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Voorwoord 
Het is alweer zo ver, voor u ligt het inmiddels derde Jaarboek van de Vereniging van Kranten- en 
Tijdschriften Verzamelaars. Vorig jaar zijn we thematisch aangehaakt bij de viering van 60 jaar bevrijding 
en dat bleek een geweldig succes. Er is veel navraag naar het Jaarboek 2005 geweest en dat heeft ons 
ook nieuwe leden gebracht, op een enkel exemplaar na, is er niets meer in het bezit van de redactie. Er 
is zelfs even overwogen een nieuwe oplage te drukken, maar gezien de enorme kosten heeft het bestuur 
daar vanaf moeten zien. Wees dus zuinig op uw zeldzaam geworden exemplaar. Het succes van de 
thematische opzet van afgelopen jaar heeft de redactie ook geïnspireerd voor het jaar 2006. Er is 
gekozen voor het thema “Groot nieuws door de eeuwen heen”.  Van bijzonder unieke exemplaren van  
historische kranten laat de redactie u in facsimile meegenieten. Vanaf de allereerste gedrukte pamfletten 
en kranten die verslag deden van grote gebeurtenissen tot en met recent groot nieuws. Met dank onder 
andere aan Louis Nierynck, die zijn historische kranten-collectie met liefde voor de digitale fototoestellen 
van de redactie opende, en ook Jan de Wit droeg zijn steentje bij met historische kranten. 
Bijzonder zijn zeker de extra edities na de overwinning op Napoleon in de Slag bij Waterloo in 1815. 
Maar er is nog veel meer te bekijken en lezen, u zult merken dat wat wij tegenwoordig als “groot nieuws” 
beschouwen in de oude couranten gewoon als artikel is opgenomen tussen het andere nieuws.  Soms 
moet u zelfs uw best doen dit belangrijke nieuws terug te vinden op zo’n krantenpagina. 
Met de vereniging gaat het goed, het ledental blijft inmiddels redelijk stabiel en vertoont zelfs enige 
vooruitgang. Er heeft ook een bestuurswisseling plaatsgevonden, mevrouw Thea Spronk-Vrijmoed is 
door de jaarvergadering in het bestuur gekozen en heeft de secretariaatstaken overgenomen. Jan de Wit 
blijft gewoon bestuurslid, maar zeker met veel dank voor zijn inzet als secretaris in de afgelopen jaren. 
Ruud Dolfin, als goede penningmeester, hield het bestuur en de redactie met alle onkosten in toom.  
Onze webmaster Ernst Hupkes kon op de jongste jaarvergadering een presentatie van onze nieuwe 
website geven en de site wordt inmiddels al behoorlijk druk bezocht. Heeft u de website nog niet gezien, 
dan snel naar www.vktv.nl en onder uw favorieten plaatsen. Er wordt nog hard gebouwd aan de website 
en er komen nog verdere faciliteiten ter beschikking. Overigens zouden wij bij een verdere invulling van 
de site best wat ledenhulp kunnen gebruiken. Wilt u een bijdrage over uw eigen kranten- of 
tijdschriftspecialisme schrijven, dat kan, neem gewoon even contact op met ons secretariaat. Telefonisch 
of per email, zie het colofon. 
Natuurlijk staan er weer de ruilbeurzen samen met de Documentatiegroep ’40-’45 gepland. Noteer de 
data vast in uw agenda op de zaterdagen 8 april en 4 november 2006 op het bekende adres ’t Trefpunt, 
Roelenengweg 25 in Voorthuizen. Ook is het bestuur in overleg met de Gemeente Haarlem om een extra 
VKTV-beurs te organiseren ter gelegenheid van de festiviteiten rond het 350-jarige bestaan van de 
Haarlemse Courant. Die beurs zal ergens in mei a.s. worden gehouden, maar daarover zullen wij u nog 
nader informeren. In het themadeel besteden wij ook aandacht aan dit jubileum van onze oudste 
Nederlandse krant. Andries Kreuzen was weer de grootste propagandist en leden-werver voor de VKTV. 
Louis Nierynck is altijd bereid het bestuur met raad en daad bij te staan en dit Jaarboek is mede dankzij 
Louis echt weer een bijzondere uitgave geworden. 
Toch waren er afgelopen jaar ook droeve berichten. Alle overledenen worden vermeld in het verslag van 
de secretaris. Rebecca Steenhoff, trouw lid sinds 1986, was samen met Ernst Hupkes druk doende met 
een eerste opzet voor de nieuwe website, toen zij na een hersenoperatie alsnog kwam te overlijden op 
24 april 2005. 
Vlak voor de deadline van dit Jaarboek kwam het bericht van overlijden van ons erelid, mede-oprichter 
en eerste VKTV-voorzitter Werner Löwenhardt op 18 januari 2006. Zie zijn In Memoriam. Wij danken hen 
voor hun inzet voor de VKTV. 
Ernst Hupkes was weer verantwoordelijk voor de prachtige lay-out. Uw voorzitter nam de eindredactie 
voor zijn rekening en wil nogmaals iedereen bedanken die een bijdrage aan dit Jaarboek heeft gedaan.  
Dit Jaarboek is weer een echt bewaarexemplaar geworden. Heel veel lees- en kijkplezier !! 
 

Otto Spronk 
Voorzitter VKTV 

  


