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COLOFON 

Au Courant is het verenigingsor
gaan van de Vereniging van 
Kranten- en Tijdschriftenverzame
laars (VKTV) en verschijnt vier 
maal per jaar in de maanden 
maart, juni, okober en december. 
Abonnementsprijs inclusief 
limaatschap VKTV: f 40,- p.j.. 
Extra abonnementen f 25,- p.j.. 

REDACTIE 
Klaas Salverda, Doeke Oostra, 
H.J.C . Bosman en Ron Grooten 
(eindredactie en lay-out) . 

POSTADRES REDACTIE 
Redactie Au Courant 
Pla Dr. Govaertsplantsoen 17 
B- 2387 BAARlE HERTOG 
BElGIË 

ADVERTENTIES 
leder lid mag een gratis adverten
tie plaatsen (max. 10 regels). 
Tarieven voor andere advertenties 
op aanvraag . 

BESTUUR 
Voorzitter 
Klaas Kornaat 
Voorstraat 41 
3134 HW VLAARDINGEN 
tel. 0104352041 

Secretaris 
Harald Makaske 
Van Naeldwijcklaan 95 
2651 GM BERKEL EN 

RODENRIJS 
tel. 010 5118428 

Penningmeester 
Alie Oostra 
De Bosporus 6 
8303 WB EMMELOORD 
tel. 0527 698032 

leden: 
U. Nimmegeers; Brasschaat 
België, Otto Sprank; Rosmalen, 
W. Löwenhardt; Amsterdam 

POSTADRES VKTV 
POSTBUS 199 
2650 AD BERKEL EN 

RODENRIJS 

INLEVEREN KOPIJ 

De kopij zo ruim mogelijk voor de 
deadlines van de nummers inleve
ren: 
NR. 1 15 FEBRUARI 
NR. 2 15 MEI 
NR. 3 15 AUGUSTUS 
NR. 4 15 NOVEMBER 

Artikelen en ingezonden brieven 
bij voorkeur uitgetikt/uitgeprint op 
een kolombreedte van 8 cm in 
een zo duidelijk mogelijk letterty
pe en eventueel voorzien van 
duidelijke illustraties. 

JUBILEUMNUMMER AU COURANT 

STOP EEN PAPIEREN TIJGER IN UW TANK 
Veel is al geschreven over het imago 
van onze vereniging, en de nostalgische 
stukken in deze jubileumuitgave zullen 
het clichebeeld deels bevestigen. De 
buitenstaander, zo hij of zij al van de 
VKTV gehoord heeft, denkt steevast 
aan stoffige heren die, in bedompte 
kamers waarvan nooit een raam 
opengaat, prevelend stapels kranten 
doorwerken. Niets is echter minder 
waar. De VKTV bestaat vooral uit 
geïnteresseerde alleslezers die plezier 
beleven aan het vasthouden en 
bewaren van een fragment historie, een 
flits in de tijd, die zonder hun 
inspanningen verloren zou gaan. De 
waarde in geld van de collectie doet 
over het algemeen volstrekt niet 
terzake. Door de verzamelingen van de 
VKTV'ers is het mogelijk te reizen in de 
tijd, oog in oog te staan met 'mensen 
en machten' die de maatschappij van 
nu hebben gevormd. 

Het is dan ook een vergissing te denken 
dat alleen het verleden, in de gedaante 
van 'oude kranten', voor de VKTV'ers 

INDEX 

Voor de liefhebbers is een Index 
op de tien jaargangen van Au 
Courant samengesteld . 

U kunt deze bij het secretariaat 
tegen kostprijs (f 10,- incl. porto) 
bestellen. 

van belang is. De gemiddelde dag- of 
weekbladfreak gebruikt zijn verzameling 
juist om een beter inzicht te krijgen in 
de loop van de geschiedenis, de soms 
chaotische gebeurtenissen van vandaag 
en de ontwikkelingen die de toekomst 
gaan bepalen. De kasten vol 'papieren 
tijgers' zijn een onmisbaar hulpmiddel 
om de stormachtige opkomst van 
'snelle informatie' via CD-ROM, Internet 
en andere media in perspectief te zien. 
'Nieuw' is vaak flitsend en 
overweldigend maar niet altijd beter. 
Het is fascinerend de veranderingen op 
het gebied van publiciteit en 
nieuwsvoorziening te volgen met het 
verleden bij de hand in de vorm van 
dozen en stapels, mappen en leggers 
papier. Dat de buitenwereld de VKTV'er 
daarbij ziet als een merkwaardige figuur 
met een afwijking nemen we graag op 
de koop toe. Tot de geïnteresseerde 
lezer zou ik willen zeggen, wordt lid en 
ontdek de fascinerende wereld van het 
nieuws van gisteren. 

Het bestuur 

I<RANTENDIENST 
DA T MAG IN DE I(RANT! 

De krantendienst is een niet 
commerciële dienstverlening van 
de VKTV aan haar leden, waar
mee beoogd wordt te bemiddelen 
in kranten en tijdschriften en 
andere daarmee samenhangende 
geschriften en voorwerpen. 

Een ieder die afstand wil doen 
van dergelijk materiaal wordt 
verzocht kontakt op te nemen 
met de coördinator van de kran
tendienst: 

Jan de Wit 
Dode Nieuwstraat 20 
5211 EK 's-Hertogenbosch 
tel. 0736142393 

Commerciële aanbiedingen wor
den niet in behandeling genomen. 

'::'J~".'. :,: .. 

.. ,- ' "'\··~ll.. 

f,(;i~/;~),_ 

Op 23 oKJo5er 1995 om 22.07 uur is geDoren 
onze áocn.ter 

Pam 

Cfiristianne 

'JI(jco{e van Ylmersvoort 

Jan áe '/-Vit 

t])oáe 'JI(jeuwstraat 20 
5211 'E'l( 's-JfertogenDoscfi 
'Ter. 073·6142393 

JAN, NICOLE EN PAM VAN HARTE GEFELICITEERD! ' 
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REDACTIONEEL COMMENTAAR 
Als er iets duidelijk uit de grootste 
enquête die ooit onder de leden van 
de VKTV is gehouden naar voren is 
gekomen, dan is het dat we niet een 
stelletje geflipte, op zichzelf gerichte 
verzamelaars zijn. Velen beschouwen 
de antenne die ze ten behoeve van 
het verzamelen van oud papier uitge
schoven hebben als een eigenaardige 
gewoonte. Maar bijna iedereen heeft 
ook het gevoel dat zijn of haar col
lectie een cultuurwaarde vertegen
woordigt. Vandaar dat veel leden de 
jubilerende Vereniging een culturele 
taak toedichten . Een houding die 
over en weer wordt versterkt doord
at het uitwisselen van materiaal in de 
gelederen van de VKTV en daar 
omheen niet sterk ver 
commercialiseerd is, wat ook zo 
moet blijven! 

De Vereniging staat ergens voor . Dat 
is in de afgelopen tien jaar meer dan 
bewezen. Tegen die achtergrond 
doet het zeer dat op een 
rommelmarkt in Rotterdam een groot 
aantal tijdschriften met stempels van 
het vermaarde Matla-archief is 
aangetroffen. Volgens het vakblad 

DAGBLAD VODR NIJMEGEN 

De Journalist zaten er behalve jaar
gangen van Vrij Nederland, oude 
Panorama's en exemplaren van De 
Waarheid ook handgeschreven no
ta's en notities van Matla bij. "Via 
een rommelmarkt kan het zo toch 
nog terechtkomen bij iemand die 
waarde hecht aan oude kranten en 
tijdschriften", redeneerde een van de 
dames-Matla . Maar had Sijthoff Pers, 
die het grootste deel van het 
befaamde archief heeft overgeno
men, niet de weg naar de VKTV 
kunnen vinden? 
Echt triest werden we van het ver
haal waarvan alleen al de foto's 
bewezen hoe slordig er omgespron
gen is met de nalatenschap van de 
Joodse journalist Herman Bleieh. 
Oprichter van Nieuwspoort, jarenlang 
voorzitter van de Bui~enlandse Pers
vereniging en een man met een 
eminente staat van dienst. 

Achttien verhuisdozen waren er door 
de familie uit het pand gehaald. De 
rest is in een zee van vuilniszakken 
als grofvuil op de stoep gezet. Met 
het gevolg dat alles binnen enkele 
uren ten prooi viel aan scharrelaars, 

De Directies 

. van deze dagbladen, ~ 

alle ouder dan 

bieden bij dit 

de wind en een stadsbus die pas kon 
passeren nadat hij een stuk of vijf 
zakken had geplet. Van plakboeken 
tot bankafschriften, foto's, agenda
blaadjes, honderden boeken en zelfs 
een gedenkschrift van Kamp Wester
bork. Alles lag er voor de graai. 
Laten wij het zo zeggen: in beide 
gevallen, en het komt veel vaker 
voor, zou het materiaal bij de VKTV 
in goede handen zijn geweest. 

Daarom past hier een oproep aan het 
bestuur om in samenspraak met de 
leden de naambekendheid van de 
Vereniging verder te vergroten. Daar
naast zou het contact met het Pers
museum verstevigd moeten worden. 
Dat museum kan namelijk meer aan 
onze vereniging hebben, waarvan de 
leden over het hele land verspreid 
wonen, dan het bestuur daarvan 
misschien denkt. Dat geldt ook voor 
uitgevers die hun archief niet com
pleet hebben en voor overkoepelende 
organisaties als de NDP, de NOTU en 
de NNP. Er is in verzamelland nog 
een wereld te gaan! 

REDACTIE 

~~ jubileum 

hun welgemeende ::. UTRECHTSCH J~~t 
gelukwensen aan t\V869 11 ~ NIEUWSBLAD 

:. ~' " ET rJ~ .'11 
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1 0 JAAR V .I<.T.V • 
De historie van de kranten- en tijdschriftenvereniging 

De VKTV bestaat dit 
jaar tien jaar. Reden 
genoeg om in het 
archief te duiken en 
een overzicht van 
markante voorvallen 
uit de geschiedenis 
van de vereniging op 
een rijtje te zetten. 

DE START 
De geschiedenis vangt in 
1 985 aan als kranten-ver
zamelaar Koos Kaspers in 
het NRC Handelsblad van 
5 september van dat jaar 
verhaalt over zijn hobby. 
Dat artikel leverde hem 
tWintig brieven en een 
telefoontje van mw. J.C.E. 
Huizinga, conservatrice 
van het Persmuseum in 
Amsterdam op. Mevrouw 
Huizinga deed de sugges
tie om een vereniging voor 
krantenverzamelaars op te 
richten. Een eerder poging 
in die richting was de jaren 
daarvoor jammerlijk mis
lukt. 
De twintig briefschrijvers 
en zo'n dertig, bij het 
museum bekend zijnde col
lectioneurs, werden uitge
nodigd om op 21 septem
ber over het idee van ge
dachten te wisselen. 

In eerste instantie werd er 
gedacht aan een informele 
landelijke club van couran
ten- en tijdschriften-verza 
melaars en nog niet direkt 
aan een officiële vereniging 
of stichting. 

Bij de oprichtingsvergade
ring - op 21 september 
1 985 - werd een bestuur 
gekozen, dat als volgt was 
samengesteld: 
Voorzitter: 
de heer W. Löwenhardt uit 
Amsterdam, die ook de 
"huisstijl" van de VKTV 
ontwierp. 
Secretaris: 
Koos Kaspers uit 
Gieterveen, al 12 jaar 
verzamelaar van kranten 
en tijdschriften uit binnen
en buitenland. 
Penningmeester: 
de heer S. Brouwer uit 
Houtigehage, actief verza 
melaar sinds 1953. 
leden: 
Doeke Oostra uit 
Leeuwarden, verzamelaar 
van krantekoppen en Otto 
Spronk uit Den Haag, 
collectioneur. 

Toen besloten werd tot het 
oprichten van een vere
niging werd direct de hui
dige naam gekozen: De 
Vereniging van Kranten- en 
Tijdschriftenverzamelaars . 
Pretentieus werd daar de 
Engelse vertaling aan toe
gevoegd: The Dutch 
Newspaper Collectors 
Club. 

De eerste bestuursverga
dering vond op 1 9 oktober 
1985 te Assen plaats . 
Daar werd de doelstelling 
van de vereniging als volgt 
omschreven: "Het ver
spreiden en vergaren van 
kennis en van het internati
onale perswezen in de 
meest uitgebreide zin ". 

