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VERENIGING VOOR KRANTEN- EN TIJDSCHRIFTENVERZAMELAARS
-Nr.4 - decel1lbel" 2002

BEURZEN IN 2003
GROTE INTERNATIONALE VERZAMELMARKT
11 EN 12 JANUARI 2003 van 930-17.00 uur in
de Grote Veemarkthal
(Sartreweg, nabij roto nde "De Berenku il"e n A27
te UTRECHT)
GROTE INTERNATIONALE VERZAMELMARKT
15 EN 16 MAART 2003 van 9.30-17.00 uur in
de Grote Veemarkthal
(Sa rtreweg, nabij rotonde "De Berenkuil"en A27
te UTRECHT)
10 jaar Stichting Verzamele nd Nederland
GROTE INTERNATIONALE VERZAMELMARKT
26 EN 27 APRIL 2003 van 9 .30-17.00 uur in de
Grote Veemarkthal
(Sartreweg, nabij rotonde "De Berenku jJ"en A27
te UTRECHT)
GRATIS ENTREE!
EXTRA BEURS
14 JUNI 2003
VKTV & Docume ntatiegroe p '40-'45 in VOOlthuizen.

ZATERDAG 6 SEPTEMBER 2002
GROTE VERZAMELBEURS VAN OUDE
PRENTBRIEFKAARTEN, TOPOGRAFIE,
OUDE BOEKEN EN PAPERASSEN
Zale nce ntrum "MARESCA '1 va n de VeemarktIlallen. G ro te Bovenzaal, Sartt'eweg te Utrecht.
GROTE INTERNATIONALE
VERZAMELMARKT
11 EN 12 OKTOBER 2003 va n 9.30-17 .00 uu r
in de G rote Veema rkthal
(Sartreweg, nabij rotonde "De BerenkuiJ'1e n A27
te UTRECHT)
VKTV BEURS- EN JAARVERGADERING
1 NOVEMBER 2003
(i.s.m. DOèun~~ntatiegroep '40-'45) in Voorthuizen.

REACTIES:
Wat een verrassing was de historische bijlage
die ik met ons nummer va n Au Courant o ntving!
Deze. originele oude Oprechte Haariemsehe
Courant zou me kunnen aanzetten om originele oude couranten te gaan verzamele n . Voor
deze leuke attentie hartelijk dank!
Een trouw lid.
So, first of all, I want to thank the editorial of Au
Courant verY .IDuch toda.y for sencling us ~l gift
Oprechte Haarlemsche Courant from januar 5th
1861!
Dr. Christof Spu1er. Internationales Zeitungsmus um. der stadt Aachen.
De heer Burm Bosman zond onS een verklaring
voorhet Spaanse lXllnf!l:·!ll.lit het urtikel CürioS<l
nr. 4& uit ons 11.ummer 212002:

Las disgracia$ de Orihuela
Een pekooprverslag van tie rampen van
Orihue1a.
Op 21 maart 1829 vond er in Orlhuela -nabij
Murda.- gelegen aan de rivier de Segura een
versdirikkelijltê aardbeving plaats (l1Jl origêveeJ'
kwart over zes in de namiddag. De beYing,
geschat op een sterkte vün 6,2 opcle Schaal van
Richter, duur4e zo'n ,.3 rninut~n en werd
ge"Qlgd dobf eên dem1à.te straffe? Wind dat het
dorp en ontelbare hu izen in de omliggende veldenwerden verwoest. Oncler',\'ijl bleef de aarde
beven. Het aantal sbchtoffers wäS groot yoo!"
het dunbevQJkte gebied, zo'n 200. De stréek
rond Murda -gelegen ln het zuid-oosten van
Spanie- staat bekend om zijn vele ~lardhevingen.
Tusse.l1 13 september 1828 en . 1 mfwrt 1829
ullee,n al vonden üf 9P'f.j :;.00 b~Ningen pktats,
allen \ an verschillende sterkte.
Bran:uM1tI1/Iera-SiiSlI1iC Dûta (H.B.)

