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Beschrijving van het archief

B E S C H R I J V I N G  V A N  H E T  A R C H I E F

Naam archiefblok:
Collectie 290 J.H. Wijnand

Archiefbloknummer:
C24593

Omvang:
13 inventarisnummer(s); 0,20 meter

Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag

Archiefvormers:
Wijnand, Joop H., (1901-1976)

Samenvatting van de inhoud van het archief:
In de periode 1935-1952 was J.H. Wijnands hoofdzakelijke werkzaam als financieel-economisch 
journalist en sportjournalist voor onder andere De Telegraaf.
In het archief bevinden zich voornamelijk plakbloeken met artikelen, geschreven voor De Telegraaf
en het Algemeen Handelsblad in de periode 1935-1936(1944) en 1950-1952. De plakboeken zijn 
ontsloten d.m.v. indices. Daarnaast bevat het diverse manuscripten (o.a. "Bewogen Jaren") en een 
reisverslag naar Nederlands-Indië in 1947.



6 Wijnand 2.21.183.99

Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Volledig openbaar. Voor publicatie uit inv.nr. 13 is toestemming van de schenker vereist.

Beperkingen aan het gebruik

BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK
Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden 
voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen 
krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

MATERIËLE BEPERKINGEN
Het archief kent geen beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte 
materiële staat.

Aanvraaginstructie

AANVRAAGINSTRUCTIE
Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via 
de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de 
volgende stappen te volgen:

1. Creëer een account of log in  .
2. Selecteer in de archiefinventaris een archiefstuk.
3. Klik op ‘Reserveer’ en kies een tijdstip van inzage.

Citeerinstructie

CITEERINSTRUCTIE
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en 
zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Collectie 290 J.H. Wijnand, nummer toegang 2.21.183.99, 
inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Wijnand, 2.21.183.99, inv.nr. ... 

https://www.nationaalarchief.nl/user/login


2.21.183.99 Wijnand 7

Archiefvorming

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Joop H. Wijnand (1901-1976) rondt in 1917 de Zeevaartschool af en begint in 1918 als leerling-
stuurman op de S.S. Kennemerland op de lijn Amsterdam-New York-Philadelphia. In de VS 
ondervindt hij de anti-Nederlandse agitatie naar aanleiding van het door de Nederlandse regering 
verleende politiek asiel aan keizer Wilhelm II.

Na een korte periode werkzaam te zijn geweest op de Landbouwbank, richt hij omstreeks 1920 een
eigen firma van arbitrage in effecten op. Wijnand speculeert in die jaren op de effectenbeurs van 
Amsterdam. In 1935 gaat de firma failliet. Over zijn beurservaringen schrijft hij in 1944 een boek: 
'Damrak'.

In 1935 wordt hij financieel-economisch journalist bij De Telegraaf; daarnaast geeft hij een 
sportblad uit, waarbij hij ook journalistiek betrokken is. Tijdens de bezetting raakt hij betrokken in 
de illegaliteit. Wijnand onderhoudt onder andere via zijn neef P. Rodenburg contacten met het 
Parool. Rodenburg wordt op 18 september 1944 door de Duitsers gefusilleerd.

Van 1945 tot en met 1949 is hij hoofd van de Economische Voorlichtingsdienst, daarna keert hij 
terug als financieel redacteur bij De Telegraaf. In 1953 wordt hij hoofd van de persdienst van 
Unilever. Een groot aantal interne publicaties zijn te vinden in het bedrijfsarchief van Unilever.

Na zijn pensionering bij Unilever is Wijnand vanaf 1966 werkzaam als hoofd Economische 
Voorlichting van de Economische Hogeschool Rotterdam. Tenslotte werk hij nog van 1971 tot en 
met 1974 als adviseur public relations en financiën bij de Koninklijke Nederlandse Papierfabriek.

Wijnand werkt van 1974 tot en met 1976 aan een autobiografie met als titel "Nieuws was mijn vak".
Hij weet daar echter geen uitgever voor te vinden.

Globaal Curriculum Vitae van Joop H. Wijnand.

