in het nieuws over Japan. We weten nog niet hoe het afloopt met de vrijgekomen straling, maar deze
secundaire gebeurtenis zou wel eens de primaire kunnen worden.
Ook de binnenlandse politiek heeft recentelijk momenten gekend met nieuwsfeiten die rechtstreeks
samenhangen met een bepaalde datum, zelfs met toekomstige data: er werd uitgekeken naar 2 maart, de
dag van de verkiezingen van de Provinciale Staten. Het verwachte nieuws over de zetelverdeling werd
een anti-climax door de ongewisse politieke verhoudingen.
Het helicopterincident van zondag 27 februari had bepalend kunnen zijn voor de uitslag van die
Statenverkiezingen van 3 dagen later, ware het niet dat dat verkeerd afgelopen incident pas daags na die
verkiezingen werd bekend gemaakt. Belangrijk politiek binnenlands nieuws wordt nu verwacht op
maandag 23 mei, wanneer Statenleden Eerste Kamerleden kiezen. Het dagblad De Telegraaf wilde niet
weten van een gefaalde actie: Haal onze helden uit klauwen van Gadaffi!, titelde deze krant in
chocoladeletters op 4 maart. Het zou mij niet verbazen als de hoofdredactie van deze krant al op 2 maart
afwist van de mislukte operatie.
Mijn conclusie is dat de continue stroom aan belangrijk nieuws in dit eerste kwartaal van 2011 de ene
keer wel en de andere keer niet een collector’s item-voorpagina opleveren.
“Oh, courant!” - ik zou je nu wel elke dag willen bewaren.
Paul Klein
Nep-editie The New York Times
vond plaats in een zestal grote steden. De actie
werd opgeëist door “The Yes Men”.
Vrienden en collega’s in de VS konden mij niet
helpen aan een exemplaar, dus was ik
aangewezen op Ebay-aanbiedingen en die waren
er! Direct na verschijnen werd de krant als zeer
zeldzaam en collector’s item aangeboden voor de
gekste prijzen! Er was zelfs iemand die zijn
nummer aanbood voor niet minder dan $ 300.
Door een aardige dame kwam ik voor enkele
dollars via Ebay in het bezit ervan.
NRC-next geeft echter niet de exacte voorpagina
weer, maar heeft daarop enkele artikelen uit de
andere bladzijden afgedrukt, wat op zichzelf dus
ook al een stukje curiosa is!

Op de middenpagina’s van NRC-next van 14
november 2008 werd op vol formaat een New
York Times afgedrukt met een toekomstige
datum: 4 juli 2009! Het is geen misdruk, maar het
is ook geen echte uitgave van het dagblad met die
titel! Met de grote kop op de voorpagina “IRAQ
WAR ENDS”moest die uitgave wel opvallen in
Amerika. Alle verdere nieuws in deze nep-New
York Times is goed nieuws.
Maar wat was het geval? De krant is uitgegeven
door de actiegroep die de nieuwe president
Obama oproept zich aan zijn beloftes te houden.
De krant werd in een oplage van 1,2 miljoen
exemplaren gratis uitgedeeld door zo’n duizend
vrijwilligers, aldus NRC-next. De verspreiding

Links de originele ‘fake’, rechts die van NRC-next.

Louis Nierynck
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