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Gelezen van Londen tot Moskou
Internationale dimensies van de Oprechte Haerlemse Courant
in de zeventiende eeuw

D
1656-2006: een virtueel jubileum

Driehonderdvijftig jaar geleden, op 8 januari 1656, verscheen in Haarlem
het eerste nummer van de Weeckelycke Courante van Europa, waarmee
drukker en uitgever Abraham Casteleyn de basis legde voor 286 jaar
Oprechte Haerlemse Courant (ohc).1) Aan het zelfstandige bestaan van
de krant kwam op 2 mei 1942 feitelijk een einde. Op last van de persin-
stanties in bezet Nederland moesten de ohc en het Haarlem’s Dagblad
(hd) fuseren, onder de titel Oprechte Haarlemsche Courant. Maar direc-
tie en commissarissen van het hd, met tweemaal zoveel abonnees als de
inmiddels al vele jaren noodlijdende ohc, weigerden onder die vlag in zee
te gaan. En zo kreeg de fusiekrant de naam Haarlemsche Courant, maar
wel met de nummering van de ohc 287e jaargang. Het laatste nummer
verscheen op 5 april 1945, toen er bij gebrek aan stroom niet meer gedrukt
kon worden.

Kort na de bevrijding, op 25 juni 1945, mocht het hd weer verschijnen
omdat het, naar de letter van het door de Nederlandse regering in
Londen uitgevaardigde Tijdelijk Persbesluit 1944, niet meer onder die
naam was verschenen ná 1 januari 1943. Dat werd ook tot uitdrukking
gebracht in de nummering, die aansloot bij 2 mei 1942.2) De ohc, die in de
toenmalige omstandigheden waarschijnlijk met succes dezelfde lijn zou
hebben kunnen volgen als het hd, keerde echter niet terug op het
Nederlandse perstoneel. Maar drie jaar later, op 13 september 1948, dook
de naam weer op in de kop van het Haarlems Dagblad om, aldus de toe-
lichting van directie en redactie, zo tot uiting te brengen dat de namen
Haarlems Dagblad en Oprechte Haerlemse Courant voorgoed verenigd
waren. En dat is anno 2006 nog steeds zo.3) Naar de letter bestaat er dus
weliswaar al meer dan zestig jaar geen courant meer onder de naam
Oprechte Haerlemse Courant. Maar naar de geest kan met enige histori-
sche creativiteit wel staande worden gehouden dat de ohc op 8 januari
2006 virtueel zijn 351e jaar is ingegaan. En hoewel de zetel van het
Haarlems Dagblad inmiddels uit Haarlem is verdwenen, kan die stad er
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ook dan nog aanspraak op maken 350 lang thuishonk te zijn geweest van
zo niet de ‘oudste courant van Nederland’, dan toch wel van een courant
met een grote en internationale reputatie.

Hoewel er de afgelopen 150 jaar verhoudingsgewijs veel is gepubliceerd
over en rond de ohc, laat een integrale geschiedschrijving nog steeds op
zich wachten. Enerzijds is dat opmerkelijk, want van geen enkele Neder-
landse courant met wortels in de zeventiende eeuw is zóveel bewaard
gebleven als van de ohc. Nagenoeg alle jaargangen van 1656 tot 1942 en
een omvangrijk bedrijfs- en familiearchief vanaf het begin van de acht-
tiende eeuw liggen in de enorme kelderkluis van de firma Enschedé in
Haarlem te wachten op onderzoekers die daar hun tanden in willen zet-
ten. Anderzijds is het toch ook niet verwonderlijk, want die ongekend
rijke collectie is pas de afgelopen jaren systematisch geordend en ontslo-
ten door conservator Johan de Zoete.

De auteurs van dit artikel hebben zeker niet de ambitie hier de eerste
aflevering van die integrale geschiedschrijving te presenteren. Maar bij
wijze van smaakmaker voor toekomstige onderzoekers willen zij, mede
naar aanleiding van het jubileum 1656-2006, licht werpen op enkele
aspecten van de vroegste geschiedenis van de ohc, die tot nu onbekend
waren dan wel in vergetelheid geraakt.

Nieuwe vondsten, nieuwe feiten

De omvangrijkste en meest gedetailleerde studie over de ohc waarover
we beschikken,4) dateert van 1873, toen mr. W.P. Sautijn Kluit zijn 130
pagina’s tellende artikel ‘De Haarlemsche Courant’ publiceerde in de
Handelingen en Mededeelingen van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde. Kluit (1838-1894) kon zich als welgesteld vrijgezel geheel
wijden aan zijn grote passie: de geschiedenis van de Nederlandse pers.
Tussen 1865 en 1896 zijn van zijn hand wel 70 grotere en kleinere publi-
caties in het licht gebracht, in totaal ongeveer 3000 gedrukte pagina’s.
Kluit was per saldo meer bibliograaf dan pershistoricus. Hij verschaft dan
ook vooral gedetailleerde gegevens over formaten, lettertypen, vignetten,
titelwijzigingen, prijzen e.d. Daarnaast vinden we in zijn artikelen veel
gegevens over uitgevers, drukkers, redacteuren, correspondenten en 

Links: Weeckelijcke Courante van Europa van 19 oktober 1658

(Niedersächsisches Staatsarchiv, Oldenburg). Van de ca. 150 nummers die 

tussen begin 1656 en eind 1658 verschenen, zijn er slechts 10 bewaard 

gebleven, waarvan 3 in Nederland.
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medewerkers van couranten en andere periodieken, ook eigentijdse.
Vooral dat laatste was ongebruikelijk, want tot ver in de negentiende
eeuw gold het ‘geheim van de redactie’. In de krant zelf werden de namen
van redacteuren en medewerkers in de regel pas onthuld als de betrok-
kene was overleden of zijn gouden jubileum vierde. Ten slotte was de
jurist Kluit sterk geïnteresseerd in juridische verwikkelingen rond kran-
ten, variërend van eigendomsrechten tot bestuurlijke ingrepen en straf-
rechtelijke vervolgingen wegens ongewenste berichten en persdelicten.

