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Au Courant is het verenigingsblad van de 
VKTV en verschijnt eens per drie maanden. 
De Vereniging voor Kranten- en Tijdschriften
verzamelaars stelt zich ten doel de band 
tussen kranten- en tijdschtiftenverzamelaars in 
Nederland en in andere landen te verstevigen, 
het uitwisselen van ruilmc:iteriaal te bevorderen 
en ter zake dienend 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: 
* Drs. Klaas Kornaat (voorzitter) 
Aristide Briandring 16 I, 31 37 DA Vlaardingen 
Tel. 10/4751209 
* DJ Oostra (sekretaris) 
De Bosporus 6, 8303 WB Emmeloord 
Tel. 5270/98032. 
* Mw. A. Oostra-Boelens, penningmeester. 
* O.MA Spronk, Den Haag. 
* W. Löwenhardt, Amsterdam 
loud-voorzitter) . 

* U. Nimmegeers, Antwerpen 
(oud-voorzitter) . 

Redaktie Au Courant: DJ Oostra, U. 
Nimmegeers, R. Groolen, drs. K. Salverdo. 

lidmaatschap: Hfl. 35.- per jaar 
(jaarabonnement op Au Courant inclusief). Giro 
3853388 t.n.V. VKTV Emmeloord, Eurocheque, 
International Money Order. 

Advertenties in Au Courant: gratis voor leden 
I 1 per nummer), max. 10 regels. 
Niet-leden Hlf. 10,-. 
Tarieven voor grotere ruimtes op aanvraag. 

CLUB NIEUWS 

LEDENLIJST 
Begin januari moesten wij afscheid 
nemen van ons lid Drs.J.Th.C. 
Vers loot uit Laren (NH). Hij over
leed op veel te jonge leeftijd aan 
een ernstige ziekte. Ons meeleven 
gaat uit naar zijn vrouwen twee 
opgroeiende kinderen. 
Drie leden hebben hun lidmaatschap 
per 1-1-92 opgezegd: 
219 P.Koudenburg, Bodegraven 
213 W.Kulk, Lisse 
152 W.Naarding, Nijverdal 
Voorts zijn er een aantal adres
wijzigingen binnengekomen: 
194-Cor van der Horst, Jan Goos-

kaai 86, 1602 GG ENKHUIZEN 
175 Ed van Opzeeland, Arthur van 

Schendeistraat 82, 3511 ME 
UTRECHT tlf. 030-343284 

004 O.M.A.Spronk, Houtvesterstr. 
28, 5241 JX ROSMALEN 
tlf 04192-10718 

Er we hebben weer een aantal 
nieuwe leden erbij: 
220 D.Boers, Regentesselaan 6, 

2562 CS DEN HAAG 
tlf.070-3464592 

221 W.Frank, Lotusbloemweg 88, 
1338 ZO ALMERE 
tl f. 03240-27446 

222 M.v.Haaster, Leidsevaart 54, 
2114 AD VOGELENZANG (week
bladen en artikelen over de 
luchtvaart, speciaal KLM en 
Fokker tot 1950) 

223 D.Moens, Händelstraat 10, 
2162 AG LISSE (Cacaoreklame: 
Droste, Van Houten, Driessen, 
Bensdorp, Ringers, De Gruyter) 

224 A.G.v.d.Steur, Kruisstraat 7, 
2011 PV HAARLEM tlf 023-

320089 / 311470 (publikaties 
op het gebied van kleding en 
dat van familiegeschiedenis) 

GROTE OVERNAME IN AUSTRALIE 
Ongeveer 1.4 miljard Australische 
dollars waren er gemoeid met de 
overname van de Fairfax groep, 
uitgever van o.m. de The Age, 
Sydney Morning Heraid en Austra
lian Financial Review. De nieuwe 
eigenaar is de Canadees Con rad 
Black, geen onbekende naam in de 
krantenwereld: de Londense Daily 
Telegraph was al zijn eigendom. De 
beslissing van een bankconsortium 
om zijn bod te aanvaarden werd nog 
op het laatste moment aangevochten 
door een rivaal, te weten de Ierse 
groep Independent Newspapers (van 
Irish Independent te Dublin) die 
eigendom is van Tony O'Reilly. De 
Australische rechtbank besliste 
ten voordele van de Canadees.- MD 



WAALSE ZONDAGSBLADEN 
Terwijl de Britten hun succes
volle ·Sunday papers· koesteren en 
in Nederland de "Krant Op Zondag" 
nog steeds het hoofd boven water 
houdt is in Wallonië het doek 
gevallen voor "Dimanche Presse". 
De kosten ontstegen de baten. 
Direkt nadat deze enige Waalse 
zondagskrant de geest gaf werden 
er twee nieuwe gelanceerd. Ener
zijds, van de zijde van de voor
malige uitgevers van "Dimanche 
Presse", de "Dimanche Matin", te 
verspreiden via boekwinkels en 
bakkerijen die 's-zondagsochtends 
open zijnj het eerste nummer is in 
oktober '91 uitgekomen. Een tweede 
heet "Dimanche Hebdo" en komt uit 
de koker van de groep "La Libre 
Belgique / La Denière Heure". Het 
logo is dan ook hetzelfde als dat 
van "La Dernière Heure". Ook voor 
dit zondagsblad (streef-oplage 
30.000) dat onlangs zijn opwach
ting moet hebben gemaakt - wij 
hebben daar geen bevestiging van -
wordt de distributie door boek
winkels geregeld, alsmede door de 
Waalse vostigingen van de bekende 
"Ladbrooke" betting shops.- MD 

"FUSIE" IN DRENTE 
Zaterdag 18 januari jongstleden 
verschenen de laatste nummers van 
de "Drentse en Asser Courant" en 
van het "Hoogeveens Dagblad"j de 
maandag daarop verscheen voor het 
eerst de "Drentse Courant" die 
beide uitgaven is komen vervangen. 
De "Emmer Courant" en de beide 
Groninger edities van de DGP 
werden gehandhaafd.- DJO 

NIEUWS UIT ZWEDEN 
De "Göteborgs Handels och Sjöfarts 
Tidningen" , het financiëel-econo
mische dagblad uit de Zweedse 
havenstad, schijnt al enige tijd 
niet meer te bestaan. De populaire 
dagbladen "GT" uit Göteborg en 
"Kvällposten" uit Malmö zijn samen 
gegaan onder de nieuwe titel "I 
Dag· (Vandaag). MD 

UW DAGBLAD, ELKE WEEK ANDERS 
In Brazzaville (Congo) verschijnt 
"Mweti", met als ondertitel 
·Ouotidien d'information" (nieuws
dagblad). Maar bekijkt men de 
nummering dan blijken er tussen 12 
april en 29 juli slechts 10 nrs. 
te 7ijn verschenen: ongeveer één 
per weok. Papierschaarste kan hier 
de oorzaak van zijn. Weet iemand 
hier meer van te vertellen?- MD 

Au Courant 0 Jaargang 7 0 nr. 1 o maart 1992 

PROFICIAT - Aan Ronny en Petra 
Grooten uit Baarle-Hertog (B) 
met de geboorte van Rens, een broertje 
voor Roy (13 febr.). 

THE EUROPEAN - Is volgens de Daily 
Mail van 9 jan. gekocht door de 
financiers David en Frederick Barclay, 
een SS-jarige tweeling. 
The European werd in mei 1990 op de 
markt gebracht en zou een verlies 
boeken van 200.000 pond per week. Na 
de dood van Maxwell moesten 14S 
werknemers afvloeien. De krant 
verandert zijn stijl niet en blijft 
gedrukt worden in Watford en in 
Hannover. 

JOl (OlliGHON 

ALWEER TWEE MINDER 
In de Belgische provincie Hene
go~wen zijn twee dagbladen, die 
be1de tot een oplage van minder 
dan 1000 waren teruggevallen, 
verdwenen. Het gaat om "L'Echo du 
Centre·, opgericht in 1945 te La 
Louvière, en "Le Journal de Mons· 
opgericht in hetzelfde jaar. In 
december '91 zijn beide uitgaven 
opgenomen in de Waalse editie van 
het dagblad "Nord Eclair", eigen
domvan mediamagnaat Hersant, uit 
het Franse Tourcoing. Vanaf juni 
1987 waren ze eigenlijk al tot 
kopbladen van die krant geredu
ceerd. Do Waalse editie van "Nord 
Eclair" verschijnt momenteel in 
een oplage van ongeveer 40.000 
stuks.- MD 
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Dagblad in focus 

De Neue Zürcher Zeitung 

Op 12 januari jongstleden (precies 
op de verjaardag van zijn krant) 
overleed op 94-jarige leeftijd 
Willy Bretscher, in leven hoofd
redakieur van de Neue ZOreher 
Zeitung,en wel gedurende een zeer 
lange (1933 tot 1967) en zeer 
cruciale periode in de geschiede
nis, een periode die ook de 
Zwitsers, hoewel zij noch met het 
bruine noch met het rode totali
tarisme rechtstreeks in aanraking 
zijn gekomen, als zeer gevaarlijk 
hebben ondervonden. 

AFGEWOGEN 
De Neue ZOreher Zeitung is niet de 
grootste krant van Zwitserland, 
maar zeer zeker één van de meest 
gezaghebbende, en de buiten Zwit
serland meest bekende. De positie 
van de NZZ in Zwitserland kan 
zeker worden vergeleken met die 
van The Times in Engeland en met 
die van andere vooraanstaande 
kwaliteitskranten. De opmaak is 
zeer bescheiden, om niet te zeggen 
saai, en de toon van de artikelen 
uiterst afgewogen. Het gebruik van 
foto's is minimaal, en er lijkt 
bijna een betonnen muur te zijn 
opgetrokken tussen redaktionele 
tekst enerzijds en advertenties 
anderzijds. Een behoudende krant 
uit een behoudend land. Opvallend 
dat de NZZ praktisch de enige 
Zwitserse krant is die je buiten 
Zwitserland regelmatig tegenkomt. 
De boulevardkrant "Bliek", die in 
eigen land een veel hogere oplage 
bereikt dan de NZZ, zie je eigen
lijk nooit in een niflt-Zwitserse 
kiosk hangen. 

SPREEKBUIS DER BEZONNENHEID 
De Neue ZOreher Zeitung houdt als 
oprichtingsdatum aan 12 januari 
1780, zij het dat er toen nog geen 
"Neue" voor de naam stond. Ter 
gelegenheid van haar 200-jarig 
bestaan in 1980 publiceerde de NZZ 
een gedenkboek, waarvan wij dank
zij de huidige hoofdredakteur, Dr. 
Hug o BOtier, een exemplaar mochten 
ontvangen. Over dit boek zelf 
straks meer. Eén van de meest 

',I ' IJ .", "n'" "', ZO"'" Z,,"". ,. ",' .. "' 

!ncttC c3iin11Cr 3dtuug 
IJnd Jchw~ilt,iJ(hts Handrlsblalf 

C',,! t ::*, ---- ~ 

opvallende zaken die er in staan 
is een collectie uittreksels uit 
gelukwensen die de krant van 
talrijke destijds - en soms nog 
steeds - vooraanstaande personen 
uit de internationale politiek 
ontving. De Duitse minister van 
buitenlandse zaken Hans Dietrich 
Genscher bijvoorbeeld, die de 
woorden "vakkundige, afgewogen en 
geëngageerde journalistiek" uit 
zijn pen laat vloeien. Otto Graf 
Lambsdorff, destijds de Westduitse 
minister van economische zaken, 
zegt dat de NZZ tot zijn vaste 
dagelijkse krantenrepertoire be
hoort, en dat naar zijn mening 
geen enkele politicus die over de 
Duitse landsgrenzen heen wenst te 
kijken er zonder kan. Helmut Kohl, 
hier opgevoerd als voorzitter van 
de CDU, noemt haar de spreekbuis 
van het politieke verstand en 
bezonnenheid in de donkerste uren 
die Europa heeft meegemaakt. Zijn 
tegenspeler Willy Brandt spreekt 
van een ongewone prestatie, en 
blijft daarmee iets meer op de 
vlakte. Wijlen Franz Josef Strauss 
bedankt de krant voor de bijdrage 
die zij heeft geleverd aan de 
snelheid waarmee West-Duitsland na 
de oorlog in de westerse wereld is 
geaccepteerd. 

DE VRIJHEID TOEGEDAAN 
Maar ook in andere buitenlanden 
dan Duitsland blijkt de NZZ een 
vaste plek op de leestafel te 
hebben verworven. Henry Kissingor 
prijst het hoge kaliber van zowel 
verslaggeving als commentaar. 
Zbigniew Brzozinski citeert Thos. 
Jefferson: ·eternal hostility 
against every form of tyranny over 
the mind of man" (eeuwige vijand
schap tegenover iedere vorm van 
tirannie over de menselijke geest) 
en stelt dat de krant zich heeft 
onderscheiden door de wijze waarop 
zij de vrijheid steeds toegedaan 
is gebleven. Helmut Sonnefeldt, 
een voormalige hoge funktionaris 
op het Amerikaanse State Depart
ment, wijst er op dat zovele van 
de politieke analyses van de NZZ 
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AANGEBODEN: 7 nummers van het 
Engelse kunsttijdschrift ·STUDIO· 
waarvan 1 uit 1924, 4 uit 1925, 1 
uit 1926 en 1 uit 1927. Uw reaktie 
graag aan het sekretariaat.-

Vraag eens een proefnummer aan ... 
schrijf naar Postbus 395, 9640 Al Veendam. 
of bel telefoonnummer 05987-12203, 
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Dagblad in focus 

De Neue Zürcher Zeitung 

ook jaren nadien nog recht over
eind blijken te staan, en dat de 
krant er dus kennelijk in slaagt 
mensen van uitzonderlijke kwali
teit aan te trekken. 'Giovanni 
Malagodi, erevoorzitter van de 
Italiaanse liberale partij, 
spreekt van "uno strumento di 
lavoro indispensabile" (een on
misbaar werktuig) in de inter
nationale politiek, en prijst "Ie 
sue coraggiose battaglie di fronte 
alle minaccia hitleriana e a 
quella sovietica" (haar moedige 
strijd tegen de dreiging van het 
hitlerdom en die van de sovjets). 
Andere bijdragen komen van Prof. 
Dahrendorf van de London School of 
Economics, van Prof.Sternberger, 
emeritus hoogleraar in de poli
tieke wetenschappen te Heidelberg, 
en van de voorzitter van de Duitse 
Bondsdag. 

ONAFHANKELIJKHEID 
We hebben dus duidelijk niet met 
de eerste de beste krant van doen. 
Maar daar hadden we op zijn minst 
al een vermoeden van. Luk KeIler, 
voorzitter van de raad van bestuur 
van de onderneming, gaat in zijn 
voorwoord in op de vraag of er een 
bepaalde succesformule is gevolgd. 
Afgezien van de factor geluk, die 
van geen enkele formule deel kan 
uitmaken, is het succes van de NZZ 
volgens hem in hoofdzaak terug te 
voeren op de strikte onafhanke
lijkheid van de redaktie. Op den 
duur zal alleen een blad dat zijn 
lezers ongehinderd, objektief en 
zo breed mogelijk informeert zijn 
concurrenten de baas blijven. Echt 
succesvol zou zo'n krant kunnen 
worden als het publiek door krijgt 
dat die onafhankelijke informatie 
en dat onafhankelijke oordeel van 
hoog niveau zijn, hetgeen betekent 
dat de journalist niet alleen met 
volle overtuiging maar ook met 
alle beschikbare kennis te werk is 
gegaan. Zodra evenwel invloeden 
van buitenaf, van welke aard dan 
ook, voor het publiek zichtbaar 
worden is het prestige van een 
krant zeer snel naar de knoppen. 

Het principe van onafhankelijkheid 
heeft consequenties, met name voor 
wat betreft de struktuur van de 
onderneming. Het aandelenbezit is 
zeer sterk verspreid: in 1900 
waren er 1800 aandelen, in bezit 
van 634 aandeelhouders, allen 
partikulieren. Het bezit van meer 
dan 30 aandelen is niet toege
staan. De onafhankelijkheid van de 
redaktie ten opzichte van de raad 
van bestuur is vastgelegd in het 
redaktiestatuut van 1974, en daar
vóór, in andere bewoordingen, in 
het Organisatiestatuut van de 
Redaktie van september 1915. 

TRADITIE 
Los van vastgelegde regels bestaat 
de identiteit van een krant ook 
uit een pakket traditie en onge
schreven regels. Eén daarvan is 
dat de instandhouding van de onaf
hankelijkheid staat of valt met 
het aanzien van de krant, en dus 
met de kwaliteit van de bericht
geving en commentariëring. Natuur
lijk kan men niet voorkomen dat er 
van tijd tot tijd getracht wordt 
invloed en pressie uit te oefenen. 
Vastgesteld moet echter worden dat 
de redaktie hieraan, volgens de 
Heer KeIler, weerstand heeft 
kunnen bieden. 

HANDELSBLAD 
Weliswaar wordt de NZZ in bepaalde 
kringen gezien als de krant van 
het zakenleven. Dit wordt bij de 
krant in zoverre toegegeven dat 
het belang van de instandhouding 
van de economische kracht van het 
land terdege wordt onderkend en 
meespeelt in de commentaren. Maar 
de NZZ, zo besluit de Heer KeIler 
zijn voorwoord, is niet de krant 
van de banken en de verzekeraars, 
van de handels- en industriële 
ondernemingen, noch van bepaalde 
kartels of andere georganiseerde 
belangen in de commerciële sfeer. 

KWALITEIT IN CENSUUR 
Reeds in het eerste nummer van 12 
januari 1700, waarvan bijgaand een 
afdruk, valt een zekere terug-

