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Can it be DONE ? Out Popular Inventions 
Series 

TI]..I~"ISION NI]~'.sPAPtR 
SOMI: DAV YOU MA'! BE ABLl: 10 RECI:)VG TI-IE FRONT PAGt: 

O~ YOUR'MORNI/-JG NEWSPÁPER TI1ISWAY-t=ULLY PRINTED AND 
~~OWN OH 111E SCREEN OF A TELEVISION SET. 

cAN IT BE DONS? 

It n1ay not be very long befüre the news is broadcast by "ision instead of the spoken ot" 
written word. Rather than: ;I Cao it be ~one? " we might well ask: H ,,'h~n will ft be done ':1t 

Fantasie van een tekenaar, 58 jaar geleden: de televisiekrant. Nu, met de 
mogelijkheden reeds van teletekst, geen toekomstmuziek meer. 
Uit" Scoops ",23 juni 1934. Met dank aan VKTV-lid John Frast. 

verslaafdaari 
krantenkoppen.·· •. 

",: .. : ... »,':<:' ';.',,'.,'\ 

De dagbladPel~iIr~~~i; 
Nabije· eriMiddeti-Öo~t~1l: 

ONZEPRIJSVRAAG : 
EXOTISCHE IffiANTEN.< 

U KOMT TOCH OOK? OP 5 SEPTEMBER NAAR AKEN EN 7 NOVEMBER NAAR BARNEVELD! 
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• MauYllJ'S>e SIlrp~ peur r&ra~ JUer 1IOir: ~ ql.Je Ju ckrnius 
soooAKU p~.JUlt une ~ vk0ir.: du .ouJ~. ~ ~js 
ant liD.~Jem.ellt dij "f)OIJ' AU tuJu rÛJ Mustricht. L. putkip-4tiÖl1, 
au ti/~ndllaJ .. é~ forw (43"'). Sdotl h:s ~t.tJt:s dilinltils, k 
.t}CQ.rem~.~.w,7"de$$UIfr~~ _" 

Journalists do not live by words 
alone, although sometimes they 
have 10 eat Ihem. 

Adlai E. Stevenson 

GRIJSHARIGE KRANTENJONGENS 
Britten en Amerikanen kijken 
tegenwoordig niet meer op van een 
oudere medeburger die hun krantje 
bij hen komt bezorgen. In steeds 
toenemende nemen gepensioneerden 
het werk over van jongeren, die 

ROTATIEPERS UIT 
EVENWICHT 

De aardbeving van april jl. 
heeft zware schade aangericht 
aan de 8 jaar oude Wifag 07-
offsetpers van Dagblad De 
Limburger in Roermond. De 
krant zit precies boven de 
Peelrand-breuk. De nachtploeg 
was net bezig de krant te 
drukken toen de beving zich 
voordeed. De drukpers crashte 
op volle snelheid, maar de 
stroom viel niet uit zodat de 
drukkerij alles kon in het werk 
stellen om de drukorder over te 
brengen naar de drukkerij in 
Maastricht, waar normaal de 
editie voor het zuiden van 
Limburg wordt gedrukt. Er 
waren al 10.000 ex. gedrukt 
toen het om 3.22 uur misging. 
Uiteraard vielen de dagbladen 
niet tijdig bij hun abonnees. 

Cartoon van Pancho verschenen in Le ~onde 
LEDENBESTAND 

We hebben gelukkig weer een aantal 
nieuwe leden te melden over het 
afgelopen kwartaal: 
226 F.Vreeken, Stationsweg 9, 

2411 OK BODEGRAVEN (kranten 
uit Nederland, speciaal voor
pagina'~; Bodegraven) 

227 J.Lammers, Fontainebleaulaan 
19, 5627 TM EINDHOVEN, tIf. 

.040-482012 (Sinterklaas) 
228 Mw.E.van Hal-Bull, Dr. Tom

broeklaan 14, 5056 NK BERKEL
ENSOHOT, tlf 013-333298 

229 O.Groot, Jura 28, 7607 RG 
ALMELO 

230 J.A.Moorman, In Het Midden 
83, 1422 PO UITHOORN, tlf. 
02975-61241 (Nederlandse en 
Duitse kranten met de naam 
Moorman; Advertenties van de 
Winkel van Sinkel) 

231 J.Kleinhans, Platolaan 22,~ 
3707 GE ZEIST (Ingebonden 
jaargangen van Nederlandse en 
Franse tijdschriften) 

232 Prof.Dr.H.J.A.Duparc, Insu
lindeweg 26, 2612 EM DELFT 
(Krantenberichten over tram
wegen in de koloniën) 

Wij heten al deze nieuwe leden 
natuurlijk van harte welkom. 
Helaas hebben ook weer een aantal 
leden nog steeds hun contributie 
over 1992 niet betaald, waaruit 
wij concluderen dat zij hun lid
maatschap niet wensen voort te 
zetten. Dit betreft: 
211 H.O.Bastinck, West Beemster 
123 W.G.T.v.d.Berg, Delft 
168 A.G. Bisschop, Haarlem 
203 G.ten Brink-Frank, Noord-

wijkerhout 
215 J.Oozijnsen-Pietersen, Putten 
176 M.S.Gosselaar, Haarlem 
158 J.A.Hagemann, Rijnsburg 
170 H.Hollenbeek, Leiden 
162 B.L.Hoogkamp, Amsterdam 
187 R.Kamer, Koedijk 
219 P.Koudenburg, Bodegraven 
183 A.v.d.Linden, Mijdrecht 
193 R.Schot, Schagen 

daar niet meer toe bereid zijn. De 
bejaarde krantenjongens vinden het 
niet erg om vroeg op te staan, ook 
al omdat de meesten sowieso vroeg 
wakker worden. De vaak belasting
vrije inkomsten worden ook zeer 
door hen gewaardeerd. Volgens het 
weekblad 'Graficus', dat op zijn 
beurt de 'New Vork Times' citeert, 
b~vindt zich onder de grijsharige 
krantenjongens een gepensioneerd 
scheikundig onderzoeker, die zegt 
blij te zijn met de lichamelijke 
beweging. Vogens overlevering was 
de eerste Amerikaanse kranten
jongen niemand minder_dan Benjamin 
Franklin, die in 1718 als 12-jarig 
jongetje de 'Boston Gazette' be
zorgde voor zijn broer, de drukker 
James Franklin.- (RG) 

FINANCIEEL OVERZICHT 1991 

Baten: 
Contributie: 
verkoop van 

proefnummers AC: 
advertenties: 
rente rek.crt.:· 
rente rent.erek.: 
schenkingen, div: 

NLG 5,235.00 

NLG 135.00 
NLG 125.00 
NLG 7.98 
NLG 51.53 
NLG 31,00 

NLG 5,585.51 

Ook het Dagblad voor Noord
Limburg dat eveneens in 
Roermond wordt gedrukt, leed 
zware schade. De stalen 
fundering van de pers was 
verwrongen. Het heeft drie 
weken geduurd vooraleer de 
pers (320 ton) opnieuw feilloos 
werkte. 

(Overgenomen uit diverse 
nummers van Graficus) 

Lasten: 
Drukkosten AC: 
Portokosten: 
Fotokopieën: 
Lidmaatsch.&c: 
Kantoorkosten 

en diversen: 

NLG 3,322.58 
NLG 1,653.53 
NLG 165.00 
NLG 196.00 

NLG 625.53 

NLG 5,962.44 
nadel~g saldo: NLG 376.93 

NLG 5,5'85.51 

Het totale saldo op RC en renterekening samen bedroeg op 
31-12-90 NLG 3,840.44; per 31-12-1991 was dit NLG 3,411.98. 
Deze gegevens zijn in zoverre vertekend dat de drukkosten 
van het 4e nummer van AC jaargang 1990 niet in de cijfers 
van dat jaar waren opgenomen. Deze kosten zijn nu in de 
bovenstaande cijfers opgenomen. De cijfers over 1990 gaven 
dus een positief geflatteerd beeld, dat nu door een negatief 
geflatteerd beeld is rechtgetrokken. Onze excuses, oo~ voor 
de verlate presentatie van dit overzicht. We hebben vergeten 
dit, zoals te doen gebruikelijk, in het eerste no. van de 
nieuwe jaargang te vermelden.- De penningmeester. 
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CANARD 
Het Waalse dagblad 'La Meuse' 
zorgde in maart jongstleden voor 
een onvervalste 'canard' met de 
mededeling dat de Belgische hand
balploeg, die met weinig ambities 
aan de wereldkampioenschappen in 
Oostenrijk deelnamen, met 24-19 
het sterke Noorwegen zou hebben 
verslagen. Een tiental bussen met 
supporters vertrok spoorslags naar 
Oostenrijk, om daar tot de ont
dekking te komen dat de Noren 
'thuis' hadden gespeeld, en niet 
de Belgische ploeg! De werkelijke 
uitslag was minder verrassend dan 
was aangenomen. Of de Belgen onder 
de extra aanmoediging van de tri
bunes alsnog een andere favoriet 
hebben teruggewezen vermeldt Het 
Nieuwsblad (Tilburg), waaruit wij 
dit bericht ontleenden, niet.-

«De moeder van Kenneth sr. en de 
moeder~enny Hill waren broer 
ën"ZûS,'» zo licht Hannelore waniër 
"ë!ë1'ämiliebanden toe. «Het lijkt een 
beetje op een sprookje. Niemand 
had daarop gerekeód, iedereen was 
hier. compleet verrast 

VOCHTVRETERS 
Bij Abingdon niet ver van Oxford 
is een bedrijf aktief dat zich 
toelegt op het drogen van documen
ten, boeken en magnetische tapes. 
Speciale technieken worden aange
wend voor beschadigd materiaal. 
Wie interesse heeft kan informatie 
inwinnen bij mr. K.A.McKenzie, 
Manager, Drying Restoration 
Service, Building 404, HarweIl 
Labotarory near Abingdon, Oxford
shire OX11 ORA, England; tlf. 09-
44-235-432245 fax 432313.- JF 

Couranten, Tijdschriften 
en Folders van 
1720 tot heden 

H. Groenho! jr. 
Zuiderdiep 52 

9521 AT Nieuw Buinen 
({) 

05990-16443 
Openingstijden: 
Maandag gesloten 
Dinsdag en 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag 

13.30 tot 18.00 uur 
13.30 tot 21.00 uur 
10.00 tot 18.00 uur 
10.00 tot 17.00 uur Zaterdag 

• Autoweg Borger richting Stadskanaal 
• Afslag Nieuw Buinen c"ntrum nemen 
• Bij het Ie kru.i8punt. aan de bekende 

Mondenweg. ziet u het antiquarlaat 
aan uw rechterhand. 

KORT NIEUWS 
Het dagblad 'Le quotidien de 
Toulouse' (Frankrijk) verschijnt 
sinds 28 februari niet meer. 
In de Baskische stad San Sebastian 
verschijnt een dagblad in het 
Baskisch genaamd 'Egunkaria', met 
enkele edities voor het Baskische 
gebied net over de Franse grens. 
Het dagblad 'Ehuzu' uit Cotonou 
(Benin) is vervangen door een 
ander genaamd 'La Nation'. 
Te Suva (Fiji) verschijnt sind 
kort een dagblad onder de naam 
'Daily Post'. 
In de Afrikaanse republiek Mali 
verschijnen maandbladen in elk van 
de drie voornaamste inheemse 
talen: 'Kibaaru' in het Bambara, 
'Kabaaru' in het Peulh en in het 
Soninké: 'Xibaare·. 
Te Stepanakert in de omstreden 
Armeense enclave Nagorno-Karabach 
verschijnt een dagblad met de naam 
'Karabagh'. • 
Het dagblad 'Kommunisti' eertijds 
uitgegeven te Tbilisi (Georgiê), 
Bakoe (Azerbeidzhan) en ·Yerevan 
(Armeniê) bestaat niet meer. Ook 
het Armeenstalige 'Sovietakan 
Hayastan' uit Yerevan is ermee 
opgehouden. 
Te Vilnius (Litouwen) zijn drie 
dagbladen door andere vervangen: 
'Komjaunimo Tiesa' door 'Respu- . 
blika'; • Vakarines Nauj ienos' door 
'Lietuvas Rytas ~ c. q. 'Lietuvas 
Aidas', en de Poolstalige 'Czer
wony Sztandar' door de nog steeds 
Poolse 'Kurier Wilenski'. 

(F.Mans) 

GEZOCHT: ADRESBOEKEN met adressen 
van buitenlandse dagbladen en 
features syndicates. Klaas Vander
spoel, Henri DunantIaan 71, 9728 
HC GRONINGEN, tlf. 050-255791 na 
17.00 uur. 

GEVRAAGD: Oude dag- of weekbladen 
en reklames van en met SINT NICO
LAAS (b.v. goed geïllustreerde 5 
December nummers). Ook boekjes, 
prentenetc. Alles is welkom. 
J.Lammers, Box 555, 5201 AN DEN 
BOSCH, tlf. 040-482012 

LEESDICHTHEID HOOG 
Het weekblad 'Graficus' meldt dat 
in Nederland per 100 huishoudens 
74 dagbladen worden afgenomen, per 
dag naar wij aannemen. Worden daar 
de 'samenlezers' bij opgeteld dan 
lezen 87 van de 100 huishoudens 
elke dag een krant, en op de 
totale bevolking is de leesdicht
heid in Nederland 302 op de 1000. 
Internationaal gezien is dit een 
hoog cijfer. De gegevens zijn af
komstig uit het jaarverslag 1991 
van de NOP, de Vereniging De 
Nederlandse Dagbladpers.- (RG) 

VALS GELD 
Een uit de hand gelopen stunt van 
het Zweedse weekblad 'Gazette' 
zorgde onlangs voor een schandaal. 
Het blad, dat een oplage heeft van 
47.000 stuks, had een biljet van 
1000 kronen afgedrukt in haar 
pagina's, en de lezers aangeraden 
daarmee inkopen te doen. Dit als 
protest tegen de inflatie. Echter 
de biljetten zagen er, na te zijn 
uitgeknipt, zó echt uit dat de 
Zweedse winkeliers ze grif accep
teerden. Pogingen om de oplage nog 
te achterhalen mislukten.- (RG) 

Recycling 
van verzamelmateriaal 
Of: hoe kan de ene verzamelhand 
de andere wassen? 

Eén van onze leden heeft een klein 
museum opgericht van "De Gruyter"· 
spullen, waarbij ook historische 
advertenties. Hij heeft de afgelopen 
jaren zoveel verzameld dat hij al een 
tentoonstelling ervan heeft verzorgd 
op 20 en 21 juni jl. te Noordwijker
hout. Hij heeft alleen. van mij al 
honderden kranten gehad met kleine 
en grote "De Gruyter"-advertenties. 

Dit heeft mij aan het denken gezet. 
leder lid van de VKTV heeft wel een 
stapeltje oude, kapotte of vieze 
kranten waar hij weinig aan heeft, of 
krijgt die wel eens in handen. Ook 
wanneer hij er zelf niets meer mee 
kan, en ze niet meer geschikt zijn 
voor andere verzamelaars van hele 
kranten, dan nog zijn er misschien 
wel tien of twintig andere VKTV'ers 
die met een DEEL van de inhoud bij
zonder blij zouden zijn. 

We hebben leden die andere 
advertenties sparen, zoals van Droste 
of Van Houten, anderen die het te doen 
is om auto's, voetbalsport, perso
neelsadvertenties, krantenkoppen, 
ook Sinterklaas-spullen, enz. 

