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Krantencuriosa uit de verzameling van 
Louis Nierijnck 

Is The Sun de grootste? Over een enorme gravure op de voorpagina en een ‘deadline’ krant. 
News of Newz? Een petticoat krant en een ander feministisch nieuwsblad. En wat te denken van 
die “saddest, stupidest, strangest newspaper”te koop voor 37 pints per nummer? 

 
Wat is dit? dacht ik ……. 
Op Ebay koop je de meest bizarre kranten! 
Toen ik een anbieding las zonder een 
bijgevoegde afbeelding besloot ik toch tot 
bieding over te gaan en kreeg de 
“kranten”tenslotte toegewezen. 
Het betreft THE FARTWELL ECHO een 
ongebruikelijke kop, maar de ondertiteling 
was verrassend genoeg voor opname in een 
krantencuriosa verzameling want als je leest 
dat dit exemplaar “Britain’s saddest, 
stupidest, strangest  newspaper”is, wil je hoe 
dan ook dat blad hebben. Vooral als er 
verder nog wordt vermeld “Ëstablished Just 
Before Closing Time”en dat de prijs 37 pints 
bedraagt. 
 

 
 
Wat is dit voor een krant? Oorspronkelijk 
dacht ik aan een humoristische uitgave maar 
het bleek een soort clubblad voor 
motorliefhebbers te zijn! Alleen omdat in een 
aankondiging het jaar 1995 wordt genoemd 

weten we dus dat het een vrij recente uitgave 
is. 
In de verschillende rubrieken – het blad telt 
32 pagina’s – vnl. aankondigingen van 
bijeenkomsten van de “bikers”, aanbiedingen 
van motoren, een humoristische pagina 
“Captain Penis’surgery”, “Dog of the 
month”en “Rumblin’s from bottomo’ the 
oven”. 
Een leuk stukje curiosa dat qua uitzicht meer 
lijkt op een tijdschrift dan een krant! 
Ik heb een nummer beschikbaar voor een 
motorliefhebber onder onze lezers. 
------------------------------------------------------------ 
 
THE DEPOT ECHO 
THE DEPOT ECHO (of 1st Aust. R.S.D.) van 
June 15, 1945 – de collectie komt uit 
Australië en geeft op 6 pagina’s allerlei 
militair nieuws over legervoorraden (depots 
dus)  en schrijft over persoonlijke 
benoemingen, nieuws ook uit andere depots, 
over “dress-rehaersels”plaatst een gedicht 
“Peace, perfect peace”. Een “chatter from all 
sections” vult een hele bladzijde en verder 
een “farewell” voor enkele tientallen 
militairen. 
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SWIFT LATHERS’ EENMANSBEDRIJF 
 
Ik had al eens gelezen over het krantje THE 
MEARS NEWZ uit Michigan en was natuurlijk 
benieuwd naar die ongebruikelijke 
schrijfwijze. 
Pas toen ik uit Amerika een aantal 
exemplaren kreeg toegezonden en daarbij 
enige informatie was ingesloten werd mij één 
en ander duidelijk over dit vreemde …… 
 

 
 
Want het is klein (13 x 18 cm.) en beslaat 
meestal vier bladzijden. Eens zelfs noemde 
de uitgever zijn blaadje “smallest newspaper 
in the world”, hetgeen natuurlijk niet het geval 
was, getuige zoveel kleinere mini kranten die 
ook in die tijd al hetzelfde beweerden. 
De uitgever, Swift Lathers (1889-1970) begon 
zijn plaatselijk blad in 1914 en hield dat vol 
tot kort voor zijn overlijden. 
Hij typte de tekst op een antieke 
schrijfmachine, drukte de tekst af op een 
primitieve manier en bezorgde de krant in 
Mears (toen 200 inwoners) persoonlijk. Een 
eerste oplage bedroeg 300 exemplaren, die 
ook in omstreken werden bezorgd. 
Eens kreeg hij een tip van een journalist om 
de titel wat opmerkelijker te maken hetgeen 
de verkoop ten goede zou komen. The Mears 
NewS werd THE MEARS NEWZ. 
Het jaar abonnement kostte 50 cent. Na 
verloop van tijd werd de Newz door hem 
bezorgd in heel Oceana county. Swift’s blad 
had buiten plaatselijk nieuws, poëzie, een 

hoofdartikel en hij schreef over de rechten 
van de arbeider en ageerde tegen hogere 
schoolbelasting. Als er advertenties waren, 
werden die geplaatst op toegevoegde 
bladzijden. 