AZ 8OlilOricil 

~~~!.~ ~!E:~!!!,,,~ citltltg 
====r:-::,~--·" ~ ~ lf ~ i1 ~ j~ 



De Neue Zürcher Zeitung 

Dagblad in focus 

houdendheid te onderkennen. Daar
naast echter ook het bewustzijn 
van de noodzaak een kwalitatief 
goed produkt te brengen: ~nerzijds 
"is het niet mogelijk de gebeur
tenissen in de wereld eerder te 
publiceren dan nadat ze hebben 
plaatsvonden", anderzijds "hebben 
we maatregelen getroffen door 
middel van de beste Franse, Engel
se, Italiaanse, Nederlandse en 
Duitse kranten en door betrouw
bare eigen correspondenten de 
berichten minstens even snel te 
brengen als andere kranten doen". 
De nadruk is vanzelfsprekend in de 
loop der jaren wel steeds meer op 
de laatstgenoemden komen te 
liggen, in die mate dat thans de 
NZZ bij de internationale top 
hoort. Voor wat de "gebeurtenis
sen die in de wereld plaatsvinden" 
betreft, moet men bedenken dat dit 
niet in de eerste plaats een 
kwestie was van speciale interesse 
op dit gebied. Maar het feit lag 
er dat berichten over wat er in 
het eigen land gebeurde aan een 
stevige censuur waren onderworpen. 
Er bleef weinig anders over dan 
met de nieuwsgaring naar het 
buitenland uit te wijken. In de 
Franse tijd was dit wellicht in 
nog sterkere mate het geval. 

STRI.JDBLAD 
Pas in 1821 werd het effekt van de 
censuur minder, zelfs in die mate 
dat men zich kon veroorloven zich 
er niets meer van aan te trekken. 
De ·Zürcher Zeitung" werd een 
strijdblad dat onder leiding van 
de felle Paul Usteri politieke 
aktie ging voeren voor de invoe
ring van liberale hervormingen. 
Zonder enige schroom werd partij
politiek bedreven, eerst op plaat
selijk niveau, later ook met 
betrekking tot de federale over
heid. Uit dien hoofde noemde de 
krant zich vanaf 1821 de "Neue 
Zürcher Zeitung". Maar de belang
stelling voor het buitenland 
bleef, en is steeds gebleven: een 
kenmerk van een klein land omgeven 
door grote buurlanden. 
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Ondanks die geëngageerdheid met de 
liberale beginselen was de NZZ ook 
toen al tot een zekere afstande
lijkheid geneigd. In de roerige 
jaren 1847-'48 werd de krant van 
eigen liberale kant vaak verweten 
er niet fel genoeg tegen aan te 
gaan, te objektief te zijn en 
teveel op termijn te denken. Een 
bijzonder opinieblad dus, zeker 
ook voor die tijd. Dat zou vast 
anders zijn geweest indien de NZZ 
daadwerkelijk tot een bepaalde 
partij had behoord en dus gehouden 
zou zijnde mening van de meerder
heid in die partij uit te dragen. 
Het ging in die tijd om burger
lijke vrijheden, de scheiding van 
wetgevende, uitvoerende en 
rechtelijke macht en de federale 
struktuur van het land; maar ook 
om gezonde concurrentie en 
vrijheid van initiatief in de 
economie als motor van het welzijn 
van de samenleving. Dat betekende, 
en betekent nog steeds, dat de NZZ 
toch wel duidelijk naar voren 
bracht en brengt aan welke partij 
zij de tenuitvoerlegging van deze 
beginselen bij voorkeur ziet 
toevertrouwd. ·überparteilich" is 
de krant dus niet! 

CONSERVATISME 
Van een strijdblad langzamerhand 
een conservatieve krant worden en 
toch dezelfde principes te kunnen 
blijven voorstaan wijst er op dat 
de beginselen waar ooit voor moest 
worden gevochten intussen zijn 
gerealiseerd. De liberale orde 
moet thans worden verdedigd. De 
verandering die dit voor de jour
nalistiek met zich meebrengt is er 
één van temperament. Andere bladen 
zijn omwille van de revolutie 
revolutionair gebleven, en hebben 
aldus zichzelf overleefd. Weer 
andere hebben zich, met voor
beelden elders in de wereld voor 
ogen, tot principiële tegenstander 
van overheid, van de regering of 
van de politiek in de ruimste zin 
opgeworpen. De NZZ daarentegen is 
waakhond geworden. De consequentie 
daarvan is veelomvattend. 

VERKGlPERS 
VAN I3GlUWc;RGlNIDEN 

Dé kans om uw perceel aan een ruim 
publiek voor te stellen 
Bel ons op voor vrijblijvende Inlichtingen 
Of U kan uw percee! af~ op ons 
bntoor : Konlngstmatti Oostende 
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CONSEQUENTIE 
Hel belangrijkste aspekt ervan is 
het willen weten hoe het nu eigen
lijk precies zit met deze of gene 
kwestie. Met andere woorden: de 
analyse van beginselen, de eigen 
evenzeer als die van anderen, van 
nieuwsfeiten en van meningen. Dit 
betekent dat hooggekwalificeerde 
journalisten speur- en denkwerk 
moeten verrichten. Dat dit de NZZ 
goed is gelukt en nog steeds goed 
lukt, dat is precies hetgeen 
waarop de reputatie van de krant 
in feite is gebaseerd. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog was de Neue 
Zürcher Zeitung één der zeer 
weinige bladen in het Duitse taal
gebied die in moreel opzicht recht 
overeind zijn gebleven. Zeer op
vallend voor een krant die ruim 
een eeuw lang strijd heeft gevoerd 
tegen het marxisme. De NZZ is 
altijd fel gekant geweest tegen de 
confrontatie van kapitaal en 
arbeid, een confrontatie die zij 
vermijdbaar en niet in het belang 
van het land en haar burgers 
achtte. Maar de krant koos daarop 
niet, zoals in het fascistische 
Italië en later in nazi-Duitsland, 
en zoals ook deel van de Zwitserse 
bevolking, voor de "rechtse" 
optie. Onder Willy Bretscher heeft 
de Neue Zürcher Zeitung krachtig 
weerstand geboden tegen de natio
naal-socialistische tendenzen in 
het eigen land. De oorlogszuchtige 
politiek van het Derde Rijk werd 
dag in dag uit aan een nuchtere 
analyse onderworpen, en toen de 
krant in 1938 niet meedeed aan de 
"Appeasement"-euforie werd zij in 
Berlijn met alle communistische 
kranten op één hoop gegooid. 

DE ERFENIS 
Hoe "nieuw' de krant elke dag ook 
is, ze kan niet op elk moment 
worden vernieuwd. De g~schiedenis 
van de krant werkt door in elk 
opéénvolgend nummer, en na 200 
jaar kan een krant niet meer met 
elke wind meewaaien. De NZZ kan 
noch tot boulevardkrant worden om
gebouwd noch tot het eerste het 
beste uitgave-objekt worden gere
duceerd. Zo'n krant kan niet van 
de liberale Europese tradities 
worden afgesneden waarin zij 
anderhalve eeuw lang is gegroeid 
en welke zij mee heeft helpen 
bepalen. Men kan er geen "krant 
voor iedereen" van maken. 
Iedereen die bij de Neue Zürcher 
werkt heeft een verplichting aan 
die erfenis, en aanvaardt die ook. 
Maar hij is niet in die plicht 
vastgevroren. Want ook een krant 
die 210 jaar oud is wil in eerste 
instantie in leven blijven, en dat 

betekent tegenwoordig de ook in 
Zwitserland toeslaande persconcen
tratie overleven. Met alleen het 
beheren van een erfenis komt men 
er niet. De NZZ streeft er thans 
dan ook naar om, zonder dat de 
wezenlijke substantie van deze 
erfenis wordt aangetast, een krant 
te maken die door een voldoende 
breed publiek van vandaag de dag 
wordt gevraagd. De taak is om 
diepgaande, zakelijke en verdui
delijkende informatie te verstrek
ken naast hooggekwalificeerde 
steun bij de meningsvorming en het 
uiten van een eigen geëngageerd 
geluid. Dat is waar de Zwitserse 
samenleving gelukkig nog steeds 
behoefte aan blijkt te hebben, en 
waar de Neue Zürcher nog steeds in 
voldoende mate in blijkt te kunnen 
voorzien. In die mate zelfs dat 
van een toenemende belangstelling 
en een groeiende oplage sprake is. 
################################# 

Samengevat uit enkele bijdragen in 
het boek "Zweihundert Jahre Neue 
Zürcher Zeitung 1780-1980·, bij de 
NZZ u~tgegeven in het jubileum
jaar. Het boek (paperback) telt 
211 pagina's en bevat tal van 
specialistische bijdragen. Om er 
enkele van te noemen: "Nachrichten 
-hauptstadt Washington", "Die NZZ 
in Moskau·, "Als Zeus Europen 
liebgewann" over de Europese één
wording; "Auf der Suche nach 
Afrika", "Die nahöstliche Infor
mationsbörse" , "Sport im Span
nungsfeld der Politik", "Der 
Sonderfall der Banken" "NZZ und 
italienische Schweiz", '"Natur
wissenschaft und Technik in der 
Tageszei tung", "Pressekonkurrenz 
im 18. Jahrhundert", ·Zwei Jahr
hunderte im Spiegel der NZZ" met 
tal van reprodukties van saillante 
voorpagina's; en "Das Gesetz des 
Dschungels in Europa" van Willy 
Bretscher, over de NZZ in de 
Tweede Wereldoorlog. 

Het is een boek dat eigenlijk niet 
zomaar ergens op een plank moet 
staan. Wellicht dat de Neue 
Zürcher nog meer exemplaren 
beschikbaar heeft voor belang
stellenden. Dit exemplaar wordt 
bewaard voor de eerstkomende 
VKTV-veiling.- DJO 

I.v.m. het opschonen van 
mijn dubbelarchief. 
Tegen kleine vergoeding: 100 dag- en 
weekbladen uit diverse landen. 
R. Grooten, dr. Govaertsplantsoen 17, 
B - 2387 Baarle-Hertog (België). 



De vroege 
Amerikaanse 

• pers in 
Braunschweig 
tentoongesteld 

Van ons lid de Heer Harald Braem 
uit het Duitse Hildesheim kregen 
WIJ onlangs een exemplaar toege
zonden van een katalogus die er is 
vervaardigd voor een tentoonstel
ling die t/m maart 1992 in de niet 
ver van zijn woonplaats gelegen 
stad Braunschweig (Brunswijk) zal 
plaatsvinden. Het bijzondere van 
deze tentoonstelling is dat ze 
uitsluitend objekten uit de 
collectie historische Amerikaanse 
kranten van de Heer Braem te 
zien zal geven. Hieruit mag dan 
ook gerust de conclusie worden 
getrokken dat die collectie een 
voor Europa zeer bijzondere is. 

De tentoonstelling wordt georga
niseerd door de Friedrich
Gerstäcker-Gesellschaft. De naam 
van deze persoon zal de meesten 
van ons weinig zeggen: Friedrich 
Gerstäcker was een 1ge eeuwse 
schrijver, uit Braunschweig 
afkomstig, die veel heeft gereisd, 
met name ook in Noord Amerika, en 
de aldus opgedane ervaringen in 
zijn vertellingen heeft verwerkt. 
Het genootschap dat naar hem is 
genoemd houdt zich niet alleen met 
de nagedachtenis aan haar naam
gever bezig, maar ook met het aan
halen van de culturele betrekkin
gen met Noord Amerika. Voor dit 
doel beschikt het genootschap o.m. 
over een klein museum op het adres 
Wolfenbütteler Strasse 56; een 
klein museum, want het is ook maar 
een klein genootschap met iets van 
vijftien leden. Het museum, met 
dus van januari tot en met maart 
een selektie uit de verzameling 
vroege Amerikaanse kranten van de 
Heer Braem, is alleen op zondag 
geopend van 10 tot 13 uur. 

Diegenen die graag een exemplaar 
van de zeer de moeite waard zijnde 
(zie illustratie!) catalogus 
zouden willen hebben kunnen er één 
bemachtigen à raison van 5 Duitse 
marken, bij de Heer Braem zelf. U 
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k~nt zich in dat geval tot hem 
rIchten op zijn privé-adres aan de 
Immelmannstrasse 46, W-3200 
HILDESHEIM, Deutschland. 

D~ He~r Braem, wiens verzameling 
:Ich In tegenstelling tot hetgoen 
In de meest recente ledenlijst 
staat vermeld thans beperkt tot de 
periode vóór 1850 (maar wél de 
~ele wereld betreft), heeft voorts 
In februari j.l. voor een periode 
van een dag of tien een aantal van 
zijn belangrijkste stukken aan een 
veel breder publiek kunnen tonen 
namelijk in een aantal vitrinos in 
een groot winkelcentrum, ook al in 
Braunschweig. Deze tentoonstelling 
vond plaats dankzij het dagblad 
ter plaatse, de Braunschweiger 
Zeitung, waar men een wederzijds 
belang onderkende in een kortston
dige samenwerking met een particu
liere verzamelaar. De Heer Braem 
hoopt in de nabije toekomst nog 
vaker, ook in andere steden, van 
dergelijke mogelijkheden gebruik 
te kunnen maken. 

Opvallende stukken in de catalogus 
zijn onder meer de "Boston News
Letter" van 25 juli 1715, vanaf 
haar oprichting in 1704 vijftien 
jaar lang de enige regelmatig ver
schijnende krant in Noord Amerika. 
Het afgebeelde exemplaar vermeldt 
"nieuws' van enkele maanden oud 
uit de meeste Europese hoofdsteden 
en van het Hof van St.James, maar 
weinig tot niets dat rechtstreeks 
betrekking had op gebeurtenisen 
ter plaatse. Verder vinden we de 
"New-Vork Weekly Journal" (1734) 
opgericht door de Duitse immigrant 
John (Johann) Peter Zenger, uit de 
Palts afkomstig. Zijn krant, de 
tweede in de stad, was van het 
begin (5-11-1733) af een oppo
sitieblad tegen het beleid van 
gouverneur Cosby. Tal van ook toen 
al aktuele zaken, zoals persvrij
heid, burgerrechten en de noodzaak 
van allerlei andere hervormingen 
werden door Zenger aangeslingerd. 
Zolang het duurde uiteraard: in 
nov. 1734 kwam hij in het gevang! 

KRANT 
"De door de Koerden 
gemaakte krant Yeni 
Olke is het succesvolste 
blad in Turks-Koerdis
tan. Ieder tweede num
mer wordt in beslagge
nomen." 
De Duitse journalistenvakbond 
IG Media. (Publizistik &: 
Kunst) 
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Das Blatt wurde 1770 in Boston gegründet. Der junge Orucker 
ISIAH THOMAS wurde schon wenige Monate später selbst der Heraus
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THE PENNSYLVANIA JOURNAL, ANO THE WEEKLY AOVERTISER (Philadelphia) 
# 1802 (25.5.1785) 

Diese Zeitung wurde 
THOMAS BRAOFORO ab 
wöchentlich heraus 

1742 
1778 

van WILLIAM BRADFORO gegründet, und 
weitergeführt. Das Blatt kam zweimal 

existierte bis 1793. und 

von 
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Een Roemeense boer raakte ge
wond toen het varken ontplofte 
dat hij wou slachten voor de 
kerstmaaltijd. 
De arts die de boer uit Cluj in 
Transylvanil! behandelde, zei in 
een gesprek met het persagent
schap Reuters dat de man het 
dode varken had opgeblazen 
met butaangas, zodat hij gemak
kelijker de opgespannen huid 
schoon kon maken.' -
Het varken explodeerde zodra 
!!ti de ~r het haar begon af te 
Schroeien. 

0, T of OT? 
Wie soms twi~eI~, aan de schri~· 
wijze van moelljke woorden, 
last heelt met d, I ol dt, kan daar 
wal aan doen door de kursus 
"goed leren schrijven" Ie vol
QE?n. 

!WK Af/onbladel Slockholm 

SPOTPRIJZEN 

ARNHEMSCHE COURANT 1826-1827 

DE TIJD 1890-1910 

HAARLEMSCHE COURANT 1821, 1830, 
1831, 1859, 1863, 1864, 1944 
(1944 : 

NEDERLANDSCHE STAATSCOURANT 
1822-1824 

KONINKLIJKE COURANT 1808-1810 
(Napoleontische tijd) 

LE VRAI LIBERAL, BRUSSEL, 1820 

EMMER COURANT 1920-21-28-32 &c. 
(slechts 7000 stuks, 
binnenpagina's ontbreken soms) 

NLG 4.= p.stuk 
of 3 voor NLG 10.= 

NLG 1.= p.stuk 
of 14 voor NLG 10.= 

NLG 4.= p.stuk 
of 3 voor NLG 10.= 

6 voor NLG 10.=) 
NLG 4.= p.stuk 

of 3 voor NLG 10.= 
NLG 5.= p.stuk 

of 6 voor NLG 25.= 
NLG 4.= p.stuk 

of 3 voor NLG 10.= 
4 voor NLG 5.= 
(in pakketje) 

EN DAN DE NIEUWE RIJWIELBELASTINGPLAATJESKATALOGUS 
MET ééN BELASTINGPLAATJE (bijna nieuw), SAMEN, 
ZOLANG OE VOORRAAD STREKT, voor NLG 15.= 

ALLES MAG GERUILD WORDEN TEGEN BONKAARTEN, STAM
KAARTEN, PERSOONSBEWIJZEN, ILLEGALE BLADEN EN 
N.S.B.-DOKUMENTATIE. 

OOK NOG ENGELSE WEEKBLADEN: 
PUNCH, het beroemde satyrische 
tijdschrift, 1855-1870, 
plm. 200 stuks in voorraad. 

NLG 2.50 p.stuk 
of 50 voor NLG 100.= 

A· KREUZEN 
LEEUWERIKSTRAAT 44 
~71TZ BADHOEVEDORP 
TLF· 020-6595138 
(na 19.00 uur) 

L-_____________________________ ._ -

Couranten, Tijdschriften 
en Folders van 
1720 tot heden 

H. Groenhof jr. 
Zuiderdiep 62 

9621 AT Nieuw Buinen 
((j 

06990-16443 
Openlng.lijden: 
Maandag ge810ten 
Dinsdag en 
Woensdag 13.30 tot 18.00 uur 
Donderdag 13.30 tot 21.00 uur 
Vrijdag 10.00 tot 18.00 uur 
Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur 

lil Autoweg Borger richting Stadakanw 
lil Al8lag Nieuw Buinen <Àlntrum nemen 
lil Bij het Ie krulapunt. aan de bekende 

Mondenweg. zie' u het antiquarlaat 
aan uw rechterhand. 

11 
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AC TI ON 
.nd TH[ El ROP!:.\,\ 

'fOT 'KlU 
MlRll'IlI!TOI 

«f""ltfGlOnr~Hül 
\'([1"'" 

PATRIOTS OUT
TRAITORS IN ! 

TOWN HALL SCANDAL 
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THE A~TI-UNION. 
TUUa,OA.'(, ".\II .. U " 1'* No, XXII. 

" •• h ;,/<111._" oU ~, ;,u.JltfJIIK4 " MU"" ,11, ,.,~ 11, I/'M' mOl! WorT hu4 !t ... hH1f rnlll,tutH'", I 

Gr!A4 ,'1I'ltI Ol' 1'\' J,jtrrJtJ C."//fl UI ~::,~:u\~~7::~~: ::u 1:~',;~',:!' ;.~: ~, ~~~: 
.J REL .I.V D. tn"", .1'>0 u"., dl'.' I", .n('1',.I~d ,~("urt" Hom 

("O<1"rclf"lIn~ p4 .. ,n, nOl ro ,n4t,.~r 11'1<1 hU, .n~" o( 
fllIlHUtl'l, • b.dI~ .. 1114 J'('pP"'"m-.l I'I"I'nirlu, INt Ihll lil rOIl' 

I I ft t~, rllm.,.., of 11>4 du I~" I~ (u,clllu, ,,( ;,~:::~I'I<»IJ";"::I ':";:~:c;:·:'~J'~::,~:~~;;;: ~~~ 
J,,,I,,,. 'h"nlld \U11 IC><ItII. In .. noch 10<1 ,,. IOd,( •• ,U "ulh lt., .11"'4 d'm4<1l1o( ",uIJU. o( rllr"mo 
1/"". thr "'<41 (Urto:l .,,4 ,mp<nu,,* !.lUI, 10 ,IN' 1<14 uI r,duw\ la pfln. I InHUl IIN 10 rdrfu In 
eo;~II" 11 I" ioe ~tJl .. ,," ."" "'tIlU',j by 1"'l1'.'C:o.I "I"" "/'lil" 10<1 m.a1 /fI'M In ('('1,_0 f"InI"" 
,M.~d-'g" 10 I • ...-cf-Itlu IM 'rp"*UOfl of th. (OftI(lh'''i-JO ,hol (1'1111 <A' "bcrt, l llId 11 rt.. (I .... 
,'Ii!~IU'Oil,,,t lret.nd 10 Itrfmu"wli ol ... '''''''''''f'O'' III",ltul '''" he""!" ,odot ci>uhfnnml 01" I'" 

:~:~,U:;.CX;':::O!~~hI :or{!'!n~~~r;:::: ';~ ~~ .:~~~i,,~: .. ,'!":O\';:./=·~O ... ~~ ':~;:: 
rh. f...eh. 'u~., It ~.""'''"''nil''. I bopt.1\&I ol. nuI .. n, .hodl, ,f cao", "'lid "uh r-tpnllli 
~:~;~~~I' :~-:':;"I'II:"~~! (!:! ,J:.,~".: ~~,;I;.,~~'i;'.r 1~~:,~"I'~~r~ï":~r(:-:'"'II:'.; 
1,1 !I tmJ'<'lI,bW ''''1 11' ""'" .hf .. J- lukn .. ..tII ,,,,,Pf'I"'''''l' ,rui lhol (p"'1 <i{ f"l1Ol I Inot I nU 10<1, 
• ,lpolloct ro-H (Of rlwI ,"","."on ,,11"- A,", lbal 11 (rankt,. ,hit 1 r.,. "",1'1."1 onl~ bon .lIkh IIDIJ'lI tw· 
f'" ~,II' ~", boJ, .. _I. IWI .. .l''r!.IiI ..... ,...,. (" ... ,n. i4'1,11 ••• f,10 ID4 .... '''''''1 {"ku( ... mJd·· 
."b)td .1'1<11 h"lhu~, & __ 'M _nu, ti 'u oen- 1"11', "ffl'lI UI l'nlO<1I w..~(' ... hullhu wunU1 11 
"'i.l,rullllull'U_ ..t,~ .. kIA4 /I.I.,w,(.nf",," II1ltl""'EI1,l.,""'hl1',rnt(f'C',IIIIJtmlllu"I.""I.I"", 

~ ~-:.~:! ~:'(:~~II:'~ ... I~:t ,~"7:;; ::llt:~ot :hl~~~:~~II~"IU~:I; ::~~ ,Lc}:,n:.c 
"01 own _!'>om Ihq- !~!II,I, "am .... ',.. Tt. "'tfCf tI,nllotontb,mltll on lilt ",bun.u of t'II'""'1 
,...rt'"mp"<J<1 11 ""lU,h 11 Itron~, 111.11 Mr. 1'/11'1 (". ... 111"'" "IJ."" IGO '"I~O''' I. (t<. {'Cl..-rr ,. I'ht-d Ollt 
"'111 hili Ir('CI"'1t~ UnJOn /lm,'t •• Ihu Un..... blood. Ir .... "10 W untd .... i> jbf"lutl rno«, hll 
"",,11'1 hu 1"/11,:""",, Ut""'" ;lItln. h ,.nGl 1111_ el'l4.w., u I ftflru ... fQ/J,.. ,n" h>loruM mln, I"u 
j,k.h. ,ft~ .,.a>ln'lC<ll af 'hl "11"" I1 rUTc.rnr bool UUUI, IUr"'ll11 ho~.htl'l ,,"U1.<tmp\o,rd,nC'ClYIl' 
Ihl 'M ...... 'lr'tnm mOllN "" (11\&,14 '11 1,,11oA4 r",.... 'ftlU'"' 1...e,1 dc,,",'ulom lI,J ,,"hulTU" IHllululti , 
(",i" ,n IJ"",.;o( '" Um ... , T....,..'·lhrr. m("'" cl Ih""rh Ih'I po_n _111t>uCc-d. 'U"" If'rc0b4I'0'1 of 
c"'''...Ict, (11_ ol ,hr .. (",anl! ...... dtf'4'TI<h.<I4r oot In U~IM .. 0~l<1 n.u, t,.. tn r'Gj'Ofll"" IIIIh.U ,t.u". 
