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Het verzamelen van kranten en tijdschriften is een serieuze hobby waar enthousiaste dames 
en heren, verspreid over de gehele wereld, zich mee bezig houden. 
Nederland heeft de PRIMEUR van de eerste "regelmatig verschijnende Courant" in het jaar 
1619, en de langst, zonder onderbreking, verschijnende krant, de "Haarlemsche Oprechts 
Courant" vanaf het jaar 1656, nu het "Haarlems Dagblad" geheten. Mede daarom is het be
langrijk dat Nederland nu zijn eigen "Vereniging" heeft, een gezonde baby met een hoop
volle toekomst, die met welwillende medewerking van het "Nederlands Persmuseum" ter wereld 
werd gebracht op 21 september 1985, 11.00 uur. 

De geschiedenis van de krant en het tijdschrift heeft vele aspekten: de ontwikkeling van 
het perswezen en het begin van de publiciteit in het algemeen, de historie van de boek
druk met de eeste illustraties van houtgravures in de 18e eeuw, de zinkographie en de 
eerste klischees en Inatrijzen in de 1ge eeuw, van stoompersen tot elektrisch computer
gestuurde rotatiepersen. 

Omstreeks 1895 verschijnen de eerste proeven van kleurendruk en in het jaar 1916 werd 
de eerste "fullcolour" kleurenadvertentie in een krant geplaatst. In 1930 toont "Het 
Algemeen Handelsblad" met trots een pagina 3- kleuren rotatie druk. 

Kortom de krant weerspiegelt deze ontwikkeling van dag tot dag en dat is waard om te 
worden verzameld. 

De verzamelaars van kranten en tijdschriften hebben zeer gevarieerde interessen
gebieden die zich over de gehele wereld uitstrekken en die even gevarieerd zijn als de 
ontelbare publicaLies die verschijnen: 
de geschiedenis van de krant in het algemeen, het verzamelen van krantenkoppen, belang
rijke wereldschokkende gebeurtenissen, de geschiedenis van de advertentie, politieke 
hoogte- en dieptepunten, wereldoorlog I en 11, en vele andere speciale gebieden. 

Dus als u geinteresseerd bent in de "Koningin der Aarde" in de meest uitgebreide zin, 
wordt dan lid van de VKTV en voel je thuis onder vrienc.len. 

En vergeet niet: 
DE KRANT VAN VANDAAG 
IS DE GESCHIEDENIS VAN MORGEN 
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COLLECTING NEWSPAPERS AND OTHER PERIODICALS is a pass- time passionately pursued 
by countless persons, male and female, all over the globe. 

The Netherlands' proud boasts are the world's fi~ newspaper published with regula
rity (1619), and, among existing newspapers, the one with the longest uninterrupted 
sequence of publication: "Haarlems Dagblad", begun in 1656 as "Oprechte Haarlemsche 
Courant". These circumstances added urgency to the conception of this country's own 
Newspapers Collectors' Club; meanwhile a healthy baby, delivered into the world with 
the charitable aid of the Dutch Press Museum, Amsterdam, at 11.00 a.m. on September 
21 st., 1985. 

The history of printed news-supply has many facets: the early development of press 
and publicity in a general sense; the history of book-printing ,;ith wood-cut illus
trations in the 18th century; zincography, the first stereotype, the first matrixes 
in the 19th century; [rom steam-powered printing presses to the computer-operated 
rotation-presses of our own age. 

Around 1895 colour-printing was tried for the first time , and the year 1916 saw the 
first full-colour advertisement in a newspaper. In 1930 the "Algemeen Handelsblad" 
proudly presented a full page rotation-printed in three colour s. 

Newspapers reflect these developments in the printing trade most distinctly, which 
renders them worthy for collection. 

Collectors of newspapers and periodicals cover a vast and varied field of interest, 
extending to the far corners of the world, and including almost as many specialised 
interests as there are np.wspapers published: gener'al history of newspapers; 
collecting newspaper titles; the history of the advertisement; crucial moments in 
politics; the World Wars; and many more. 

Therefore: if you are one of the many who have an abiding interest in the "Queen of 
the Earth" , or in whichever of the many guises in which shc manifests herself, do 
not hesitate to join us. To be a member of VKTV is to be among friends who share your 
interest. 

And please remember: 
TODAY's NEWSPAPER 
IS TOMORROW's HISTORY 

• 
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DEELNAMEFORMULIER 

IVij zoeken een naam vuor ons tijdschrift, voorop 
vindt u alvast een suggestie. Een naanl die ook in 
het Engels goed verstaanbaar Is, want wij denken 
internationaal. 

