nazi's voor de NSB niets aan af. Eigenlijk mogen we dus dankbaar zijn dat er nog voldoende

Nederlanders over waren die er niet in trapten,
zodat de invloed van de NSB beperkt bleef.

____________________________________________________________________
Krantenexit! Klaar met verzamelen

Louis Nierijnck

Zo'n 65 jaar lang ben ik een rasechte krantenappartement. Het was zo ver nog niet, maar je
verzamelaar geweest en in die periode zijn er
moet maatregelen nemen, anders moet de
duizenden oude kranten door mijn handen
enorme collectie opgeslagen worden of een
gegleden, elke editie als een getuige uit de tijd
mooie bestemming worden gegeven.
zelf. Ze brachten berichten van rampen,
oorlogen, noem maar op. Ze roken zelfs naar
Ik koos voor het laatste en zo ging de
een verleden tijd!
verzameling Engeland uit de 17de en 18de
Toch komt een tijd dat je de couranten minder
eeuw naar Amerika. Het leuke curieuze
goed kan lezen, zelfs de reuk verdwijnt. Je kon
gedeelte vond zijn weg naar een mooie
je in vervlogen tijden wanen bij het lezen in die
bibliotheek in Antwerpen en de Nederlandse
bruingeworden couranten. En natuurlijk komt
waardevolle collectie verhuisde naar een in
een tijd dat je ook door familieomstandigheden
Engeland wonende vriend-verzamelaar, die de
genoodzaakt wordt om je ruime huis te verwishele opzet min of meer in mijn stijl zal
selen voor een makkelijk, maar zeer klein
aanpassen. Allemaal prima bestemmingen dus.
________________________________________________________________________________

Alle geschriften van W.P. Sautijn Kluit in vier delen
Ooit beloofde ik wijlen mijn vriend Dick
Voortman dat die zeldzame delen van
alle gebundelde geschriften van de
19de-eeuwse pershistoricus Sautijn Kluit na
mijn overlijden naar hem zouden gaan, maar
helaas verliet Dick eerder de wereld.
Die uitgave van alle geschriften over de
persgeschiedenis werd verzorgd door
de zuster van Kluit na zijn voortijdig
overlijden. Het is een zeldzame uitgave
geworden, deze zogenaamde nagelaten
geschriften in vier lederen banden uitgebracht.
Ik kocht het stel ooit op een veiling. In de

Louis Nierijnck

boeken bevinden zich ook een Carte de visite
van Kluit, enkele notities van zijn hand en de
rouwkaart.
Uiteindelijk kwamen de banden terecht bij
mijn jarenlange vriend René Vos, die er ook zo
gecharmeerd van was. Ik beloofde hem
die set weer na mijn overlijden, maar mijn
jongste zoon Erik zei me: “Pa, je kan die
boeken beter nu al geven, want jij overleeft
hem weer”. Erik had gelijk, dus gingen ze naar
hem en René was er erg blij mee.

In Memoriam René Vos (1942-2016)
Inmiddels weten we dat het helaas anders is gelopen, want de pershistoricus (en vanaf 1987
VKTV-lid, totdat hij in 2013 ernstig ziek werd) dr. René Antonius Hendrikus Vos is op 10 april 2015
op 73-jarige leeftijd overleden. René promoveerde op 3-3-1988 in Leiden op een proefschrift „Niet
voor publicatie, de legale Nederlandse pers tijdens de Duitse bezetting‟ (ISBN 90-218-3752-8).
De redactie van Au Courant wenst zijn vrouw Elly Nijdam sterkte toe met het verlies van haar man.
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