'hi ,,.,.n, o,"".t,nrl('«lUlQ.nol_ll,f .... ,mt,tIt Slul" 'I ..... '"' .. "'" "'III",nm,nl 11 , .. 11I11'd •• 
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n.hl " ''''''rIl1!!o.t, '" {",lil, CDn'lH 10aM .bt0UII"- r .. ,u, ''''''IM I/jt\t'f ,'''' ,0UII,1 IM Me. of ,I>t n· 
(,,,,h In 'MohM l.b" .... 1ri ol I.JlI>\It r"'III,,"OIlI. ,ft .I, ,.tI!. In' ,h.'1 1'IU lll4 •• { .. I "",umtfll ol n,,"onl 
."- çOl,J \OlDmcMII_ ui. p .. bll4 14'"IIIt.{f ", ... f It.rf Ol I ~,pl~l ( ... ~",," ~Iwftn .hI p"r'- .not· 
... , .n<l .,,~" .. 'U t.o, • .".'c:h (of , ... <{'II>e" c,,,.tib.. 'IIH","' (I~" U .. 'U u 014 I .. ,",,"INIII. I " "t1 .. <llo 
111, ~(rrl"./thl't. ollfldl,oJ .. lIlf"wJ'I~1 I ,m.- (., "wt.,ch ol IM 'wo .0".nrNlUl ,'" tClfdt Ut 
I':"I(n nOl JO'" h""lll, , .. flnul'''', IlOf 11»1' r11l>1:>I. o.tt..n d .. lJ.hull ,-hut the" 11 M dl~", In tu· 
,(m-Ilon no n·.,JOh.rnnlllll( I. <if1IMl from ,ho! p'" ru ...... lul .. Mlntl nu, bco;u"', or (Ilne, ,I\t ot .. CIf 

"., .. f ,0111 'ntfnh~1I 1I ,/'14 fl,","001 0( Iht rIJ., ,t. oY ~H.mnr~1I ei ..... uItII, Ih'l "rUM, ftlll,l
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Lr.tnl; t:Uf"CII de vorcn} "'in,,, Vill! 

Cnl';\:J :111,1 ()\1 Iul'1illld iJ'i t 1799 -

GEVRAAGD: 1. Een willekeurig los 
nummer van de PROVINCIALE ZEEUWSE 
COURANT uit 1962. 2. ALBUMS samen
gosteld uit facsimiles van voor
pagina's van dagbladen. Hans van 
Westen, Breedstraat 193, 2513 VT 
DEN HAAG tel. 070-3607624 
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SPAANSE OPLAGECIJFERS 
Alle grote Spaanse dagbladen 
zitten de laatste jaren in de 
lift. Overigens ook heel veel van 
de kleinere. Grootste is nog 
steeds "El Pais", de Madrileense 
kwaliteitskrant, met 377.528 in 
1989. Wie een kopie wil hebben van 
een lijstje van de top-60 Spaanse 
dagbladen met alle oplagecijfers 
van 1985 t/m 1989 sture een ge
frankeerde geadresseerde retour
envelop naar het sekretariaat met 
de vermelding "Spanje".- MD 



Au Courant 0 Jaargang 7 0 nr. 1 0 maart 1992 

Krantencuriosa uit de verzameling Louis Nierynck (deel 9) 

Over dure, primitieve, humoristische, 
veeltalige, geurige en anti-anti kranten! 

Van een onzer leden ontving ik de REINAE:RT DE: VOS 
(een zondagblad voor verstandige lieden)uit het Antwerpen van 1867, voor 
mijn verzamel~ng. De kop vertoont een aaneeklede vos met schrijfGerief voor 
zich en de gesch~even mededeling 'Elc gaet nu bij den Vos te School'. Het 
is een satirisch weekblad dat van 1860-1868 verscheen. In populaire stijl 
geeft het brutale en opruiende commentaren op de Antwerpse- en nationale 
politiek. Guido Gezelle was één der medewerkers onder het pseudoniem 
'Spoker'en schreef reGelmatig hekel- en spotverzen. 

Een aardige aanwinst. Dank je Adriel 

Een voorjaarsbezoekje aon de "ephemera f;cdr" in T.onrlP')1 
heeft wederom een brokje curiosum opgeleverd. Ik kon daar n.l.het voorlaatste 
nummer kopen van de THE ANTI-UNION van 7 maart 1799. Een Iers weekblad uit 
Dublin gericht tegen de 'Union of Great Britain and Ireland'. 'roen all 

De "BOTE DER FHEIHEIT" (nr.6) dateert uit April 1957 
en werd vanuit Berlijn op allerlei manieren naar Oost-Duitsland gesmokkeld. 
Het blad verscheen onree;elmatie; en was tweetalig Duits/Russisch. Elke taal 
besloeg 8 bladzijden. In het blad wordt duidelijk aanger,even op welke manieren 
verspreiding mogelijk was en hoe men zich moest verantwoorden als iemand in de 
Oost-zone betrapt werd op bezit van dit blad. De inhoud van de Bote is natuurlijk 
strikt anti-Russisch en men propageert 'Sender Freies Rusland'. 

Lang geleden eens toegestuurd gekreGen van mijn vriend 
John Frost is het curieuze weekblad "AC'rION AND TUE EUHOPEAN", zowa,ar een 
Engels fascistisch blad uit de zestiger jaren, (15-11-1963)dat evenzo anti~ 
Russisch was alswel ook anti-elke-partij in Engeland en bovendien vooral 
v66r apartheid in Zuid-AFRIKA. 

Ook uit de zestir;er jaren heb ik een zeer primitief 
gedrukt nummer van DE VRIJHEID (Algemeen Chinees nieuws- en advertentie 
dagblad)uit Suriname (nr. 3379 van 15-2-1969). Het lijkt alsof heel het blad 
bestaat uit e;rote bestempelde, in plaats van e;edrukte pagina's. Een bijzonder 
brokje curiosa is het zeker. 

Ooi t gehoord van het dagblad "N8DERLAllDS ECONOllISCII PERS-
EN ADVIESBUREAU" (NEPAB)? Het verscheen 5 x per week in Gestencilde nieuwsbrieven. 
Mijn exemplaar dateert van 10 augustus 1961 en het werd mij toen toeGezonden 
door· de hoofdredacteur V/illy Ie Comte met de mededeling "ter wille van de 
curiositeit mae ik U wel verklaren dat de Nepab-service nieuwsbrief de duurste 
van West europa is, met de kleinste oplage (fl. 300,-- per jaar bij een oplaag 
van 250 per dag)I". 

Tussen wat oorloeskranten e;evonrlen een Engelse legerlcrant 
in 7 talen (Ned,Eng.Frans,Duits,Pools, Russisch,Italiaans). Deze krant beslaat 
eie;enlijk over 2 kanten ~~nkolom nieuws in 7 talen, met 7 verschillencle koppen 
dus. In de hoofding - zowel aan de voor- als de achterzijde - al166n do datum 
en het nummer met in het midden het EnGelse vJapen. (Published by G(p f, P'r'I) 
21 Army Group. VeiniG nieuws maar voor velen leesbaarl 

Tot slot uit de collectie de speciale editie van lIet Vrije 
Volk dat e;edrulct werd op de Floriade tentoonstelling in 1960. Elke dac; werd een 
nummer geschreven, gezet en c;edrukt op het terrein en bestemd voor alle 
bezoekers. In mijn verzameling curiosa de nrs. 1 (2) maart), 150 (19 september) 
en het laatste nr. 155 van 24 september 1960. 'Ergens' moet ik nOG een nummer 
hebben dat gedrukt was met (bloemen)Beurige inkt. 

(wordt vervoled) 
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NA RTl 
KANTOOII VAN INSC/lIlIJVINIJ : 

n AN1WI,IlJ>.N, 

ANIIEI'~ I'I.,IHSJ;N : 

1I1J .110 OocUuullldu.u til Ilolt_ Uirt'cll'uu 

~ AI "al 'uur III:I~HIIT Lt',lcllul h,moe! (11 
aUerl.ahlu lIijdJg', ulll l'l ur ... lIIiddag', Ig" 

IU uden 1\ ordeu, 

vo 
31 DECUIDEII lUS, 

INSCIIIIIJVINGS·PI/JS, 

IItUU uuh Ol' \OOkYUJJ : 

Ik" jlO', • • . , • • rr, UQ 
Ze. D1I11UJCJl • , • • • .. 4.lJO 

Mot. do poet, 

Etn J •• r. . . . . 
Zi. nlnuden . . • 
Vour lIulhuuJ, 't jnr. 
Elllcl NUIIIlOèU , • 

Pr, D 00 
• B.OO 
D, H.OO 
Fr, O.~B 

AANIWNIJIGING~N : ~H ".li'IOCII J ... regel, 

PikkeR tB brimn mchhrij lOl U Ilurel, 

EEN WNDAGBLAD VOOR VERSTANDIGE LIEDEN. 

Ik VCl'wittig lIIijllC tliepzilllligi! lezcl's tlut 
ik IIlijJl(! lC\'I'1I Iilusort'lI ill LllilclIgcWOlle 
I'lIudszillillg IIdlllijct'1I gl'l'tll!pell, 0111 Ie lIall
IleiclI IIVCI' 'llIllwCI'pCII \'1111 IH't'lIliëll, dil! ik 
~()OI'll"IIICllS hcn cel'luog nUII lIIijne illSdll'ij
tc \'t'rlecnclI, 

I)ie pl'CIIIWII Wllt'lI, aall \I dktlalligcli fll'ijs, 
\'001' lIiclllalltl IIlItI,'I'S 1't'I'kl'ijghIHII' zijll tlall 
l'tHII' tIc IIIHIIIIICIlIt'1I I'UII HeillllCl'l. 

Olllllitltldijk IIU tic uilspl'uak del' Hl IlS0 re 11 , 

. zul ik tie vedcclltI'i gllllslell hckelllllllUk'!1I 
CII ik vCl'zekel' tlul Cl' lIiellHHlI1 zul I,! klagell 
lIeLLell, 

lIe 1'111 OIlI,all~1 IIlOr~1'1I Keelle l,elOekell, lIeilla"1'1 
olJk lIiet. 

Fl,lI,drilllJ is ,I" k.lIlJlI~ielel'i.i vall Krupp gaall he· 
ziehtiMclI; IIIitUI' !\I'III'P wa~ lIil" II! hili:" 

V()I~e ... ,,'k,'1'1' ~l'l'llI'hl"1I ~ilal Slm'klJp lIilar SP,II'jc 
ell ook lIaal' POrlUHa!. 'I Z,tI wel 11 all I' POl'lugal alleen 
zij 11 , 

0l' h"l ilulja,lIbdl "wij'" ,all 1867 is eell Jelicil 
vall \lIG lIIiljllell, Vlle l'ullilé! 

lil' i. vabdle 1I1111,l ,all Sloeko!, ill olllioop, Sloekop 
is allOOI lall~ ill 011110"11. 

~;ellc IH~lilit'l Ilid I Wllllif halltHe~·kens, \crzoekl !lt'n 
1uulOlitten'aud .Itl hJ\'cllrCt:hll'U lIid tc vcrhooW'l1. 
ZuUmi tli.~ hCt'n~1I tlt: nieuwe hJlltll:b~l':tltchtcu op 
hUHIIO ku~h'u UUI! weil Y 

1Ie1 Olliwerp ,an wel o,rr ,Ien l\jfs<lw8I1H 1001'1 
Hrool Ke,aar, Ual zalll"rl'.ha, hiller slIl.kt'/1. 

Vul"e,,, ,Iell &II/<lil, heefl hel H"II v el'l ",,"ell I 1111' 
KeëlOht·rlllicotct!I'll IlOpt'IU de utat.1I1Ii1lill~. Zuu hel tic 
l'crsk kt:I'I' lijn ~ 

lIe TlIl'k,'lI hehlll'lI celll'lIllO,lhllOI \'UII FlkhlllililU' 
keu ltcko,;dtl, tkllkl'lltle 11,11 hel ,','11 sdllj) Ilid "p. 
rol!l'lIh,kt'l':t wu:j, FIklH', "N.!';l l'l'l'ul'J.chuu cu H~ ,000 
fl'u , 11:' , Ual WUrtlt IJC;IIII'II'" ,k, 

lIe,ll'lI lIad,l laaI ,Ic Scltd<ltlya/III, 0l' ol" Vari"I"', 
vóór reil ul'm huisM:ulin, l wee IIcPI'l'ktickcll VCriotcll , 
zoo llro<ll ui, ,I" ple," Yi'II '11Ui,Io'l'ku,",,,!. 

Jtll i.kclI heen zijll woorJelikramcl'ijkell 0l'ell~u, 
Jraai.! zonoIer le 'pe,'kell, 

Ut.! lIiclJwe willblcr V/lll oorlug is VOOrlll'mCIl!i tie 
oo~li"klo vall 1II1S Il'~"r lc ~"lIczell, Waal'olll gellee,1 
hij 011' lIid V,III ,Ic I,,~el'li"klc? 

Itl Zui,l·ltulje .ijn 'Cl ell (lcll'oll'I'OIlIlCIl ollltickl, ell 
Cl' i, eell IIl'ueli hock,keu uitgekoUleu, Ik zul h"1 eell' 
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I 
II"zell, 
! ~Ien ,cl 'rij flijl lIil Ul'us.cl, Jul A, U, Vierhoek eer
\ lall~ weclcrolll tal uoven Jdjveno' l1al heu ik altijd 

Hele!!'l. 
Zo l'l'cken ,Ic Kip,lor!,poorl Ulel veel zorl! af, leJc:r 

blccnlje wOl'oIlgellllllllllerol ell illllepckeltl, 
IJe Zwallcligillig is olielIhuur Ic koup lIeslelll. 
lIeilluel't I,eeh .ich lIewuurolill,l, erin loc le slemme/l 

eell "lechJi~ hezoek af Ie leH~"1l aall Je slaoiswerkcli 
,1,,1' Olll'oel'ell,lc ,"aal,chul'l'ij, TilJCrl,le Kuier zul, ui, 
ve"la"""ve,,, Jell vrijheer vall Mull'CfIUUI vorllezolleu, 

lIe,l"lI is ,"r;cloellcu : UI/I/" Cil lIiBUUOC allcl, loonce!· 
spcl iu,It'ij IJC,lrij,eu, clool' Sleeckx, 

lIeillael'ls uieu wjuars weuseb. 
Nu t'CIl leder zijne Wl'IISl'hclI 

1'1Il'~lutlll t'n ulin "ncut! CII IJliur 
\\'11 OU~ Hldll lijlillil.alclllclIsl.'lIon 
Niet ycnjchlll 0l' dil uur: 
Willll tic "Iijllccr hC1I1 lijll plichten 
til lün wc:nsdu'lI zijl! HClllclHul. 

Zie hit I, IIn~lIli1al!:l iu Hl'lllclltt'lI, 

Wal IIIJ huupl dal 111' u \cllcclIltt. 

I,ic\e lI,IIIICS, IIlUllU'Ll'llell, 
Ilic lil.) Hl aaH' IU Ueluat)1'I Il'e::.t; 
IJ h IIIJ lid IIICt')1 gelil'(.;'t'lI, 

lJij 111'1 Illijde lIicU\\J,lill' rl't~)t. 

I,il'\c wiJfJ"s, wui Ilo. \\ildu 
\'ullr u dit) slllthililog •. !11 ltid I 

IJIJ de It'ctls uilludc I:plde 
IH!r j;clJpiC ~llUSSCIl lijl, 

I, tlOII IJl.! uwen I1cur ItlllllD'1 huuwen 
Eu 'I Hi1ctllli uw hl'U"t'!! Haat i 
I Dl I:;U UW duchll'l ~ H.IU\\, liellrotlWcn, 
11..11 uw \eltten nict lu laai 
's ,\ \'tllld:J ilJ hct ukl hUIS ~jûUWcllJlI, 

(Wijl t;U ulkeu uw 11.111 \'UlblOI'LJ, 
0111 tl,hll' Ilullllc" lu \\UU\\'tluli 

lul tic hlub. IIIcll.lcclj,'s "h,pt. 
U, IltcJullcl'3, WtHlsch I~ ulh:H, 
I,a,u l'cllS It.lell ... 'tlUli "111 dCIi veilt i 
Wlèu:'l:;clIchl U ~Llil LtH'JliclI, 

llel IUU hier ue lIJar l'CIII'CUI. 

ZllU 'Ul'1I suh.ïLlur \'Ull 'lIèll JLlulJcn 
UIU IIh!! VUUI' del! truul 011 \Iijll 

UiHlI' \\UalïllcJ aij, IIl1öt,th\.IIlr;I:U, 

rÜI.II' "stadhuis ui bUil\\' lI.cJ rijlil. 

th.'" Uilll uliJ, lIIiJlIlWIIICIISdll'II, 

IIl'l1 iho lliet hel ~itJU\\C j.IUI', 

'I LCIt t'lt illltlCI' al Ic \\'ell~chl:lI, 
0.11 's HutUh. tlu lUll '''11 klu 11', 

'k WU,I, - Uil ~ij Ollh. "UI hCI 1u.or-, 

lIal bL' IJut; IHIt; IJlccCl \'crlust 

Van uucloor3 4 en ül'0ll!ekcrli 4 

Jül'l,crij. L1ic wo nel ku~1. 

Uut l:C IIW IHulilel lJlou"lzicn Lloelco1 

Uul BU lurl un balIcrU , 
Hond 0111' 5lut..Illloo~l u, licn Goohw, 
Ilal u gccII .oldulcrU, 
Uwu lOllen WC" kolU rukk.en. 
Lil dul sU, ui. Viumlll" 111<1, 
IJUISc,' vour Caillou "ouol bulr.lr.clI 
lIaar do lualhc(,lulling .Iel. 

D81 deseen dlo ureSoeren, 
In ho I Lol;.dsch Parlclllcni. 
IIlnder IIsson rAlencren, 
Ln u reehl duen op hcl ,"d. 

Dal do waalsehu doklrln.lr.n 
A au d •• oeplijl van den .Iaal 
IIln hun Iced'go bulken Jlneurep, 
Zuoal. hOI .IIId. derilg Bual, 

U'I Jo vIoming duor den ,"ehi .. 
In .ijn I.ul sovonnl.d.ij 
J;II JJI el~o 1'1.11~"lechl.r 
Vlaam~ch 2111 kaOlien lUO DI~ wg, 
1::ItHllljk dal du woortlclI~ralHcrd 
~ Zoo ui:; " plicht un eer "clll.!11 ....... 
IIcl! mi lIlston In du Kamellf 
ECIIS hUil tUIIJ\'lcL!sch lollen liulJ ; 
IJ ... I lij Ju \ï,!l'lIlcI'~inl{ vr,lC;l'II, 
"uu lIul scltundill LlocLlillll'ost 
lIul ~ilJtb JOO vèul Jaar cu d,I~CII, 
On!i II1i1J31 Lis cn Ir8ilCli kust. 
IiJI lij ON ) ropl escnlcrcn , 
LClCllt, jJ, dit WClIsciJl u Hein, 
Eu K~cn wclh.lll meer 'fOtijrCII, 
Dali dl. 'I volk l'ourJecliK .ijn. 

fabl'ieken nUL opceolimell. 
Ik heil in mijn la.lsl8 num/ller een pur woorden 

gfl,,~J over het iuluiJie van ~OOO Ir. dat OIiU kadod
dcr; aan den dir.kltmr van deo IrJuschen tI,c.ler 
hehheu verleend, I'laalsgellfek liet mij niel 100 Je 
kwe,lIc ill al hal'6 olllvalliuq uil e''11 Ie .ellon, eu ik 
wa; vourncluens Cl' wal luler leruK over binneN Ie 
Haan, 

Madr i~ heil ,e"e,'1 V'H"W","" JJt "0 laak lieu niel 
"cpaalt Ilij EKN ClJd'lJuk. Van GOUU rralles, cu tlal d~ 
II'Jn.chu m.ne" ool'lllf heef! 8ekrcacn 0111 alle IDaan

I J,'n oven veel uil de slad,kas Iu pOlllpen, dUd lol 
'einJo april 't500U Irane;, 
, Awell dul laaI UI ij niel loo /IIiJno ov.rwegiu~eo. ra
kende de lhoaler kweslie,la,,"el' Ie vel'JoKen, O. zaak 
i, drinKonJ en hol is lil'd Jal ik Jen knoop JllorL.p, 

1>0 frall,ehe Illcalel' Iceh "ekobI, in viel'kanle som, 
UN lUL/OEN, welk J" 'I ad heeft /IIoelou leeDco, daar 

:zij loc111iet benl; lIIiljlJulI wau"n Jo intresl door de 
'bo/u.ting worul belaald, Ile,e inlresllJeluollt nu,ooo 
; 11', pel' jaar. dus eeu .. ", • • «b.id;, Jal du direkteur 
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Reakties Op deel 8 van " Krantencuriosa 

Er zijn nogal wat reacties gekomen op o.a. deel 8 
van I krantencuriosa I, vooral vlat betreft dat hijzonder kleine J~nE'else 
krantje, \.Juarvan men graag ook een exemplaar wilde hebben. 

Ik beschik natuurlijk maar over ~bn nummertje van 
dit kleinood. Nochtans heb ik de gegadigden voorzien van een fotokopy 
Van het komplete nummer van vier pagina's. Ik heb hiervan nog 
enkele beschikbaar voor liefhebbers als ze mij een postzeGel van 
80 cent zenden. 

De Heer I30sman betwijfelt of er wel Japanse militairen 
aktief hebben deelgenomen nan de eerste wereldoorlogjhij kan gelijk 
helben want uit de voor mij onleesbare Japanse teksten in het tijd
schri ft valt niets op te maken. Op de foto zijn de Japanse officieren 
in Gesprek en nemen niet deel aan gevechtshandelin/jen in Vlaanderen. 
tHsschien heeft George Blommaert in zijn flinke voorraad van deze 
Japanse tijdschriften een gerllustreerd voorbeeld van aktieve deelnaule? 

Dank ook aan dhr.I3osman voor aanvullende ger;evells over 
dat speciale nummer van Volk en Vaderland. 

Ons lid Jan de Groot heeft me medegedeeld dat de "Deutsche 
Kriegsopfersorgung" ui t 19l~5 {~een krant vlas, maar een pamflet, en \/ic 
zou een dergelijke bewering van onze expert in twijfel dllrven trekken? 
Overigens denk ik dat deze onthulling het blad alleen nog maar zeldzulner 
maakt. Jan heeft me beloofd hierol.Der iets meer te laten weten en het 
zou leuk zijn als hij deze aanvulling in ons blad deed opnemen. 

Tot slot een reactie van dhr. Bouvy op het blad lJRISr'IA, 
waarvan ik de twee eerste nummers heb en in mijn artikel hehlijfelde 
of er ooit een derde uitgave verschenen zou zijn. Dhr. Bouvy bezit nr. 11 
en ook daarin blijkt dat de uitgever met zijn adres onbekend wenst te 
blîjven. \Jie heeft nr. 3? Ii, zal eens navraag doen bij het Bureau voor 
oorlogsdocumentatie. 

Ho • 

Dank voor alle prettige reactiesl 

Pro8ct.u 19i6 

:a JANUARI 19.6 
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rVlltJe" 

Wal Prisma' w61 
. en niat-wil I. 5. 1945 
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Geknipt uit 
... België 

Het wordt zeer waarschijnlijk dat één van 
de twee buren van Nederland van naam zal 
veranderen. De "kleine" buurman zal over 
10, 20 jaar gewoon "Vlaanderen" heten en 
niet meer België. Dat is toch gevoel na de 
verkiezingen van 24 november, toen de 
traditionele partijen in België (ook de 
liberale oppositie) hun aanhang met 11 
procent zagen afkalven. Nooit heeft de 
Belgische kiezer (die kiesglliill! heeft, net 
als in Luxemburg en in Griekenland: de 
enige drie Europese landen met dit stelsel) 
de politici zo afgestraft, nooit was de 
kloof zo groot tussen de politiek en het 
volk, tussen het noorden en het zuiden van 
het land ook. België telt 5 regeringen: een 
Vlaamse, een Waalse, een Brusselse, een 
Duitstalige en, naar ik verwacht als ik 
deze regels schrijf, uiteindelijk ook een 
nationale. De pers heeft na de verkiezings
débàcle veel aan zelfkritiek gedaan. 
Waarom werd bv. een kleurrijk en blijk
baar geniaal maar toch duister figuur als 
J.-P. Van Rossem op één lijn gezet met de 
eersteminister ? (zie de omstreden cover 
hieronder). Van Rossem kreeg zoveel 
publiciteit dat zijn "partij", de Liber
tijnen, 4 zetels veroverde. En dat terwijl 
de man in de gevangenis zat. Maar met 
zijn uitspraak "Eerst tussen de kleine 
gangsters alvorens mij te melen meI de 
grote,· kan hij m.L alleen maar verder 
sukses oogsten (un). 

HUMO OMf/tMr4'IfjA.WHAbIiW .... 

RADIO en TV 
.... " I' ___ 'H' " ...... '" 

"-- .... '. """ .... --
HIJIIAOIPtAk Mil 

WILFRIED 
MARUNS 

HEl DAGBorK VAN 

J.P. VAN 
ROSSEM 

HUlIlo 

bekendheid: 1)5% 
herkenning: 73'1., 
lod.enning: K2% 
nlllli~hcid: 60 
aangenaalllheid: .Î()% 

originalileil: 5.1% 
infOl'lllalivileil: .17% 
geloofwaardigheid: 24% 
deillonsiralivileil: 2WY., 
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EXHIBITIONISME 
IN VLAANDEREN 

BLOEDINZAMELING 
Di~ op donderdag 9 januari in de paro
chiezaal. vanaf 17 uur tot 19.30 uur. Wij 
verwachten de bloedgevers mt<t open 
hart. Het bestuur, afd. Lovendegem. 

F)andre el Wallo
nie s'organisenl 
SUf Ie dos de I' Etat 
beIge. Bruxelles 
dóit donc préparer 
sa propre oestinée, 
dille BLE. 

L 
e diVorce esl consom
mé entre la Wallonie 

. et la flandre , En ran 
; 2000. 1'(lal beige 
, ' n'eKislera plus. les 

deuIt tQIoos du nord et du sud du 
pays wont devenues des llats 
de la Coofédération européenne. 
CesSOlls de pleurer sur les chro
mos de belRltude Préparons des 
maWltenant Ta destlnée de BrlJxe~ 
les: UfIe wettat autonome et 
I!uropeenne ou prlmeront les 
drOits de I'homme. 

C'est Ie scenario échafaudé par Ie 
mouvement Bruxelles tibre euro
péenne, qUI se dit fort de deUK 
mille membres. , 

• Zonder de Vlamingen 
zou het Nederlands meer 
terrein verloren hebben. De. 
Vlamingen vormen de 
voorhoede van de veld .. 
tOCht I.Redt het Nedet~ 
!kulds" • Dat schrijft hët 
'~erlkaanse nleuwamaga" 
~ne . V,~, News &. Worlfl 
<1!feport.<)·, . .. . ..• 

