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Krantencuriosa uit de verzameling van Louis Nierijnck 
Over een transparante aardbeienkrant, een eerste Deutsche Zeitung, een arbeider, een vreemde krant 
uit Engeland en John Frost op de voorpagina van een Londens dagblad. 
 
 
Een volksblad in het koffiehuis in Londen 
met de vreemde title : 
“Visions of Sir Heister Ryley” 
Een vreemde title in de Engelse pershistorie is 
“Visions of Sir Heister Ryley; with other 
entertainments”. Een blad dat je vond in de 
coffee-houses van Londen. Het verscheen 
diemaal per week, op maandag, woensdag en 
vrijdag van het eerste nummer op 21 augustus 
1710 tot de laatste uitgave nr.80 van 21 februari 
1711. 
Charles Povey gaf het uit en naar men beweert 
heft ook Daniel Foe era an meegewerkt. Het 
werd echter gezien al seen imitatie van Steele’s 
“Tatler”, dat op 11 januari verdween. De vision 
hebben dus lang naast de Tatler bestaan 
zonder echt een concurrent van betekenis te 
zijn. 
 

 
 
Toch werd het blad blijkbaar grif verkocht voor 
slechts 1 Peny. Het blaadje was niet groot 
(kwarto) en besloeg steeds maar vier pagina’s 
met een inhoud van talrijke dialogen uit en over 
de tijd met de nadruk op onderwerpen als 
schoonheid, liefde, genegenheid, passie en 
plotsleinge rijkdom.  
 

 
Alles in de ‘ik-vorm” genoteerd door de fictieve 
Heister Ryley. Het was een soort volksblad met 
aantrekkelijke inhoud ter discussie onder het 
genot van een beker koffie in de gezellige sfeer 
van de daarvoor bestemde Londense coffee-
houses.  
Het laatste nummer in de verzameling is nr.79 
 

 
 
De Standaard 
Op “De Standaard” (staatkundig blad) kon je je 
in 1830 niet abonneren voor een bepaalde 
periode maar voor een aantal nummers ! 
Dit blad werd uitgegeven bij A.P. van 
Langenhuysen te ‘s Gravenhage. Frans en 
Willem Donker Curtius schreven de teksten over 
vier pagina’s onder leiding van Dirk Donker 
Curtius. Een familiebedrijf dus ! 
Het blad verscheen pas al ser nieuws was, 
onregelmatig dus, maar het moment van 
oprichting was goed gekozen want de inhoud 
van het eerste nummer in de collectie dateert 
van 18 september 1830 en dat betekent een 
volledige inhoud over de Belgische opstand. 
Het laatste nummer van de De Standaard kwam 
een jaar later uit op 30 september 1831 en dat 
was het veertigste nummer. 
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John Frost op de voorpagina van een 
dagblad te Londen (11-7-2005) 
 

 
 
Wie kent hem niet? Met zijn 85 jaar “still going 
strong”. John Frost en zoals hij zichzelf terecht 
noemt “Great Britain’s no.1 newspaper collector” 
Hij heeft het voor elkaar! John verscheen op de 
voorpagina van de Londense “Daily Star” als  
 

“Hero WW2” (want hij is een van de bevrijders 
van ons land) met naast hem “hero 7/7” en dat 
is ene Susie, die de bomaanslag in de metro 
van Londen overleefde. 
Samen prijken zij breed op de eerste pagina van 
het dagblad, dat verder met de grote kop “TRUE 
BRITS” wil aantonen dat de Engelsen zich niet 
laten intimideren door terroristen en samen 
boven de twee op de plaat wordt de massale 
bijeenkomst op Trafalgar Square weergegeven 
die daar de Tweede Wereldoorlog herdenkt. 
John was bovendien uitgenodigd op de thee bij 
Prins Charles en Camilla en later liep hij trots in 
de grote mars van de veteranen. 
Bijzonder toch: de foto van een fervent 
krantenverzamelaar op de voorpagina van een 
dagblad. 
 