U voelt al waar ik heen wil: gooi zo'n 
kapotte of vieze krant niet zonder 
meer weg, maar kijk ze even na op 
materiaal (advertenties, artikelen of 
andere bijdragen) voor andere leden 
van belang kunnen zijn. Probeer 
elkaar te helpen. Het helpt VKTV
leden vast te houden; u zult vast niet 
vergeefs om vergoeding van de porto
kosten vragen. Zelf voorzie ik al meer 
dan 20 mensen regelmatig van aller
lei soorten knipsels. 

Helpt elkaar. Geen woorden maar 
daden, om met Feijenoord te sprekenl 

A. Kreuzen 
(# met alle steun en sympathie van 
bestuur en redaktie I) 

GEZOCHT: jaargangen of 
losse nummers van 
DE JAZZWERELD Uaren 
'30); ART ET DECORATION; 
RHYTME; DE MUSICUS. 
M.V.H. Minderman, 
Helmersstraat 1, 2513 RV 
Den Haag. 070/3462772. 

PROFICIAT aan de moeder en 
de vader ... met de geboorte, 

op 12 juli, van 
Gotlfried Alexander, 
eerste zoon van VKTV-lid 
Cor van der Horst. 
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VKTV
evenementen 

,TILBURG 21 MAART 1992 
Schuin tegenover het NS-station 
van Tilburg met zijn welbekende 

.kroepoek-dak is het Museum voor 
Natuurlijke Historie gevestigd in 
wat eens een statig 1ge eeuws 
kantoorpand was. Daarachter staan 
nog gedeelten van de fabrieks
gebouwen; wellicht werd daarover 
ooit vanuit dat kantoorpand de 
scepter gezwaaid. Een deel van de 
wat achteraf gelegen voormalige 
fabrieksgebouwen is na restauratie 
in gebruik genomen als Museum voor 
Schrift- en Kantoortechniek, beter 
bekend als het Scryption. Met een 
(te) kleine VKTV-afvaardiging 
hebben we op 21 maart dit museum 
bezocht. 

Vergelijkingen met de grafische 
musea te Meppel en Zutphen, die we 
eerder bezochten, gaan onherroepe
lijk mank, en we zullen ons daar 
niet aan wagen. Maar wie Meppel en 
Zutphen heeft bezocht vallen in 
Tilburg wel een paar schellen van 
de ogen. Bij het aanschouwen van 
de diverse verzamelingen van het 
Scryption dringt zich meer dan 
eens het woord 'uniek" naar voren. 
Bij de inktpotten bij voorbeeld. 
En de vulpennen. Frankeer-, tel
en copiëermachines zijn er ook, en 
vele zullen bij oudere kantoor
werknemers nostalgische gevoelens 
oproepen. 

Maar de verzameling schrijf
machines is de absolute klapper. 
De meest uitzinnige technieken 
zijn de laatste anderhalve eeuw 
uitgeprobeerd om op zo efficiënt 
mogelijke wijze een beinkte type
letter met een vel papier in aan
raking te brengen. Ik kom in de 
verleiding een bloemlezing van die 
technieken ten beste te geven, 
maar ik zie daar van af. Wij von
den het jammer dat U er niet bij 
was, maar willen U toch aanraden 
eens op eigen gelegenheid eens 
naar Tilburg af te reizen en een 
uurtje of twee uit te trekken voor 
het Scryption. Het is zeer beslist 
Uw tijd en moeite waard. 

Na het museumbezoek begaven de 
deelnemers aan deze VKTV-excursie 
zich en bloc naar een zaal boven 
restaurant ·Central", recht tegen
over het kroepoekdak. Daar werden 
wij volgens afspraak onthaald op 
een tweetal lezingen van elk zo 
ongeveer een uur. 

De eerste werd gehouden door ons 
lid Lou Lichtenberg uit Roosendaal 

die als onderwerp had gekozen: het 
dagelijkse nieuws in de Nederland
se pers gedurende de bezetting. 
Een sociaal onderwerp dus eigen
lijk: waar is gebrek aan, hoe rea
geren mensen op elkaar en op het 
oorlogsnieuws, hoe probeert men 
aan uiteenlopende onaangenaamheden 
te ontkomen, hoe is de houding van 
de achtergebleven vertegenwoordi
gers van de overheid, hoe handelt 
de bezetter en waarom; dat soort 
zaken. Natuurlijk onttrok de 
werkelijke situatie zich aan de 
waarneming van de meeste burgers, 
maar veel kon men toch, tussen de 
regels door lezend, ook uit de 
gecensureerde pers gew.aarworden. 

Lichtenberg behandelde zijn onder
werp eerder anekdotisch dan weten
schappelijk uitputtend, maar hield 
desondanks de rode lijn van de 
volgorde waarin de gebeurteni~sen 
plaatsgrepen vast. Hij wist zijn 
gehoor goed te boeien, met name 
door een doekje open te doen over 
de wijze waarop de legale pers 
werd gelijkgeschakeld, hetgeen een 
gelijktijdige opkomst van de 
illegale pers ten gevolge had. In 
toenemende mate gaven de kranten 
berichten weer over sabotage en 
moordaanslagen op nazi's en NSB' 
ers, en vooral. begrafenissen van 
de slachtoffers van die aanslagen 
kregen veel aandacht. Ook recht
zaken, b.v. tegen mensen die 
foto's van leden van het Konink
lijk Huis verspreidden, werden 
breed uitgemeten. 

Wat de schaarste betreft, deze 
blijkt in de eerste plaats uit 
mededelingen over de distributie, 
maar ook uit berichten over volle 
treinen, beperkingen in het 
gebruik van gas en elektriciteit, 
het verbod op carnavalsvieringen 
en dergelijke. Overigens, wat dat 
laatste betreft, het Algemeen Han
delsblad van 19 feb. 1942 meldde 
dat de cafés in Maastricht gezel
~ig druk waren, en dat Duitse 
militairen uit het Rijnland van 
harte meevierden. 

Tegen het einde van de oorlog 
publiceerden de kranten in het nog 
bezette deel van Nederland een 
toenemend aantal executies, 
alsmede recepten van hoe uit 
bieten en dahliaknollen eetbaar 
voedsel kan worden bereid. 

Na een korte pauze trakteerde onze 
voorzitter, drs.Klaas Kornaat, ons 
op een bloemlezing uit zijn ver
zameling kranten en tijdschriften, 
met behulp van een overhead pr~
jektor. Al met al een bijzonder 
boeiende middag daar in Tilburg. 
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DELFT 4 APRIL 1992 
De bedoeling was geweest om voor 
deze "tussendoor"-beurs met in de 
middag een veiling ook de leden 
van de Documentatiegroep '40-'45 
uit te nodigen. We waren echter te 
laat om in het daarvoor meest in 
aanmerking komende nummer van 
"Terugblik", het clubblad van de 
Documentatiegroep, een mededeling 
van die strekking te doen opnemen. 
Het daarop volgende nummer zou pas 
na 4 april verschijnen. Vandaar 
dat ons maar één mogelijkheid 
overbleef, en dat was de leden van 
de Documentatiegroep individueel 
uit te nodigen. In verband met de 
kosten hebben we dit alleen gedaan 
met betrekking tot hen die in 
Zuid-Holland wonen, alsmede enkele 
prominente leden van buiten die 
provincie. Helaas bleef de belang
stelling van de leden van beide 
verenigingen achter bij wat wij 
hadden gehoopt en eigenlijk ook, 
gezien de lokatie, verwacht. 
Niettemin moesten we ook in Delft 
weer vaststellen dat het evenement 
als zodanig qua sfeer geslaagd mag 
worden genoemd. Dit was niet in de 
'laatste plaats te danken aan de 
ambiance van dit schitterende 
historische gebouw, een voormalig 
arsenaal van de VOO aan de rand 
van de Delftse binnenstad, waar 
wij dankzij de inspanningen van 
Mevrouwen de Heer Kornaat over 
zaalruimte konden beschikken. Een 
woord van oprechte dank is hier 
zeker op zijn plaats! 
Ondanks de niet al te grote op
komst werd er toch nog redelijk 
goed verkocht op de beurs, die tot 
een uur of één duurde. Een half 
uur na afloop van de beurs begon 
de veiling, met een ruim aanbod 
van 118 kavels. Het hoeft geen 
verbazing te wekken dat met zo'n 
beperkt aantal bieders veel van 
die kavels onverkocht zijn ge
bleven, en dat slechts voor enkele 
van de wél verkochte tegen elkaar 
op werd geboden. Ondanks dat werd 
er een omzet bereikt van niet 
minder dan NLG 452.50, waarvan een 
bedrag van NLG 178.39 ten goede 
kwam aan de clubkas. Dit bedrag en 
de opbrengst van de tafelverhuur 
hebben toch gemaakt dat de lopende 
rekening weer een wat florissanter 
aanblik heeft gekregen.-

THE NEW VORK TIMES GOES FOREIGN 
Sinds kort geeft dit befaamde 
Amerikaanse dagblad een week editie 
uit in het Russisch. Voor 3 roebel 
is de krant in de GOS-kiosken te 
koop. Een deel van van het nummer 
van 19-25 maart 1992 vindt U bij-
gaand afgedrukt.- DJO 

AKEN 5 SEPTEMBER 
De belangstelling voor het reisje 
naar Aken blijkt zeer redelijk te 
zijn. Tot dusver hebben zich 21 
deelnemers gemeld, waarvan 14 
graag per bus willen reizen. Dit 
is misschien net genoeg voor een 
minibus. Voor de goede orde: het 
programma omvat een bezoek aan het 
Internationale Persmuseum in Aken 
en gelegenheid tot winkelen c.q. 
sightseeing. U kunt zich nog op
geven bij'het sekretariaat. 

BARNEVELD 7 NOVEMBER 
Onze jaarlijkse beurs zal net als 
vorig jaar plaatsvinden in Zaal 
Van den Heuvel te Barneveld, samen 
met de Documentatiegroep '40-'45. 
Als het even kan willen we in de 
namiddag weer een veiling houden, 
met daarna de algemene ledenver.-
gadering. Tafelruimte voor de 
beurs kunt U schriftelijk 
vastleggen bij de organisatie, die 
namens de· Documentatiegroep in 
handen is van de Heer J.Fioole, 
Noorderveld 24, 4143 VK LEERDAM. 
De voorwaarden voor tafelnuur zijn 
voor zover ons bekend de zelfde 
als vorig jaar. In ieder geval 
,zullen we in ons volgende nummer 
hier nog nader over berichten.-

•• Punch, het Britse satirische 
weekblad, is op 8 april voor het laatst 
verschenen. De droge humor van 
Punch stak schril af bij de pedante en 
soms platte lol in beter verkochte 
bladen als Private Eye en Vlz. In de 
jaren veertig had Punch een oplage 
van 175.000 ex.; nu was deze gedaald 
tot 33.000 ex. 

THE NEW YORKER, sinds 1925 op 
de markt, heeft in 67 jaar slechts 4 
hoofdredakteuren gehad. In september 
a.s. neemt een knappe 38-jarige 
vrouw het roer over: Tina Brown. 
Tina Brown kreeg in 1984 het 
tanende Vanily Fair en het aantal 
verkochte exemplaren vervier
voudigde naar 800.000. Het blad is 
ooit gesticht door Joodse intelligentsia 
en is nu een baken van de Angel
saksische burgerij in New Vork. Het 
blad is een hemel op aarde voor 
bekende auiteurs, die tot 25.000 
dollar per artikel kregen. Het blad is 
ook vermaard omwille van zijn, soms 
erg cynische, cartoons. De Belg Benoit 
Van Innls, die cartoons levert, hoopt 
dat de veranderingen zich enkel op het 
literaire vlak zullen voltrekken. 

Tina Brown staat voor de gigantische 
taak om The New Yorker te redden. 
De gemiddelde lezer is 43 jaar en het 
is een publiek geheim dat de mede
werkers aan het blad minstens zo oud 
zijn. Met de advertenties gaat het steil 
bergaf. 
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AANGEBODEN (te ruil, eventueel te koop): 
Haarlems Dagblad 3.3.1988 (extra editie Yvonne van Gennip) 
La Gazzetta dello Sport 27.6.1988 (Ned. Europ.voetbalkamp.) 
De Volkskrant 27.6.1988 (Nederland Europees voetbalkamp.) 
Utrechts Nieuwsblad 30.5.1989 (bijlage 150 jaar spoorwegen) 
De Volkskrant 2-18.2.1953 (watersnoodramp Zeeland) 
Leeuwarder Courant 18.9.1952 (jubileumnummer 200 jaar) 
Elseviers Magazine 2.1.1981 (Het beeld van 1980) 
Nieuwe Revu 24.12.1982 (Het jaar 1982) 
Nieuwe Revu 29.12.1988 (Jaar in Beeld: 1988) 
Nieuwe Revu 6.12.1989 (De Jaren '80) 
Nieuwe Revu 28.12.1989 (Jaar in Beeld: 1989) 
Panorama (Belgische ed.) 26.12.1989 (De Jaren '80) 
Nieuwe Revu 8.9.1988 (speciaal nummer Olympische Spelen) 
Panorama 8.9.1988 (speciaal nummer Olympische Spelen) 
Sport Magazine (Belg.) 2.12.1954 (Bijlage Zondagsvriend) 
Sport Magazine (Belg.) 23.12.1954 (Bijlage Zondagsvriend) 
Sport Magazine (Belg.) 17.2.1955 (Bijlage Zondagsvriend) 
Sport Magazine (Belg.) 6.10.1955 (Bijlage Zondagsvriend) 
Sport '70 (Belg.) 11.4.1979 (Parijs-Roubaix) 
Sport '80 (Belg.) 5.9.1980 (Wereldkampioenseh. Wielrennen) 
Maandblad Nederland-USSR 26e jaargang (1973) 
Maandblad Nederland-USSR 27e jaargang (1974) 
KRO-gids Studio jaargang 1980 (no.25 ontbreekt) 
Privé 26.4.1980 (Sophia-Loren wordt 45) 
Kunstwerk Journaal oktober-november 1987 
Nederland in de Oorlog, Deel 1-16 (compleet) 
DonaId Duck 23.10.1987 (jubileumnummer 35 jaar) 
Avenue december 1985 (jubileumnummer 20 jaar) 
Vrij Nederland 8.9.1990 (jubileumnummer 50 jaar) 
Penthouse nov. 1990 (4 jaar Nederlandse editie) 
Playboy okt. 1982 (ie no. Nederlandse ed; licht beschadigd) 
Marie-Claire mrt 1990 (ie no. Nederlandse editie) 
Manna apr. 1988 (eerste nummer) 
Extra Kleur 24.9.1965 (ie no. wekelijkse bijl. Het Parool) 
Even Apeldoorn voorjaar 1990 (eerste nummer) 
Elsevier 30.5.1987 (eerste nummer nieuwe stijl) 
Jetset International okt. 1983 (ie no. Nederlandse editie) 
Club jul. 1988 (laatste nummer) 
De Tijd 7.9.1990 (laatste nummer) 
HP (Haagse Post) 8.9.1990 (laatste nummer) 
HP-De Tijd 14.9.1990 (eerste nummer) 

GEVRAAGD: 
Life: "The Year in Pictures· 1969, 1970, 1973, 1974, 1979, 

1982 t/m 1986 en 1988 t/m 1991. 
Ned. tijdschriften over de politionele akties in Indonesië 
Tijdschriften over de Koreaanse oorlog 
Katholieke Illustratie 1.9.1939 - 1.7.1940; 
Katholieke Illustratie 4ge jaargang 1 .10.1914 - 30.9.1915 
Boeken "Het Gebeurde In" 1920, 1921 en 1928 
NSB-fotoblad "Fotoweek" , later "Echo· 
Cultureel maandblad "Hamer" 
Utrechtsche Courant 1940-1945 
Deutsche Zeitung in den Niederlanden 

A.TURKENBURG, SPECHTENKAMP 170, 3607 KJ MAARSSENBROEK 
tlf. 03465-71340 
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Dagblad {ÓJ 

in focus 

GAZET VAN 
TWE PEN 

De Belgische grondwet van 1830 
verleende de pers een tot dan toe 
ongekende vrijheid. Ingrijpende 
gevolgen had dat eyenwel niet, 
omdat het gros van de bevolking 
goeddeels ongeletterd en politiek 
onmondig was: de meeste mensen 
hadden noch enige scholing noch 
stemrecht. Drukwerk bleef wat het 
voordien was: een bijna uitslui
tend Franstalig monopolie, en een 
krant was z6 duur dat alleen rijke 
burgers er één konden kopen. 
Tot in 1848 bestond ook in België 
het dagbladzegel, een belasting 
die afhing van het formaat van de 
krant, waarbij het de machthebbers 
minder om het geld dan om het in 
bedwang houden van de pers te doen 
was. Nieuwe ideeën en nieuws over 
onrust elders waren niet goed voor 
de openbare or~e in het eigen 
land. Een krant duur maken hield 
automatisch een beperking van de 
oplage in. 
De afschaffing van het dagblad
zegel opende de weg voor de goed
kope op de grote massa afgestemde 
kranten. België bevond zich toen 
in een periode van economische 
welvaart; het land werd opgestuwd 
door de tweede industriële revo-, 
lutie. De concentratie van arbei
ders in industriële centra vormde 
een ruim potentiëel afzetgebied. 