~~~~~:~:n~Jr:~a~; 
11t'oê· ··.è Invloed van 'het: 
];rig', ....... Het beklemtoont: 
:tloe. andere Euro~" lan .. \ 
~effhU"lelgen taal koest~1 
!l.'." ........ en ... ::.:w.lllen v.erded ... · 19.e. nt', tJ41frWIJI' Jhe Dutsh, tot wO&>: 
f~vanrde. Vlam!ngên11lde 
'anderen ter'wllIe zijn". Dé i 

freden wortelt allereerst ·10 
ih4n. handelsin!rtinkt. .. Maar 
fook In het feit dat ziJ geen 
;~MS hebben gegeten· van· 
~;K4Iturele Identiteit"· en el·' 
tsenlljkverlegen . zlln; over i 
:.,unJaal,'.: i i 'e, .,.:,. 

JE' fTANf)14AIfD 

NEDERLAN 
IS ZIEK 
Bijna één op tien Nederlandse werknemers is ziel<, zwak of 
misselijk. lIel is een politiek én een hegrotingsprobleem. De 
Belgische werknemer is stukken gezonder. 

Zijn NeJerianJers echl /.0 vaak li~k. 
/.wak of misselijk'! Wie naar de kvcn,
verwachting kijkt, zou Jenken van niet. 
Die hehoort. met 73 jaar voor manncn cn 
SO jaar voor vrouwen. tol de h()og,l~ Ier 
were!J. Maar misschien worden Ie juhl 
omJat ze /.0 snel naar de dokter lopcn. 
wel alllJJ ouder. Aan onge/.Onde ge
woontes Kan het hoge liektc"er.'lIim niet 
geweten worden. Ze snoepen verslandi
ger. gchruikcn minJer meJicijnen en 
doen meer aan sport. 



Dat er in de Belgische horeca 
s~ering n~ig is, blijkt uit de 
c~~rers. De bierkonsumptie in Bel
gle daalt gestaag. J~arlijks gaan 
780 horeca-ondememmgen failliet, 
hetg~n neerkomt op één op de 
v~rtlg caf~:s. ~n op de vijf café
~Itbaters blijft mmder dan een jaar 
m het vak. De rentabiliteit van het 
gemiddelde Nederlandse café ligt 
73 pct. hoger dan van het gemid
delde Belgische café. Het gaat dan 
ook al jaren slecht met de café's in 
België. Er wordt steeds meer thuis 
gedronken, en sinds 1970 is het 
cafébestand met 22 pct. vermin
derd. 

Bi 06 Mosl:l",,,,e; 
oNpeIHiAt-./t>f.L/NGtN 

OVI!Il' D6 P' "RoTINd!fN, D' IlvItOrU& 
NOAfo~eN, 

De werknemers bebben recht op 10 wettelJjkAI 

betaalde feestdagen per Jaar. Op die dage~ mag 

er (in beginsel) niet worden gewerkt. In 1992 
vallen die fee&tdagen ah volgt: . 

woensdag 1 januari: Nieuwjaar, ./ 

d~rderdag 20 april: paaam!trr- / 
voldag 1 mei: Feest van deoM CJ(I~ 
€§)28mei.~ 
donderdag 8 juni : Pinhterm~ 
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mné à un an 
Ik m~It!l'f .w •• ' fnt:1I1 \nH' 

k ff"ll' ,I IHI( 1I1!:ldl'~III\Il 

1"1111 l"'tI 1t';\llUC' l"tllliI,1' 11 
11\'111,111 'q~ I\h' ,Ir ('!tU'l! 

.d.'!1 kt JPI\ ,10' I "wllk Nr~ 
YHI~, oio, .t\hr CII (('!Ir 

. l1Iall~'~ 

AH" 1111 1\11 iI ,'rn ~III 
(nOlle Illn t11C'rl. 

o 

le I'luolldlen qul .. mei" ,,,bie 
H- U. um.dl 14 .t dlm.nch. 15 '.nvlt, 1989 

Nrt.ctfon 1341\ PS puhlltnfo, 23 ~6 ~ I 
Ad cM ... S.lNO<l'6t, 13!-C· ~OOO lIrGe 

(, 01l.v.1 5("hOnIu, 1089, ll"O. TOln dro.l. IhlM"lh -------Nouvelle Cour d'Assises c 
111111\I<lU pIj, pil! III1C Pllr1i~,c IIIlC ';1 'Ir' 

tllll<' klrt\,l" tillUI nllmlt h("l1n~ 
It (11111\11 IIc I"armc, U I'Iliwil 
rl\"'~ la Iltl("nr.' tI 11' coup 
VI;ul ril" i en llilel"t iun d'AI"I" 

\'11 duwlkur tIr l'lillll~ 10111\1 
k StluW" ~l1f tlt.\1 al\\. CIlIH
,unll tlr'\IlIlIl Ir, ""Ht' Ilt~ C't 

1111111 11 t\1 al"clI\f tlu \lu'mllt 

: Ir I'UIIl" tic \C, CIII1IHII,,,,"CC\' 
\1.1111 I OIl\I,tH'. 

Henri Urh1l1 .flWt f'<'11 dt 
Itmr' "rlt' ~m Ir, htm tn 
.1I1n \Inp tI, nd/f. d/el,tlt lUI' 

JC'lItl;\llIIt\flul.Un'''Irl'lrml 
,t qllt ft "',\1 r" 1111 qull'l Itll 
1'"h'I"'II.'11:1I "'un, tthl"ltt 11, 
Ilmllt,,,. Ihl\\;\ tU IlIlt! 

I.HlII;III' UI("II 

,.- IIHn;lmh~ <4 o..'ll1ll1t IQR1, Ijl Ih~'r nr ,flll1il '1;1\ k, '·1("11 

l
urt.I;\mrct tlCII •• Ulle\111111 

IInbih,ttt 'fl('I!;tlivtlll.' quc\ 
111("' m1nIHtt d'inlcl"Villlr, dant 
III( "Utt fmC',tiht nillt .hordt 
\'( )1Ij1.lf~ \111 h"millt nccl1p~ • 
l"IIIIUI("1 Uil CUlp' tlnll' Ic, 

~H It Ctltp~ d'All'IllI LC:Hlllj;rILU. 
"~t( unt b .. 11f dlln' IA Iele mil' 
IUe1lllt Inet du dtlllti~rne 

IIlItlmtl tl"~ CtUt '('fk-midi" 
11\,11. llu dan' dllftttnl\ c.r~\ 
d'( 'U/lrtt tI qU'C'1I dK'min, aprl' 
tC'V'Ull Itll (11p;lIn. Abln 1,011, 
~~1"., ill'a hWlrt ~ nwnlt! d,'1l' 
Il\ .... oil1l1t l'!Out lui f1Ionlln dt 
jtlll1r,cC'I" 

Stlml lui, il .m.iI J"fl, Uil 
'u\il dil"' 'nn c"H~ ti !'RUlai' 
WEU, dol" ttll la dlltolr, SUf-

11Itlirnn' I~ri'tr, Ilui la !lllt"j· 
I,tnl dt f'<'u cmnpntit"ol<' l\VCC 
IWII C(\,"II\I"IIOII' Ie IOI1It 
d·nICll(\I~mk de 111 iHtl 1111 

m!llllC'll' Ikt r".,. tluil tlM Ik .. 'I. 
re pui\, COHl'" [(1111111(' IHI tin-
... ~illtlu." .~;"I \11110111 1<1 rlpu· 
1/111011 tI·tue Uil 11\111'"\(' ('"lI1I~
",emcl1l ~iultl1l. Enlle 191.' cl 
19(10, iI • tIl cond'lIllli .. 1.4 
~inc\ fl'1U1 coups "'(llnol.lrtl. 

1

3ilh'.I"I\"t'lli\\fI11Iailttlllaf .. 
ne/Ïe. Su, Ir\ Ikm, 011 dtnlll-

Accident de téléphérique Comment divorce 
!I Uil Ireh",cien~ tfkcllllUlI 

de~ elui, sur 11I11~I~rMfiqut" 
V,WjlllY (Grtnobk) Clnl IInuII~ 

200 mtlrc_ ,lIlnl de ,'tcra1<1 IU 

'01 
Vil U \ Y pen'rl prUI,elfr St 

l..t ImphtriqUt., urallic de ' 
Iramrm1cI ltill rn'\lnn«, IVlil 
ilf conçu rour rell(f Ic: donLlinc 
d(" l'AIp(' d'lIutr" Ia fl(lilC ~la· 
liuo de VIulln)'. 

dcpui\ 100J1eU1r' Inli, \lOU1 nc nnI 
_nu rl' comorelll ,.!t('. ....eo' 

I. morl. ... tnd,rdl !\Oh, IOf\tl1lt 
la cabrnt .'e~I d~croehk de soo 
dllit JlCll1eUf • 1.)00 m~l1t$ 

AlljuuftJ'hui. flour dl"'nlCu. L(l~ 
äu faeUr! Le~ 1\01IH~,tlt Ur!- UI\' 
,iq\le Miltnl IIIIC t"ornehllfede\· rr(\ 

d'ahiludt lin~t .u .",lId flubhc fdall~c IU 2-) 

LtS ucouritlCl 0111 tU bUil

cour de fl(ine .. Mp:llrl leJ 
fllrn dc' lI!ctlnlrs, !'Iacodtnl 

J'flant Ploduil 1.110' IIlle lOnf 
"h ICC:ldenlk ou II cablIlt I 
'lil unt chule Ubft d'tn~hon 

Sr!on Itl rtrmlcn ~lImeo" 
dt I'tnqutlt, 11 n'y I ra' tU dt 
IUrnHe de cAt>k [)( plu!. Ie 
rollh 10111 tlr' lt1:"hnkklll fl.lll 
in'~litur IU mIdi lulorbt 

"d,"'of(C rif COlllel\Irmel11 I 
mllllld". Thut y c" "pliqut. 1.../\ dl11 
llrochUlc reil! hrt' o~e'lI\r dan' h .. 
loutu Ic. 'Icneu du Cr~t.lH Sla 

o 
ümlmuoal pour la modlque de 
lamme dr lO frincl 

Pro rammes de clnéma 
PALACE: l""n6Iah" d'un enlnnl pàltt, EA, (''',17, 19.30,22). Sclooged (FBnlÖmes en 161"), EA, (14.3 
EA, (1<4, 16. 18_ 20). W.Uow. EA. (14 30, 11, 1930,22) Rog.' RabbI!. EA, (lot 30, 11,20,22). Sn)'8, EI\, ( 
du dftshn. EA. (22) Ne r~elllfll pas ulII!!c qul dOlt, EA. (14.30, 17, 19HJO, 22). La dlllni ••• clble, Et 
è 110Is. EA, (14.3Q, 17, 1930,22) 
CONCOnOE: La p.IIII vol.use, EI\. (14.30, 17, 1945,22). Camille Claudel. EA. (1430. 17.45. 21) 
OPERA: l'OUfI, EA, ('''.30. 17, 1945,22) Moonwnlke" EA, ('4,16.18.20,22). P,èpe dl cll,'''', EA, ( 
lOul 1945); ROlt el RoukV, EA, (1-4,16. 16) Mldnlghlrun, EA,(22) S<:/ODgftd (Idem Pnlace 8PuI194~ 
16, 18. 20, 22) 

i ' offert ar vous ... ? mél. 23.56.5 

EENDAGSVLIEG 
In het Waalse Luik vond begin 
januari 1989 een kortstondige en 
unieke dagblad-uitgave plaats, die 
zich destijds aan onze waarneming 
heeft onttrokken. Ons lid de Heer 
Deblanc, in de direkte omgeving 
woonachtig, meldt dat een plaatse
lijk restaurant bij wijze van 
proef tafelservetten in formaat A3 
heeft laten bedrukken, iedere dag 
met een andere tekst. De titel van 
dit dagblad luidde "Le Canard" met 
als ondertitel "Le quotidien qui 
se met à tabie" (Het dagblad dat 
op tafel hoort te liggen). Bij 
gebleken succes zou de uitgave 
niet tot Luik beperkt zijn geble
ven. Echter en helaas, succes 
bleef uit en de proef te Luik werd 
na korte tijd gestaakt.- MD 

. VOGELMARKT 

IEDERE ZONDAG VOORMIDDAG: 

Omgeving van de stadsschouwburg in 
Anlwerpen, van 8.30 lol i 3 ti. 

Algemene mark I mei levende vogels en 

huisdieren, Hollanders, bloemen en 

planlen, kuriosa, en7. 

Oe GOlel V(/II Alllwr'I1P11, JO "ri ('IlliI,., '99' 
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Mirror, Mirror 
on the wall, 
who's the biggest 
crook of all ? 

In novem~er 1986 schreef 
'The Economist' over de 
wOllderbaarlijke winsten, 
die de magnaat Robert 
Maxwell aan het maken was: 
'Mr Maxwell could, given a 
break or two, build his 
ellll?ire. But where the real 
doubts come ill is whether 
he ean manage it. His oom
panies have always been 
one-man shows'. Na de raad
selachtige dood van 'Cap
tain Bob' vijf ~aar later 
werd snel duidelijk dat de 
bluffer met de donkere wenk
brauwen zijn 'empire' slechts 
overeind kon houden door al
les te doen wat zakelijk ge
zien verboden was. 
Hij had de pensioenfon~~en 
van zijn grootste bedrIjVen 
leeggeplunderd (425 miljoen 
pond). Hij had leningen afge
sloten om gaten te vullen, 

. zonder het plan te hebben ze 
ooit terug te betalen, ban
kiers tegen elkaar uitge
speeld, de beurswaarde van 
aandelen gemanipuleerd, 
fraude gepleegd achter een . 
rookgordijn van LiechtensteIn
bv's etc.etc .. Zijn zoons ble
ven achter met een rokende 
puinhoop en de geld~chieters 
vroegen zich wanhopIg af hoe 
het zover had kunnen komen. 

Robert Maxwell, een persmag
naat met een enorme dorst 
naar macht, geld en aanzien, 
in de traditie van Lord 8ea
verbrook en de Amerikaan 
William Randolph HearsL. 
Hij werd geboren in Ts~echo
slowakije als Jan Lodvlk Hoch 
(1923). In 1939 kon hij aan de 
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Duitsers ontsnappen en bereik
le hij via Hongarije en 
F r a n \{ rij k het vei 1 i g eEn gel a n d 
waar hij zijn naam veranderde 
in Robert Maxwell. Zijn ouders 
en veel van zijn familieleden 
werden vermoord in Auschwitz. 
Door zijn opvallende aanleg om 
talen te len:n (hij zou er la-
ter meer dan zeven vloeiend 
spreken) was 'hij bruikbaar voor 
de Engelse geheime dienst. Hij 
la eeg als dan k v 0 IJ l' zij n m u e d 
en inzet door Montgomery het 
'Military Cross' opgespeld. 

Dir e \{ t n a deo 0 rio g ver w e zen -
lijkte hij zijn plannen om 
rijk te worden in de pers-
en uitgeverswereld. Via con
tacten bij het Duitse Springer 
Verlag maakte hij zich meester 
van de rechten om in Gl'oot.-
8rittannie wetenschappelijke 
artikelen te publiceren. Zijn 
'Pergamon Journais' werden een 
doorslaand succes. Maxwell 
haalde zijn eerste miljoenen 
binnen en kon gaan werken aan 
zijn volgende ambitie: maoht. 
Hij ging in de politiek en 
werd in 1964 gekozen voor het 
Lagerhuis; inmiddels was zijn 
succesvolle uitgeverij onder 
de naam 'Pergamon Press' de 
beurs o[-,gegaan. 