Kluit en anderen, vóór en na hem, werden bij hun pershistorische
onderzoekingen in grote mate belemmerd door het ontbreken van het
basismateriaal. Van de vele tientallen couranten, met honderden jaar-
gangen, die in de zeventiende en de eerste helft van de achttiende eeuw
in Nederland zijn verschenen, is naar schatting in eigen land niet meer
dan een procent of 15 tot 20 bewaard gebleven. Dat manco is waarschijn-
lijk de belangrijkste reden dat de geschiedschrijving van onze oudste cou-
ranten tot nu toe niet echt van de grond heeft kunnen komen. In die con-
text vormt de ohc een unieke uitzondering. Voor zijn studie over die cou-
rant had Kluit toegang tot ruim 200 jaargangen. Die waren sinds 1737,
toen de uitgave door Isaac en Johannes Enschedé werd overgenomen van
de erven Casteleyn, zorgvuldig bewaard en ten tijde van Kluits onder-
zoek, begin jaren 1870, om redenen van brandveiligheid ondergebracht in
de sacristie van de Grote Kerk in Haarlem.5)

Hoe buitengewoon rijk de collectie van het Museum Enschedé ook is,
uit de jaren 1656 tot 1664 omvat zij slechts een handvol nummers van de
courant. Kluit moest dan ook volstaan met een zeer summiere recon-
structie van die beginjaren. Na 8 januari 1656 springt zijn relaas noodge-
dwongen naar september 1659 en via enkele nummers uit 1660 en 1662
naar januari 1664. Ook latere schrijvers konden daar tot nu toe weinig of
niets nieuws aan toevoegen. En zo bleven de lotgevallen van dat eerste
decennium 130 jaar lang goeddeels in het duister. Tot de afgelopen jaren
in archieven en bibliotheken in Londen, Stockholm, Bremen, Oldenburg,
Wolfenbüttel en Moskou in totaal circa duizend exemplaren van de ohc
uit de zeventiende eeuw werden (terug)gevonden. Daaronder ook 70
unieke nummers uit de jaren 1656-1664 en een dertigtal uit de jaren 1680-
1682, die ontbreken in de collectie Enschedé.

De verdeling van die 1000 exemplaren is (afgerond) als volgt:

Public Record Office, Londen 1665-1677 370 exemplaren

Russisch Staatsarchief voor 1660-1698 300 exemplaren

Oude Akten/rgada, Moskou6)

Koninklijke Bibliotheek, Stockholm 1656-1696 130 exemplaren
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Herzog August Bibliothek, 1689-1692 100 exemplaren

Wolfenbüttel

Staatsarchiv, Oldenburg7) 1658-1667 60 exemplaren

Staatsarchiv, Bremen 1666-1668 50 exemplaren

Daarnaast beschikken ook de Koninklijke Bibliotheek (kb) Den Haag en
het Persmuseum Amsterdam over enkele vroege nummers van de ohc,
die indertijd niet bekend waren aan Sautijn Kluit. Anderzijds wist Kluit
melding te maken van enkele unieke nummers die toen in privé-bezit
waren, maar waarvan niet bekend is waar die daarna gebleven zijn.

Het belang van die 1000 exemplaren ligt niet zozeer in het aantal. Dat
is overigens beduidend groter dan dat van enig andere zeventiende-eeuw-
se Nederlandse courant in buitenlandse collecties. Voor nagenoeg al die
andere couranten geldt echter dat de buitenlandse collecties in overgrote
mate uniek zijn en ook aanmerkelijk groter dan de collecties in eigen
land.8) Bij de ohc is het omgekeerde het geval: van de bij benadering 6000
nummers die van 1656 tot 1700 zijn verschenen, zijn er ruim 5000 aanwe-
zig in de collectie Enschedé. En onder die ‘nieuwe’ exemplaren bevinden
zich bovendien ook veel doubletten.9)

De vondst van die 1000 exemplaren van de ohc bieden ons om te be-
ginnen concreter zicht op zijn internationale debiet. Dat die courant (en
andere) ook in het buitenland werd gelezen of dat op zijn minst berich-
ten daaruit buiten Nederland hun weg vonden, langs diplomatieke en
andere kanalen, staat wel vast. Dat blijkt in ieder geval uit beschrijvingen
in de literatuur, in het bijzonder bij Sautijn Kluit, van tientallen diploma-
tieke interventies bij de Nederlandse autoriteiten inzake berichten die
buitenlandse mogendheden niet welgevallig waren en waartegen op
maatregelen werd aangedrongen. Maar uit die vermeldingen kan zelden
met zekerheid worden afgeleid of de oorsprong van de betreffende klacht
rechtstreeks uit het buitenland kwam (waar men de krant gelezen of ver-
taald had) of dat zij werd gesignaleerd door in Den Haag gestationeerde
diplomaten of andere zaakwaarnemers, die daarover rapporteerden aan
hun overheden of opdrachtgevers en vervolgens opdracht kregen protest
aan te tekenen. Hoe dan ook, duidelijk is nu wel dat op basis van die
vondsten vastgesteld kan worden dat de ohc in de zeventiende eeuw,
gedurende kortere of langere tijd, in ieder geval afzet heeft gevonden in
Rusland, Zweden, Duitsland, Engeland en de stadsrepubliek Danzig. Of
en door wie de courant de facto werd gelezen of voor welke andere doel-
einden hij werd gebruikt, staat vooralsnog alleen met zekerheid vast in
het geval van Rusland en Engeland. In het vervolg van dit artikel zal
daarop nader worden ingegaan.
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Voorts maakt de vondst van de 70 unieke nummers uit de jaren 1656-
1664 het mogelijk de geschiedenis van de ohc in de beginjaren aanmer-
kelijk scherper in beeld te brengen dan tot nu toe mogelijk was, in het bij-
zonder ten aanzien de tijdstippen van de wijzigingen in de titel. Kluit
kende van de Weeckelycke Courante van Europa alleen het eerste num-
mer van 8 januari 1656. Eind 1852 was in de rijke collectie van de beken-
de Haarlemse verzamelaar Klaas Kaan, tevens lid van de gemeenteraad,
een exemplaar opgedoken van de circulaire waarmee Casteleyn in janu-
ari 1656 de verschijning van zijn courant aankondigde. In ruil voor een
exemplaar van de Amsterdamsche Courant verwierf de firma Enschedé
dat unieke document in bezit. Enkele jaren later kreeg zij van de erven
van de Noord-Hollandse Gedeputeerde en oud-stadssecretaris van
Haarlem B.C. de Lange van Wijngaerden het eerste nummer van de
Weeckelycke Courante ten geschenke.10)

Hoe lang Casteleyns eersteling onder die titel is verschenen, kon Kluit
niet aangeven, want er waren hem toen geen andere exemplaren bekend.
Inmiddels is in Stockholm, Oldenburg, Den Haag (kb) en Amsterdam
(Persmuseum) een tiental latere nummers gelokaliseerd, met als laatste
nr. 47 van 23 november 1658 (kb Den Haag). We kunnen nu vaststellen
dat de Weeckelycke Courante onder die titel in ieder geval een kleine drie
jaar is verschenen, van 8 januari 1656 tot en met ten minste 23 november
1658.

