Omrop Fryslân ~ Niet geknecht ~
It ferhaal fan it Friesch Dagblad yn
de Twadde Wrâldoarloch

Wat soesto as nijsmedium dwaan yn tiden fan oarloch? Hoe hâldst dy steande en
hoe fier giest mei yn wat de besetter wol, sûnder datst dyn prinsipen los litst? It is
wêr’t it Friesch Dagblad yn de Twadde Wrâldoarloch mei wraksele, lykas alle
kranten yn Nederlân yn dy tiid. As iennige deiblêd hie it Friesch Dagblad de moed
om de krante stop te setten yn 1941.
Ien fan de ferslachjouwers en plakferfangend haadredakteur by it Friesch
Dagblad út dy tiid, Jan de Haan, hat as in deiboekferslach de ûntwikkelingen stap
foar stap beskreaun. Hoe’t de krante hieltyd mear ûnder druk fan de Dútsers
setten wurdt en hoe’t de meiwurkers dêr nachts wekker fan lizze. De dilemma’s
dêr’t se mei te krijen hawwe en hoe’t dêr oer diskusjearre wurdt. Hoe’t der drige
wurdt mei in ferbod op it útbringen fan de krante en it gefaar dat se op in stuit
rinne om arrestearre te wurden. En dan hoe’t de krante him ‘niet geknecht’
wurde lit en de ear oan himsels hâldt troch de krante stop te setten.
De oantekeningen waarden nei de oarloch oardene en as brosjuere útbrocht: ‘Niet
geknecht’. It Friesch Dagblad en Omrop Fryslân hawwe yn oparbeidzjen mei-

inoar in film makke fan it ferhaal. De taal en wurden dy’t De Haan brûkt hat yn
syn ferhaal, binne tekenjend foar de tiid en it grifformearde karakter fan it
Friesch Dagblad fan doe, en hawwe liedend west foar it meitsjen fan de film. De
orizjinele tekst is ynsprutsen troch Thijs Feenstra, dy’t we noch kenne as
feedokter yn Baas Boppe Baas. De sênen binne tekene troch yllustrator Laurens
Bontes fan Ljouwert. Dêrneist is der in nije útjefte makke fan de brosjuere, mei
tekeningen út de film en in neiwurd fan Lútsen Kooistra, útsprutsen op syn
ôfskied as haadredakteur fan it Friesch Dagblad op freed 21 april.
Sjoch: http://www.omropfryslan.nl/programma/niet-geknecht
Sjoch
ek:
http://interviewsdehaan.blogspot.nl/2015/04/niet-geknecht-van-jan-de-haan.html
Het verhaal van het Friesch Dagblad in de Tweede Wereldoorlog
Wat zou jij als nieuwsmedium doen in tijden van oorlog? Hoe houd je je staande
en hoe ver ga je mee in wat de bezetter wil, zonder dat je je principes loslaat?
Daarmee worstelde het Friesch Dagblad in de Tweede Wereldoorlog, net als alle
kranten in Nederland in die tijd. Als enige dagblad had het Friesch Dagblad de
moed om de krant stop te zetten in 1941. Omrop Fryslân maakte een film bij het
verhaal, die zaterdag 22 april is uitgezonden.
Een van de verslaggevers en plaatsvervangend hoofdredacteur van het Friesch
Dagblad uit die tijd, Jan de Haan, heeft als een dagboekverslag de ontwikkelingen
stap voor stap beschreven. Hoe de krant steeds meer onder druk van de Duitsers
wordt gezet en hoe de medewerkers daar ’s nachts wakker van liggen. De
dilemma’s waar ze mee te maken hebben en hoe daar over gediscussieerd wordt.
Hoe er gedreigd wordt met een verbod op het uitbrengen van de krant en het
gevaar dat ze op een gegeven moment lopen om gearresteerd te worden. En dan
hoe de krant zich ‘niet geknecht’ laat worden en de eer aan zichzelf houdt door de
krant stop te zetten.
De aantekeningen werden na de oorlog geordend en als brochure uitgegeven:
‘Niet geknecht’. Het Friesch Dagblad en Omrop Fryslân hebben samen een film
gemaakt van het verhaal. De taal en woorden die De Haan gebruikt heeft in zijn
verhaal, zijn tekenend voor de tijd en het gereformeerde karakter van het Friesch
Dagblad van toen, en zijn leidend geweest voor het maken van de film. De
originele tekst is ingesproken door Thijs Feenstra, die we nog kennen als veearts

in Baas Boppe Baas. De scènes zijn getekend door illustrator Laurens Bontes uit
Leeuwarden. Tevens is er een heruitgave gemaakt van de brochure, met
tekeningen uit de film en een nawoord van Lútsen Kooistra, dat ook wordt
uitgesproken tijdens zijn afscheid als hoofdredacteur van het Friesch Dagblad op
vrijdag 21 april.
http://www.omropfryslan.nl/persbericht/niet-geknecht

