) Uppsala 1890 59.250 
Vadstena Tidning (?pw) Vadstena 1.715 
Värmlands Bygden (?pw) Karlstad 1948 8.000 
Värmlands Folkblad (SO) Karlstad 1918 30.905 
Värnamo Nyheter (0, 4pw) Värnamo 1930 26.305 
Västerbottens Folkblad (SO) Umeä 1917 26.365 
Västerbottens-Kuriren (L) Umeä 1900 42.075 
Västerbottningen (?pw) Börträsk 1979 6.630 
Västerbygden (?pw) Uddevalla 1949 4.090 
Västernorrlands Allehanda (Co) Härnösand 1874 17.210 
Västerviks Demokraten (SD), Västervik (zie ·östra Smäland") 
Västerviks Tidningon (Co) Västervik 1834 13.130 
Västgöta-Bladet (4pw) Tidaholm 1905 4.850 
Västgöta-Demokraten (SD) Boräs 1926 12.075 
Västmanlands Folkblad (?pw) Västeräs 1918 5.650 
Västmanlands Nyheter (?pw) Västeräs 1917 6.600 
Växjöbladet (Ce) Växjö 1810 6.385 
Vestmanlands Läns Tidning (L) Västeräs 1831 57.275 
Vetlanda Posten (?pw) Vetlanda 1893 9.885 
Vimmerby Tidning (Ce) Vimmerby 1856 10.960 

.Vstads Allehanda (L) Vstad 1873 25.400 
########################################################### 
B: Boerenpartijj Ce: Centrumpartij; Co: Conservatief; 
L: Liberaal; SD: Soc.- Demokratischj T: Tabloid. 

F ACTFILE FROM THE GUINNESS BOOK OF RECORDS 

TUf SMAllEST ORIGINAl PACE sm NEWSPAPfR WAS mE 
PAft V BANNfR OF ROSEBERG, 
ORfGON, U.S.A. WIHCU 

3X 33/4 in f7-6x 
ISSUES OF WHIC~ 

1 AHD 2,1876, 
STILL 

SUfWIYf 
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H hri lijk 
blad in 

samenleving 

Richtsnoer voor een christelijk 
dagblad moet m.L zijn dat men in de 
krant een duidelijk principieel 
gefundeerde opinie naar voren 
brengt... Met deze zin van ( nu 
wijlen) dr. J.A.H.J.S. Bruins Slot, 
in leven hoofdredacteur van Trouw 
opent het hoofdstuk Ter inleiding 
van het boek Het Christelijk Dagblad 
in de samenleving, dat begin april 
van dit jaar is verschenen. Het 
eerste exemplaar werd aangeboden 
aan K. Bokma bij zijn officiêle 
afscheid als directeur van het 
Reformatorische Dagblad die van de 
start van dit dagblad af, op 1 april 
1971, genoemde functie heeft 
uitgeoefend. 

Aan dit boek, dat bedoeld is 
als een studiebundel over de plaats 
en de taak van het christelijk 
dagblad nu, hebben elf auteurs 
medewerkt, waarbij schrijver dezes 
de taak van eindredacteur van deze 
bundel op zich had genomen. Met de 
ondertitel "Roeping en opdracht" 
werd uiting gegeven aan de 
overtuiging van de auteurs dat de 
christelijke dagblad-pers een taak 
heeft te vervullen in deze wereld, 
ook in de huidige tijd. In deze bundel 
belichten oudere en jongere auteurs 
- de leeftijd varieert van 26 tot 
bijna 80 levensjaren - allerlei 
aspecten van de samenleving, 
waarover het christelijk dagblad 
bericht en voorlichting geeft in 
commentaren en artikelen en 
waarvoor de krant van betekenis is. 

Voor een blad als het 
Reformatorisch Dagblad geldt dat de 
gereformeerde gezindte in de 
breedste zin des woords in dit 
dagblad aan haar "trekken" dient te 
komen, zo schrijft drs. R. Bisschop, 
en hij meent dat materialisme, 
onwaar-achtigheid of kerkelijke 
zelfgenoeg-zaarnheid niet mogen 
schuldig staan aan de ontkerstening 
van de samenleving. 

Een andere medewerker, drs. 
W.H. Dekker, hqudt een pleidooi 
voor een zekere onafhankelijkheid 
van christelijke dagbladen ten 
opzichte van christelijke politieke 
partijen, al kunnen beide niet 
volkomen los van elkaar opereren. 
Hij ziet het niet zitten dat het 
Reformatorisch Dagblad een 
bijdrage aan samen-werking van de 
drie kleine protestants-christelijke 
partijen, SGP, GPV en RPF, kan 
leveren. 

De oud-hoofdredacteur van 
De Rotterdammer-Kwartetbladen, 
dr. E. Diemer, legt er de nadruk op 
dat het geloof het werk van de 
journalist moet beheersen tot 
behoud van de identiteit van het 
christelijk dagblad; krant en lezer 
dienen ook met elkaar in 
"coorrspondentie" te blijven. 