De Weeckelycke Courante verscheen, als gebruikelijk bij het meren-
deel van de Nederlandse couranten uit die periode, éénmaal per week, op
zaterdag. Nieuws, in de vorm van berichten van vaste correspondenten,
uit brieven, uit de wandelgangen en uit andere couranten kwam, zo niet
dagelijks, dan toch wel enkele keren per week binnen. Hoewel dat
nieuws in de regel meerdere weken oud was, zeker als het uit ver weg
gelegen gebieden afkomstig was, vergde de actualiteit niettemin dat de
abonnees daar niet telkens een week op zouden moeten wachten. En dus
besloot Casteleyn, in navolging van sommige van zijn Amsterdamse en
Haagse collega’s, over te gaan tot een verschijningsfrequentie van twee-
maal per week. Per 18 juni 1658 lanceerde hij, naast de wc, een tweede
courant. Het eerste nummer daarvan is niet bewaard gebleven, maar die
datum kan worden afgeleid uit terugtelling vanaf nr. 22 Haerlemse
Dinghsdaegse Courante, dd. 12 november 1658, waarvan een exemplaar
bewaard is in Koninklijke Bibliotheek Den Haag. Anders dan Kluit ver-
onderstelde was de Haerlemse Courant in eerste instantie niet de voort-
zetting van de wc, maar het jongere broertje. Ze verschenen van 18 juni
tot ten minste 23 november 1658 naast elkaar, op dinsdag en zaterdag. Die
constructie met twee verschillende titels heeft maar ongeveer een halfjaar
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Haerlemse Dinghsdaegse Courante van 18 februari 1659 (Niedersächsisches

Staatsarchiv, Oldenburg).

Haerlemse Saterdaegse Courant van 27 maart 1660, het oudste nummer van

een Haarlemse courant in het Russische Staatsarchief voor Oude Akten.
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geduurd. Tussen 23 november 1658 en 8 maart 1659, wellicht met ingang
van de jaargang 1659, werd de naam van de Weeckelycke Courante gewij-
zigd in Haerlemse Saterdaegse Courant (oudst bewaarde nummer: 8
maart 1659, kb Stockholm). Niet bekend is waarom Casteleyn in eerste
instantie met een geheel nieuwe titel in zee ging. Een mogelijke verkla-
ring zou kunnen zijn dat hij in 1658 zijn vader Vincent was opgevolgd als
stadsdrukker en dat hij die functie ook tot uitdrukking heeft willen bren-
gen in de naamgeving van zijn courant.

Op grond van de nieuwe vondsten kan nu ook nauwkeuriger worden
bepaald wanneer het adjectief Oprechte aan de titel is toegevoegd. Met
die term wordt overigens niet gedoeld op het waarheidsgetrouwe karak-
ter van de courant, maar het brengt tot uitdrukking dat het hier om de
enige echte Haarlemse courant ging, om zo de concurrentie de wind uit
de zeilen te nemen. Tot nu toe moest worden volstaan met de vaststelling
(door Kluit) dat die toevoeging op zijn vroegst begin januari 1664 had
plaatsgevonden. Enkele latere auteurs11) dateren de toevoeging Oprechte
zelfs pas op 16 september 1664, toen Casteleyn van het Haarlemse stads-
bestuur het exclusieve uitgaverecht van zijn courant(en) kreeg. Met de
vondst van de Oprechte Haerlemse Saterdaegse Courant van 7 oktober
1662 in het Niedersächsisches Staatsarchiv Oldenburg staat nu echter
duidelijk vast dat die toevoeging tussen 29 juli en 7 oktober 1662 heeft
plaatsgevonden. Zo trachtte Casteleyn te voorkomen dat anderen onge-
autoriseerde nadrukken van zijn courant op de markt brachten. De ste-
delijke licentie beschermde hem overigens alleen tegen concurrentie bin-
nen Haarlem, maar niet tegen rivalen elders. In het vervolg van dit arti-
kel zullen we nog zien dat Engelse uitgevers de faam van de ohc gebruikt
hebben voor eigen uitgaven.

Ook de Russische tsaren waren abonnee van de 
‘garlemskie kuranty’

Gedurende de gehele zeventiende eeuw, tot ruim 1720, werden op de
Russische Diplomatieke Kanselarij (Posol’skij Prikaz, ongeveer
‘Ministerie van Buitenlandse Zaken’) vertalingen van nieuwsberichten uit
gedrukte en geschreven couranten vervaardigd. De Diplomatieke Kan-
selarij had een speciale vertaalafdeling met vertalers voor veel Europese
talen; Nederlands was een van de grote Westerse talen. Niet alleen cou-
ranten, maar ook brieven, boeken, brochures en pamfletten werden ver-
taald. De eerste gedrukte Russische krant, Vedomosti, verscheen vanaf
1703, onder tsaar Peter de Grote. Het was een gecensureerde krant, in het
leven geroepen door de tsaar zelf. Maar de tsaar en zijn naaste mede-
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werkers waren al veel eerder benieuwd te weten wat er in de couranten
was te lezen. Zodra de gedrukte courant in Europa zich een vaste positie
had verworven, werden sommige nummers, die op de een of andere
manier bij de Diplomatieke Kanselarij werden afgeleverd (meestal door
buitenlandse kooplieden), in het Russisch vertaald. De nieuwsberichten
werden vesti genoemd (vergelijk Izvestija, de naam van een bekende
Russische krant), de buitenlandse couranten (zowel gedrukt als geschre-
ven) kuranty, van courant, dus een Nederlands leenwoord in het
Russisch van de zeventiende eeuw.

De vertalingen werden toentertijd niet gedrukt.12) Ze werden in één of
twee exemplaren in handschrift vervaardigd, onder andere om ze aan de
tsaar en zijn naaste medewerkers voor te lezen. Het was niet de bedoe-
ling, dat het nieuws verder in Rusland werd verspreid. In tegendeel: het
was strikt verboden om een kopie uit de Kanselarij naar buiten te bren-
gen. Het buitenlandse nieuws werd beschouwd als staatsgeheim. Een
exemplaar werd opgeborgen in het archief, maar de informatie werd
zeker ook gebruikt in de diplomatieke contacten met andere landen,
waaronder ook Nederland. Ook de buitenlandse couranten zelf – meest-
al uit Duitsland en Nederland – werden in principe opgeborgen, maar
slechts een klein deel van de nummers die ooit binnen kwamen zijn
bewaard gebleven in het Russische Staatsarchief voor Oude Akten in

Het vroegste nummer met in de titel ‘Oprechte’, 7 oktober 1662

(Niedersächsisches Staatsarchiv, Oldenburg).



—18—

Haerlem Jaarboek 2005

Moskou. Het oudste nummer van een Nederlandse courant in dit archief
is Tydinge uyt verscheyden Quartieren, nr. 13 van 31 maart 1646. (Uit het-
zelfde jaar zijn er ook enkele nummers van andere Amsterdamse cou-
ranten te vinden.) Maar door vergelijking van Russische krantenvertalin-
gen met couranten in andere archieven en bibliotheken kan worden
bewezen dat er in Moskou ten minste sinds 1621 vertalingen uit
Nederlandse couranten werden vervaardigd. Dat gebeurde dus al zeer
vroeg als men bedenkt dat de eerste gedrukte Nederlandse courant, voor
zover nu bekend, in 1618 verscheen!

