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In museale kringen bestaat vrij grote over-
eenstemming over de criteria waaraan een
echt museum moet voldoen. Een eerste
vereiste is uiteraard dat het museum over een
interessante collectie beschikt. In elk van de
meer dan duizend musea die Nederland rijk
is worth een verzameling meer of minder
belangwekkende voorwerpen bewaard,
varierend van collecties wegvverpaanstekers
tot stapels oude vloerkleden. Al dit materiaal
moet echter ookgeconserveerd, gedocumen-
teerd, ontsloten engepresenteerd worden,
en hiermee beginnen voor veel musea de
problemen. Om deze taken goed te kunnen
uitvoeren is niet alleen veel opslag- en
presentatieruimte nodig, maar vooral einde-
loze hoeveelhedengeld en menskracht. Voor
eengroot deel van de musea, die vooral
driven op vrijwilligers en verstoken zijn van
overheidssubsidie, is het vrijwel onmogelijk
om aan deze eisen te voldoen. Het is voor
musea die kwetsbaar materiaal te beheren
hebben echter een harde noodzaak om hun
collectie zogoed mogelijk te conserveren.

Ditgeldt in het bijzonder voor een instel-
ling als het Persmuseum, waarvan de collec-
tie bestaat uit eengrote hoeveelheid papier.
Zonder adequate conservering en opslag
zouden de vele tienduizenden afleveringen
van kranten en tijdschriften die het museum
in de loop van zijn bijna honderdjarige be-
staan verzamelde, op den duur aan de ver-
zuring van het papier ten onder gaan. Geluk-
kig heeft het museum een manier gevonden
om zijn collectie voor dat lot te behoeden: in
1989 werd een onderkomen gevonden in het
perfect geklimatiseerde gebouw van het
Internationaal Instituut voor Sociale Ge-
schiedenis (IISG) te Amsterdam. Het tot die
tijd armlastige museum ontving in deze

periode bovendien een eerste overheidssub-
sidle zodat ernst kon wordengemaakt met
de ontsluiting en documentering van de
verzameling.

De verhuizing naar het IISG markeerde
een nieuw tijdperk in de geschiedenis van het
Persmuseum, dat sinds de oprichting in 1902
door journalist D.A. van Waalwijk steeds in te
kleine en slechtgeklimatiseerde gebouwen
verbleefen voortdurend met een tekort aan
professionele werknemers kampte. Tot 1914
werd de collectie beheerd door enthousiaste
journalisten, die op basis van de rote verza-
meling dag- en weekbladen van Van Waal-
wijk de collectie gestaag uitbreidden. Via het
bijeenbrengen van zoveel mogelijk verschil-
lende titels wilden de beheerders eenpoging

wagen om wat zij zagen als belangrijk `jour-
nalistiek erfgoed', te beschermen en in stand
te houden. In eerste instantie lukte dat uitste-
kend en wist men zelfs een deel van de
krantenarchieven van onder anderen het
Amsterdamse Gemeentearchief en de biblio-
theek van de Universiteit van Amsterdam te
verwerven. In 1914 nam de zogeheten `ge-
organiseerde pers' het bewind over de collec-
tie over, en werd het museum bestuurd door
een forum van bladeigenaren, kranten-
bestuurders en journalisten. Desondanks
leidde het museum tot ver in de jaren veertig
een sluimerend bestaan, hoewel in 1940 het
bereiken van degrens van tienduizend in het
museum aanwezige kranten- en tijdschrift-
titels kon wordengevierd.

Na de oorlog kende het museum een
periode van bloei: men profiteerde van de
toenemende belangstelling voor de geschie-
denis van de pers en beg on een samenwer-
kingsverband met het Instituut voor Pers-
wetenschap van de Amsterdamse
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Universiteit en de Nederlandse Pers-
bibliotheek. Het museum wist zelfs een serie
tentoonstellingen te organiseren die veel
aandacht trok vanpers en publiek. Ondanks
een reeks verhuizingen in de jaren zestig en
zeventig slaagde het Persmuseum er niet in
eengoed onderkomen te vinden voor de
gestaag groeiende collectie, die veel te lijden
had van het verblijf in vochtige ruimtes en de
vaak slechte opbergmethodes. De toeken-
ning van overheidssubsidie en de verhuizing
naar het IISG betekende in meer dan een
opzicht de redding voor het museum en zijn
collectie. Niet alleen kwamen er nu vol-
doende financiele middelen om enkelepro-

fessionele medewerkers in dienst te nemen
en een begin te maken met de geautomati-
seerde ontsluiting en documentatie van de
collectie, bovendien vonden de achttien-
duizendkranten- en tijdschrifttitels die
het museum tegenwoordig beheert een goed
onderkomen in de ruime iisG-depots. Op dit
moment kunnen via de terminals in de lees-
zaal van het IISG alle beschikbare titels van
het Persmuseum snel en efficient worden
opgevraagd. Het is waarschijnlijk aan de
relatieve onbekendheid van het museum te
wijten dat slechts enkele honderden bezoe-
kersper jaar de we naar de collectie weten te
vinden. Ook het (tot nu toe) ontbreken van
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een adequate expositieruimte maakt het

Persmuseum wellicht een minder aantrekke-

lijk reisdoel voor de gemiddelde Museum-
jaarkaartbezitter.