Eind jaren zestig maakte Maxwell 
een fout, die hem zijn verdere 
leven zou achtervolgen. Hij ver
kocht zijn 'Pergamon Press' voor 
25 miljoen pond aan het Ameri
kaanse Leaseo. Dit bedrijf ont
dekte dat Maxwell de situatie 
van de uitgeverij veel te roos
kleurig had voorgesteld en een 
onderzoek werd gestart. Enkele 

De 200-jarige The Times, thans een 
uitgave van het Murdoch-concern, 
heeft slnd begin februari een Europese 
editie. Het is een aangepaste versie van 
de "echte" Times. Dat betekent dat 
Europa de Engelse krant krijgt met een 
"Europees" aanhangsel. Het zondagse 
zusterblad Sunday Times blijft In de 
gewone vorm verschijnen. 



jarell later (1971) verscheen een 
vernietigend rapport met als con
clusie dat Maxwell geheel onge-
S G 11 i I{ t w (j S ulll e e 11 bed rij f tel e i -
dell, dat aan de beurs genoteerd 
stond; hij was niet te vertrouwen 
met all de l'm a n s ge I d , 
M a x weIl IJ I e ~ f 8 ,:: II ter a I s een par i a , 
11 i J V" l' lil" I' ;~ i .i 11 P a I' 1 e Ol ent s zet. el, 
IIltlesl. '["'l'galll>_'Il' lIIet vel.'lies terlJg
I~ (I P ",11 ell we r cl do (\ l' de' C i t y' za I{ e _. 
1 ij k ti 'l o:,d vel' ItI a:3 1'1:1 , 

tlanl' 't Iie l'uuIlL,ing CzeGI1' zou te·
l'll g I{ '.11" "11, In I~ ers te i 11 sta nt i e wel'
..1-=-11 :~l ,c:ijll pngingen nieuwe be-
d riJ v,~ 11 () ~.. L e l{ I) pen i Cl dek i e m 
ges 111 ') 0 l' d, v 0 I) l' a I door zij n a art s -
v i j r~ n dRil per t 1,1 u l' d (I cII, die 0 n der 
alldere 'Tlle Time:1' en 'The Sun' 
voor zijn neus Hel5kaapte, Ook uit
geverij Harcourt, spellenfabrikant 
W ti d din g t '.lil en p l' pst i g e - I{ l' a n t ' T h e 
()[)serv",l" wisLt'n flan zijn grijpgra--
158 vingers te olltkomen, 'They wel
comed me I i ke a f rozen dead ra t ' , 
zou 11axwell later verklfl.l'en, Toch 
Ha l'en z ijll i n8l'3111d ngen IJ iet VBr
l5eefs, 
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Twee noodlijdende firow.'8, die hij 
van de olldergang redde, zouden de 
b3sis VRn zijn illlpel'itllil worden, De 
, B l' i t i s IJ F rin tin g a n deo ollnu n i cat i (111 S 

COmpi'lllY' (BFCC- lB81) ell 'The M i nol' 
GroLlP Newspspers' (WHl-1984), Max
WE'I 1 II ') G h t ze v 0 '.I l e ,,'11 p r i\t, v 0 e l' d e 
l' i gor eu ::: e l' el) r g t~ 11 i s t~ tie s do () l', 0 n t. -
slopg dllizellden ~'ers(Olleelslerlen en 
maallte billileil een paal' jaar grot.e 
Hinsten, De lIette bankiers en zal{en 
lieden keken vol afgrijzen, maar ook 
ger3s~ineerd toe hoe 'Captain Bob' 
het. voor elkaar kreeg, 
Maxwells ohsessie was erkenning, Hij 
liet zich ill zijn kranten (Daily 
M i l'l' I) r, S IJ 11 cl 3 Y N i r l' IJ l', Su n d a y H a i 1 , 
Sooltish Daily Record ea) op de voor
pagina zeUell terwijl hij presidenten 
PPII IWlld ~sr, Zijn contacten in Oost--

Europa leidden tot de lIitgave van een 
serie heiligenlevell::J van (,"der !:Indere 
B re z j ne v, 11 olie.] 1(8 l' ell Ce a us t:: s U U 111 e t 
als titel 'leaders or the worlcl', Hij 
l'è::;Luul'Je zijll bedrijven vanuit Iieli
kc, p t. e t' s, e e,n p l' i ve - jet ell zij n j i;I eh t 
'Lady Ghislaine', Zowel 'Hö.rvard' al:::; 
de Uil vel' s i t 8 i t va 11 M () S IWll eer cl e 11 he Ol 
met lilels, Hij :":\IU iedereen lüten 
:..:ien dat hij de grootste, de beste 
w;~::; , 

li H zeg l' I) U til e i d s w ü a n zin II i tt e z i IJ h 
duur een niet tt: stillen hungel' naar 
I ri el] w e I{ l' U n l è n t: n be cl l'i j ven, Zij n f a -
voriettJ :Jpt:elgoed was ondergebracht 
in de 'Rub~rl Maxwell Group', Zo 
sLartte hij nlt:t de 'London Daily 
N8WS', die 24 uur pel' dag in VBr
seIJilltJnde ",dities het publielr htJt 
al1tJrlaatste nieuws moest brtJngen, 
Een ver g e li j IdJ a arp r 0 j e (: t was ' T h e 
European', de 1{I'allt van de toel{olllst 
die 2 i c Ir 11 ieL s va 11 g ren zen zou a a n ,-
t r e I{ ken, 11 ij It t) c h t de' N e w Y I) l' I{ 
Daily News, 'Magyar Hirlap' (Hon
garije) ell 'Haativ' (Israel), 
Als voetualliefh",bbe1' 1II0l:!St Ilij 
I1 a t u u r 1 i j Ir 00 I< e e 11 t~ i gen c I Ll b Ir e l, -
ben: Oxfol'd lInitt,d, De IIletJste van 
de:.: tJ ho b b y - 0 n Jet' 11 e UI i 11 gen 1 iep e n u i t 
op een financietJl fiascu, Steeds va
Ir er 111 0 est erg e s c: tI 0 ven wo nl en 111 e t 
f Cl n d sen u i t ge::: 0 n cl e bed l' ij r sta k I{ t:: n 
u f k l'j p t e hij 111 a a r W L: e l' e 8 Il S aan 
bij :.:ijn argeloze financiers, 

11 iJ,~ W I' I J h 1111 :; I'J ': ,11 t. t. '-: g I,: 11 Il I' i I. i I; I{ , 
It'del'e werl{nenlel' die hem dwars zat 
I)t' nitJt pl'e,;ies deed wat 81' verwacht 
werd Iwn d~ biezen l.ald{en, Hij luÏt:;
tE: t' de:.: ij n sLEt f Pij!' S 11 nee I a feil zeI f s 
:.:ijn eigen ZO,jfl praatte, zonder het 
te wt:ten, dagelijks in een microfoon, 
Iedere journalist die Maxwells toorn 
ofJweltLe l{On een prU'Jes wegens smaad 
verw~chten, Het satirische blad 
'Pl'iv<.üe Eye' ginl5 ill 19U1:3 bi;i1l8 
teil 011(181' duur een boete vall ~5, OUO 
pond, In 1881 wist hij uit:':t:nding 

(Zie verder plz, 25) 
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VKTV
evenementen 
1992 

- - - -- - -- - --
21 maart : TILBURG 
(dus zéér dichtbij ! ) 

Op zaterdag 21 maart a.s. wordt 
er een dubbele lezing belegd te 
Tilburg, samen met een bezoek 
aan het Scription. 
Het tijdschema zal zijn als volgt: 

12.00 uur verzamelen in café
restaurant Central, Spoorlijn 422. 
13.00 uur bezoek aan het Scription, 
het museum van het schrift en de 
schrijfmachine. 
14.00 uur: terugkeer naar Central voor 
een tweetal lezingen. De h. Lichtenberg 
uit Roosendaal zal spreken over hoe 
tijdens de Tweede Wereldoorlog het 
kleine nieuws in Nederland in de pers 
kwam en in welke mate deze berichten 
het dagelijkse leven in die tijd 
waarheidsgetrouw in beeld bracht. 
Onze voorzitter de h.Kornaat uit 
Vlaardingen zal het hebben over een 
daarmee verwant onderwerp, t.w. de 
verschijningsvorm, de positie en de 
houding van de Nederlandse pers tijdens 
de Tweede Wereldoorlog, en ook in de 
periode die daaraan vooraf ging en die 
welke erop volgde. 
Wie dus in Tilburg andere dingen wil 
doen, zoals winkelen, kan dit het beste 
's ochtends doen! Zowel Scription als 
Central bevinden zich op loopafstand 
van het NS-station Ti!burg. 

4 april: DELFT 

Op zaterdag 4 april a.s. 
organiseren wij een informele 
"tussendoor" Ruilbeurs met 
Veiling in het gebouw van het 
Koninklijk Nederlands Leger-en 
Wapenmuseum, Korte Geer 1. 
Het Legermuseum is gevestigd in een 
historisch gebouwencomplex in het 

hart van de oude stad. Vanaf het NS
station Delft is het 10-15 minuten 
lop'en. Parkeerruimte is beperkt. 
Deze Beurs met Veiling zal ook 
toegankelijk zijn voor de Papier
verzamelaars van de Documentatie
groep '40-'45. Voor de standhouders 
zal de zaal om 9 uur open zijn, voor 
bezoekers om 10 uur. De beurs zal 
duren tot 13 uur, waarna circa een uur 
pauze volgt. Daarna beginnen we met de 
veiling. Uiteraard bestaat voor belang
stellenden gelegenheid de kollektie van 
het Legermuseum te bewonderen. U zult 
echter wel een toegangsbewijs moeten 
kopen. 
Alle leden, ook zij die niet komen, 
roepen wij bij dezen op om stukken 
voor de veiling ter beschikking te 
stellen. Net zoals twee jaar terug in 
Barneveld is 75 % van de opbrengst 
voor degene die het kavel ter beschik
king stelt en 25 % ten bate van de 
VKTV-klubkas. U gelieve uw kavels 's 
morgens bij één onzer bestuursleden in 
te leveren, met opgave van de beoogde 
bodemprijs per kavel. 
Standruimte graag zo spoedig mogelijk 
doch in elk geval voor 23 maart 
boeken, schriftelijk of telefonisch, bij 
het sekretariaat. De prijs bedraagt 10 
gulden per strekkende meter, te 
voldoen op de dag zelf. 

5 september: AKEN 

Op zaterdag 5 september gaan we op 
bezoek -eindelijk! - naar het 
Internationaal Persmuseum te Aken. 
Het is de eerste zaterdag van de maand; 
de winkels in Aken zijn dan ook 's 
middags open. Kosten zullen afhangen 
van of we al dan niet met de bus gaan. 
We zullen vroeg weg moeten; het 
museum is maar tot 13 uur openl We 
willen dus graag dat u in eerste 
instantie op zo kort mogelijk termijn -
voor het einde van de maand maart -
opgeeft op u van plan bent te komen en 
zo ja of u per bus wilt reizen met de 
groep of per eigen vervoer. De entree is 
gratis. Frau Hollfelder heeft beloofd dat 
zij een aantal zeer speciale stukken 
voor ons te voorschijn zal halen! Nader 
bericht volgt z.s.m. 



Over 
verzamelen 
gesproken 

door Klaas Salverda 

Du regionale dagbladperu doet er 
alles dan om ~ich weerbaarder tu 
m<>ken tegenover de lande] ijke I<ranten 
en de PI'omim-)nt aanwezige, elektro
nische media. De kranten in de regio 
verschiBtBn van klBur, verandoren hun 
ndam en verschijningstijdstip en 
voegen zich, als het allBmaal 
onvermijdolijk is geworden, samen met 
andere. Ge[ntegreerd in eun concorn 
waarvan de economische busio bro<l(H' 
is. 

DI) ZuuluJtrook. 
Op zaterdag 15 februari maakten <Ie 
Zaanse dagbladen De Typhoon vlln 
Dömiate Pers uit lIöarlum en De 
Zaanlander van de Verenigde 
Noordhollandse Dagbladen uit Alkmaar 
plaato voor het guzamonliJke Dagblad 
Zaanstraak. Daarmee kwam een einde 
aan een decennialang gevecht om 
primeurs uit de Zaanstreek. 

Voorafgaand aan de samenvoeging vond 
eon aandelenfusie plaatu, waarbij 
'llaarlem' en het veel sterkere 
'Alkmaar' hun aandelen inbrachten in 
de nieuwe Hollandse Dugblad 
Combinatie. Afgekort HOC, wat een 
opvallende gelijkenis vertoont met de 
ODC (Oostelijke Dagbladcombinatie) in 
het oosten van ons land. Dagblad 
Zaanstreek wordt in Alkmaar gemaakt. 
Daarnaast is evenuenu por 15 februari 
de Nieuwe Noordhollandso CourHnt 
(NNC) in Purmerend onder de 
redactionelo hoodo ViHI Olkmilar 
j.(lIkomon. lIi I.V,OVOI· i ,i Noor'tl (Ol klllèlèll') 

KIJI"'\, nu (lell\. odi1.illll VUil hol. 
Noordhollands Dagblad uit. Zij ziot 
haar oplage daarmee stijgen tot circa 
160.000. 

Gelezen dat het met de Schotse editie 
van de populaire THE SUN (steeds een 
sterk pro-conservatief dagblad 
geweest), zo slecht gaat dat de krant 
enkele weken geleden van politieke 
koers veranderde en nu de afscheiding 
van Schotland voorstaat. Er moet een 
nummer geweest zijn met als front
pagina de Schotse vlag (het Sint
Andreas-kruis) en met als slogan: 
" Rise now and be a nation again ," 
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Ui tgeverij Zuid (Haarlem) heeft al 
Border een vorgaande integratie 
doorgevoerd van he~ noodlijdende 
I.eidsch Dagblad met do grote broer 
het lIaar'lems Dagblad, liet oude 
Haarlems Dagblad en het Noordhollandu 
Dagblad, die IIU als absolute' 
waterscheiding het Noordzeekanaal 
kennen, bI ijven zelfstandig 
verschijnen. Wel zullen te zijner 
tijd alle Damiatekranten OP de nieuwe 
kleurenpers in Alkmaar worden 
gedrukt. Dat betekent dat op termijn 
de kranten die in de regio Leidon en 
Alphen uitkomen, in Leiden en Haarlem 
worden geredigeerd en ill Alkmaar 
worden gedrukt. Dat laatste zal eon 
forse claim op het belang van het 
transport gaan leggon. 
In het kielzog van de dagbladen wordt 
door de nieuwe lIollandso Dagblad 
Combinatie en Perocombinatie, 
uitgeefster onder moer de Volkskrant, 
het Parool en Trouw, gewerkt aan een 
sanering van de huis-aan-huiobladen
markt in Zaanstad, Waterland, 
Amsterdam-Noord en Haarlemmermeer. 

Den Haag 
De redactie van Het Binnenhof/Leidse 
Courant moet tot vergaande vormen van 
samenwerking komen met de redactie 
van de Haagse Courant. De hoofdredac
ties kregen rond de jaarwisseling 
opdracht van de directie van SiJthoff 
Pers voor 1 mei een formule te 
ontwikkelen waarin, zoals het heet, 
"de specifieke waarden var} beide 
bladen zo goed mogelijk tot hun recht 
komen". SiJthoff Pers, zo melden de 
eigen bladen, kan zich onmogelijk nog 
langer niet'-rendenl/Hie uitgaven 

"Krone.l.l ... Leser waren 
1991 gut in'ormiert 

••• und so soli es IIut:h '1992 bleibenf 
......... I ... , ........ ",.~<I "',J,,!~ Ju 1I .. ,luli,hU,,, 

II&..' I .. .. k ~h.'h •• " ~I •.• "" 4 .. , ~h.L.kL ~J •• Ih .. lo, w.!.! 
"' ....... ""', .I" 1I ... hl,,~l>4. ,,-, I.u,.}< ... ~.~ •• 10 .",. aU 
"Uh ,~~01 .... " ."",. ",,,,,,," , ..... ~ ......... ..t.., •• u .. 'u,"" .. 
• ,./ ".,.. t ... , I .. ' .... .. ~.,,,. It .. , ~~I .. ~ .... " ••• Uu~b 
.~ •• """.'''.''''.''''''11 "'~~ ....... , .. , ..... I, .. , .... A ._11. 

:; .... ~'i~i~~!~ .... ·.-: :~~ ~'I~I· .. I~~~:.:.. ...... :,:~::.':! ~ Jlll!llttIj!JJ !'''[,\('''..JJ 
1r, ••• , .. It.".r.luw .. t'lIl ~IINIII 
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por'mi tteren, De hoofdrodact i es wordon 
in feite goacht eun krant to ontwik
kelon die hot lezerspubliek van zowel 
liet Binnenhof alG de lIaaguo Cour'allt 
éHHlspreekt en hot liefsL zolfs lIiouwo 
lezors zal aantrekkoll, I nclusieï de 
kopbladen zag SiJthoff Pers de oplage 
vall haar dagbladen toL bonoden de 
grons van 200,000 exompl aron dalon, 

Oe kleinsLe van de twee rompkrantoll, 
heL rooms-katholieko dagblad Het 
Binnenhof, gold als eon absolute 
identiteitskrant. Jn de afgolopen 
maanden is nog bekekon of er een 
oplossing zit in samonworkillg mot de 
Twontoche Courant, vlak na de oorlog 
opgericht door de kaLholieke 
vakbeweging in TwenLe, en mOL het 
eveneons confessionele Friesch 
Dagblad, dat moeite hoeft zich 
Btaande te houden tegonover de veel 
gr'otere Leeuwar'der Cour·aIlL. Maar d.at 
plan heeft, door' eOIl combinut;io vnn 
onwil en tijdsklem, woinig kans van 
si èlgen meer. 

20 kalfL het mediulullduchup verd~H' 
af'. 1I0L kabinet IUi.)L hOL allomuul 
rustig op zijn boloop. Minister 
d' Anconca is na nijver studerBn op de 
luminouze goduchte gokomen dat do 
workgoveru on werknemoru in de 
dagbladuector zolf muar LOL afsprakon 
011 een gedragsGodo rond ovornames 
moeLen komen. Do minister is op dit 
moment moor golnterooseurd in het 
afbouwon van de compellsuLioregolillg 
voor verliesliJdonde kranten. Kranton 
die, murw geworden?, ovorigono ook 
zelf nauwoli.iks moer goi'ntorol3seer'd 
li,iken in de zovoolBto f\JBio. TrioBt 
genoeg zi,ill hot goudelI ti.idon voor 
vurzamoluaro! 

Drenthe en Groningen 
De Drents-GronillgSe Pers, deel 
ui tmakend van het Wogenor-condern, 
heeft weer een andere la openge
trokken in de strijd om het voort
staan. De dagbluden van de Drents
Groningse Pers verschijnen vanaf 
maandag 13 april alu ochtenkrant. liet 
guat om de Drentse Courant, tot voor 
kor·t de Drentse en Asser COlJrunt, de 
Emmer Courant en het Hoogeveons 
Dagblad, en in de provincie Groningen 
om de dagbladen de Noord-Ooster ell de 
Wi nschoter Couront. Komende zomor' 
wordt beslist of ook aan de twee 
Groningse krantelI van de Orentu
(Jroni nguo Peru oon nieuwe naum wOl'<it 
gegoven. Diroct.iu on hoofdr'odClct.io 
verwachten, zo hoeft. het ANP IULen 
weten, een stijging van de oplage van 
een paar duizend exemplaren. De 
totalo oplage van de Drentl3-Groningue 
Pers, die onder moor' met het NiuuwB
blad van het Noorden concurreert, 
schommel t rond de 70.000 exemplaren. 

Arnhem 
De ArnhenlOe Cour'ant on Dagblad 
Graafschapbodo zjJn van vrijdag 31 
Januari op zaterdag 1 februari op 
kleur, een splinternieuwe vormgeving 
en een strakker weergegevull titol 
overgegaan. "Zo wordt de krant 
aange~ust aan de verandorende eisen 
van de lezers", ver'onderstel t de 
redactie in de speciale introducLiu
krant. Do krant wordt nu gedr'ukt op 
een ieta grotor formuaL on in eon 
andere broodlettor: do swift, onL
worpen door grafisch ontworper' Gorard 
IIIlHIH', modo hol\o/1I1 door' do pr'ocht. i go 
vorlllgovi lig V"" T/'ouw. 

btt Bil1l1tl1110f 
Tuinders geschokt 
door houding 
van stadsbestuur 
OF.;o,1 U '.H' - l:t ,111 t'rn 1,1f'II.Ulll)l 1'''Uf 

m'J" ,,"'1,11 1I'''lr rn I1 '~"'II \)n,ll'f r''''il'i''l' 
11K . .. t· d.\ ,p,lrl ,'m,'I., r'll'11' <!"h"r.Lnl{tn 
u\ I ... !'ltnk~",n \1..1111.11"''' ~Inl( ,·tn IOtl'r· 
~·rhl'''l \'.ln .Ir ILt .. ~,!!' ,,!'mt!!'nlfrud IIli' 
'r 11 'nol '1IJ"",n .n re.kll't' 'Jm«,nill'lhnll . .).re. 

.P<Hll :n ... .Ir hOl) .... I'~n l.lIHnl(l'O 0 htl 
UIOI'> UI' k\1'hll'.1 t), IH'nt'''t~h Joln qt rJnu 

, .. n K.,,,,lu!I' ti't'f',,"f 11l't'Il'r1 IW.10I1111110-
'!,'rol ,·11 j\!'n wljkl'n \Ii"r'n l'J\ .. n 
(~PIO·t, : •. n~, ,1l'O\\ll'n 'l'..:~n 
P .. ,I".& g. Eindt HJlntHll.lw Ocktnbl.lfch In 
,lchl 
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DE~ HAAG - De redactie ',Jor. 
dJl(bl.ui Het Binnenhof Lt'ld~~ 
C"urant muet tot vergaande vorm~r. 
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De uitgeefst~r van de krant, de 
Gelderse Dagbladuitgeverij, is samen 
met de Oostelijke Dagbladcombinatie 
(ODC) eind vorig jaar een fusie 
aangegegaan met Wegene,'-Tijl. De 
ArnhelTlBe Courant/Nijmeegs Dagblad en 
de Graafschapbode worden sinds 
januari gedrukt op de offset"'poruon 
van Wegener in Apeldoorn. De 
samenwerki ng met Wegeno,' heeft nog 
een ander gevolg voor de Geldorso 
Dagbladunie, zo meldt de introductie
krant. Naast de ArnhelTlBe Courant on 
de Graafschupbode werd ook de Edoso 
Courant uitgegeven. Die titel 
verdwijnt. Samen met dagblud De 
Vulloi, 0011 uit.gavo VUil Wugollor in 
Veenendutil, on de edi Lio Wögonl ngon 
van de ArnhelTlBe Courant gaat de Edeee 
Courant op in het nieuwe Gelders 
Dagblad. Deze krant krijgt een apart 
hoofdkantoor in Ede en verschijnt met. 
aparte edities voor Ede, Wageningen 
en Veenendaal. Volgene di recteur-
hoofdredacteur Gert Sellee van de 
Gelderse Dagbladuitgeverij wordt het 
een "zelfstandige krant, die de basis 
van de ArnhelTlBe Courant zal hebben". 

Geen zelfstandige krant dus. Maar ja, 
het is ook wat lastig om dat te 
zeggen als je behulve hoofdredacteur 
ook directeur bent. 

Wond i ng 

Eind december verocheen het laatste 
nummer van Wending, 'tijdschrift voor 
evangelie, cultuur en sumonleving'. 
Wat ooit 'een baken, een richtsnoer 
111 oon onovorz I cht.o I i ,iI~o t. I ,id' wao, 
had nog möu,' l~S()() ulHlnlluuu. WO/ldi /lg 
is nu een bijlage geworden in het 
tijdschrift van de christen-socialis
tische Woodbrookers, Tijd en Taak. 
Wending verscheen voor het eerst in 
1846 om de geestslijk in verval 
geraakte maatschappij te vernieuwen. 
"De burgerlijke zelfgenoegzaamheid 
mocht niet terugkeren", schreef Peter 
Sierksma een poosjo geleden in een 
beschouwing over het eens zo 
veelgelezen tijdschrift. Maar zelfs 
uitgeverij De Horetink, die het blad 
hölvorwoge do jnrun tachtig ovurnam 
van het Boekencentrum, zag er geon 
brood meer in. 

JUf FlRST HEWS' 
MPEIHO /lCIlIfVf 
/I CI/ICU/IITION or ONE MUI/ON 
COPfE8 WAS/I ' 

~
'f7n JlJUI/NAI/ 
UBl/tHW IN 

. 1111131,.,,866, 
f fllI8J aRllIS" 

EWSPAPERTO 
EACUTUIIT . 
fGURf WilS TUf 

DAIIY MAli ON 
MARCU 2,'900. 
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Regionale omroepen 
0, wat waren de regionale omroepen 
boos toen minister d'Ancona hen bij 
de opening van een nieuwe studio van 
Radio Noord-Holland trakteerde op een 
wel heel zout koekje van eigen deeg. 
De WVC--bewi ndsvrouwe vi ndt dat de 
regionale omroepen het aantal zend
uren best kunnen boperkon tot zes uur 
por' dllH. Volgolw hallr ia dut genoeg 
voor hot uitzenden vall regionaal 
nieuws. De overige zendtijd zou weer 
gevuld kunnen worden door de 
landelijke nieuws- en actualiteiten
zender. 