Van de achtergronden van de bij de Posol’skij Prikaz werkzame verta-
lers is weinig of niets bekend. Eén van de weinig uitzonderingen betreft
Andries Andriesz (in het Russisch Andrej Andrejevitsj) Winius (1641-
1717), de oudste zoon van de in Rusland gevestigde Nederlandse koop-
man Andries Winius. Winius sr. had de positie van commercieel en finan-
cieel adviseur van tsaar Michael Fjodorovitsj (regeerperiode 1613-1645) en
diens opvolger Alexej Michajlovitsj (regeerperiode 1645-1676) weten te
veroveren. Andries jr. groeide, mede dank zij zijn Duitse stiefmoeder,
meertalig op (Nederlands, Duits, Russisch) en werd in 1655 Russisch-
orthodox gedoopt. Aanvankelijk vooral werkzaam als tolk en vertaler bij
de Diplomatieke Kanselarij, zou hij in latere jaren hoge posities in
Rusland bekleden, waaronder die van postmeester-generaal. Daarnaast
was hij verbindingsman van tsaar Peter de Grote met de autoriteiten in
Nederland, met name via de Amsterdamse burgemeester en voc-bestuur-
der Nicolaas Witsen, met wie Winius in 1664/1665 als jongeman bevriend
was geraakt toen deze als lid van een Nederlandse missie enkele maan-
den in Moskou verbleef.13)

Het kost zeer veel moeite vast te stellen uit welke courant (of zelfs uit
welke taal) een bepaalde vertaling werd gemaakt, want de vertalers geven
daar geen informatie over. Het origineel moet er, in Moskou of elders, bij
gezocht worden aan de hand van plaats en datum van het bericht, die er
bijna altijd wel boven staat maar dan zonder jaartal (b.v. Uyt Venetiën,
den 27. July) en de tekst. In de beginfase, toen er nog maar weinig
Westerse couranten in Moskou arriveerden, werd soms de hele courant
vertaald, met inbegrip van het colofon. Een voorbeeld daarvan is: (terug-
vertaald uit het Russisch) ‘Gedrukt in het leger van de prins van Oranje
in het jaar 1621 sinds de geboorte van Christus op 5 juni’. Dat is zonder
twijfel (alhoewel niet helemaal correct vertaald): ‘Ghedruckt by Broer
Jansz. Out Courantier int Legher van sijn Princelijcke Excellentie( den 5.
Junij/1621’. Een exemplaar van deze toen nog naamloze Amsterdamse
courant is bewaard gebleven in Stockholm. De vertaler verduidelijkt wie
‘sijn Princelijcke Excellentie’ is: de Prins van Oranje. 
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Heel veel vertalingen zijn helaas verloren gegaan of door verkeerd
opbergen onvindbaar geworden. Uit sommige jaren is er helemaal niets
bewaard gebleven, vooral uit de eerste helft van de zeventiende eeuw.
Vóór 1660 werden vooral couranten uit Hamburg, Danzig en Amsterdam
vertaald. Het oudste Haarlemse nummer dat in het Russische archief is
bewaard gebleven is nr. 13 van de Haerlemse Saterdaegse Courant van 27
maart 1660; er zijn verder nog drie zaterdagse en twee dinsdagse uitgaven
uit hetzelfde jaar. De Russen waren er redelijk snel bij: de courant van
Casteleyn bestond pas vier jaar en de Russische tsaar was al abonnee! Die
nummers uit 1660 zijn zeker vertaald, maar de vertalingen zijn niet terug-
gevonden. Uit de jaren 1660-1664 zijn heel weinig krantenvertalingen
bewaard. Pas begin 1665 vinden we voor de eerste keer vertalingen van
berichten uit de ohc i.c. uit de Oprechte Haerlemse Dingsdaegse Courant
nr. 4, van 27 januari 1665. De tekst begint met een korte inleiding, die ver-
taald en toegelicht luidt: 

‘Vertaling van couranten die de vertaler uit het Nederlands Andrej
Vinius op 28 februari (7) 173 [Russische jaartelling sinds “de schep-
ping van de wereld”] (= 1665) aan d’jak (= ongeveer “minister”, hier
het hoofd van de kanselarij) Almaz Ivanov en zijn collega’s op de
Diplomatieke Kanselarij leverde. Deze couranten kreeg hij (Vinius)
van de Nederlandse koopman Volodimir Ivanov (met waarschijnlijk
de achternaam Jansen).’

Met de opening van de eerste vaste postverbinding van Rusland met
West-Europa in 1665, door de Nederlander Jan van Sweden, werd de
regelmatige aanvoer van couranten en andere poststukken aanmerkelijk
verbeterd en kwam het nieuws ook sneller in Moskou aan, al vergde dat
ook toen nog 4 tot 5 weken. De vertalingen in het Russisch waren soms
bijna letterlijk, vooral in het begin, toen er nog niet veel kranten binnen
kwamen. Toen werden nog wel gehele couranten vertaald. Later werd er
meer samengevat en geselecteerd op politieke relevantie, met nadruk op
nieuws uit of over Polen, Turkije, Zweden en ander buurstaten, waarmee
de verhoudingen nogal eens gespannen waren, als men al niet op voet
van oorlog was. Het Russisch van de vertalers is over het algemeen erg
goed en meestal begrepen ze ook de vaak complexe inhoud van de
nieuwsberichten. Wel hadden ze soms moeite met persoons- en plaatsna-
men, b.v. omdat die al verhaspeld waren in de courant waaruit de ver-
taling werd gemaakt. Ook met commerciële vaktermen konden ze niet
altijd uit de voeten. Een aardig voorbeeld daarvan biedt de vertaling van
een ladingslijst van 12 schepen van de Vereenigde Oost-Indische Com-
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Russische vertaling van

enkele artikelen uit de

Oprechte Haerlemse
Dingsdaegse Courant
van 27 januari 1665

(rgada), Moskou) en

het origineel

(Oldenburg). De eerste

8 regels betreffen de

inleiding (zie tekst arti-

kel). Dan de vertaling

van het bericht ‘Malaga,

den 23 Decemb’ en ver-

volgens van ‘Sevilien

den 23 December’.
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pagnie die was gepubliceerd in de Extraordinaire Haerlemse Donder-
daegse Courant van 31 oktober 1667. Die lijst omvatte een groot aantal
producten, waaronder allerlei soorten textiel, die in Indië en Ceylon
waren geladen, zoals ‘Gingans, Mauris, Parcallen, Bethilles, Chiavonys,
Chiauters Deriabad’. Een aantal van die termen kon niet worden ver-
taald, omdat de vertalers ze niet kenden of omdat ze in Rusland niet
bekend waren. In die gevallen moest er dus nog wel eens worden geïm-
proviseerd of omschreven.