 
De arbeider 
Een tentoonstelling van een deel van je collectie 
brengt ook wel een een nieuw item op. Zo kreeg 
ik in Groningen van een bezoeker spontaan “De 
Arbeider” (sociaal anarchistisch weekblad) van 
17 januari 1931 aangeboden. Toevallig betrof 
het hier een jubileumnummer van het 40-jarig 
bestaan van de krant. Op het voorblad worden 
de leden van de redactie geportretteerd. 
De Arbeider voerde tot 1925 als ondertitel “Vrij 
kommunistisch orgaan van het Noorden”. Het 
blad werd uitgegeven door F. Luitjens te 
Sappemeer. 
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Breda Herald, een nieuw blad 
In april 2005 verscheen te Breda een nieuw 
gratis huis aan huis verspreid, 14 daags, blad 
“Breda Herald”, een uitgave van de “Herald 
Papers Group”, Amstelveen, Ramsgate, met 
een oplage van 47.500 exemplaren. 
Het blad heeft naast de noodzakelijke 
advertenties in 24 bladzijden veel redactioneel 
nieuws. 
Een enorme kop op de voorpagina geeft aan dat 
binnenin ook nog wel iets bijzonders te lezen is 
en dat klopt. Naast een geïllustreerd artikel 
“Breda ontbloot”zijn er artikelen met leuke 
aanhef, zoals “Opgewonden nonnen”, “Beatrix 
hertrouwt”, “De ballen van Willem III”, 
“Heemhoofden”,..etc 
“Zwart lintje” is een rubriek waar men de lezer 
vraagt op te geven “welke Bredanaar absoluut 
geen lintje verdient”. 
Een leuke uitgave voor elke collectie ! 
(Postbus 3100, 4800 DA Breda) 
 

 
 
Deutsche Zeitung in den Niederlanden 
Onlangs op de kop getikt het allereerste 
nummer van de “Deutsche Zeitung in den 
Niederlanden” van 5 juni 1940. Ik neem aan dat 
dit nummer niet erg zeldzaam is maar zelf zag ik 
het nog nooit eerder. 
 

Zonder een bijzeondere aankondiging op de 
voorpagina ter introductie wordt gewoon 
begonnen met het nieuws van de dag, compleet 
met foto van Adolf Hitler en Keitel. 
Alleen een “Grussworte an die Deutsche 
Zeitung” staat in kader op de eerste pagina, 
ondertekend door Seyss-Inquart en 
Christiansen. 

 
 

 
 
Leuke advertentie van het destijds succesvolle 
tijdschrift “De Auto” uit 1906 
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Het Belang van Limburg en de drie uniek 
Aardbeienstunts 
De Belgische krant viel op in de hangers van de 
kiosk op 9 juni 2005. “Het belang van Limburg” 
uit Hasselt had het groot op de voorpagina: 
“unieke stunt. Krant vol heerlijk aardbei-parfum” 
en boven die tekst een afbeelding van per 
parachute dalende aardbeien. Zo’n krant moet 
je kopen! Ik moet zeggen de aarbei-parfum viel 
tegen, hoewel het blad hiervoor 50 liter geurstof 
nodig had om met behulp van sproeiers de 
zijkanten van de papierrollen te benevelen. 
Een tweede stunt bestond uit het gratis uitdelen 
van aardbeien in 43 Limburgse dorpen, 
waarvoor een hoeveelheid van 35.000 kg van 
de sappige vrucht nodig was. 
De derde stunt is voor de krantenverzamelaar 
het collectors item bij uitstek. De 
aardbeienaanbieding werd namelijk afgedrukt 
op transparant papier en moet een moeilijk 
drukproces zijn. Van de vier bladzijden kunnen 
er maar twee bedrukt worden. Een op gewoon 
papier gedrukte middenpagina zorgde voor een 
leuke compositie. De tekst op het transparante 
papier werd gedeeltelijk afgedrukt en de tussen 
gevouwen papier-pagina zorgde voor de 
aanvulling van die tekst. Heel leuk gevonden! 
Volgens de krant zelf zou het een “heuse 
primeur zijn in de Belgische 
Krantengeschiedenis”; hoewel het blad verder 
schrijft dat de Suddeutsche Zeitung het eerder 
deed op boterpapier. 

 
 

D’Olde Zwolse Courant 1913  
Ik heb me altijd al afgevraagd wat het voor 
krantjes waren die zich al zo lang in de collectie 
bevinden. Niemand kon mij tot nu toe enige 
informatie verschaffen over deze blaadjes 
waarvan ik het 2e en 3e nummer heb, gedateerd 
9 en 19 augustus 1913. 
“d’Olde Zwolse Courant” is de titel van de vier 
pagina’s tellende krantjes. Ze zijn volledig in 
zogenaamd oud-hollandse taal opgemaakt en 
de p[rijs was 2 stuyvers. Waarschijnlijk zijn het 
publicaties die werden uitgegeven t.g.v een 
expositie, zoals “Oudt-Leyden’s 
Nieustydinghe”uit 1908 en de “Oud-Holland’s 
Nieustydinghe” van 1895 uit Haarlem (waarvan 
overigens 174 nummers het licht zagen). 
 