HERVORMINGEN 
Sociale en politieke hervormingen 
kenmerkten de Belgische samen
leving aan de vooravond van de 
twintigste eeuw. De uitbouw van 
het onderwijssysteem drong het 
analfabetisme terug, en opeenvol
gende hervormingen van het kies
stelsel breidden het kiezerskorps 
sterk uit. 
In 1893 werd het cijnskiesrecht 
vervangen door het algemeen meer
voudig kiesrecht. Iemands recht om 
zijn stem uit te brengen hing niet 
langer uitsluitend af van hoeveel 
belasting hij betaalde. Alle man
nelijke burgers kregen minstens 
één stem; of hij meerdere. stemmen 
kreeg en zo ja, hoeveel hlng nog 
steeds af van zijn belastingaf-

dracht. Evengoed vertienvoudigde 
deze ingrijpende wijziging het 
electoraat. 

IDEOLOGIE 
Zich tot de massa richten werd 
aldus een dringende noodzaak voor 
de politieke partijen, die tot dan 
toe hun ideeën bijna uitsluitend 
hadden kunnen doorspelen via een 
zeer breed scala van verenigingen 
van uiteenlopende kleur en plui
mage. Met de encycliek 'Rerum 
Novarum' (De Nieuwe Zaak) nam de 
katholieke kerk het eindelijk ook 
op voor de gewone man. De socia
listen, die lange tijd alleen 
hadden gestaan in hun aanklacht 
tegen onmenselijke arbeidsomstan
digheden, kregen de wind in de 
zeilen. 
Omstreeks 1880 zagen de eerste 
'centenbladen" het licht. De toen
maals gevestigde kranten kostten 
10 centiem en waren daarmee veel 
te duur voor gewone mensen. Een 
krant van twee centiem (= één 
cent) lag veel dichter bij wat 
iemand die lange dagen in een 
fabriekshal moest zwoegen voor de 
kost zich kon veroorloven. 

GAZZETTA 
Het woord "gazet" komt, zoals de 
meesten van ons weten, 'uit het 
Italiaans. Een gazzetta was ~en 

Venetiaans zilveren muntje, dat 
vanaf 1539 werd geslagen. Het 
eerste populaire Venetiaanse dag
blad kostte één gazzetta"en zo 
werd de naam van dat muntstuk 
tevens de volkse omschrijving van 
de krant die men ervoor kon kopen. 
Via Parijs waaide dit begrip over 
naar de zuidelijke regionen van 
het Nederlandse taalgebied. 

NAPOLITAAN 
Jan Baptist Napolitaan van Os 
(1847-1911) was een telg uit een 
kinderrijk gezin te Hemiksem aan 
de Schelde, even ten zuiden van 
Antwerpen. Als derde voornaam was 
eigenlijk bedoeld 'Napoleon'; een 
verschrijving ter burgerlijke 
stand resulteerde in "Napolitaan." 

Na de middelbare school te Boom te 
hebben doorlopen liet hij zich in
schrijven aan de Koninklijke Mili
taire School, en werd uiteindelijk 
iuitenant-betaalmeester. 
In 1878 hield hij het 'leger voor 
gezien en stapte over naar het 
drukkersvak. De drukkerij Van Os & 
De Wolf, die hij samen met zijn 
zwager runde, deed gouden zaken en 
breidde zich voortdurend uit. Van 
de Antwerpse Borzestraat verhuisde 
het bedrijf naar een ruimer pand 
aan'de St.Pieter- en St.Paulus
straat, waar naast rouwbrieven, 
boeken en brochures ook het 
letterkundig tijdschrift 'De Boom
gaard" en de populaire volks
almanak 'Allemansgerief" werden 
gedrukt. 
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ONS PROGRAMMA. 
,\I\\'c"r eCII 11Î.'IJW "lau • hOOI'''" I\'ij l'ul1d "il, 

l1itrol1pell. l~ llt~t er w~'1 '1()(J{Jig ? 
(Ir het el' I10ndig is ! 
Tol hierloe I\'It'/'ti te :\lItl\'e/'p<'1I (;t'ell centen

blad gc~rtlkt: de HI'Outl' hlnd('1l zijn tp dlllll' 
voor het volk eli d.· kl,'ill(\ voldoen den Antwer
penaar niet tl'n ,,"111', bijzouck>r.onder opzicht 
der llicu\\'stijdingell. 

Die treUite kuult /Je Ua.1'1 rail ti 1II/I'/'I'Ix'll 

vullen. 
Gelijk twar 113301 het aanduidt zij wl eerst 

1'11 I·olt,.al "1'11 ,\ IIlu'c, psch billtl zijn, in den 
\'Olll'li zil! d,'s \\'OOrdR. 

, "all h,,1 stadsnieuws zal iJijz0!lU,'rC zorg wor
den ge'\\ ijd, wouut ons blad 's ayunds ten G uren 
in al dr. lIui7.(·n knn te \'i1ltlen zijn, niet het 
nieuws vnn dielJ dug zelf. 

De (1015tl'l'hl'n, 't i~ tp zegi:en Borgerhout, 
llerrhem, Merxelll, Hoboken, Wilr\'l'k, Deurne. 
HOOIlI, enz., tullen niet verwuilrJ"oo,!::iU worden 
en "I het. nieuw, dat die' ,;"'llIt't'ntt'l! hetreft zl1l 
door OIlR \' •• 11 dJ i",ll,'i(l'n \~ oIrJ, " ll •• ),"gl'flr.dd. 

i("krn daarbij hd lIiJI/It·,., 1'11 IItlitcnlnn.bl'il 
nieuws PtI, door dugl:lijks Ih' Galei ,:nll A1I(~ 
'CCI pen te lczl'n. zol iedereen op de huogte 
blijv!'!. der l,ijwl!derste gebeurtenissen. 

In OMen tiju is ecn dagelijk,dll!collrsO\,·rzieht 
o(Hni~llt''\aJ'. dit znl uan u(Jk zijne plaut:-; in UIIS 
blad \ inuon. al~ook de hijzonderste lIandels
t,eridlt~n CII. ", .. kelijks. de tahrl der vertrek· 
uren van dt'n ijzl'l'cllwr"g. 

Hij dit ~III'~ moet Ilillil/iflijk eCIi I'oliti,'k [tI" 

deel Ie "'(,rdell gevoegd. \\'~Ike zal daarooJtrent 
onze gedrug,lijli "'eztIl 1 D.'ze : In alles de I'er
hevene en heil",me katholieK" I.rincil'pen tot 
grondslng neulPn. zoo,.n·1 onde", godsdienstig 
nis onder lIl!lolschappelijk oogwit. 

Onze mengel·.·erken zullen voortdllrend boei
end en .levelis stichtend ZijII. Wij begiunen met 

ti:l::!;'-VROKEN! 
door J. VAN llUNEN. 

Zij die er het begin van lezen zullen voorzeker 
al de schokkende tafereelen. de roerende toe
standen, de' meêsleepende 6nlknouping Viln 
t:lricb's wraak willen volgen. 

Kortom,l"errUk, stichtend, strUdend zal Ort, 
blad WeZ"n i'n daarom meen en wij op de ondcr-. 
steuning van alle katholieken. van alle deftige 
lieden le mogeli allJl'praak maken. 

DE H!:II.\CTIf:. 

HIER EN DAAR. 
o dIe Pa .. loor ... die P .... toor .. t 

De duilscltc pastoor Kneipp ontvangt Jaarlijks het 
bezoek van ruim 30,000 menschen, die hem bulp en 
raad komen vra).feo en waarvan bel grootste gelnl 
verlichting 0( .olkomene genezin~ bekomen. 

Het waler is het bijzonderst" geneesmiddl'i ran 
dien ';\'ooderdoctor. \. 

E~n der laalst genezene personen, is een lid der 
mililonn",res ramille Rotschlid. 

Wnt 7.l'Ju Pastoor I\ncip" ('em('r.~ water mOKen 
~ebrllikrn om het bru;selsch l'uilnisblatiJe fan zijne 
razernij le gl'nl'~en ! 

O"I.CO conIrater Jlel Laats/e Niet/u's 
,1(let ufl'1t III,t HenO;egeo, NMS Toor bel \'erscbijm'n 
van (Ins blad, In zijn Qummer van Zaterf4ag, er 
k{lst(;ohlos reklaam voor tu maken. . 

\I'ij wuden bem er I'o'r bedanken, Indien zijne 
fanm en de onfatsoenlijke ",Uza waarop het blad 
~chrijfl niet een heletsel ,laarstelden, om ~0or deftige 
menschen KPle""n te ~r'fllen en blJgel'olg z'Jne 
reklaam "uuf 41ft (jll:;cl ,i'f1I ",jt,Cl.'I')/('7t ten onnutte 
maakten. 

.1(' l nl i"h.lerle zei de v"l'nietl~ing \ I) van I 
bet openbaar Qnilt'rwij:; roort, 

Een koninklijk bestuit laat loc aan de gemeente 
Cal.r\'cke (Ou .• t-Vlaanderenl, de lagere gemeente· I 
scho~1. die wd .... ('ier leerlingen teil en Jaarlijks 
merr d.n t weeduizenJ frauk nau de gemeente kust, 
af IA schallen, 

';chrikkelijk, niet waar, lezers 1 
En daar dUr\'cn ,te g't u7.f'ngal.ettrn over Jarnmf'~ 

ren .... Zuu het ni~t meer dan tijd zi,in al die schnlen 
l(Hldrr IrprlfoJ.!"fl j diL' IIr ).tf'rtlt't'nh'lill:1uL'Ît'n in (Jen 
['roJlII 111'1/11'11. :Il ,(' :-t'lI:IIJ',," I 

Laatsl besl"ot hel schcpencollcgie dier statl til' 
afschalling van tien Berg van flarmhartigboid ol' I:'" 
da~orde van den Haad te stellen. 

Van haren kant heeft do bestuurkommissie d"r 
inslelIIn;: eraan gehouden tegen het voornemen der 
af,challing ~rotest aan te loekenen. Kortelings zal 
~r cene beslissing worden geoomen, 

SU ITEN LAN D, 
Gellehne ";("Jlootmch"ppell. 

Siods eenigen tijd zijn de Kristeneo In Cbina 
aan de wreedGto l'en'DIJ;lngen bloolgesteld: 't zijn 
.ekere geheime genootschappen die daarvan aall 
het boofd staan. . 

Ile aanvallen dier genn0t~cbarpen or de Kristen,'u 
blijken nu Kescbie.t te zijn met b.iJulp van Eu,," 
peonen, de iJun uit winzuciJt wapeneo verkocbten 
De Engelschman ~1.s0n. te SiJangbai. daarvan 0""'
tuigtl, Î$ tul eene g'l'rangenistraf fun 0 manndt'fI 
yeroorrleeld. 

~Ien had hem \l'el ~ jaar mogen gen'n. 

U"l B ,,,"l .. te :\o'ie .. n· ... dat ,'r zich hl)' 
zontlrf st:!Ji,inl op IIIl' te 11'~gell, {j\f'f zak~n te felfe
nefren waarvan 11Pt liet eerste wuord niel kent. 
valt dp. Gazel ran ,lu(/cerpen in zijoen propt'rt'n 
sehrijftr:\l1l aan, vuor bet ('('n numlDer \'an uns blafl 
tB zIt'n krpl'g 

•. :~.lllat..lh~"illg .. -~ ~.l'ö.()()C) dootJcn .. 
~:ene scbrikkelijke .nrdbeving hern Japoilie ~ •. -

tf'j"tl'rrL Mr.PI' dan '.!:WOO huizen zijn vllrnielH"'1\ 
iJet gelat ,J,x)Jen word: up m.", dan 2WOO Krscltal 

I 
(lu'tzentlè ~u duizendl! lHenscheo, die d(lO 1I~1 "tin· 
deu "ntsnappen, \'erkeeren in bedenkelijken toestan.t 

.1 rOl land. arme slachtolTers ! 

11(.' ~chrik. heeft 7.ich f('rJs dermate van hrt df'ftig 
hl.ldJ8 nH'l'ster gemaakt. dat ll~t al de Antwi"'fI'Sehe 
geuzen Il'r hulp I'Of!pl, 

}IellIl 111'( bladjp. ZICh lllissclli{'f1 ÎIlR{'bt'rld, dtlt hrt 
onhepaald PO zonder legensvraak ,..on kunnen blij ren 
rIlpe:'\trr spf'len 1 

't Ll,t ons wt'lnig (IC II('{ (.lns J1llll/a::.!'l !'aH ,·t Ill~ 
. u'erll/'n norm!: 1II:'t leul{t'non;aant)t! zal weillaa~l 
tot llJII'~ spIjt ondervimlell dalltet met die Japga:.el 
zal af te r ... k(.'IIE'1l hebben. 

lEenlge eIJle.-". - Ile ~taat heeft van l~~~ 
tOl I~\IO betaald a 00(;.010 fr, de I'rol'incién' fr. 
I. tg8.~ür, en de Kemeenten Ir. 1.009.5 , aan de 
onderwijzers op wachtR(,ld, <zij in bet ge,."et bijna 
zes mi/lioen. En dat alles om niets, letterlijk niel, 
te doen! 

En dan slorten de gcuzrnbladen krokodillentranen. 
omdat minisier de Burlet eenige dier wacbtgelden 
lermindert of alschatl. 

Wat tlpnken de belasting"el;)le", .. wat denken 
onze werklieden daarover 1 

BIet l.""t"te ~I"u ",ft. dat het altUd zoo 
druk hp(ft over laai kemels. antwoorqt aan Le 
l'alrlO/c. dat Itet niet waor Is dat hel bladje • in 
Franseb Vlaanderen door minister Conslans nip,t 
ma~ v<,rkocbt worden .• 

Ziet ~e dien minister hi mei het proper nieuwske 
leuren I Hu, bh ! 

nct geducht '.n de .rschafllng der Bergen 
van ba;moarligheld .chijn'ln België veld te winnen 
Men begon er mede te Leuven, ten gevolge van bet 
leegplunderen der kas van den Berg door den be
stuurder. Ook te Doornik verdween d""e instelling. 

In bet begin van', jaar bad er In den geUl€ente
raad van Oent eeDe I5ChermnlMlling plaats tusscben 
de voor- en tegenstanders der afschaffiDg. Welhaast 
zalouk Ie KortrUk de zaak op bet tapijt komen. 

