
 

 16 

2004 werd bij hem borstkanker geconstateerd 
en Gerard was erg bang dat hij het werk niet af 
zou krijgen. Gelukkig is hij vrij snel hersteld, 
wat uiteraard een grote opluchting voor hem 
was. Gerard heeft zijn onderzoek laten door- 
lopen tot aan 1942. Het onderzoek was een 
geweldige ervaring en het is zijn levenswerk 
geworden. 
 
De naoorlogse periode wordt nu aangepakt 
door Angelie Sens (directeur van het Pers- 
museum), die begonnen is met het schrijven 
van deel 3. De inheemse pers heeft Gerard ook 
niet gedaan. Volgens de overeenkomst zouden 
de Indonesiërs dat zelf doen en er is inderdaad 
een prima boek van Ahmat Bin Adam: The 
vernacular press and the emergence of modern 
Indonesian consciousness (1855−1913). De 
periode na 1913 is nog niet beschreven, want 
het bestuderen van de nationalistische pers was 
in Soeharto's tijd niet gewenst. Men zou eens 
op ideeën kunnen komen . . . 
 
Wat nog in het verschiet ligt 
 
Inmiddels heeft Gerard een nieuw project: het 
archief van de Haagse afdeling van persbureau 
Aneta ligt bij hem thuis. Het liefst zou hij een 
biografie hebben geschreven over Dominique 
Berretty, de eerder genoemde oprichter van 
persbureau Aneta in Batavia, maar dat zou te 
ver hebben gevoerd. Dus wordt het een boek 

over Berretty's Haagse zetbaas Herman 
Salomonson (1892−1942), die in de jaren 
twintig onder het pseudoniem Melis Stoke in 
de Java-Bode publiceerde, de krant waarvan 
hijzelf hoofdredacteur was. 
 
Vele uren na aankomst nemen we afscheid van 
een gezellig wetenschappelijk duo − waar vind 
je die twee kwaliteiten zo goed gecombineerd! 
Marjanne neemt de kwast ter hand en Gerard 
slaat het archief-Aneta op. Hopelijk is het hem 
vergund dat hij ook zijn nieuwe onderzoek tot 
voltooing kan brengen. 
 
Boeken van Termorshuizen met reductie 
 
Naar aanleiding van de recensie van zijn boek 
Realisten en reactionairen. Een geschiedenis 
van de Indisch-Nederlandse pers 1905−1942 
in de eervorige uitgave van Au Courant (pag. 
14−15) meldt Gerard Termorshuizen dat hij 
leden van de VKTV dit boek voor een 
vriendenprijs van € 35,00 kan bieden. Gerard 
heeft ook nog een paar exemplaren van 
Journalisten en heethoofden. Een geschiedenis 
van de Indisch-Nederlandse dagbladpers over 
de jaren 1744−1905, dat al lang niet meer op 
de markt is. Tel. 0252-223016 (’s avonds) of 
e-mail gtermors@kitlv.nl en 
g.termorshuizen@yahoo.com 

________________________________________________________________________________ 
 
C o l o f o n 
 
Au Courant 
 
Au Courant is het vier keer per jaar verschij- 
nende tijdschrift (ISSN: 0920-4180) voor de 
leden van de Vereniging van Kranten- en 
Tijdschriftenverzamelaars (afgekort: VKTV).  
Au Courant wordt toegezonden aan de leden in 
een geprinte versie en dit eerste nummer van 
jaargang 19 is tevens online beschikbaar voor 
de leden zowel als pdf document als in html: 
http://www.vktv.nl/jaargangen/ac19_1.html  
Redactie: Paul Klein en Gerard Raven. 
Redactieadres: Thierensweg 15, 1411 EW 
Naarden, tel. 035-5389607, e-mail: 
redactie@vktv.nl 
 

 
 
VKTV 
 
Het lidmaatschap van de VKTV wordt 
verkregen door € 20,00 per jaar over te maken 
op rekening 3853388 (IBAN-nr van de 
rekening: NL03INGB0003853388; BIC-nr 
van de bank: INGBNL2A) t.n.v. VKTV te 
Heerhugowaard. 
 
De vereniging werd opgericht in 1985 en heeft 
sinds 1997 een website: www.vktv.nl 
Het bestuur van de VKTV wordt momenteel 
gevormd door: 
Arie Schouten, penningmeester 
Paul Klein, (web-)redacteur 
Anton Breuker, public relations 
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