Drie prijzen voor de beste "vondsten: • • 

Ie Prijs: Een ORIGINELE 17e eeuwse Krant 

2e Prijs: Een ORIGINELE 18e eeuwse Krant 

3e Prijs: Een ORIGINELE 1ge eeuwse Krant 

Uw suggesties gaarne vóór 31 rler:ember 1985 naar 
ons secre tariaat 

DOET ALLEN MEE I I , . . . 

~~=-=-------------------------.--------=.~~.~ JA, ik wil lid worden van de VKTV en ik stort heden ......... .. 
f 25,-- op pOSLgiro nr. 150.92.92 t.n.v. 
S.S. Brollwer, VKTV, Surhuisterveen 

Naam: 

Adres + postcode 

Telefoon: 
----_._---- --------------- ------------- ------------- - ------------_. 
lk ben ac tief verzamel aar, mijn specialisatie is: 

Ik be n we rkzaam/ gernLeress ee rd in de persgescllie
deni s ( s.v.p. naam >dll de publi caLi e e ll /o f 
insLiLuuL): 

Da turn: HandLekening: 

• 

Opzenden aa n 
het sec re tariaat 
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VERENIGING VAN KRANTEN- EN TIJDSCHRIFTENVERZAMELAARS OPGERICHT. 

GIETERVEEN/AMSTERDAM - Nederland is sinds 21 september 1985 weer een 

vereniging rijker. 

Op initiatief van krantenverzamelaar K. Kaspers uit het Drentse Gieterveen 

waren maar liefst zo'n 25 krantenverzamelaars uit alle windstreken van ons 

land naar het Persmuseum in Amsterdam gekomen om de Vereniging van Kranten

en Tijdschriftenverzamelaars op te richten. 

De voornaamste doelstellingen van de nieuwe vereniging zijn: 

- het onderhouden van nauwe contacten met dagbladbedrijven in ons land 

(aan de dagbladbedrijven in Nederland zal gevraagd worden om alle voor 

krantenverzamelaars relevante informatie en documentatie regelmatig toe te 

gaan zenden, o.a. informatie over jubilea van kranten, mailings, reclame

uitingen, huisorganen, enz. enz., het houden van excursies naar dagblad

bedrijven, het organiseren van exposities in den lande waarbij de krant 

centraal staat, het houden van lezingen voor groepen mensen over de krant 

in al z'n boeiende facetten.) 

Daarnaast zal samengewerkt worden met het Persmuseum in Amsterdam. 

Voorts is het uitwisselen van materiaal tussen de leden onderling en uit

wisseling van een stuk informatie over wat er in de diverse regio's gaande 

is op krantengebied ook één van de voornaamste doelstellingen. 

Jaarlijks zal een ruilbeurs gehouden worden en wordt een begin gemaakt met 

de verzending van nieuwsbrieven. 

De contributie bedraagt minimaal f 25,-- per persoon per kalenderjaar. 

Het Bestuur is als volgt samengesteld: 

voorzitter: de heer W. Lö~enhardt te Amsterdam 

De heer Löwenhardt zal zü:h o.a. bezighouden met het maken van een eigen 

huisstijl van de vereniging. 

secretaris: de heer K. Kaspers te Gieterveen 

De heer Kaspers verzamelt ongeveer 12 jaar kranten en tijdschriften uit 

binnen- en buitenland. 

penningmeester: de heer S. Brouwer te Houtigehage (Frl.) 

De heer S. Brouwer verzamelt sinds 1953 kranten en tijdschriften. 

leden: de heer D. Oost ra uit Leeuwarden; krantenkoppenverzamelaar 

en de heer O. Spronk uit Den Haag, collectioneur en hoofd afdeling 

Documentatie van de Volkskrant. 

===============~========:===================================================== 

Inmiddels heeft ook de eer ste bestuursvergadering plaatsgevonden. 

Deze werd gehouden op zaterdag 19 oktober 1985 te Assen . 

Aanwezig waren de bestuursleden W. Löwenhardt, K. Kaspers, S. Brouwer, 

O. Spronk en D. Oostra. 

Mevrouw J. Huizinga van het Persmuseum was afwezig in verband met ziekte. 

Onze doelstelling is: "Hec verspreiden en vergaren van kennis over en 

van het internationale perswezen in de meest uitgebreide zin". 


