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Bestuursnieuws 
 
U heeft allemaal een uitnodiging ontvangen om aanwezig te zijn op de jaarlijkse ledenvergadering, die 
op zaterdag 6 november in Voorthuizen heeft plaatsgevonden. Een vijftiental leden was hier aanwezig 
(één echtpaar zelfs helemaal uit Brussel hierheen gereisd) en dat is geen slechte opkomst voor een 
vereniging die momenteel tachtig leden telt. De voorzitter Otto Spronk en de secretaris Thea Spronk 
hebben uitgelegd dat zij het afgelopen jaar ernstig gehinderd waren in hun activiteiten wegens 
gezondheidsproblemen. 
Met algemene stemmen is goedgevonden dat Paul Klein is toegetreden tot het bestuur. Hij is  niet 
onbekend met de VKTV, want van eind 1996 tot medio 1998 was hij secretaris en heeft toen ook de 
eerste versie van de VKTV-website gebouwd. 
 

 
 
 

 
Financiën 
 
Het verslag van de penningmeester Arie 
Schouten (ter vergadering uitgedeeld) is, 
wegens diens afwezigheid, toegelicht door de 
secretaris. De vergadering heeft het verslag 
goedgekeurd. Verslag en toelichting worden in 
de eerstvolgende Au Courant gepubliceerd. 
 
Op de foto hiernaast zien we Thea Spronk 
(secretaris sinds 2005) en Otto Spronk (al sedert 
de oprichting van de VKTV op 17 november 
1988 bestuurslid). 

 
Nieuwe redactie voor Au Courant en voor de 
VKTV-website 
 
Voorafgaande aan de ledenvergadering van 6 
november had Gerard Raven aan het Dagelijks 
Bestuur laten weten bereid te zijn redactionele 
ondersteuning te verlenen. In de vergadering 
heeft Paul Klein zich bereid verklaard 
redactionele taken te willen gaan verzorgen. Al 
in de jaren negentig waren zij gedurende enkele 
jaren lid van de VKTV en beiden verkeren dus 
in hun tweede VKTV-leven. 

   
 
Op de foto rechts staat Gerard Raven (1954), die 
geschiedenis heeft gestudeerd en nu conservator 
is van Museum Flehite, het stadsmuseum van 
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Amersfoort. Hij verzamelt kranten en 
tijdschriften uit het Britse Gemenebest (bij 
voorkeur van vóór 1950) en kerkbladen uit de 
hele wereld.  
 
Op de foto links staat Paul Klein (1949), die  
een beta-achtergrond heeft en bij uitgeverij 
Elsevier Science in Amsterdam werkzaam is. 
Hij verzamelt bijzondere exemplaren van 
dagbladen (eerste en laatste nummers, groot 
nieuws, speciale edities, kranten met 
verkiezingsuitslagen, etc.) en probeert een 
exemplaar te bemachtigen van elke titel die 
ergens in de wereld in de kiosk verkocht wordt.  
 
De website http://www.vktv.nl wordt 

momenteel weer geactualiseerd (hier en daar 
herkent u dat aan een recente datum 
rechtsbovenaan de betreffende pagina’s). Zo 
kunt u er de verenigingsstatuten terugvinden en 
een begin is gemaakt het het online publiceren 
van alle vorige jaargangen van ons kwartaalblad 
Au Courant, en wel onder de rubriek 
“Publicaties”. Deze nieuwsbrief mag u trouwens 
beschouwen als het eerste nummer van de 18de 
jaargang: wij gaan de draad van 2002 weer zien  
op te pakken en natuurlijk gaan we proberen in 
2011 vier nummers uit te brengen van Au 
Courant. Dat was immers bij de VKTV altijd 
“normale, gebruikelijke usance” (vrij naar Kees 
van Kooten), niet waar?

 
Facsimile-voorpagina’s in boekvorm bijeengebracht: Les Unes van Libération 
 

 
 
Het afgelopen jaar is voor de derde keer in 
zijn bestaan een terugblik op het Franse 
dagblad Libération verschenen. De eerste 
keer gebeurde dat in 1997, toen 245 (uit 
7000) geselecteerde voorpagina's van de 
eerste 25 jaar werden heruitgegeven in een 
facsimile-uitgave (ISBN 978-2-259-18753-
4) – destijds door Martin Sommer in de 
Volkskrant van 23 mei 1998 gerecenseerd. 
De tweede keer was een dubbel zo dik 
boek, maar dan encyclopedisch opgezet 
(1973-2003, ISBN 978-2-95202490-7) en 
het illustreerde hoe de wereld er in die 
eerste 30 jaar van het bestaan van Libé 
heeft uitgezien. Deze almanak over 3 

decennia is opgezet zoals het dagblad zelf 
ook is opgemaakt (althans, sinds 1981), 
dus met dagelijks een ander 
hoofdonderwerp voor de eerste pagina’s 
van de krant. Die thematische stijl is in die 
jaren ook ingevoerd bij het Vlaamse 
dagblad De Morgen. In Nederland is deze 
opzet bekend sinds in maart 2006 nrc.next 
verscheen. 
Deze derde terugblik met facsimilé-
voorpagina’s heeft als titel Les Unes en is 
een luxe uitgevoerd boek, gepubliceerd 
door La Martinière. De 350 pagina's op dik 
papier en harde kaft wegen zo'n 4 kg. 
Hoewel het in rood uitgevoerde boek de 
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