1901 Geboren

1917 Geslaagd na een zeevaartschoolopleiding.

1918 Gaat als leerling-stuurman met het s.s. Kennemerland
op de vaart Amsterdam- New York- Philadelphia. 
Maakt daar de anti-Nederlandse agitatie mee naar 
aanleiding van het asiel, verleend aan Keizer Wilhelm.

Daarna betrokken bij de Landbouwbank.

ca. 1920 Richt hij een eigen bedrijf van arbitrage in effecten op. 
Hij is betrokken bij beursspeculaties op de Beurs. Zijn 
ervaringen beschrijft hij in Damrak, een boekwerk dat 
in 1944 verschijnt.

Najaar van 1935 Gaat zijn bedrijf failliet.

1935-1945 Journalist bij de Telegraaf. Zijn specialiteit is financiën 
en economie. Daarnaast geeft hij een sportblad uit en 
is hij voornamelijk sportverslaggever.

In de oorlog is hij betrokken in de illegaliteit onder de 
Telegraafjournalisten. Heeft verbindingen met Het 
Parool. P. Rodenburg, die op 18 september 1944 door 
de bezetter wordt gefusilleerd, is een neef van hem.
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Globaal Curriculum Vitae van Joop H. Wijnand.

1945-1949 Hoofd van de Economische Voorlichtingsdienst.

1949-1953 Financieel redacteur van de Telegraaf.

1953-1965 Hoofd van de persdienst in Unilever. De resultaten van
zijn publicistische activiteiten bevinden zich in het 
archief van het bedrijf (personeelsblaadjes, Milhado 
gossips e.d.m.)

1966-1970 Hoofd Economische Voorlichting van de Economische 
Hogeschool in Rotterdam (hij is dan gepensioneerd bij
Unilever).

1971-1974 Financieel public-relations man bij de Koninklijke 
Nederlandse papierfabriek.

1974-1976 Werkt aan een autobiografie “Nieuws was mijn vak”, 
voor publikatie geweigerd. Betreft: financieel-
economische publiciteit, vooral in de handelswereld. 
Journalistiek.

 
Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
De rechtstitel is (nog) onbekend
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËN
Inventarisnummers van dit archief zijn niet in kopievorm beschikbaar
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

B E S C H R I J V I N G  V A N  D E  S E R I E S  E N  
A R C H I E F B E S T A N D D E L E N

1 Plakboek, houdende artikelen van Wijnand in De Telegraaf en het Algemeen 
Handelsblad over diverse, niet-financieel-economische aangelegenheden.
23 september 1935-maart 1936 1 deel
Het merendeel van de artikelen handelt over sport. De data, gemerkt O. of O.B. (voor "ochtendblad")
en A. of A.B. (voor "avondblad"), hebben betrekking op De Telegraaf.

2 Plakboek, houdende diversen artikelen in De Telegraaf over financieel-
economische aangelegenheden ten tijde van de devaluatie van de Nederlandse 
gulden in 1935 en redactionele commentaren over voorstellen tot Europese 
samenwerking in 1944.
1935, 1944 1 deel
Achterin recensies over "Tempo! Tempo!, het boek van sport en techniek" door Wijnand.

3 De Telegraaf, houdende een verslag van de wedstrijd België-Nederland door 
Wijnand.
4 mei 1936 1 stuk

4-9 Losbladige plakboeken, houdende krantenartikelen van Wijnand, financieel-
economisch redacteur van De Telegraaf, gepagineerd met indices op de artikelen.
1949-1952 6 omslagen
De metalen omslagkaften zijn verwijderd.
4 Plakboek. 12 september 1949-19 januari 1950
5 index op inventarisnummer 4.
6 Plakboek. 20 januari 1950-6 juni 1951
7 Index op inventarisnummer 5.
8 Plakboek. 18 juni 1951-16 april 1952

achterin advertentie ter aanbeveling van Wijnands publicatie "Amsterdam 
Rijnstad". April 1952.

9 Index op inventarisnummer 8.

10 Manuscript "Bewogen Jaren", getypt.

11 Manuscript zonder titel ("Luciferspaleis"), getypt.

12 Manuscript zonder titel betreffende Effectenbeurs Amsterdam, getypt

13 Reisverslag "Reis no. 63 Amsterdam - Nederlands Indië", 1947.
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