 
 

 
 
Omdat er veel over een jaarmarkt wordt 
geschreven was dat misschien de gelegenheid 
van die uitgave? Twee pagina’s satirische tekst 
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en twee pagina’s advertenties. Zelfs de 
“Nieuwstydingen” horen de lezer te amuseren. 
Opvallend is het bericht van buitenlandse 
bezoekers aan een jaarmarkt, die onderdak 
krijgen. 
 
Ik zoek iemand die iets weet over deze uitgave 
en natuurlijk een eventuele eigenaar van het 
eerste nummer, waarin wellicht iets duidelijker 
wordt. 
 
 
De herinnering aan de bevrijding in 1944/45 is 
overal in de plaatselijke dagbladen herdacht met 
talrijke geïllustreerde artikelen en 
supplementen. 
Een van de aardigste van deze extra-uitgaven 
was de speciale bijlage van het Eindhovense 
weekblad “Groot Eindhoven” van 15 september 
(nr.38) dat met “De Vrijheidscourant” een extra 
editie bracht met de grote kop op de 
voorpagina:  “Jongens Bedankt ! ” 
Dit nummer beslaat vier pagina’s met  
bevrijdingsnieuws en aan de achterkant een 
oude advertentie van Philips met de eerste 
aanbieding van TL-buizen en dat over de gehele 
pagina, inlijsting waardig. 
 

 
 
Sinds enige jaren verschijnt in Londen het 
maandblad “Revolution”, orgaan van de 
“Solcialist Youth Movement”. 

Het nummer 64 bracht foto’s van de 
mishandeling van gevangenen in Irak op de 
voorpagina en noemt Bush en Blair “War 
Criminals” 
 

 
 
 
Zoals andere kranten (“Het Volk” en “Algemeen 
Dagblad”) deden, heeft nu ook de “Gazet van 
Antwerpen” van 8 september 2004 op elke 
pagina, met uitzondering van de 
advertentiepagina’s, een stripfiguur getekend. 
Op alle 64 pagina’s wordt de Robbedoes-strip 
een nieuw leven ingeblazen. 
Image Robbedoes 
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Voor kinderen van zeven tot tien jaar verscheen 
het eerste nummer  (Introprijs € 1,-) van de 
“Kids Week Junior” op 10 september 2004 in 
een eerste oplage van 35.000 exemplaren. 
 

 
 
 

 
 

Mon Quotidien 
Een kinderdagblad in Frankrijk 
In nederland verschijnen sedert enkele jkaren 
de weekbladen “Kidsweek” en “Kidsweek 
Junior”. In Frankrijk wordt sinds 1995 “Mon 
Quotidien” uitgegeven voor kinder van 10-14 
jaar. Het is een blad dat dagelijks uitkomt met 
“in tien minuten nieuws rond de wereld”. Dit 
dagblad is een uitgave van Play-Bac dat in 1986 
als Play-Bac-Presse werd opgericht door een 
onafhankelijke groep van enkele mensen, die 
inmiddels is uitgegroeid tot een net van 75 
medewerkers. 
Het blad wordt aangeboden voor 42 Euro voor 
100 nummers, waarbij de abonnee nog 
geschenken krijgt als premie. 
In 1998 begon Play-Bac met een tweed en 
derde blad dat eveneens dagelijks verkrijgbaar 
is, n.l. “Petit Quotidien”, bestemd voor kinderen 
van 7-10 jaar en “l’Actu” dat geschikt is voor de 
leeftijd van 14 jaar en ouder. 
 

 
 
Tot slot kwam in januari 2005 een vierde uitgave 
tot stand, “Quoti”, voor de kleinste kinderen van 
5-7 jaar. In dezelfde maand bedroeg de 
gezamelijke dagelijkse oplage 185.000 
exemplaren. 
 
Het nieuws in de kinderdagbladen van 5 april 
2005: 
l’Actu brengt op de voorpagina het nieuws van 
de dood van de Paus “Les Catholiques pleurent 
Jean Paul II” en 6 pagina’s van de 8 behandelen 
dat nieuwsfeit. De resterende bladzijden geven 
ander nieuws in het kort, een strip en enkele 
reacties van kinderen van die leeftijd, met foto. 
Mon Quotidien van dezelfde datum, op de 
voorpagina een biddende Paus met op de twee 
volgende een historische schets van de 
overledene, de rest van het blad verzorgt 
interviews met kinderen en bespreekt 
tekenfilms. 
Le Petit Quotidien van die dag heeft ook een 
Pauselijk front en noemt die uitgave een 
“Numéro Special”. Het beslaat slechts vier 
bladzijden met de wat meer kinderlijke 
voorstelling van het Pauselijk verscheiden. De 
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achterzijde wordt volledig ingenomen door een 
strip voor die leeftijd. 
Quoti geeft geen nieuws en drukt op de 
voorpagina een gorillakop af met op de 
achterkant van de 4 pagina’s een drietal 
tekeningen voor de 5-jarigen. Beide 
middenbladzijden vormen een poster met 
afbeelding van een gorilla en alle 
merkwaardigheden van dat beest in 
verhaaltrant. 
 