AU COURANT 
Van het begin af aan richt
te de verenig ing haar blik 
over de grenzen . Toen in 
1986 werd besloten een 
verenigingsorgaan uit te 
geven, werd ook hiervoor 
een internationale aanpak 
gekozen. Onbescheiden 
werd gekozen voor een 
tweetalige uitvoering: 
Nederlands en Engels. 
Door deze opzet - die en
kele jaren later zou worden 
opgegeven - haalde hoofd
redacteur Doeke Oostra 
zich veel extra werk op de 
hals. 

Om een goede naam voor 
het blad te krijgen werd er 
een titelwedstrijd uitge
schreven. Een groot aantal 
suggesties kwam binnen. 
Gekozen werd echter voor 
'Au Courant' . 

Het eerste nummer van 
onze " Au Courant" ver
scheen voorjaar 1986. 
Hoewel nog bescheiden 
van omvang met 1 2 pagi
na's, werd dit gedrukte 
verenigings-orgaan enthou 
siast ontvangen. De aan
vankelijke opzet was om 
ieder nummer in een afwij
kende formaat te laten 
verschijnen. 

Zo rolde het tweede num
mer als een echte krant 
van de persen van Trouw. 
Deze goed geslaagde stunt 
zorgde voor veel publiciteit 
en droeg bij aan de 
bekendheid van de vereni
ging. De VKTV was inmid
dels gegroeid tot zo'n 100 
leden. 

Amsterdam, ,4 augustu s 1985 

U I TNO D ! G r N G 

L.S. , 

Na",r aanleiding van enkel" a!"t ikelen in Nederlandse do~gblader. 

is van 'rerschillende kanten enthousiast ger"ageerd op het idee 

in 3ederland een verenigin g van krantenverzamelaars op te richten. 

Met ~edewerking van het Nederlands P , !" s mu seum kan een eerste, 

verkennende , vergadering worden georganiseerd. 

Deze zal worden geh oude n op 

zaterdag 2, september 1985 , 11.00 uur 

in het Nederlands Persmuseu~, Oude noogstraat 24. 1012 CE Amsterdam, 

tel. 020- 525 3908. 

Belangstellenden - I.ite!"aard ook degenen die op 21 september a.s. 

verhinderd zijn - worden verzocht zich v66r 15 september op te 

geven bij het Nederlands Persmuseum. 

DE GROEI 
Op 1 januari 1 987 vond 
een bestuurswisseling 
plaats . Koos Kaspers werd 
voorzitter, Doeke Oostra 
secretaris en Alie Oostra 
Penningmeester. Op 31 
augustus werd, na het 
plotseling overlijden van 
Koos Kaspers, Ulrik Nim
megeers tot voorzitter 
benoemd. 

De activiteiten van de 
vereniging werden verder 
uitgebouw, waardoor het 
ledenaantal langzaam maar 
gestaag doorgroeide. In de 
zomer van 1 990 was het 
ledental al gestegen tot 
127. Met name de inspan
ning van de heer Kreuzen 
droegen bij tot de groei 
van de VKTV. Deze 
inspanning leverde hem 
het ere-lidmaatschap van 
de vereniging op. 
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S. Br uwer, 
O~m . ~cherweg 37, Houtigehage 

J.'ç .E. / Huizinga, 
Ne~ands Persmuseurn 

K. Kaspers, 
Boerendijk 3, Gieterveen 

o HET VKTV-MANNETJE IN ONTWERP 
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10 JAAR V.K.T.V. 

DE HISTORIE VAN DE KRANTEN- EN TIJDSCHRIFTENVERENIGING 
(vervolg 

In het voorjaar van 1991 
werd de magische 1 50-
leden grens bereikt. 
Op 9 november van dat 
jaar droeg de heer Nimme
geers de voorzittershamer 
over aan Klaas Kornaat. 

In 1994 vond een volgen
de bestuurswisseling pla
ats. Doeke Oostra had 
besloten zijn activiteiten in 
de vereniging te verminde
ren en droeg het secretari
aat over aan Harold Ma
kaske. Met zijn komst trad 
de vereniging het compu
tertijdperk binnen. Zijn 
eerste daad was namelijk 
het automatiseren van de 
ledenadministratie. Na 
enkele kinderziektes dreigt 
het nu efficiënt te functio
neren. 

VKTV(-ERS) IN DE PERS 
Een aantal leden van onze 
vereniging is in de loop 
van de tijd in de publiciteit 
verschenen. In binnen- en 
buitenland wisten leden 
nieuws te maken met hun 
verzameling oud-nieuws. 
Diverse kranten hebben 
aandacht geschonken aan 
de talloze tentoonstellin
gen en andere activiteiten 
van onze leden. Ook werd 
aandacht besteed aan de 
vereniging zelf. Artikelen in 
onder andere Gooi en 
Eemlander, de Soester 
Courant en Trouw hebben 
bijgedragen aan de naams
bekendheid van de vereni
ging. 

Ook de 'vakbladen' voor 
verzamelaars besteedde 
aandacht aan de VKTV. In 
De Verzamelkrant en Boe
ken Post verschenen arti
kelen over de vereniging. 

EXCURSIES 
Hoewel de excursies van 
de vereniging niet de pers 
gehaald hebben, droegen 
zij w~1 bij aan de verstevi
ging van de band tussen 
de verzamelaars. De dag
blad musea in Aken , Ant
werpen en Amsterdam 
waren doel van een aantal 
excursies. Ook werd een 
aantal keer een bezoek 
gebracht aan gespeciali
seerde antiquariaten. 

ZUSTERVERENIGINGEN 
Niet alleen in eigen kring 
werden de kontakten ver
der uitgebouwd. Ook met 
buitenlandse zustervereni
gingen werden allianties 
gesloten. Zo vond informa-

tie-uitwisseling plaats met 
de N.C.S.A. in de Verenig
de Staten (200 leden) en 
Ajourep in Frankrijk (100 
leden). Daarnaast werd 
een samenwerkingsover
eenkomst met de Docu
mentatiegroep '40 - '45 
aangegaan . Eénmaal per 
jaar wordt een gezamenlij
ke ruilbeurs georganiseerd. 

RUILBEURZEN 
Naast deze ruilbeurs in het 
najaar is het regel, dat ook 
ieder voorjaar een eigen 
beurs wordt gehouden . 
Hiervoor is de vereniging 
onder andere te gast ge
weest bij het Persmuseum, 
op Schiphol en in het Ko
ninklijk Nederlands Leger
en Wapenmuseum te 
Delft. Soms werden deze 
ruilbeurzen aangekleed met 
exposities van één of 
meerdere leden. 

TENTOONSTELLINGEN 
Ook in het Perscentrum 
Nieuwspoort heeft de 
vereniging een aantal zeer 
geslaagde tentoonstellin
gen gehouden . Zo werd in 
het verkiezingsjaar 1 994 
drie keer uitgepakt op het 
terrein van de landelijke, 
gemeentelijke en Europese 
verkiezingen. Een jaar later 
werd rond de bevrijding 
een overzicht gegeven van 
bevrijdingskranten . 

TOEKOMST 
10 JAAR V .K.T.V. ligt 
achter ons. De ogen zijn 
gericht op de toekomst. 
Nieuwe activiteiten en 
nieuwe leden zullen bijdra
gen tot het springlevend 
en aktief houden van de 
vereniging en Au Courant 
zal gevuld blijven met 
nieuws over alle facetten 
van gedrukt' oud-nieuws' 

ONDERZOEK: 
AllE OOSTRA 
TEKST: 
H.J.C. BOSMAN 
HAROLD MAKASKE 

~~~~~~~MTSTE NIEUWS 
~~~:~rHE LATESf NEWS 

VERESIGING VAN KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN VERZAMELAARS [' JAAI1J;AHG1 OJ 
THE DUTCH NEWSPAPERS COLLECI'ORS CLUB VOLUME 1 ~ 

TIEN JAAR VERENIGING VAN KRANTEN- EN TIJDSCHRIFTENVERZAMELAARS 5 



Het is waar. Niet ie
dereen kan onderdui
ken in de woelige 
wereld van het dag
bladbedrijf. Wel kan 
men, op haar of zijn 
eigen plaats en wijze, 
kranten - het product 
van de Koningin der 
aarde - verzamelen . 
Beoefent men beide 
"sporten ", dan is men 
waarlijk een bevoor
recht mens. 

HISTORISCHE PLEK 
Jawel, "Waerde Leser" , zo 
heb ik dat ervaren. Medio het 
jaar 1 963 trad ik, na twee en 
een half jaar bezorgingsacti
viteiten, in vaste dienst bij 
het in die dagen gerenom
meerde dagblad het Alge
meen Handelsblad. De krant 
was gehuisvest in een bijzon
der sierlijk gebouw met een 
karakteristieke gevel van 
natuursteen en fraaie Ju
gendstil-elementen. Wie zich 
de moeite getroost even over 
de Amsterdamse Nieuwezijds 
Voorburgwal te gaan, ziet 
daar, schuin achter het 
Paleis, nog altijd het gebouw 
van het Algemeen Handels 
blad met de schilderachtige 
geannexeerde historische 
panden. Het gehele blokN.Z. 
Voorburgwal, Paleisstraat, 
Spuistraat en Keizerrijk 
behoorde tot het complex. 

Het was een rijk avontuur 
rond te dolen door de wir-war 
van gangen en pittoreske 
afdelingen. Kortom, het was 
aangenaam te vertoeven in 
het monumentale pand en de 
statige aangrenzende perce 
len, de historische plek, waar 
in de Franse tijd de "Natio
naale- en Bataafsche Cou
ranten" werden gedrukt en 
uitgegeven door H.A. Banse 
en D. Barentse en enige 
decennia later n De Neder
landsche Financier" door P. M. 
V.d. Made. Op hun couranten 
lezen we "In de Stilsteeg" , 
de oude naam van de Pa
leisstraat tussen de N .Z. 
Voorburgwal en Spuistraat. 

KLEINEPERSBIBLIOTHEEK 
In het jaar 1965 verscheen 
het Handelsblad in een oplaag 
van ruim 65.000 expl .. Een 
abonnement kostte f 12,50 
per kwartaal; f 1 ,00 per week 
en een los expl. f 0,20. Vol
gens een adres- en telefoon
lijst telde het blad exact 500 
personeelsleden in vaste 
dienst. Eén daarvan was mijn 
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I<RANTEN 
BRON VAN LEVENDE GESCHIEDENIS 

"grand professeur" Jaap Balk, 
stadsredacteur met faam, 
schrijver van o.a. de rubriek 
" Onder de Keizerskroon". 
Enthousiast liet ik toendertijd 
Balk, en terloops ook menig 
andere bedrijfsgenoot, weten 
zeer geïnteresseerd te zijn in 
de Nederlandse pers
geschiedenis. Die belangstel
ling kwam natuurlijk door 
Balk's boeiende verhalen en 
mijn niet aflatende voettoch
ten door de gebouwen. 

Mijn interesse werd beloond . 
In korte tijd werd ik eigenaar 
van een weliswaar kleine, 
doch waardevolle persbibli
otheek met enke l e 
"technische" toebehoren en 
..... ik bezat al 3 kranten . 
Gekregen van mijn vader. 

Met"HetVolk", "Het Parool" 
en "De Vliegende Hollander" 
startte ik de verzameling. 
Uiterst moeizaam, dat wel. 
Gelukkigerwijze kwam daar 
jaren later verandering in. 

ARCHEOLOGIE EN KRANT 
Naast de pershistorie reser 
veerde ik een gedeelte van 
mijn vrije tijd voor de stads-
archeologie. Evenzeer een 
fascinerende bezigheid. Ik 
was aangesloten bij de 
A.W.N. (Archeologische 
Werkgemeenschap voor 
Nederland). Van de Gemeen
telijke Archeologische Dienst 
Amsterdam kregen de leden 
toestemming in een bepaald 
gebied wat te gaan spitten. 
Het bleek al gauw dat we ook 
archiefonderzoek moesten 
doen. Tijdens een stoomcur
sus bij de Gemeentelijke 
Archiefdienst kregen we een 
rondleiding door het gebouw. 
De afdeling, of beter gezegd 
de kluis, met jaargangen en 
leggers van oude kranten, zal 
ik niet snel vergeten. Een 
mede-opgraver die overtuigd 
raakte van mijn laaiende 
bezieling, verwees mij naar 
de "zwarte markt" in Bever
wijk. 

