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Zeventiende-eeuwse 
nederlandse couranten 
vertaald voor de tsaar

Inleiding

Het is welbekend dat Nederlandse couranten, mede door hun brede inter-  
nationale en relatief vrije berichtgeving, in de zeventiende en achttiende eeuw 
ruime afzet vonden in heel West-Europa en vanaf ca 1750 ook in de Verenigde 
Staten. Dat blijkt enerzijds uit klachten en protesten van buitenlandse mogend-
heden over in hun ogen onwelgevallige of onjuiste berichten die indertijd bij 
de Nederlandse overheden ingediend werden,1 anderzijds uit de (overwegend 
recente) lokalisering van duizenden exemplaren, niet zelden unica, in tientallen 
bibliotheken en archieven, van Stockholm tot Rome en van Boston tot Danzig. 
Dat Nederlandse kranten rond 1650 ook in Rusland werden ‘gelezen’ was des-
tijds al bekend in Haagse politieke kringen vanwege de Russische diplomatieke 
interventies. Maar dergelijke informatie behoorde – zoals nagenoeg al het over-
heidsbeleid in die tijd – tot de ‘geheyme saecken van staet’ en daar werd geen 
ruchtbaarheid aan gegeven.

Pas de laatste decennia is het geleidelijk aan duidelijk geworden dat gedu-
rende de hele zeventiende eeuw op het vertaalbureau van de Posol´skij prikaz 
(‘Diplomatieke Kanselarij’) in Moskou niet alleen vertalingen van brieven, 
diplomatieke documenten en boeken werden gemaakt, maar ook van handge-
schreven kranten en pamfletten. Vanaf ongeveer 1620 werden ook steeds vaker 
berichten uit het nieuwste medium – de gedrukte wekelijkse pers (meestal uit 
Duitsland en Nederland) – in het Russisch vertaald. De vertalingen van cou-
ranten en pamfletten (in het Russisch ‘kuranty’ genoemd) werden in één, twee 
of drie exemplaren in handschrift vervaardigd en noch gedrukt, noch in hand-
geschreven vorm verspreid. Zij werden voorgelezen aan de tsaar en zijn naaste 
medewerkers, daarna aan elkaar gekleefd en op grote rollen opgeborgen in het 
Geheim Archief van de tsaar. Soms gebeurde het dat kopieën van deze vertalin-
gen buiten de kanselarij terechtkwamen, maar dat was zeker niet de bedoeling. 
Naast berichten van Russische ambassadeurs na hun terugkomst van een bui-
tenlandse missie en sporadische brieven met politieke inhoud geschreven door 
buitenlandse handelaars, vormden deze vertalingen van nieuwsberichten een 
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van de weinige mogelijkheden voor de Russische politieke elite om zich over 
het actuele nieuws uit Europa te informeren. Of het nu ging om een nieuwe 
paus in Rome, of om de vraag met wie de Poolse koning ging trouwen, of om 
het verloop van de Engels-Nederlandse zeeoorlogen, de tsaar kwam het voor-
namelijk uit de krant te weten.

In de Russische geschiedschrijving wordt de regering van tsaar Peter i (‘de 
Grote’, 1682-1725) vaak beschouwd als het tijdvak waarin met voortvarend-
heid de basis werd gelegd voor de ontwikkeling van Rusland tot een moderne 
Europese staat; de traditie wil dat Peter ‘het venster naar het Westen opende’. 
Er bestonden bijvoorbeeld vóór de achttiende eeuw in Rusland geen scholen. 
Een ander voorbeeld is de boekdrukkunst. Deze begon in de Moskovische staat 
iets meer dan een eeuw na Gutenberg, omtrent 1550, maar er werden hoofdza-
kelijk religieuze boeken gedrukt. In december 1702 (bijna honderd jaar nadat 
de eerste gedrukte wekelijkse krant in West-Europa was verschenen) besloot 
Peter dat het binnen- en buitenlandse nieuws nu in de vorm van kranten moest 
worden gepubliceerd. Het resultaat van Peters decreet was een enigszins onre-
gelmatig uitgegeven tijdschrift met de titel Vedomosti (‘Nieuws’), eerst gedrukt 
in Moskou, later vooral in Petersburg (de stad die net zoals de courant door een 
decreet van boven was geschapen).2 De oplagen varieerden van een paar dozijn 
tot een paar duizend exemplaren. Nummers met nieuws uit het buitenland 
bereikten nooit grote oplagen, alleen losse pamfletten die bij de krant hoorden 
(bijvoorbeeld na een belangrijke Russische triomf in de Grote Noordse Oorlog, 
vooral de overwinning bij Poltava in 1709). Het buitenlandse nieuws voor de 
Vedomosti werd aanvankelijk uit gedrukte Duitse en Nederlandse couranten 
vertaald, later – vanaf 1719 – meestal uit Franse (of Franstalige Nederlandse 
couranten, zoals de beroemde Leidse Nouvelles de divers endroits; officieuze 
naam: Gazette de Leyde).3 Ondanks het bestaan van de gedrukte Vedomosti 
werden handgeschreven kuranty-vertalingen nog in de laatste jaren van tsaar 
Peters regering gemaakt. Opmerkelijk is dat het aantal gedrukte exemplaren 
in de loop van de tijd niet toenam, maar daalde. De eerste gedrukte Russische 
krant was dus geen success, en vanaf 1727 (na het overlijden van tsaar Peter) 
werd ze door de Russische Academie der Wetenschappen in St. Petersburg 
overgenomen.

Tsaar Peters talrijke initiatieven waren natuurlijk belangrijk voor Ruslands 
culturele betrekkingen met het buitenland, maar dat neemt niet weg dat zijn 
voorgangers al decennia eerder de deur naar het Westen op een kier hadden 
gezet via handel en het vergaren van nieuws en diplomatie. Buitenlandse (onder 
andere Nederlandse) kooplieden, artsen en militaire specialisten hadden zich 
al in de tweede helft van de zestiende eeuw in Rusland gevestigd. In 1618 
bezocht een Russisch gezantschap onder Ivan Baklanovskij Den Haag.4 De 
twee oudst bekende nummers van gedrukte Nederlandse kranten vermelden 
deze aankomst van ‘een Ghesanten van den Groot-Vorst van Moscovien/ met 
eene tamelijcke groote zuyte [suite, gevolg] ...’.5
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Dit artikel geeft een beeld van de uitgebreide culturele contacten tussen het 
Moskovische Rijk en het Westen (in het bijzonder Nederland) voor de tijd van 
Peter i. Aan de hand van voorbeelden beschrijft het artikel hoe bevestigd kan 
worden dat zeker vanaf ongeveer 1620 Nederlandse couranten en pamfletten 
een rol hebben gespeeld in de beeldvorming over Europa aan het Russische hof 
– beduidend eerder dan tot dusver bekend was in de literatuur. De eerste para-
graaf geeft een overzicht van de bronnen – die vooral in Russische archieven 
bewaard zijn – en methodes die voor het onderzoek gebuikt zijn. In de daarop 
volgende paragrafen wordt beschreven hoe de nieuwsgaring in Rusland in de 
zeventiende eeuw georganiseerd was en wordt ingegaan op hoe de informatie 
uit buitenlandse couranten gebruikt kan zijn.