Ir. J. van der Graaf, 
secretaris van de Gereformeerde 
Bond in de Nederlandse Hervormde 
Kerk, benadrukt dat een krant met 
een bijbelse identiteit bij de selectie 
van het nieuws altijd te maken 
krijgt met de Tien Geboden en dat 
"verborgen verleiders" dienen te 
worden onderkend. Een 
reformatorische krant zal nooit als 
een supra-kerkelijk orgaan mogen 
functioneren, luidt zijn oordeel. 

Voor een christelijk dagblad 
is een afgrenzing van het 
advertentiebeleid een absolute 
vereiste, houdt dr. J. Hoek, 
Hervormd predikant, de lezers voor, 
een afgrenzing die al gegeven is in 
het redactiebeleid. Bezinning blijft 
nodig, niet alleen met betrekking tot 
gewone reclame-advertenties, maar 
tevens te aanzien van bijvoorbeeld 
familie- en contactadvertenties. 

De hoofdredacteur van het 
Reformatorisch Dagblad, dr. C.S.L. 
Janse, schetst hoe in de jaren 
1880-1960 de dagbladpers 
"verzuild" was terwijl in de jaren 
zestig de ontzuilingsbeweging deze 
pers diep raakte. Zowel voor het 
Reformatorisch Dagblad als het 
Nederlands Dagblad geldt, dat zij als 
een spreekbuis voor de achterban 
moeten worden beschouwd. 

Drs. C.J. Meeuse, predikant 
in Rotterdam-Zuid, schrijft dat het 
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dagblad (RD) voor de gezinnen, 
waarin de tv contrabande is en een 
selectief van de radio wordt 
gebruikt, de belangrijkste 
informatiebron vormt; hij pleit 
voor begeleiding van jongeren bij 
het lezen van de krant. 

De Apeldoornse hoogleraar in 
de ethiek, prof. dr. W.H. Velema, 
meent dat liefde onmisbaar is voor 
de vervulling van de taak in de 
journalistiek, omdat het 9de gebod 
uit Exodus 20 in het Oude testament 
van de Bijbel. .. (onleesbaar). Voor 
negatieve dingen uit eigen kring 
dienen dezelfde regels als voor 
"zaken van elders" te worden 
gehanteerd. De hoogleraar oordeelt, 
dat het ontbreken van commentaar 
op verscheidene zaken soms zelfs 
een verplichting kan zijn. 

Drs. N.C. Van Elzen, docent 
Massacommunicatie aan de 
Evangelische Hogeschool (tevens 
directeur), is dankbaar dat kleine 
christelijke kranten zelfstandig 
kunnen opereren op de mediamarkt. 
Hij ziet het als hun taak en roeping 
op te komen voor de Naam en de zaak 
des Heeren in de geseculariseerde 
samenleving. 

Het dagblad, in dit geval het 
RD, blijkt naar het oordeel van drs. 
D. Vogelaar, rector van een grote 
reformatorische Scholen
gemeenschap, een belangrijke 
informatiebron voor leerlingen en 
docenten. Veel leerlingen lezen de 
krant tamelijk oppervlakkig, maar 
de auteur ziet in het dagblad toch een 
brugfunctie tussen onderwijs en 
gezinnen. 

De hoofdredacteur van het 
Nederlands Dagblad, drs. J.P. de 
Vries, geeft onder groot voorbehoud 
zijn visie op de toekomst van de 
christelijke dagbladpers, omdat die 
toekomst z.L mede afhangt van de 
ontwikkeling van het christelijke 
volksdeel. Omdat de doelgroepen van 
RD en ND nog altijd een gestadige 
groei vertonen, zit er voor beide 
dagbladen nog een stijging van het 
abonnementental in. 

De eindredacteur, die met 
andere journalisten bezig is aan de 
beschrijving van de geschiedenis 
van de Christelijke Dagbladpers in 

30 

ons land, geeft in een slothoofdstuk 
hiervan een korte schets. 

Mr. Guillaume Groen van 
Prinsterer (1801-1876) legde de 
grondslag voor de christelijke 
journalistiek in Nederland. Hij was 
hoofdredacteur van het eerste 
christelijke dagblad, de. 
Nederlander, maar deze uitgave 
moest in 1855 worden gestaakt. Het 
was dr. A. Kuyper (1837-1920), 
die de stoot gaf tot oprichting van Q.e. 
Standaard, antirevolutionair dagblad 
van 1872-1944. 

Van de overige christelijke 
dagbladen wordt in het kort de 
geschiedenis vermeld. 
Het zijn: 
De Zeeuw (1886-1944) 
Nieuwe Provinciale Groninger 
Courant (1886-1965) 
De Nederlander (1894-1947) 
De Rotierdammer-Kwartetbladen 
(1903-1975) 
Frlesch Dagblad (1903 - heden) 
De Graafschapper (1945-1949) 
Zeeuwsch Dagblad (1945-1962) 
De Nieuwe Nederlander (1945-
1947) 
De Banier (1929-1942, in het 
laatste jaar onder naam van 
Algemeen Protestants Dagblad 
Trouw (1945- heden) 
Nederlands Dagblad (als dagblad 
van 1959 - heden, voorheen een 
nieuwsblad, dat driemaal, viermaal en 
vijfmaal per week verscheen), 
Reformatorisch Dagblad (s. 1971) 
Strijdend Nederland (1945-1947) 
De Amsterdammer (1912-1940, 
van de jaren dertig af onder de naam 
Christelijk Sociaal Dagblad) 
Onze Prinsenstad (1923-1924, in 
welk jaar deze krant is opgegaan in 
Nieuwe Haagsche Courant). 
Deze dagbladen zullen uitvoeriger 
worden beschreven in het boek, dat 
in voorbereiding is. 
B. van der Ros, Apeldoorn 