Ol' een ('''gelftch 1 ..... l.<e(. 
Ten opzichtt' fHn dt, soeialc verhl)udinR:en IJ{'!' 

Eng,·I<d)l' dagblad'.:!lfijv.rs, is do l'olgenJe ane<:Uote 
zeer karakterisliek : 

Over eenigen tijd had r.lltdstone bel voornemen 
kcnlJanr gemaak f. OIU DIJ zeker banket cen poUtJel\e 
rede Ie houden. waal'bij de I'ertegenwoorrllgen der 
pers werdrl.l.!(lE'gf>latell, ~{en liet dez;~ ecbter rHneeren 
In can ne'fC'nzaill 111:r Grea' Hall, waardoor de 
tla~bl!lrlsdlrij\'ers zich Iocleedigd toonden en allen 
weKsingpn. 

Topn nlCn .Iit tijden, ,/<'n maaltijd Mn (llada~ne 
verl, .. lde, ll'ide tIeze: - Ze hadden gelijk; ik go ook. 
da,lclijk heen, en ik zol ~epa rede.oorlng ho\1den. 
Wanneer ik het vooruIl 2uweten had, %00 Ik. ook In 
tie kleine1., .. 1 gedineerd h~pbben, want Ik. ben Immers 
ook journalist. • 

r.tadslone hield woord, en verliet onmiddelijk dil 
GI'CII/ J/all. 

Eene deftige f'ulnille. 

Onlangs kwam t. Tilburg eene vrouw uit Loon 
op Zand onrlersland vragen voor baar buisbouden, 
beslaande uit man. vrouwen drie groote kiDderen. 

Op de haar Restelde \'faag hoe bet kwam, dat ze 
oen kost niet k00 vonlienen, antwoonl. ze: - Hf....,. 
oudste jongen zou gMo trouwen en zoo ree<ts "bndE'r~ 
trouw zijn, maar bij moest I'oor Z01 weken n8.JU' de 
gevangenis '. wegens misbandelIng ~n dronken
schap; Vuue/' moest voor vllertlen dagen o.a.ar bet 
ge.a"g wegens smokkelarij, en al. vader Iarus 1"as, 
dan ging moeder,. dà weette wel. \!ameo gaat dat 
niet·: tegelijkertijd moes! ook bet Joogete docb-. 
tertje naM hetzelrd. penslonn ..... !. 

De slotsom dezer rekening w ..... dal kerels, dte 
lOO ~rati" ar..n rie kost komen, geen onderstand 
noodig hebben. . 

Grooie br .... d. 

Te Rouhal, is '"erleden Zaterd/4l ee.n hev~ htlond 
uitgeborsten in de weverv 'lUl MM. Fr&.n1o ~ 
en Zoon. 't l~ de nachtwaker die hel ~ 



Au Courant - jaargang 7 nr. 2 - juli '92 

VOLKS DAGBLAD 
In 1890 kocht Jan Baptist enkele 
verkrotte huisjes op de hoek van 
de Nationale- en de Augustijnen
straat, en liet er een nieuw bu
drijfspand met woonhuis bouwen. 
Daar vatte hij het plan op om op 
eigen houtje een Vlaams .katholiek 
dagblad uit te geven, als strijd
orgaan tegen de liberalen, bij
genaamd "de geuzen". 
Napolitaan was zich ervan bewust 
dat, met de verkiezingen van 1892 
in het vooruitzicht, een groep van 
gegoede burgers in Antwerpen met 
soortgelijke plannen rondliep. Tot 
die groep behoorden twee mannen 
die later voorzitter zouden worden 
van de raad van bestuur van de 
GvA, Edmond Batkin en notaris Van 
de Velden. Zij waren wél bereid te 
investeren, maar wensten niet over 
één nacht ijs te gaan bij de vor
ming van een "beschermend komi
teit" en de aanstelling van een 
hoofdredakteur. 

BESTORMING 
Maar Napolitaan was ongeduldig, en 
besloot zijn eigen gang te gaan. 
Op 3 november 1891 ging de Gazet 
van Antwerpen van start. Notaris 
Van de Velden zei hierover jaren 
later: 'Het lange uitstellen deed 
den drukker Van Os - De Wolf er 
toe besluiten vooruit te gaan en 
ruiten te breken, hetgeen van een 
oud-officier van het Belgisch 
leger geen wonder moet baren." 
Deze militaire inslag bleek bij 
een latere gelegenheid opnieuw. 
Toen de liberalen in 1892 nipt de 
verkiezingen verloren bestormden 
de "geuzen" de lokalen van de 
"japgazet". Napolitaan had de 
aanval zien aankomen en zijn gezin 
elders ondergebracht. Met een 
revolver in de hand wachtte hij de 
aanval af, en toen die-kwam schoot 
hij één van zijn belagers in het 
been. De aanvallers namen daarop 
de vlucht, Van Os achterlatend met 
aantrekkelijke kopij en een mooi 
stuk reklame voor zijn jonge 
krant. 

DE VLIJT 
Het bedrijf begon evenwel al gauw 
zijn oprichter boven het hoofd te 
groeien, en in 1893 namen de heren 
van het 'komiteit" de leiding 
over. In 1903 ve~kocht Van Os zijn· 
aandeel aan de NV De Vlijt en 
bouwde een oud fabrieKspand aan de 
Jozef De Bomstraat om tot een 
stoomdrukkerij die aan 130 mensen 
werk verschafte. 

GROEI 
De Gazet van Antwerpen begon met 
een oplage van 7064; reeds in 1893 
was dit aantal uitgegroeid tot 
zo'n 25.000 exemplaren per dag. 
Vijf jaar later waren het er al 
40.000 en aan de vooravond van de 
Eerste Wereldoorlog bijna 100.000. 

De oorlog betekende uiteraard een 
cesuur in het bestaan van de 
krant; na 11 november 1918 moest 
men eigenlijk weer helemaal van 
voren af aan beginnen. De oplage 
kromp tot de helft ineen, maar 
steeg tot aan het begin van de 
Tweede Wereldoorlog tot ongeveer 
130.000 stuks. De Duitsers namen 
de persen in beslag en lieten er 
tijdens de volgende vier bezet
tingsjaren hun eigen propaganda
drukwerk op vervaardigen. De 
nieuwe start in 1944 was nog 
moeilijker dan die in 1918. mede 
ten gevolge van papierschaarste. 
Pas in 1953 begon een nieuwe 
bloeiperiode. Oplagecijfers, ad
vertentieinkomsten en personeels
bestand groeiden sterk. In 1971 
ging een automatiseringsprogramma 
van start en werd besloten tot 
nieuwbouw aan de overkant van de 
Schelde. In 1974 liep voor het 
eerst de oplage terug. Toch werd 
de verhuizing doorgezet: in 1982 
werd de Antwerpse binnenstad ver
laten. De meest recente grote 
investeringen dateren van 1987-
1990: zij omvatten de aanschaf van 
de nieuwe Goss-rotatiepers, de 
redaktionele informaticasystemen 
en nieuwe persen voor de handels
drukkerij. De laatste vijf jaren 
is de oplage weer geleidelijk de 
hoogte in gegaan. 

SPREIDING 
De Gazet van Antwerpen is allang 
geen specifiek Antwerpse krant 
meer. Anders zou ook nooit de 
huidige oplage van tegen de 
200.000 (191.347 in 1990) gehaald 
kunnen worden. Naast de stads
editie worden er edities voor alle 
Vlaamse gewesten gedrukt. Het spe
cifiek streekgebonden nieuws wordt 
daarbij gebonden in één regio
katern per editie. Zo'n 500 mede
werkers over heel Vlaanderen ver
spreid hebben daarin hun inbreng, 
en bijna één op de vijf Vlamingen 
leest iedere dag de Gazet. 
Naast het dagblad zelf geeft het 
bedrijf nog twee huis-aan-huis 
bladen uit: "De Antwerpse Post" 
met edities voor heel Groot-Ant
werpen, en "Teletip·. 

FRUT 
De Gazet van Antwerpen is één der 
weinige dagbladen met een eigen 
bijnaam. 'Frut van Raes" is of was 
een Antwerpse vleesspecialiteit, 
waarmee de slagerij van Raes-Daems 
aan het Steenhouwersvest een grote 
naam had opgebouwd. Wat nu precies 
de connectie was tussen de krant 
en de populaire vleesdelicatesse 
is niet meer te achterhalen. Vast 
staat dat de bijnaam vo~ het eerst 
opdook in gedrukte vorm in de 
kolommen van 'Het Laatste Nieuws·, 
de Vlaamse krant uit het Brusselse 
van 24 juni 1892. Twee dagen later 
volgde er een summiere verklaring: 
de 'kattekoppen' (= katholieken) 
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zouden alle dagen hun ·proper or
gaantje" lezen, reden waarom het 
in de Nederduitse Bond "frutgazet
je' werd genoemd. Naspeuringen bij 
de Nederduitse Bond 'Het Recht" 
hebben geen klaarheid gebracht. 
"Het Laatste Nieuws' bleef evenwel 
de naam "Frut" gebruiken als ver
wijzing naar de Gazet van Antwer
pen, waarop de journalisten van de 
GvA repliceerden met te refereren 
aan "Het Laagste Nieuws". In de 
volksmond leeft de benaming nog 
voort als een soort troetelnaam. 

STRUKTUUR 
Ondanks een sterk gespreid aan
delenbezit lijkt de Gazet van Ant
werpen veilig vo~r vijandige 
overnames. De krant zegt "niet te 
koop' te zijn. Criticr wijzen op 
andere Belgische ondernemingen 
zoals de Generale Bankmij., Cóte 
d'Or en Tiense Suiker, die het
zel f.de zeiden totdat er iemand met 
voldoende geld op kwam dagen .. Maar 
bij de GvA ligt het toch even iets 
anders. Een tweetal "fondsen", wij 
zouden zeggen stichtingen, waken 
over handel en wandel van de NV De 
Vlijt: "De Katholieke Propaganda' 
(34%) en het 'Katholiek Pers
fonds" (25%). Zij zijn verantwoor
delijk voor de ideologische conti
nuïteit. Deze taak is ook in hun 
statuten bevestigd, zelfs, naar 
aanleiding van de oprichting van 
de commerciële TV-zender VTM, ten 
aanzien van de elektronische 
media. De overige aandelen zijn in 
handen van kleine spaarders die 
gemiddeld elk zo'n 0.18% in bezit 
hebben. Bovendien zijn de aandelen 
op naam.gesteld, en kunnen niet 
zonder toestemming van de raad van 
bestuur worden overgedragen. In 
het verleden is deze toestemming 
al diverse malen geweigerd. En ook 
binnen de beide stichtingen zit de 
boel goed op slot. 

In de bestuurscollege's van beide 
stichtingen wordt gestreefd naar 
een maatschappelijk evenwicht. Er 
zetelt niemand in als vertegen
woordiger van één of andere ver
eniging, bedrijf of federatie. 
Bestuursleden worden verkozen als 
individu uit een bepaalde sfeer: 
cultuur, vrije beroepen, de 
universiteit e.d. In geen van 
beide besturen heeft een politicus 
zitting, en de' leden vervullen hun 
taak zonder enige bezoldiging. De 
grootste gemene delers zijn 
katholiek, Vlaams en sociaal, 
tevens de drie uitgangspunten van 
het redaktionele beleid ,van een 
toch wel opmerkelijk dagblad.-

################################# 
Samengesteld uit de Eeuwfeest
bijlage van de Gazet van Antwerpen 
24 oktober 1991.- DJO 
################################# 

SCOOP! Fred Crouter and 
his wife Beverly show oH 
some of their 77,000 news· 
papers dating from 1669. 

Au Courant is het verenigingsblad van de 
V KTV en verschijnt eens per drie maanden, 
De Vereniging voor Kranten- en Tijdschriften
verzamelaars stelt zich ten doel de band 
tussen kranten-, en tqdschriftenverzamelaars in 
Nederland en In andere landen te verstevigen, 
het uit-wisselen van rui/materiaal 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 

Lidmaatschap: Hfl, 35.- per joar 
(jaarabonnement op Au Courant inclusiefl. Giro 
3853388 t.nV VKTV Emmeloord, Eurocheque, 
International Money Order, 

Advertenties in Au Courant: gratis voor leden, 



Verslaafd aan 
krantekoppen 

VEASLAAFD AAN KRANTEKOPPEN 

pe Heer.J.H.van der Bijl uit Den 
Bosch stuurde ons onlangs een 
artikel uit he~ Amerikaanse tijd
schrift "National Enquirer" over 
een krantenverzamelaar in dat land 
die ongetwijfeld enige records op 
zijn naam heeft staan op zijn (en 
ons) gebied. Wij geven dit artikel 
in vertaling weer.- DJO 

Fred Crouter's kelder staat vol
gepakt met een gigantische massa 
van 77.000 kranten. Goed nieuws, 
want kenners geloven dat dit de 
grootste particuliere kränten
verzameling is in Amerika, met ~en 
waarde van rond de miljoen dollar. 

"Mijn verzameling begon als vrije
tijdsbesteding·, en heeft zich tot 
een fuil-time obsessie ontwikkeld" 
bekent Crouter, 55 jaar oud, van 
beroep psycholoog, uit Council 
Bluffs in de staat Iowa. "Ik ben 
opgegroeid op de 100 jaar oude 
boerderij van mijn vader in 
Nebraska. Op jeugdige leeftijd 
raakte ik geboeid door het lezen 
van de historische kranten die 
deel uitmaakten van het meubilair 
bij ons thuis. Ik herinner me in 
het bijzonder een exemplaar waar 
zeer gedetailleerd verslag in werd 
gedaan van de schokkende moord op 
President Lincoln. Ik weet niet 
hoe vaak ik dat heb gelezen. En 
vanaf dat moment was ik verslaafd 
aan oude kranten.· 

Crouter begon zo'n 30 jaar geleden 
serieus te verzamelen, toen hij 
US$ 2.750.= betaalde voor een 
origineel exemplaar van de ·Penn
sylvania Packet" uit 1789, met 
daarin een afdruk van de Ameri
kaanse grondwet. ·Sommige van mijn 
vrienden dachten dat ik door het 

Vraag eens een proefnummer aan ... 
schrijf naar Posthlls 395, 9640 Al Veendam, 
of hel telefoonnummer 05987-/2203. 

[El The Titanic disaster (Ephemerist 75) had more than its 
share of communications failure, As this tragically 

misinformed front page shows, it took some time for the whole 
truth to be co me known, The headline is itself a catastrophe of 
newspaper history, one of numerous others, Does any reader 

have a full listing of such blunders? ('L " c.; ,NlaAiNet\) 

lint was gegaan,· zegt Crouter, 
·Zoveel geld voor een oude krant. 
Maar vorig jaar werd precies zo'n 
krant geveild voor $73.000.=. Die 
vrienden hebben sindsdien hun 
mening herzien." 

Crouter's oudste krant is een 
exemplaar van de London Chronicle 
uit 1669. Een ander pronkstuk is 
zijn ·Connecticut Journal" (1795) 
met President George Washington's 
aankondiging dat Thanksgiving een 
nationale feestdag zou worden. 

Crouter bergt zijn kranten zorg
vuldig op in banden, in zijn 
vensterloze kelder die met alle 
nodige klimaatbeheersingssystemen 
is uitgerust. Veel van zijn tijd 
steekt hij in het tentoonstellen 
van exemplaren uit zijn collectie 
in vitrines van winkelcentra in 
het hele land. Hoewel hij een 
aardig fortuin zou kunnen op
strijken met de verkoop van zijn 
kranten, zegt Crouter met nadruk 
dat hij ze voor geen goud zou 
willen missen. 