Aldaar aangekomen begaf ik 
mij in een immense menigte. 
Na bijna een halve dag speur
werk zag ik plots een fraai 
getooide kraam met allerlei 
curiosa, kranten en tijdschrif
ten, enkele hangend over een 
gespannen stuk touw, de 
duurdere exemplaren keurig 
in een plastic-map aan een 
wasknijpertje. Iemand die zo 
zijn waar presenteert en de 
beste kans van slagen heeft, 
kan maar één man zijn: uniek 
en sympathiek, ons mede-lid 
A. Kreuzen. 

Hij is in derde aan leg de 
grondlegger geweest van mijn 
inmiddels ongekende "pro
fessionele" collectie. 
"So is 't gecomen" . 

TROTS EN WEEMOED 

Na de oprichting van de 
V .K.T. V., waarbij ik "actede 
présence" gaf - nu tien jaren 
geleden - zijn er nieuwe en 
goede contacten gelegd. 
Thans noem ik geen namen. 
Ik wil niemand in mijn ver
getelheid passeren of te kort 
doen. Ik ben trots. Trots op 
mijn verzameling en inmiddels 
omvangrijke persbibliotheek. 
Trots op de jarige V.K.T.V. 
T rots dat Amsterdam als het 
oudste krantencentrum van 
West-Europa geldt. 

Het is een trots met een 
scherpe schaduwzijde. Het 
stemt mij altijd weemoedig 
terug te kijken op de vergle 
den jaren, de tijd dat de Nieu
wezijds Voorburgwal de 
Fleetstreet van Amsterdam 
was. Op het omslag van het 
onvolprezen naslagwerk n De 
Nederlandse krant 1 61 8-
1978" van Dr. Maarten 
Schneider en Dr . Joan He
mels lezen we: "In de laatste 
vijftien jaar heeft de Neder
landse dagbladpers ingrijpen
de wijzigingen ondergaan. De 
'krantenpaleizen' zijn afgebro
ken of kregen een andere 
bestemming". Het is waar. 
Het is intens triest. Voor 
"hen" is er geen monument. 
Geen pershistorisch-centrum 
of museum ter plaatse. De 
Amsterdamse Nieuwe Zijds 
huilt, waar het eens heeft 
gelachen. 

Christoffel Plantijn 
(1520-1589) 

Ik betreur het dat Het Ne
derlands Persmuseum haar 
tent heeft opgeslagen in het 
Oostelijk Havengebied. Het 
hoort daar niet. Schepen in 
de haven(s) - kranten op de 
Nieuwe Zijds. Punt uit!!! 
Hopelijk komt daar nog eens 
verandering in . 

TOT SLOT 
Archeologie - kranten. 
Het bodemarchief - het ge
schreven archief . Twee bron
nen levende geschiedenis. 

Kranten verzamelen. Verza
melen of het de gewoonste 
zaak van de wereld is. Kran
ten met een pershistorie van 
een bovenaardse schoonheid, 
die een menig ogenblik doen 
vergeten welk een schoon
heid en welk een verrassin
gen er met ijverig zoeken nog 
in de aarde vallen te ontdek
ken. 

V.K.T.V. 
van harte gelukgewenst. 

Dick R. Voortman 

VRAAG HET DE KENNERS 
Een belangstellende stuurde ons onderstaande kopie van het tijdschrift 'Licht'. 
Deze 'populair-wetenschappelijke uitgave onder redactie van John Kooy is in 
1926 en 1927 verschenen bij uitgeverij De Haan in Utrecht. 

WIE VAN ONZE LEDEN KENT DIT BLAD EN KAN 
HIER MEER INFORMATIE OVER VERSTREKKEN? 
REACTIES GRAAG NAAR DE REDACTIE . 
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"EEN I<AMERLID IS ALTIJD OP ZOEI<. 
Interview met PvdA I(amerlid Gerrit Valks 

Gerrit Valk, Tweede 
Kamerlid voor de Partij 
van de Arbeid is 
woordvoerder 
buitenlandse zaken en 
cultuur. Het eerste levert 
aanzienlijk meer 
publiciteit op, maar het 
tweede terrein is hem 
even lief . Klaas Salverda 
sprak met hem. Over het 
leesgedrag van een 
Kamerlid en over 
bewaren : -Het is maar 
goed dat er zoveel 
verdwijnt- . 

Hij was ooit de jongste 
archivaris van Nederland. 
Hij weet dan ook alles over 
verzuren; van papier wel te 
verstaan . Valk: "Zelfs het 
bladeren levert al pro
blemen op. Het zweet in je 
handen heeft aHijd een 
chem ische reactie tot 
gevolg". 

Als oud- gemeentearchi
varis van Alkmaar heeft hij 
van nabij gezien hoe de 
Alkmaarsche Courant van
af de tweede helft van de 
vorige eeuw in het archief 
verbrokkelde. samen met 
de uitgever, de Verenigde 
Noordhollandsche Dag
bladen, heeft hij de krant 
kunnen redden. De hele 
geschiedenis is veilig op 

Valk ziet met genoegen 
hoe het Deltaplan voor het 
cu ltuurbehoud op dit 
moment handen en voeten 
krijgt. De Koninklijke 
Bibliotheek in Den Haag is 
een enorme inhaalslag aan 
het maken. Lokaal zijn er 
nog wel bedreigingen, 
meent hij. Het is volgens 
hem aan gemeentebestu
ren om voor het bewaren 
van plaatselijke bladen 
geld beschikbaar te stellen. 

Over het belang ervan is 
geen twijfel mogelijk: "De 
krant is een zeer goede 
bron voor het bestuderen 
van de politieke geschie
denis", meent Valk. 

Voor het overige is hij er 
niet rouwig om dat er veel 
oud papier verdwijnt: Dat 
is maar goed ook. Je kunt 
niet alles bewaren". 

ARCHIEFWET 
Bij de behandeling van de 
arch iefwet vorig jaar 
haalde Valk zelfs een 
strofe uit de Internationale 
- "Die stroom rijst al meer 
en meer" - aan om de 
aanwas van het archief in 
ons land te schetsen. 

Toch worden er ondanks 
alle wettelijke bepalingen 
en ingebouwde zekerheden 
ook bij het Rijk soms nog 
iets te rigoureus stukken 
weggegooid. Valk somt 
met spijt een paar missers 
op. "ik denk daarbij aan 
kostbaar materiaal van de 
Militaire Inlichtingendienst 
en uiteraard de BVD
stukken" . 

Als Kamerlid gooit hij weg 
wat hij altijd weer kan 
opvragen. Zoals negentig 
procent van de Kamer
stukken (ruim 50.000 
pagina's per jaar! red.) 
bijvoorbeeld . Valk schetst 
de _ gevolgen van het 
selectieproces waarin hij 
continu verkeert: "Ik heb 
relatief weinig archief. Dat 
mag bijzonder heten voor 
een historicus". 

Welke kranten leest hij? 
Kamerlid Valk: "De 
Volkskrant, NRC Handels
blad en van de regionale 
dagbladen de Alkmaarsche 
Courant. De overige lande
lijke kranten zie ik vaak 
even in de leeskamer van 
de Tweede Kamer in. Of 
snel de koppen op het 
station" . 
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Van de weekbladen leest 
hij bijna standaard Vrij 
Nederland. "En ik lees 
graag over sport. Ik heb 
een abonnement op 
Voetbal International", 
haast hij zich eraan toe te 
voegen. 

Een Kamerlid is altijd op 
zoek, meent hij. Het klinkt 
bijna filosofisch, maar blijkt 
heel beroepsmatig bedoeld 
te zijn. "Krantlezen is voor 
ons een vak geworden . 
Dat is een nadeel als je in 
de politiek zit. Want je 
bent bij alles wat je leest 
heel sterk gericht op: kan 
ik er wat mee, moet ik er 
wat mee doen?" 

En hoe vindt hij dat hij als 
Kamerlid in de pers uit de 
verf komt? "In het alge
meen vind ik de parlemen
taire verslaggeving veel te 
summier. Te beknopt. 
Maar ik ben redelijk 
tevreden over wat er over 
mij geschreven wordt. Eén 
keer ben ik in de pen ge
klommen. Dat was toen de 
Volkskrant in een verhaal 
over weigeryuppies (die de 
dienstplicht ontlopen, red.) 
mij in de kop citeerde met: 
'De boerenlullen zijn het 
haasje'. Zulke woorden zal 
ik echter nooit gebruiken. 
Gelukkig hebben ze mijn 
brief onmiddellijk geplaatst, 
want ik had uit het 
agrarisch milieu al heel veel 
boze reacties ge-kregen" . 

Zelf heeft Valk naar eigen 
zeggen nog nooit een grote 
uitglijder gemaakt. "Maar 
dat komt misschien ook 
omdat ik niet zo hengel 
naar publiciteit. Ik zal 
mijzelf nooit over
schreeuwen opdat ik maar 
aangehaald wordt". 
Ongerust over de voort
schrijdenden persconcen
tratie is Valk niet. "De 
persvrijheid is niet in 
gevaar. De Nederlandse 
pers weersp iegelt de 
politieke culttJur. Die is ook 
niet zo hard" . 

Valk eindigt waar hij zelf 
ooit begon, in Alkmaar: 
"De Alkmaarsche Courant 
is geen ander beleid gaan 
voeren sinds de krant tot 
het Telegraaf-concern 
behoort. De redactionele 
onafhanke lijkh eiCl is 
gebleven. Als die waar dan 
ook in gevaar komt, komen 
er vanzelf wel nieuwe 
initiatieven" . 

• • 

ik op pad geweest 
.:ggen waar Kok voor 
Ifdelingen waren 
'e nscn hingen jan-
~ lijn,'" 

Aan heto 
leidsterr. 
lijks toe Klaas Salverda 

tS het meest za l mis · 
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AANGEBODEN 
- Onberispelijke Esso wegenkaart Nederland (met 

flevopolder en Markerwaard nog in ontwerp) met 
diverse stadsplannen, geïllustreerde kaart van 
Nederland, wapens van de provincies etc. (jaartal 
onbekend). f 20,-

- Situatiekaart groot formaat over de bevrijding van 
de Schelde in '44 '45 (bijlage op 

luxepapier/Gazet van Antwerpen d.d . 7 juni 1994). 
f 20,-
Ulrik Nimmegeers 
Van de Wiellei 74 
B-2930 Brasschaat 
België 

AANGEBODEN/RUIL 
- Tientallen kranten uit de oorlogsjaren: 

vanaf de Spaanse burgeroorlog, inval in 
diverse staten, Polen, de oorlogsdreiging, 
meidagen' 40, diverse grote veldslagen en 
gebeurtenissen tot eind 1945. 

- Eerste nummers van: De Rotterdammer, Nieuwe 
Leidsche Courant, Herrijzend Nederland. 
Mededelingenblad voor Tilburg . Het Nieuwsblad 

van het Zuiden. 
- Laatste nummers van: Dagblad van Noordbrabant, 

Algemeen Handelsblad (pamflet), De Telegraaf van 
1 6 en 20 april 1 945 (stencils). 