Ook bij de weergave van de hoeveelheden van de diverse producten
werd de plank wel eens misgeslagen en werden er fouten gemaakt. Voor
een deel werden die hoeveelheden uitgedrukt in aantallen (stuks), voor
een ander deel in gewicht. Voor producten uit Indië werd nogal eens de
toen in het Verre Oosten gangbare gewichtseenheid pikol gehanteerd.
Een pikol kwam overeen met een gewicht van ca. 60 kilo. In het oor-
spronkelijke bericht in de ohc stond onder meer vermeld: ‘2718 stuks
ruwe diamanten’ – een bescheiden hoeveelheid. De Russische vertaling
vermeldt echter ‘2718 pikol’, dus 2718 x ca. 60 kilo = ongeveer 160 ton! Als
deze informatie zo aan de tsaar is voorgelezen (wat wij niet echt aanne-
men), zal deze wel grote ogen hebben opgezet met betrekking tot het
laadvermogen van de voc-schepen en de grote schatten die zij uit de Oost
wisten te halen.14)

Hoewel waarschijnlijk geen enkele Nederlander toentertijd wist dat
onze couranten in het Russisch werden vertaald, was wel bekend dat
Nederlandse couranten in tal van landen gelezen werden, tot in Moskou
toe. Dat blijkt onder meer uit tientallen klachten die door buitenlandse
mogendheden in Den Haag werden ingediend door hun vertegenwoordi-
gers. In de regel ging het om berichten die in de visie van die mogendhe-
den onjuistheden bevatten of om andere redenen tegen het zere been
waren. Bij de Staten-Generaal werd dan aangedrongen op sancties of
andere maatregelen tegen die courant(en). De Staten-Generaal deden dat
in de regel niet zelf, maar speelden de klacht door naar de provinciebe-
sturen, die ze op hun beurt weer doorstuurden naar het betreffende stads-
bestuur, met het verzoek of advies de drukker op het matje te roepen en
zonodig te bestraffen. De indruk bestaat dat daar in de regel uiteindelijk
weinig van kwam, omdat de courantiers, zo ze al niet officieel stadsdruk-
ker of stadscourantier waren, hun couranten in de regel alleen konden
uitgeven met instemming van het stadsbestuur en derhalve meestal eni-
gerlei vorm van protectie genoten.

Ook in Moskou had men kennelijk wel eens last van die lange tenen.
Zo meldt Sautijn Kluit,15) op grond van Nederlandse overheidsbronnen,
dat er in 1646, 1666 en 1670 door of namens autoriteiten in Moskou
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bezwaar werd aangetekend tegen het feit dat Amsterdamse en andere
Hollandse couranten (waaronder welhaast zeker ook de ohc) de tsaar
aanduidden als ‘Grootvorst van Moscovië’ in plaats van ‘Zijne Czaarsche
Majesteit’. Met betrekking tot de interventie in 1666 zijn ook in Moskou
onlangs documenten gevonden, waaronder een conceptbrief van de tsaar
van mei 1666.16) Daaruit kan worden afgeleid dat in eerste instantie is
overwogen een officieel protest te richten aan Den Haag, om duidelijk te
maken dat die couranten de eer van de tsaar eer op ‘onwaardige en
geringschattende’ wijze hadden aangetast. Er werd aangedrongen op be-
straffing en op maatregelen om herhalingen te voorkomen. Uit vervolg-
stukken blijkt echter dat, op aanraden van in Moskou werkzame
Nederlandse kooplieden aan het hoofd van de Diplomatieke Kanselarij,
is afgezien van een officieel protest omdat dit wellicht bij de Staten-
Generaal niet veel effect zou sorteren. De kooplieden zegden toe via
eigen kanalen te bevorderen dat de stadsbestuurders bij de courantiers
zouden aandringen op een correcte weergave van de titulatuur van de
tsaar.

Als ze dat hebben gedaan, heeft het niet erg lang effect gehad, want in
1670 was de grief weer aan de orde, nu wel via een officieel protest uit
Moskou. Op dringend verzoek van de Staten-Generaal zegden de Staten
van Holland alle courantiers op 22 juli 1670 aan in het vervolg in hun cou-
ranten te spreken van ‘den Grooten Heer Czaar van Moscovië’ of van
‘Syne Czaarsche Majesteyt’. Dat gold ook voor de ohc die in 1669 in ten
minste twee (vertaalde) berichten ‘grootvorst’ had geschreven in plaats
van ‘tsaar’.

In 1680 is de ohc in Moskou wel expliciet in het vizier. Het gaat dan
om een klacht van de Russische ‘resident’ bij de Staten-Generaal in Den
Haag betreffende een bericht in de ohc van 12 september, gebaseerd op
een correspondentie uit Moskou d.d. 20 juli. Van dat nummer van de ohc
is geen exemplaar bekend, maar Kluit citeert het betreffende bericht uit
de resolutie van de Staten van Holland van 18 december 1680:

‘Op voorlede Sondagh heeft sijne Czaarsche Majesteyt sijn
Huewelijck sonder vele groote Ceremonien of uytterlijcke pracht bin-
nen deze Stad voltrocken; sijn Gemalinne is maer van een redelijcke
Familie, ende eerder Pools als Rus, ende niet een van de Princessen,
die als voor desen ghemeldt, alhier waren gebracht, ten eynde sijne
Majesteyt een daar uyt soude kiesen, willende sijne Majesteyt daer
mede aen de Grandes van dit Hoff klaerlijck te kennen geven, dat hy
volgens ’t exempel van sijne Voorsaten, daer mede in ’t geheel naer
sijn eygen wel-ghevallen, ende niet naer den raedt der geseyde



Grandes wil leven ende handelen, ende daermede oock toonende,
dat hy liever een tamelijcke Familie tot hoogen staet wil brengen, als
een die alreede groot is, occasie tot jalousy doen geven.’17)

Als het bericht correct is, zal het wel niet zozeer de minderjarige tsaar
Fjodor Aleksejevitsj zelf zijn die zich verongelijkt heeft gevoeld, maar
vooral de gepikeerde Russische ‘Grandes’ of rivaliserende familieleden
van de tsaar, die vervolgens de Russische resident in Den Haag opdracht
zullen hebben gegeven actie te ondernemen. Of Casteleyn daadwerkelijk
tot de orde is geroepen, heeft Kluit niet kunnen ontdekken. Over de fei-
telijke situatie in het toenmalige Moskou was hij overigens niet goed
geïnformeerd, maar we moeten in aanmerking nemen dat er toen in
Nederland nog nauwelijks betrouwbare naslagwerken beschikbaar
waren. Zodoende meldt hij in een noot dat Fjodor Aleksevitsj regeerde
van 1672 tot 1682 en op 25-jarige leeftijd ongehuwd overleed. De ziekelij-
ke Fjodor werd echter pas in 1676, op vijftienjarige leeftijd, tsaar, huwde
in 1680 met die ‘tamelijcke’ Poolse dame en overleed in 1682, nog geen 21
jaar oud.