Frank Carroll, hoofd van de sectie 
Dagbladen van de Bibliotheek van 
het Amerikaanse Congres (Library 
of Congress), omschreef Crouter's 
verzameling als ·uiterst indruk
wekkend. Naar mijn weten is er in 
de Verenigde Staten geen grotere 
collectie in particuliere handen." 
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DE POL I TIE K E DRA A IJ E R. 

5 Mey-,; 
1797, 

,"H ' ... : 

W at zol ik U zeggen, Uzer! - bet geen Gij weet is geen nieuws; dus 
zal ik U negt. het fpreekwoord herinneren: ",11. beginfels 'zijn moei

lijk"; onuertllsCchcn is mijne gcheele vertroosting or eell ander fpreekwoord 
gegrond; n:unclijk:,. het einde goed, alles goed". Of ik \lU reeds te beklagen 
hen t weet ik zelr nog niet tlcllig; Ik mee mie reden te hebben, om ~jj t~ 
verheugen, dewil'l ik begreep, dot hit Secretariaat v,n den politiek,n O".ij
er eenig yoordee voor mij zoude opbrengen, al wnre hetzelve mMr een' 
(iende eleel van de Inkomrlen van den post nis Secretaris- van de NaliQnn:1l~ 
Vergodering , of bii het Provinci.al Benuur , of bii het Committé lot de A,I· 
miniwolie o\'er de Franfche Troepen, of biJ welk Committé ook; maar, 
nis ik dit gering voordeeltje .ltoos zo duur moet bet .. len, als voor doeze eer
ne keer, don wore het best, om het m::lnr ternand te laMen vanren t dewijl 
hetzelve, bij verre na t niet toereikende zoude ~ijn , om den Apothec:u te be a 

t:l.:tlen voor de middelen tegen de uitwerkingen van de Gal. \Vat. moest ik mij 
ergeren I Ik dacht zomwijlen t dut mijn vel zoude barnen; maar het komt 
cnkel daarvan, d.t ik mijn nieuwe post nog niet gewoon ben. _ 1s dM eën' 

B Koe-

uniek exemplaar ? 

lIJ 
bfJugle 
du 
s eur 

liIDli~n~fl~ 
N'4 
samedi 
29 févlier 

1992, 

P~"'od'que pnr;."f/!Jtfnnr rOIlS les 29 rdvrler 

SIXIEME REPUBLIQUE : 
SUPPRIMER MATIGNON 

- verschi jnt eenmaal per 4 jaar 
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tweetalige anti-russische krant voor de russische 
zone van Berlijn -
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Krantencuriosa uit de verzameling Louis Nierynck (deel 10) 

OVER DE KRANT DIE EENMAAL PER SCHRIKKELJAAR VERSCHIJNT, 
HET ROUvlENDE VLAAMS WEEKBLAD EN EEN VLUGSCHRIFl' MET EEN 
MOORDVERHAAL UIT 1584 1 

Een tweetalig curieus stuk in mijn verzameling 
is de BOTE DER FREIHEIT, een mededelingblad van de Russische revolutionaire 
organisatie NTS en bestemd voor de 'Deutsche Freunde'. 

Het nummer 6 dateert van April 1957. Dit blad 
zowel in de Russische- als Duitse taal verscheen indertijd illegaal in de 
Russische zone van Berlijn. De anti-russische toon zal voor de verspreiders 
van het blad een gevaarlijke taak zijn geweestl 

.Een van de mooiste 'koppen' van een oude krant 
in mlJn verzameling is ongetwijfeld de GHENDSCHE POST-TYDINGEN van 28 sept.1711. 
Bovenaan troont een Mercurius met links het wapenschild en rechts een aame 
die samen met een gekroonde leeuw een Vlaamse wimpel vasthoudt in het centrum 
van, naar ik vermoed, de stad Gent. Links naast de Mercurius wordt de dag vermeld 
en rechts de datum. Onder Mercurius de titel en het jaartal, precies tussen de 
twee andere afbeeldingen. Deze krant werd vermoedelijk gesticht op 1 jan.1667 
door Max Graet en kreeg pas in 1723'haar uiteindelijke titel "Gazet te van Ghendt". 
De uitgave van het blad werd gestopt op 12 mei 1940 na een bestaan van bijna 
drie eeuwenl 

In het midden van de vorige eeuw maakte men ook 
al veel werk van de hoofding van een krant;ik bezit daar veel staaltjes van. Een 
zeer opvallend voorbeeld hiervan is de kop van het Amerikaanse blad DODGE'S 
LITERARY MUSEUM van 28 mei 1853. Een beschrijving geven van die kop zou een halve 
pagina van Au Courant vullen, daarom hoop ik dat de reproductie goed zal over
komen, zodat verdere beschrijving van dit weekblad uit Boston overbodig is. Een 
schitterende houtgravure is het zeker! 

Mijn vriend Bernard Gelin heeft me onlangs weer 
een merkwaardige krant toegezonden die bijzonder goed past in de verzameling 
curiositeiten:LA BOUGIE DU SAPEUR uit Parijs verschijnt eènmaal per 4 jaar op 
29 februari, elk schrikkeljaar dus. Mijn nummer 4 is van 29 februari 1992 en 
nr. 5 verschijnt op dezelfde dag in 199611 Jaargang 1 no. 1 verscheen 12 jaar 
gelede~ in 1980.... Voor de liefhebbers kan het blad besteld worden 
in Parijs (75001) 52, rue de l'Arbre sec, voor 20 fr.frs. 

Het doet elke verzamelaar goed om te ontdekken 
dat. hij een stuk bezit dat waarschijnlijk uniek is, dat nergens anders bekend is 
dan in zijn collectie. Dat is het geval met o.a o mijn exemplaar van DE POLITIEKE 
DRAAYER nr. 1 van 5 Mey 1797. Onder die titel beslaat een vignet de halve pagina. 
Een zittende figuur roept naar een op een boek staande man, die kennelijk fungeert 
als windwijzer, 'hoe waaid de wind'. 

De inhoud van het blad wijst erop dat de uitgever 
zelf niet weet uit welke hoek hij de wind wil laten waaien. 

Dit eerste nummer komt niet voor in de KB cata
logus, dus kan ik aannemen dat het hoogshaarschijnlijk uniek is, hoewel er nog 
veel leemten zijn in opgave van de bestanden van bibliotheken en lang niet alles 
is gecatalogiseerd. De KB bezit wel een aankondigingsnummer dat men dateert 
van 1795, hetgeen naar nu blijkt toch 1797 moet zijn. Bovendien is nu ook de uit
gever bekend, n.l. Molkman & Comp. te Alkmaar. En ons lid dhr. Bruna heeft mij 
medegedeeld dat er tenminste vijf exemplaren verschenen moeten zijn. Deze notering 
komt voor in de Lijst van Almanacken voor het jaar 1798 van A.Saakes te Amsterdam. 

ilhr.Bouvy heeft weer een nummer van PRISMA ont
dekt, nu bij het RIOD in Den Haag. Het is nr. 7 van 2 april 1946, maar in dat 
nummer nog steeds niets bekend van de uitgever. Hij blijft zoeken. Dank voor 
de fotokopyl 
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Een leuke aanwinst voor de collectie is THE STAR van 
17 september 1836, dat bekend werd in de categorie 'Penny Press'jde krant van 
klein formaat werd verkocht voor één cent. Men liet dit kleinood vergezeld 
gaan van de mededeline tlalmoet oertainly the only surviving specimen of this 
date". Alweer een uniek exemplaar? 

Het socialistisch VLAAMS WEEKBLAD (Brugge)van 24 april 
1992 verscheen met zwarte titel en rouwrand op de voorpagina t.g.v.het over
lijden van de hekende socialistische voorman Frank Van Acker. Op ~ichzelf niet 
zo'n curiositeit maar volledige rouwpagina's komen niet veel meer voor. 
Overigens vergat men vermelding van de datmm op de voorpagina. Ik heb genoeg 
exemplaren voor liefhebbers. Tegen vergoeding van de porto (fl. 1,90)wordt 
een nummer toegezonden. 

Eigenlijk geen krant, méér een vlugschrift - dus toch 
een voorloper van de krant is het "CORT VERHAEL VANDE MOORT GHEDAEN AEN DEN 
PERSOONE VANDEN SEER DOORLUCHTIGHEN PRINCE VAN ORANGIEN" .. Het stuk dateert van 
1584 en bevat het volledige relaas van de moordenaar van de Prins van Oranje 
zelf. Balthazar Gheeraerts schreef dit verslag in het klooster. van St.Agatha, 
waar hij werd verhoord. 

Een vreemde krant in m~Jn collectie is de ORDINARY 
MIDDEN- WEEKSCHE COURANT no.9. Datum onbekend, waarschijnlijk 1758. Uitgegev~n 
door Blusse te Dordrecht. 

Het.blad lijkt veel op de latere Narrensteinsche-, 
Liliputsche- en meer van dat soort kranten. De berichten komen b.v. van 
ILootbergen den 27sten van Vreemd Geloof' of van 'Roofzak den 8sten van breek 
de Kist'. Van uitzicht lijkt de krant op een exemplaar uit de 17de eeuw. 

Toch wel een leuke curiositeitl 
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- een cent per nummer -

PRIJSVRAAG 

Bijgaand vindt U gedeelten van een 
zestal exotische kranten afgedrukt 
waarvan wij U vragen de herkomst 
te raden. Inzendingen dienen ten 
laatste op 15 augustus 1992 binnen. 
te zijn bij het sekretariaat. Wie 
de meeste goede oplossingen weet 
aan te dragen heeft recht op een 
boekenbon ter waarde van NLG 25.=. 
Ingeval de eerste plaats gedeeld 
wordt door meerdere inzenders zal 
het lot beslissen.-

(wordt vervolgd) 

Ordinary Midden-weekfche Courant N°. 9· 

-vreemde krant zonder datum 
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Over verzamelen 
gesproken .... 

door Klaas Salverda 

!<:ran t op Zondag 
Door het geharrewar rond de ver

schijning die elk weekeinde weer 
onzeker was, hebben we het laatste 
nummer van de Krant op Zondag niet 
kunnen aanschaffen. Inmiddels lijkt 
het doek definitief gevallen. De 
Krant op zondag verscheen in een 
oplage van 100.000 exemplaren maar 
kwam in acute geldproblemen toen 
de rechter haar verbood om nog lan
ger een eigen televisiegids uit te 
brengen. De krant zou hooguit een 
paar weken niet verschijnen,maar 
waarschijnlijk is anderhalf jaar 
waarin de Krant op Zondag verscheen 
haar hele leven geweest. 

Het Binnenhof 
Het dagblad Het Binnenhof ver

dwijnt. Schreven we de vorige keer 
nog over de "vergaande studie" 
rond de kranten van Sijthoff Pers, 
thans is zeker dat de krant met een 
van oudsher katholieke signatuur 
aan het einde van het jaar wordt 
opgeheven. Vanaf augustus gaan de 
Haagsche Courant en Het Binnenhof 
(kopblad: Leidse Courant) al nauw 
met elkaar samenwerken. Zo zal de 
berichtgeving over levensbeschou
wing in de Haagsche Courant worden 
uitgebreid. Volgens de directie van 
Sijthoff Pers zal de Haagsche Cou
rant in de Pers Unie de rol kunnen 
overnemen die Het Binnenhof tot 
nog toe in het samenwerkingsverband 
vervult. Maar gelet op de vrijages 
die er momenteel zijn tussen de 
Gemeenschappelijke Pers Dienst 
(GPD) en de Pers Unie is het 
maar zeer de vraag of er op dat 
front nog een nieuwe coördinator 
nodig is. Het Binnenhof is het zo
veelste slachtoffer op de markt 
voor min of meer confessionele kran
ten, omdat die als een krimpmarkt 
geldt. 

Groninaer Da~blad 
De k;a;tenti els Winschoter Cou

rant en Dagblad De Noord-Ooster 
verdwijnen eind augustus. Daarvoor 

in de plaats komt de nieuwe titel 
Groninger Dagblad. De Winschoter 
Courant, een roemruchte onder de 
regionalen, bestaat al meer dan 160 
jaar. Dagblad De Noord-Ooster onge
veer negentig jaar. Het verdwijnen 
van de titels is volgens de directie 
de afsluiting van het omschakelen 
naar een ochtendblad in april. Eer
der al werden de in Drenthe verschij 
nende titels van de Drents-Groningse 
Pers, de Drentse en Asser Courant 
en de Emmer Courant, in de Drentse 
Courant onder één noemer gebracht. 
In breder verband dreigt uitgeverij 
Wegener haar nu nog elf zelf standige 
titels in vier nieuwe clusters te 
verdelen. Daardoor wordt in het 
westen van Overijssel, in Gelderland, 
in Utrecht en in het noordoosten van 
het land aangekoerst op een inten
sieve samenwerking op commercieel 
en journalistiek gebied. 
Zo gebeurt precies wat bij het sa
mengaan van bedrijven in het verle
den steeds zo met kracht werd ont
kend: na de bedrijven zijn de kran
ten zelf aan de beurt. 

Krantenbezorger 
Het bestuur van het Bedrijfsfonds 
voor de Pers heeft besloten een 
onderzoek van de Nederlandse Dag
bladpers te ondersteunen voor de 
collectieve campagne "De dagblad
bezorger". De distributie van kran
ten brengt steeds meer problemen 
met zich mee. Het aantal jongeren 
dat bereid is de krant te bezorgen, 
neemt af. De campagne die met on
derzoek door reclamedeskundigeen 
wordt ondersteund, moet het imago 
van de krantenbezorger verbeteren. 
Daarom zullen er deze zomer zeer 
appetijtelijke reclamespots worden 
uitgezonden. 

Affichecollecties 
Twee jaar is de Rijksdienst Beel
dende Kunst samen met musea, archie
ven, bibliotheken en documentatie
centra bezig geweest met de inven
tarisatie van ruim 72.000 affiches 
Tijdens dit Nederlands Affiche Pro
ject zijn de affiches van veertien 
openbare affichecollecties gelnven-
tariseerd. Minister d'Ancona heeft 
de geautomatiseerde catalogus van 
de affiches aangeboden aan de ge
meente-archivaris van Amsterdam. 
Met de computerschijf kan een col-
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lectiebeheerder snel en efficiënt 
op één locatie alle collecties raad
plegen. Het publiek heeft ook toegang 
tot de catalogus. Enkele onderwerpen 
die in de collectie zitten zijn: 
Provo, Vietnam, Bijenkorf, Ford'25 
jaar in Nederland, de Olympische 
Spelen en - niet te vergeten -
Loesje. 

Medewerkers (m/v) gevraagd 
Wie een vak met toekomst wil, moet 
papierbehoudsmedewerker worden. Dat 
verwacht althans het WVC-departe
mentsblad Trefpunt, waar we ook het 
vorige berichtje uit putten. 
De achterstand in papieronderhoud 
is zo groot, dat de werkgelegenheid 
voor een groot aantal jaren verze
kerd is. 
Dit voorjaar is de officiële start 
verricht van de opleiding tot Be
houdsmedewerker Papier. Het is een 
door WVC gesubsidieerde opleiding 
in het kader van het Deltaplan voor 
Cultuurbehoud. 
Aan het project doen langdurig werk
lozen mee die een opleiding hebben 
op LBO-C of Mavo-niveau. Het probleem 
was namelijk ook dat de Rijksarchief
dienst naar verhouding meer hoog dan 
laag opgeleide mensen heeft. Restau
ratoren hebben hun handen vol aan 
hooggespecialiseerde restauratie
werkzaamheden. Maar er is oON een 
sterke behoefte aan mensen het 
gewone (herver-)pakwerk kunnen doen. 

