
Oude couranten en perscuriosa 

Het nieuwsblad ontstond in diverse landen bij het begin van de 17e eeuw, voordien werd 
belangrijk nieuws via onregelmatig verschijnende pamfletten verspreid. Toen de krant 
wekelijks ging verschijnen, en vooral Amsterdam is daar een van de eersten in geweest, wer~ 
den die over het algemeen gedrukt en verkocht door boekhandelaren. De nieuwsgierige kocht 
zijn blad bij een boekenkraam en las dat in een koffiehuis, diligence of trekschuit. 
Abonnementen bestonden toen nog niet. 

Afgelopen jaar werd herdacht dat Luit. Adm. 
Tromp [8estevaer) sneuvelde tijdens de 
zeeslag tegen de Engelsen aan de 
Nederlandse kust. Dit nieuws werd op 14 
augustus 1 653 gebracht door de Wekelyksche 
Nieus Uyt Vrankryck, waarvan het origineel 
zich in mijn collectie bevindt. Een ander 
bijzonder exemplaar in de collectie is de 
Tijdingen Uyt Verscheyden Quartieren nr. 46 
uit Amsterdam van 1629. Ook de Oprechte 
Haerlemsche Courant uit 1666, dat een 
volledig rapport van de vierdaagse zeeslag 
publiceert met de overwinning van die andere 
zeeheld, Luit. Adm. De Ruyter, op weer de 
Engelse vloot. De London Gazette van een 
jaar later brengt de smadelijke tocht op de 
Thames toen De Ruyter een vlaggen- schip 
veroverde en het meebracht, naar de 
Nederlandse kust. Het zijn uiteraard 
waardevolle druk- werkjes. 

Curieuze kranten 
Ze zijn moeilijk leesbaar, die kranten die 
gedrukt zijn in goudkleurige inkt, zoals The 
Bun dat de kroning van koningin Victoria in 
1838 op die manier bracht. De Daily Mail 
versierde de uitgave diverse malen op die 
wijze t.g.v. koninklijke gebeurtenissen en 
dezelfde Londense krant bracht in 1 935 haar 
uitgave geheel op zilverpapier. Het Engelse 
Union uit 1831 is volledig op linnen gedrukt, 
evenals de Politica I Handkerchief uit hetzelfde 
jaar en de 80mbay GazeUe uit India bracht in 
1841 een zijden krant uit. 
In de jaren '60 lanceerde Het Algemeen 
Handelsblad de krant op plastic en andere 
bladen volgden, maar die verdwenen even 
vlug als ze gekomen waren. Het merkwaardige 
Fish-Stall Gazette uit het Londen van de 
twintiger jaren werd naast de viskraam in 
Covent Garden gelezen, maar ook als 
verpakking gebruikt. In 1957 verscheen in 
Zuid-Afrika Die Transvaler met een heuse 
radioactieve advertentie, waarbij vermeld werd 
dat die geel kleurige inkt "heeltemaal 
skadeloos was", men kon de inkt testen met 
een geigerteller. 
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Groot, kleiner, kleinst 
In de collectie hoort ook de grootste krant ter 
wereld thuis. Het Volk uit Gent van 1 5 juni 1 
993 meet per pagina (en dat zijn er 8) 142/101 
cm en weegt meer dan 0,75 kilo. Het is 
onmogelijk om deze krant in de trein te lezen, 
omdat je armente kort zijn om dit mastodont te 
openen. 

Het record van het kleinste krantje wordt om 
de haverklap gebroken. Het Little Standard 
(1874) uit het Engelse Torquay is zo'n kleinood 
in de verzameling en meet 8,5/9,5 cm. Nog 
kleiner is het exemplaar van The Times (1940) 
van 7 cm dat de drukker mij toezond. Het 
stampt uit de tijd dat het in een oplage van 
slechts 10 stuks werd gedrukt, speciaal voor 
het poppenhuis van prinses Anne. Het was 
natuurlijk een eenmalige productie. Het nu 
geldende record van de kleinste krant ter 
wereld, volgens het 'Guinness World Record 
Book', is het Braziliaanse Vossa Senhoria, dat 
nu nog maandelijks nieuws brengt over 24 
pagina's waarvan 4 in het Engels. Dit kleinood 
heeft de ongelooflijke afemeting 2,5/ 3,5 cm, 
kleiner dan een postzegel. Overigens 
verschenen in het midden van de 1ge eeuw 
verscheidene Nederlandse miniatuurkrantjes 
(12/17 cm), omdat die afmeting net onder het 
formaat voor heffing van zegelbelasting viel, 
zoals onder meer de Zierikzeesche 
Nieuwsbode uit 1845. En laat ons de talloze 
legale kranten uit de Tweede Wereldoorlog 
niet vergeten, die in 1944/1945 zo klein waren 
wegens papierschaarste, zoals Het Nationale 
Dagblad van 18 april 1945 ( 13/20 cm) en het 
laatste nummer van het Volk en Vaderland van 
4 mei 1945 met de aankondiging van de dood 
van Hitier. 