Het Christelijke dagblad in de 
samenleving, Roeping en opdradJl. 
Eindredactie B. van der Ros, met elf 
medewerkers. 
Uitgave Groen en Zoon, Leiden, 
190 blz., prijs f 29,95. 
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3 okt 1941 
In Parijs blazen de Duitsers zes 
synagogen op.- Paus Pius XII ver
oordeelt racistische wetgeving in 
het Derde Rijk, met name op het 
punt van gedwongen sterilisatie en 
m.b.t.- het huwelijk. 

8 okt 1941 
De Gaulle's Comité National Fran
çais wordt door de Belgische 
regeririg in ballingschap als 
wettige Franse'regering erkend.-
100 vooraanstaande Parijse Joden 
worden door de Duitsers opgepakt. 

15 okt 1941 
In Japan vervangt het kabinet van 
Hideki Tojo dat van Konoye.- De 
meeste regeringsinstanties en 
buitenlandse diplomatieke ver
tegenwoordigingen vertrekken uit 
Moskou naar Kuibishev aan de Wolga 
bij de nadering van de Duitse 
legers. Stalin blijft in Moskou. 

16 okt 1941 
Op bevel van Heydrich vinden de 
eerste deportaties van Joden uit 
Bohemen en Moravië naar Duitse 
vernietigingskampen plaats. 

18 okt 1941 
Arrestatie van Sovjet-meesterspion 
Richard Sorge in Tokyo. Sorge was 
al vanaf de jaren '20 als zodanig 
aktief voor de Komintern. 

19 okt 1941 
Afkondiging van staat van beleg in 
Moskou. Maarschalk Zhukov neemt de 
verdediging van de stad op zich. 

23 okt 1941 
Nederlandsche Landstand opgericht 
door de bezetter. 

25 okt 1941 
Duitse opmars komt vóór Moskou tot 
stilstand, mede door de invallende 
winter: het einde van de Eerste 
Slag om Moskou. 

27 okt 1941 
Gen. Catroux, bevelhebber van de 
Vrije Fransen in Syrië en Libanon, 
belooft Syrië onafhankelijkheid na 
de oorlog.- In Belgrado wordt een 
zigeunerghetto ingericht.- Voet
balbestuurder Karel Lotsy wordt 
samen met 2 NSB'ers benoemd tot 
rijksgevolmachtigde voor de sport. 
Oranje-achtige verenigingsnamen 
moeten worden veranderd. 

v 

2 nov 1941 
Het royalistische geheime leger in 
Joegoslavië (Cetniks) onder Draza 
Mihailovic valt bij Uzice (Servië) 
de communistische partizanen van 
Tito aan, met medewerking van de 
Duitsers. Begin van de Joego
slavische burgeroorlog. 

6 nov 1941 
Pres. Roosevelt kondigt in het 
kader van de Lend-Lease Act een 
lening van 1 miljard dollar aan de 
Sovjet Unie aan.- Maxim Litvinov, 
voormalig Sovjet-commissaris van 
Buitenlandse Zaken, benoemd tot 
ambassadeur te Washington. 

13 nov 1941 
Gen. Ter Poorten volgt generaal 
Beerenschot, omgekomen bij een 
vliegongeluk, op als commandant 
van het KNIL. 

17 nov 1941 
Pres. Roosevelt ondertekent een 
amendement op de Neutrality Act 
van 1939 m.b.t. de bewapening van 
koopvaardijschepen. 

18 nov 1941 
Het Britse Nijlleger in Noord 
Afrika onder gen. Auchinleck opent 
de aanval op Tobroek.- Het laatste 
Italiaanse bolwerk in Abessinië 
(Gondar) geeft zich over aan de 
Gealliëerden. 

20 nov 1941 
In Washington stellen de Japanse 
ambassadeur Nomura en de speciale 
afgezant Kurusu de Amerikaanse 
minister van buitenlandse zaken 
eordell HuIl een ultimatum. Dit 
betreft in hoofdzaak de levering 
van o.m. aardolie in relatie tot 
de Japanse veroveringen in Azië. 

22 nov 1941 
In Nederland worden op last van de 
bezetter een Kultuurraad en een 
Kultuurkamer ingesteld. 

23 nov 1941 
Het Duitse Afrika Korps (Rommel) 
lijdt verliezen bij Tobroek. 