 
 
Eens toen de oplage de grens van 3000 
exemplaren had bereikt nam hij een vreemd 
besluit: hij besloot de oplage drastisch te 
verminderen en nam de alfabetische lijst van 
abonnees en knipte iedere lezer waarvan de 
naam begon met een A,B of C eraf en verder 
alle namen na de S tot de letter Z !  Alleen de 
geabonneerden waarvan de naam begon met 
een D tot de S kregen nog elke week hun 
nieuwsblad….. Door deze drastische 
inkrimping van het lezersaantal werd hij bij 
collega-uitgevers onsterfelijk! 
Swift Lathers, een opmerkelijk figuur in de 
perswereld, die in 1986 werd opgenomen in 
de “Michigan Journalism Hall of Fame”.  
Voor belangstellenden zijn een origineel stel 
(News + Newz) verkrijgbaar voor slechts 5 
Euro, incl. porto bij mij. 
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Een DAGBLAD DE VROUW 
 
Van het DAGBLAD DE VROUW zijn slechts 
37 nummers dagelijks verschenen in 1948  
tijdens de tentoonstelling “De Nederlandse 
Vrouw 1898-1948” die in Scheveningen werd 
gehouden van 16 augustus tot 1 oktober van 
dat jaar. 
Even een dagblad dus, maar het bijzondere 
van deze krant was de volledige vrouwelijke 
redactie. Die werd verzorgd door 
verscheidene journalistes in Nederland. 
 

 
 
Medwerking door heren werd niet 
getolereerd. Slechts een enkele maal kwam 
die aan het woord maar dan alleen als de 
vrouw geprezen werd. 
 

 
 
Prijs per nummer was 5 cent en alle 37 
nummers franco thuis slechts fl. 2,50. Het 
dagblad bestond steevast uit vier pagina’s en 
de inhoud was natuurlijk volstrekt 
feministisch. 
Helaas heb ik in de verzameling geen eerste 
nummer maar wel het laatste nr. 37 en 

tevens nr. 3 met de “man die spreekt”en nr. 
17, volledig gewijd aan de inhuldiging van 
Koningin Juliana. 
Voor enkele dagbladverzamelaars is een 
exemplaar van dit Dagblad De Vrouw 
verkrijgbaar voor 5 Euro incl. porto. 
 

 
 
------------------------------------------------------------ 
 
DEADLINES 
 
Dit is natuurlijk ook een bijzondere titel voor 
een krant. De uitdrukking wordt gebruikt in de 
krantenwereld maar niet als “kop”! 
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Het maandblad werd uitgegeven door de Los 
Angeles Examiner – inmiddels al lang 
verdwenen – voor de medewerkers van het 
blad. 
De inhoud bestaat vnl. uit familienieuwtjes 
van het personeel en staat vol met foto’s. 
Door die titel is het voor mij een bijzonder 
exemplaar uit 1949. 
Enkele liefhebbers kan ik een exemplaar 
aanbieden. 
 
------------------------------------------------------------ 
 
DE RAMP IN NEW ORLEANS 
 
Tijdens de ramp Katrina (New Orleans – 
Louisiana, USA) werd een speciaal nummer 
uitgegeven van THE TIMES-PICAYUNE op 2 
september 2005 met de aangrijpende kop 
“HELP US PLEASE”. De krant werd mij 
spontaan toegezonden door de uit gever. 
 

 
 
Overigens ontving deze krant op 17 april 
2006 de Pulitzer Prize voor haar uitgave van 

28 augustus 2005 met de nieuwskop 
“KATRINA TAKES AIM” 
 

 
 
 
BATON ROUGE GAZETTE 
 
Meertalige kranten zijn niet zo zeldzaam. Je 
komt ze natuurlijk tegen in streken waar men 
meer dan één taal spreekt. 
De BATON ROUGE GAZETTE uit Louisiana 
van 10 januari 1829 in de verzameling is zo’n 
uitgave. De Engelse tekst beslaat de eerste 
twee pagina’s terwijl de overige twee het 
nieuws in de Franse taal brengen onder de 
titel GAZETTE DE BATON ROUGE.  
 

 
 
Ook de advertenties zijn in beide talen. 
Enkele opvallende zijn die van weggelopen 
slaven waarvoor bij terugbrengen een 
beloning wordt uitgeloofd. 
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PETTICOAT GAZETTE 
 
Weer op Ebay kocht ik onlangs een 
exemplaar met de vreemde titel PETTICOAT 
GAZETTE. Nu wil het geval dat ik uit de 
illustratie op de veilingsite de vorm van zo’n 
kledingstuk zag maar toen ik het uiteindelijk 
ontving had het helaas een normaal folio 
formaat. Toch is het heel bijzonder want 
buiten de leuke titel is eronder de haven van 
Resurrection Bay in Seward, Alaska 
weergegeven. 
Het blad dateert van 11 september 1965, telt 
8 pagina’s, is gestencild en wordt elke week 
uitgegeven door een volledig vrouwelijke 
redactie. 
Aangezien wordt aangegeven dat het in het 
tiende jaar van publicatie is, moet het blad in 
1965 zijn gestart.  
 