Belangrijke berichten 
Nieuws van 'grote importantie' is een gewild 
onderwerp in een collectie. De dood van Stalin 
(1953) of Elvis Presley (1977), de moord op 
Kennedy (1963) en het afschuwelijke einde 
van de gebroeders De Witt in 1672, alsmede 
de nederlaag van Napoleon bij Waterloo 
(1815), het stond allemaal in de krant op de 
voorpagina. Neem nu de Oprechte 
Haarlemsche Courant van 21 september 1839 
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met op de tweede pagina het verslag van een 
zo belangrijk bericht, dat toch op de 
voorpagina thuishoorde. Hoewel men niet kon 
vermoeden dat de 'allereerste treinrit' tussen 
Amsterdam en Haarlem zo'n 165 jaar later nog 
steeds een belangrijk vervoersmiddel zou 
blijken. Een advertentie in de Alkmaarsche 
Courant van 5 augustus 1860 biedt dierenleed 
aan als ontspanning, o.a. 'haan kop afslaan' en 
'gans den kop aftrekken'. 

Oudste unieke exemplaren 
Tijdens een boekenbeurs kon ik de hand 
leggen op de oudste krant van Brussel, 
Relacion Veritable (1622), waarvoor ik slechts 
een kleinigheid betaalde omdat de eigenaar 
niet wist wat het eigenlijk was. Ook de uit 1666 
stammende Rotterdamsche lees- en 
Posttijdingen, de oudste krant uit die stad, is in 
mijn bezit. Toen in Engeland de uitgave van 
dag- en weekbladen werd verboden van 1632 
tot 1638 werd uitzondering gemaakt voor een 
halfjaarlijkse krant dat een boek van 
meer dan 200 pagina's werd. Dat exemplaar in 
de verzameling is The Swedish Intelligencer 
(1632). De Mercurius Rusticus is een Engels 
nieuwsweekblad uit 1649 met een zeer 
decoratieve voorpagina die een strip vertoont 
van gravures met nieuwsberichten. De Globe, 
een nieuw tijdschrift uit 1907, bracht begin 
20ste eeuw schitterend gekleurde illustraties 
van dramatische gebeurtenissen. 
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Eerste en laatste kranten 
Een krantenverzamelaar heeft graag eerste en 
laatste nummers van kranten in zijn collectie, 
zoals de eerste De Globe uit 1907 Nieuws van 
den Dag (1870) van 4 bladzijden en de laatste 
uitgave die het stel completeert dat op 14 
februari 1998 van de pers kwam en heel wat 
zwaarder was. Verder in de verzameling wat 
carnavaleske blaadjes uit het begin van de 
19de eeuw, zoals de Narrensteinsche-, 
Utopiaansche- en Lilliputsche Courant en de 
politieke exemplaren uit de 18de eeuw luiden 
Politieke Kruyer, Politieke 81 ixem of 
oppermacht van het Volk. Kranten verzamelen 
is het bijeen brengen van merkwaar- digheden 
op gedateerd papier, ze zijn de ooggetuigen uit 
de tijd zelf. De VKTV (Vereniging van kranten 
en tijdschriftverzame- laars) heeft een 
honderdtal leden met zeer variante 
specialisaties. Inlichtingen: Houtvesterstraat 
22,5241 JX Rosmalen. E-mail: 
dewitrosmalen@planet.nl 

Zij die zich oprecht interesseren in de materie 
kunnen tegen vergoeding van de portokosten 
een originele eeuwenoude courant aanvragen. 

(Louis Nierijnck) 

Selectie krantenkoppen 
met belangrijk nieuws in 
buitenlandse kranten 