nen geve n. Met de beëindiging van
Ron Groote n als bestuurslid komt e r
tevens ee n e inde aan Au Cou ra nt in
de vorm zoa ls s inds december 1999
door Drukkerij Em. d e Jong ve rvaardigd periodiek . Alvore ns d e voorzitte r verslag doet va n he t standpunt
van de VKTV-bestuursled e n ove r de
voortgang va n de VKTV, maakt d e
secretaris d e jaarverga de ring dee lgenoot van de reacties op de nood kreet
in de laatste Au Coura nt (juni 2002).
De secre taris dankt d e led e n Lieftink ,
Schramm ,
Sche nke l,
Stey len,
Bosman , De Zeeuw, Haagsma,
Kremer, Haas trecht , V/ d
Bijl ,
Nierynck, Drooglever Fortuin, De
Rijcl< , Vos, Nie uwenhu yzen , Kornaat
e n Bruna voor hun reactie op d e
Samenvattend
kan
noodkreet.
gezegd worden dat deze 17 leden
ee n papiere n versie van Au Courant
de voorkeur geven, echte r 10.lede n
volmond ig ook een digitale vorm
kunnen voorstelle n . Zes leden zijn
hartgrondig tegen enkel een vorm
van digitale periodieke n. Geen van
de refl ectanten geeft zich op als
b estuurslid en naast d e twee al schrijvende leden Nierynck e n Bosman,
geven de h e ren Bruna en Vos aan
bereid te zijn e nkele bijdrage te overwegen. De VKTV dankt de heren
Nierynck, Lie ftink en SchraI11111 voor
hun aanbod d e VKTV extra financieel
te steunen , maar (zoals uit d e financiën b lij kt) mag d e VKTV zich verhe uge n op een red elijk royaal banksa ldo. Contributieverhog ing , zoa ls
door e nkele lede n voorgesteld , i
daarom volge ns he t bestuur ook nie t
aan d e orde.
Vervolgens neemt de voorz itter he t
woorcl. Hij schets in he t kort de pro·ble matiek va n de VKTV e n refereert
aan de verschillende o proep e n die
het b estuur van d e VKTV heeft
gedaan om kop ij e n me nskracht . De
resultate n van deze oproe p e n zijn
be p e rkt. De VKTV verkeert op dit
mo me nt in een fa se waarin de kwetsbaarhe id zichtbaar wordt. Held er is
dat Au Courant, ge let op d e kosten
e n d e regulie re werkzaamheden van
de dri e bestuursled e n, qua frequ e ntie
e n kwaliteit per 1 januari 2003 moet
inlevere n. Dat spijt het bestuur bijzond e r, maar de lede n he bbe n in dat
opzicht geen constructieve bijdragen
kunn e n levere n. In die zin is he t aan
h e t bestuur om met een voorstel te
komen tot vervolg van de VKTV.

De voorzitter deponeert in de
jaarvergadering het voorstel
van een overbruggingsjaar. In
dit jaar (2003) zal de VKTV
haar reguliere aansluiting
kunnen behouden bij activiteiten, kan de VKTV voortbestaan via website en registraties en dient alles op alles te
worden gezet om rechterhanden te krijgen. In dat ~ over
bruggingsjaar zal Au Courant
eenmalig verschijnen (december 2003) in een passende, uitmuntende vorm. Het betreft
dan een soort jaarboek/magazine.
Ind ie n de jaarvergadering akkoord
gaat, zal de VKTV op deze wijze
voo rtgaan , indien d e aanwez ige
led e n he t voorstel afwijzen , za l he t
bestuur haar conseque nties moete n
tre kken.
Binn e n d e jaarvergadering vindt vervolgens een discussie plaats over de
wijze van voortzetting. Hoewel ·de
leden zich e nigszins onder druk voelen staan , bestaat e r begrip voor he t
standpunt va n he t bestuur e n wordt
e r op creatieve w ij ze gezocht naar
niet al te arbeidsintensieve werkzaa mhede n di e kunnen le iden tot
ee n freque nte re verschijning. Helaas
is dit e nke l mogeli jk , mede d oor de
e n orm e p ortokoste n , via digitale
ni e uwsvo rmen. De led e n kunne n
zic h verenigen met ee n overbruggingsjaar e n verzoeken he t bestuur
maxi male in zet te geven te n aanz ie n
van informatieoverdracht.

Afgesproken wordt dat de
jaaruitgave wordt gegarandeerd met bijdragen van de
heren
Seffinga,
Lieftink,
Kornaat, Spronk, Dolfin en De
Wit. Daarnaast zullen de heren
Bosman, Bruna en Vos worden
benaderd en staat het elk lid
vrij om aan het zgn. jaarboek
zijn of haar bijdrage te leveren. Daarnaast zal er een
oproep worden gedaan aan
alle leden om zo snel mogelijk
hun e-mailadres kenbaar te
maken. Deze digitale snelweg
zal gebruikt worden voor actualiteitsberichten en streeft
naar snellere contacten met de
achterban over allerhande
zaken. In ieder geval garandeert het bestuur tenminste
één nieuwsbrief rond maart
2003.
Wetende dat e r in het overbruggingsjaar mogelijkerwijs nog geëxperime nteerd gaat worden, maar dat er misschien niet meer in zit, hoop het
bestuur op begrip van de led e n e n

hoopt zij op betere VKTV-tijden! Het
in leven ho uden va n de VKTV legitimeert volgens he t bestuur bove nstaande beslissingen en is verheugd
dat de jaarve rga d e ring hi e rmee
inste mt.