 
 

 
 
Het geeft alleen plaatselijk nieuws en 
advertenties voor ruil en koop van goederen, 
verder data van bijeenkomsten, schoolnieuws 
en verder sociaal gebeuren in die verre 
uithoek van de Verenigde Staten. 
 

 
 
 
VOLLEDIGE PROCESSIE OP EEN 
VOORPAGINA. 
 
CLEAVE’S PENNY GAZETTE OF VARIETY 
van 30 juni 1838 uit Londen is een bijzondere 
uitgave. De gehele voorpagina beslaat een 
gravure, voorstellende een enorme processie 
van hooggeplaatste personen die zich in 
stoet naar de Abbey in Londen begeven waar 
Queen Victoria wordt gekroond. 
Een gedetailleerd verslag van die 
plechtigheid staat op de tweede pagina, 
terwijl de overige 2 bladzijden andere 
artikelen als “encounter with a lion”, 
“anecdote of Nelson”en “emigration to the 
interior of America”hebben. 
Moet wel een werk geweest zijn voor de 
graveerder en de drukker in die tijd. 
Het is een mooi item in de collectie. Voor die 
gelegenheid werd overigens The Sun in 
goudinkt gedrukt met een grote gravure van 
Victoria. Hierover schreef ik eerder in een 
Curiosa rubriek. 
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FRONT PAGE I READ THE NEWS TODAY 
 
Meer dan 200 verschillende voorpagina’s van 
Engelse kranten over de periode 1906-2006, 
elk in een strak kader, waren van mei tot 
oktober 2006 te bekijken in de British Library 
te Londen. De collectie van de bekende 
Engelse krantenverzamelaar John Frost werd 
daartoe aangewend. 
Vanuit de zeer drukke Euston Road nabij 
Kings X kom je via een draaideur op een 
rustieke open binnenplein met prettige zit-
banken tussen grote plantenbakken waar je 
nauwelijks nog het verkeersgeluid daar-
buiten gewaar wordt. Het is er rustig en veel 
mensen, jong en oud lezen er een boek of 
een krant en genieten van de zomerzon, 
althans toen ik daar was. 
Er zijn verscheidene ingangen maar als je de 
binnenplaats recht oversteekt kom je bij de 
monumentale hoofdingang waarboven in 
sierlijke letters The British Library prijkt. 
Via een grote entree waarin zich trouwens 
ook de toegang tot de bookshop bevindt, kom 
je aan het begin van de expositie Front Page. 
Stapels folders, kranten van die dag, 
tijdschriften en de 48=pagina lijvige catalogus 
in de vorm van een krant, kunnen gratis mee-
genomen worden. Dat moet je wel doen als 
je weer vertrekt anders zeul je met zo’n pak 
rond. 
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De tamelijk duistere expositie ruimte – en er 
waren nogal wat zalen – gaven een 
bijzondere kijk op de aan de muur bevestigde 
kaders met de originele kranten die prettig 
werden verlicht met spotlights. Elke 
voorpagina van een krant gaf belangrijk 
nieuws met fascinerende koppen. Ik zag er 
heel wat die zich ook in mijn collectie 
bevinden, maar het overgrote deel was nieuw 
voor mij. 
Alle oorlogsnieuws, de schandalen de 
moorden, de eerste vliegtuigen tot en met de 
ruimtevaart, de eerste strips uit 1915, sport, 
terrorisme, de geschiedenis is aanwezig en in 
originele druk tentoongesteld. Gedurende de 
zes maanden van de expo werden talrijke 
lezingen gehouden en er was een 
opmerkelijke prijsvraag: “Can you create 
tomorrow’s newspaper”? In alle zalen waren 
in de muur verzonken schermen waar je het 
nieuws van oude filmjournaals kon bekijken 
en beluisteren. 
Een lange tafel met een tiental computers 
nodigde uit om plaats te nemen en je eigen 
voorpagina van een krant samen te stellen 
onder leiding van een heuse hoofdredacteur, 
die je verscheidene opties aanbood. Ik koos 
de Daily Mirror en stelde een artikel samen 
uit de reeks mogelijkheden en nadat ook een 
foto werd genomen verklaarde de 
hoofdredacteur dat de voorpagina was 
geslaagd. Ik kon in de printroom de krant 
ophalen. Het blad was niet te onderscheiden 
van een echt exemplaar. De foto was wat 
donker maar de rest heel duidelijk en het 
artikel ondertekend met mijn naam! Een 
leuke bezigheid waarvan veel gebruik werd 
gemaakt. 
In de bookshop werd een overweldigende 
verscheidenheid aan literatuur op persgebied 
aangeboden en de titel van de expo stond 
overal op : potloden, pennen, mutsen, 
theekopjes, en veel meer. 
Voor een krantenverzamelaar was die 
middag een onvergetelijk moment! 
Vergeet niet dat je op afspraak in de British 
Library ook de grootste verzameling 
authentieke stukken op pershistorisch gebeid 
kunt bekijken! 
 