Een opmerking vooraf over de datumvermeldingen in dit artikel. In Hol-
land werd in de zeventiende eeuw de Gregoriaanse kalender gebruikt (‘nieuwe 
stijl’), in Rusland de Juliaanse (‘oude stijl’), welke pas in 1918 werd vervangen 
door de Gregoriaanse. Het verschil tussen de oude en de nieuwe stijl bedroeg 
in de zeventiende eeuw tien dagen, dus was bijvoorbeeld 11 april in Amster-
dam of Den Haag 1 april in Moskou. In het artikel wordt – als zodanig niet 
nader gespecificeerd – voor datumvermeldingen in Holland (drukdatum van 
een krant en dergelijke) de in Holland gebruikelijke nieuwe stijl gebruikt, voor 
Rusland de oude stijl.

Bronnen: Russische vertalingen en buitenlandse originelen

Het primaire bronnenmateriaal voor dit onderzoek is de collectie kuranty in 
het Russische Staatsarchief voor oude akten (Rossijskij gosoedarstvennyj archiv 
drevnich aktov, rgada), f. 155. ‘Kuranty’ was in het Russisch van de zeventiende 
eeuw een van de vele Nederlandse leenwoorden, afgeleid van courant(e). Het 
woord betekende oorspronkelijk ‘buitenlandse (vooral Nederlandse) kranten’; 
later doelde het voornamelijk op de vertalingen uit buitenlandse nieuwsbladen. 
In deze laatste betekenis wordt het woord kuranty in dit artikel gebruikt.

Naast de Russische teksten worden in het Moskouse archief ook bijna 
zevenhonderd nummers van Nederlandse couranten uit de jaren 1646-1698 
bewaard, waarvan er waarschijnlijk tweehonderd unica zijn.6 Het betreft drie-
honderd couranten uit Haarlem, ruim 260 uit Amsterdam, een kleine honderd 
uit Den Haag en ruim twintig uit Utrecht en Leiden. In het rgada worden ook 
veel Nederlandse couranten uit de eerste jaren van de achttiende eeuw bewaard, 
vooral uit Leiden. Deze nummers zijn, voor zover mij bekend, nog niet biblio-
grafisch geregistreerd.7

Sinds 1972 worden de kuranty-vertalingen in Moskou in boekvorm uitgege-
ven, onder de titel Vesti-Kuranty (in het vervolg v-k) met als ondertitel de periode 
waarin de berichten vertaald werden.8 Toen ik in 1996 met mijn studie over de 
kuranty begon, had nog geen enkele onderzoeker naar Nederlandse originelen 
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Afb. 1 Voorbeeld 
van een Russisch 
kuranty-handschrift. 
De eerste acht 
regels betreffen de 
inleiding: ‘Vertaling 
van couranten 
die de vertaler uit 
het Nederlands 
Andrej Vinius op 
28 februari [7]173 
[= 1665; Rusland 
telde de jaren ‘sinds 
de schepping van de 
wereld’] aan minis-
ter Almaz Ivanov en 
zijn collega’s op de 
Diplomatieke Kan-
selarij leverde. Deze 
couranten kreeg hij 
[Winius] van een 
buitenlandse hande-
laar, de Hollander 
Volodimer Ivanov’. 
Daarna twee berich-
ten vertaald uit de 
Haerlemse Cou-
rant van 27.1.1665 
(zie afb. 2).  
Bron: rgada, 
f. 155, op. 1, 1666, 
No 11, fol. 15 
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Afb. 2 Voorpagina 
van de Oprechte 
Haerlemse Dings-
daegse Courant 
nr. 4 van 27 januari 
1665, het origineel 
van de vertalingen 
in afb. 1. Vertaald 
zijn de berichten 
‘Malaga den 23 De-
cemb.’ en ‘Sevilien 
den 23 December’. 
Bron: Niedersächsi-
sches Staatsarchiv 
Oldenburg, Best. 
20-3, No 1257a, fol. 
260 
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van de Russische teksten gezocht. Niemand wist dus welke Nederlandse cou-
ranten vertaald waren. De afgelopen tien jaar heb ik successievelijk alle Neder-
landse kranten die tussen 1618 en 1670 gedrukt zijn en die ik in Nederlandse, 
Zweedse, Duitse, Engelse, Franse en Russische archieven en bibliotheken kon 
opsporen, bestudeerd en met de Russische vertalingen vergeleken.9 Op die 
manier kon ik de originelen van honderden vertalingen traceren. Dat was niet 
eenvoudig, want de vertalers vermeldden bijna nooit uit welke courant een 
vertaling werd gemaakt (ook niet altijd uit welke taal). Het origineel moet erbij 
gezocht worden aan de hand van plaats en datum van het bericht, die er bijna 
altijd wel boven staan (zonder jaartal, bijvoorbeeld ‘Uyt Venetiën, den 27. July’). 
Niet alle artikelen in een courant hadden echter een datum, en soms werd de 
datum niet of verkeerd vertaald of is deze in de vertaling onleesbaar, en natuur-
lijk zijn de bewaarde handschriften hier en daar beschadigd. Daarom moest de 
inhoud woord voor woord worden vergeleken.

De meeste originelen kon ik voor de periode 1660-1670 traceren, ongeveer 
zeshonderd, waarvan meer dan de helft in Nederlandse, de rest meestal in 
Duitstalige couranten.10 Blijkbaar werd heel weinig vertaald uit andere talen: 
vier van de geïdentificeerde originelen zijn in het Latijn (drie artikelen uit een 
Latijnse courant, gedrukt in Keulen, en een pamflet), een in het Pools (gedrukt 
in Danzig).11 Van de uit Nederlandse bronnen vertaalde berichten die ik kon 
traceren was circa tachtig procent afkomstig uit de Oprechte Haerlemse Courant 
(ohc) van Abraham Casteleyn.12 

In de eerste helft van de zeventiende eeuw, toen er nog niet zo veel buiten-
landse kranten in Moskou belandden, werden couranten soms in hun geheel 
vertaald. Dat maakt het relatief makkelijk voor de onderzoeker, want compleet 
vertaalde couranten zijn aanmerkelijk sneller te identificeren dan losse berich-
ten. Later werd er echter meer samengevat en geselecteerd op politieke rele-
vantie, met nadruk op nieuws uit of over Polen, Turkije, Zweden en andere 
buurstaten waarmee Rusland regelmatig in conflict was. In veel gevallen werd 
een Russisch krantenbericht uit twee en zelfs drie originele berichten samen-
gesteld. Dat maakt het traceren van de originelen nog moeilijker. 

