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Jaarvergadering VKTV 6 november 2005 
 
Aanwezig: 
De heren Spronk, Dolfin, Hupkes, Blommaert, Kreuzen, Kornaat, Oostra, Brugman, Van Zon en De Wit 
en de dames Spronk, Blommaert en van Zon. 
Bericht van verhindering: 
De heren Nierinyck, Grooten, Lieftinck en De Soeten. 
 

 
1. Opening 
De voorzitter opent om 12.45 uur de jaarvergadering, heet alle aanwezigen welkom en vraagt een 
moment van stilte voor de drie, dit jaar ons ontvallen leden: de heer R. van Rooij uit Leiden, mevrouw R. 
Steenhoff-Schoonbeek uit Alsemberg (België) en A. Dubbeldam uit Zwaagwesteinde.  
 
2. Mededelingen 
Er zijn geen specifieke mededelingen, anders de aan de hieronder gekoppelde agendapunten. 
 
3. Beschouwing voorzitter 
Otto Spronk geeft samenvattend een algemene schets van de VKTV. Allereerst refereert hij aan de 
afspraak van vorig jaar om een digitale vervolgstap te zetten. Hiervoor is Ernst Hupkes tot het bestuur 
toegetreden. Zijn bijdrage zou aansluiten bij de ontwerpfase, die opgepakt werd door een ander lid van 
de VKTV, mevrouw R. Steenhoff-Schoonbeek. Echter, op het moment dat zij met de site in de 
opbouwfase zat, werd zij geveld door een ernstige ziekte die haar vrij snel daarna fataal werd. De 
voorzitter betreurt dit, vooral persoonlijke en familiaire drama, en maakt melding van het feit dat meteen 
daarna Ernst Hupkes de enigszins ondoorgrondelijke weg van een nieuwe site voor de VKTV heeft 
bewandeld. Vandaag zal hij het resultaat tonen en de voorzitter bedankt Ernst graag op voorhand voor 
zijn inspanningen.  
 
Voor wat betreft het Jaarboek is de VKTV ook niet geheel schadevrij gebleven, zo laat de voorzitter 
weten. Gelet op een strak gekozen thema is een gewaardeerde bijdrage van lid K. Kornaat niet 
opgenomen, mede vanwege kosten en (dus) onvoldoende aansluiting bij het thema. K. Kornaat geeft 
staande de vergadering aan dat hij de gang van zaken heeft betreurd, en dat als de VKTV slechts één 
productie op jaarbasis realiseert, er meer kwaliteit neergelegd zou moeten worden dan nu gedaan. De 
voorzitter geeft aan dat de bestuursweging vooral is ingegeven door de het kostenaspect, waarbij een 
beleid wordt voorgestaan waarbij niet aan de financiële reserves wordt getornd. Hierdoor zal de VKTV 
het moeten doen met de financiële mogelijkheden van de lopende rekening dat betekent dat we ook in 
kwaliteit gewoonweg keuzes moeten maken. Eveneens is een verzoek van een ander lid, de heer 
Nierynck (verzoek tot het realiseren en de uitgifte van een aparte krant) afgewezen gelet op beschikbaar 
budget.   
 
De voorzitter geeft de stand van zaken weer: in totaal telt de VKTV 80 leden, waarvan 64 betalende 
leden, 3 ereleden en 3 gratis leden. 8 leden hebben de contributie over 2005 nog niet betaald. Er zijn 
twee formele opzeggingen, vijf verhuizingen (zie elders in jaarboek) en van twee leden wordt gevraagd 
hen van de ledenlijst af te voeren, gelet op het niet betalen van de contributie over de afgelopen jaren en 
het niet reageren op aanmaningen: de heer Z. van Dijk uit Kampen en de heer Van IJzendoorn uit 
Schoorl. De jaarvergadering stemt hiermee in.  
 
Er is ook goed nieuws: dankzij de inspanningen van de heren Dolfin en Kreuzen telt de VKTV 10 nieuwe 
leden. De heer Blommaert veronderstelt dat het hier dan wel om vrouwelijke leden zal gaan, maar daar 
moet de voorzitter ontkennend op antwoorden. Naar aanleiding van een tussenliggende vraag van de 
heer Kreuzen zegt de voorzitter toe in de eerstvolgende bestuursvergadering te besluiten of de VKTV 
opnieuw met lidmaatschapskaarten wenst te werken. Eveneens wordt, op verzoek van de heer Kreuzen, 
meteen afgekaart dat bij nieuw aangemelde leden in het najaar van een lopend jaar, datzelfde jaar geen 
contributie verschuldigd is.  
  
Tot slot meldt de voorzitter dat het jaarboek 2005 verschillende complimenten ten deel is gevallen en 
zelfs gerecenseerd is in Terugblik (Doc. Groep 40-45) en in de Nederlandse archiefwereld.  
  