Bij de huidige stand van het onderzoek naar de kuranty laat zich aan-
zien dat vanaf 1665 meer dan de helft van de (bewaard gebleven) ver-
talingen van berichten uit Nederlandse couranten ontleend zijn aan de
ohc. Op basis daarvan mag worden aangenomen dat de courant van
Abraham Casteleijn in de laatste decennia van de zeventiende eeuw een
grote rol heeft gespeeld in de informatievoorziening van de Russische
tsaar en zijn naaste medewerkers en daarmee, wellicht, ook in de Russi-
sche politieke besluitvorming en acties.

The best repute of all that are foreign: Engelse vertalingen 
van de OHC

Uit verschillende perioden van de zeventiende eeuw zijn losse nummers
dan wel kleinere of grotere series van in Amsterdam gedrukte couranten
in het Frans en het Engels (en ook in het Spaans, Italiaans en Jiddisch)
bewaard gebleven. Tot ongeveer 1685 waren dat, naar zich laat aanzien,
voornamelijk bewerkte of integrale vertalingen van Nederlandse couran-
ten en uitgegeven door Amsterdamse courantiers.18) Vanaf omstreeks 1685
tot het eind van de achttiende eeuw verschenen er in Amsterdam,
Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Leiden Franstalige couranten die wer-
den geredigeerd en uitgegeven door naar Nederland gevluchte
Hugenoten en hun nakomelingen. De uitgave van deze ‘gazettes de
Hollande’ heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het grote debiet van
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de Nederlandse couranten in heel Europa. Ze zijn in grote hoeveelheden
in meer dan 100 buitenlandse bibliotheken en archieven bewaard geble-
ven. Van de ‘Gazette de Leyde’ en de ‘Gazette d’Amsterdam’19) zijn in de
achttiende eeuw in diverse Franse steden en in Genève zelfs tientallen
jaren herdrukken uitgegeven.

Pas sinds het begin van de vorige eeuw weten we dat er in Nederland
in de loop van de zeventiende eeuw, zij het op veel kleinere schaal en
gedurende korte tijd, ook Engelstalige couranten zijn gedrukt en uitgege-
ven, nagenoeg allemaal in Amsterdam. In 1620/1621, toen het in Engeland
nog niet was toegestaan couranten uit te geven, maar blijkbaar wel bui-
tenlandse couranten waren toegelaten, waren dat in meerderheid ver-
talingen van de in Amsterdam verschijnende couranten van Jan van
Hilten en Broer Jansz. Die Engelse vertalingen werden door henzelf uit-
gegeven dan wel door de Amsterdamse boekhandelaar en cartograaf
Pieter van der Keere, die vele jaren in Engeland had gewerkt en daar veel
contacten had. Vanaf eind 1621 kregen enkele Londense drukkers toe-
stemming zelf couranten of zogeheten newsbooks uit te geven, die in de
regel (bewerkte) vertalingen waren van Duitse en Nederlandse couran-
ten. Om politieke redenen werd de uitgave van die newsbooks in 1632
gedurende enkele jaren weer verboden, maar invoer van in Amsterdam
door Jan van Hilten gedrukte Engelstalige nieuwsbladen werd kennelijk
wel toegestaan (of gedoogd). Als er later wel weer newsbooks in Enge-
land mogen worden uitgegeven, zijn die wederom in belangrijke mate
gebaseerd op vertaalde berichten uit Nederlandse en Duitse couranten.

In zijn studie uit 1873 refereert Sautijn Kluit aan een mededeling dat
aan het eind van de zeventiende eeuw in Engeland mogelijk Engelse ver-
talingen van de ohc zijn gedrukt, maar dat werd later tegengesproken,
aldus Kluit. Ruim dertig jaar later bleek de mededeling echter wel dege-
lijk juist te zijn. In de Bodleian Library in Oxford en het British Museum
in Londen vond de journalist M.M. Kleerkooper, Londens correspondent
van de ohc, negentien nummers van in Londen gedrukte Engelse ver-
talingen van de ohc uit de periode 1679-1698. Het opmerkelijke van die
uitgaven is niet dat het vertalingen waren, maar dat ze werden uitgegeven
onder de titel The Haerlem Courant of verbasteringen daarvan. Dat duidt
er op dat de uitgevers meenden of hoopten niet alleen met de inhoud van
de ohc goede zaken te kunnen doen, maar ook met de naam. Kleerkoo-
per publiceerde over zijn vondst in 1906 een artikel dat echter aan de aan-
dacht van de meeste latere pershistorici is ontsnapt en dan ook geen of
nauwelijks bekendheid heeft gekregen.20)

De eerste serie van 11 nummers dateert van 29 december 1679 tot 22
februari 1680, onder de titel The Haerlem Courant met daaronder Truly
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The Haerlem Courant, 9 januari 1680 (Bodleian Library, Oxford) en het

Haarlemse origineel van 11 januari (Museum Enschedé, Haarlem).

Opmerkelijk is dat de vertaling 2 dagen eerder lijkt te zijn verschenen dan het

origineel. De verklaring daarvan is dat in Haarlem toen al lang de

Gregoriaanse kalender werd gebruikt en in Londen nog de Juliaanse. 

De vertaling verscheen de facto 8 dagen na het origineel.
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rendred into English. De naam van de uitgever/drukker wordt niet ver-
meld; alleen een verkoopadres ‘Sold at the Ship in St. Pauls Church-
yard’. Wat in eerste instantie verbazing wekt is dat de vertaling twee
dagen eerder is gedateerd dan het origineel. De verklaring daarvoor is dat
men in Engeland nog de Juliaanse kalender aanhield, die tien dagen ach-
ter liep op de Gregoriaanse kalender in Haarlem. Tussen het voorlaatste
nummer van deze serie (20 januari) en het laatste (19 februari) zit een ver-
schil van een maand. Dat lijkt er op te duiden dat de courant toch niet
zo succesvol was als de uitgever in het tweede nummer hoopte:

‘A person of much leisure has undertaken to render into English the
Haerlem Gazettes; which having the best repute of all that are
foreign, it is hoped may contribute much to the satisfying the curiosi-
ty of such, as are not only desirous to be acquainted with the actions
abroad, but the accounts that are given of the occurrences here.’21)

Een jaar later, in januari 1681, werd opnieuw een poging gewaagd, door
H. Rhodes, ‘next Door to the Bear-Tavern in Fleetstreet’, die zijn plannen
adverteerde in bewoordingen die de indruk wekken dat het mogelijk om
dezelfde drukker/uitgever gaat:

‘The Spring drawing on, and extraordinary preparations being made
by all our Neighbours both by Sea and Land Our thoughts tending to
have some light into the Affairs abroad, as well as those at home, it
was believed by the undertaker that nothing could give you a better
prospect of things than the Haerlem Gazette, which having the 
greatest vogue of all that are Foreign, will (without doubt) contribute
more to the satisfying every one’s curiosity, than all that are extant;
And according to the encouragement they receive, shall be continued
with all possible exactness.’