Nieuwsvoorziening: hoe kwamen de Nederlandse couranten naar Rusland? 

Vóór de komst van regelmatig verschijnende gedrukte couranten, waarvan 
Johannes Carolus’ Relation (Straatsburg) uit 1605, voor zover nu bekend, de 
eerste was,13 was men in heel Europa voor de nieuwsvoorziening vooral aan-
gewezen op brieven van kooplieden, handgeschreven couranten en pamflet-
ten (eenmalige ‘nieuwstijdingen’ naar aanleiding van een concrete gebeurte-
nis). Dat was in Moskou al niet anders; al in de zestiende eeuw werden enkele 
Duitse nieuwsbulletins in het Russisch vertaald. Zeker vanaf het begin van de 
zeventiende eeuw zonden buitenlandse handelaren incidenteel brieven met 

Nieuwsvoorziening: hoe kwamen de Nederlandse couranten naar Rusland? 
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politiek nieuws aan de tsaar. Daarnaast werden onder meer door buitenlandse 
kooplieden en speciale agenten handgeschreven couranten en pamfletten aan 
de Diplomatieke Kanselarij geleverd. Zodra Duitse en Nederlandse gedrukte 
kranten zich een vaste positie hadden verworven, werden (vanaf 1621) in het 
Moskouse vertaalbureau ook gedrukte Duitse en Nederlandse kranten vertaald, 
aanvankelijk mondjesmaat. In die periode wisselde het wat er binnen kwam 
en vertaald kon worden: meestal couranten die buitenlandse kooplieden bij 
toeval uit Duitsland of Holland hadden meegenomen of van anderen hadden 
gekregen.

De belangrijkste persoon voor de betrekkingen tussen Rusland en Neder-
land in het begin van de zeventiende eeuw was Isaac Abrahamszoon Massa.14 
In 1586 in Haarlem geboren als zoon van Antwerpse ouders, was hij al in 1601 
– dus veertien of vijftien jaar oud – naar Rusland gestuurd om bij een koopman 
in Moskou als gezel in de leer te gaan.15 Massa was dus in Rusland in het begin 
van de zogenaamde Tijd der Troebelen16 (in het Russisch Smoetnoe vremja of 
Smoeta). Later werd hij de eerste – weliswaar officieuze – vertegenwoordiger 
van de Staten-Generaal in Rusland. Het is wel bekend dat Massa regelmatig 
brieven met (onder meer) politieke inlichtingen aan de tsaar stuurde.17 Massa 
was niet de enige Nederlandse koopman die de tsaar over gebeurtenissen bij-
voorbeeld in Nederland informeerde; andere voorbeelden zijn Karel de Moulin 
en Georg Everhard Klenck.18 Dat deden zij om zich tegenover de Moscovische 
regering verdienstelijk te maken19 en om privilegiën of andere vergunningen 
voor hun handel te krijgen. De buitenlandse kooplieden schreven echter niet 
alleen brieven; zij stuurden ook kranten (zowel gedrukte als handgeschreven). 

Isaac Massa en Georg Klenck (trouwens beroepsmatig concurrent van 
Massa) waren dus twee van de Nederlandse kooplieden die min of meer regel-
matig brieven met nieuws aan de tsaar stuurden. Massa leverde bijvoorbeeld 
een (toen nog naamloze) Amsterdamse courant, gedrukt op 25 april 1626 bij 
Broer Jansz, en waarschijnlijk ook een nummer van dezelfde courant gedrukt 
op 27 juni. Klenck stuurde in hetzelfde jaar nummers van de Courante uyt Italië 
ende Duytslandt (cid, uitgegeven door van Jan van Hilten) aan de tsaar20 – zou 
het kunnen zijn dat de twee verbeten concurrenten Massa en Klenck bewust 
couranten van de in Amsterdam concurrerende courantiers Broer Jansz resp. 
Jan van Hilten lazen?

In 1665 liet tsaar Alexej Michajlovitsj (regeerperiode 1645-1676) onder zijn 
rechtstreekse toezicht door de Nederlander Jan van Sweeden een vaste postver-
binding tussen Rusland en West-Europa opzetten.21 Langzamerhand, vooral 
na de beëindiging van de Pools-Russische Oorlog in 1667, kon de kansela-
rij een soort abonnement op kranten nemen, en kwamen vooral Duitse en 
Nederlandse kranten aanvankelijk twee keer per maand, later wekelijks, op de 
kanselarij aan. Per post ging het transport naar Moskou sneller, al vergde dat 
ook toen nog vier tot zes weken.22 Nu was de tsaar voor de nieuwsvoorziening 
niet meer direct afhankelijk van buitenlandse handelaren en kwamen er zoveel 
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couranten binnen dat de vertalers uit de grote hoeveelheid nieuwsberichten 
moesten kiezen wat voor Rusland het belangrijkst was.

Het Moskouse ‘vertaalbureau’: wie waren de vertalers, en wat en hoe vertaalden zij?

Bij de Diplomatieke Kanselarij waren professionele vertalers aangesteld. Het 
aantal varieerde in de loop der tijd, maar gemiddeld waren er in de tweede 
helft van de zeventiende eeuw zeker vijftig à zeventig vertalers, zowel voor 
de westerse als voor de oosterse talen. De belangrijkste westerse talen waren 
Duits, Nederlands, Zweeds, Grieks en Pools. Meestal was er ook ten minste één 
vertaler voor Engels, Frans en Latijn. Grigorij Kotosjichin, die eerst zelf in de 
Posol´skij prikaz werkte en later in 1666 in Stockholm een belangrijk boek over 
het Moskovische Rijk schreef, vermeldt bijvoorbeeld zo’n vijftig vertalers voor 
geschreven teksten (perevodtsjiki), alsmede zeventig tolken (tolmatsji).23 