24 nov 1941 
Amerikaanse troepen bezetten, 
tegen de zin van de Nederlandse 
regering, Suriname. 
29 nov 1941 

Maarschalk Zhukov opent een tegen
offensief bij Moskou. 
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4 dec 1941 
Verdrag van vriendschap en weder
zijdse bijstand gesloten te Moskou 
tussen de Sovjet-Unie en de Poolse 
regering in ballingschap (Londen). 

7 dec 1941 
Japan~e verrassingsaanval op de 
Amerikaanse marinebasis Pearl 
Harbour op Hawaii.- Gen.-veldmaar
schalk Keitel vaardigt het z.g. 
"Nacht- und Nebel Erlass· uit: 
verzetsstrijders worden niet meer 
in eigen land berecht maar in 
concentratiekampen opgeborgen. 

8 dec 1941 
De Ver.Staten, Groot-Brittannië en 
Nederland verklaren Japan de 
oorlog. 

9 dec 1941 
China verklaart de Asmogendheden 
de oorlog. 

11 dec 1941 
Nederland verklaart Italië de 
oorlog.- Duitsland, Italië en 
Japan beloven elkaar geen afzon
derlijke vredes te sluiten.
Duitsland en Italië verlaren de 
Ver.Staten de oorlog. 

13 dec 1941 
Het Nationaal Front van Arnold 
Meijer en de Nederlandsche Unie 
worden verboden. 

16-17 dec 1941 
Stalin en Eden confereren te 
Moskou. 

19 dec 1941 
HitIer neemt het opperbevel van 
het leger op zich. Een aantal 
generaals wordt ontslagen. 

20 dec 1941 
België verklaart Italië de oorlog. 

24 dec 1941 
Benghazi door het Britse Nijlleger 
heroverd. Rommel's Afrika Korps 
begint zich terug te trekken. 

25 dec 1941 
Hongkong door de Japanners bezet. 

30 dec 1941 
In Nederland wordt de Artsenkamer 
verplicht gestelt. Hiertegen rijst 
massaal verzet.- Nehru volgt 
Gandhi op als voorzitter van de 
Congrespartij van India. De partij 
steunt de Britten tegen Japan.
Roosevelt en Churchill besluiten 
tot oprichting van ABDA Commando 
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Vijftig jaar geleden: 
Vierde kwartaal 194 

w -
• 

Oe sn~lle opeenvolging van oologs
verklaringen die volgde op Pearl 
flarbour in begin december 1941 zou 
~n een later tijdsgewricht door de 
krantenredakteurs zijn betiteld 
als "escalatie". Een term die in 
deze betekenis eerder had moeten 
worden uitgevonden, want na 1941 
is geen enkel konflikt zo snel en 
op zulk een schaal geëscaleerd. 

De eerste paar dagen van december 
nog hadden we aan de ene kant het 
Britse Gemeneb~st en Empire, de 
Sovjet-Unie, en hun kleinere 
bondgenoten (Vrije Fransen en 
soortgelijke verdreven contingen
ten, en een paar landen als Egypte 
en Saoedi-Arabië); daar tegenover 
stonden nazi-Duitsland, Italië, 
Roemenië, Finland en Hongarije. 
Amper een week later had de Tweede 
Wereldoorlog praktisch gesproken 
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zijn uiteindelijke politieke 
omvang bereikt, met de aansluiting 
van de Ver. Staten en China bij de 
gealliëerde zijde, en die van 
Japan bij de tegenpartij. Daarna 
werd het een kwestie van wanneer 
en op welke wijze de militaire en 
economische potenties van al die 
grote mogendheden zich zouden 
ontplooien. 

Voor Churchill was het antwoord op 
die vraag niet aan twijfel onder
hevig. Niet voor niets was hij al 
jaren bezig sterke banden te 
smeden, op persoonlijk zowel als 
op regeringsniveau, met President 
Roosevelt, in wie hij eenzelfde 
visie belichaamd wist als de 
zijne. 

"DE AFLOOP STAAT NU VAST" 
Ook Churchill kon natuurlijk niet 
het verloop van de komende strijd 
voorspellen, en hij gaf zelfs toe 
geen diepgaande studie van Japans 
oorlogspotentie te hebben gemaakt, 
maar, aldus zijn memoires, het 
Britse Rijk, de Sovjet-Unie en de 
Verenigde Staten samen vormden in 
zijn ogen een twee tot driemaal zo 
grote macht als die van hun 
(egenstanders: "Hitiers lot was 

bi.il, ~'H n (3fJ!,i~,Hd~,~l!,gr,h\lonld r ,,:CTr:'i~ 

IJAttif':'fOR""HAWiOI'f 
~U. S. Fleet AUacks Japanese 
", .. :~.off OahUi Guam Bombed! 

bezegeld. Mussolini's lot was be
zegeld. Wat de Japanners betreft, 
zij zoude~ tot pulver worden ver
malen .... Vele catastrofes, on
metelijke kosten en beproevingen 
lagen vóór ons, maar over de af
loop bestond geen twijfel meer." 

We mogen aannemen dat deze 
woorden, die vanzelfsprekend pas 
na 1945 werden geschreven, de 
gemoedstoestand van de Britse 
premier vrij nauwkeurig weergeeft, 

aangezien ze door soortgelijke 
mondelinge uitlatingen, die uit 
die tijd zij~ bewaard gebleven, 
worden gestaafd. De vaststelling 
dat hij de situatie juist heeft 
ingeschat is onontkoombaar. 

