Krantenknipsels van Winston Churchill in het Laatste Nieuws
Tweede wereldoorlog dramatische gebeurtenissen
Dateren uit periode kort na WO II (vermoedelijk uit 1950)
Map 1
Hopkins komt in naam van Roosevelt
(De president is ervan overtuigd, dat wij samen de oorlog zullen winnen)
Achterkant Volksraadpleging
2. Turkije komt in het gedrang
(Duitse troepenbewegingen met instemming van Hongarije en Roemenië)
Wordt er met gekruiste armen toegezien?
(Het lot van de Balkan beheerst de toestand
3. Hard slaat de luft
(Nijverheidscentra en havens, maar ook de bevolking krijgen het te verduren)
3b Radar is een trouwe waakhond
(Na meer dan 90.000 slachtoffers gemaakt te hebben in Engeland keer de Duitse luchtmacht
zich tegen Rusland)
4a. Bijzonderheden over de vlucht van Hess
(Hij wilde met een daad de Fuhrer een grotere dienst bewijzen dan alle andere)
vertrouwelingen samen
4b. Hoe vriendelijk Hitler werkelijk was
(Dit land houdt niet erg van bedreigingen, antwoordde Lord Simon)
Map 2
5a. Hulpverlening niettegenstaande het risico
(Eden voert besprekingen te Athene)
5b. Griekenland aanvaardt Britse hulp
(Een voorspel op de Balkan zou Hitler’s grote onderneming tegen Rusland in het gedrang
brengen)
6a. Zuidslavië komt in de branding
(Het schipperen van Prins Paul)
6b. Zuidslavische ministers ondertekenen tersluiks een pact met Hitler
(Het land komt er tegen in opstand)
7a. Zuidslavië onder de plethamer
(Hongarije moet kiezen of delen)
Map 3
7b. Aarzelende houding van Belgrado
(17.000 weerloze slachtoffers van een Duitse “afstraffing”)
8a. Japan aan tweestrijd ten prooi
(Vragen die tot nadenken stemmen)
8b. Politieke verdeeldheid in Japan
(Geen tussenkomst in de Duits-Russische oorlog, maar verder actie in Zuid-Azië)
Zuidslavië en Griekenland komen in de greep van Duitsland
(Een nieuw voorbeeld van “een tegelijk”
10b. Een Duinkerken in Griekenland

(80 t. h. der strijdkrachten werden gered)

Map 4
11a. Noord-Afrika roept om hulp
(De Duitsers verwachten versterking. – Zal Alexandrië bruikbaar blijven voor de Britse vloot
?)
11b. Versterking bereikt Alexandrië
(Een drastische maatregel van Churchill doet 40 dagen winnen. – Verrassend bombardement
op Tripoli.)
12a. Hopeloze toestand op Kreta
(Freyberg had 27 littekens, maar er zouden er nog 3 bijkomen)
12b. Ondanks ongunstige omstandigheden wordt de strijd gestreden
(Duitse overmacht in de lucht)
13a. Goering’s luchtlandingstroepen op Kreta ingezet
(De vijand schijnt geen acht te slaan op de verliezen aan manschappen en vliegtuigen)
13b. Zware dagen voor de vloot
(Eer de slag om het eiland geëindigd was landde geen enkele Duitser van uit zee op Kreta)
Map 5
14a. Ontruiming van het eiland Kreta
(De bestookte en overspannen vloot moest 22.000 man in veiligheid brengen)
14b. Goering verkijkt zijn kans
(Feitelijk werd de 7de Duitse luchtlandingsdivisie, de enige, vernietigd in de slag om Kreta)
15a. Bewogen achtervolging van de Bismarck
(De vijand wordt ten westen van IJslang onderschept)
15b. De “Hood” wordt in twee gereten
(Slechts drie van de duizend vijfhnderd opvarenden overleven de ramp
16b. Einde van een Duitse reus
(Met de “Bismarck” gingen ongeveer 2000 Duitsers en hun vlootbevelhebber, admiraal
Lutjens, ten onder)
16a. De “Prinz Eugen” kiest het hazenpad
(Torpedovliegtuigen vallen de “Bismarck” aan)
Map 6
17a. Vergissingen van Stalin
(Moskou wou een koopje sluiten ten nadele van Groot-Brittannië
17b. Moskou werd in April gewaarschuwd
(Hitler wijzigt de aanvalsdatum tot tweemaal toe
18a. Argeloos blijven de Russen de Duitsers helpen
(Hitler kan tevreden zijn over de geestesgesteldheid van zijn slachtoffer)
18b. Duitse Troepen vallen Rusland binnen
(Gelooft gij, dat wij dit verdiend hebben, vraagt Molotov aan de Duitse ambassadeur)
19a Stalin vraagt een tweede front
(De Russen wensen alle mogelijke hulp van het Britse rijk, alhoewel Stalin en Hitler er acht
maanden lang de verdeling van bedisseld hadden.