Over de vertalers is meestal niet veel bekend, 
soms alleen de naam, het salaris en welke jaren 
zij bij de kanselarij aangesteld waren. Helaas 
is zelden bekend waar en hoe zij hun vreemde 
talen hadden geleerd, of (als het buitenlan-
ders waren) waar ze zo goed Russisch hadden 
geleerd. De Russische historici leggen er sterk 
de nadruk op dat de vertalers van de westerse 
talen merendeels buitenlanders waren.24 Het 
woord ‘buitenlander’ was echter in Rusland 
een problematische term, want iedereen die 
niet orthodox gedoopt was, viel in die categorie, 
ook mensen die in Moskou geboren en geto-
gen waren. Verder was het voor een doorsnee 
Rus bijna niet mogelijk om buitenlandse talen 
te leren.25 Uit mijn eigen taalkundig onderzoek 
blijkt dat de vertalingen die bij de Diploma-
tieke Kanselarij werden gemaakt eigenlijk te 
goed zijn om door echte buitenlanders te zijn 
gemaakt. In de Russische vertalingen zitten 
namelijk helemaal geen typische ‘buitenlan-
derfouten’, bijvoorbeeld verkeerde naamvals- 
en werkwoordsvormen. Ook heb ik vastgesteld 
dat de Russische vertalers vaak moeilijke syn-
tactische passages, vaste uitdrukkingen26 en 
leenwoorden uit de te vertalen brontekst niet 
begrepen, wat voor een echte native speaker 
onwaarschijnlijk zou zijn. Mijn hypothese is 

Het Moskouse ‘vertaalbureau’: wie waren de vertalers, en wat en hoe vertaalden zij?

Afb. 3 Portret van Andries Andriesz. Winius. Bron: Biblio-
theek van de Russische Academie der Wetenschappen in St. 
Petersburg, inv. 7253
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daarom dat de meeste Moskouse vertalers in Rusland zijn opgegroeid, maar 
van oorsprong buitenlanders (of nazaten van buitenlanders) waren.

Eén voorbeeld van een in Rusland getogen vertaler was Andries Andriesz. 
Winius (afbeelding 3) (in het Russisch Andrej Andrejevitsj Vinius), zoon van 
de Nederlandse koopman Andries Deonysz. Winius.27

Winius was – waarschijnlijk in Rusland – geboren in 1641 en in 1655 Rus-
sisch-orthodox gedoopt. Hij werd in 1664 bij de kanselarij als vertaler aange-
steld. Winius jr. vertaalde ook boeken, alvorens in latere jaren hoge posities te 
gaan vervullen, zoals postmeester-generaal en minister. Hij was ook verbin-
dingsman tussen tsaar Peter de Grote en de autoriteiten in Nederland, met 
name de Amsterdamse burgemeester en voc-bestuurder Nicolaas Witsen, met 
wie Winius in 1664-1665 bevriend was geraakt toen deze als lid van een Neder-
landse missie enkele maanden in Moskou verbleef. Winius sprak en schreef 
perfect Russisch; zijn Nederlands en Duits (zijn stiefmoeder was Duitse) waren 
waarschijnlijk iets minder goed. Ik neem aan dat hij geen uitzondering was, en 
dat ook veel andere vertalers in Rusland waren opgegroeid.

Het volgende voorbeeld illustreert dat de vertalers hun buitenlandse talen 
vaak niet perfect beheersten. Het gaat over een vertaling uit een nummer van 
Courante uyt Italië ende Duytslandt, gedrukt in Amsterdam op 19 december 
1626.28 Wij weten niet wie de vertaler was – dat is bijna nooit bekend – maar 
deze vertaler was blijkbaar geen kenner van de geografie en evenmin een goed 
neerlandicus. De rubriek van het oorspronkelijke artikel, ‘Wt Posijn den 22 
November 1626’, is in zijn versie (terugvertaald uit het Russisch) ‘Nieuws uit 
de stad Pozin in Holland [!]’. Posijn leek hem een Nederlandse plaatsnaam, 
maar hier gaat het natuurlijk over Posen (nu Poznań in Polen). Dit was het eerste 
bericht in de courant, direct onder de titel, en het is dus duidelijk dat deze ver-
taler nog geen ervaring had met Nederlandse kranten, want het binnenlandse 
nieuws kwam hier destijds nooit vóór het buitenlandse nieuws. In het bericht 
gaat het over het leger van Wallenstein (de uitdrukking Walsteynsche Armee was 
geen probleem voor de vertaler) en over zijn soldaten, die terwijl zij ‘van hon-  
gher ende commer wech sterven (...) in der Slesien sullen ghebracht werden’; 
Silezië is bepaald niet in de directe nabijheid van Nederland! Dezelfde vertaler 
heeft zich hier nog een keer vergaloppeerd: de kop in de originele tekst ‘Wt ’t 
Legher van den Coninck in Denemarcken den 29 November’ was in zijn versie 
sterk verminkt; hij schreef (terugvertaald): ‘Nieuws uit Leger over de Deense 
koning van den 29 november’! Blijkbaar kende hij het woord legher niet en dacht 
hij dat het een plaatsnaam was.29 Wellicht was hij eigenlijk vertaler Duits en 
was er op dat moment geen goede vertaler Nederlands op het vertaalbureau.

Door taalkundigen zijn de Russische krantenvertalingen later vaak nega-
tief beoordeeld,30 maar na een jaar of tien ervaring met de kuranty ben ik van 
mening dat zij te kritisch zijn. De vertalers schrijven hun teksten over het 
algemeen in correct, duidelijk en begrijpelijk Russisch. De stijl is niet altijd 
elegant, maar wij mogen niet vergeten dat er in de zeventiende eeuw nog geen 
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Afb. 4 Voorpagina 
van de Courante uit 
Italien en Duyts-  
lant, nr. 1665/25, 
gedrukt 20 juni 1665 
bij O. B. Smient, 
met een commentaar 
van de vertaler: 
‘Vertaald den 15 
juli [7]173’ [= 1665]. 
Bron: rgada, f. 155, 
op. 1, 1665, nr. 8 (al-
leen dit exemplaar is 
bewaard)
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ontwikkelde Russische literaire taal was. Tot de tijd van Peter i werd in Rusland 
normaal als schrijftaal Russisch-Kerkslavisch gebruikt; de kuranty zijn daaren-
tegen in een voor deze periode erg modern Russisch geschreven. De vertalers 
hadden dus nog geen literaire voorbeelden en moesten de schrijftaal als het 
ware zelf scheppen; de vertaalactiviteiten rond de kuranty hebben substantieel 
bijgedragen tot de ontwikkeling van de Russische literaire taal. Een ander pro-
bleem was dat de vertalers naast couranten ook boeken moesten vertalen: de 
ene week een boek over kruiden en de volgende week een boek over dressuur 
van paarden of over krijgskunde – en dat zonder goede woordenboeken, ency-
clopediën of andere naslagwerken.