STUPIDITEIT 
Even onontkoombaar is de konklusie 
dat de Japanners, onder hun verse 
regeringsleider Tojo, hun eigen 
kracht en die van hun tegen
standers volstrekt verkeerd hebben 
beoordeeld. Hitier had tenminste 
nog de hoop kunnen koesteren eerst 
de Britten en dan de Sovjets te 
kunnen verslaan, of, na september 
1940, andersom. Van de opportunist 
Mussolini kunnen we beter zwijgen. 
De Japanners hadden dat excuus 
niet: zij hoopten van het juiste 
moment te kunnen profiteren (de 
Britten en de Russen elders de 
handen vol, en de Amerikanen niet 
op hun qui-vive), wat hun in be
langrijke mate ook inderdaad is 
gelukt, en vervolgens de te 
behalen gebiedswinst uiteindelijk 
te kunnen vasthouden. Het is in 
dat laatste opzicht dat ze zich zó 
schromelijk hebben vergist dat van 
stupiditeit gesproken mag worden. 

PEARL HARBOUR: JAPANS FIASCO 
Dat ze iets niet goed hadden 
gedaan had hen, de Japanners zelf 
dus, al direkt na Pearl Harbour 
duidelijk moeten zijn. Natuurlijk 
werd er veel schade aangericht: 
vier slagschepen werden vernield 
(één in de lucht gevlogen, één 
gekapseisd, twee gezonken) en de 
meeste andere raakten beschadigd. 
Om van de talrijke kleinere 
schepen maar te zwijgen. Hiérmee 
was de artilleristische slagkracht 
van de Amerikaanse marine in de 
Pacific lelijk gereduceerd. Maar 
van de vele Amerikaanse vliegkamp
schepen, die veel meer aan de ge
alliöerde overwinning zouden bij
dragen dan de slagschepen, werd 
niet één beschadigd: ze waren op 
zee, bezig met patrouille- en 
andere werkzaamheden. In die zin 
was Pearl Harbour ee,n fiasco voor 
de Japanners. Ze wisten dat wie 
het luchtruim beheerst de strijd 
al voor meer ~an de helft heeft 
gewonnen. Ook op zee. Niet toe
vallig bezaten de Japanners zelf 
een tiental vliegkampschepen (*). 
Bovendien was bij grootscheepse 
marine-oefeningen (**) het 
cruciale belang van suprematie in 
de lucht nogmaals duidelijk 
bewezen. Dat het buiten schot 
blijven van de Amerikaanse 
vliegkampschepen een misrekening 
van de eerste orde was werd toen 
al door enkele van hun eigen 
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·admiraals ingezien. Onder hen was 
Nomura. die nota bene de aanval op 
Pearl Harbour had uitgevoerd. 

WIST CHURCHILL ER VAN? 
Er zijn nadien berichten in omloop 
gekomen als zou Churchill vooraf 
van de aanval op Pearl Harbour op 
de hoogte zijn gebracht door de 
Britse geheime dienst, maar zijn 
mond hebben gehouden om Amerika 
aktief in de oorlog te betrekken. 
Vaststaat dat er ook buiten ~apan 
mensen waren die wisten ,dat dat 
land offensieve bedoelingen had 
jegens Amerika, en dat die zich 
eind 1941 zouden konkretiseren. Zo 
was men bij Amt VI, de Duitse 
buitenlandse inlichtingendienst 
onder Walter Schellenberg, vrij 
goed op de hoogte. Aangezien de 
Britten de Duitse codes kenden kan 
Churchill puur theoretisch gezien 
eveneens van de ~apanse plannen 
hebben geweten. Aannemende dat het 
waar was, valt er hem dan iets te 
verwijten, de uiteindelijke afloop 
in aanmerking genomen? 

BRITSE SLAGSCHEPEN 
De betrekkelijke weerloosheid van 
oppervlakteschepen tegen lucht
aanvallen (Goalkeeper-systemen 
waren er toen nog niet!) werd 
daags na Pearl Harbour opnieuw 
treffend gedemonstreerd toen 
Japanse bommenwerpers de Britse 
slagschepen HMS Repulse en de 
splinternieuwe HMS Prince of Wales 
in de grond boorden. Deze enig 
overgebleven kapitale oorlogssche
pen aan gealliëerde zijde in heel 
Z.O.Azië voeren op dat moment in 
de Zuidchinese Zee. Ze waren uit 
Singapore vertrokken naar aan
leiding van berichten over Japanse 
landingen op de noordkust van 
Malakka, thans Maleisië. Deze 
berichten waren maar al te waar, 
zoals spoedig zou blijken. 