GEVRAAGD 
- Illegale bladen 1 940 - 1 945 
Andre de Rijck 
TEL. 076 59633787 

GEZOCHT 
- Geïllustreerde pin-up en pulp tijdschriften 

(o.a . Glamourmagazine en Detective- magazine). 
- Erotische tijdschriften uit verschillende periodes. 
Bart Meppelink 
TEL. 0522 258289 

GEZOCHT 
Kranten en tijdschriften uit de voormalige DDR 
J. Pomp 
TEL. 0599 619644 

GEZOCHT 
Kwartaalblad: "Voor waarheid en recht" 

uit de 

AANGEBODEN 
"Oud Horst in het nieuws ft: zes boeken, waarin aan 
de hand van ca. 6000(!) kranteberichten, lokale 
geschiedenis wordt geschreven (1843 - 1945) 
Prijs f 39,50 per deel 
Loe Derix 
TEL. 077 3983961 

AANGEBODEN 
Gebonden jaargang Geïllustreerd zondagsblad voor 
katholieken (uitgave De Tijd en De Amstelbode) 
Puntgaaf, jrg . 1913/1913 (nr. 1 - 52). Prijs f 65,-. 
Vraag alvast de gratis tijdschriften- en krantenlij st aan 
G.W.Oskam 
TEL. 020 6402575 
(na 18.00 uur of antwoordapparaat) 

GEVRAAGD 
- Nederlandse dagbladen : Het Parool (nr. 1 - 40), 

Algemeen Handelsblad, Het Vaderland, Friese 
Courier, N.R .C., Leeuwarder Courant. regionale 
bladen; 

- Belgische dagbladen: Het Laatste Nieuws, Het 
Nieuws van den dag, 't Vrije Volksblad; 

- Surinaamse dagblad: De West; 
Wiebe Haagsma 
TEL. 0503061897 

GEZOCHT 
- Jaargangen (ook losse nummers) van het talenblad 

Lectura; 
- De nrs. 1, 2, 3 en 4 van de eerste jaargang en de 

nrs. 19 en verder van het Dectective Magazine 
Klaas Vanderspoel 
TEL. 050 -5255791 

GEVRAAGD 
- Jaargang 1938 van "Opwaartsche Wegen" (prot. 

chr. literair tijdschrift) 
- De Blaasbalg (huis-aan-huis verspreid tijdschrift 

1939 van de Stichting "Weest op uw Hoede") 
Jrg. 1946 en 1947 van "Ruim Baan" 

(jeugdtijdschr. ) 
- Jrg. 1928 van "Ons Eigen Tijdschrift" Uitgegeven 

door Van Houten . 
Marcel Raadgeep 
TEL. 015 2159040 

ca. 35 jaargangen 1933 - 1968. Ontstaan 
wantoestanden in de Ned. Hervormde 
Redacteur was dhr. C. Costerus 

Kerk. GEZOCHT 

F. Vreeken 
0172 616964 

GEVRAAGD 
- Pamfletten van Christoffel Plantijn (16e eeuw) 
- Couranten vanaf 17e eeuw tot circa 1900 en 

periode 1 940 tot 1 948 
- Persliteratuur en -curiosa 
Dick R. Voortman 
TEL. 020 61 50880 

GEZOCHT 
Ingeboden jaargangen van "De Spiegel", "Arend" 
en "Op den Uitkijk". 
P.J . Boers 
TEL. 0184 420326 

GEVRAAGD 
- Kerstnummers van het tijdschrift "Op De Hoogte" 
- Panorama van 7 december 1957 
- (krantenJadvertenties van Droste 
W. Loeffen 
TEL. 020 6979400 

- Nederlandse- en buitenlandse kranten uit de 
eerste helft van de 17e eeuw; 
- curiosa op persgebied. 
Louis Nierynck 
TEL. 0118470172 

AANGEBODEN 
Diverse nummers van "De Tribune" (orgaan van de 
Communistische Partij Holland) 1 908 - 1914; 

GEVRAAGD 
- Soldatenkranten 1939 - 1945 
- Kranten en tijdschriften van extreem linkse en 

rechtse politieke organisaties 1 900 - 1 945 
- Exemplaar van tijdschrift "Recht voor Allen" 
G.A. Seffinga 
TEL. 0592 272160 

GEVRAAGD 
- brochures/kranten/tijdschriften Ned. bezetting 
- brochures/kranten/tijdschriften Ned. Liberalisme 
- Asterix-curiosa 

AANGEBODEN 
- Het Schild (R.K. maandblad) 1945 - 1946 

- brochures/tijdschriften Ned. bezetting 
- kranten jaren dertig/bezettingstijd 
Harold Makaske 
0105118428 

GEVRAAGD 
Kranten van voor en tijdens de bezettingstijd 
B. van Beets 
0235714931 

GEVRAAGD 
- Brochures politieke partijen, vakbonden en ander 

propaganda materiaal , 
- geïllustreerde tijdschriften, 
- alles over de Verenigde Staten 20e eeuw. 

AANGEBODEN 
Groot aantal jubileum en eerste nummers en allerlei 
groot nieuws in dag- en weekbladen. 
Klaas Kornaat 
0104352041 

GEVRAAGD 
Krantetitels wereldwijd veel ruilmateriaal aanwezig! 

Doeke Oostra 
0527698032 

GEVRAAGD 
Ansichtkaarten met afbeeldingen van kranten . 
Alie Oostra 
0527698032 

8 TIEN JAAR VERENIGING VAN KRANTEN- EN TIJDSCHRIFTENVERZAMELAARS 



In de eerste maanden 
van 1995 werden alle 
VKTV-Ieden benaderd 
om antwoord te geven 
op een aantal vragen. 
Hoewel door allerlei 
omstandigheden een 
handvol leden uitein
delijk niet is gehoord, 
was het resultaat van 
de telefonische enquete 
een behoorlijke stapel 
formulieren met me
ningen, mededelingen 
en persoonlijke ontboe
zemingen. Onze opzet 
was om een beter in
zicht te krijgen in wat 
de leden bezighoudt en 
te peilen of onze evene
menten en bovenal' Au 
Courant' aan de ver
wachtingen voldeden. 
Hieronder een bloemle
zing uit de antwoorden 
en een voorzichtige 
poging tot het formule
ren van het 'VKTV
gevoel'. 

DE VERZAMELING 
Het kwam niet als een verras
sing dat de interessen van de 
leden zeer uiteenlopen . De 
familie Thorbecke, Wijk aan 
Zee, personeelsadvertenties, 
rechtse politieke bewegingen 
en Droste chocolade hebben 
op het eerste gezicht weinig 
met elkaar te maken . Toch was 
het kenmerkend dat vrijwel 
iedereen in de collega-VKTV'er 
een geestverwant meende te 
hebben ontdekt. Conclusie kan 
slechts zijn dat het niet uit
maakt wat men verzamelt maar 
dat een gemeenschappelijke 
liefde voor het 'historisch 
document' en het 'papieren 
tijdsbeeld' voldoende basis 
voor een vereniging vormt. 

Opvallend is dat we een gemid
aeld 'oude' vereniging zijn. Dat 
mag althans worden afgeleid 
uit het feit dat ruim een kwart 
van de leden verklaarde al 25 
jaar of langer bezig te zijn met 
verzamelen. Natuurlijk zijn er 
ook een aantal ' groentjes' lid 
maar de veteranen zetten de 
toon. De oorsprong van het 
verzamelthema hing in veel 
gevallen samen metjeugderva
ringen, bijvoorbeeld het op
groeien in een bepaalde stad 
of streek, of het jong getuige 
zijn van wereldgeschiedenis. 

JUBILEUMNUMMER AU COURA NT 

~ 

DE ENQUETE 
Tien jaar VI{TV onder de loep 
Vermakelijke en steeds terug
kerende onderwerpen zijn de 
bergruimte en de opbergsyste
men. Suggereerde een automa
tiseringsenthousiast dat al dat 
papier gewoon weggegooid 
kan worden omdat alles be
schikbaar is op het beeld
scherm, de meesten van u 
worstelen nog steeds met de 
aanzwellende krantenmassa. 
Een eenduidige oplossing 
hiervoor zal wel nooit gevon
den worden en tot die tijd 
behelpen we ons, zo leert de 
enQuete, met dekenkist, ar
chiefdozen, zuurvrije hoezen, 
tekening mappen 'met lintjes' , 
zelfgemaakte systemen 'op 
maat', vleesdozen van Bec
kers, donkere kasten en handi
ge hoeken op zolder. Centraal 
stond echter de verzuchting 
dat het systeem nog niet opti
maal functioneerde en dat veel 
stukken het nog moesten doen 
als onderdeel van ' losse sta
pels'. 

Zo divers als de verzamelingen, 
zo verschillend de bronnen 
waar alle papieren schatten 
vandaan komen. Toch was een 
veel gehoorde wens dat de 
onderlinge contacten in de 
VKTV (ruilen, vraag en aanbod 
van specifieke stukken, adres
senuitwisseling etc) verbeterd 
moeten worden. Het bestuur 
is het hier van harte mee eens 
en zal in de komende tijd nog 
meer aandacht proberen te 
schenken aan middelen om 
elkaar aanwinsten te bezorgen. 

DE VERENIGING 
Er blijken maar een paar manie
ren te bestaan waarop iemand 
lid is geworden van de VKTV. 
Of men behoort tot de 'harde 
kern' uit 198q, die meteen 
actie heeft ondernomen na het 
initiatief van Koos Kaspers en 
er vanaf de oprichting bij is, 
of men is ingelijfd door onze 
reizende ambassadeurs, de 
heren Kreuzen en Nierynck. 
Een minderheid heeft gerea
geerd op activiteiten van de 
VKTV (beurzen, tentoonstellin
gen) of publikaties in dag- of 
weekblad. 

Een verzamelaar blijft een 
verzamelaar, want gevraagd 
naar de drijfveer om lid te 
worden antwoordt vrijwel 
iedereen : om de collectie uit 
te breiden en vruchtbare con
tacten met andere leden op te 
bouwen . Informatie via 'Au 
Courant' wordt als zeer belang
rijk en onderhoudend gezien, 
maar komt voor velen toch op 
de tweede plaats. De verwach-

tingen wat betreft aanwinsten 
worden lang niet altijd vervuld. 
Gelukkig vinden de meeste 
leden dit niet zo erg aangezien 
ze beseffen dat hun specialis
me redelijk uniek is. Een verza
melaar van eerste nummers 
heeft logischerwijs geen doos 
vol politieke pamfletten en 
reclameposters op zolder sta
an. Bovendien zou het bewaren 
van allerlei overbodig materiaal 
('om ooit nog eens te ruilen') 
al snel leiden tot het dichtslib
ben van de schaarse ruimte en 
claustrofobie bij alle huisgeno
ten. 

Wat betreft activiteiten van de 
vereniging hoorden de enQue
teurs eigenlijk weinig nieuws. 
Beurzen, clubreizen, ontmoe
tingsdagen, lezingen en ten
toonstellingen, men vindt het 
allemaal prachtig maar een 
meerderheid ziet er weinig in, 
dat wi l zeggen, men gaat 
eigenlijk nooit. Dit merkwaardi
ge verschijnsel kent het be
stuur al tien jaar, en het besef 
is langzaam gegroeid dat het 
organiseren van VKTV-dagen 
de club levend houdt, maar dat 
altijd dezelfde mensen aanwe
zig zijn. Op zich zouden we dat 
graag anders zien maar het 
verleden heeft geleerd dat onze 
vereniging het niet in zich heeft 
te zorgen voor drukbezochte 
beurzen of stampvolle zalen. 
We zullen blijven proberen 
steeds weer nieuwe leden te 
mobiliseren, de jubileumdag in 
Antwerpen bewees weer eens 
dat dit niet voor niets is, maar 
de realiteit dwingt ons tot een 
bescheiden aanpak. 

Natuurlijk hebben we alle 
begrip voor het feit dat drukke 
werkzaamheden, verplichtingen 
in het weekend, het vervoer 
over grote afstand, gevorderde 
leeftijd of gebrek aan interesse 
een bezoek aan een VKTV -dag 
in de weg staan. Het is trou
wens opvallend dat veel leden 
afkomstig zijn uit het' vak' , dat 
wil zeggen de journalistiek, het 
geschiedenisonderwijs of de 
archief/ bibliotheekwereld. Het 
gemiddelde VKTV-lid is overi
gens geen luiwammes. Iemand 
verklaarde zelfs dat hij weinig 
tijd over had omdat hij regel
matig de marathon liep. 

AU COURANT 
Een grote meerderheid van de 
VKTV-Ieden had een gunstig 
oordeel over ons verenigings
blad. Een derde van de club 
(48) verklaarde zelfs elke pagi
na te verslinden. Vooral de 
vaste rubrieken (Salverda, 
Nierynck, dagblad in focus, 

lijsten per land/streek) werden 
overwegend positief gewaar
deerd. Over de ruime aandacht 
voor de Tweede Wereldoorlog 
waren de meningen verdeeld, 
de voor- en tegenstanders 
bleken elkaar aardig in even
wicht te houden. Hoe het ook 
zij, vijftig jaar bevrijding ligt 
achter ons dus de loop van de 
geschiedenis dwingt ons tot 
een gewijzigde aanpak. U hoort 
daar nog meer van . 