De vertalers waren degenen die beslisten welk nieuws belangrijk was voor 
de tsaar en vertaald moest worden. In veel van de bewaarde couranten heb-
ben de vertalers iets genoteerd (in het toen gebruikelijke Russische snelschrift, 
skoropis’), bijvoorbeeld ‘vertaald’, soms ook met een datum (zie afbeelding 4).

Maar het gebeurde ook dat ze iets vermeldden over de inhoud van een krant 
– en dat is interessant voor onderzoekers, want zo zien wij soms hoe de nieuws-
berichten werden gekozen. Zo staat er bijvoorbeeld op de Amsterdamse Satur-
daghse Courant 1678/14 (hier in mijn vertaling) ‘In dit blad is op twee plaatsen 
veel Turks nieuws’. Wat voor nieuws is bedoeld, wordt ook nog door streepjes 
in de marge aangegeven: eerst een bericht uit Venetië van 18 maart, waarin 
het over het Ottomaanse Rijk, Polen en Rusland gaat. Het tweede artikel is uit 
‘Rusch-Lemberg’ (Lvov, Lviv) gedateerd op 4 maart. Het gaat over de vraag of 
de mobilisering van Turkse troepen door de sultan gericht is tegen de Russen 
in de Oekraïne of tegen de Polen. 

Ook op de titelpagina van de Amsterdamsche Dingsdaegse Courant, gedrukt 
op 14 november 1690, staat een commentaar van de vertaler: ‘3 december (...), 
alleen twee passages’. De krant kwam dus op 3 december31 in Moskou aan of 
werd op die dag vertaald – mogelijk allebei, want de vertalingen werden zeer 
snel gemaakt.32 De genoemde twee passages zijn ook nu weer in de marge 
aangestreept: eerst een paar zinnen in een bericht uit Basel van 3 november: 
‘De Fransse Officieren hebben hier binnen dese Stad, op de tyding van dat 
den Turk Belgrado hadde verovert, soo groote vreugde betoond, als of sy die 
Stad selve gewonnen en verovert hadden (...)’. Vervolgens een lang bericht uit 
Wenen, 2 november. Het Weense artikel heeft een p.s.: ‘Soo komt met een nader 
Expresse tyding, dat de Turken op voorleden Maandag met een seer groote 
Macht Essek [tegenwoordig Osijek in Croatië] werkelyk hebben besegert, en 
op den klaren dag, ongeacht het sterk schieten uyt de Vesting (...)’. Uit de com-
mentaren van de vertalers blijkt dat nieuws over Polen en het Ottomaanse Rijk 
voor Rusland het belangrijkst was.

Bijschriften van de vertalers op de titelpagina’s van andere in Moskou be-  
waarde exemplaren maken duidelijk dat gedurende de ‘grote ambassade’ van 
tsaar Peter i in Holland in de jaren 1697-1698, Nederlandse kranten in het 
Russisch werden vertaald. Daaruit begrijpen we dat de vertalers niet alleen in 
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Rusland, maar zelfs in het buitenland de oude kalender gebruikten, en dat ook 
in Holland de vertalingen zeer snel werden gemaakt. Zo heeft bijvoorbeeld een 
vertaler in de Utrechtsche Vry-daegse Courant van 20 september 1697 (nieuwe 
stijl33) in het Russisch genoteerd: ‘Vertaald in Amsterdam 10 september 1697’ 
– de Utrechtse courant van 20 september werd dus nog op dezelfde dag in 
Amsterdam vertaald.34 

De vroegste Russische vertalingen van gedrukte Nederlandse couranten

De oudste Nederlandse kranten die tegenwoordig worden bewaard in het Rus-
sische archief stammen uit het jaar 1646. Maar door in Moskou bewaarde ver-
talingen te vergelijken met Nederlandse kranten in andere (vooral West-Euro-
pese) archieven, is het mogelijk te bewijzen dat al veel eerder Amsterdamse 
couranten in Moskou werden vertaald. Het oudste nummer van een Neder-
landse courant, waarvan we met zekerheid weten dat die is vertaald, is de uit-
gave van een indertijd nog naamloze courant, gedrukt in Amsterdam op 5 april 
1621. (Later – vanaf 1629 – verscheen deze krant onder de naam Tijdinghen uyt 
Verscheyde Quartieren). Als men bedenkt dat deze door Broer Jansz uitgegeven 
krant pas sinds 1619 bestond, kunnen wij concluderen dat het niet bijzonder 
lang heeft geduurd voordat het eerste bericht uit deze courant in het Russisch 
werd vertaald. Het is niet bekend wie het origineel naar Rusland heeft gestuurd, 
maar het is zeer waarschijnlijk dat de uitgave van 5 april samen met die van 
5 juni in Moskou aankwam, want de vertalingen bevonden zich oorspronke-
lijk op dezelfde plaats in het archief.35 Waarschijnlijk werden deze nummers 
medio juli 1621 vertaald. Daarbij lijkt de vertaler eerst het politieke nieuws uit 
de nog redelijk ‘verse’ krant van 5 juni te hebben gekozen: politieke berichten 
uit Wenen, Eger (in Hongarije), Augsburg, Hamburg, Brabant en Holland.36

Het nummer van 5 april was, voor wat de politieke berichten betreft, medio 
juli al niet erg interessant meer; geen van de ‘normale’ krantenartikelen werd 
vertaald. Op de achterkant was echter een lange ‘Ontsegh-brief [ontzeg = ‘oor-
logsverklaring’] van den Turckschen Keyser aen den Coninck van Polen’ afge-
drukt (zie afbeelding 5).37 

Deze brief was niet actueel, want het was een verzonnen brief. Dit soort 
brieven, die onder meer bedoeld waren als anti-Turkse propaganda, circuleer-
den van tijd tot tijd in Europa (in het Duits, Engels, Frans, Nederlands, Pools en 
andere talen), vooral in tijden van oorlog. (Tot oktober 1621 was Polen in oorlog 
met het Ottomaanse Rijk, de zogenoemde Oorlog van Chotin.) Het is een soort 
‘literaire non-fictie’ volgens de Amerikaanse historicus D.C. Waugh.38 Het is 
moeilijk te zeggen of de vertaler wist dat het een verzonnen brief was. Rusland 
was vaak in oorlog met Polen, en Turkije gold als een potentieel gevaarlijke 
nabuur. Het zou daarom in Ruslands voordeel zijn als deze staten met elkaar 
slaags raakten, zoals in de brief werd gesteld: 
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Afb. 5 Achterkant 
van de (toen nog 
naamloze) courant 
van Broer Jansz, 
d.d. 5 april 1621 met 
de ‘Ontsegh-brief 
van den Turckschen 
Keyser ...’ – het oud-
ste artikel uit een 
Amsterdamse krant 
waarvan het zeker 
is dat het voor de 
tsaar vertaald werd. 
Bron: origineel in 
kb Stockholm
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‘(...) dan wy voor dyne vasticheden ende insonderheyt voor dijn mueren te Cra-
cou niet verschrickt zijn/ maer willen die selve stadt niet alleen/ maer oock 
dyn Hof/ Hooft-legher en gantsche Landt alsoo aengrijpen ende aenvallen/ dat 
oock van dieselve niet eenen steen op den anderen sal blijven/ en alsoo dijn 
Coninckrijck en ghedachteniss[e] gheheel uytroeyen (...)’. 