JAPANSE BEDOELINGEN 
Ook de Japanse machthebbers moeten 
natuurlijk wel hebben ingezien dat 
ze op het scherpst van de snede 
opereerden. Historici zoals A.J.P. 
Taylor omschrijven de hele Tweede 
Wereldoorlog als een konflikt 
tussen ·haves· en "have-nots·, in 
termen van direkte toegang tot 
allerlei strategische hulpbronnen. 
De Verenigde Staten en de Sovjet
Unie bezaten die binnen hun eigen. 
territoria, en Britten en Fransen 
in hun overzeese gebiedsdelen. 
Duitsland, Italië en Japan bezaten 
die niet, of volgens hen in onvol
doende mate. 

Japan, met een grote arbeidzame 
bevolking dicht opeen gepakt op 

bergachtige eilanden praktiSCh 
zonder bodemschatten, gedroeg 
zich, zoals ook generaal Douglas 
MacArthur opmerkte, geheel en al 
volgens deze theorie: 'Ze hadden 
geen suiker dus pikten ze Formosa 
in. Ze hadden geen ijzer, dus 
veroverden ze Mantsjoerije. Ze 
hadden geen steenkool en geen 
hout, dus vielen ze China binnen. 
Maar ze hadden nog steeds niet het 
nikkel (waarschijnlijk bedoelde 
hij tin) en mineralen van Malakka, 
de olie en de rubbe~ van N.O.IndiA 
en de rijst en da katoen van Burma 
en Thailand.· He.t bezit van Korea 
·en van de Philippijnen was voor 
Japan hoofdzakelijk van militair
strategisch belang, en datzelfde 
gold voor de eilanden in de weste
lijke Pacific. 

De Japanse militaire plannen be
helsden, volgend op het vernieti
gen van de gealliëerde macht ter 
zee, het oprollen van Britse en 
Amerika~nse garnizoenen in de 
regio. Direkt daarna zouden punten 
op Celebes, Borneo en Zuid-Sumatra 
worden bezet van waaruit Java kon 
worden overmeesterd. Na de inname 
van Singapore kon Noord-Sumatra 
worden ingenomen en Burma aange
vallen, ook om de gealliëerde aan
voerroute door Burma naar China af 
te snijden. 

PHILIPPIJNEN: SLOT OP DE DEUR 
Wie de kaart van Zuid Oost Azië 
bekijkt vanuit dit Japanse per
spektief zal zien dat de voor
naamste sleutelpositie in dit 
gebied wordt ingenomen door de 
Philippijnse archipel. Wie vanuit 
N.O.Indië, het huidige Maleisi., 
Thailand, Burma of Indo-China 
goederen naar ~apan wil brengen, 
of troepen en militaire goederen 
in omgekeerde richting, passeert 
de Philippijnse wateren op minder 
dan een paar honderd kilometer. 

Op de Philippijnen zaten, sinds 
1898, de Amerikanen. De bevel
voerder ter plaatse was generaal 
Douglas MacArthur, wiens vader, 
generaal Arthur MacArthur, nog had 
geholpen de Spanjaarden in Manila 
te verslaan. In het midden van de 
jaren '30 was men op de Philippij
nen begonnen aan een tienjarenplan 
voor de verdediging van het land. 
Er was een militie-leger in op
bouw volgens het Zwitserse systeem 
waarbij per jaar 40.000 man onder 
de wapenen zouden moeten komen. 

Eind december 1941 was aldus een 
legermacht van 110.000 geoefende 
soldaten oproepbaar. Daarnaast 
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waren er no~ zo'n 12.000 man 
geregelde Amerikaanse troepen en 
ee~zelfde aantal Philippijnse 
vrijwilligers. De bewapening liet 
echter nog wel wat te wensen over. 
Tanks, artillerie en dergelijke 
waren er nauwelijks. De marine
eenheden bestonden uit drie 
kruisers, dertien jagers, achttien 
onderzeeboten en wat kleinere 
schepen. Er waren ca.i00 eerste
lijns vliegtuigen in het land 
gestationneerd, hoofdzakelijk op 
vliegbasis Clark, intussen bekend 
van radio en TV. Voorraden munitie 
en onderdelen waren volstrekt 
ontoereikend. 

Desondanks was dit tienjarenplan 
voor de Japanners een extra aan
leiding om hun aanval snel te 
plaatsen, nu ze de Philippijnen 
nog vrij eenvoudig de baas konden. 

RUGDEKKING 
De grootste vrees van de Japanners 
bij het plannen van dit alles is' 
steeds geweest de houding van de 
Sovjet-Unie. De Siberische land
massa ligt op het meest nabije 
punt 300 km van Hokkaido, het 
meest noordelijke van de grotere 
Japanse eilanden. Op het eiland 
Sachalin hadden de Japanners toen 
zelfs nog een gemeenschappelijke 
landgrens met de Russen. En 
natuurlijk konden de Sovjets het 
de Japanse bezettingslegers in 
Mantsjoerije en Korea erg lastig 
maken. 

