
Een samenwerkingsproject van Persmuseum en Koninklijke Bibliotheek 

'Catalogus van Nederlandse couranten en dagbladen, 1618 -1869' 

Nederland ontbeert tot op heden een catalogus van in Nederland uitgegeven couranten en 
dagbladen (1618-heden). Het Persmuseum en de Koninklijke Bibliotheek achten de tijd meer dan 
rijp voor een - digitale. catalogus. Om redenen van uitvoerbaarheid en overzichtelijkheid is 
vooralsnog gekozen voor de periode 1618-1869. Het gehele project wordt voorafgegaan door een 
pilot van zeventiende-eeuwse couranten. 

De catalogus dient allereerst een overzicht te 
zijn van titels en van bewaard gebleven 
nummers en holdings in binnen- en 
buitenlandse bewaarplaatsen. Indien bekend, 
zullen de catalogusgegevens worden 
aangevuld met een bibliografische beschrijving 
op basis van autopsie van de couranten en 
dagbladen, aangevuld met informatie over 
uitgever, drukker, redacteuren uit 
(pers)historische bronnen. 
Het project gaat uit van een dynamisch 
bestand, dat reeds in een vroeg stadium online 
beschikbaar komt voor de gebruiker en dat 
gedurende de looptijd van het project wordt 
aan- en ingevuld. 

Om tot een zo volledig mogelijke catalogus te 
komen, onderscheiden we vier tot vijf etappes: 
1. inventariseren 
2. lokaliseren 
3. microverfilming 
4. beschrijven. 

Uiteindelijk wordt gestreefd naar digitalisering 
van alle titels en holdings (de vijfde etappe). 

Veel werk is reeds verricht, veel gegevens zijn 
beschikbaar, maar er zijn nog veel hiaten en er 
is sprake van versnippering. Als eerste stap 
voor het inventariseren en lokaliseren dient er 
een lijst te komen van collecties en hun 
bewaarplaatsen. We weten dat er veel 
pershistorisch materiaal bij archiefinstellingen 
aanwezig is. Derhalve hebben wij recent via de 
website van DIVA archiefinstellingen verzocht 
om overzichten van hun collecties couranten 
en dagbladen. Behalve de inventarisatie van 
collecties en holdings, willen we projecten en 
projectvoorstellen op het terrein van 
ontsluiting, verfilming en digitalisering van 
couranten en dagbladen inventariseren. De 
oproep aan de archiefinstellingen via DIVA 
heeft waardevolle informatie opgeleverd, maar 
verre van volledig. Uiteraard zullen we nadere 
stappen nemen om archiefinstellingen directer 
te benaderen. 
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Om het overzicht zo compleet mogelijk te 
krijgen, zouden wij een zelfde oproep willen 
doen aan de leden van de VKTV. Wij, het 
Persmuseum en de Koninklijke Bibliotheek, 
verzoeken de leden van de VKTV om 
overzichten van hun collecties couranten en 
dagbladen uit de periode 1618-1869. 
Mochten er leden van de VKTV zijn die menen 

. dat dit vertrouwelijke informatie is, dan zullen wij 
hier rekening mee houden, bijvoorbeeld door de 
bewaarplaats niet openbaar te maken. 

Wat verstaan we onder een courant en een 
dagblad? De volgende vier kenmerken bieden 
houvast als selectiecriterium: 
1. periodiciteit (verschijnt - bij voorkeur - twee 

of meer malen per week) 
2. hoog actualiteitsgehalte 
3. universaliteit (alle soorten nieuws worden 

bestreken) 
4. voor iedereen te koop 
Dat betekent dat bijvoorbeeld opiniërende 
periodieken als De post van den Neder-Rhijn 
of wetenschappelijke tijdschriften als het 
Journal des sçavans niet zullen worden 
opgenomen. Deze zijn ook al in de STCN 
beschreven en dus reeds via een nationale 
bibliografie beschikbaar. 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 
Contactpersoon: 
Persmuseum: 
Angelie Sens / asens@persmuseum.nl 