Advertentie (1) 
De Nederlandse Vereniging voor 
Sexueel Horigen wilde tussen de 06-
lijnen serieuze informatie ga~n geven 
over allerhande onderwerpen rond 
seksualiteit, zoals impotentie, va
ginisme, geslachtsziekten, mastur
batie, anti-conceptie en sterilisa
tie. 
De Telegraaf weigerde de advertentie 
te plaatsen. Volgens de chef-Speur
ders van het Amsterdamse ochtendblad 
gaan woorden als masturberen te ver. 
"Die zul je ook elders op de 06-ad
yertentiepagina niet aantreffen' " 
zegt ze. Het heeft volgens haar niets 
met fatsoensrakkerij te maken. "Het 
kost ons anders te veel abonnees.' I 

Waarom noemen we dat niet gewoon 
hypocri sie? 

Advertentie (2) 
Via een advertentie op de voorpagina 

van enkele dagbladen heeft Duyvis 
gewaarschuwd voor de speelgoed
f~~itjes die cadeau werden gedaan 
blJ enkele soorten zoutjes. Geble
ken was dat het mechaniek van het 
fluitje kon loslaten en bij kinde
ren in de luchtpijp ken blijven 
steken. Daarom heeft Duyvis het 
zekere voor het onzekere genomen 
en het gratis speelgoed terugge
nomen. Op dat moment had het 
fluitje al grote paniek veroorzaakt 
op een Amsterdamse basisschool. 
Daar ~reigde een achtjarige leerling 
te stlkken toen ze het interieur 
van het fluitje in haar luchtpijp 
kreeg. Een van de leraren moest 
haar een zogenoemde middenrif
behandeling geven. 
Hoe was die slagzin van Duyvis ook 
alweer? 

Radio West 
Hoera!, Radio West zendt weer de 
nieuwsbulletins van het ANP uit! 
Het regionale radiostation was zelf 
bulletins met landelijk, interna
tionaal en regionaal nieuws gaan 
maken om de "kunstmatige scheiding" 
tussèn die categorieën op te heffen. 
Radio West is echter gezwicht voor 
de luisteraars die, aldus hoofd
redacteur Jack Kroes aan het ANP(!), 
om terugkeer van de ANP-bulletins 
hadden gevraagd. 
Sindsdien is ons vertrouwen in de 
zender weer stukken toegenomen. 

Vernietig uw toestel! 
We nemen graag weer een aantal cu
rieuze nieuwsfeiten op die ons 
onder meer door u, Au Courant
lezers, worden aangedragen. Daar
voor hartelijk dank en blijf in
sturen! Wat te denken van de vol
gende? 
Twee inwoonsters van de Duitse 
hoofdstad Bonn hebben hun tele
foontoestel vernietigd, op aanraden 
van een grapjas die zichzelf uit
gaf voor een medewerker van de te
lefoondienst. Volgens een - echte -
woordvoerder van de telefoondienst 
meldde de man zich telefonisch als 
Herr Krueger van de telefoonservice. 
Hij zei dat de teller van de tele
foon kapot was en door bleef tikken 
waardoor de kosten opliepen tot 
vijfhonderd Mark. 
Herr Krueger gaf de raad de tele
foon te vernietigen. Een vrouw, ge
heel overtuigd, greep de schaar en 



Au Courant - jaargang 7 nr. 2 - juni '92 

knipte de kabel door. Een andere 
vrouw, duidelijk ten einde raad, 
nam hardere maatregelen en sloeg 
met een hamer haar toestel in dig
gelen .•. 

Politie (1) 
Uit een ANP-berichtje: 
AMSTERDAM - De politie heeft maandag 
rond het midaguur twee benen opge
vist uit het water bij de Kostver
lorenkade in de hoofdstad. De benen 
behoorden toe aan een vrouw. Dat 
heeft de politie maandagavond mee
gedeeld. 
De benen hi~lden boven het schaam
been op, de romp ontbrak. Buurtbe
woners zagen iets drijven en waar
schuwden de politie. 
De benen waren geheel bloot. De be
nen hebben waarschijnlijk tien dagen 
in het water gelegen. De politie 
vermoedt dat het om een misdrijf 
gaat. 

Politie (2): Niet vergeten! 
Uit een editie van het Noordhollands 
Dagblad: 

Politie wil 
doodsoorzaak 
fietser weten 

Van onze verslaggever 
PURMEREND -,- De ge

meentepolitie van Purmer
end wee't nog steeds op welke 
wijze de 45--jarige fietser R. 
W uit Purmerend zondag
ochtend op de Churchilllaan 
precies om het leven is geko
men. Voorbijgangers troffen, 
de hevig bloedende man lig
gend aan op het fietspad nabij 
de Wheredijk. 

De politie ging in ,eerste in
''lntie uit van een noodlottige 
. 'ij' r. et.~ u'Prd op d r 

Geachte Redactie 
De Volkskrant on~vangt wekelijks 
tussen de 150 en 240 ingezonden 
brieven. Daarvan kunnen er hooguit 
45 worden geplaatst. Selectie is 
dus nodig. Daarom legde de redactie 
uit wat je moet doen om een rede
lijke kans te maken de kolommen van 
de "Geachte Redactie"-pagina te 
halen. En ze drukte gelijk een aan
tal brieven af die niet binnen de 
selectiecriteria vielen. Een paar 
voorbeelden: 

Boerelullen 
"Opnieuw tref ik in de Volks

krant het woord 'boereluIlen' aan. 
Ik trek mij dit woordgebruik zeer 
aan. Mijn naam is namelijk De 
Boer." 

Zelfdoding 
"In de Volkskrant las ik dat is 

voorgesteld om chronische psychi
atrische patiënten hulp te geven 
bij zelfdoding. Dit lijkt mij een 
goed idee. Uit eigen ervaring weet 
ik hoe erg deze mensen kunnen 
lijden. Onze buurvrouw is schizo
freen en psychotisch en het is alle
maal vreselijk om mee te maken. 
Elke dag opnieuw worden wij er
mee geconfronteerd. Ze komt elke, 
dag langs. Nogmaals, ik vind dit 
een buitengewoon humaan idee." 

~Lijflucht 
. "Ons huidige belastingstelsel 
ademt een slecht verteerbare Oost
europese communistische lijflucht 
uit. Het zou beter zijn als de belas
tingbetaler meer inzicht kreeg in 
wat er met zijn geld gebeurt. 

Ik kan u spijtig genoeg niet mijn 
naam en complete adres geven. In 
onze barre geschiedenis zijn revo
lutionairen immers wel vaker om 
geringere omwentelingsgezinde 
ideeën bruut vermoord. 

Ik vertrouw op uw oprecht
heid." 

Deskundig 
"Zou het niet mogelijk zijn arti

kelen over wetenschap die ge
schreven zijn door ondeskundige 
journalisten, vóór publikatie te la
ten lezen door iemand die er wel 
iets van afweet?" 

Recensies 
"Waarom krijgt een boek van 

450 pagina's een bespreking in een 
klein hoelqe, terwijl aan een boek
je van 120 pagina's meteen een 
artikel over vijf kolom wordt ge
wijd? Heren van de Volkskrant
redactie, waar is de logica?" 

Gelukkig krijgen we ook fanmail: 

Blij 
,;Volkskrant, mijn allerliefste, 
Wat ben ik. toch vreselijk blij 

met jou! Ik kan onmogelijk alles 
van je lezen wat me interesseert, 
want daar ontbreekt me de tijd 
voor. Maar ik was in het bijzonder, 
heel blij de laatste tijd met je arti
kei over Laos, dat je meteen publi
ceerde, terwijl ik alleen maar een 
of twee dagen van tevoren hoefde 
te denken van: 'Hoe zal het toch 
met Laos gaan?' 

Heerlijk om weer even tegen je 
te kunnen praten. Volkskrant, bij 
jou heb ik het gevoel dat ik hele
maal mezelf kan zijn. Veel liefs!" 
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Bekende persoonlijkheid 

gorby moet 
adres opgeven 
Als oud·Sowjet·president Michail 
Gorbatsjow nog post wil ontvan· 
gen, zal hij net als ieder ander een 
normaal adres moeten opgeven. 
Het persbureau Itar·Tass meldde 
gisteren dat postmedewerkers in 
de Siberische stad Tsjita weigerden 
een brief door te sturen die was ge· 
richt aan 'Michail Gorbatsjow, Mos· 
kou', Volgens het postkantoor is 
Gorbatsjow nu een gewone burger 
en zal ook hij alleen maar brieven 
krijgen waarop adres en postcode 
nauwkeurig vermeld staan, De brief 
die een groep leraren uit Tsjita aan 
de ex·president wilde sturen, werd 
door het postkantoor niet geaccep· 
teerd, ' 
Met zijn vrouw Raisa kreeg Gorba· 
tsjow na de opheffing van de Sow· 
jetunie en zijn aftreden als presi· 
dent een driekamerappartement 
aan de Kosyginastraat bij de Mos· 
kouse staatsuniversiteit. Veel buro 
gers weten niet zijn exacte adres, 
maar gaan er van uit dat een brief 
met zijn naam er op automatisch 
aankomt. 

Geweren voor monniken en nonnen 
(Uit de Curafao Gazette 30-3-92:) 

Monks And Nuns 
Want Guns 

SOFIA, (AFP) - Monks and 
nuns in Bulgaria have applied 
for gun licenses to defend them
selves and religious property 
against thieves, it was reported. 

The requests came from the 
priors of Botoshevo convent 
and Kilifarevo monastery in 
central B ulgaria~fter a spate of 
thefts from churches and reli
gious institutions in the region, 
the local daily N aroden Glas 
reported. 
"We don't want to kill but we 

want to proteet Church prop
erty," Mother 19ustina and 
Father Ignatii toid th~. paper, 

adding that the "police do noth
ing. " 

Idee 
The Porterville Recorder in Cali~ 
fornia heeft een aardige journa
listieke rubriek waarvan we naar 
mijn mening nog geen Nederlandse 
pendant kennen. Eén dag in de week 
wordt een vraagstuk voorgelegd, 
"The Friday Question", waarop vijf 
lezers kort kunnen reageren. Lees 
maar mee. De vraag was ditmaal: 
"Is the world getting better or 
worse?" 

Teresa Valadez 
"It's getting worse. The 

drugs and kiIling are more 
tha'n we've ever heard of be-
fore," .' 

Janet Hm 
"!t's getting worse because of 

:~~rugs. Morals aren't the way 
they used ta be." 

Beverly Loitis 
"Technology is getting bet

ter, but· overall the worId is 
getting worse." 

JeneUe Balangue 
"It's getting,worse. There are 

a lot more mean people than 
there used to be." 

Wayne White 
."Politically speaking, I hope 

jf is getting better. Marally, it 
ffs getting worse. " 

Overigens, u allen een fijne zomer 
toegewenst en tot in het najaar! 

1!l 
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BAHRAlN 
Akhbar Al Khaleej (Ar.) Manama 
Awali Oaily News (Eng) Manama 

(dagblad voor de aardolie~industrie) 
Gulf Oaily News (Eng) Manama 

EGYPTE 
Al Ahram (Ar.) 
Al Ahrar (Ar.) #0 
Al Akhbar (Ar.) 
Al Goumhouriya (Ar.) 
Al Ittihad Al Misri (Ar.)* 
Al Missa (Ar.) 
Al Safeer (Ar.) 
Al Shaab (Ar.) #0 
Al Wafd (Ar.) #W * 
Arev (Arm) 
Barid El Charikat (Ar.) 
Egyptian Gazette (Eng) 
Houssaper (Arm) 
May * ~ 

Le Journal d'Alexandrie (Fra) 
Le Journal d'Egypte (Fra) 

·Phos (Gri) (uitgave gestaakt) 
Le Progrès Egyptien (Fra) 
La Réforme (Fra) * 
Tachydromos Egyptus (Gri) 

IRAK 
AI-Iraq (Kur) 
Al Jamaheer (Ar.) 
Al Jumhuriya (Ar.) 
Al Thawra (Ar.) 
Baghdad Observer (Eng) 
Tareeq AI-Sha'ab (Ar.)(comm.) 

(uitgave gestaakt in 1985) 

IRAN 
Abrar (Far) 
Aftabe Sharq (Far) 
Alik (Arm) 
Azarabadegan (Far) 
Azadegan (Far) 

Cairo 
Cairo 
Cairo 
Cairo 
Alexandrië 
Cairo 
Alexand rië. 
Cairo 
Cairo 
Cairo 
Alexandrië 
Cairo 
Alexandrië 
Cairo 
Alexandrië 
Cairo 
Cairo 
Cairo 
Alexandrië 
Alexandrië 

Baghdad 
Baghdad 
Baghdad 
Baghdad 
Baghdad 
Baghdad 

Tehran 
Mashed 
Tehran 
Tabriz 
Tehran 

(uitgave gestaakt; 
Bahari (Far) 
Bourse (Ar.) 

. Es fehan (Far) 

opgevolgd door BAbrar") 
Shiraz 
Tehran 
Isfahan 

Ettela' at (Far) 
Jomhoori Islami 
Kayhan (Far) 

Tehran 
(Far)(IsI.Rep.Part.) Tehran 

Tehran 
(ook edities in Ar. 

Khabarhage Ruz (Far) 
Khalqa (Far) 

en Eng) 
Isfahan 
Tehran 

10.000 

1978 11.000 

1875 800.000 

1944 735.000 
1953 650.000 

1956 105.000 

15.000 
1879 32.000 

1940 25.000 

1897 19.000 

1880 11.000 

1969 
1982 
1963 
1970 
1967 

1985 

1931 

6.500 
20.000 
35.000 

200.000 
3.500 

1979-1985 

1925 250.000 
1979 ..... . 
1941 350.000 
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JORDANIE 
Ad Dustour (Ar.) 
Al Akhbar (Ar.) (ui tg. gestaakt) 
Al Rai (Ar.) 
Al Urdun (Ar.) (ui tg. gestaakt) 
Sawt Al Shaab (Ar.) 
Jordan Times (Eng) 

KUWAIT 
Akhbar Al Kuwait (Ar.) 

(uitgave gestaakt in 1986) 
Al Anba'a (Ar.) 
Al Fajr al-Jadid (Ar.) 
Al Jameheer (Ar.) 

in 1986) 

Amman 
Amman 
Amman 
Amman 
Amman 
Amman 

Kuwait 

Kuwait 
Kuwait 
Kuwait 

(uitgave gestaakt 
AI-Jumhuriya (Ar.) 
AI-Qabas (Ar.) 

(uitg. gestaakt) Kuwait 
Kuwait 

Al Rai Al Aam (Ar.) 
Al Resala (Ar.) (uitg. gestaakt) 
Al Seyassah (Ar.) 
Al Watan (Ar.) 
Arab Times (Eng) 
Kuwaiti Times, ~he- (Eng) 

LIBANON 
Ad-Destour (Ar.) 
Ad-Dunia (Ar.) 
-Al Amal (Ar.)(Phalangist.) 
Al Anba (Droezen) 
Al Anwar (Ar.) 

Kuwait 
Kuwait 
Kuwait 
Kuwait 
Kuwait 
Kuwait 

Beirut 
Beirut 
Beirut 
Beirut 
Beirut 

Al Bayrak (Ar.) 
(volgens andere bronnen 

AI-Chaab (Ar.) 

Beirut -
(her-?)opgericht in 

Beirut 
AI-Dyar (Ar.) 
AI-Haddis (Ar.) 
AI-Hakikat (Ar.) 
AI-Hayat (Ar.) 
AI-Jarrida (Ar.) 
AI-Kifah al-Arabi (Ar.) 
AI-Liwa (Ar.) 
AI-Moharir (Ar.) 
Al Safir (Ar.) 
AI-Sharq (Ar.) 
An-Nahar (Ar.) 
An-Nida' (Ar.) 
An-Noss (Ar.) 
Ararat (Arm.)(comm.) 
Ayk (Eng) . (wellicht verdwenen) 
Aztag (Arm) 
Beirutul Massa (Rum?) 