De minder optimistische gelui
den hadden vooral betrekking 
op twee zaken. Ten eerste 
stoorden sommigen zich aan 
de minder professionele uitvoe
ring en opmaak van het blad. 
Zelfs vielen de woorden 'kneu
terig'en'Hodderig'.Deredac
tie probeert er voortdurend het 
beste van te maken maar een 
aantal voor de hand liggende 
f actoren maken onze speel
ruimte gering. Het budget is 
beperkt dus kleurig en optimaal 
uitgevoerd drukwerk zit er 
gewoon niet in. Daarnaast 
moet een kleine groep mensen 
elke keer weer zorgen voor 
inhoud, opmaak, uitvoering en 
verzending. Dat betekent dat 
bepaalde onvolkomenheden 
blijven bestaan en dat niet elk 
nummer evenveel schokkende 
zaken bevat. 

Vooral het laatste jaar is er 
echter veel veranderd en we 
hopen dat dat in de toekomst 
leidt tot een wat beter produkt. 
We hebben een nieuwe druk
ker, de kopij zal steeds eenvor
miger worden aangeleverd en 
bij de opmaak proberen we uit 
te gaan van een vast stramien. 

Inhoudelijk miste men vooral 
informatie over de verzamelin
gen van de leden en een adver
tentierubriek waar men iets aan 
heeft. Ook vonden sommigen 
dat het accent wat meer op 
Nederlandse kranten moest 
komen te liggen. Tenslotte 
bleef de kleine 'tijdschriftlob 
by' pleiten voor meer aandacht 
voor hun geliefde 'Avenue', 
'London I!!~ slrated News' of 
'L' IIlustratio~': AI deze sugges
ties en hier niet genoemde 
aanbeveling~~ komen i':l de 
vergaderingen aan de orde en 
we hopen dat we aan een deel 
van deze 'missers' aandacht 
kunnen schenken. Natuurlijk 
moeten we daarbij de leden 
ook om medewerking vragen, 
want zonder inzendingen geen 
'aangeboden/gevraagd' -rubriek 
en zonder bijdragen van tijd
schriftenkenners blijft het 
dagblad de kolommen domine
ren. 

TIEN JAAR VERENIGING VAN KRANTEN- EN TIJDSCHRIFTENVERZAMELAARS 

Een raadsel in dit opzicht blijft 
de Krantendienst. We dachten 
hiermee in de roos te schieten 
en in een belangrijke behoefte 
te voorzien. Het aanbod was 
bepaald indrukwekkend en de 
prijzen laag. Velen van u roem
den dit initiatief en zeiden er 
veel van te verwachten. Groot 
is dan ook onze verbazing dat 
coördinator Jan de Wit vrijwel 
geen reacties krijgt, dat de 
kasten van bestuur en redactie 
volliggen met aantrekkelijke 
kavels, gegarandeerd goed van 
kwaliteit en samenstelling, en 
dat we ons zo nu en dan geen 
raad weten waar het materiaal 
naar toe moet. Hierbij de op
roep wat alerter te reageren op 
het aanbod en iets van uw 
gading meteen op te vragen . 
We kunnen u verzekeren dat 
het de moeite loont. 

CONCLUSIE 
Door de enquête zijn we een 
stuk wijzer geworden en heb
ben we een betere kijk op wat 
de leden beweegt en bezig
houdt. Het is natuurlijk mooi 
om te horen dat de meesten 
tevreden zijn met de VKTV 
zoals die de afgelopen tien jaar 
heeft 'gefunctioneerd'. Kreten 
als 'er is maar 1 club', 'blijf 
bestaan' en 'schitterend, alle
maal mafkezen zoals ik' wor
den zeer gewaardeerd en 
houden onze club weg van 
saaiheid en gezeur. Toch wa
ren we ook op zoek naar lichte 
onvrede en opbouwende kri
tiek. 
Op die manier kunnen we 
verbeteringen aanbrengen en 
zorgen dat de VKTV dicht bij 
de leden blijft staan. Rest een 
licht nostalgisch gevoel over 
de jaren die achter ons liggen, 
maar vooral het besef dat de 
VKTV een bruisende vereniging 
is, die in de toekomst nog veel 
te bieden heeft. Het is immers 
de enige club waarvan je de 
leden op uitspraken kunt be
trappen als: 'Ik heb ongeveer 
68 meter' , 'Wist u dat er meer 
dan tweeduizend soorten van 
de wandelende tak bestaan?' 
of 'Binnenkort heb ik echt een 
boerderij nodig'. 

Klaas Kornaat 
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DE SCHATI<AMER 
DE DROOM VAN 
KLAAS VANDERSPOEL 
Klaas Vanderspoel vindt de verschi llende 
jaargangen van 'De Humorist' de mooiste 
items in zijn collectie. 

Hij droomt ervan ooit nog eens Lectura 
compleet in zijn verzameling te krijgen, 
omdat Lectura een blad was, dat in vier 
talen allerlei artikelen bracht en en humoristi 
sche tekeningen van ondertitels voorzag . 
Voor hem is het onbegrijpelijk, dat zo'n blad 
nu niet meer bestaat. Volgens hem is Neder
land op humoristisch tijdschriftengebied 
onderont wikkeld . 

De meest merkwaardige gebeurtenis rondom 
zijn verzameling kan hem nog steeds opwin
den . "Jaren lang zocht ik naar het boek: 'Z 
beteekent Zombie' van Teodore Roscoe. 
Eindelijk werd ik gebeld door iemand, die het 
in zijn bezit had . Ik blij dus. Maar niet lang
.. . ! Hij vond de omslag namelijk toch zo 
mooi, dat hij alsnog besloot het zelf te hou
den! Ik vraag me nog steeds af waarom hij 
me gebeld heeft . Om me lekker te maken? 

DICK VOORTMAN EN DE 
CONINCX DRUCKER 
Het mooiste verzamel-item van Dick Voort
man heeft nauwelijks iets met kranten te 
maken. Tussen de verschillende kranten uit 
zijn verzameling kan hij namelijk geen keuze 
maken. Deze zijn hem allemaal even lief. Als 
verzamelaar van kranten "louter en alleen 
om het pershistorisch belang" tracht hij 
zoveel als mogelijk is, een verscheidenheid 
aan titels bij elkaar te krijgen . Zijn mooiste 
verzamel-item is de collectie pamfletten van 
de Antwerpse "Conickx Drucker" Chri
s toffel Plantijn (ca . 1520-1 5891 . Zijn 
droom is ooit de collectie compleet te krij
gen. 

ULRIK NIMMEGEERS WIL 
GEROYEERD WORDEN 
Soms denken oud-voorzitters van verenigin
gen dat ze onschendbaar zijn. Helaas is dat 
ook zo, maar met deze inzending wint Ulrik 
Nimmegeers uit België in ieder geval niet de 
felbegeerde VKTV-klok! 

Hij schrijft ons namelijk, dat de mooiste 
kranten in zijn verzameling zijn : "De kranten 
met de berichten over de uitschakeling van 
het Nederlandse elftal door België voor het 
wereldkampioenschap voetbal 1986 in Me
xico" . 

Ach ja, iedere vereniging moet een prijs 
betalen voor een beetje internationale uit
straling. 

DE KOUDE OORLOG VAN J . POMP 
Voor wie kennis w il nemen van de 
(krantenlgeschiedenis van de Tweede We
reldoorlog, de Sovjet Unie of de Koude 
Oorlog kan terecht bij J. Pomp in Stadska
naal. Zijn verzameling bevat kranten van alle 
belangrijke gebeurtenissen die op deze on
derwerpen betrekking hebben. 

TOEN DE KRANT AL KLEIN WA S (afb. op ware grootte), KWAM HIJ OOI( NOG TE LAA TI 

DAGBLAD VOOR NOORD-HOLLAND Voor houders van Noodkaarten K 4 
behoeven geen bonn' n voor melk of 
taptcmelk te WOl den ingeleverd. 

-DE N~!~U=WE BONNENI/-;-J-t/-:"'. --D~e~b-o-n-1-.:--)(l~.,-2-.5-6~, ~3-.5-(~;,-.1,~. f-)G~e-n~1-.":'57"', 
L I 7 2-57~ ö<>7, 4 -51 voor gruttc)'s\vi.l, 'en en 

4e . De. bovcnste helft der groente
bonnen van de 12e penode 1944. 

voor 12e periode ( 29 Oct.-l l Nov.) pelll~IT<;(:htcn zijn allecn in (I,! volgende 
d istnhutidaingen geldIg voor !tct koopen 

BROOD : 1·40 t.e .m. 1·48, ;!· 40 t .e .m van 250 gmlll gruttcrswaren resp . 250 
2·4.t-l, ;3 · 4·0 t .e.m. 3·48 , 4 .40 t .e.m. 4·4:'> gram pClIlYTllchtel1 : AlIl,terdam, Haar· 
4 r 'II, tsl.enen brood. lem, Zaandalll, E:ollg aan (Ic Zaan, 

VOOltS zijn geldig t.e.m . 25 Nov. 1944 : 
1-37, 2-37, 3-37, 4 .37 één rantsoen 

Eenheid~toiletzecp . 

BROOI.>: 1 ·49, 2·49, 3·49, 4·49 2 mnt· Zaanrli jk, 'VOrll'.t!rVccr. Krommenie, 
SO('I1<'11 brood. Purnl(·i·cncl, Alkmaar, Hilversum, Bu:;-

1-38 2-38 3-38, 4-38 één rantsoen 
Zeepv~rvang~nde Wasehmiddelen. 

C 403, D 4.03, E 403 één rantsoen 
Waschpoedcr of Zeepvervangende Wasch
middelen. BLOEM : '1-43 t .c .m. 4-45 3 rants. brood, ~um, Huiz(.n . 

bloem of 250 gr. kindermeel of voe- In (h; ov(:r ige di~trihutickring(-n van 
dJllgs~\lIkCT . Noord-I1(1llalHl <revcn dc bonnen 1-56, 

VERl\lICELLI : 1-58, 2-58, 3-58, 4-58 2 -56, 3.56. 4-56 en 1-57, 2-57, 3-57, 
100 ...... . vermicelli. 4-57 reeht op het koopcn V;ln 125 gr. 

. En tot en met 6 Januari 1945 zijn 
geldig : 
E 404 van inlegvel 

één mntsoen toiletzeep. 
GRU'éi'ERSWAREN: 1.56, 2-56, 3-56, Glutter~waJ'(!n pel' h01\. Dc bonnen voor 

4-.5G :.50 gr . grutterswaren. Grutterswaren en P{!ulvcuchten moden 
R 10 Tabak 

één rantsoen Scheerzeep (45 gram) 
MAP,GAIUNE of BOTER : 1-33, 2-33, door hct puuli(;k (,"oor ·zoover nict d"cl -

3-33, 4 -33 125 gram. genomcn wordt aan warme. maaltijden 
Zelfvel"zorgers mogen de bonnen voor 

die artikelen, waarvoor zij zelfverzorger 
zijn, niet voor den aankoop -:an die ar
tikelcn aanwenden , doch dIenen deze 

KAAS: 1-36, 2-36, 3-3G, 4 -36100 gram. uit dc Centrale K euken) voór 1 Nov. 
TAPTEMELK: 1-54, 1-55, 2-54, 2-55, worden innc1evcrd hij de winkeliers, 

3-5·1" 3 -55 1 3/4 liter . . rlcsve-rlnng(l tegen ontvangstbewijs. zorgvuldig te bewaren. . 
MELK : 4-54 t .e.m. 4 .55 5 1/4 liter. 
VLEESCH of KAAS : 1-35, 2-35, 3-35, Aflevering zal zoo spDed ig mogel ij k 

Suiker. - De Secl' .-Gen. van het De
partl':ment van Landbouw en Visseherij 
maakt bekend, dat van 15 tot en met 
28 Oct . elk der bonnen 1- 77, 2-77 en 
3- 77 recht geven op het koopen van 
250 gram suiker. 