Het is dus niet onmogelijk dat de gefingeerde brief werd vertaald omdat de 
inhoud in overeenstemming was met de wensen en verlangens van de Rus-
sische regering.

Behalve de twee genoemde nummers van april en juni 1621 zijn in het Rus-
sische archief uit de jaren 1620-1630 onder andere nog vertalingen van vier 
Amsterdamse couranten bewaard gebleven: twee exemplaren van de nog altijd 
naamloze courant van Broer Jansz (gedrukt 25 april en 27 juni 1626) en voor 
de eerste keer ook twee nummers van Courante uyt Italië ende Duytsch-landt 
(14 november en 19 december). In Moskou zijn ze verloren gegaan, maar geluk-
kig zijn ze in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag aanwezig.39 Alleen door 
het vergelijken van de inhoud konden deze originelen worden geïdentificeerd, 
want – zoals gezegd – de vertalers vermeldden eigenlijk nooit welke bronnen 
ze hadden gebruikt. Het kon echter in de eerste helft van de zeventiende eeuw 
(toen kranten soms bijna in hun geheel werden vertaald) nog gebeuren, dat 
men het colofon van een krant meevertaalde, bijvoorbeeld aan het einde van 
een vertaling uit een Nederlandse courant (terugvertaald uit het Russisch): ‘En 
beneden staat: gedrukt in de stad Amsterdam bij broeder (sic – Russisch brat) 
Jansen, oud courantier van het leger van de Prins van Oranje, en hij woont op 
de nieuwe zijde achter de wal waar als wapen een zilveren kruik hangt, bij de 
brouwerij van de hooiberg, 13 Februari 1646.’40 Juist deze uitgave heb ik niet 
kunnen vinden (hoogstwaarschijnlijk is hij nergens bewaard gebleven), maar 
het is niet moeilijk te begrijpen dat het hier om de courant van Broer Jansz gaat; 
vergelijk met het colofon van een bewaard exemplaar: ‘Gedruckt t’Amsterdam/ 
by Broer Jansz. (Oud Courantier in ’t Leger van Sijn Princel: Excellentie) woo-
nende op de Nieu-zijds Achter-borghwal/ inde Silvere Kan/ by de Brouwerije 
van de Hoybergh’.41 Hier hebben wij trouwens nog een typisch voorbeeld van 
de vertaaltechniek in de Posol´skij prikaz: de vertaling is redelijk exact, maar niet 
helemaal woordelijk. De vertaler kon ook iets toevoegen wat niet in het origi-
neel stond. Zo schreef deze vertaler bijvoorbeeld niet ‘Sijn Princel: Excellentie’ 
maar ‘de Prins van Oranje’, want waarschijnlijk zou het voor de tsaar niet dui-
delijk zijn wie met de uitdrukking ‘Sijn Princel: Excellentie’ bedoeld werd. Hij 
verduidelijkte ook voor de Russische lezer wat een ‘uithangboord’ was: ‘waar 
als wapen een zilveren kruik hangt’. Hij wist blijkbaar niet dat Broer in Broer 
Jansz een voornaam was; hij heeft het woord geïnterpreteerd als aanduiding 
van bloedverwantschap (brat = ‘broeder’). Het is dus waarschijnlijk dat ook deze 
vertaler geen Nederlander van origine was.
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De vertaling van de krant gedateerd 25 april 1626 (Broer Jansz) informeert 
de lezer ook over de wijze waarop deze krant naar Moskou kwam: ‘Vertaling 
van een gedrukt nieuwsblad, gestuurd aan de Tsaar en Grootvorst Michail Fjo-
dorovitsj van heel Rusland door Isaac Massa uit Holland’.42 De krant van 27 juni 
(Broer Jansz) was waarschijnlijk ook door Massa gestuurd, hoewel de inleiding 
van de vertaling ‘één gedrukt nieuwsblad’, dus één courant, vermeldt. Ik neem 
aan dat Massa in dit geval de laatste uitgave samen met een twee maanden ouder 
nummer gestuurd heeft. Het is niet met zekerheid te zeggen of Massa afleverin-
gen stuurde die bijzonder relevant waren voor Rusland, of dat hij exemplaren 
doorstuurde die hij toevallig in zijn bezit had gekregen. 

De al eerder genoemde Georg Everhard Klenck stuurde op 25 februari 1626 
(Juliaanse kalender) nummers van Courante uyt Italië ende Duytslandt aan de 
tsaar. Door de Russische vertalingen te vergelijken met de in de Koninklijke 
Bibliotheek te Den Haag bewaarde nummers van cid, kan men constateren dat 
Klenck op 25 februari 1626 de uitgave van 14 november 1625 heeft geleverd, 
dus een al redelijk oude krant. De hele uitgave werd op een paar zinnen na ver-
taald: berichten uit Thorn (nu Toruń in Polen), Rome, Venetië, ‘Nuys’ [Neuss 
bij Düsseldorf?], Wenen, Breslau, Praag, Regensburg, Stettin, Braunschweig, 
Lüneburg, Stade, Hamburg en – aan het einde – nieuws uit de zuidelijke en 
noordelijke Nederlanden. De tsaar werd in februari 1626 geïnformeerd over 
gebeurtenissen in oktober 1625, zoals: over de oorlog tussen Zweden en Polen; 
dat de Transsylvaanse vorst ‘Betlehem Gabor’ zich ‘mette Turcken [heeft ] gecon-
jungeert’; dat ‘De stadt Levens [Levice in Slowakije], zijnde een stercke pas is 
van de Turcken beleghert’; over de ‘rebellische boere[n]’ in Beyeren en Oosten-
rijk. De meeste van deze gebeurtenissen worden tegenwoordig gerekend tot de 
Dertigjarige Oorlog, maar voor de mensen uit die tijd was het natuurlijk een 
grote hoeveelheid afzonderlijke conflicten.

