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Niet te verteren 
 
Ik verkeer in de gelukkige omstandigheid dat ik mijn verzameling kranten (tijdelijk) kan 
onderbrengen in het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in ’s-Hertogenbosch. Het 
betreft een tijdelijke opslag, want ooit zal ik het verzoek krijgen ruimte te maken. Mijn verzameling 
omvat een dikke zestig archiefdozen en enkele bundels krantenknipsels. 
Vanwege een verhuizing en daarmee gepaard gaande terugval naar beperkte woonruimte was het niet 
meer mogelijk de verzameling binnen handbereik te houden. Het overbrengen van het een en ander 
dwong tot kritische beoordeling, die bij momenten de indringende vraag opriep: wat moet ik ermee? 
In een van de archiefdozen (jaren zeventig) trof ik een handgeschreven overpeinzing aan die de 
vraagstelling bevatte over het nut van bewaren. Ik zou, zo stond geschreven, er serieus over nadenken 
of ik met deze hobby moest stoppen. Het is mij niet echt gelukt. Het is een ernstige dwanghandeling. 
In de laatste decennia van de vorige eeuw heb ik menigmaal ernstig overwogen om er mee te stoppen, 
maar het lukte niet. Er gebeurde en gebeurt zoveel in de wereld. En als ik bij herschikking van al die 
archiefdozen teruglees over wat ik bewaarde, krijg ik alleen maar bevestiging. Ik kan er niet van 
loskomen (van die dwang). Ik lijd er mijn hele leven al onder. Ik lijd ook aan het toekomstbeeld dat 
mijn verzameling ooit bij het oud papier terechtkomt. De huidige generatie heeft niet zoveel last van 
historisch besef en staat niet te dringen om zich eigenaar te maken van mijn verzameling Ik vrees 
derhalve dat het geheel verloren gaat. Zestig jaar geschiedenis bewaard in talloze bijzondere edities, 
eerste en laatste uitgaven, niet meer bestaande tijdschriften keurig geregistreerd en overzichtelijk 
verpakt wachten op vernietiging: een niet te verteren gedachte. 
Ik wil het niet meemaken. 
 
Jacques van der Bijl 
Pisastraat 59 
5237 EK ’s-Hertogenbosch 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Is dit de krant van de toekomst? 
 
Op de Nationale Uitgeefdag 2011 presen- 
teerden Koos Staal (ontwerper en restyler van 
kranten) en Martin van Ee (commercieel 
directeur van BDU Grafisch Bedrijf, uitgever 
van o.a. de Barneveldse Krant) een concept 
voor een toekomstige krant, de DAILY XS. 
 

 
 
 
 

De krant is niet alleen klein van formaat 
(22×28,5 cm), maar heeft een heel bijzondere 
vouwwijze, want eenmaal uitgevouwen wordt 
het een dubbel formaat en nogmaals uitge- 
vouwen het grootste, nl. broadsheet! Veel 
mogelijkheden dus voor advertenties, maar 
door de diverse zichtbare rubrieken zeker 
handig voor de lezer in treinen, metro en file. 
Koos Staal vond deze “echte compacte krant” 
uit in 2004. Hij zegt dat deze krant geen dure 
rotatiepers meer nodig heeft, maar op een 
“vellenpers” bij de drukkerij op de hoek met 
een oplage van 10.000 exemplaren per uur kan 
worden geproduceerd. 
 
Overigens kreeg ik, als curiosaverzamelaar, 
een 0-nummer van 10 november 2011 en ook 
het nog de helft kleinere XS van 9 juni 2005 
toegezonden. 
                                                Louis Nierynck

 