 

6 

4. Verslag secretaris 
Jan de Wit meldt dat formeel het verslag van 2004 door de jaarvergadering vastgesteld moet worden, 
maar niet voordat twee kleine wijzigingen zijn doorgevoerd: per abuis is de naam van ons lid de heer Van 
Zon op z’n Brabants geschreven (Van Son), waarvoor excuses. Eveneens is per abuis gemeld dat de 
VKTV twee ereleden telt, waardoor de heer Kreuzen als erelid is vergeten. De heer Kreuzen is vanaf 
1990 erelid en had in dat jaarverslag als zodanig diezelfde vermelding verdiend. Waarvan acte en ook 
excuses!  
 
De secretaris geeft verder aan dat het afgelopen jaar vooral door privé-omstandigheden (met name 
nieuw werk) turbulent is geweest en dankt Thea Spronk voor haar structurele, ondersteunende 
werkzaamheden. Omdat te verwachten valt dat dit zich verder doorzet, zal het bestuur van de VKTV in 
de eerstvolgende bestuursvergadering opnieuw naar de taalverdeling kijken. Hierop komt de voorzitter bij 
agendapunt 6 terug.   
  
Daar verder de voorzitter alle mutaties in het ledenbestand heeft gemeld, is verder geen verslaglegging 
van de secretaris nodig. 
 
5. Verslag penningmeester  
Staande de vergadering wordt het financiële jaarverslag uitgereikt en door Ruud Dolfin toegelicht.  Het 
financiële jaarverslag wordt in dit jaarboek integraal opgenomen. 
 
Los van deze toelichting worden nog drie punten geaccordeerd c.q besproken: 
* De contributie wordt met ingang van 1 januari 2006 met 2 euro verhoogd 
* De heer Blommaert schenkt de VKTV een eenmalig bedrag van 250 euro. Hiervoor dankt de voorzitter 
hem hartelijk, waarbij de VKTV als tegenprestatie tenminste via de website bekendheid geeft aan zijn 
dagbladmuseum. 
* Gelet op de hedenochtend gemelde moeilijke financiële situatie van de (zustervereniging) 
Documentatiegroep 40-45 wordt besloten in de eerste editie van 2006 van Terugblik, een (te betalen) 
paginagrootte advertentie op te nemen, waarbij leden voor de VKTV worden geworven. 
 
De penningmeester dankt in z’n algemeenheid de leden die bij het overmaken van de contributie guller 
zijn geweest dan de vastgestelde hoogte. Een speciale vermelding is op z’n plaats voor de donaties van 
de heren Kreuzen, Blommaert en Bruna.  
 
6. Benoeming nieuw bestuurslid 
De voorzitter licht toe dat de reeds jarenlange ondersteunde werkzaamheden van Thea Spronk met 
ingang van heden door haar omgezet willen worden in een bestuursfunctie. De jaarvergadering geeft met 
een applaus blijk van de waardering voor haar werk en haar keuze tot het bestuur toe te treden. 
 
7. Jaarboek 2005-2006 
Over het Jaarboek 2005 wordt gemeld dat hierin volop werk is verzet door met name de voorzitter en 
Ernst Hupkes. Dank daarvoor. De kwaliteit die is neergelegd, is navenant. Er wordt een oproep gedaan 
om rond het thema in 2006 “Groot nieuws door de eeuwen heen”materiaal aan te leveren. Gemeld wordt 
dat van de collectie van de heer Nierynck diverse interessante stukken te bewonderen zijn. Alle kopij 
rond dit thema is welkom!  
 
8. Presentatie website 
Dit agendapunt wordt naar achteren geschoven, na de formele afsluiting. 
 
9. Discussie ephemera 
Het bestuur van de VKTV wenst in de breedte van het verzamelen van papier te investeren, door naast 
de twee hoofditems kranten en tijdschriften, de aan papier gelieerde verzamelgebieden nadrukkelijk erbij 
te betrekken. Veel leden begeven zich reeds op dit vlak en het de VKTV de mogelijkheid om breder te 
acquireren. De jaarvergadering stemt hiermee in. 
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10. Rondvraag 
* De heer Blommaert meldt dat hij voor de eerste 10 leden die een nieuw lid aanbrengen 
(ingangsmoment na publicatie van dit jaarverslag), een krantenstok van de Gazette van Antwerpen heeft 
liggen.   
* De heer Brugman geeft aan dat zijn in 2003 toegezonden artikel nog altijd niet is geplaatst en hierover 
ook geen bericht heeft ontvangen. De secretaris meldt dat dit reeds in 2003 is besproken en dat e.e.a. 
derhalve berust op een misverstand. Plaatsing kan altijd plaatsvinden op de website. De voorzitter 
verzoekt de heer Brugman het artikel opnieuw te mailen. 
 