(wellicht verdwenen) 
Daily Star (Eng) 
Lissan Al-Hal (Ar.) 
Orient-Le Jour, L'- (Fra) 
Rakib EI-Ahwal (Ar.) 
Réveil, Le- (Fra) 
Sada Loubnan (Ar.) 
Soir, Le- (Fra) 
Zartong (Arm) 

Beirut 
Tripoli 
Beirut 
Beirut 
Beirut 
Beirut 
Beirut 
Beirut 
Beirut 
Beirut 
Beirut 
Beirut 
Beirut 
Beirut 
Beirut 
Beirut 
Beirut 

Beir'ut 
Beirut 
Beirut 
Beirut 
seirut 
Beirut 
Beirut 
Beirut 

1967 80.000 

1971 40.000 

1981 30.000 

1974 
1990 

10.000 

50.000 

38.000 
1972 101 .000 
1961 45.000 

1965 
1974 
1980 
1961 

1939 

1959 
1928 

1966) 
1960 
1941 

1987 
1946 
1953 
1950 
1940 

1974 
1926 
1933 
1939 

1926 

1877 
1924 

1977 
1939 
1947 

70.000 
43.000 
42.000 
28.000 

53.400 
25.000 
30.000 

32.000 
3.000 

1.000 
22.300 

5.000 
32.500 
22.000 
21.000 
60.000 

84.000 
12.000 
75.000 
10.000 
16.000 

2.000 

19.200 
29.000 
21.500 

6.000 
25.000 
13.000 

2.1 
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Khorassan (Far) 
Kushesh (Far) 
Mojahed (Far) 
Pars (Far) 
Peigham-e-Emruz (Far) 
Rastakhiz (Far) 
Rahn Ejat (Far) 
Risalat (Far) 
Tehran Times (Eng) 

ISRAEL 

Mashed 
Tehran 
Tehran 
Shiraz 
Tehran 
Tehran 
Isfahan 
Tehran 
Tehran 

1948 

1979 

Al Anba (Ar.) a.Jeruzalem 1968 
(uitgave in 1985 gestaakt) 

Al Fair (Ar.) 
Al Hamishmar (Ivr)(Arb.Partij) 
Al Ittihad (Ar; comm.) 

a.Jeruzalem 1951 
Tel Aviv 1943 
Haifa 

Al Quds (Ar.) 
An Nahar (Ar.) 
Asha'ab (Ar.) 
Chadshot Hasport (Ivr)"(sport) 

(wellicnt een weekblad) 
Davar (Ivr)(Histadrut) 
Ges her (tv r ) 
Globus (Ivr)(fin.) 
Ha'aretz (Ivr) 

"Hadashot (Ivr) 
Hamodia (Ivr)(World Agudat) 
Hatzofeh (Ivr)(Relig.Front) 
Israel Nachrichten (Dui) 

a.Jeruzalem 
a.Jeruzalem 
a.Jeruzalem 
Tel Aviv 

Tel Aviv 
a.Jeruzalem 
Tel Aviv 
Tel Aviv 
Tel Aviv 
Jeruzalem 
Tel Aviv 
Tel Aviv 

(= Yediot Chadashot) 
Israelski Far Tribuna (Bul) * Tel Aviv 
Jerusalem Post (Eng) Jeruzalem 
Journal d'Israel, Le- (Fra) ** Tel Aviv 
Letzte Nyes (Jid) Tel Aviv 
Ma'ariv (Ivr) Tel Aviv 
Mabat Lekalkala Ve-Hevra(Ivr)(econ.) Tel Aviv 
Nasha Strana (Rus) Tel Aviv 
Noviny Kurir (Pol) Tel Aviv 
Sha'ar (Ivr)(econ.) Tel Aviv 
She'arim (Ivr) (Poalei Agudat Isr.)* Tel Aviv 
Sputnik (Rus) Tel Aviv 
Tribuna (Rus) ** Tel Aviv 
Ujkelet (Hon) Tel Aviv 
Viata Noastra (Rum)(Mapai) Tel Aviv 
Yediot Ahronot (Ivr) Tel Aviv 
Yom Yom (Ivr)(econ.) Tel Aviv 

JEMEN 
Al Gumhuryyah (Ar.) 
Ar-Rabi Ashar Min-Uktuber (Ar.) 
AI-Sharara (Ar.) (uitg. gestaakt) 
Al Thawra (Ar.) 
Al Wafarh (Ar.) 
Aden News Bulletin (Eng & Ar.) 

. 
Ar. - Arabisch Hon Hongaars 
Arm - Armeens Ivr Ivriet 
Bul - Bulgaars Jid Jiddisch 
Dui - Duits Kur Koerdisch 
Eng - Engels Mal Malayalam 
Far - Farsi Pol Pools 
Fra - Frans Rum Roemeens 
Gri - Grieks "Rus Russisch 

Taiz 
Aden 
Aden 
Sana'a 
Aden 
Aden 

1952 
1986 
1974 
1954 

1925 
1987 
1984 
1918 
1984 
1964 
1938 

1952 
1932 
1971 
1949 
1948 
1971 
1968 
1958 
1964 
1951 
1990 
1971 
1918 
1950 
1939 
1964 

1962 
1968 
1970 

40.000 
100.000 

6.000 
100.000 

10.000 
26.000 

16.000 

19.000 
27.000 

45.000 
12.000 
5.000 

70.000 
100.000 

7.000 
16.000 
15.000 

6.000 
31.000 
10.000 
16.000 

150.000 
5.000 

12. 000 
4.000 
5.000 

4.500 
18.000 
22.000 

180.000 
3.500 

25.000 
20.000 

30.000 

.23 
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OMAN 
Al Watan (Ar.) 
Oman (Ar.) 
Oman Daily Observer (Eng) 

QATAR 
AI-Arab (Ar.) 
AI-Khalidj al-Yom 
Al Quroba (Ar.) 

(uitgave waarschijnlijk gestaakt) 
AI-Sharq (Ar.) 
Arrayah 
Gulf Times (Eng) 

SAOEDI-ARABIE 
Al Bilad (Ar.) 
Al Jazeerah (Ar.) 
Al Medina Al Manawara (Ar.) 
Al Nadwa (Ar.)/Daily Makkph (Eng) 
Al Riyadh (Ar.) 
Al Yaum (Ar.) 
Arab News (Eng) 
Asharq AI-Awsat (A~.) 
Okaz (Ar.) 
Saudi Gazette (Eng) 
Umm al-Kura (Ar.) (staatscourant) 

SYRIE 
Al Baath (Ar.) 
Al Fidaa (Ar.) 
Al Jamahir al Arabia (Ar.) 
AlOroubah (Ar.) 
Al Shabab (Ar.) (uitg. gestaakt) 
Al Thawra (Ar.) 
Al Wahda (Ar.) 
Aravelk (Arm) * 
Barq al Shimal (Ar.) * 
Syria Times (Eng) 
Tichrin (Ar.)(Baath Partij) 

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN 
Al Bayan (Ar.) 
Al Fajr (Ar.) 
Al Khaleej (Ar.) 
AI-Ittihad (Ar.)(regeringspubl.) 

(Eng. editie: Emirates News) 
Al Wahdah (Ar.) 

Muscat 
Muscat 
Muscat 

Doha 
Doha 
Doha 

Doha 
Doha 
Doha 

Jeddah 
Riyadh 
Jeddah 
Mekka 
8iyadh 
Dammam 
Jeddah 
Jeddah 
Jeddah 
Jeddah 
Mekka 

Damascus 
Hama 
Aleppo 
Homs 
Aleppo 
Damascus 
Lattakia 
Aleppo 
Aleppo 
Damascus 
Damascus 

1984 
1980 
1981 

1972 

1987 
1980 
1978 

1934 
1974 
1937 
1958 
1965 
1974 
1984 
1978 
1965 
1975 

1966 
1963 
1966 
1970 

1966 
1984 

1975 

10.000 
11.000 
10.500 

12.000 

12.000 
20.000 
16.000 

30.000 
150.000 

30.000 
35.000 

180.000 
35.000 
41.000 
97.000 
57.000 
18.000 

50.000 
4.000 

10.000 
5.000 

20.000 
10.000 

5.000 
74.500 

Dubai 1979 
Abu Dhabi 1975 
Sharjah 1970 
Abu Dhabi en Dubai 

31 .000 
5.000 

58.000 

1972 16.000 
Abu Dhabi 1972 3.000 
Abu Dhabi Al Zawaher (Ar.) 

Emirates News (Eng) 
Gulf News (Eng) 
Khaleej Times (Eng) 

(zie AI-Ittihad) Abu Dhabi 1973 8.000 
40.000 
50.000 

Dubai 1978 
Dubai 1978 

Mathrubhumi (Mal) 

Recorder (Eng) (ui tg. gestaakt) 
Sout Al Ummah (Ar.) 

Dubai 

Dubai 
Abu Dhabi 
Abu Dhabi 

1970 

UAE & Abu Dhabi Official Gazette 

VERKLARING VAN DE GEBRUIKTE TEKENS: 
* bij andere bronnen onbekend 
# ongeveer, waarschijnlijk 

Bronnen: Editor & Publisher Yearbook 1986 
en Benn's Media Directory 1987, aangevuld 
en gecorrigeerd door F.Mans, Lyon; A.Tigay, 
Montclair NJ; en D.J.Oostra. 
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Derde kwartaal 1942 

DOOD TIJ 
De zomermaandan van 1942 vormden 
een soort van dood tij. Niet dat 
er niet meer werd gevochten; in
tegendeel. Maar met de spektaku
laire gebiedswinst van de As
mogendheden was het zo goed als 
gedaan, en de gealliëerden waren 
hun krachten aan het verzamelen 
voor de tegenaanval. De oorlogs
industrie van het Britse Rijk 
draaide op volle. toeren, en die 
~an Amerika begon langzamerhand 
goed op gang te komen. Hetzelfde 
gold voor die van de Sovjets. 
Maar ook de oorlogsindustrie in 
Duitsland en Italië en de door hen 
bezette gebieden produceerde 
volop, alle bombardementen ten 
spijt. 

'''soIU4A 
De situatie in Burma was van deze 
dood~tij situatie een goed voor
beeld. Na een rampzalig verlopen 
campagne waren.de restanten van 
het Britse legerkorps in dat land 
eind mei de grens met India ovér
gestoken, vóór de oprukkende 
Japanners uit. Het grensgebied 
bestond uit moeilijk toegankelijk 
berggebied met dicht oerbos be
groeid, waar toen nog nauwelijks 
of geen wegen waren aangelegd, en 
de Japanse divisies hielden daar. 
dan ook voorlopig halt, ook al 
vanwege de moesson. De Britse 
eenheden, naast Britten voorname
lijk bestaande uit Brits-Indiërs 
en Ghurka's, waren sterk uitgedund 
en uitgeput: 13.000 man waren 
tijdens de terugtocht gedood, ge
wond of vermist geraakt. Ze hadden 
bijna al hun voertuigen en wapens 
in Burma achtergelaten: slechts 28 
(van de 150) kanonnen, 50 vracht
auto's en 30 jeeps kwamen mee 
terug. Talrijke soldaten moesten 
in ziekenhuizen worden opgenomen. 

Op dat moment was er in dat deel 
van India slechts één Brits
Indische brigade, in meerderheid 
uit verse rekruten bestaand, be
schikbaar om de grens te verdedi
gen. In India was natuurlijk ook 
aan alles gebrek. Het opbouwen, van 

een strijdmacht sterk genoeg om de 
vijand weer uit Burma te verdrij
ven zou dan ook enige tijd duren. 

De oorzaken van de Britse neder
laag in Burma waren, kort samen
gevat, een bijna volledig gebrek 
aan organisatorische voorberei
ding; onvoldoende en niet goed 
geoefende troepen; onbekendheid 
met en vrees voor het oerwoud, 
zowel van de kant van de Britten 
als van die van de Brits-Indiërs; 
de weinig effektieve hulp van de 
Chinese troepen; en het bijna 
volstrekte falen van het Britse 

+-----------------------------------------------------~ 

inlichtingenapparaat. Ue tlrlTTen 
wisten niet waar hun tegenstander 
zich bevond totdat ze werden aan
gevallen. 

SLIM 
De commandant van het Burmese 
Korps was generaal, later veld
maarschalk, William Slim. Zijn 
korps hield na de terugtrekking 
uit Burma op te bestaan, en Slim 
kreeg het bevel over het 15e 
legerkorps van Eastern Army 
(Oostelijk India met Burma), een 
korps dat bestond uit twee Brits
Indische divisies. Eastern Army 
als geheel had vijf divisies, van 
welke slechts twee min of meer 
gevechtsklaar waren. Daarmee moes
ten niet alleen de Japanners in 
Burma worden bevochten maar ook 
voor de interne veiligheid in de 
oostelijke deelstaten van In~ia 
worden gezorgd. Vreemd genoeg 
waren het op dat moment niet de 
Japanners die de Britten de meeste 
zorgen baarden. Die gebruikten de 
natte moesson om hun posities te 
consolideren, en ze maakten geen 
haast om naar India door te stoken 
do~r, nogmaals, uiterst moeilijk 
terrein. Het was de interne toe
stand in India die uit de hand 
dreigde te lopen. De Indiase 
Congres Partij was druk bezig om 
stemming te maken tegen de 
Gealliëerden, en tegen de Britten 
in het bijzonder. Jonge Indiërs 
werd afgeraden dienst te nemen in 
het leger, en zelfs trachtte men 
soldaten tot desertie aan te 
zetten. De Moslim Liga, de tweede 
grote politieke partij, stelde 
zich niet direct vijandig op maar 
weigerde toch haar medewerking op 
het punt van defensie. 

INVASIEGEVAAR 
Desondanks bleek het met de 
werving van Indische rekruten nog 
wel los te lopen. De voornaamste 
problemen waren de politieke in
stabilteit, die nog werd verergerd 
door de meest uitzinnige geruchten 
en weinig subtiele propaganda, en 
het risiko van een Japanse invasie 
overzee. Gezien de gesteldheid,van 
het terrein aan de Indiaas-Burmese 
grens was het geenszins ondenkbaar 
dat de Japanners zouden proberen 
een grootscheepse landing uit te 
voeren vanuit 'Burma op de kusten 
van Bengalen en Orissa. Deze kust
strook leende zich daar zeer wel 
voor. De hoofdmacht van de Royal 
Navy in de Indische Oceaan bevond 
zich in Oost-Afrika, en zou bij 
aanwezigheid niet sterk genoeg 
zijn om een dergelijke invasie te 
onderscheppen. Ook de aanwezige 
RAF-squadrons waren te gering in. 
aantal en sterkte om in zo'n geval 
veel te kunnen uitrichten. Thans 
weten we dat de Japanners nooit 
serieuze plannen in deze richting 
hebben gehad, maar het leek in die 
tijd een zeer reële mogelijkheid. ~~ 
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Als het zover zou zijn gekomen zou 
het wankele politieke bouwwerk in 
India vrijwel direkt in elkaar 
zijn getuimeld. Vandaar dat Slim 
besloot dat het versterken van de 
militaire slagkracht de hoogste 
prioriteit had. Versterkingen uit 
het moederland, hoe gering ook, 
bleken niet beschikbaar, dus werd 
er aan alle kanten geïmproviseerd. 
Een vloot van vaak nogal aftandse 
burgervaartuigen werd gemobili
seerd, de meeste met bemanning en 
al, om de delta van de rivieren 
Ganges en Brahmaputra te verdedi
gen. Deze schepen werden bewapend 
met antitankkanonnen en Bren-guns. 
De weinige kustbatterijen werden 
opgelapt. Bovenal werden de aan-

wezige troepen in koortsachtig 
tempo op de strijd voorbereid, met 
name met betrekking tot taktieken 
en technieken van de oorlogvoering 
in het oerwoud. 