Rondvraag
• De heer Kornaat re fe reert nog aa n
de
contributie
(o ngew ij zigd ,
o ndanks he t wa t bijzondere
bedrag van 18 e uro) e n de mogelijkhe id o m geld van de lo p ende
rekening naar d e re nte rekening te
verp laatsen . E.e.a. za l gescheid en
tot een bedrag va n 1000 e uro.
• De he re n Seffinga en Lieftink
geven d esgevra agd nogmaals aan
voor de jaareditie van Au Courant
een artikel te levere n .

Het bestuur blijft goede hoop
hebben dat zich nieuwe
bestuursleden melden!
Om 14.35 dankt de voorzitter de
ledenvergadering e n sluit hij de vergadering.
Jan d e Wit, secre taris.

Met dank aan Drukkerij Em. de Jong!
De millenniumwisselipg is alweer enige tijd geleden, maar wie herinnert
zich niet dat in december 1999 Au Courant als krant op de mat viel' De
opmaak e n het papier gaven de lezer het gevoel h et enige en juiste middel Ü1 handen te hebben dat bij een 'c\rukwerkc1ub' hoort. Voor de vormgeving en reulisatie van deze periodiek was Drukkerij Em. de· Jong uit
Baarle-Nassau veruntwoordelijk. Aldaar werd, mede door aansturing an
ons bestuurslid Ron Grooten, een groep medewerkers enthousiast
gemaakt om ons blad zo goed en mooi mogelijk van de persen te laten
rollen. De VKTV heeft daar maar liefst drie jaren van mogen genieten. De
sponsoring van Drukkerij Em. de Jong hebben het bestuur en de leden
bijzonder gewaard eerd. Wij zijn veel dank verschuldigd aan directeur J.
de Jong, die pnze relatief kleine vereniging de moge lijkhe id heeft geboden 12 edities op deze bijzondere wi jze zonder kosten tot stand te brengen_ Via deze laatste editie van Au Coufa nt (op deze wijze) w ille n we
graag onze dank zeggen aan iedereen van Drukkerij De Jong die bereid
is geweest te investeren. in dit völled ig door h en gesponsorde product.
Namens het bestuur en de leden van de VKTV, Otto Spronk, voorzitter.

t

Dick Voortman

Dick is er niet meer! We z ull en zi jn rijzige
rustige gestalte missen . Hij is na een
kortstondige- en pijnlijke ziekte vrijdagavond
29 november jl overleden. Dick had veel
vrienden en ik prijs me gelukkig dat ik er één
van was. Hij stond mede aan de wieg van onze
club . Pas daarna en e igen lijk veel te laat heb ik hem door de
VKTV leren kennen als de verzamelaar die net zovee l
belangstelling had voor oude couranten als ikzelf.
We waren ervan bezeten! We hebben e lkaar diverse malen
opgezocht e n oprecht genoten van wederzijdse co ll ecties.
Hij ze i eens "jammer dat je niet in Amsterdam woont"en ik
had hem graag ergens in mijn buurt gehad .
De meeste brieven van hem , in een sierlijk handschift, heb ik
nog steeds. Samen bezochten w e eens een veiling e n hadden
voordien a l de partij historisch e co urante n verdeeld, maar
een buitenstaander bood tot onze grote sp ijt zoveel meer.
"Kom we gaan een kop koffie drinken" troostte mij, de
theedrinker.
Marianne, ik wens jou en je kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toe, med e namens het bestuur e n de leden
van onze VKTV.
Louis

Meld uwe-mailadres!
ja~\K'èlf.;hlg heeft ti het al kunnéh. lt:zerl: h<ttkomendé overbrugf.,rlngsjaar \.....illen wc u snel en accuraat kunnen informeren over allerl1t-U1de zaken. ientnmste één niell\\sbrid (maar afhankelijk yaa het bereik
hClj)eiijk . meet!:) kunt ct, mI detiigitale .Weg Vl'rw<jçht~n, naast natuurlijk
éérrtntgehreJtle p<1p'tl:4'en editie. Qm u snel op de h{)()gte te k"qnnén brengen én houdli'n, verzoeken \H.' u uw e-maHadre~ aan hd ~eètetaria;tt kenbaur.te makc""h . Mail tt\Vt-l11.lÎla(}res het liefst \ anda'lg nog naar

In hèt

(.,htwit(o$nW't@n@phu~et.J:jI .
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