Ook de volgende uitgave van een Nederlandse krant, waarvan de vertaling 
in Moskou bewaard is, werd door Georg Klenck afgeleverd. Samen met deze 
krant stuurde Klenck ook een brief met het laatste nieuws, waarin de tsaar 
kon lezen over de vernietigende nederlaag die de Deense koning (Christiaan 
iv) tegen de Keizerlijke generaal Tilly43 had geleden; dat graaf Mansfelt en de 
hertog van Saksen-Weimar door de Deense koning naar Silezië waren gestuurd 
om zich daar met vorst Betlén Gábor van Transsylvanië te verenigen en ook de 
opstandige boeren te steunen, want die rebelleerden tegen de keizer; dat de 
Turken Szentendre (bij Boedapest) hadden ingenomen en alle inwoners ver-
moord; dat Neuhäusel (tegenwoordig Nové Zámky in Slowakije) was belegerd, 
dat de vesting ‘Domasko’44 werd bestormd en ingenomen en dat alle mensen 
waren gedood. Hij vertelde de tsaar ook het laatste nieuws over de oorlog tussen 
Spanje en de Prins van Oranje, en over de oorlog tussen Zweden en Polen. Het 
is mogelijk dat Klenck de informatie uit een handgeschreven krant had gehaald, 
want aan het einde van de Russische vertaling staat ‘en deze berichten zijn 
geschreven in Hamburg in het jaar 162645 na Christi geboorte op 22 oktober’.



42 | t m g  — 12 [1] 2009

Russische reacties op berichten in Nederlandse couranten

In de inleiding is aangestipt dat de autoriteiten in Den Haag in de zeventiende 
en achttiende eeuw regelmatig bestookt werden met klachten van buitenlandse 
vorsten en diplomaten over onwelgevallige of onjuiste berichten in Nederlandse 
couranten. Ook vanuit Moskou is dat een paar keer gebeurd. De Russen waren 
niet alleen geïnteresseerd in nieuws over het buitenland, maar zeker ook in wat 
en hoe buitenlandse couranten over Rusland schreven, en dat was soms wel eens 
tegen het zere been. Zo zag men bijvoorbeeld niet graag dat de tsaar ‘grootvorst’ 
werd genoemd, terwijl men in Rusland al sinds Iwan iv de titel ‘tsaar van geheel 
Rusland’ gebruikte (vanaf 1547). Het is bekend dat de Moskovische regering ver-
schillende keren bezwaar heeft aangetekend tegen het gebruik van de uitdruk-
king ‘grootvorst’, onder meer in 1646 en 1666.46 In het Russische Staatsarchief 
ligt een conceptbrief van tsaar Alexis aan de Staten-Generaal van mei 1666, 
waarin aangedrongen wordt op bestraffing van de courantiers uit Amsterdam 
en andere Hollandse steden, die ‘op onwaardige en geringschattende wijze’ van 
zijne Tsaarse Majestejt spreken, terwijl de Staten en hun onderdanen wel weten, 
‘hoe de doorluchtige heer, de Roomse Keizer en de christelijke en moslim heer-
sers van alle nabij liggende landen onze Tsaarse Majestejt benoemen’.47 Het was 
de bedoeling om ‘onze onderdaan, de buitenlandse handelaar Timofej Angler’ 
(waarschijnlijk Dietrich Angelaer) met dit schrijven naar de Staten-Generaal 
te sturen. De Staten werd verzocht om onmiddellijk met dezelfde handelaar 
hun antwoord terug te zenden en de tsaar te informeren, welke maatregelen 
zij tegen hun onderdanen hadden getroffen. Uit het protocol van een gesprek 
tussen Almaz Ivanov, hoofd van de Diplomatieke Kanselarij, en de ‘buiten-
landse handelaar Vachromej Meller’ (waarschijnlijk Werner Muller, die al in 
de jaren vijftig de Amsterdamse firma Daniel en Jan Bernard in Rusland verte-
genwoordigde48) blijkt echter dat ‘Vachromej’ de Moskovische regering ervan 
overtuigd heeft dat het beter zou zijn als de Nederlandse kooplieden over deze 
titelkwestie aan hun vrienden in Holland zouden schrijven. Deze zouden met 
de burgemeesters contact opnemen, en de burgemeesters zouden dan tegen 
de courantiers maatregelen treffen om herhaling te voorkomen. In een docu-
ment van 19 juni 1666 beloven zestien Nederlandse kooplieden – onder lei-
ding van ‘Vachromej Meller’ – via hun contacten het probleem op te lossen en 
de Diplomatieke Kanselarij over het antwoord van hun collega’s in Holland te 
informeren.49 Het schrijven van de tsaar werd niet verstuurd, maar het bewijst 
dat de Moskovische regering in de veronderstelling verkeerde dat men via een 
protest bij de Staten-Generaal de courantiers zou kunnen bewegen om de tsaar 
in toekomst niet meer grootvorst te noemen.

Rechts: Afb. 6 Voorpagina van Ordinaris Dingsdaegse Courant No 30, gedrukt 19 juli 1670 bij J. van 
Ravesteyn, Amsterdam. Bron: rgada, f. 155, op. 1, 1670, nr. 5, fol. 8 (er is geen ander exemplaar van dit 
nummer bekend). De belangrijkste passages zijn in de marge aangestreept, waarschijnlijk door de vertaler
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In de Oprechte Haerlemse Dingsdaegse Courant 1669/17 is opnieuw sprake van 
de ‘grootvorst’, en ook in de Saterdaegse 1669/41. In tenminste één nummer 
van 1670 (Dingsdaegse, nr. 30) is de titel van de tsaar ‘correct’ weergegeven. Het 
is overigens verbazingwekkend dat in deze bewuste passage zonder enige toe-
lichting Russische termen werden gebruikt:

‘Wilda den 12 Iuly. Den Dorozensko,50 heeft men hier Advijs, dat, op sijn ver-
soeck van sijn Czaarse Majest[eyt], twee Pulken [polk = ‘regiment’] tot Secours 
zijn toegestaen. Men wil hier voorgeven van een nieuwen Brandt in de Stalica 
[stolica = ‘hoofdstad’]: en andere seggen, dat men in der Muscouw seer besigh 
was met de verbrande Huysen weder op te bouwen.’51 

Waarschijnlijk bestond er bij de courantiers in Amsterdam, Haarlem en Ham-
burg geen bewuste policy voor het gebruik van ‘grootvorst’ of ‘tsaar’ en werd 
de titel in de couranten afgedrukt zoals in de handgeschreven brieven van de 
correspondenten was vermeld.

