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Eerste nummers, nulnummers, babynummers, 
et cetera 
 
Zoveel VKTV-leden, zoveel verschillende 
kranten- of tijdschriftenverzamelingen. In deze 
uitgave van Au Courant maken we kennis met 
een collectie Nederlandse tijdschriften die er 
wezen mag! Uw redacteur is op bezoek geweest 
bij reclameman in hart en nieren, Jan Knaap. Op 
de zolderetage van zijn woning in de Haarlemse 
Koninginnebuurt, met uitzicht op de kathedrale 
basiliek, komen we oog in oog te staan met zijn 
zelfgecreëerde "tijdschriftenkathedraaltje": de 
roots van de twintigste-eeuwse Nederlandse 
glossies, de borelingen onder de geïllustreerde 
bladen. Jan verzamelt eerste nummers (dus 
jaargang 1, nummer 1) en ook nulnummers  

 
(interne uitgaven, vingeroefeningen voor het nog  
te lanceren eerste nummer). Rechtop op de 
schappen neergezet en stuk voor stuk netjes 
ingepakt in plastic omslagen staan ze hier: de 
honderden en honderden eerste uitgaven van 
evenzovele tijdschrifttitels. De plastic omslagen 
en ook zonwering op het zolderraam houden de 
ultraviolette zonnestralen voldoende tegen, zodat 
we niet bang hoeven zijn voor een vergeeld 
exemplaar van die eerste Avenue uit 1965, de 
eerste Playboy uit 1983, de eerste Quote (1986), 
de Opzij (1972), Vrij Nederland (1945), Libelle 
(1934) en Op de Hoogte (1903). Gemiddeld twee 
keer per week komt er in de kiosk of in de 
schappen van de supermarkt of als speciale public 
relations activiteit een nieuw tijdschrift bij. Dat 
kan ook een titel zijn die eenmalig verschijnt. 

 

 

mailto:redactie@vktv.nl�


 

 2 

Waar niet iedereen van op de hoogte is: ook 
buiten de kiosk en het abonnement is er een 
heel eigen eigen distributiecircuit; denk aan 
beurzen, bedrijfspresentaties en 
tentoonstellingen. 
 

  
 
Dit circuit en ook controlled circulation wordt 
onder marketiers als net zo belangrijk ervaren 
als de kioskverkoop. Voor verzamelaars is 
deze niche-markt minstens zo interessant om 
er bijzondere eerste uitgaven te bemachtigen. 
Het is de kunst van het verzamelen om a priori 
op zo’n eerste nummer opmerkzaam te worden 
gemaakt; het bemachtigen ervan is dan vers 
twee. Verzamelaars die ingevoerd zijn in de 
reclame- en marketingwereld – en dat is nou 
helemaal het terrein van Jan Knaap – ruiken 
hier hun kansen. 
Alle circa 1800 "babynummers" kunt u 
opzoeken op Jans website 
http://www.babynrs.nl/ (of de alias 
http://www.babynummers.nl/). Die site was 
een monumentaal afscheidskado van zijn 
collega's van Etcetera, het reclamebureau waar 
Jan twee decennia lang zijn talent, zijn 
ervaring en zijn enthousiasme in heeft kunnen 
leggen. 

Gratis tip voor Jan: is het een idee om als 
achtergrondmuziek bij de site het nummer 
Baby Love van The Supremes te laten horen? 
Na zichzelf in Adformatie bekend gemaakt te 
hebben (en hoe!) was Jan als het 22-jarige 
enfant terrible begonnen in Rotterdam bij het 
reclamebureau van Unilever. Tegenwoordig, 
30 jaar ervaring rijker, is Jan (54) nog even 
ambitieus als destijds, gezien de projecten 
waar hij de laatste tijd zijn uitdaging in vindt. 
Rustig vertellend licht Jan toe wat er bij komt 
kijken als tijdschrifttitels nieuw op de markt 
worden gebracht en vervolgens over het 
verzamelen van die nieuwe bladen. Zijn 
enorme collectie babynummers schijnt 
langzaamaan zijn grenzen te benaderen. 
Buiten Jans verzameldomein vallen 
specialistische bladen (wat te denken van Au 
Courant? - om maar een esoterische titel te 
noemen) en tijdschriften ouder dan 1900, 
alsook elk buitenlands blad. De ware 
verzamelaar weet niet alleen wat hij wil 
bemachtigen, maar ook waar hij niet achteraan 
gaat. 
Achttienhonderd verschillende geïllustreerde 
tijdschriften is echt ongelooflijk veel. Het 
standaardwerk van Joan Hemels (VKTV-lid) 
en René Vegt, “Het Geïllustreerde Tijdschrift 
in Nederland 1945-1995” vermeldt 475 titels 
(en 200 titels van vóór 1945). We zijn nu 15 
jaar verder (met iedere week ongeveer twee 
nieuwe tijdschrifttitels erbij), maar dan nog is 
het aantal van 1800 eerste nummers 
formidabel. Bij de Koninklijke Bibliotheek 
hebben ze er niet zoveel, weet Jan te melden. 
 

