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VERZAMELAAR VAN DE MAAND

Ansichtkaarten van vrachtwagens
Jan Bakker heeft in 2015 zijn
ansichtkaarten van personenauto’s en in 2016 brochures
van Nederlandse personenauto’s tentoongesteld, maar
zijn verzameling is zo groot
en uitgebreid dat hij gemakkelijk opnieuw een tentoonstelling samen kan stellen. Hij
vindt het leuk om zijn verzameling aan anderen te laten
zien en hij vertelt zeer enthousiast over zijn verzameling. Hij
is een wandelende encyclopedie voor alles wat met auto’s, bussen en vrachtwagens
te maken heeft. Deze keer wil
hij graag zijn verzameling
ansichtkaarten van vrachtwagens laten zien.
In 1938 kreeg hij van zijn vader een ansichtkaart met een
auto erop, die erg veel leek
op de auto van zijn vader. Dit
was de basis voor jarenlang
van alles verzamelen over de
Nederlandse auto-industrie.
In eerste instantie verzamelde Jan ansichtkaarten van personenauto’s maar af en toe zat daar dan toch een
kaart tussen van vrachtwagens of autobussen. Jan heeft kaarten met vrachtwagens uit de hele wereld. Voor
alle kaarten in zijn verzameling (ongeveer 12.000) heeft Jan uitgezocht welk merk en type auto erop staat en in
welke tijd hij gemaakt is. Hij bewaart de meeste kaarten in kaartenbakken. Hij plakt de kaart met fotohoekjes op
een indexkaart en zet daar het merk en het jaartal bij. Met de ansichtkaarten kan hij een mooi overzicht
samenstellen van de vrachtwagens door de jaren heen. Hij verzamelt geen moderne kaarten. Zijn verzameling
gaat ongeveer tot de jaren ‘80. Hij heeft ook een zeer uitgebreid naslagwerk wat een zeer compleet overzicht
geeft van bedrijfsauto’s tot die tijd.
Hij kent enkele andere verzamelaars van
ansichtkaarten van auto’s, maar hij heeft nog
nooit een medeverzamelaar ontmoet van
kaarten van vrachtwagens. In het verleden
heeft hij wel een tijdje gecorrespondeerd en
geruild met een Finse verzamelaar. Daardoor
heeft hij ook een aantal ansichtkaarten van
Russische vrachtwagens in zijn verzameling.
Op de ansichtkaart hiernaast staat een ZIS type
150 vrachtwagen. Die is tussen 1947 en 1957
geproduceerd. Na 1957 veranderde de naam
van het bedrijf in ZIL. Het bedrijf heeft tot 2013
vrachtwagens geproduceerd en was gevestigd
in Moskou.
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Jan verzamelt eigenlijk alleen ansichtkaarten van
vrachtwagens (geen stickers of documentatie). De
uitzondering is echter het Nederlandse merk Kromhout.
Kromhout is het favoriete vrachtwagenmerk van Jan en
van vele verzamelaars met hem. De firma maakte
tussen 1936 en 1960 vrachtwagens en bussen. Er zijn
ongeveer 2000 voertuigen gemaakt (vrachtwagen, bussen en tractoren). De vrachtwagens hadden een heel
bijzonder geluid. Waarschijnlijk zijn er nog zo’n 14 exemplaren van overgebleven. Jan heeft een deel van de
administratie van het bedrijf in zijn bezit, maar helaas zitten er geen afbeeldingen van de vrachtwagens bij. Hij
zou heel graag kaarten, of foto’s van dit merk vrachtwagens hebben.

Het liefst ziet Jan de ansichtkaarten die door producenten van vrachtwagens zijn uitgegeven om hun merk te
promoten. Omdat dit reclamekaarten waren zijn ze bijna allemaal weggegooid en dat maakt ze dus heel
zeldzaam. Op de kaart hier linksboven staat een Tempo Matador vrachtwagen. Deze vrachtwagens zijn rond
1951 in Duitsland geproduceerd. Op de kaart rechtsboven staat een vrachtwagen van het type Scania Vabis.
Tot 1969 zijn in Zweden onder die naam vrachtwagens geproduceerd. Deze kaart is afkomstig van Clark een
bedrijf wat aluminium carrosserieën maakte. Jan heeft niet
veel kaarten van Nederlandse vrachtwagens. DAF is een
uitschieter maar van andere merken heeft hij er maar weinig.
Vroeger bezocht Jan vaak grote beurzen om zijn
verzameling uit te breiden. Met nostalgie in zijn stem denkt
hij terug aan de grote beurzen in Arnhem, Den Bosch (Zoete
Lieve Gerritje) en in Vlaardingen. Hij ging er vaak naartoe,
maar het lukte hem maar zelden om met een mooie kaart
thuis te komen. De verzamelbeurs in Eerde bezoekt hij nog
regelmatig. Er zijn daar diverse verzamelaars die hem
kennen en die dan toch nog wel eens een mooie kaart voor
hem mee brengen. Jan gaat ook altijd naar de
autodocumentatiebeurs toe. Die beurs werd eerst 2 keer per jaar in Vught gehouden. Sinds dit jaar is die beurs
verplaatst naar Eerde. Volgens Jan was de eerste beurs die in januari werd gehouden een groot succes. Alle
ruimtes in de Brink waren in gebruik en er waren ook veel buitenlandse verzamelaars naar de
autodocumentatiebeurs gekomen. Jammer genoeg waren er voor Jan niet veel ansichtkaarten te vinden, maar
voornamelijk brochures. De volgende autodocumentatiebeurs in Eerde wordt gehouden op zaterdag 26 mei.
Verzamelbeurs
Als u meer van deze verzameling wilt zien, of weten, kom dan op zondag 25 maart 2018 naar de verzamelbeurs
in Eerde. Daar laat Jan Bakker zijn verzameling ansichtkaarten van oude vrachtwagens zien. Heeft u nog wat
voor hem? Breng het dan mee voor Jan, of neem contact met hem op via telefoon 0413 - 264 180.
Door Hannie van Duijnhoven, secretaresse van de afdeling Oost-Brabant van De Verzamelaar