In 1680 was de Haarlemse courant nog een keer onderwerp van protest 
uit Moskou. Het betrof een bericht in een nummer van de ohc (gedrukt 12 
september), gebaseerd op een correspondentie uit Moskou dd. 20 juli. Van dit 
nummer is geen exemplaar bekend, maar in een resolutie van de Staten van 
Holland werd het ohc-bericht geciteerd:

‘Op voorlede Sondagh heeft syne Czaarsche Majesteyt sijn Huwelijck sonder 
vele groote Ceremonien of uytterlijcke pracht binnen dese Stad [Moskou] vol-  
trocken; sijn Gemalinne is maer van een redelijcke Familie, ender eerder Pools 
als Rus, ende niet een van de Princessen, die als voor desen ghemeldt, alhier 
waren gebracht, ten eynde syne Majesteyt een daer uyt soude kiesen, willende 
syne Majesteyt daer mede aan de Grandes van dit Hoff klaerlijck te kennen 
geven, dat hy volgens ’t exempel van syne Voorsaten, daer mede in ’t geheel 
naer sijn eygen wel-ghevallen, ende niet naer den raedt der geseyde Grandes wil 
leven ende handelen, ende daer mede oock toonende, dat hy liever een tame-
lijcke Familie tot hoogen staet wil brengen, als een die alreede groot is, occasie 
tot jalousy doen geven.’52

Als deze informatie van een klaarblijkelijke insider in het Kremlin correct was, 
zal het waarschijnlijk niet de jonge tsaar Fjodor Aleksejevitsj zelf zijn geweest 
die gepikeerd was, maar eerder een van de grandes of een hofdignitaris. En die 
zal dan wel de Russische resident in Den Haag opdracht hebben gegeven te 
protesteren. Of Abraham Casteleyn vervolgens inderdaad door de Staten van 
Holland tot de orde werd geroepen (of bestraft) vermeldt het relaas jammer 
genoeg niet. (Hij overleed in januari 1681.) Het algemene beeld is dat alleen 
actie werd ondernomen als men er diplomatiek niet onderuit kon.53 In de regel 
werd de verantwoordelijkheid doorgeschoven, van de Staten-Generaal naar de 
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Staten van Holland en vervolgens naar het stadsbestuur. En dat was er zelden 
toe geneigd de stadscourantiers (die zij zelf hadden aangesteld) ter verantwoor-
ding te roepen.

Enkele voorlopige conclusies

Door de krantenvertalingen in de zeventiende eeuw was de Russische politieke 
elite, net als de lezers in Europa, in staat de politieke ontwikkelingen en gebeur-
tenissen in een groot deel van Europa en in het uitgestrekte Ottomaanse Rijk 
van week tot week op de voet te volgen, en dat was een hele vooruitgang. Na 
de opening van een reguliere postverbinding tussen Rusland en West-Europa 
in 1665 werd de nieuwsvoorziening veel frequenter, te meer omdat gelijktijdig 
geput kon worden uit wel een stuk of twintig verschillende Nederlandse en 
Duitse couranten, elke met andere bronnen en berichten. 

Het nieuws had echter een lange weg te gaan voordat het in Moskou vertaald 
kon worden: eerst was het als brief van een correspondent soms wel zes weken 
onderweg om de Nederlandse courantiers te bereiken en vervolgens nog eens 
vier tot zes weken (of langer) om in krantenvorm in Moskou te arriveren. Daar 
staat tegenover dat er geen andere vormen van informatievergaring waren, die 
aanzienlijk sneller verliepen (zo niet toevallig een Russische gezant uit het bui-
tenland terugkwam, maar dat gebeurde niet vaak). Evident is in elk geval dat de 
invloed van de Nederlandse couranten in de zeventiende eeuw jarenlang en in 
hoge mate gereikt heeft tot het verre Moskou.

In welke mate het vertaalde nieuws uit Nederlandse (en andere) couranten 
in de zeventiende eeuw feitelijk directe invloed heeft gehad op de actuele poli-
tiek van de machthebbers in Moskou blijft vooralsnog een moeilijke vraag, maar 
het is natuurlijk logisch op zijn minst te vermoeden dat het courantennieuws 
wel degelijk van invloed was op de algemene politieke besluitvorming. 

Een tweede bevinding is dat een eeuw ervaring met de kuranty een wezen-
lijke bijdrage heeft geleverd aan het tot stand komen in 1703, zowat een eeuw 
later dan in West-Europa, van de eerste gedrukte krant in Rusland, de door 
tsaar Peter uitgegeven Vedomosti. Deze krant kon in het begin van de acht-
tiende eeuw terugblikken op een hele eeuw van vertalingen uit meestal Duitse 
en Nederlandse kranten, en voor de Vedomosti werden juist dezelfde bronnen 
gebruikt als voor de handgeschreven kuranty-vertalingen van de zeventiende 
eeuw. Net zoals de kuranty werden ook de gedrukte Vedomosti geproduceerd 
door de vertalers van de Diplomatieke Kanselarij (die in de tijd van Peter wel 
een andere naam had: niet meer Posol´skij prikaz, maar Kollegija inostrannych 
del, ‘Ministerium van Buitenlandse Zaken’). Het nagenoeg onbekende feit dat 
ook nog in de laatste jaren van tsaar Peters regering handgeschreven kuranty 
werden vervaardigd, toont aan dat de kuranty, die alleen voor de tsaar en zijn 
naaste raadgevers bedoeld waren, een andere functie hadden dan de Vedomosti, 

Enkele voorlopige conclusies



46 | t m g  — 12 [1] 2009

die voor een breder publiek bedoeld waren. De eerste gedrukte Russische krant 
was geen groot succes, het was een alleszins bescheiden periodiekje, waar-
van de nummers met buitenlands nieuws niet veel hogere oplagen bereikten 
dan de twee of drie exemplaren van de handgeschreven kuranty in de zeven-
tiende eeuw. Dit was dus een van tsaar Peters talrijke, op Europees voorbeeld 
geschoeide hervormingen. Maar een hervorming waarvoor in Rusland van-
wege onder meer de lage alfabetiseringsgraad nog niet echt de voorwaarden 
bestonden. Het beroemde ‘venster naar het Westen’ was, tenminste op het ter-
rein van nieuwsvoorziening uit het buitenland, al veel eerder geopend door de 
zeventiende-eeuwse kuranty. 54
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