Directeur en hoofdredacteur Jack 
Kroes vun Radio Wost verwachtte niet 
anders dan dat zijn luisteraars 
massaal in verzet zullen komen als 
d'Ancona haar zin doorzet. 

Ik zou het juist toejuichen als 
regionale omroepen weer doen waar ze 
goed in zijn. namelijk het brengen 
van regionaal nieuws ale aanvulling 
op de landelijke en internationule 
berichtgeving. Natuurlijk hebben wij, 
woonachtig in Den lIaag, de wekker
radio ook op Radio West sta~n. Maar 
ik mis het ANP-nieuws en de 
HllversulTIBe actualiteitenrubrieken 
verschrikkelijk. Het is zo ongeloof
waardig om de ontwikkelingen uit het 
Gemenebest van Onafhankelijke Staten 
te vernemen uit dezelfde mond die het 
even later heeft over het opknappen 
van een winkelcentrum in Zoetermeer. 
Het is onwerkelijk, onwezenlijk en 
het komt allomaal vresolijk onbe-
t rouw!>"u')r OV{H'. Reg i OIlU 10 omroepen· 
huilbUI! goull !-,'wllt,io op dut. punt, Uil 

geen middelen om ook de roet van de 
wereld goed te kunnen coveren. Met 
het voorlezen van eon eigen selectie 
van ANP-berichten wordt de verschei
denheid op de radio niet gediend. 
Nee, van mij mogen ze gerust weer 
afwisselen mot de getrainde program
mamakers uit Hilversum. Misschien kan 
d'Ancona gelijk dat vermaledijde 
omroept lentJe weer intrekken. 
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In het AatdemlKh MWlsch 
Cen:rum (,wQ In AnKterollT1 
hebben v.nmOl1"tn ,,,Im twlnUg 
S.,,:rJ~II~·' 

: ~n dj~~ ~ R~d van B~ 
. stuur van het AMC hfth ,,1,,

" .,.rI<ondtrbP' ' 

Zeden (1) 

Het voormalige partijdagblad Pravda 
trekt ten strijdo tegen do zeden
verwi ldering in Rusland. In januar'i 
liet de krant de schrijver Vladislav 
Bachrevski hevig fulmineren tegen do 
'str'ess' van het bandeloze leven. 
.Jongor'en kijken volgens hem togen
woord i g zondor' sc:huamto nuar por'no
gr'uf' iucho bludun: "Do uttHlt I'r'OJlIl 
geort BOX en hond8rdduizend81l 
kinderen lev81l in gebrokon gezinnen". 
Vo I ge ns bui t,elll and -correspondent Huns 
Guloijnoe kant Bachrevoki zich vooral 
tegon de vele modeshows ell miss" 
verkiezingon. "Zo wordt het imugo van 
de vrouw verandord in dat Véln de 
prootituée. Nooit zegt zo'n meisje 
dut zo moeder in oen gezin wil 
worden. Ze willen gold, ze lijken 
pr'ecios op hun Amor'ikaanse 
collega's". 

En dat terwijl do miss-verkiozingen 
hier Juist op hun retour ziJnl Wist 
Bachrevski tr'ouwens wel dat de Jaren 
negentig in het westen juist in het 
teken van het gezinsleven zullen 
staan? 'Cocooning' luidt het credo 
dat voiligheid moot bieden in een zo 
onoverzichtolijko wereld, Let maar 
op! 

Zeden (2) 

We eindigen ook doze koer met een 
flauwo uitsmijter. Onderbroekenlol 
van do bovonste plunk. Maar wol een 
vun hot soort die het l"z8n van 
kranten behal ve leorzaéllfl zo verras
send on BIlIIHHHlt maakt. Do belov8nis
uun Vdn bi IJur'tvor'uniging Kr'iJt \Iw 
Topje wordon opgetokond i n het 
Dng!>l ad vun het Oost,UIl. 

KJlUW Sttlverda 

Dagblad ZaanStreek 
Even kleurrijk 

als het leven zelf! 

i)': 'I1:i~/(!()'''!~~=, cO 

,I ri Dagbi~d'~~~~st~, 
\~~fI', 
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Biljarters, 
"van Ktijt ",.' 
Uw -Topje: , :':' 

niet w.elkom.' 
Het heeft even geduurd, maar 
de biljarters van café De Snor 
uit Borne hebben hun spaar-

, centen nu dan veilig ànderge· 
bracht. Uiteindelijk is toch 
een bank bereid gevonden 
.een rekening te openen voor 
Krijt Uw Topje ... ' 

I Enkele bargasten kwamen 
een aantal maanden geleden 
op het idee een biljartclub op 
te richten. Nadat het ledental 
was gestegen tot tien perso
nen achtte men het niet langer 
verantwoord de clubkas thuis 
te bewaren en werd een bank 
benaderd. ' , -

Maar wat schetste hun ver
bazing. Bij de plaatselijke Ra
bobank werden de sportieve
lingen afgewezen. De afkor
ting K.U,T., die op de dagaf· 
schriften zou komen te staan, 
roept teveel overeenkomsten 
op met een schuttingwoord. 
.Ookde bank met de S, de Ver
enigde Spaarbank, werd be
naderd. Daar leverde de naam 
eveneens problemen op. Uit
eindelijk dacht de NMB met· 
de club mee en werd het prq
,bleem opgelost door simpel
weg geen afkorting te ~ebrui
ken, 

"Wij vinden het uitermate 
vreemd", ·laat Willem ten 
Thije, kroegbaas van De Snor, 
weten. "Het is gewoon een 
naam; maar iedereen maakt 
er onmiddellijk een afkorting 
van en dan is het mis". , 

Maar dat ~prake is van een ' 
'kwinkslag' ontkent hij niet. 
Toen de moeilijkheden zich 
aandienden, beeft de club lei· 
ding niet' gedacht aan een 
naamsverandering. " Nooit" , 
klinkt het vastberaden, 
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van een BBC-documentaire over ZIJn 
leven ('The Max Factor') tegen te 
houden. Toen de tycoon verdrollk 
liepen er bij de verschillende 
juridische instanties nog meer dan 
100 van zijn aanklachten. 

De totale hoogmoed kwam Maxwell 
echter duur te staan. De roekeloze 
·tocht op zoek naar erkenning, het 
blinde streven om Murdoch naar de 
kroon te steken en de kwalijke 
p rak tij I{ e n IJl e t gel den a a n del en 
werden zijn ondergang. Natuurlijk 
liet hij een spoor achter van men
sen met kilo's boter op het hoofd. 
Vel en p i I{ ten een g r a a n t j e lil e een 
sloten de ogen voor Maxwells 
fraude. Na zijn düGd (ungeluk, 
(zelf)llJoorJ of een hart.aanval 7) 
schreeuwden allen 0111 het hardst 
Iloe slt:cht en onbetrouwbaar 
Maxwell wel geweest was. 

De 1<1 eu l' l' ijk epe r s 111 ag n ei a t. 1 i g t 
ondanks alle opwinding daar wa8.r 
hij dacht thuis te Iloren : op de 
Olijfberg in Jeruztllelll. Hij was 
illllllers eell vriend van Israel, en 
volgens de Journalist Seymour 
Hersh betrokken bij handel in wa
pells en atoomg8heilllell. Nog dage
lijks wordt de Britse zakenwereld 
verrast door nieuwe onthullingen. 
De tUlIleloze ambitie van l1axwell 
heeft hem in elk geval dit opge
leverd : hij stond iedere dag in 
de krant en dat zal vOGrlopig nog 
we 1 zo blij ven, 

Klaas Kornaat 

Tekening Frits MUller 
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DEPT. 

USo much for the 
the'ory thal you can't 

take it with you" 

MAxwELL 
SALE '/ 
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NEGENTIGJARIG PERSHUSEUH VIERT TOEKENNING VAN STRUCTURELE 
SUBSIDIE HET PRESENTATIE VAN HUSEUHBOEK EN OPRICHTING VAN 
VRIENDENSTICHTING 

Op dlnsdag.11 februarl 1992 vond ln het Neclerlandg P{~ISmUSeum 
een feesteIl jke bi jeenkomst pli'lo1tS, bi jge .... oond door ruim ISO 
qnnoc1lCf(Jen, .... aaronder p.nkele vooraam'ltaande VKTV-·leden. Drie 
vU!lIgdevolle qebeurtenLssen .... aren aanleiding voor de 
fecfilellJkheden: 

.1. dp. definitieve toekenning van een ntrucl:urelc fillbnldlc 
door het ministerie van W.V.C. na een proefperiode van 4 
jaar. 

~. de oprlrhtlng van de Stlrhtlnq Vrienden van het 
Nederlands Persmuseum, waarvan de VKTV In d~ toekomst 
ongetwljfeld meer zal gaan horen. 

J. de presentatie van de uitgave Het Nederlands Persmuseum 
Liefdewerk oud papier, een uitgebreide en rijk 
gp.ïllllfilreerde kennismaking met dn unieke en veelzijdige 
collecties van het Nederlands Persmuseum. 

Voorzltt:er Olck Couvée qverhandlgde het eer:flte exemplaar vnn 
het boek aan ErLc Flscher, directeur van het Internationaal 
Instll.uut. voor Socl<tle Geschiedenis. Da<trblj werd een 
verklaring gegeven voor de titel Liefdewerk oud papier: 

De geschiedenis van het Nederlands Persmuseum - vanaf de 
oprlrhtlng In 1902 t:ot de toekennIng van een structurele 
5 u IJ:> I die d oor het min i s te rl e van W. V . C . I n 1 9 8 0 - i 13 L n de 
eernt.e plaats een geschiedenis van liefdewerk oud papier. Het 
armla~tlqe museum werd tot 1966 in stand gehouden door een 
leger van onbetaalde krachten, vrelAl qpppnBioneerde 
journalisten, verzamelaars en andere liefhebbers. Het 
hoofdfltuk Liefdewerk vertelt ln het korl de geschiedenIs van 
het museum. 

De huidige doelntelllngen en de activIteiten die het muscum 
thans ontplooit, krijgen aandacht In het tweede hoofdstuk. 
11(~t geeft: Inzicht. In de collectievorming, de conserverIng en' 
restauratie, de verbeterde dienstverlening en de toenemende 
pubII ekfjAct i v J I.e i ten van het museum. 

Omrl.'1t: rlp.7.e publlkatle in de eerste plaats Is bedoeld als een 
kpnnifjmnklng met. de r.ollectles van het PerRmuncum, st.ëliln de 
verzamelingen zelf centraal in deze uJtqave. Het hoofdstuk Oud 
papier geeft een beeldend overzicht van de vele rijkdommen die 
hel: muscum hcrbergt.. Achlereenvolgens wordt: aandilcht besteed 
aan de uitgebreide collectie periodieken (varlirend van vroeg 
17de eeuwne courëlnten tot hedendaagse krant.en en 
t-.lidschrlften), de bibliotheek, de archieven, de waardevolle 
collectie origInele politIeke tekeningen (waaronder het 
vrijwel complete oeuvre van Albert Hahn), de verzameling 
reclëlmedruk .... erk, de fol:o's en de overige r.ollectles. 

Van de pronkstukken uit de collectie zijn prachtige 
Tf'produktles opgenomen. Alleen daarom al is deze uitgave een 
must vpor een leder die zich interes:Jeert In de Nederl.:lIldse 
pers en hilëlt geschiedenIs. 

Het Nederlands Persmuseum 
Liefdewerk oud papier 
ISBN 90 73735 03 3 
157. pa~llna'5 
f 45,00. 

Voor donateurs/vrienden van het Persmllsellm geldt dc specialE! 
prijs van f 30,00. 

Oe uitgave Is verkrljgbaur biJ de boekhandel en bij hel 
Nederlands Persmllseum 
CrllqlllllSlo/eg 31 
1019 AT Amsterdam 
020 - 6665666 
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LONDENSE kERK 

We hebben allemaal veel bewonde-
ring gehad voor de wijze waarop 
Kate Adie verslag deed temidden 
van de bloederige taferelen op het 
Plein van de Hemelse Vrede in 
Beijing. Ze was minder populair 
toen ze haar werk deed vanuit 
Tripoli in Libië na de Amerikaanse 
luchtaanval daar. Maar Kate is een 
ware professional, niet in het 
minst bevreesd voor pogingen tot 
politieke manipulatie en enkel 
geïnteresseerd in het boven de 
tafel krijgen van de werkelijke 
toedracht, opdat u en ik goed 
worden geïnformeerd. 

Niet alle journalisten z1Jn zo 
fortuinlijk als Kate. Laat ik drie 
voorbeelden noemen van hoe het óók 
kan gaan. In onze kerk van 
St.Bride's bereiden we momenteel 
een herdenkingsdienst voor, of 
liever een Viering van het Leven, 
voor een jonge persfotograaf uit 
Prestatyn in Noord Wales. Toen hij 
op de lagere school zat was Ian 
Parry al helemaal weg van foto's 
maken. De redakteur van het 
plaatselijke weekblad gaf vaak toe 
aan Ian's bidden en smeken om zijn 
materiaal af te drukken, al was 
het maar om van het gezeur af te 
zijn. Uiteindelijk werd zijn 
talent onderkend en vond hij daar 
een baan als persfotograaf. Via 
free-lance werk belandde hij ten-
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slotte bij de Sunday Times waal' 
hij een vooraanstaande positie 
bekleedde, Hij had de hele wereld 
aan zijn voeten, en een trotse en 
liefhebbende familie achter zich, 
Een paar weken geleden, nog maar 
24 jaar oud, reisde hij naar 
Roemenië om verslag te doen van de 
gebeurtenissen daar, opdat U en ik 
daar kennis van zouden kunnen 
nemen. Zijn vliegtuig stortte neer 

en Ian liet het leven, zijn 
ouders, broers en zuster in vol
slagen ontreddering achterlatend. 

Enkele dagen vóór Kerstmis stierf 
de journalist David Blundy, na in 
El Salvador in een vuurgevecht te 
zijn terechtgekomen. Hij was daar 
om de gebeurtenissen in dat land 
te verslaan voor de lezers van de 
Sunday Correspondent. 

Niemand die regelmatig dit pro
gramma ("Good Morning Sunday· op 
Radio 2- red.) beluistert zal de 
naam John McCarthy onbekend in de 
oren klinken. Niemand weet waar 
hij, vier jaar nu al, gevangen zit 
na in Beiroet in gijzeling te zijn 
genomen terwijl hij daar als TV
journalist zijn werk deed. 

Dit zijn maar een paar van de vele 
individuele journalisten wier 
toewijding en vakbekwaamheid in 
aanmerking moeten worden genomen 
wanneer we in de verleiding komen 
ALLE journalisten collectief te 
veroordelen omwille van de fouten 
die door een enkeling worden 
gemaakt. Net zo goed als bij elke 
andere beroepsgroep - geeste
lijken, doktoren, politici, 
leraren, noem maar op - Z1)n er 
ook goede, slechte en onverschil
lige journalisten. 

Laat ons, aan het begin van dit 
nieuwe jaar, het voornemen uit
spreken om elkaar, ongeacht ons 
beroep en dat van de ander, minder 
te bekritiseren en meer voor 
elkaar te bidden. Maar laat ons op 
deze zondagmorgen vooral bidden 
voor de familie en de collega's 
van Ian, David en John, en voor 
alle journalisten waar dan ook. 

"Almachtige God, die Uw eeuwige 
waarheid verkondigde door de 
woorden van de profeten en de 
evangelisten, wij bidden U hen die 
spre~en waar velen luisteren en 
schrijven wat velen lezen te 
zegenen en te willen leiden, opdat 
de harten van de mensen wijs, hun 
oordeel gezond en hun wil oprecht 
worden. In de naam van onze Heer 
Jezus Christus. Amen." 
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CORREGIDOR FALLS! 
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De Japanse opmars van eind 1941 en 
begin 1942 was zeer spektakulair 
geweest. Bijna zonder tegenstand 
van betekenis waren de Japanners 
erin geslaagd in enkele maanden 
tijds hun troepen nagenoeg het 
hele gebied van hun beoogde Oost
aziatische "Co-Prosperity Sphere" 
te laten bezetten. De Britten 
waren ver teruggeworpen, de 
Fransen al verslagen voordat de 
strijd begon, en Nederlanders en 
Portugezen waren sowieso een 
gemakkelijke prooi voor de Japanse 
overmacht. De Russen hadden hun 
handen meer dan vol aan de Duitse 
legers. Afgezien van China, dat 
ondanks gebrekkige bewapening en 
uitrusting bleef doorvechten en 
daarmee een flink aantal Japanse 
divisies vastpinde, vormde alleen 
de Amerikaanse Pacific Fleet, 
hoewel behoorlijk aangeslagen, een 
bedreiging voor de Japanse opmars. 

VLIEGDEKSCHEPEN 
Dat aan die snelle Japanse opmars 
ook zo abrupt een eind kwam - na 
maart '42 hebben ze alleen in 
Birma met veel moeite nog enige 
vorderingen kunnen maken - was 
niet alleen te danken aan het feit 
dat hun territoriale ambities 
zouden zijn vervuld. Ambities die 
overigens in maart, mede naar 
aanleiding van het succes van hun 
opmars, nog werden uitgebreid. Met 
name in China, in zuidoostelijke 
richting en in de richting V~n 
India waren de Japanners nog 
steeds uit op gebiedswinst, c.q. 
op het neutraliseren van hun 
tegenstanders in die gebieden. 
Maar - en dat was de tweede oor
zaak - hun aanvoerlijnen waren in 
korte tijd zo opgerekt dat het hen 
parten ging spelen, net als het de 
Duitsers aan hun oostfront deed. 
En de derde oorzaak was dan inder
daad de aanwezigheid van die 
Pacific Fleet van de Amerikanen, 
die in het tweede kwartaal van 
1942 twee belangrijke zeeslagen 
uitvocht met de Japanse marine. 
Deze zeeslagen, ruwweg een half 
jaar na Pearl Harbour, waren voor 

het front in de Pacific wat El 
Alamein was voor de strijd in 
Noord-Afrika, en Stalingrad voor 
die in Rusland. Het opvallende was 
dat men in Noord-Afrika en in 
Sovjet-Rusland al lange tijd bezig 
was met vechten voordat de strijd 
in de Pacific losbrandde, maar dat 
het keerpunt daar toch zoveel 
eerder kwam. Hoewel El Alamein 
niet zo ver meer in het verschiet 
lag. 
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CORREGIOOR EN CORAL SEA 
Slechts één dag zat er tussen de 
val van het laatste Amerikaanse 
bolwerk op de Philippijnen en de 
slag in de Koraalzee, de eerste 
van die twee zeeslagen. Na zware 
strijd viel op 6 mei het eilandje 
Corregidor in de monding van de 
Baai van Manila in Japanse handen 
toen generaal Wainwright, de 
Amerikaanse bevelhebber, zich tot 
overgave zag gedwongen. Om het 
schiereiland Bataan, ten noorden 
van dit versterkte eiland, was 
eveneens zwaar gevochten; de 
strijd daar was al eerder, op 9 
april, in het voordeel van de 
Japanners beslecht. Maar op 7 en 8 
mei leverden een Japanse en een 
Amerikaanse vlooteenheid slag met 
elkaar in de Koraalzee, ten zuid
oosten van Nieuw Guinea, en op 
korte afstand van de Australische 
kust. Beide smaldelen beschikten 
over twee.vliegkampschepen: de 
Yorktown en de Lexington c.q. de 
Zuikaku en de Shokaku, en ongeveer 
evenveel vliegtuigen: ruim 120. De 
opvarenden kregen ~e schepen van 
de tegenstander niet te zien, en 
het scheepsgeschut kwam niet in 
aktie. De strijd werd gevoerd met 
vlicgtuigen. De Lexington ging in 
de strijd verloren, gelukkig met 
een gering verlies aan mensen
levens. De Shokaku raakte zwaar 
beschadigd, en de Japanners 
verloren meer vliegtuigen dan de 
Amerikanen. De slag eindigde 
eigenlijk onbeslist, maar alleen 
al het feit dat de Japanners niet 
hadden kunnen winnen telde als een 
morele overwinning voor de Ameri-

kanen. De Japanners zetten hun 
opmars in de richting van Nieuw 
Caledonië, een belangrijke schakel 
in hun beoogde omsingeling van 
Australië, niet verder voort. De 
zeeroute tussen Australië en Nieuw 
Zeeland cnerzijds en Noord Amerika 
anderzijds bleef open. 