 
 
 
 
 

EEN KRANTENVERZAMELAAR SPREEKT 
MET DE KONINGIN. 
 
John Frost, aartsverzamelaar, ook wel 
Britain’s No. 1 newspaper collector was al 
eens opgenomen in de Curiosa rubriek van 
ons Jaarboek 2006 als de eerste 
krantenverzamelaar die de voorpagina van 
een krant (Daily Star) haalde. 
Een nog grotere gebeurtenis was zijn 
ontmoeting met de koningin van Engeland bij 
de opening van zijn Frontpage expositie in de 
British Library te Londen in mei 2006. 
Een gesprek over zijn hobby met koningin 
Elizabeth noemt hij de grootste eer die een 
krantenverzamelaar ooit kreeg. 
De tentoonstelling frontpage komt elders in 
het jaarboek ter sprake. 
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ENGELS DAGBLAD THE SUN,   
GROOTSTE TER WERELD. 
 

 
Maandag 10 november 2005 werd in Londen 
de grootste krant op deze aarde 
gepresenteerd: het Engelse dagblad THE 
SUN. 
De dag erop werd in hun uigave verslag 
gedaan met een nogal bombastische 
“kop”:The Sun is not just world’s best paper, 
it’s now also the biggest! De kwaliteit van 
deze krant is van dien aard dat ze zeker niet 
de beste is en of ze de grootste is, dat klopt 
ook niet. 
 
The Sun heeft gewoon niet de grootste 
afmetingen. Het Belgische dagblad Het Volk 
met een oppervlakte van bijna 7,5 m2 (1,41 x 
1,01m) is weliswaar veel kleiner en weegt 
maar ¾ kg. Het is wel verspreid in een 
oplage van 50.000 en voldoet dus aan de 
norm van Guinness dat er meer dan 1 
exemplaar moet worden gedrukt. 
Van The Sun werd 1 nummer gedrukt met 
een afmeting oppervlakte van 7,5 m2 per 
bladzijde, heeft 60 pagina’s en weegt 110 
kg.! Een enorme krant natuurlijk. De 
vermelding “grootste ter wereld”werd  

 
 
 

 
opgenomen in het Guinness Book of World 
Records van 2007 (eind 2006 verschenen). 
 
Omdat Guinness nu dit record heeft 
gehonoreerd als het grootste enkel 
verschenen”exemplaar, zou hier dus sprake 
zijn van een juiste opgave en blijft  “Het Volk 
(Gent) de grootste “in een oplage verschenen 
krant”.  
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maar……………. 
 
Hoe zit dat dan met die Zwitserse kolos van 
3,40/5.021 m ofwel 17 m2 per bladzijde? 
Met een totaal van 52 bladzijden en een 
gewicht van 160 kg. ? De LAUSANNE CITES 
dus! 
Dit enorme nieuwsblad werd per 
vrachtwagen met aanhanger overgebracht 
naar de expositiezaal in Lausanne waar het 
blad voor blad werd omgeslagen door een 
steltloper op 14 september 2000 ter 
gelegenheid van het  1000ste nummer van 
de courant onder toeziend oog van talrijke 
medewerkers en genodigden! 
 
 

 
 
 

Het Volk uit Gent behoudt dus  het record 
van de grootste krant ter wereld. 
The Sun uit Londen kreeg in het recentelijk 
verschenen Guinness boek ONTERECHT 
het predikaat toegewezen. Lausanne Cites 
blijft de in 1 nummer verschenen grootste! 
 
Een flinke misser van Guinness!! 
 
------------------------------------------------------ 
 
 
 
VEILINGNIEUWS EN KRANTEN TE KOOP. 
 
Bij Burgersdijk en Niermans te Leiden werd 
een jaargang van de Leeuwarder Courant uit 
1780 toegeslagen voor 240 Euro. 
 

 
 
De opbrengst van een Tijdinghe van 
Abraham Verhoeven bracht de geschatte 
waarde op : 1000 Euro excl. opgeld. 
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Bij de Engelse bookdealer  C.R. Johnson 
worden oude Engelse kranten aangeboden in 
de catalogus voor prijzen variërende van 40 
tot 200 Pond sterling per stuk! 
 
 
 
 
 
 
 
 