De suggestie, direkt na Pearl 
Harbour door MacArthur aan de 
regering in Washington gedaan, om 
de Sovjets de Japanse posities in 
het noorden aan te laten vallen, 
eventueel met assistentie van 
Amerikaanse vliegtuigen die vanuit 
de Sovjet-Unie zouden opereren, 
lag dan ook voor de hand. Volgens 
hem zou een dergelijke aktie de 
Japanners direkt in de verdediging 
dringen, en de kostbare herovering 
voork6men van gebieden die anders 
door hen onder de voet. zouden 
worden gelopen. 
MacArthur had zonder twijfel wel 
gelijk. Alleen besefte hij waar
schijnlijk niet helemaal de mate 
waarin de Sovjets op dat moment 
met de Duitsers verwikkeld waren 
in een strijd op leven en dood, 
waarbij juist de Siberische 
divisies van doorslaggevend belang 
waren. De Russen hadden eenvoudig 
niet de troepen noch het materieel 
beschikbaar om de Japanners mee 
aan te pakken .. Iets was ze anders 
waarschijnlijk graag zouden hebben 
gedaan. Op dit punt hadden de 
Japanners dus wel goed gegokt, al 

'w1sten ze dat de Russisch-Duitse 
strijd ook niet eeuwig zou duren. 
Waarschijnlijk hoopten ze door de 
bondgenoten van de Sovjets aan te 
vallen ook een Duitse overwinning 
naderbij te brengen. In welk geval 
Japan misschien nog een stukje 
Siberische buit zou bemachtigen. 

DUITSLAND EERST 
Wat MacArthur op dat moment ook 
niet wist was dat Churchill, die 
na Pearl Harbour op korte termijn 
met Roosevelt wilde praten, op 12 
december zee had gekozen (opnieuw 
aan boord van een nieuw slagschip, 
HMS Duke of Vork) met bestemming 
Hampton Roads, aan de monding van 
de Chesapeake Bay, op korte 
afstand van Washington. Want er 
was natuurlijk een heleboel te 
bespreken. Onderweg werden door 
Churchill en zijn staf drie nota's 
voor de Amerikaanse regering 
voorbereid. De eerste ging over 
het Atlantische Front, en de 
tweede over dat in de Pacific. 
Beide gingen in op wat er in 1942 
zou dienen te gebeuren. De derde 
nota behelsde het jaar 1943, 
waarin Churchill hoopte de nazi's 
op het vasteland van Europa zelf 
met grondtroepen aan te vallen. 

De inhoud van deze nota's werd 
door de Amerikanen in grote lijnen 
aanvaard. Dat betekende dat de 
beide grote westelijke gealliëer
den op een aantal zeer belangrijke 
punten overeenstemming bereikten. 
Het belangrijkste van deze punten 
was zonder twijfel dat de Japanse 
opmars zo~eel mogelijk beperkt zou 
worden, terwijl aan het verslaan 
van Duitsland - Italië werd amper 
meer genoemd - de hoogste priori
teit zou worden gegeven. Voor 
MacArthur, die hoopte dankzij een 
omvangrijke aanvoer van Amerikaan
se strijdkrachten op de Philippij
nen stand te kunnen houden, 
betekende dit dat hij toch gedoemd 
was tot terugtrekking. 

De vraag is of deze beslissing op 
meer dan alleen een inschatting 
van de Japanse bedoelingen en hun 
potenties berustte, of dat 
Churchill - en dan waarschijnlijk 
ook Roosevelt - daar in meer 
konkrete zin een idee van hadden. 
In elk geval wisten de Duitsers 
dat de Japanse aspiraties alleen 
Z.O.Azië en de Westelijke Pacific 
behelsden, en er op dat moment 
geen plannen waren om b.v. India 
of Australië aan te vallen. 
Hitlel' vond het allang best: het 
voornaamste was, naar zijn mening, 
dat Japan tegen de gealliëerden 
ten strijde was getrokken. Waar 
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coll .n extr.ordin.ry meeting of th. 
'iC.bind lor 8:30 o'clock tonight and 
,ta have cong, ... ion.II •• d ... of bath 
p.,ti .. join th. ,onf.ren' at 9 p. m. 

! "wAs'ti'iNCTON. Ooc, 7 -Jap.' 
'n.s. airplan •• today .tt.ck.d Amer
:ic.1In de fens". balies at Hawaii .lInd 
,Manila, .nd Pr •• id.nt RoolO.elt or
, th. army and "ovy to carry out 
I ndi.clo •• d a.d ... ",o"o,.d for th. 
d.fcn •• of Ih. Unitod Stal •• , 

I The Whit. Hou .... id 'ap.n had 
.ttacked Amo,i, •• vital outpost> in 
th. P.cific--H.wa;; .nd M.nil •••• t 
3 :20 p, m', (EST) ."d th.t .0 la, •• 
wa. known th. aUack. w.r. still in 

Deze krant draagt als datum maandag 8 december 1941, maar heeft een totaal andere frontpagina 
dan de verkleinde reproduktie op pagina 33, die eveneens dezelfde datum draagt. De "San 
Francisco Chronicle " is die dag dus met tenminste twee verschillende extra-edities verschenen. 
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di~ strijd zich afspeelde kon hem 
op dat moment minder schelen. 