Van deze uitgave zijn vier nummers bewaard uit januari 1681, het eerste
onder de naam The Haerlem Courant, de ander met de titel The
Compleat Mercury: or, The Haerlem Courant, Truly rendred into English.

Vervolgens trof Kleerkooper aan The Harrlum Currant van 14 februari
1689, Printed for John Search, 1689, en The Harlem Currant van 14-19
februari 1689, London, Printed for Daniel Search, near White-Fryers-Gate
in Fleet Street. Het betreft hier niet vertalingen van de ohc, maar veeleer
pamfletachtige drukwerkjes, door de uitgever uitgebracht onder de ver-
minkte titel van de Haerlemse Courant. En tot slot vermeldt hij The
Harlems’s Courant van 28 mei 1695, nr. 1, LONDON; Printed for R. Younge
en een tweede nummer daarvan.
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Hier gaat het wel weer om vertalingen, zoals Younge aangeeft in het eer-
ste nummer:

‘The Harlem’s Courant being so much approv’d by all inquisitive
Persons, I think a translation of the same, will be very acceptable;
and therefore I intend to Translate it constantly, as soon as the Post
comes in.’ 

Latere vertaalde couranten zijn niet bekend.22) Wel staat vast dat diverse
Engelse couranten frequent artikelen uit de ohc en andere Nederlandse
couranten citeerden, in de regel met vermelding van de bron. Dat over-
nemen van berichten uit andere kranten was overigens overal in Europa
en ook in Nederland gebruikelijk, tot ver in de negentiende eeuw. De
‘knipredacteur’ was zeer lang een bekend verschijnsel in de nationale en
internationale journalistiek.

Voorlopige balans

De Oprechte Haerlemse Courant is de enige Nederlandse courant waar-
van het overgrote deel van de zeventiende-eeuwse jaargangen in eigen
land bewaard is gebleven, in het Museum Enschedé in Haarlem. Van alle
andere couranten uit die eeuw, met uitzondering van de Amsterdamsche
Courant, althans vanaf 1684, hebben we alleen losse nummers, (delen
van) enkele jaargangen en soms zelfs helemaal niets. Voor substantiële
collecties van zeventiende-eeuwse Nederlandse couranten, zowel de
Nederlandstalige als de Frans- en Engelstalige, moet vooralsnog toe-
vlucht worden genomen tot buitenlandse archieven en bibliotheken.
Koploper daarin is de Koninklijke Bibliotheek in Stockholm, waar in de
jaren 1930 niet minder dan 1300 overwegend unieke exemplaren van
Nederlandse couranten uit vooral de eerste helft van de zeventiende
eeuw zijn (her)ontdekt, waaronder de allereerste.

In de collectie Enschedé ontbreekt nagenoeg alles uit de jaren 1656-
1665, maar dank zij de recente vondst van 70 unieke nummers uit die
periode in buitenlandse archieven en bibliotheken, kan de geschiedenis
van het eerste decennium van Casteleyns courant nu aanmerkelijk beter
in kaart worden gebracht. Bovendien bevestigen die vondsten duidelijk
het grote internationale afzetgebied van de ohc in de zeventiende eeuw,
dat ten minste reikt van Londen tot Moskou en van Stockholm tot
Oldenburg. Het is te hopen dat nader onderzoek in buitenlandse bewaar-
plaatsen nog meer indicaties daarvoor oplevert.

Ook twee andere internationale dimensies van de ohc in de zeven-
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tiende eeuw zijn in beknopte vorm in dit artikel belicht: handschriftelij-
ke vertalingen van honderden artikelen in het Russisch en de uitgave van
gedrukte Engelse vertalingen. Deze onderwerpen zijn hier slechts aange-
stipt. Nader onderzoek zal zeker veel meer aan het licht brengen over de
markante internationale rol en status van de Oprechte Haerlemse
Courant in de zeventiende eeuw.

Noten

1. Met die 286 verschijningsjaren voert de ohc de leeftijdsranglijst van de
Nederlandse pers aan. Met de directe voorlopers meegerekend komt de
Amsterdamsche Courant (1618-1903) daarvoor net enkele maanden te kort.
Goede derde op de ranglijst is de Leeuwarder Courant, opgericht in 1752 en
anno 2006 still going strong.

2. Aldus werden feitelijk drie jaren uit het bestaan van de krant geschrapt. In
consequente lijn daarmee kreeg het eeuwfeest niet in 1983 maar uitgesmeerd
over 1985 tot 1987 aandacht.

3. Voor de geschiedenis van ohc en hd in bezettingstijd zie René Vos, Niet
voor publicatie. De legale pers tijdens de Duitse bezetting (diss.), Amsterdam
1988, passim en idem: ‘Haarlems Dagblad in de oorlogsjaren’, in Haarlems
Dagblad 20.11.1985 resp. in: Jan de Roos (red). 100 jaar Haarlems dagblad,
Haarlem 1987, p. 73-84. 

4. In de collectie Enschedé bevindt zich een aantal historische notities en
manuscripten die hier verder buiten beschouwing worden gelaten.

5. Overigens waren de grondleggers van de firma Enschedé in eerste instantie
blijkbaar niet erg gehecht aan collectievorming. Want in de ohc van 25 okto-
ber 1740 boden zij de complete set jaargangen 1665-1740 te koop aan. Tenzij
het om een dubbele set zou gaan, waarvoor geen aanwijzingen bestaan, is die
verkoop kennelijk niet doorgegaan, want al die jaargangen berusten nog
steeds in het Museum Enschedé.

6. Voor een gedetailleerde beschrijving (ook van de andere Nederlandse cou-
ranten in Moskou) zie Ingrid Maier, ‘Niederländische Zeitungen
(“Couranten”) des 17. Jahrhunderts im Russischen Staatsarchiv für alte Akten
(rgada), Moskau, in: Gutenberg-Jahrbuch 2004, p. 191-218.