Presentatie www.vktv.nl 
Om 14.10 uur sluit de voorzitter de vergadering en geeft bestuurslid Ernst Hupkes de ruimte om de 
nieuwe website van de VKTV te presenteren. Per item wordt uitgelegd welke functie het heeft c.q. krijgt. 
Het raamwerk is nu gereed, nu is het aan de leden om ook inhoudelijke bijdrage te leveren. Gevraagd 
wordt zo breed mogelijk bekendheid te geven aan onze nieuwe site www.vktv.nl 
De site zal t.z.t. een interactief karakter krijgen, almede voor een deel publiekelijk toegankelijk worden en 
voor een deel slechts voor leden. Suggesties worden gedaan op het vlak van ruil, vraag en aanbod en 
nadrukkelijk de vraag lid te worden van de VKTV.   

De secretaris, 
Jan de Wit 

 
IN MEMORIAM 
Op 18 januari 2006 is op 86-jarige leeftijd in Amsterdam onze VKTV-voorzitter van het eerste uur Werner Löwenhardt overleden. 
Hij was er vanzelfsprekend bij toen op 21 september 1985 de oprichtingsvergadering van de VKTV in de ruimten van het 
toenmalige Persmuseum/Persinstituut plaats vond. Want naast zijn grote belangstelling voor reclame-zaken had hij ook een 
warme belangstelling voor oude prenten, kranten en tijdschriften. Bij de oude kranten en tijdschriften ging zijn interesse vooral uit 
naar bijzondere reclame-uitingen en advertenties. Bij die oprichtingsvergadering in 1985 nam hij spontaan het voorzitterschap van 
de nieuw op te richten vereniging VKTV op zich. Uit de notulen van de eerste bestuursvergadering te Assen van 19 oktober 1985; 
“De heer Löwenhardt zal zich o.a. bezighouden met het maken van een eigen huisstijl van de vereniging”. Ons bekende VKTV-

mannetje is van zijn hand. Ook verzette hij veel werk in het vervaardigen van ons 
verenigingstijdschrift, en hij slaagde er zelfs in ons toenmalige prille verenigingsblad 
bij één van de eerste uitgaven eenmalig als echte krant op de persen van het 
dagblad Trouw te laten drukken. Dat was bijzonder sjiek voor zo’n kleine en jonge 
vereniging. Werner Löwenhardt, de man met de pretoogjes, zoals een VKTV-lid 
hem liefkozend typeerde, had een bewogen geschiedenis achter de rug.  
Van Joodse afkomst, geboren in 1919 in Dortmund-Lindenhorst, vluchtte hij in 1935 
naar familie in Enschede. Hij werkte in Enschede en omgeving als reclameschilder 
en tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam hij na een oproep terecht in een 
werkkamp in Ede. Daarna belandde hij snel in Kamp Westerbork, waar zijn 
tekenkunst de aandacht trok van kampcommandant Gemmeker. Hij kreeg de 
opdracht alles in en rond het Kamp Westerbork vast te leggen. Hij verbleef in 
Westerbork vanaf oktober 1942 tot de bevrijding van dat kamp in 1945. Een 
ambtenaar van de burgerlijke stand bewaarde zijn werk en gaf het na de oorlog aan 
Löwenhardt terug. In 2004 voltooide hij zijn belangrijke levenswerk, het boek “Ik 
houd niet van reizen in oorlogstijd: familiealbum 1919-1945”, een prachtig boek met 
een aantal van zijn tekeningen, foto’s en herinneringen aan Westerbork en zijn 
eigen vooroorlogse geschiedenis. Dit boek is een eerbetoon aan alle uit dit kamp 
gedeporteerde joden, waaronder zijn eigen familie. Na de oorlog hervatte hij zijn 
oude vak en begon zijn eigen reclamestudio Elhart, gevestigd aan het Koningsplein 
in Amsterdam. Daar bewaarde hij ook zijn grote collectie affiches en bijzondere 
kranten en tijdschriften. Met die collectie was hij ook zeer actief, ik kan mij een vijf 
jaar lang door de Verenigde Staten reizende tentoonstelling van Nederlandse 
affiches herinneren. De grote tentoonstelling van zijn collectie “300 jaar Amsterdams 
reclamedrukwerk” in het Amsterdams Historisch Museum had in 1994/95 zo’n 
succes dat deze geprolongeerd moest worden. Sinds 2001 is zijn grote collectie 
reclamedrukwerk ondergebracht bij het ReclameArsenaal, waar bij de oprichting 
Werner Löwenhardt ook al aan de wieg had gestaan. Tot op enkele jaren geleden 
was hij als erelid van de VKTV nog een trouw bezoeker van onze ruilbeurzen. Wij 
gedenken Werner Löwenhardt als een bijzondere ondernemende en hartstochtelijke 
verzamelaar en danken hem voor zijn grote inzet bij de start van ons krantenclubje 
VKTV. 

Otto Spronk
Voorzitter VKTV

 