 
 
Trouwens, wist u dat met het googlen met 
behulp van beide termen "het geillustreerde 
tijdschrift in nederland" en "au courant" u 
direct terechtkomt bij Au Courant 12/4, waar 
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op pag. 25 t/m 27 dit boek door Klaas Kornaat 
werd gerecenseerd? Anno 2011 vindt u alle 
vorige uitgaven van Au Courant terug op 
internet, inclusief ons eigen nulnummer en 
babynummer (1985/1986). Heeft een van de 
VKTV-leden er een over, voor Jan? Maar echt 
heel veel plezier doet u Jan als u het eerste 
nummer van Elegance uit 1937 voor hem in de 
aanbieding heeft. Zie ook het roze vakje 
Opsporing verzocht! op zijn site. U kunt Jan 
mailen op j@nknaap.nl 
 

 
 
Tentoonstelling in het Openluchtmuseum 
 
Terug naar Jans verzameling. Niet alleen zijn 
daar op die zolder de eerste nummers te vinden 
van tijdschriften (door het Nederlands 
Uitgeversverbond en Het Oplage Instituut 
geoormerkt als regelmatig te verschijnen), 
maar ook eenmalige uitgaven en de 
ego-strelende personalitynummers (LINDA 
voorop, en later GERDA, MAARTEN, enz. 
maar ook de allereerste "JAN"). 
De website wordt gevoed met allerlei 
kengegevens (datum eerste uitgave, ondertitel, 
verschijningsfrequentie, uitgever, 
hoofdredacteur, e.d.) van elk van de 1800 titels. 
Bedoeld als basisgegevens bij elk plaatje 
vormen die metadata op zich een heus 
online-documentatiecentrum, dat dus door 
iedereen opgeroepen kan worden. Maar niet 
alleen op het scherm, ook in het echt kunt u de 
babynummers van Jan bekijken, en wel in 
Arnhem. In het Spaarstation Dingenliefde, 
onderdeel van het Nederlands Openlucht- 
museum, zijn meer dan 1000 afbeeldingen en 
50 fysieke exemplaren van Jans babynummers 
tot en met maart 2012 dagelijks te zien. Op de 
volgende pagina ziet u een indruk van Jans 
tentoonstelling in Arnhem: een lokaal met 
prachtige wanden vol afbeeldingen van 
babynummers en een vitrine met 
personalitynummers. 

De wieg van veel babynummers: 
Nassaulaan en Stadhouderskade 
 
In Jans jeugd was de Nederlandse bladenmarkt 
nog overzichtelijk: vanuit de Koninginnebuurt 
is het een kwartier wandelen naar de 
Nassaulaan, waar destijds bijna de helft van al 
onze publieksbladen niet alleen werden 
uitgegeven, maar ook gedrukt op de 
koperdiepdrukpersen van De Spaarnestad. 
Globalisering leidde ertoe dat deze Haarlemse 
uitgeverij werd omgevormd: eerst op nationaal 
niveau naar de Verenigde Nederlandse 
Uitgeverijen (VNU), en vervolgens op 
internationaal niveau toen de VNU opging in 
een Fins conglomeraat met de naam Sanoma. 
Maar Jans jeugd was niet in Haarlem en ook 
niet in Amsterdam, waar in diezelfde tijd de 
Geïllustreerde Pers aan de Stadhouderskade 
het resterende deel van de toen bestaande 
publieksbladen uitgaf. Ook deze uitgever werd 
onderdeel van de VNU en daarna Sanoma. 
 
Jan heeft “reclame” als hoofdstuk in zijn 
werkzame leven afgesloten, om een nieuw 
hoofdboek al zijn aandacht te geven. We gaan 
er nog van horen en zien, te beginnen vanaf 1 
september via 
http://www.cupofculture.nl/index.html 
 
                                                        Paul Klein 
 
------------------------------------------------------- 
 
Au Courant ook op uw scherm te lezen 
 
Wie lid is van de Vereniging van Kranten- en 
Tijdschriftenverzamelaars kan gebruikmaken 
van de website van de VKTV en heeft ook 
toegang tot de digitale versie van dit nummer 
van Au Courant. Met Foxit Reader of Adobe 
Acrobat is de pdf-versie in kleur te down- 
loaden van: 
http://www.vktv.nl/images/act/au_courant_18
_3.pdf 
Wie nog geen lid is in 2011, kan dat alsnog 
worden en krijgt dan de voorbije nummers van 
jaarrgang 18 nagestuurd per post. Maak 
daartoe € 20,- over op 3853388 t.n.v. VKTV te 
Heerhugowaard (NL03INGB0003853388 is 
de IBAN-code en INGBNL2A de BIC-code). 
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