Voor de tijdschriftonderzoeker is er echter
buitengewoon veel te halen in het Pers-
museum. Het ispas bij het doornemen van
hetgeautomatiseerde collectieoverzicht dat
de bezoeker een idee krijgt van de omvang en
vooral de diversiteit van de kranten- en

tijdschriftcollectie. Onder de achttien-

duizend titels bevinden zich vanzelfsprekend

vrijwel alle bekende algemene en algemeen-

culturele tijdschriften die de laatste eeuwen
inn oplagen verschenen zijn, maar daar-

naast vindt de onderzoeker exemplaren van

een onafzienbaar aantal bladen afkomstig uit
enmaatkbdenelkgericht op vrijwel elke denkbare	 -
schappelijke doelgroep. Het verzamelgebied
van het museum kent feitelijk een grenzen:
het beleid is erop gericht van elk in Neder-

land verschenenperiodiek minstens een
exemplaar in de collectie te bewaren. Het

museum legt zich daarbij maar enkele res-

tricties op: men verzamelt alleen die perio-
dieken die zich ten doel stellen `nieuws te
brengen en of te opinieren en of te amuse-
ren', en sluit bladen uit dieprimair als
propagandamiddel worden uitgebracht. 2 Er
blijven dan nog meer dan genoeg tijdschrif-
ten over om een samenhangend beeld geven

van het ontstaan, degroei en de geschiedenis
van de in Nederlandgepubliceerde perio-
dieke uitgaven. Deze compleetheid lijkt het
museum tot een waar luilekkerland voor de
tijdschriftonderzoeker te maken: onder de
achttienduizend titels bevinden zich on e-
twijfeld unieke tijdschriften waarvan het
bestaan tot nu toe aan de aandacht van

isNederland land ont-
snapt. Publieksbladen als verenigings-
organen van sportclubs bijvoorbeeld, waar-
van enkele vrij willekeurig gekozen covers als
illustratie bij deze aflevering van Het Archicf

zijn afgedrukt. En wie heeft er ooit om eke-
ken naar tijdschriften als Leuk. Honderd lachen

mot 22 cent (1907-1909) en Toilet. Het grootste

en goedkoopste mode-journaal van Nederland (ca.
188o)? Vooral deperiode voor 1800 is goed
vertegenwoordigd in het museum, met bla-
den als Maandelyke uittreksels, ofboekzaal der

geleerde waerelt (1742) en Letter-historie en boek-

beschouwer(1763). Desgevraagd zegt het

museum voor bijna elke periode uit de laatste

Brie eeuwen een tamelijk compleet titel-

overzicht te kunnen bieden. Theoretisch zou

dit erop neerkomen dat van elke op een

groter publiek gerichte titel die ooit in Ne-
derland is verschenen een exemplaar in de
collectie te vinden is.

Voor onderzoekers die de behoefte heb-
ben hun overzicht van in 'bun'periode ver-

schenenperiodieken te vergroten of aan te

vullen loont het dus de moeite naar Amster-

dam of to reizen. Zij die vooral op zoek zijn
naar complete jaargangen of opeenvolgende

series van een bepaald tijdschrift kunnen

echter beter elders hun Licht opsteken: in het

Persmuseum zijn van de meeste tijdschrift-
titels maar enkele exemplaren te vinden.
Waar het museum dus in aantallen titels min
of meer naar volledigheid streeft, geldt dit
niet voor de jaargangen van elk periodiek

afzonderlijk. Voor elke titel wordt een eigen
dossier aangeleg,d waarin alleen die losse

nummers worden bewaard die voor de ont-

wikkeling van het blad van bijzondere bete-

kenis zijn geweest: proefnummers, eerste en
laatste nummers, themanummers, jubileum-
en extra edities, speciale bijlagen en mis-
drukken. Via deze	 fflverzameling 'ustratieve
extracten uit degeschiedenis van de pers' wil
het museum niet zozeer inhoudelijke ont-
wikkelingen in kaart brengen, maar in de
eersteplaats de steeds veranderende uiter-
like vorm en `formule' van de periodieken
documenteren.3