Het is een leuk viertal maar past dat in de 
collectie van een dagbladverzamelaar? Toch 
wel lijkt me want het geeft actueel nieuws en 
verschijnt dagelijks. (www.monquotidien.com) 
 
Recente veiling bij Bernaerts in Antwerpen 
Op 23 juni 2005 werd bij Bernaerts te 
Antwerpen een veiling boeken, grafiek en 
prenten gehouden. Opvallen was een partij 
ephemera (nrs. 2100-2158) waaronder een 
aantal oude couranten, voornamelijk 
Nederlandse exemplaren uit de periode 1795-
1860 en steeds 2 á 3 kranten per lot. Overigens 
bekende titels die al eens werden aangeboden 
in ons clubblad. 

 
Op een enkele uitzondering na werden die 
kranten niet verkocht. Enkele pronkstukken, 
zoals een “Verhael” uit 1619 van Verhoeven (nr. 
2150) bracht 2200 Euro op excl. kosten. Een 
“Verhael” van de 4-daagse zeeslag (nr.2157) 
met een authentiek verslag van ondermeer 
Johan de Wit ging weg voor 110 Euro. 
 
 
John Evelyns dagboek en de London 
Gazette 
In 1995 werd een groot deel van de bibliotheek 
van de bekende dagboekschrijver John Evelyn 
(1620-1706) geveild waaronder zijn befaamde 
dagboek dat verslag doet vanaf zijn geboorte tot 
een week voor zijn dood in 1706. 

 
Het dagboek werd in de loop der tijd keer op 
keer opnieuw uitgegeven en het is prettig te 
lezen over het dagelijks leven in de 17e eeuw. 
Zo’n heruitgave kan aangeschaft worden voor 
een zeer geringe prijsIn dat dagboek las ik op 
pag. 457 dat Evelyn bij zijn bezoek aan de vloot 
op 2 juni 1672 aanwezig was bij de begrafenis 
van de Franse generaal Rabiniere die eerder in 
een zeeslag met de Hollanders het leven 
verloor. De dagboekschrijver verwijst naar het 
rapport in de London Gazette.  
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Ik vond dat nummer en las dat verslag op de 
voorpagina! Het is heel bijzonder om een 
nieuwtje uit een dagboek te vinden in een 
origineel stuk uit de collectie, stammend uit de 
tijd zelf! 
 
 
 
Veiling Verhoeven Collectie in 1957 
In 1957 werd tijdens een beiling in Brussel uit 
een bibliotheek een zeer waardevolle 
gebundelde collectie van 45 kranten an 
Abraham Verhoeven (periode 1618-1622) 
aangeboden. Waar waren toen Blommeart en 
Nierynck? De laatste heeft de catalogus nog op 
tijd in handen gehad mara is nooit aan een bod 
toegekomen omdat zoiets toch niet in handen 
kon komen van een beginnende verzamelaar 
met zeer beperkte middelen....! 
De verzamleing werd voor 34.000 Belgische 
Francs toegeslagen aan de Nederlandse 

antiquair Menno Hertzberger. In die tijd was zo’n 
bedrag bepaald niet gering. 
Menno Herzberger heeft die Abraham 
Verhoeven collectie naderhand ten geschenke 
gegeven aan de Belgische Koning Leopold, 
omdat hij vond dat een dergelijke historische 
verzameling in Belgie thuishoorde. Een royaal 
gebaar ! 
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Een zeldzame krant ! 
De “Gazette van Ruremonde” is een krant waar heel weinig van bekend is. Het enige (en eerste) 
nummer van 3 januari 1726 bevindt zich in het Rijksarchief van Limburg. 
Het was de voortzetting van de “Ruremontse Post-Tiding” en hiervan is het enige bestaande 
nummer 22 van 28 mei 1716 in de Stadsbibliotheek van Maastricht. Ook in het Rijksarchief van 
Limburg is het enige exemplaar (nummer 1 van 5 januari 1736) van het vervolg van eerstgenoemde 
krant: de “Weeckelyke Ruremontsche Post-Tydinghe” aanwezig. 
Van elk dezer titels is dus slechts één exemplaar bewaard gebleven.  
 

 


