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De oudste krant van Zeeland? 
 
Zoals bekend is de Middelburgsche Courant 
uit 1758 het oudste nieuwsblad van Zeeland. 
Pas nog verscheen het bericht in de PZC 
(Provinciale Zeeuwse Courant) dat bijna alle 
Zeeuwse couranten zijn gedigitaliseerd. Een 
zeldzaam stuk echter ontbreekt! 

 
Een unieke vondst 
In het Public Record Office te Londen werd 
onlangs een ongedateerde krant ontdekt, die 
weleens als Zeeuws exemplaar de oudste kan 
zijn! Het tweezijdig bedrukte exemplaar van 
de Zeelantsche en Haechsche Post-Tijdinghe 
wordt door de Engelsen uit 1665 geschat, maar 
dat moet 1666 zijn, omdat enkele berichten het 
verhoor weergeven van ritmeester Buat tussen 
21 en 27 september 1666 (Buat werd terecht- 
gesteld op 11 oktober). Hieruit volgt dat het 
krantje tussen die dagen in september moet 
zijn verschenen, vooral ook omdat in enkele 
berichten de tijdsaanduiding “23 dito” en “26 
dito” staat aangegeven.   
 
Zeelantsche? 
Een krant onder de titel Zeelantsche en Haech- 
sche Post-Tijdinghe is in de Nederlandse pers- 
geschiedenis onbekend. Wel verscheen in die 

jaren in Den Haag een Haegsche Post- 
Tijdingen van Adriaan Vlack (1660−1666), 
doch het "Zeelantsche" komt niet voor in de 
titel. Maar waar verscheen deze krant? 

 
Gedrukt bij Pieter Jansen 
Enige houvast is de vermelding aan het eind 
van die unieke krant dat het blad werd gedrukt 
door ene Pieter Jansen, maar die is ook on- 
bekend in de Zeeuwsche archieven. Wellicht is 
het nieuwsblad ooit ergens in Zeeland uitge- 
geven en dat verklaart dan het woord "Zee- 
lantsche". Aangezien enkele berichten onder 
de kop "uit Vlissingen" worden opgenomen, 
zou het blad niet alleen Zeeuws, maar ook in 
Vlissingen verschenen kunnen zijn. 
Als eens meer nummers tevoorschijn zouden 
komen en mocht daaruit dan blijken dat het 
werkelijk een in Zeeland uitgegeven 
nieuwsblad is, dan zal deze uitgave de oudste 
krant van Zeeland zijn, maar dan ook van 
Brabant en Limburg, omdat in die gewesten 
nooit een 17de eeuwse krant verscheen! 
 
                                               Louis Nierynck