4 -35 ~Yz rantsoen. plaats vinrlen. Bij deelnam .! aan warme 
SUIKER: 4 .4G 250 gram. maaltijtlen van Centrale Kcukens moet.en 
JAM of STH~)OP: 1-59,2-59, 3-59,4-59 aldaar dc volgcnde bonnen wo,(len In-

2;")0 gram. gelevcrd : 
VERSNAPERINGEN : 4-47 150 gram. Ic. 1-56, 1-57 of 2-56, 2-57 of 3-5G, 
PEULVHUCHTEN : 1-57, 2·57, 3-57, 3-57 of 4 .56, '1-57: voor Gnltter~waren 

Tabaksartikelen. - Voor de periode 
van 15 t.e.m . :38 Oct. was op de bonnen 
43 cn 44 één rantsoén tabak, sigaretten 
of sigaren vcrkrijgbaar. 

4-57 250 gram. en Peulvruchten. 

O d d 0 27 0 " 2e. 1.--64, 1<.-65 .of 2-G4, 2.65 of 3 ·G4, 
I) eze bonnen ma" ree S D •. " f· I' . . ' u. ra . A 1< I .. . <... . ..... " ". iddll. ';' 1'r2 'btir"'af::Wbï,' ,3-6'5 (of .4-M,h......,5 : VOOl arc!.lppe cn . 

tober van de" til gs .. ' ;() h,1 'T . .. , . eb . 54 1 5~ <> 54 
den verkocht uitgezonderd vleesch; melK, ! ·oe. Eé'n dC'l' onnen }.-. , -.;)~ -- , 
t.aptemelk en aardappelen, 2 -55, 3.54, 3-55 : voor rapteme Ik . 

Geurukt met windkracht in den 
Ol-iemolm "lIet P.ink". 

(V rlfschijniJlg door windstilte vertraagd ) 

Collectie Harold Makaske 

PLACCAET 
·END·E··O··RDIN ANC IE 
'$u[btttm'bes ctóutn~ :atttgat 
bt·.~j.t: cnUectactç ~be .opfjçue \la 
b~l ~bbtnttcb(ft"::·p~nntçft 'Opbt 
llt.rcooptnge bantJe onrunenbt 
gótbm. . . . .' :! i':' : 

. ~ '. ~ -: . 

. T A NT VV" RiJt iN, . 
By.ChJ:ifl:offel Plancijn,CConincx Dl'u~ 

'. ker,inden gulden Paffer. 
M. D.LXXI. 

MctPrcuilegie.· 
COLLECTIE DICK R. VOORTMAN 

HET ONBEKENDE PAMFLET VAN 
SEFFINGA 
A ls verzamelaar van politieke en oorlogsge
schiedenis heeft G .A. Seffinga een interes
sante collectie kranten en tijdschriften. Toch 
ligt zijn mooiste verzamel-item buiten deze 
sfeer. Het is een merkwaardig pamflet, 
waarvan de redactie een fotokopie ontving. 
Dit exemplaar was helaas ongesch ikt om te 
te plaatsen. Hieronder volgt echter één van 
de interessante passages uit het stencil met 
de kop" M erkblatt für Fronturlauber!" . 

" Sanitäre anlagen: 
Niedrige, weisse Porzellanschüsseln, eigen
artiger Form mit Holzrand, wie sie in be
stimmten Räumen deutscher Wohnungen 
afgestellt sind, dienen besonderen Zwecken, 
die man sich am besten von der Hausfrau 
er/äutern läst. Nach Beendigung des beson
deren Zweckes an der seitlichen angebrach
ten Kette ziehen. (Nicht erschrecken, Geräu
sch ist harmlos.) Zum Haarwasschen und 
Rasieren unpraktischJ" 

Seffinga schrijft ons, dat het pamflet door 
een Stuka-piloot, die gelegerd was in de 
Sovjet Unie, naar huis is gestuurd. De man 
zelf is nooit teruggekomen van het Oost
front. Op grond van de tekst denkt Seffinga 
dat het om een Russisch 'demoralisatie
pamflet' gaat. De redactie denkt echter, dat 
het een parodie op het 'thuisfront' is, die 
door een Duitse soldaat is opgesteld. Het 
mist namelijk een aantal typische kenmer
ken, die de demoralisatie-pamfletten wel 
hadden. Waarom zouden de Russen bijvoor
beeld de levensstijl van de Duitsers op de 
hak nemen? Dat zou eerder een averechts 
effect hebben gehad. Wellicht kan één van 
onze leden hier meer over vertellen . 
Hoe dan ook, het is een zeer bijzonder ex
emplaar! 
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VAN DE V.I<.T.V. 
11 ,SEPTEMBEH. 1930 

DE ROODE ZONDAG 
BYLAGE VAN HET VOLKYOOR\tIAARTSI 
'HET HAAGSCHEVOLK = GOUDSCHVOLKSBLAD . -,' -~----.~,..-,.-

'~~., 
-.! 

. . 

WIJ DEMONSTREEREN 

VOOR: 
STAATSPENSIOEN 

ALGEM EENE INVOERING VAN DEN 
W ETTELIJKEN A C HT-UR E NDAG 

MEDEZEGGENSCHAP EN BEDRIJFS
ORGANISATIE 

W ETTELIJK GEREGELDE VACANTIE 

SOCIALE VERZEKERING EN WERK
LOOZENZORG 

ONTWAPENING 

, TEGEN: 
HET MILLlOENEN VERSLINDENDE 
VLOOTPLAN VAN DE REGEERING 

HET ZILVEREN JUBILEUM VAN LOUIS 
NIERYNCK 
Iedereen kent de fantastische verzameling 
van Louis Nierynck in Vlissingen. Daarom 
vindt de redactie het zeer opmerkelijk, dat 
deze rasverzamelaar toch een keuze kan 
maken. Voor hem is 'The Daily Mail Jubi
lee' van 6 mei 1 935 het mooiste exemplaar 
binnen zijn eeuw-overschrijdende collectie . 
Deze krant is gedrukt op dik zilverkleurig 
papier. 

Dat voor iedere verzamelaar altijd wel iets te 
dromen overblijh, blijkt uit zijn grote wens. 
Nierynck droomt ervan ooit nog eens een 
"geschreven krant uit de 16e eeuw" in 
zijn collectie te krijgen, omdat "een dergelijk 
item mijn verzameling compleet zou maken". 

Nierynck kijkt met veel genoegen terug op 
de aankoop van het vierdelige werk van 
Sautyn Kluit over de persgeschiedenis. Op 
een veiling kocht hij deze delen uit de eigen 
bibliotheek van de schrijver tegen een onge
lofelijk lage prijs. 

DE JAREN DERTIG VAN KLAAS KOR
NAAT 
Klaas Kornaat kan geen keuze maken uit zijn 
verzameling. "Mijn mooiste stuk bestaat 
niet. In feite zijn al mijn brochures, kranten, 
tijdschrihen en andere papperassen mij even 
lief . Maar als ik toch moet kiezen kom ik uit 
in de jaren dertig, een fascinerende tijd toen 
de maatschappelijke verhoudingen, bepaald 
door crisis en oorlogsdreiging, scherp ge
trokken werden. Iemand was kapitalist of 
proletarier, werkloos of nuttig, soldaat of 
klaploper, recht in de leer of ketter, commu
nist of fascist. De kranten en andere publika
ties werden met overtuiging en volle overga 
ve gemaakt en dat zie je. Je eigen politieke 
ideeen doen er niet toe wanneer je de pro
dukten van die tijd ziet, je wordt automa
tisch meegesleept door het heilig vuur van 
de journalist. " 

KI S MAN ZOEKT KONINKLIJK 
PERSONEEL 
De heer Kisman is een fanatiek verzamelaar 
van personeelsadvertenties. In de Au Cou
rant zijn in het verleden mooie exemplaren 
uit zijn verzameling afgedrukt. Zijn mooiste 
item is echter niet een advertentie, maar een 
artikel over het werven van personeel voor 
paleis Soestdijk. Helaas kunnen w ij niet het 
gehele artikel afdrukken, daarom volstaan 
w ij dit keer met een illustratie van een adver
tentie uit het artikel. In het volgende num
mer van Au Courant nemen wij het gehele 
artikel op. 

MEISJE 
,.iJil· :.hul.. .h' · .de. ~."k." . . . . 

!~~ :,alels. :Soe,~~.ij~· 
, 

l~;·ta;~Ft'iftt;~s~ Î$·eJi 30JilÏ'. 

·;~~~~~.v,~J~~~:lUjksr:e~~~~ • 

. ·. ~iH"Îcni~n ~m' HubmllestGr Palei 
. :,.te' .5~5tt!iiJco: .' . . 

DE VLIEGRAMP VAN 
H _J .C. BOSMAN 
Waar velen met afschuw op terugzien, blijkt 
voor de kranten- en tijdschrihenverzamelaar 
een ware passie. Ons lid Bosman uit Dor
drecht vindt de extra-editie van 'EI Dia' van 
Tenerife - uitgegeven op de dag van de 
grote vliegramp - ondanks de slechte foto's 
het meest schokkende, maar ook interes
santste exemplaar in zijn collectie. 

Als verzamelaar van kranten uit en betref
fende Dordrecht hoopt hij ooit het eerste 
nummer van 'De Dordtenaar' in zijn bezit te 
krijgen. Het gaat hem niet zozeer om het 
nieuws, maar voora.l om het begin van de 
Kappie-strip van Marten Toonder. 
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V.I<.T.V • IN DE PERS 
Vereni . 
'. gIng van 

Z et en atmet Geschichte 
Aus 1300 alten el ung . I Suche nach Partner für seltenes Ho 

us aller Welt und allen Zei ten 
mit einer "guten und gehörir 
haltenen Stalleuchte zu vers 

tIJdschriften_ 
verzamelaars 
geeft eigen 
krant uit 

Haraid Braem sammelt Zeitungen a 

(me) Nichts ist ält~~fJ~dZ~:~~xJ ~ \ 
geste~. Falsch, m~as Interessanteres als 
ihn glbt ~s kaum e er Verlagskaufmann 
alte Ze~tungen. D . Zeitung von ge
sucht rucht ger~dli d~~t sehr alt, sollte sie 
stem, ab~r alotd' mogb~r aus weitentlegenen 
schon sem. er a ta men 
Ecken I:IDserekls E!dballz~:er ~ter der 
. In semem .emen . nh uses in der 
Dachschräge emlnes ~~~ittl~rweile 1300 
N ordstadt stape SlC . tammen aus 
. Zeitungen aus aller Welt. ~le s ola Athio-
Hongkong, ~pan, fUde~à:rn!er Volksre
pien, USA! eusee an olei und Sibirien. 
pub?k Chin~, der !!f~~g. . ~M T_1.._ 

-Historische kranten op beurs 
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'. - ~7f)p ken. Voor de krant van de 
ZIC voeld zu e me gaan v onontbeerliJ"k is voo r de verza- af om alle kranten te pak ' .. 
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r t. En niet all ~ ebben ge- e geschied . nauwelijks J meling . Een hartstocht waar gen Omdat ik de Pravd 
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BAARN - De veremgmg van 

kranten- en tijdschriften-verzame
laars is zaterdag in Baarn. De ver
eniging viert haar eenjarig be
staan in Astoria. De jubileumvie
ring gaat gepaard met de tentoon
stelling van een een groot aantal 
kranten, knipsels en andere spe
cialismen die met kranten en tijd
schriften te maken hebben. 

lIet secretariaat van de club zetelt 
in Leeuwarden. Inmiddels heeft de 
vereniging ruim negentig leden uit 
binnen-en buitenland. De leden · ver
zamelen kranten, tijdschriften of de
len van deze twee. Zo zijn er mensen 
die uitsluitend personeelsadverten-

Kranten 
te kijk 

ties verzamelen, maar er zij 
die bijvoorbeeld alles over 
waren. 

Volgens de vice-secreta· -er dan 
club, D.J. Oostra, ~e .b~;fint en dat <>r Baarn 
zich wel een -Ll, Wan \Tan m viering 
meestal alleen -' 15 25 t .l{ran ligt in het 
en pershistorici ~cn. Maar ... _. ten • -- ~elingen 
een verzameling kra.tlten en knip- wel eens Vol.. _ [{om tussen 
seIs weerspiegelt op een goede ma-, 10.00 uur en 17.00 UUl· in Astoria. 
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DAGJE ANTWERPEN 
Over wandelende takken, 7300 kranten en vermoorde nonnen. 

Vijftien oktober was 
het weer zover. Dit 
maal trok de VKTV ter 
gelegenheid van het 
tienjarige jubileum 
naar Antwerpen. Op 
het programma stond 
een bezoek aan het 
Dagbladmuseum, een 
oud-papierbeurs en 
een dinertje. 