MIOWAY 
Een maand later, op 5 juni, vond 
de tweede zoeslag plaats, die bij 
het eilandje Midway, ongeveer 
halverwege tussen Hawaii en Tokyo 
gelegen. Op 18 april had een groep 
bommenwerpors onder luitenant
kolonel Doolittle met speciaal 
aangepaste bommenwerpers die van 
vliegkampschepen konden opstijgen 
een aanval uitgevoerd op Tokyo en 
andere Japanse steden, een gebeur
tenis die had meegespeeld bij de 
Japanse beslissing hun veroverin
gen oost- en zuidoostwaarts uit te 
breiden. Eén van hun doelen was 
dit eilandje Midway, in de 
centrale sektor van de Pacific, 
waarvandaan Pearl Harbour, zo'n 

1000 mijl verderop, zou kunnen 
worden bestookt met langeafstands
bommenwerpers en het eigen lucht
ruim in de diepte kon worden 
verdedigd. Om Midway te kunnen 
veroveren beschikte admiraal 
Yamamoto over een sterke over
macht aan mensen en materiaal: 8 
vliegkampschepen tegen 3 voor 
Nimitz, 20 kruisers tegen 8, 60 
jagers tegen 14, en 650 vliegtui
gen tegen 100. Bovendien hadden de 
Japanners nog elf slagschepen 
waarvan drie zeer moderne; de 
Amerikanen hadden ter plaatse geen 
enkel slagschip tot hun beschik
king. Wat ze wél hadden was de 
vliegbasis van Midway zelf, stamp
vol met bommenwerpers, en het 
garnizoen ter plaatse om tegen 
Japanse landingstroepen verzet te 
bieden. De Amerikaanse belangen 
waren zeer groot. Door een combi
natie van slimme strategie, een 
agressief optreden en een portie 
geluk lukte het de Amerikanen vier 
Japanse carriers te vernietige~: 
de Akagi, Kaga, Soryu en Hiryu, 
tegen het verlies van slechts één 
Amerikaans vliegdekschip, de 
Yorktown, die ook al in de Koraal
zee in aktie was geweest. Inziende 
dat een landing van grondtroepen 
op zo'n klein eilandje, waar van 
verrassing geen sprake kon zijn, 
zonder voldoende luchtdekking geen 
enkele zin zou hebben, besloot 
Yamamoto zijn eenheden terug te 
trekken. De slag om Midway was 
afgelopen. Niet alleen dat: de 
Japanners waren met de neus op de 
feiten gedrukt. Zij hadden een 
mogendheid uitgedaagd waarvan ze 
nu wisten dat die hen uiteindelijk 
de baas zou zijn. De Amerikanen op 
hun beurt begonnen zich langzamer
hand te bezinnen op de mogelijk
heden van offensieve akties. 

CEYLON EN MADAGASCAR 
Ook de Britten in Indië en Oost
Afrika dachten aan verdediging in 
de diepte. De Britse sleutel
positie werd na het verlies van 
Singapore en Malakka ingenomen 
door Ceylon, waarvandaan Japanse 
vlooteenheden de toegang tot de 
olievelden van het Midden Oosten 
kon worden ontzegd. De havens van 
Colombo en Trincomalee waren de 
enig overgebleven goede marine
bases aan de Golf van Bengalen die 
buiten bereik lagen van Japanse 
vliegvelden in Birma, Sumatra en 
de Andamanen. Het eiland werd dan 
ook inderhaast versterkt door de 
komst van eenheden van de RAF en 
door er op tijdelijke basis twee 
Australische brigadegroepen te 
stationeren. In een atol in de 
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THICI<ER, UICHEil 

GRAVY ... 

IUT 'OR 100 VlAAS 

MORNING FLASH FROM WASHINGTON:-'EXCELLENT NEWS' 

SE EN JAP W RSHI S S 
U.S. Naval Äction Off Solomons 

'OAILY SKETCH" NAVAL REPORTER 

E IGHT Japanese ships-seven of them warships-havll 
been sunk in a naval engagement oU the Solomon 

Islands, which are about 1,000 miles north-east of Australia 
in the South-West Pacific. 

AIIIIOUIlCill/: t!tb " "el'y c:\cl'lkllt 1Il'\\"" carl\' tllis 1Il0l'llillg, 
\\'a,!tillgtoll ,aid: -

11 (\ lIa\'al enJ(<I~Cml'lIt hl'IWCt'U lI.S, and J,lllillH.'Sl' fOf('l'\ on J\tonday 
rr,,,lInl iu Ilie lullu\\'ill~ d,III1,,~e '" Ilie l'IIell')': 
One light cruiser, two destroye IS, four gunboJh .Ind one supply vencllunk, 
Ona 9,000-too lc.lplane tender, one light cruiser, anc cargo vene!. onc trJn5port 

badly damagcd. Si. plane, d .. troyed, 

Only Three Of O'H Planes Lost 
.. TIli ... hi.l:hh ~lIlLl, ...... 1'1I1 ;1('( JOIl 1001, pl.1< I' in IIIl' \'idllity uf IIIe SOI"1I1011 

I...I.IIHI ... awf W~I\ óltl'ulIlpli ... lu·!I \\ illl Ihl' ICt~"""( onl)' t!tree IlI:UIt'~," 
1'10,' w""u""i,,",, aold"d Ilo al 11,,: U.S. ,,,IIIII,u'iu," ou (lal .... 1 iulloc Fa .. E",t 

h.ul al"" ~lIHk a IIll·dilllll-~il.c:d \ l· ...... l·1 alld Ol I.Ulh('·I', alld abo olie ~mall caruo 
\ l' ...... ~·I, 

Tllt'H' i:-.liulc 11('\\;-. 11(,')01111 Ihl' (,'tlllillllllliqUl~. hllt the \I~C of lhe term 
u 11.1\.11 l·IIHa~CIIIl.·II{ " 1l.·.ln·~ lil til.' douhl tllal AIlIt:ril'ilU slIdacc en. Cl ",ere iu 
allion "' .... \\c:1I a!t ain'faft. 

The battle. lhe only onc ot al1Y cOJlsiuerablc scalc si nee lhe BaltIe ot lhe Javll 
Hea, look placr, accurumc to the latest Intormat/oll In London. about 500 mlle.s oir lhe 
Coa."!l til QU('t~II~li"ld, 

11 I', ',h:lllllt'alil Ihal a kw IIIIIlr·, 
'I' j.,1I' 1111' IWW:, 1II lhl', 1I,lVid 
:it·UUII, Ct~lJurb IliuJ hel'l! rt.1cclnd 
Iu lhl.s country ui Japallc~e war
shll)~ masslug In the Jlorthcl'l1 

81~:~~~~~rs t~I:C~S:[~!:(~ head-
quartl'r~ had rèported .. IlIctea:i
tnK navul enemy actlvlty" lil ihe 
J<a.hanc area In Ncw Oulnell, 

CIII":l'lllrillICJII~ ui Japanl'M! 
naval units lil lhc t'UIUIiIUIl 
hlands Were all;O Indkatcd by 
lhl' cummunlqu~. whlch ndded 
thai lhey had been" buccesbfully 
engaged" by Allled bombers near 
noucalnvlll<,. (Inc ol lhe Salumon 
Islands grou[l. 

Whelht!r thls actluil and the 
U.S na.val acttun arc related Is nol 
)'l'l kUUWI\, but It Is quJtc IIkely 
they ;lrl', 

Japs' Big Losses 
Mol, Ihowa Ihe pOlition 0' Solomofl hbndl, no,fh ...... 0' Au.fuU.a, 

WOUNDED - BUT 
HE fLEW HOME 

U,S . .airmoln M. KuykudoiJl. who in ol 
H,h, wilh 'wo ,oIpolnlllo pbn •• WA' 
woundC!d. bul b,ou,ht hia d .. m.a,cd 

Tom.h.awk u'cl, buk. 

Ano'he, ItOOp 'Ol INSID1 
INfORMATION, p", 2. 

British 
Steams 

f/eef 
Info 

Diego Suarez 
T HE Orilish fl.et 'I •• mod 

in la Ihe harbour of Oi.go 
SU.,CI, Ihe big Mada, .. "r 
na val base, al 3.30 p.m, ye,
lerd.y. 

Thls praclIcaJly markcd lhe end 
ol orsantsed reslslaJlce In the 

I~~:~d ~I.t;.~ 'rw~ctlon lasUne IIl11e 

day., allhough 
Vlchy rcpurled 
laH nh:hl Ihat 
lIuhtlng was .IJII 
(ollig on 

CunH r 111 I 11 ~ 
lhe surrcnder ur 
Ole"o Suarcz.. 
Vlchy sal<l that 
Colonel Clacfe
boul and the 
commaniJcr 0 f 
Frcnch n n. val 
lorces wcre 
prlsollers, 

Meanllmc, lhe 
Oovcflwr 0 f 
Madagas c IJ, r, 
Annct. htls dl~~ 
palchcd I hls 
mess agc to 
Vld.y: 

NAVY 
ON TIME 
JN l'a.I;.-

IJltn' )C~w 
I«day Mr. 
Churchill 

.sahl lhc Nav)' 
was cxpected 
• 0 ·e n ter 
nle~o Suarn 
houLour ,. at 
abou' 3 p.m." 

Uulln r ... dia 
•• Id I .. t 
III,hl: "UrU
I:; h n .IV" I 
unUs (lillend 
[)ICKO Suatn 
at 3,30 p.II\," ,. "" 0 I h or 

parls uI Mada
Cascnr wIJl bIJ 
detcndcd wllh thc same deler
IIIlnation. Dur lroops continue lo 
be loyul." 

Mr, Ghur 1'1111 1 UllllOUIlCèd Uw 
surrendel' ot Ant.'tlranc, prJnclplIl 
tuwn In lhe lIurlh ot the Islund, 
liud IJle"u f:iuarcl, 111 Uw JlUUl:iè u, 
Cumffiuns yeMerday. 

'fhc Prime Mlnll:ilcr refcrrcd lo 
Ihe "cpll:iodc" as ü. recolIlllsable' 
step In the IIbcra.tlan of Fcallcc. 

Jl WilS blatcd In Londun la~l 
nl"hl lhul Urltl~h casu ui lies wcrll 
lIul hcavy 

Nazi 
Beat Convoy 

Sea· Air Blitz 
'rIIE convoy 10& 'hrou~h, Onec ",aln lhe Nav)', lI,hlilir an .Ua& 

b)' dtslroyer.s. U~bo .. h aud dlve-ltombers, &1101,& went on Jn
ct~sanUy in lhe ~torUl)' wa~lu uI the ArelIe. has taken a COI1VO)' ol 
mcrchanlmcn, hcavlly laden wUit vHal :,uppIJc~. 10 nu)~la. 

Nl.·VI':' uI Lhls luval vlclary ha5 
IIIVl'lI 3. "rea.t HU bath lo Amerlcd. 
and Austraill-and althouGh Il 
has I\(,t Invulved \he lo~s of any 
ma.Jor unit or the JapJ.Ill'5C Navy. 
Il Is tak:en as IUllndlcation th.at 
the Unlled Natlons enn and wlll 
hit back In the South-Weu 
.Pacln. wlth ever - Incrraslnll 
strenäth. 

And lhey brought home anuthec COIIVO)' whlc.:h hud alrcadY 
Gl:NEIlAL IlOIIIlU:, Gov.".or .nd Comn •• nder-ln-CI,leI ol Malla, dellvercd Ihe 80ods, .ald an Admlrally cUllllllunlquè, Issucd 1",1 

who has been 'here lhrou,houl 'he war, has resl(ntd, .Iud Is nlghL. 

New Covernor 
Of Malta 

lord 
And 

Cort 
C.-in-C. 

'rite Jap3.uclic losses In \hls 
acthH\ brln" te 231 the tatal 
IH-'nlber ot shlp" "nawn lo have 

contin, home lor a rest' 1115 placc wUI be taken by Lord Gort, Ol 1he uutward-bound CUli VII)' wc lo~l threl: ::.hJp,s·-llUl 90 pCf 
Govunor and C.Rln-C. ol Gibraltar, cent, ot lh'c convoy Kol lhroua:h, 

It Is expected 'hal. Lord Oort wlll lak:e wUh hlm la Malta lhe' On the homeward-baund cUIiVoy wc lotlol unc ~hlp, 
OeorKe Cross whlen was recently conterred on lho Island. The Cross And, aUer valtanl altempls to luw her home altcr she had been ~1~!l\llll~~k bJ.) l~l:a~afl:~g~~r~lnce 

Thls comprlse, 116 warshlps ol 
all type, and ~5 commercial 
Vl' .... ::.t'I~ -·transports, carKo shlps 
and lankcrs.-tljS:ures based on 
nlllcl;II unnounecmcnts blo' the 
Uullt'd Natluns Gnd UH Japanesc 
OA(lt"I. ... ~I(II;..",.,...,===='" 

Is IIXcly to be place;J In Malla torpcdoed-the 10,OOO-lon cruiser , ________ --.-__ , . [I Cathedral. Edlnburgh was agaln torpedocd TIMELY WOROS OF 
There Is no !lIlTcrcnce ol .nd had 10 bc sunk by our OWII W SOOM 

oplnlon belweell tho Goveromenl lorces FAITH "'NO I 
and Oeneral Dobbte On thc con~ One Gcrman deslroyer WilS sunk ~I'('(t;.dly ~cltcltll hom Ihe U.bll 
trarf hls lnsplred 'lcllderl:ihIP Ju oud allulher wa~ hit aud 3c\lcrl'ly lUI fCoIth:u ot lht OAIl.Y SHt:TUI 

" MaUá u tes:arded as magnltlcent dllmagcd Thrcc dlvc-bombcrs by 1.00.1 Caldccolc 
/' and It I. antlcJp.t.ed thal he w!,i ~:r~a:~~1 down .nd mnny alhers ut: 1'ALKEII \VlTu TIlEnI, 

. recelvo a n.lIon.1 w~lcome whcn lIere Is lho Admirally COIll- • ANIl 5AI'I'II UNTO TUEnI, 
be reaehes Ensla.nd. munlQué: ut; ()t' GIIOII ClrKE!4: IT IS 

1II~~s~~~t.dl~gf:d ~i~ 'ev::~alt~~ "Over a perlod of scvecal dllY::i Ij UE NO'f A"~~:~k '11, 50. 
Lord c..1 ol the B.E .• ', lrom DUD~lrk. Turn 10 Back 1'0S-, Cul, ., 

WEINGARTNER DEAD 
.1'\'1111: Weln.artnu, the conductor, 

g~~urlaa:id~d:htr!'\le tal~~Àl&Jnd~ 
trntlnl'ul. C • .,."IOobbl. 

Noteer nu reeds onze aktiviteiten: 
21 maart TILBURG / 4 april DELFT / 5 sept. AKEN 
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Malediven richtten de Britten een 
geheime nood-basis in, genaamd 
Addu, later bekend als Gan, waar
van het bestaan de Japanners lange 
tijd onbekend bleef. De Eastern 
Fleet van de RN onder admiraal 
Somerville beschikte over vier 
carriers, waaronder de moderne HMS 
Formidable, het nieuwe slagschip 
HMS Warspite en vier oudere, en 
zeven kruisers, waaronder de 
Nederlandse Hr.Ms.Heemskerck. Geen 
grote vloot, maar sterk genoeg om 
de Japanners te doen nadenken. 

Niettemin bevond zich begin april 
een sterk Japans eskader onder 
admiraal Nagumo (die twee maanden 
later, onder Yamamoto, vier vlieg
kampschepen zou verliezen bij 
Midway) ten zuidoosten van Ceylon, 
met duidelijk offensieve bedoelin
gen. De strijdkrachten van Somer
vilie, hoewel inmiddels aangevuld 
met de carrier HMS Indomitable, 
waren hier niet tegen opgewassen. 
De Japanners voerden aanvallen uit 
met vliegtuigen, zowel op doelen 
te land als ter Z8e. Een aantal 
kleinere schepen, niet tot Somer
ville's hoofdmacht behorend, ging 
verloren. Een aanval op Colombo op 
5 april kwam de Japanners echter 
te staan op het verlies van een 
groot aantal vliegtuigen. Wellicht 
heoft dit hen ervan weerhouden hun 
offensief in die richting door te 
zetten. De Eastern Fleet bleef 
voor een confrontatie, waarin zij 
waarschijnlijk het onderspit zou 
hebben gedolven, gespaard. Om ook 
ook op iets langere termijn, tot 
het krachtsverschil zou zijn gere
duceerd, die confrontatie uit de 
weg te gaan, werd de basis van de 
Easlern Fleet verplaatst naar Oost 
Afrika, waar tenminste de route 
rond de Kaap naar het Midden 
Oosten nog veilig kon worden 
gesteld. Om dezelfde reden, en om 
een mogelijke Japanse aanval vóór 
te zijn, werd begin mei het door 
Vichy beheerste eiland Madagaskar 
door Britse en Zuidafrikaanse 
eenheden bezet. 

MALTA, TOBROEK EN ALAMEIN 
De inspanningen van Duitsers en 
Italianen om zich te ontdoen van 
de bedreiging die uitging van de 
Britse marine- en luchtmachtonder
delen op Malta, alsmede van het 
Britse Be Leger (voorheen het 
Nijlleger) onder Auchinleck in 
Egypte en cyrenaica, bereikten in 
het tweede kwartaal van 1942 een 
hoogtepunt. De bevoorradings
situatie van Malta was uiterst 
penibel. Het vermogen van de RAF 
en RN om vanuit Malta de aanvoer
lijnen van de As naar Noord-Afrika 

Onze Rubs .. 
zIJn 
gevaccineerd, 
getatoeerd 
en met 
garantie 

te bestoken werd er ernstig door 
geschaad. Voor mei werd zelfs een 
hongersnood op het eiland ver
wacht. Eind maart was derhalve een 
konvooi van vier vrachtschepen met 
een escorte van 4 lichte kruisers 
onder admiraal Vian uit Alexandrië 
vertrokken. Ondanks Duitse lucht
aanvallen en een aanval van de 
Italiaanse marine met o.m. het 
slagschip Littorio bereikten alle 
schepen Malta, dat mede dankzij' 
deze voorraden stand hield. Het 
standhouden van Malta hing dus af 
van dat van Egypte, en andersom. 
Auchinleck wist dat natuurlijk, 
maar toch durfde hij met zijn 
635.000 man tellende Be Leger nog 
niet in de aanval te gaan. Deze 
voorzichtigheid zou hij duur 
moeten bekopen. Rommel nam op 25 
mei het initiatief in de slag om 
Bir Hakeim. In de daaropvolgende 
weken werden de Britten steeds 
verder teruggeworpen. Zware tank
slagen woedden met name op 12 en 
13 juni bij El Adem en "Knights
bridge". Tobroek, waar een garni
zoen van 35.000 man was achterge
laten, viel op 20 juni, en het 
Achtste Leger trok zich terug tot 
op de linie van EI-Alamein, tussen 
die kustplaats en de ontoeganke
lijke depressie van Oattara gele
gen, op slechts 100km van Cairo. 
Rommel maakte daarbij veel Brits 
materieel buit: BO% van de voer
tuigen van het Afrika Korps was 
van Brits fabrikaat! Rommel was op 
dat moment dan ook zeer populair 
aan zijn thuisfront. 
De val van Tobroek kwam op een 
moment dat Churchill in Washington 
was voor beraadslagingen met Pres. 
Roosevelt en de Amerikaanse mili
taire leiders. Roosevelt, die op 
dit psychologisch belangrijke 
moment zeer wel negatief had 
kunnen reageren op dit zoveelste 
Britse fiasco, stelde prompt 300 
nieuwe Sherman-tanks en 100 105mm 
howitzers ter beschikking die aan 
het zich in opbouw bevindende 
Amerikaanse leger werden onttrok
ken en met snelle vrachtschepen 
naar Egypte zouden worden 
gebracht. Een bijdrage die in 
menig opzicht van cruciaal belang 
zou blijken te zijn. 



ROSTOCK, KEULEN EN BREMEN 
Het was natuurlijk niet zo dat de 
Britten volstrekt machteloos waren 
tegen alles waar een hakenkruis of 
een rode stip op stond. Met name 
de RAF was in toenemende mate de 
meerdere van de Luftwaffe, een 
overwicht dat tot uitdrukking kwam 
in vernietigende bombardementen op 
steden als Rostock (23-26 april), 
Keulen (30 mei, met 1000 bommen
werpers) en Bremen (25 juni). Het 
ontwerpen en in grote aantallen 
produceren van vliegtuigen was ook 
toen al een kwestie van jaren, en 
het zou de Britten, en met hen de 
wereld, anders zijn vergaan als 
zij daar al niet ruim vóór het 
uitbreken van de oorlog mee waren 
begonnen. Een wezenlijk verschil 
met b.v. de Fransen, die dit ver
zuimden, terwijl ze toch over de 
zelfde informatie beschikten als 
de Britten. 

MORAVEC EN SAU4 
Veel van die informatie was af
komstig van de Tsjechoslowaakse 
geheime dienst, in het begin van 
de jaren '30 moeizaam uit het 
niets opgebouwd door generaal 
Frantisek Moravec. Het waren de 
spionnen die door Moravec waren 
gerekruteerd in Duitsland, per 
slot van rekening potentiële 
vijand no.1 van zijn land, die in 
eerste instantie dit materiaal 
aandroegen: commandostrukturen, 
plannen voor de oprichting van 
militaire eenheden, hun ontplooi
ing, hun uitrusting en vooral ook 
hun bewapening, en de aantallen 
waarin die wapens zouden worden 
geproduceerd. Met name een zekere 
Salm, een Pruisisch officier met 
een royale levensstijl maar te 
weinig geld, was Moravec hierin 
behulpzaam. Salm werd overigens 
nog vóór het uitbreken van de 
oorlog door de Gestapo gesnapt en 
onthoofdj zijn bestedingspatroon 
was opgevallen. 

MORAVEC EN MASSON 
Bij het opzetten van zlJn net van 
informanten was Moravec strikt 
onafhankelijk van andere landen te 
werk gegaan. Er was geen sprake 
van samenwerking met de Britten 
noch met de Fransen, per slot van 
rekening bondgenoten van de 
Tsjechoslowaken. De enige buiten
landse geheime dienst waar Moravec 
vriendschappelijke kontakt en mee 
onderhield was de Zwitserse, met 
name kolonel Robert Masson, hoofd 
van de militaire inlichtingen
dienst in zijn land. In ruil voor 
de vernuftige technische hulp
middelen die de Tsjechen in eigen 
land hadden ontwikkeld gaf Masson 
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zijn steun bij het onderhouden van 
een steunpunt voor de Tsjechische 
geheime dienst in Zürich. Het was 
daar dat het kontakt met Salm tot 
~tand kw~m, en de belangrijke 
InformatIe die hij aandroeg werd 
overgedragen. Informatie di~ de 
Tsjechen onmiddellijk aan hun 
Franse en Britse bondgenoten ter 
beschikking stelden, en laatst
genoemden deed besluiten moderne 
jachtvliegtuigen en bommenwerpers 
te ontwikkelen en te bouwen die 
met de Duitse produkten konden 
wedijveren, en meer dan dat. 