DUITSE LEGERS LOPEN VAST 
Intussen ging op andere fronten de 
strijd onverminderd door. Russen 
en Duitsers waren verwikkeld in 
een uitputtingsslag in de modder 
en de sneeuw vlak voor de poorten 
van Moskou en Leningrad. Hetgeen 
effektief betekende dat het met de 
Blitzkrieg zo goed als gebeurd 
was. Hun lange aanvoerlijnen 
gingen de Duitse legers parten 
spelen. Omgekeerd waren die van de 
Sovjets aardig ingekort. Ook begon 
de oorlogsindustrie van de Russen 
langzamerhand op toeren te komen, 
en kregen ze al het één en ander 
aan voorraden binnen van hun 
westelijke bondgenoten. 

AUCHINLECK PROBEERT HET 
Onder druk van Londen was generaal 
Auchinleck, die eerder dat jaar 
Wavell had opgevolgd als comman
dant van het Nijlleger, begonnen 
aan een poging om Rommel weer uit 
Cyrenaica te verdrijven. Alleen 
Tobroek, met een bezettingsmacht 
van vooral Australiërs, had al di~ 
tijd tegen de Duitsers stand 
gehouden. De Aussies keken ver
langend uit naar hun ontzet. On
danks een tekort aan troepen en 
materieel - hij had de aanval 
liever wat uitgesteld - slaagde 
Auchinleck erin de Duitsers te 
verrassen (Rommel zelf was op dat 
moment in Rome), en Tobroek te 
ontzetten. Akties vanuit Malta 
tegen Duitse en Italiaanse tankers 
en vrachtschepen hadden aan dit 
resultaat nogal bijgedragen. 

TEGENSLAGEN TER ZEE 
Afgezien van Pearl Harbour en het 
verlies van de Prince of Wales en 
de Repulse in de Zuid chinese Zee 
waren er dat kwartaal nog meer 
gealliëerde (vooral Britse) ver
liezen ter zee te betreuren. De 
Italiaanse marine deed, voor het 
eerst zo ongeveer, iets terug: de 
slagschepen HMS Valiant en Queen 
Elizabeth werden in de haven van 
Alexandrië aangevallen door mini
onderzeeboten en zwaar beschadigd. 
Erger nog hielden Duitse U-boten 
huis in de Middellandse Zee: het 
slagschip HMS Barham en het vlieg
kampschip HMS Ark Royal, onderweg 
naar het belaagde Malta, werden 
tot zinken gebracht. 

PLANNEN 
Ondanks alle rampspoed werden aan 
gealliëerde zijde driftig plannen 
gesmeed voor de nabije en de iets 

verder verwijderde toekomst. 
Churchill's nota aan Roosevelt 
over het Atlantische Front draai
de om de uitputting van de Duitse 
legers in Rusland; het verdrijven 
van de Duitse en Italiaanse een
heden uit Noord-Afrika; de nood
zaak om (Vichy-)Frans Noord-Afrika 
(Marokko, Algerije en Tunesië) in 
de gealliëerde invloedssfeer te 
brengen; de positieve uitwerking 
die e.e.a. zou hebben op Turkije 
en Spanje; het voorkomen van een 
Duitse doorstoot via de Kaukasus 
naar het Midden-Oosten; en het in 
een vroeg stadium inschakelen van 
de Amerikanen (in eerste instantie 
hun luchtmacht) bij de strijd in 
Europa. Ook zou Churchill graag 
Amerikaanse legereenheden zien 
gestationeerd in Noord-Ierland. 
Samengevat dus het omsingelen van 
de Duitse militaire macht binnen 
het vasteland van Europa, als 
voorbereiding op een rechtstreekse 
aanval te land. 

Japan. aldus Churchill, had een 
sterke vloot, maar was verzwakt 
door de al jaren durende oorlog in 
China. Hun vliegtuigproduktie was 
niet indrukwekkend groot, en hun 
potentiëel bewoog zich in een 
dalende lijn. Het plan zou moeten 
zijn om de Japanners tijdens hun 
opmars zoveel mogelijk afbreuk te 
doen, en intussen te bouwen aan 
een superieure macht ter zee, met 
name ook in de Indische Oceaan. De 
Britten stelden hiervoor de slag
schepen HMS Nelson en Rodney ter 
beschikking. 

Voor 1943 voorzag Churchill groot
scheepse landingen van Amerikaanse 
en Britse expeditielegers op de 
kusten van West- en Zuid-Europa. 
Hiervoor zouden veertig pantser
divisies (600.000 man) nodig zijn, 
en 1.000.000 man infanterie!- DJO 

################################# 
(*) De Ver. Staten hadden er zes, 
maar die waren nogal wat groter. 
(**) Bedoeld worden de Japanse 
gecombineerde vloot- en luchtmacht 
manoeuvres in een baai aan de 
Chinese kust, zomer 1941. 
#####tHt######tHt###########tI#####II 
Bronnen: Churchill's memoires over 
de Tweede Wereldoorlog; "Hitler's 
Secret Service", Walter Schellen
berg; "Reminiscences·, Douglas 
MacArthur.- De bijbehorende voor
pagina's van kranten uit het 4e 
kwartaal 1941 werden ons geleverd 
door John Frost uit New Barnet, 
Herts., Engeland, en B.van Beets' 
Krantenkabinet te Zandvoort. 
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