De waarde en bruikbaarheid van de collec-
tie neemt hiermee voor degemiddelde
tijdschriftonderzoeker uiteraard sterk af. De
onderzoeker diege1nteresseerd is in interes-
sante debatten binnen eenperiodiek, in het
beleid van een historisch interessant redac-
teur, of in andere zaken die meer over inhoud
dan over vormgaan, zal bij het Persmuseum
niet vinden wat hi' of zij zoekt. Eigenlijk is de

collectie van het Persmuseum interessanter

voor depershistoricus dan voor de

tijdschriftonderzoeker, die weinig kan aan-

van en met een enkel nummer van een blad,
hoe uniek ook. Voor inhoudelijk en of
vergelijkend onderzoek van tijdschriften is
het immers noodzakelijk complete jaar-
gangen of minstens enkele opeenvolgende
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reeksen van een blad te onderzoeken.
Het museum herbergt echter enkele uit-

zonderingen op de reel: zo bewaart meng 
van bladen uit de zeventiende en achttiende
eeuw wel complete jaargangen, net als van
`markante ofzeldzame' 4 bladen uit andere
periodes, en van negentiende-eeuwse
publiekstijdschriften als De Prins, Het Leven, De

Spiegel en De Katholieke Illustratie. Van deze
laatste titels zijn echter ook elders wel com-

fete series te vinden.P 
In het huidige aankoop- en verzamel-

beleid van het museum spelen contacten met
particuliere tijdschriftverzamelaars, verenigd
in de Vereniging van Kranten- en Tijdschrift-
verzamelaars (way) een belangrijke rol.
Deze verzamelaars, die veel tijd steken in het
bezoeken van veilingen en antiquariaten,
voorzien het museum so ms van informatie
over het steeds wisselende antiquarische
aanbod van kranten en tijdschriften. Boven-
lien ontvangt het museum met enige re el-
maat schenkingen van deze en andere verza-
melaars en vanparticulieren, en worden er
ook welperiodieken geruild.

Het aantal aanwinstenper jaar hangt niet
alleen of van het aanbod. Ook het aantal

mensuren waarover het museum beschikt
om de `nieuwe oogst' te verwerken en te
ontsluiten bepaalt de omvang van de
acquisitie. Bovendien is niet elke tijdschrift-
of krantentitel het waard om
gecollectioneerd te worden. Welke richtlij-
nen er bij het acquisitiebeleid precies gehan-
teerd worden vindt het museum lastig aan te
geven. Een van de belangrijkste criteria die
het museum hanteert is de vraag of een pe-
riodiek bij verschijnen toegankelijk was voor
eengrotere groep lezers. Hoe root de op-
lage van een blad moet zijn om in aanmer-
king te komen voor opname in het museum
wordt min ofmeer intuitiefper geval door de
medewerkers van het museum ingeschat: in
elkgeval worden op deze manier tijdschrif-
ten uitgesloten die slechts voor een handvol
mensen of een kleingeografisch gebied
werdengemaakt. Daarnaast is het belang van
de uit ever van het blad een belangrijk crite-
rium voor opname in de collectie.

Een voor tijdschriftonderzoekers interes-
sante nevenactiviteit van het Persmuseum is
het verzamelen van allerlei soorten archief-
materiaal dat direct ofzijdelings met de
uitgave van tijdschriften en kranten te maken
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heeft, van reclamedrukwerk en affiches tot
persoonlijke archieven van journalisten,
bedrijfsarchieven van uitgeverijen (Katholieke
Uitgeverij Neerlandia), kranten (Het Algemeen
Handelsblad) ofinstellingen (Vereniging De
Nederlandse Dagbladpers). Bovendien is een
knipseldocumentatie bijgehouden van in de
pers verschenen artikelen over het werk van

negentiende- en twintigste-eeuwse journalis-
ten, redacteuren en directeuren. Ten slotte
verzamelt het Persmuseum nieuwe en anti-
quarische werken op het gebied van de Ne-
derlandsepersgeschiedenis, waaronder
achttiende-, negentiende- en twintigste-
eeuwse bibliografieen en boeken, brochures
en studies over afzonderlijke kranten en
tijdschriften.

Al met al zullen veel lezers van Ts. in het
Persmuseum wel iets van hungading kunnen
vinden. Alle kans bovendien dat de
tijdschriftonderzoeker tijdens zijn bezoek
over enige tijd niet meer de enige geinteres-
seerde aanwezige is. Met de inrichting van
eenpermanente expositieruimte, die voor
1999 op stapel staat, zet het museum een
stap richting een groter publiek dan dat van
kranten- en tijdschriftonderzoekers alleen.

HET NEDERLANDS PERSMUSEUM

Cruquiusweg 31
1019 AT Amsterdam
T 020 • 6685866
F 020 • 6654181

OPENINGSTIJDEN:

ma tim yr 9-17 uur

tijdens exposities ook op za 9.3o-13 uur
TOEGANGSPRIJS:

gratis
OPENBAAR VERVOER:

vanafAmsterdam cs bus 39 of22.
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