CALCUTTA 
De stad Calcutta was strategisch 
het meest belangrijke doel in het 
oosten van India. Slim had zijn 
hoofdkwartier in Barrackpore, even 
ten noorden van de stad., Calcutta 
was een centrum van handel en 
industrie; de Tata-staalfabriek in 
die stad was de grootste en 
modernste van India. Dit en grote 
aantallen kleinere bedrijven 
werden aktief bij de toelevering 
van materialen aan de Britse 
strijdkrachten betrokken. Calcutta 
was voorts een verkeersknooppunt 
en de bevoorradingsbasis voor de 
troepen in het verre Assam. De 
haven moest dus koste wat kost 
blijven draaien, in weerwil van 
verliezen ter zee en de Japanse 
luchtaanvallen die de Bengaalse 
dokwerkers massaal hun dorpen 
deden opzoeken. Vandaar dat de 
rust en v~iligheid in Calcutta ~an 
cruciaal belang was. De militaire 
organisatie werd Verbeterd, er 
werden voorraden aang~legd, en de 
uitgaanswijk werd opgeschoond ten 
behoeve van passagierende Britse, 
Indische en Amerikaanse soldaten. 
Want Amerikanen waren er ook, en 
steeds meer, vooral luchtmacht- en 
administratief personeel. In mili
tair opzicht werden er in korte 
tijd goede vorderingen gemaakt, 
ondanks alle beperkingen. Zelfs 
werden er al weer offensieve 
plannen gesmeed, met name in de 
Arakan, de kuststrook ten zuiden 
van Chittagong. 

GHANDI 
Maar voor het zover was sprong het 
deksel van de politieke ketel. De 
missie van Stafford Cripps, vanuit 
Londen naar New Delhi afgevaardigd 
om een oplossing te vinden voor de 
politieke problemen, mislukte. Als 
gevolg daarvan riep Ghandi een 
campagne van burgerlijke ongehoor-

zaamheid uit met als doel de Brit
ten uit India te verdrijven. Een 
plechter moment had hij nauwelijks 
kunnen kiezen: met de Japanse 
legers op schootsafstand konden de 
Britten dit niet over hun kant 
laten gaan. Op 9 augustus werden 
Ghandi en de andere voormannen van 
de Congres Partij gevangen genomen 
'maar hun volgelingen, nu verst~ken 
van Ghandi's leiderschap, lieten 
het er niet bij zitten. Zij ver
taalden Ghandi's oproep evenwel in 
termen van geweld, en op vele 
plaatsen braken ongeregeldheden 
uit. Ook in Calcutta, maar daar 
grepen de militairen tijdig en met 
effekt in. Ernstiger was de toe
stand op het platteland van Bihar, 
waar grote groepen opstandelingen 
rondtrokken en vooral de spoor- en 
telegraafverbindingen vernielden. 
Europeanen werden aangevallen en 
soms op beestachtige wijze ver
moord. De verbindingen met de • 
grote stad Patna en met het front 
in Assam werden enige dagen lang 
verbroken. Na twee tot drie weken 
was de situatie in Bengalen weer 
genormaliseerd maar in Bihar 
duurde het langer. De Japanners 
bleven rustig; geruchten van een, 
samenspel tussen Tokyo en de 
Congres Partij bleken niet te 
kloppen. Naderhand bleek dat het 
nieuws van de ongeregeldheden in 
India met grote vertraging tot de 
Japanners was doorgedrongen. Voor 
de oorlogvoering is de toestand in 
India in die dagen dan ook niet 
van doorslaggevende betekenis ge
weest - al had het heel gemakke
lijk anders kunnen uitpakken. 

CHINEZEN 
Afgezien van Eastern Army bevonden 
zich in India nog twee gealliëerde 
divisies, namelijk de 22e en de 
38e Chinese divisies die, tezamen 
13.000 man sterk, door "Ferry 
Commando van de Amerikaanse lucht
macht vanuit Kunming waren overge
vlogen. Ze stonden onder bevel van 
Chinese generaals die op hun beurt 
hun orders kregen van de stafchef 
van Tsjiang-Kai-Shek, tevens de 
commandant van de Chinese troepen 
in het zuiden, de Amerikaan Joseph 
Stilweil, alias 'Vinegar Joe", die 
van de Chinezen ook het onwaar
schijnlijke gedaan kon krijgen. 
Niet alleen van de Chinezen 
overigens: hij kreeg Tsjiang zo 
ver dat hij de mankracht leverde, 
bracht de regering in New Delhi 
ertoe deze grote Chinese strijd
macht op haar gebied te tolereren, 
en de Britten dat ze deze soldaten 
betaalden en zorgden voor kleding, 
voeding en onderdak. Het doel dat 
Stilweil voor ogen stond was de 
heropening van de Chinese bevoor
radingsroute door Burma via 
Rangoon. Het mag een wonder heten 
dat deze multinationale samenwer-
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king van de grond kwam, gezien het 
wederzijdse wantrouwen tussen de 
Chinezen en de Indiërs, het 
weinige vertrouwen dat ook de 
Britten hadden in de gevechts
waarde van de Chinese divisies, en 
dat de Amerikanen hadden in 
Britten, Chinezen en Indiërs. 

GUADALCANAL 
Op 7 augustus landden ~merikaanse 
mariniers, door de Japanners on
verwacht, op de twee groctste van 
de Salomons Eilanden, Guadalcanal 
en Talugi, ten zuidoosten van 
Nieuw Guinea. Na felle strijd 
werden beide eilanden, die in het 
voorjaar verloren waren gegaan, 
terugveroverd: de eerste keer dat 
de Japanners weer gebied moesten 
prijsgeven. De vliegvelden die ze 
daar bezig waren aan te leggen 
waren nog niet eens klaar. Ze 
verloren o.m. 42 vliegtuigen, 
tegen een transportschip en een 
onderzeebootjager aan Amerikaans~ 
zijde. Ook op Oostelijk (Austra
lisch) Nieuw Guinea werd nog 
steeds gevochten; dat gebied 
hebben de Japanners er nooit echt 
onder gekregen. 

COMMANDOWISSELING 
Het bij voortduring uitblijven van 
positief nieuws van het front in 
de Egyptische woestijn zat de 
regering in London allang dwars. 

Vooral nu er enkele maanden terug 
~n Washington was afgesproken dat 
Amerikanen en Britten nog in 1942 
een grootscheepse landing in het 
noordwesten van Afrika (Marokko en 
Algerije) zouden uitvoeren als 
eerste stap tot de verdrijving van 
Duitsers en Italianen uit heel 
Noord-Afrika, was het zaak om te
gelijkertijd de tegenstander van
uit het oosten terug te drijven. 
Vandaar dat Churchill besloot om 
Irak en Perzië aan het commando 
Midden-Oosten te onttrekken en 
Generaal Auchinleck vanuit Cairo 
daarheen over te plaatsen; niet 
alleen om in ~airo een andere 
bevelhebber te kunnen benoemen, 
maar ook in het licht van het 
oprukken van de Duitsers in de 
richting van d~ Kaukasus. Als op
volger van Auchinleck werd benoemd 
Gen. Harold Alexander, tot op dat 
moment bevelhebber van Eastern • 
Army in India, terwijl onder hem 
Generaal Bernard Montgomery het 
bevel-kreeg over het Achtste 
Leger. Aanvankelijk was voor deze 
post Generaal Gott aangezocht, 
maar die kwam op 7 augustus om bij 
een vliegongeluk. Gehoopt werd dat 
deze combinatie Rommel te machtig 
zou zijn, en hem in de armen van 
de bij operatie 'Torch' in Marokko 
en Algerije aan land te zetten 
troepen zou drijven. 

DI EPPE 
De aanval op de Franse havenstad 
Dieppe, waaraan Britse commando's, 
500 Amerikaanse Rangers en vooral 
een flink aantal Canadezen mee
deden, stond min of meer op zich
zelf. Zoals bekend werd het een 
fiasco: 70% van de deelnemende 
militairen sneuvelde of werd door 
de Duitsers gevangen genomen. De 
Duitsers verloren overigens zelf 
ook zo'n 600 doden en gewonden, en 
een 50-tal vliegtuigen. Beweringen 
als zou de raid hebben gediend om 
ervaring op te doen met het landen 
op vijandelijke kusten zijn door 
deskundigen in twijfel getrokken; 
deze ervaring tegen dergelijke 
verliezen was een slechte ruil. 

MOSKOU 
Op 12 augustus begon de eerste 
conferentie van Moskou, waaraan 
werd deelgenomen door Churchill, 
Stalin en, namens de Amerikanen 
AvereIl Harriman. Eén van de voor
naamste redenen om met Stalin te 
confererën was dat de Westelijke 
gealliëerden hem moesten uitleggen 
dat er in 1942 nog geen tweede 
front in West-Europa kon worden 
geopend, en waarom niet. Daar
tegenover werd Stalin meegedeeld 
dat er voor 1943 een zeer grote 
amfibische operatie werd voorbe
reid, en werd hij in grote lijnen 
op de hoogste gebracht van opera
tie "Torch" die gepland was voor 
het eind van 1942, en wat daarbij 
de strategische opzet was. Het 
kostte enige moeite dit alles bij 
de Sovjet-leider over te brengen, 
maar "Torch" sprak direkt tot zijn 
verbeelding. Met name ook de poli
tieke uitwerking ervan op Spanje 
en Vichy-Frankrijk was iets dat 
hij onmiddellijk begreep. Terwijl 
"Torch' en de Britse opmars door 
Egypte en Libië zouden voortgaan 
zou de militaire opbouw in Enge
land zelf doorgaan, en een groter 
wordend aantal Duitse divisies in 
Noord-Frankrijk binden. Voorts zou 
na de verovering van Noord-Afrika 
een dolkstoot "in de weke onder
buik van Europa', waarmee Italië 
werd bedoeld, kunnen volgen. Een 
beeldspraak die door Churchill 
werd geïllustreerd door een teke
ning van een krokodil: na de dolk
stoot in de buik zou het beest een 
enorme klap op zijn kop krijgen ... 
Dit alles zou voor duidelijk merk
bare verlichting aan het Russische 
front zorgen; met name de Luft
waffe zou zeer spoedig eenheden 
vanuit de Sovjet-Unie naar Zuid
en West-Europa moeten sturen. En 
Stalin begreep de boodschap.- DJO 

################################# 
Bronnen: Churchill's Memoires uit 
de Tweede Wereldoorlog; "Defeat 
Into Victory·, Field-Marshal Sir 
William Slim GCB, GCMG, GCVO, GBE, 
DSO, MC. 
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THEY 
ARE 

i<BAGK 

AFTER the nine-hour battle ~t'ound Dieppe yestcrclay, in Iho biggest 
Commando landing yet made on occupied territory, Canadian, 

Amcrican, British and French troops' were last night. retur:1ing to 
England. 

The Allied rOl'ces re-'embal'ked only six minutes late on scheiluled time 
aftel' fierce fighting in which they clestroyed a I'udio-location station and 
nak bnttcl'y, as weil as n "ix-gltl! hntl"l'y and nmmunition dump. 

Some indication of the sizo of the engagement may be gainèd from tlte 
Nazi report that 400 landing barges wer'e used in one wave, and from 
the tact that aboul 300 planes-Nazi ano British-were destroyeo 
or damaged in Ihe grealest air fighting since the Battle of Britain. 

Heavy casualties on bOtll sides were (orecast in !ltis communique issued 
by Combined Operations Headquarlcrs las! nigh!: 

" De.pllo thc deRf' .tale. lierce. ftnd thol CDIU nlli"" 
ment h4ued In our firal are likely 10 ho,ve b.een' 
communlque at .b: o'doek heavy on bath ,jdel. 
thi. nlornÎnJC ftad hroad~ .. FuU rf'portll wiH nol hoe 
CII,I la the French bi availllbte until Dur (onze. 
6.15 n.m. "bout thet raid a.re back in Englund.' 
on Dleppe, Cermao pro- .. In ftddilion. 10 Ihe 
p.!l~"Dda. unable la make deillruction ot Ibe lix.gun 
olher capHnl out ol the baLIer)' Bod on ammunl. 
turn Ihe opernHoD hl.u lIon dump reporled in 
laken, i. clBlm.lo,.::: thai Ibe Qur earlier communlque, 
raid wa. aD invaslon " radio.loct\lion. 11"lion 
attempl which thc)' have I1nd flal< batter)' 
truItraled. deslroyed. 

"In point of (",ct Ihe H Apart (rom tbe IOBU~1I 
r-e_embnrkalion of tbe Inflicted on Ihe ene-my. 
maÎn (orce. engllged WU' vUal experienc:e hn, heen 
begun lbc minute. aller gained in tbe employmenl 
Ihe time Ichrduled. and il ol auballlntinl number. of 
haa been complêted nine troop! io on auault ftnd in 
bour. aftel" tlle Initial tbe tUDNpGd nDd us.e 0.1 
landing ,as planned. heavy equipmc-nl duriog 

j' Some tanlu have beell combined operlll~oll'. 
Jo.t during lbe acllGn •• OUr n~w lanl<.landing 
a.hore. and report. ,how craH wete In action 1008" 
th.t figbtJng hlU Q..e.en ven {or tbe firat tlm..e. 

11 More Ihnn 100 rnem,v 
aircraft we re nlao prob,
ably deslroyed or dElm· 
11ged. 

" Ninely.five or our air~ 
cralt of all commllnd. are 
miuing', hul Iwenly-one 
lighier pilola fH~ IWGwn 10 
b-e ure. Ilnd it i. Ihoughl 
Ihat ot hers will prove 10 
bave De-eo rca.cued. ... 

Throu,:;huÛI the opera
lIQIl.'l lhl~ Uniun Jack lIut~ 
tNet! {rum lhe clUb ol 
Dlt'flpe. 

J~ wa" plant!'!1 there IJy 
one ol lhc tlr$t parUcs ol 
HrUlsh lrooj)s' lO land, Thcy 
look lt (lut wilh them Crom 
EngJand for Ihi! purpose, 3. 
,i:'l!slurc, but nnt onl1 t1ult. 
'rho fbI:' was lhe- bencon lo 
guide thc partlc:'l ol raitlr.rs 
Wh11'h rollnwed tu the 
l:\ntlll1( sla,lt't!'. anti 10 'lICulde 

all lhe troOrl., In llu~tr re
turn 10 lhe wailln~ shlpg, 

Tht Illen who planlctl.H 
WHO not wlllh11:" la IClln~ It 
!;rhÎlul. 

Aillid Ihe nr!' or N;ul 
~lUt., anll o:\llI1on they de
lay!'d tIldr journcy 10 Ihc 

~~~s ~~h:~u~r{ ub nt~k uïg , 
En(lnnd. 

When !hoy lantlftt b:\el< 
home l:l~t ,il,l:'hl they sUil 
hltlt the i1"K. dlrty anti 
ra~.I:'erl, hut H stUl ûlew 
"'hen ui1fudell., 

Nazi version 
lor tnL!! ((UW. Kun your toogue 

roulld }lour moulh - do you 
lIotlee It " n couKb woolly tcel-

~~'d, ~~~~~r~~alh~~~ ~~Jr g~tI:' 
rnUI~ r~~";~(l[~oi~rnl~~Utb~a~~t~~ 
YOUt t{'oth 