Om half elf werd appèl 
gehouden in het Dagblad
museum: Het Abraham 
Verhoevenhuis. Zo'n dertig 
leden hadden de reis naar 
Vlaanderen gemaakt, 
waardoor van een goede 
opkomst gesproken kon 
worden. In een half uur tijd 
gaf de eigenaar en verza
melaar van het dagblad
museum, ons lid de heer 
Blommaert, een rondlei
ding. Ons werd geleerd, 
dat de geschiedenis van 
het dagblad in Nederland is 
begonnen en dat mo
menteel nog ongeveer 
7300 dagbladen wereld
w ijd verschijnen . Een ieder 
met vragen over de pers 
kan bij de heer Blommaert 
terecht. Naast het museum 
is het Abraham Verhoeven
huis vooral een educatief
en documentatiecentrum. 

Na een kopje koffie, een 
enerverende tramrit en een 
zoektocht over de WaaIse
en Vlaamsekaai kon de 
papierzoektocht op de 
beu~s beginnen. De aan
kondiging van de 'grootste 
beurs van België' had de 
verwachtingen hoog ge
spannen. Hierdoor viel de 
kwantiteit van het aanbod 
een beetje tegen. Toch kon 
bijna iedereen wel iets aan 
de verzameling 'oud
papier' toevoegen. 

Zo scoorde de voorzitter 
voor zijn co llectie 'curieus 
drukwerk' een boekje over 
een drama in een Vlaams 
klooster . Het werkje ver
haalt over 'aftrekkende 
Duitsers', die op brute 
w ijze een aantal nonnen 
v.~r.f\loorden. Is dit een 
erotische politieroman? 
Nee, het is het waarge
beurde verhaal over terug
trekkende Duitsers, die 
eind 1 944 een klooster 
bombardeerden. Wat kan 
de geschiedenis toch 
wreed en de Vlaamse taal 
toch mooi zijn ! 

Verder verhuisden onder 
andere een sprookjesboek, 
twee boeken over tech
niek, ten minste één 
Vlaamse dichtbundel en 
een Verdinaso-brochure 
naar Nederland. Zelfs de 
'wandelende takken-verza
melaar' in onze vereniging , 
Willy de Ruyter, vond nog 
twee boeken over zijn 
favoriete insecten, waard
oor in de tram richting het 
centrum een interessante 
uiteen-zetting volgde over 
de verschillende wandelen
de takken en de verschillen 
tussen deze dieren en de 
wandelende bladeren. 

DE SCHATKAMER VAN DE VKTV 
(VERVOLG) 

De perskaarten van OUo Spronk 

De verzameling van Otto Spronk valt globaal te vangen onder de noemers oorlog en 

journalistiek. Perskaarten die te maken hebben met de gewapende conflicten van deze eeuw 

hebben dan ook zijn warme belangstelling. Hij onderhandelt al enige tijd met een 

Amerikaanse verzamelaar over een originele perskaart van Heinrich Himmler. Naast dit 

zeer bijzondere stuk beelden we nog een ander exemplaar uit de collectie van Spronk af. 

Het betreft hier de perskaart van de joodse journalist Karl A. Mayer die voor de NRC de 

Reichsparteitag van 1935 moest verslaan. Mayer was redacteur-correspondent in Berlijn. 

Hij kon zijn werk voortzetten tot 1939, daama verliet hij Duitsland en overleefde de 
Het bezoek aan de beurs 
maakte duidelijk, dat de 
leden van de VKTV niet 
alleen interesse hebben in 
kranten en tijdschriften, 
maar ook andersoortig 
drukwerk op waarde 
weten te schatten. En 
hoewel een zeldzaam boek 
over architectuur net aan 
de neus van één van ons 
voorbijging, kon iedereen 
tevreden terugkijken. 

oorlog. Hij zat een tijd ondergedoken in het NRC-gebouw aan de Witte de Withstraat in 

Rotterdam. Na zijn afscheid in 1971 sleet hij zijn laatste jaren in het Joods Bejaardentehuis 

in de Maasstad. Otto Spronk vond de afgebeelde perskaart op een beurs in Arnhem 

veertien dagen voordat Ma yer overleed (1974). 

Terug op de Groenplaats 
werd nog een uurtje rond
gelopen voordat we op 
zoek gingen naar 'Den 
Glattige Dorpel' . In dit 
Vlaamse eetcafé werden, 
onder het genot van een 
drankje, de beurs-ervarin
gen uitgewisseld en werd 
teruggekeken op tien jaar 
VKTV. 

De dag werd besloten met 
een slachtpartij onder de 
Zeeuwse mosselstand, 
waarna iedereen om half 
acht tevreden richting huis 
vertrok. 

Een deelnemer 

LOE DERIX ZOEKT HET 
ONDER VLOERBEDEKKING 
Dat je als kranten- en 
tijdschriften verzamelaar creatief moet zoe
ken, heeft Loe Derix uit Horst ondervonden . 
Het zoeken naar exemplaren van de 'Hors
ter Bode' (1 93 1 - 1 941) bleek een ' Iaag-bij
de-grondse-bezigheid', waardoor hij 'tegen 
de muren opkroop'. Zijn mooiste 
verzamelstukken kwamen namelijk onder de 
vloerbedekking en achter behang vandaan. 
Hij hoopt ooit nog meer van dergelijke 
vondsten te doen, want er zijn niet veel 
exemplaren van de 'Horster Bode' bewaard 
gebleven, 

Zijn passie voor kranten en de lokale 
geschiedenis heeft geleid tot zes boeken, 
waarin hij aan de hand van kranteberichten 
een eeuw lokale geschiedenis laat herleven. 

prcssc-Huswcis 

p[~rr~-flU5lll~i5 1935 

Allo Kr;,"gt~no 
GU Ilig I U" 

AppC'1I RcichsMbc ihdicnst und VorboimMlch :Lppclinwielo 
Appel! der Politilrhcn leilor, lcppclinwiclo 
Appf'1I dor SA, SS, NSKK und DlV, luilpoldcHCn.l 
Vorh.,imMH." Adolf lIillf"fp'~f) 

Vorführun9rn der Wt"hrm.uht 

.F 
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DE VALSE START VAN 
Voor tien cent per 
week was je in 1940 
geabonneerd op de 
Libel/e. Iedere week 
kreeg je dan zo'n 
100 pagina's feitelij
ke informatie over 
het huishouden, het 
koninklijk huis, voe
ding en kleding. Het 
blad uit die tijd lijkt 
oppervlakkig gezien, 
qua inhoud, op de 
Libel/e zoals wij die 
nu kennen. Gewoon 
een gezellig week
blad zonder actueel 
nieuws. 

De plank misslaan en 
achter de feiten aanlopen 
was dan ook bijna uitgeslo
ten . Inderdaad, bijna. Eén 
vaste rubriek had namelijk 
wèl een actueel karakter. 
Dit was het dagboekver
slag, met de titel 'Libelie
Cocktail' , van mevrouw 
Caty Verbeek. In dit artikel 
blikte zij terug op de week 
voorafgaande aan het 
verschijnen van het blad. 
Dat het nieuws zich onver
wacht snel kan ontwikke
len, merkte de schrijfster in 
de meidagen van 1940. 

Haar dagboek bleek iets 
minder actueel te zijn, dan 
werd voorgehouden aan de 
lezers. In het nummer van 
1 7 mei viel de schrijfster 
door de mand. De eerste 
regel van de column klopte 
nog wel: 'Een week vol 
ongedurigheid: maar 
direct daarna ging alles mis 
- ' ook al vanwege het feit, 
dat zoowel Den Haag als 
Haarlem groot-opgezette 
luchtbeschermings-oefenin 
gen gehouden hebben. ' 
Onder het motto 'Neder
land, dat eindelijk de 
noodzaak van een behoo~ 
lijk fllnctioneerende lucht
bescherming begint in te 
zien' volgde een boeiend 
verslag over ferme vrou
welijke leden van de Lucht 
beschermingsdienst. 

Twee pagina's lang werd 
beschreven hoe het dage
lijks leven in Den Haag en 
Haarlem door de oefening 
was ontwricht. Zelfs het 
spoorverkeer bleek ontre
geld te zijn. 'Wie al heel 
gek opkeken, dat waren de 
passagiers van de treinen 
uit Amsterdam en Rotter
dam die het station niet 
mochten ' verlaten. Kleine 

twintig minuten oponthoud 
en dat in deze jachtigen 
tijd!' Maar volgens de 
schrijver kon dit wachten 
zeer nuttig zijn, want het 
was 'Echter een mooie 
gelegenheid om eens even 
stil te staan bij de ontzet
tende gevolgen van een 
oorlog en niet alleen het 
besluit te nemen om voor 
honderd procent mede te 
werken met het streven 
van onze regeering om de 
neutraliteit te bewaren, 
maar tevens over de wen
selijkheid om ook daadwer
kelijk deel te nemen aan 
het werk van de organisa
ties, die zich ten doel stel
len om in tijd van nood 
daadwerkelijk hulp te bie
den.' In een damesblad 
was ook in die tijd geen 
ruimte voor pessimisme. 
De proef bleek dan ook 
geslaagd te zijn. Na de 
oefening heerst 'in Haar
lem evenals in Den Haag 
een weldoend gevoel van 
veiligheid omdat men ziet 
dat de overheid niet stilzit.' 
De schrijfster sloot af met 
een positieve blik op de 
toekomst: 'Indachtig het 
"Na gedanen arbeid is het 
goed rusten" is dat in elk 
geval een opwekkend 
vooruitzicht voor de vol
gende dagen' . 

Ook in de LibelIe van 24 
mei stond nog niets te 
lezen over de oorlogsda
gen. Mevrouw Verbeek gaf 
in haar vaste rubriek een 
verslag van een interview 
met de chocolade-fabrikant 
Sickesz. Deze aflevering 
maakte wel héél pijnlijk 
duidelijk dat het dagboek 
niet actueel was. De ge
interviewde hield een fel 
betoog tegen de zuinigheid 
van industriëlen en consu
menten. Sickesz gaf de 
voorkeur aan 'Drie paar 
dunne kousen tegen de 
degelijke exemplaren van 
vroeger; een kast vol con
fectiejurkjes tegen de be
scheiden garderobe van 
superieure kwaliteit!' De 
oplossing van de heer 
Sickesz was simpel, en tot 
drie keer toe werd het in 
het interview geroepen: 
'Vernietiging als grondslag 
voor grooter welvaart!'. 
Een interessante gedachte 
nog geen twee weken na 
vijf dagen oorlogsgeweld 
en het bombardement op 
Rotterdam. 

In de LibelIe van 31 mei 
constateerde Caty Ver
beek, dat ze de plank volle
dig had misgeslagen. 'De 
feiten volgen elkaar de 
laatsten tijd met zulk'n 
duizelingwekkende snel
heid op, dat je haast bang 
zou zijn om iets neer te 
schrijven'. Ze gaf toe, dat 
de reportage over de lucht 
beschermingsoefening een 
'eigenaardig figuur moeten 
hebben gemaakt'. Over het 
interview met de econoom 
Sickesz over 'vernietiging 
als voorwaarde voor wel
vaart' schreef ze toen: 
'Bezien in het licht der Mei
gebeurtenissen moet een 
dergelijke uitspraak niet 
alleen onkiesch maar zelfs 
wreed klinken' . Bij deze 
constatering bleef het 
verder. Het hoogste doel , 
dat 'er geen stagnaties in 
de aflevering van LibelIe 
hoefde te ontstaan', was 
heilig. De argumenten dat 
'In elk geval de abonné's in 
bereikbare plaatsen geen 
enkel nummer hebben 
hoeven te missen' en dat 
'Collega's van de dagblad
pers vol bewondering zijn 
voor een dergelijke activi
teit' werden als alibi ge
bruikt om deze misslag 
goed te praten. 