7. Zie m.n. Ingrid Maier, ‘Amsterdamer und Haarlemer Zeitungen
(“Couranten”) des 17. Jahrhunderts im Niedersächsichen Staatsarchiv zu
Oldenburg’, in: Gutenberg-Jahrbuch 2003, p. 170-191.
De exemplaren in Oldenburg werden al in 1938 getraceerd door de pershisto-
rica Annie Stolp maar die heeft er niet over gepubliceerd. Ze staan wel op de
website van Jan Helwig, http://wxs.nl/~jhelwig/ohc/ohclstOld.htm, die ze
heeft geëxcerpeerd voor zijn verzameling advertenties uit de ohc.

8. Van de minstens 2500 nummers van de Utrechtse [Maendaegse/Vrijdaegse]
Courant uit de zeventiende eeuw waren tot voor kort slechts ca. 20 exempla-
ren bekend, waarvan de helft in het Gemeentearchief Utrecht. In het buiten-
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land zijn tot nu toe slechts enkele exemplaren gevonden. Pas zeer onlangs
bleek verrassenderwijs dat de meeste exemplaren van die courant – 138 stuks
uit de jaren 1677 en 1678, nagenoeg allemaal uniek – berusten in de collectie
Enschedé, waar niemand ze zal zoeken. Die collectie omvat overigens nog
meer van dat soort verrassingen, waaronder ruim 50 losse exemplaren van
zeventiende-eeuwse couranten uit Amsterdam en enkele uit Leiden, Utrecht,
Rotterdam en Den Haag. En daarnaast ook nog eens, verborgen in de inge-
bonden jaargangen van de ohc uit het begin van de achttiende eeuw, ca. 500
unieke nummers van de Opregte Leydse Courant en een stuk of 50 van de
Haagsche Courant. Niet alleen in het buitenland, maar ook in Nederland
duiken dus nog steeds flinke hoeveelheden onbekende oude couranten op.

9. Ook bij andere couranten uit de zeventiende eeuw heeft de ervaring geleerd,
dat er bij exemplaren van dezelfde datum sprake kan zijn van typografische
en soms zelfs inhoudelijke verschillen. Het drukken op handpersen vergde
veel tijd en om de lezers zo snel mogelijk te kunnen bedienen, werd wel op
twee persen tegelijk gedrukt, met als gevolg verschillen in de zetsels (zetfout-
jes, iets andere indeling).

10. Bij gelegenheid van het tweede eeuwfeest zijn door de firma Enschedé van
de circulaire en dat eerste nummer in een grote oplage herdrukken vervaar-
digd die als bijlage bij het nummer van 8 januari 1856 aan de abonnees te
beschikking werden gesteld. Die herdrukken werden vervaardigd met de oor-
spronkelijke drukletters van Casteleyn. Ze zijn van de originelen te onder-
scheiden door enkele minuscule typografische verschillen en de grote kwali-
teit van de afdruk. Er zijn meerdere exemplaren bewaard gebleven die wel-
licht voor originelen worden gehouden.

11. Zie o.m. De Roos, 100 jaar Haarlems Dagblad, p. 27; Maarten Schneider
i.s.m. Joan Hemels, De Nederlandse krant 1618-1978. Van ‘nieuwstydinghe’
tot dagblad, Baarn 1979, p. 50 en Nop Maas, De Opregte Haarlemsche
Courant in negentiende-eeuwse literatuur en karikatuur, Haarlem 1998, p. 6.

12. Er waren al begin twintigste eeuw voornemens voor publicatie (onder de titel
Vesti-Kuranty) van de vertalingen, maar het eerste deel (periode 1600-1639)
verscheen pas in 1972. Tussen 1976 en 1996 verschenen nog 4 delen (periode
1642-1660). Deel VI, periode 1660-1670, wordt voorbereid door onder anderen
Ingrid Maier.

13. Zie Igor Wladimiroff, ‘Andries Winius and Nicolaas Witsen. Tsar Peter’s
Dutch connection’, in: Carel Horstmeier e.a. (red), Around Peter the Great.
Three centuries of Russian-Dutch relations, Groningen 1997.

14. Ingrid Maier en Wouter Pilger, ‘voc-Ladinglijst vertaald voor de Russische
tsaar (1667)’, in: Wim Honselaar/Eric de Haard/Willem Weststeijn (eds.):
Die het kleine eert, is het grote weerd. Festschrift voor Adrie A. Barentsen,
Amsterdam 2003, p. 191-213 (= Pegasus Oost-Europese Studies 1).

15. ‘De geschiedenis der Nederlandsche dagbladpers tot 1813’ in Bijdragen tot de
Geschiedenis der Nederlandsche Boekhandel, vii (1896) p. 87-284, hier p. 110-
111.
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16. rgada, f. 50, r.1, 1666, nr. 2. Met veel dank aan dr. Stepan Shamin in Moskou
voor zijn speurwerk.

17. Van dat huwelijk is alleen een zeer kort bericht (rgada, f. 155, regel 1, 1680,
nr. 4, blz. 50) gevonden, dat terug vertaald luidt: ‘Uit Moskou 10 juli.
Eergisteren is het huwelijk van zijne Tsaarse Majesteit in rust voltrokken.
Gedurende die tijd was het Kremlin afgesloten en niemand mocht passeren
zonder specale toestemming.’ Dit bericht komt waarschijnlijk uit een van de
Amsterdamse couranten, waarvan evenmin een exemplaar bewaard is. (Met
wederom dank aan dr. Shamin in Moskou).

18. Er zijn aanwijzingen dat ook Casteleyn rond 1675 plannen had voor een
Franse courant, maar het is waarschijnlijk bij een voornemen gebleven.
Wellicht was de Amsterdamse concurrentie toch te groot.

19. In de wandeling werden zij steeds met die namen aangeduid, niet met hun
feitelijke, onpraktisch lange titels, Traduction libre des gazettes flamandes et
autres respectievelijk Amsterdam. Avec privilege de Nos Seigneurs les Etats
de Hollande et de West-Frise.

20. M.M. Kleerkooper, ‘De Haarlemsche (en de Rotterdamsche) courant in het
Engelsch’ in Tijdschrift voor Boek- en Bibliotheekwezen IV (1906) p. 99-107.
In De Roos, 100 jaar Haarlems Dagblad, p. 28 wordt kort melding van
gemaakt van die vertalingen. Zie ook Maas, De Opregte Haarlemsche
Courant in negentiende-eeuwse literatuur en karikatuur.

21. Zoals weergeven in Kleerkooper, p. 100.
22. Wel zijn van 10 van de door Kleerkooper gevonden nummers later elders in

totaal nog 12 exemplaren gevonden, in 4 Amerikaanse bibliotheken en in
Cambridge (Engeland). Zie: British newspapers and periodicals 1641-1700,
New York 1987, p. 121.