MORAVEC EN'HEYDRICH 
Na de val van zijn land zetten 
Moravec en de zijnen hun werk 
voort vanuit Engeland. Vele van 
hun agenten waren in Tsjecho
~lowakije gebleven. Anderen kregen 
ln Engeland een specialistische 
opleiding en gingen vervolgens 
weer terug. Enkelen van hen 
voerden op 27 mei een aanslag uit 
op de Duitse "Reichsprotektor", de 
beruchte Heydrich. Deze uiterst 
sinistere top-nazi raakte zwaar 
gewond, en stierf op 4 juni. Als 
vergelding werd het stadje Lidice 
door de Duitsers totaal vernield 
en de bevolking gedood of naar ' 
concentratiekampen afgevoerd. 

KRIM EN DON 
Op 8 mei 1942 begon de Wehrmacht 
haar zomeroffensief op de Krim. De 
Sovjets moesten het onderspit 
delven, vooral ten gevolge van 
gebrekkige bevelvoering. Met 
slechts geringe verliezen nemen de 
Duitsers in korte tijd het hele 
schiereiland in bezit. Alleen om 
de marinehaven Sebastopol moeten 
ze langer en harder vechten: na 
een beleg van ruim een maand valt 
de stad op 29 juni in Duitse 
handen. 
In de Oekraïne weten de Sovjets 
aanvankelijk de Duitse opmars te 
voorkomen door zelf eerder in de 
aanval te gaan. Ook hier pakken de 
za~en echter verkeerd uit, en eind 
mel dreigen de Rode divisies door 
Von Paulus en Von Ruoff te worden 
omsingeld. Eind juni breken de 
Duitsers door de Sovjet-linies 
tussen Koersk en Kharkov heen, en 
steken de Don over, op weg naar de 
Kaukasus, de Kaspische Zee en de 
Wolga. De voornaamste stad aan dat 
deel van de Wolga was Stalingrad. 

DJO 
################################# 
Bronnen: Churchill's Memoires van 
de Tweede Wereldoorlogj "Master of 
Spies", F.Moravecj "Kroniek van de 
20e Eeuw (Elsevier). Wij danken 
John Frost voor de door hem ter 
beschikking gestelde voorpagina's! 
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Twee frontpagina's van oktober 1991. 
Van het grootste dagblad (Ta Nea) en 
van het grootste zondagsblad 
(Kuriakatik Eleutherotypia) van 
Griekenland. 

Ta Nea meldt, met een bloederige foto, 
een moordaanslag van de rechtse 
groepering "17 november" op de consul (0 
phonos = de boodschapper) van Turkije. 

Kuriakatik Eleutherotypia meldt dat de 
wijze staatsman Konstantinos Karamanlis 
ziek is, wat voor de kristen-demokraten 
van premier Mitsotakis grote problemen 
stelt. 

De (door de Duitsers gesteunde) Mitsotakis 
heeft als grote tegenstander de (door de 
Amerikanen gesteunde) Papandreou. Deze 
laatste, onbetwist leider van de fanatiek
socialistische PASOK (heel Griekenland is 
met hun groene kleur beklad), heeft een 
zeer groot deel van de pers achter zich 
(zie de pro-Pasok kranten). Hij is pas 
vrijgesproken van fraude, o.m. van 
betrokkenheid bij de manipulaties rond de 
super-m'oderne krant "24 Oras". 
("de zaak Koskotas"). Dit proces was in 
oktober 11. dagenlang "live" op TV. 
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GRAFIEK van" Hoi kuklophories tès 
perasmès kuriakis ", d.W.Z. van "De 
oplagen van de zondagsbladen". De 
cijfers zijn van 13 /10/91. Zowat één 
derde tot de helft van de oplage wordt 
gehaald in de "randstad" Athene
Piraeus (het onderste, donkere deel op 
de grafieken); de rest van de oplage in 
de rest van het land, ook geheten: de 
"provincie" (eparch ia). 
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Kent u Risospastis .. 
en de andere 
Griekse kranten ? 

Griekenland heeft zoveel inwoners als 
België: tien miljoen. Niet Portugal, maar 
Griekenland is het armste land van de 
Europese gemeenschap. Als je voor Be.lgië 
de welvaartsindex 100 neemt (op basIs 
van het recentst gepubliceerd cijfer van 
het Bruto Nationaal Produkt), dan kom je 
voor Griekenland aan de index 32,98. 

In België zijn er nog 36 dagbladtitels voor nog 
slechts 13 dagbladbedrijven. Dat is minder 
dan Griekenland, waar er, ondanks de veel 
grotere distributie-problemen (de eilanden!). 
naast 15 nationale titels, tientallen reg ionale 
DAGbladen uitgegeven worden. Twee grote 
gebieden moet je daarbij voor ogen houden: de 
"randstad" Athene-Piraeus en de rest van het 
vasteland en de eilanden. (Kreta is het 
grootste eiland, met een half miljoen 
inwoners). Deze rest wordt ook omschreven 
als Eparchia, de "provincie". 

Er moeten nog ong.1 00 Griekse dagbladen zijn. 
De ongelooflijke interesse die de Griek betoont 
voor de politiek, is wellicht een verklaring 
voor het grote aantal. Grieken zijn zo 
fanatiek in hun politieke overtuiging dat zij 
anders-denkende dorpsgenoten nauwelijks 
aanspreken. Griekenland is een land van 
komplete anarchie, maar dat zal de trotse 
Griek niet toegeven: hij gelooft echt dat zijn 
land, de bakermat van de demokratie, nog 
altijd hét voorbeeld geeft. 

Het beeld dat mij van een recente Griekse reis 
het meest bijblijft is dat van een koud, 
mistig, onhergbergzaam, schraal dorp van 
schapenboeren, op 2.000 meter hoogte: 
Airoios op Kreta. Elke politieke partij heeft 
er, zoals in elk Grieks dorp, zijn lokaal. In 
een lokaal zag ik een reuzegroot portret van 
Stalin, naast twee ramen die uitgaven op 
een bergteken van steen, zonder één sprietje 
groen of bebossing. De donkere, besnorde 
mannen die er retsina dronken aan wankele 
tafeltjes, waren de zonen van diegenen die het 
de Duitse bezetter moeilijk hebben gemaakt, 
maar daarvoor een hoge prijs hebben betaald, 
meestal met hun leven. In het café van deze 
Stalin-getrouwen lag de enige Griekse 
kommunistische krant, met als titel 
Risospastis. Niemand kon voor mij in 
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Griekenland deze krantetitel vertalen en zelfs 
niet uitleggen! Een gepensioneerde Griekse 
mijnwerker in Belgisch Limburg, die ik 
maanden na de reis ontmoette, wist het wel. 
Riso betekent "breken" en SpastIs: y./ortels. 
De titel van het enige kommunistische dagblad 
in Griekenland luidt dus: "Wortels breken" of 
"De Wortels-breker". 

Hieronder de kranten die ik van de reis 
meebracht. Deze lijst kan als aanvulling en 
kontrole dienen van de lijst die reeds 
in Au Courant verscheen in het kader van de 
reeks: "De dagbladen in de wereld." Zeer 
terecht (en niet om er ons van af te maken) 
begon deze lijst met de volgende bemerking: 
" De Griekse dagbladpers is uiterst 
dynamisch. Dagbladen verschijnen en 
verdwijnen in hoog tempo. Volledigheid in dit 
opzicht is derhalve praktisch onhaalbaar. ft 

(un) 

Ta Nea (Het nieuws). Dit is een zeer moderne, 
op tabloid-formaat gedrukte krant. Het is de 
grootste van Griekenland: 198.000 ex. ; 
Eleutheros Typos (De vrije Pers), een 
"yellow paper"; Eleuthero Typia (Vrijheid 
van de Pers); Eleutherè (De vrije Tijd). 
Extreem-rechts ; Eleutherè Ora (Het Uur van 
de Vrijheid); Epichérotita; To Vim a (De 
stap) ; I Kathirimini (De Dagelijkse 
Ochtendkrant) is de enige quality paper; 
Ethnos (De natie). Yellow; Apogeymatini 
(Namiddag). Kristen-demokratisch. 
Avriani (Morgen). Yellow.; Mesembrini (De 
Middag); Risospastis (Stalinistisch) ; 
Dèmokratos Logos (Het Demokratische 
Woord). Pro-Pasok; Nikè (De overwinning) ; 
Patris (Vaderland). Pro-Pasok ; Tolmi (Durf) 
Pro-Pasok ; Messoios (De Middellandse Zee) 
Demokratris ; Alaichi (Verandering) Pro
Pasok ; Irakliotika Nea ( uit Herakleion, 
hoofstad van Kreta) ; merkwaardig is Hestia 
(extreem-rechts, Grieks-nationalistisch), 
omdat het de enige is die nog in de ambtelijke 
en kerkelijke taal, het Katarevusa, verschijnt 
en uiteraard een verouderd lezerspubliek 
heeft. 

Uit bovenstaande lijst herhalen wij nog even 
in Griekse lelters: TA NEA 
EAEYBEPOl: TynOl: EAEYBEPO TYn/A 
EAEYTEPH EAYEYTEPH OPA 
En/KAIPOTHTA TO BHMA 
EB NOl: H KA8NMEPINH 
AnOrEYMATINH PIl:Ol:nAl:TIl: 
6NM. AOrOl: A YPIANH 
NIKH E:::O<I>Hl:H nATPJ::: 
MEI:I:OIOl: 6EMOKPATIl: 
AAAI:::HI IPAKAIOTIKA NEA 
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NEDERSAKSEN, HAMBURG, BREMEN EN 
SLEESWLJK-HOLSTEIN 

Achimer Kreisblatt . Achim 
Ahrensböker Nachrichten*(2pw) (HC) Ahrensbök 
Alfelder Zeitung (HAZ) Alfeld/Leine 
Aller-Zeitung (HAZ) Gifhorn/Wolfsburg 

..... #1878 
600 

11,200 1852 
23,400 1849 

AIIgemeiner Kreis-Anzeiger Brinkum 

Uelzen 
Stade 

(NWZ) Wittmund 

(Syker Tageblatt) 
AIIgemeine Zeitung (NST) 
Altländer Zeitung (RGN) 
Anzeiger für Harlingerland 
Bad Lauterberger Tageblatt 
Barmstedter Zeitung (ZNN) 

(HAZ) Bad Lauterberg 
Barmstedt 

21,500 1849 
..... #1893 

12,100 1862 
3,200 1854 

. 2,600 1879 
Beobachter (HAZ) 
Bergedorfer Zeitung (ZNN) 
Bersenbrücker Kreisblatt 
Bild (landelijk) (SPR) 
Böhme-Zeitung (NST) 
Borkumer Zeitung und 

Badezeitung (4pw) (NWZ) 

Seesen 
Hamburg/B'dorf 
Guakenbrück 
Hamburg 
Soltau 
Borkum 

Bramscher Nachrichten (NOZ) Bramsche 
Bramstedter Nachrichten Bad Bramstedt 
Braunschweiger Zeitung (BZ) Brunswijk 
Bremer Morgenpost (HMP) Bremen 
Bremer Nachrichten Bremen 
Bremervörder Anzeiger Bremervörde 

5,800 
26,200 

5,404,900 
13,300 

1 ,700 

1,800 
168,000 

22,600 
43,400 

1875 
1855 
1952 
1864 
1880 

1893 
1879 
1946 

1743 

Bremervörder Zeitung (RGN) Bremervörde 8,100 1854 
Brunsbütteler Rundschau (NDR) Brunsbüttel 1,700 1973 
Brunsbütteler Zeitung Brunsbüttel 1888 
Burgdorfer Kreisblatt (NST) Burgdorf 10,900 1866 
Büsumer Nachrichten Büsum 1888 
Buxtehuder Tageblatt (RGN) Buxtehude 11,700#1853 
Cellesche Zeitung (HAZ) Celle 34,200 1817 
Cuxhavener Nachrichten (RGN) Cuxhaven 15,400 1976 
Deister-Leine-Zeitung (DWZ) Barsinghausen 6,500 1885 
Deister und Weser Zeitung (DWZ) HameIen 36,300 1848 
Delmenhorster Kreisblatt (NWZ) Delmenhorst 24,100 1832 
Diepholzer Kreisblatt Diepholz 18,800 1862 
Dithmarscher Kurier (3pw) (KN) Burg/Dithmarschen 1,100 1929 
Dithmarscher Landeszeitung Heide 24,200 1869 
Dithmarscher Rundschau Heide (1) ...... 1817 
Eckernförder Nachrichten Eckernförde 
Eckernförder Zeitung (SHL) Eckernförde 
Einbecker Morgenpost (HAZ) Einbeck 
Elbe-Jeetzel Zeitung (NST) Lüchow 
Elmshorner Nachrichten (ZNN) Elmshorn 
Emder Zeitung Emden 
Ems-Zeitung (NOZ) Papenburg 
Fehmarnsches Tageblatt (KN) Burg/Fe~marn 
Flensborg Avis (Deenstalig) Flensborg 
Flensburger Tageblatt (FT) Flensburg 
Gandersheimer Kreisblatt (HAZ) Gandersheim 
Geesthachter Zeitung (ZNN) Geesthacht/Elbe 
General-Anzeiger (NWZ) Rhauderfehn 
Goslarsche Zeitung (ZSN) Goslar 
Göttinger AIIgemeine (HNA) Göttingen 
Göttinger Tageblatt (HAZ) Göttingen 
Grafschafter Nachrichten (NOZ) Nordhorn 
Hamburger Abendblatt (SPR) Hamburg 

8,400 1851 
10,700 1810 
13,200 1854 
13,500 1851 

8,700 1901 
15,400#1850 

2,500 1857 
7,700 1869 

71,900 1946 
5,000 1833 

1875 
8,800 1888 

25,500 1783 

45,800 1889 
25,500 1874 

279,100 1948 
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Hamburger Morgenpost (HMP) Hamburg 
Hannoversche AIlgemeine Zeitung (HAZ) Hannover 
Harburger Anzeigen und Hamburg/Harburg 

Nachrichten 
Harke, Die- (HAZ) Nienburg 
Harzburger Zeitung (ZSN) Bad Harzburg 
Harz Kurier (HNA) Osterode/Harz 
Heiligenhafener Post (2pw) (KN) Heiligenhafen 
Hildesheimer AIlgemeine Zeitung (HAZ) Hildeshm. 
Hoisteinischer Courier (HC) Neumünster 
Husumer Nachrichten (FT) Husum 
Inselbote, Der- (FT) Wyk/Föhr (?) 
Isenhagener Kreisblatt (NST) Wittingen 
Jeversches Wochenblatt (NWZ) Jever 
Kieier Nachrichten (KN) Kiel 
Kreis-Zeitung (3pw) (KN) Hohenwestedt 
Kreiszeitung Diepholz & Verden Syke 
Kreiszeitung Wesermarsch (RGN) Nordenham 
Landeszeitung (NST) Lüneburg 
Lauenburgische Landeszeitung Lauenburg/Elbe 
Leine-Deister Zeitung (HNA) Gronau/Leine 
Lingener Tagespost (NOZ) Lingen 
Marner Zeitung Marne 
Lübecker Nachrichten Lübeck 
MeIler Kreisblatt (NOZ) Melle 
Meppener Tagespost (NOZ) Meppen 
Moringer Zeitung (HNA) Moringen 
Mündener AIlgemeine (HNA) Hann.Münden 
Münsterländische Tageszeitung (MZ) Cloppenburg 
Neue Deister-Zetung (DWZ) Springe 
Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) Osnabrück 
Neue Presse (HAZ) Hannover 
Niederelbe-Zeitung (RGN) Otterndorf 
Norddeutsche Rundschau (SHL) Itzehoe 
Nordfriesland Tageblatt (FT) Niebüll 
Norderneyer Badezeitung (NWZ) Norderney 
(Nordschleswiger, Der- (FT) Abenrä/Apenrade DK 
Nordsee-Zeitung (RGN) Bremerhaven 
Nordwest Zeitung (NWZ) Oldenburg 
Northeimer Neueste Northeim' 

Nachrichten (HNA) 
öffentliche Anzeigen für Clausthal-

den Harz (ZSN) Zellerfeld 

162,900 1949 
185,800 1949 

36,300#1843 

22,800 
5,500 

15,000 
3,100 

45,900 
18,700 
21,300 

1821 
1879 

1884 
1705 
1852 
1873 
1804 

5,300#1887 
8,300 1791 

112,700 1864 
800 1951 

72,900 1860 
8,000 1877 

33,700 1946 
· . . . .. 1870 
4,900 1872 

· ..... 1946 
· ..... 1874 

110,300 1946 
8,900 1867 

· ..... 1946 
· ..... 1887 
8,800 

17,000 
7,400 

133,800 
41,000 
10,800 
32,600 

1880 
1875 
1967 
1946 
1955 
1817 

2,000 1868 
3,100 1946) 
61,800 1895 

117,600 1946 
· .... ' 1910 

4,800 1809 

Oldenburgische Volkszeitung Vechta 21,500#1834 
Osterholzer Kreisblatt Osterholz-Scharmbeck 
Osteroder Kreis-Anzeiger (BZ) Osterode/Harz 
Ostfriesen Zeitung (NWZ) Leer 
Ostfriesische Nachrichten (NWZ) Aurich 
Ostfriesischer Kurier (NWZ) Norden 
Ostholsteiner Anzeiger (HC) Eutin 
Ostholsteiner Zeitung Plön 

(KN) Plön 
Pinneberg 
Preetz 
Bad Pyrmont 
Ouickborn 
Reinbek 

Ost-Hoisteinisches Tageblatt 
Pinneberger Tageblatt (ZNN) 
Preetzer Zeitung (SHL)* 
Pyrmonter Nachrichten (DWZ) 
Ouickborner Tageblatt (ZNN) 
Reinbeker Zeitung (ZNN) 
Rheiderland (NWZ) 
Rotenburger Kreiszeitung 
Salzgitter Zeitung 

Weener 
(HAZ) Rotenburg 

Salzgitter 
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7,700 
41,300 
12,000 
13,900 
7,200 

2,600 
20,400 

2,200 
· ..... 
· ..... 
· ..... 
5,500 

12,300 
· ..... 

1820 
1946 
1864 
1867 
1802 

1823 
1858 
1828 
1848 
1967 
1875 
1860 
1867 
1946 
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St.Andreasberger Tageblatt (ZSN) Sl.Andreasberg ...... 1854 
Schaumburger Nachrichten (HAZ) Stadthagen 
Schaumburger Zeitung (OWZ) Ainteln 
Schaumburg-Lippische Bückeburg 

Landeszeitung (OWZ) 
Schlei-Bote 
Schleswiger Nachrichten (FT) 
Schleswig-Holsteinische 

Landeszeitung (SHL) 

Kappeln 
Schleswig 
Aendsburg 

Schwarzenbeker Tageblatt (ZNN) Schwarzenbek 
Segeberger Zeitung (SHL) Bad Segeberg 
Sollinger AIIgemeine (HNA) Sollingen 

13,000 
9,000 1762 
2,800 1889 

4,900 1864 
...... #1811 
34,300 1807 

..... , 1875 
13,800 1826 

Stader Tageblatt (AGN) Stade 36,200#1871 
Stormarner Tageblatt (ZNN) Bad Oldesloe 9,600#1839 
Südhannoversche Volkszeitung (HNA) Duderstadt 3,100 1882 
Sylter Aundschau (FT) Westerland/Sylt 7,200 1949 
Täglicher Anzeiger (HAZ) Holzminden 13,300 1777 
Uetersener Nachrichten (ZNN) Uetersen 6,900#1864 
Walsroder Zeitung (HAZ) Walsrode 13,300 1866 
Wedel-Schulauer Tageblatt (ZNN) WedeI ...... 1957 
Weser Kurier Bremen 184,200 1945 
Wilhelmshavener Zeitung (NWZ) Wilhelmshaven 31,600 1874 
Wilstersche Zeitung (KN) Wilster 2,500 1891 
Winsener Anzeiger (NST) Winsen 9,700 
Wolfenbütteler Zeitung (ZSN) Wolfenbüttel 8,600 1786 
Wolfsburger Nachrichten (BZ) Wolfsburg 31,500 1946 
Wümme Zeitung Bremen/Lilienthal ...... #1879 
Zevener Zeitung (AGN) Zeven 8,700 1889 
########################################################### 
Zondagsbladen: 
Bild am Sonntag (SPA) Hamburg 2,400,000 1956 
Deutsches Allgem. Sonntagsblatt Hamburg 129,000 1948 
Welt am Sonntag (SPA) Hamburg 336,000 1948 
Zeit, Die- Hamburg 398,000 1946 
########################################################### 
# ongeveer * uitgave inmiddels gestaakt 
########################################################### 
BZ - Braunschweiger Zeitung, Braunschweig 
DWZ - Dewezet Gruppe, HameIen 
FT - Flensburger Tageblatt, Flensburg 
HAZ Hannoversche AIIgemeine Zeitung, Hannover 
HC - Holsteinischer Courier, Neumünster 
HMP Hamburger Morgenpost, Hamburg 
HNA Hessisch-Niedersächsische AIIgemeine, KasseI 
KN - KieIer Nachrichten, Kiel 
MZ - Münstersche Zeitung, Münster 
NOA Norddeutscher Aundschau, Itzehoe 
NOZ - Neue Osnabrücker Zeitung, O~na~rück 
NST - Niedersächsisches Tageblatt, Lüneburg 
NWZ - Nordwest Zeitung, Oldenburg 
AGN - Redaktionsgemeinschaft Nordsee, Bremerhaven 
SHL - Schleswig-Holsteinische Landeszeitun9, Rendsburg 
SPA - Axel Springer Verlag AG, Hamburg . 
ZNN - Zentralredaktion Norddeutsche Nachrichten, Hamburg 
ZSN - Zeitungsring Süd-Niedersachsen, Goslar (HAZ) 
########################################################### 
Bronnen: Editor & Publisher Vearbook 1986, Benn's Media 
Directory, Europa Vearbook, aangevuld c.q. gecorrigeerd door 
H.Oach, F.Mans, D.J.Oostra, A.Tigay 
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