Het artikel werd besloten 
met de merkwaardige 
oproep: 'Laten wij ons 
loyaal betoonen tegenover 
de decreten, die uitgevaar
digd worden, tegenover de 
manschappen, waarmee 
we in aanraking komen . 
Een verhouding van elkaar 
wederzijdsch begrijpen. Er 
loopen hier ook mannen 
rond, die reeds maanden 
en maanden onderweg zijn 
in dienst van hun vader
land, die vrouwen kinde
ren lange tijd slechts spo
radisch zagen. Mannen, die 
hun vaderland met volledi
ge overgave dienen en die 
wij daarom moeten respec
teeren' . Dit laatste paste 
weliswaar perfect in het 
tijdsbeeld, maar achteraf 
gezien kun je stellen, dat 
Caty Verbeek en LibelIe in 
meerdere opzichten een 
valse start van de bezet
ting maakten. 

Harold Makaske 

HERINNERING AAN PAPIER 

Denkend aan kranten 
zie ik zeer zwaar beladen 
kasten en planken 
zuchtend staan, 
rijen ondenkbaar 
dikke folianten 
als logge beesten 
naar de zolder gaan; 

en in de altijd kleine 
ruimte gerangschikt 
de lange reeksen 
gekleefd aan de wand, 
tijdschriften, boeken, 
papieren torens, 
mappen en dozen 
in een groots verband. 

De lucht is er schaars 
en de zon wordt bij voorkeur 
door zwarte gezuiverde 
hoezen gesmoord, 
en in alle, vertrekken 
wordt de vloek van het water 
als een eeuwige vijand 
gevreesd en gehoord. 

Denkend aan beurzen 
zie ik VKTV'ers 
traag langs de volle 
kramen gaan, 
stapels onooglijk 
gele paperassen 
als stille schatten 
in de hallen staan; 

en in de onbekende 
dozen verborgen 
de klassestukken 
uniek in het land, 
posters, brochures, 
verboden bladen, 
roepen en smeken 
om een zachte hand. 

De sfeer is dan goed 
en de club is de winnaar 
als menig langbegeerde 
vondst wordt gescoord, 
en in alle gewesten 
wordt de wil van de partner 
met een nieuwe baal kranten 
geplet en vermoord. 

Klaas Kornaat 
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JUBILEUMNUMMER AU COURANT 

ACHTER DE NAAM 
Heeft u er wel eens bij 
stilgestaan, dat het blad, 
dat u dagelijks in de bus 
krijgt ook een naam heeft? 
Natuurlijk, u weet de 
naam van die dagelijkse 
nieuwsbron wel, maar 
heeft u zich wel een 
afgevraagd wat de 
achtergrond daarvan is en 
welke gevoelswaarde hij 
vertegenwoordigd? 

Dagelijks wordt er gevraagd "is 
de krant er al? " , terwijl er in 
Nederland maar twee 
periodieken verschijnen waarin 
de naam "krant" voorkomt: De 
Volkskrant en de Barneveldse 
Krant. Voor de oorlog was dat 
alleen de eerstgenoemde . 
Dagelijkse nieuwsverspreiders 
met het oud-Hollandse woord 
"Courant" zijn er natuurlijk veel 
meer. Van de 125 dagelijkse 
periodieken voor de oorlog 
hadden er zo'n 41 het woord 
"Courant" in hun naam . Op dit 
moment verschijnen er nog 28 
"Couranten" van de in totaal 
85 dagelijks verschijnende 
per iodi eken. Het woo rd 
"Nieuwsblad" is nooit erg in 
trek geweest, zowel voor als 
na de oorlog zi jn er maar zeven 
bladen met die naam 
verschenen . De dagelijks 
verschijnende "Dagbladen" zijn 
ook voor en na de oorlog vrij 
konstant in de namen terug te 
vinden. Voor de oorlog 26 en 
op dit moment verschijnen 30 
bladen waarin het woord 

"Dagblad" voorkomt. Het begrip 
"Bode" komt alleen voor in de 
Graafschapsbode en is eigenlijk 
meer een titel, die te vinden is 
in de kerkelijke hoek, zoals in 
"Gereformeerde Kerkbode". 

Van de nieuwsbronnen 
genoemd naar plaats- of 
streekbewoners - zoals De 
Zaanlander en De Limburger -
verschenen er voor de oorlog 
acht en tegenwoordig nog zes 
verschillende. 

Dat bij het opzetten van een 
dagelijks periodiek de 
naamgeving soms nogal proble
men kan geven, kan mooi 
geillustreerd worden met het 
ontstaan van" De Dordtenaar". 

Voor de oorlog verschenen er 
in Dordrecht de volgende 
kranten : Dordrechtsche Cou
rant, Nieuwe Dordtsche 
Courant, Dordtsch Dagblad en 
Dordrechtsch Nieuwsblad . 

Begin 1941 werd de Nieuwe 
Dordtsche Courant door de 
Duitsers verboden. Eind van dat 
jaar volgde het Dordtsch 
Dagblad en in 1 943 trof ook het 
Dordrechtsch Nieuwsblad dit 
lot. Zodoende bleef alleen de 
oudste krant van Dordrecht, de 
Dordrechtsche Courant, ver
schijnen tot het eind van de 
oorlog. 

Tegen het einde van de 
bezettingstijd onstond het 
illegale blad "De Vrije Pers". Na 
de bevr ij ding was dit 
aanvankelijk het enige lokale 
nieuwsblad in Dordrecht. In 
1 946 ging zij op in een nieuw 
op te zetten krant. Op dat 
moment moest nagedacht 
worden over de naam van dit 
nieuwe blad. Een krant met een 
naam waarin "Dordrecht" of 
"Dordt" zou voorkomen, was 
niet mogelijk, gezien de al 
eerder verschenen kranten, die 
ofwel verboden waren om na 
de oorlog weer te verschijnen 
ofwel later misschien weer 
zouqen gaan verschijnen, nog 
afgezien van het feit dat men 
niet zomaar een naam kan 
voeren , die al bestaan had. 

De oprichter van deze nieuwe 
krant in Dordrecht - de heer De 
Bot - kreeg toen de ingeving om 
de naam "De Dordtenaar", 
zijnde een krant voor "de" 
Dordtenaren, te gaan voeren. 
Aldus de gegevens die ik een 
paar jaar geleden van de 
oprichter heb gekregen . 

Dat de Dordrechtsche Courant 
na de oorlog niet meer terug 
zou komen en de drie eerder 
genoemde Dordtse kranten in 
de zeventiger jaren ook de strijd 
om het bestaan zouden 
opgeven, kon men vlak na de 
oorlog natuurlijk nog niet 
bevroeden. 

Zo blijkt dat er aan een naam 
van de krant soms meer vastzit 
dan dat men gewoonlijk denkt. 

H.J.C. Bosman 

~agblaiJ 

"Niet elke journalist ook archivaris" 
Interview met NVJ-Voorzitter Reinier Hopmans 

De Nederlandse Vereniging van 
Journalisten (NVJ) participeert van 
harte in het bestuur van het Neder
lands Persmuseum. Daarnaast ver
leent de beroepsvereniging het 
museum financiële steun. Maar de 
voorzitter van de journalistenvakbond 
geeft zonder omhaal toe dat de 
cultuurhistorische bemoeienis met de 
eendagsvliegen van journalisten voor 
de NVJ een nevenactiviteit is. 

NVJ-Voorzitter Reinier Hopmans kijkt 
een poosje voor zich uit als hem voor 
Au Courant de vraag wordt voor
gelegd wat hij zoal aan historische 
kranten bewaart. 't Is niet veel, maar 
wat hij ooit terzijde heeft gelegd zal 
niet gauw meer bij het oud papier 
terecht komen. 
"Het is niet geordend", ver-
ontschuldigd hij zich bijna. "Ik heb 
een oud krantje waar de stukken 
vanaf vallen. Nog van mijn grootou
ders gekregen. En kranten van de 
dagen waarop mijn kinderen zijn 
geboren. Voorts de krant waar mijn 
eerste stukje in stond: een Algemeen 
Dagblad uit 1962. En jubileumnum
mers van de Haagse Post. Die waren 
altijd prachtig verzorgd". 

PUBERTEIT 
Verzamelen. Hij heeft het net als elk 
ander kind wel gedaan. Sigareband
jes en sigarettemerken komen in de 
herinnering bovendrijven. "Maar na 
mijn puberteit is het overgegaan", 
lu idt zijn dieptepsychologische 
verklaring. Waarmee hij overigens 
geen kwaad woord wil zeggen over 
mensen die op het terrein van kran
ten en tijdschriften tot op hoge leef
tijd moeilijk te beteugelen driften aan 
de dag leggen. 
"Er schuilt geen verzamelaar in mij", 
luidt zijn voorlopige conclusie. "Een 
mens kan niet alles. Bovendien 
klaagt mijn vrouw nu al over de 
rommel in mijn werkkamer. Stel je 
voor, dat ik mijn huis dan ook nog 
vol oude kranten stamp. AI die stof
nesten, waar op den duur ook nog 
beestjes uit kunnen kruipen". 

Als journalist - onder meer bij Pano
rama in betere tijden - denkt hij nog 
met genoegen terug aan het beroem
de Spaarnestad-archief. Zo ook aan 
het haagse arch ief van de dames 
Matla. "Als je beleefd was, mocht je 
in de voorkamer zelf in de mapjes 
kijken en kreeg je thee uit hele dure 
kopjes" . 

Daarentegen schuilt er maar in 
weinig journalisten ook nog eens een 
goede archivaris, is Hopmans' stelli
ge overtuiging. Volgens hem zien 
journalisten over het algemeen wel in 
wat historische waarde heeft, maar 
overheerst .in hun vak toch het den
ken aan de krant van de volgende 
dag. 

BEW AARZUCHT 
Onderzoekers zullen het dan ook 
vooral van documentatie-afdelingen 
moeten hebben. En zoals gezegd, 
heeft de NV J sterk en met succes 
geijverd voor de instandhouding van 
het Persmuseum. 
Daarbij is overigens niet de bewaar
zucht als motief naar voren gebracht 
om middelen los te krijgen, alswel de 
toegankelijkheid van de collectie voor 
onderzoeksdoeleinden. Zoals bekend 
zit het Persmuseum sinds enkele 
jaren in hetzelfde pand als het Inter
nationaal Instituut voor ' Sociale Ge
schiedenis (l ISGl in Amsterdam. Bij 
dat instituut is ook een groot deel 
van de bewogen geschiedenis van de 
ruim honderdtienjarige NVJ onderge
bracht. 

Klaas Salverda 

Hopmans: 'Secties VOrmeli. ub 

Wel vraag Ik me af wat ervoor In de bestuurlijke Inbreng van de prQvrn· 
plaats komt. Want het blijft belang- Clale afdelingen minder werd. Als 
nik dat leden van de NV) meepraten platform voor vak!nhoudehjke dls-
over het beleid en het bestuur con- cussles vond Ik de afdelingen ZinVol. 
troleren. . Maar 10 de verenlgmgsraad stelde 

Aan de andere kant ziet Hopmans ~un Inbreng steeds minder voor, ' 
een versterking van de NVJ In de Het voorstel om de secties het pn-

e sfeer van de belangenbehartiging. maat te geven In de orgamsatle 
'Ons bureau m Amsterdam IS profes- heeft het destllds nlel gehaald. Er 
Sloneel georganiseerd, We doen kwam een compromiS UIl: de helft 
veel meer dan vroeger aan ,nd,Vidu- van de afgevaardigden Kwam Uit de 

renl- ele belangenbehangmg, Onze se- secues, de helft Uit de afdelingen. 'lk 
Ister- cretanssen Komen zeer regelmatig heb toen al voorspeld', zegt Hop-

n een bij de media om redacties te steunen mans. 'dat we de diSCUSSie over een 
Geen In kwesties die daar spelen. En m het laar of Vll f zouden hervatten, Dat IS 

IClplële openbare debat over lournallstlek uitgekomen. Oe laatste veremglngs-
hoog- en media speelt de NV! een pro mi- raad was In Amsterdam en Viel sa-

neme rol' men met het honderdjang bestaan 

'Jg- Het 15 dus een ambivalente situatie: Rl,JIIIf..HOf'MAJIIS,HANS HOAObO: 
nt' enerzijds een slagvaardige verem-
u- ging met een gestaag groeiend aan- van de Amsterdamse Per" 
)e tal leden. andeT1IJds een tanende eens zo befaamde t 

•• 1 ~ ".·"lIj ... ,., "'1n leden voor het or- Pers kreeg de organis-
t .. zel fs dat blleumnletvoorelk; 

• .. t· 'lee onr 
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