19b. Harde werkelijkheid laat niet toe op de wens van Stalin in te gaan
(Eerste hulp wordt toegezegd)

Map 7
21a Ontstaan van de Atlantische Keure
(Een eerste ontwerp werd op 10 augustus 1941 besproken)
21b Een kaakslag voor de verdrukkers
(Economische sancties maken indruk op Japan)
22a. Stalin hamert op dezelfde spijker
(De Russische leiding ziet slechts een oplossing in de oprichting van een tweede front)
22b. Heeft Rusland een afzonderlijke vrede met Duitsland overwogen?
(Geheugen van de Sovjet-ambassadeur te Londen wordt opgefrist)
23a. Stalin wil dertig Britse divisies
(Met de plannen voor hulpverlening wordt voortgang gemaakt)
23b. Harriman en Beaverbrook te Moskou
(Britse bevolking biedt spontane hulp aan de Russische)
Map 8
24a. Moskou eist oorlogsverklaring aan Finland
(Koele boodschap van Stalin wordt door Russische ambassadeur te Londen verzacht)
24b. Eden op zending naar Moskou
(Persoonlijke stappen bij Maarschalk Mannerheim om oorlogsverklaring van GrootBrittannië aan Finland te voorkomen)
25a. Ieder van hun kant maken Britten en Duitsers plannen
(Noord-Afrika en het Midden-Oosten eisen de aandacht op)
25b. Offensief tegen Rommel ingezet
(Duikboten moeten toevoer van Duitse versterkingen en voorraden beschermen – De “Ark
Royal” gekelderd)
26a. Auchinleck doet Rommel’s stoutmoedige zet mislukken
(Wij zullen wellicht al onze tanks buiten dienst stellen, maar dat geeft niet, als wij de zijne
maar vernietigen, bericht de generaal)
26b. De strijd om de toegangswegen over zee naar Tripoli
( Het herstel van Rommel’s leger, dat de nederlaag nabij was geweest, door de Luftwaffe
mogelijk gemaakt)
Map 9
27a. Amerika in de oorlog betrokken
(Wij varen nu allen in hetzelfde bootje zegt president Roosevelt)
27b. Twee of drie keer sterker dan de tegenstanders
(Ongetwijfeld zou het lang duren, maar over de afloop kon geen twijfel bestaan)
28a. Zware slagen in het Verre Oosten
(Het meesterschap over elke oceaan, met uitzondering van de Atlantische, verloren)
28b. De “Prince of Wales” en de “Rupelse” tot zinken gebracht
(Britten en Amerikanen hadden de doeltreffendheid van de Japanse luchtmacht onderschat)
29a. Landing in West-Europa werd reeds in 1941 opgeworpen
(Alleen door de nederlaag van de Duitse legers in Europa kon de oorlog gewonnen worden)

Map 10
29b. Een tocht over het Kanaal in 1943 zou op een nederlaag zijn uitgelopen
(Verdaging is een gelukt geweest)
30a. Tastbare uitslagen van de besprekingen te Washington
(Alles gereed voor de ondertekening van het act der Verenigde Naties)
30b. Geallieerde staf komt tot stand
(Oorlogsproductie wordt opgevoerd)
31a; Overeenkomst inzake oorlogsvoering
Een mogelijke tijdrooster voor een landing in Noord-Afrika uitgewerkt)
31b. Met een vliegboot over de oceaan
(Opgegeven als een vijandelijke bommenwerper)
Map 11
1941 - Het hoofd boven water
(Groot-Brittannië bijt van zich af in het gebied van de Middenlandse Zee Dreigende toestand
op de Balkan)
Verzamelboek “Winston Churchill aan het woord”.
Boek met krantenknipsels samengeplakt.
Kijk (Duitse propagandapers WO II)
N° 6-8-9-10-11-12-14-16-18-20
Volk aan den Arbeid (Duitse propagandapers WO II)
1942 n° 2-3-4-5-6-8-9-10 van april tot december met uitzondering van september
1943 n° 1-2-3-4-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-23-24
1944 n) 1-2-4-5-6-8-9-10-11-12-13-14
De oorlogskranten
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Mei 1945
Het proces van Neurenberg
De kerk in oorlog 2x
De Vlaamse beweging herrijst 2x
Referendum over Leopold III

Marie Claire
3 Mei 1940
Het Vlas orgaan van het Algemeen Belgisch Vlasverbond
Het Vlas 29/7/1941
Het Vlas 15/9/1941

Het Vlas 27/9/1941
Het Vlas 18/10/1941
Het Vlas 23/10/1941
Het Vlas 22/11/1941
Het Vlas 6/11/1941
Het Vlas 22/12/1941
Het Vlas 3/3/194
Het Vlas 20/7/1942
Het Vlas 11/8/194
Het Vlas 24/8/1942
Het Vlas 9/11/1942

