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Zeventiende-eeuwse
Nederlandse couranten
vertaald voor de tsaar
Inleiding
Het is welbekend dat Nederlandse couranten, mede door hun brede internationale 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 mogendheden 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 destijds al bekend in Haagse politieke kringen vanwege de Russische diplomatieke
interventies. Maar dergelijke informatie behoorde – zoals nagenoeg al het overheidsbeleid 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 gedurende 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 handgeschreven 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 couranten en pamfletten (in het Russisch ‘kuranty’ genoemd) werden in één, twee
of drie exemplaren in handschrift vervaardigd en noch gedrukt, noch in handgeschreven 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 vertalingen buiten de kanselarij terechtkwamen, maar dat was zeker niet de bedoeling.
Naast berichten van Russische ambassadeurs na hun terugkomst van een buitenlandse 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 voornamelijk 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 voortvarendheid 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 hoofdzakelijk 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 onregelmatig 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 paragraaf 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 Holland 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 Amsterdam 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
Bronnen:
vertalingen
Russische
en buitenlandse
vertalingen en
originelen
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 driehonderd 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 bibliografisch geregistreerd.7
Sinds 1972 worden de kuranty-vertalingen in Moskou in boekvorm uitgegeven, 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 minister Almaz Ivanov en
zijn collega’s op de
Diplomatieke Kanselarij leverde. Deze
couranten kreeg hij
[Winius] van een
buitenlandse handelaar, de Hollander
Volodimer Ivanov’.
Daarna twee berichten vertaald uit de
Haerlemse Courant 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 Dingsdaegse Courant
nr. 4 van 27 januari
1665, het origineel
van de vertalingen
in afb. 1. Vertaald
zijn de berichten
‘Malaga den 23 Decemb.’ en ‘Sevilien
den 23 December’.
Bron: Niedersächsisches Staatsarchiv
Oldenburg, Best.
20-3, No 1257a, fol.
260
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van de Russische teksten gezocht. Niemand wist dus welke Nederlandse couranten vertaald waren. De afgelopen tien jaar heb ik successievelijk alle Nederlandse 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 natuurlijk 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 buitenlandse 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 berichten. Later werd er echter meer samengevat en geselecteerd op politieke relevantie, 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 samengesteld. Dat maakt het traceren van de originelen nog moeilijker.

Nieuwsvoorziening:
Nieuwsvoorziening:
hoe kwamen de hoe
Nederlandse
kwamen de
couranten
Nederlandse
naar Rusland?
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 aangewezen op brieven van kooplieden, handgeschreven couranten en pamfletten (eenmalige ‘nieuwstijdingen’ naar aanleiding van een concrete gebeurtenis). 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
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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 Nederland 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 bijvoorbeeld 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 regelmatig 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 postverbinding tussen Rusland en West-Europa opzetten.21 Langzamerhand, vooral
na de beëindiging van de Pools-Russische Oorlog in 1667, kon de kanselarij 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’:
Het Moskouse ‘vertaalbureau’:
wie waren dewie
vertalers,
waren de en
vertalers,
wat enenhoe
watvertaalden
en hoe vertaalden
zij? 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 buitenlanders 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 getogen 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 Diplomatieke Kanselarij werden gemaakt eigenlijk te
goed zijn om door echte buitenlanders te zijn
gemaakt. In de Russische vertalingen zitten
namelijk helemaal geen typische ‘buitenlanderfouten’, bijvoorbeeld verkeerde naamvalsen werkwoordsvormen. Ook heb ik vastgesteld
dat de Russische vertalers vaak moeilijke syntactische passages, vaste uitdrukkingen26 en
leenwoorden uit de te vertalen brontekst niet
Afb. 3 Portret van Andries Andriesz. Winius. Bron: Bibliobegrepen, wat voor een echte native speaker
theek van de Russische Academie der Wetenschappen in St.
Petersburg, inv. 7253
onwaarschijnlijk zou zijn. Mijn hypothese is
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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 Russisch-orthodox gedoopt. Hij werd in 1664 bij de kanselarij als vertaler aangesteld. Winius jr. vertaalde ook boeken, alvorens in latere jaren hoge posities te
gaan vervullen, zoals postmeester-generaal en minister. Hij was ook verbindingsman 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 Nederlandse 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 vertaler 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 hongher 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 negatief 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 Duytslant, 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 (alleen 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 daarentegen 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 probleem 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, encyclopediën 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 hebben 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 nieuwsberichten werden gekozen. Zo staat er bijvoorbeeld op de Amsterdamse Saturdaghse 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 commentaren 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 bewaarde 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 vroegste Russische
vertalingen
van gedrukte
Nederlandse
couranten
De oudste Nederlandse kranten die tegenwoordig worden bewaard in het Russische archief stammen uit het jaar 1646. Maar door in Moskou bewaarde vertalingen te vergelijken met Nederlandse kranten in andere (vooral West-Europese) archieven, is het mogelijk te bewijzen dat al veel eerder Amsterdamse
couranten in Moskou werden vertaald. Het oudste nummer van een Nederlandse courant, waarvan we met zekerheid weten dat die is vertaald, is de uitgave 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 oorspronkelijk 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 = ‘oorlogsverklaring’] van den Turckschen Keyser aen den Coninck van Polen’ afgedrukt (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, circuleerden 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 oudste artikel uit een
Amsterdamse krant
waarvan het zeker
is dat het voor de
tsaar vertaald werd.
Bron: origineel in
kb Stockholm

40 |

t m g — 12 [1] 2009

‘(...) dan wy voor dyne vasticheden ende insonderheyt voor dijn mueren te Cracou 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 Russische regering.
Behalve de twee genoemde nummers van april en juni 1621 zijn in het Russische 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 gelukkig 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) woonende 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 origineel stond. Zo schreef deze vertaler bijvoorbeeld niet ‘Sijn Princel: Excellentie’
maar ‘de Prins van Oranje’, want waarschijnlijk zou het voor de tsaar niet duidelijk 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 Fjodorovitsj 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 afleveringen 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 vertaald: 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 ] geconjungeert’; dat ‘De stadt Levens [Levice in Slowakije], zijnde een stercke pas is
van de Turcken beleghert’; over de ‘rebellische boere[n]’ in Beyeren en Oostenrijk. 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 vermoord; 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’.
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Russische
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Russische reacties
op berichten
in Nederlandse
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 verschillende keren bezwaar heeft aangetekend tegen het gebruik van de uitdrukking ‘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 heersers 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 ‘buitenlandse handelaar Vachromej Meller’ (waarschijnlijk Werner Muller, die al in
de jaren vijftig de Amsterdamse firma Daniel en Jan Bernard in Rusland vertegenwoordigde48) 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 document van 19 juni 1666 beloven zestien Nederlandse kooplieden – onder leiding 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 toelichting Russische termen werden gebruikt:
‘Wilda den 12 Iuly. Den Dorozensko,50 heeft men hier Advijs, dat, op sijn versoeck 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 Hamburg 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] voltrocken; 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 tamelijcke 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 verantwoording te roepen.

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

Noten

Noten
1 Zie de pershistorische publicaties van W.P. Sautijn Kluit uit de jaren 1865-1896, in het
bijzonder ‘Geschiedenis der Nederlandsche dagbladpers tot 1813’, in: Bijdragen tot de Geschiedenis
der Nederlandsche Boekhandel, dl. 7, 1896, p. 87-284.
2 Algemeen over de Vedomosti zie bijvoorbeeld P. N. Berkov, Istorija russkoj zjurnalistiki xviii
veka (‘De geschiedenis van de Russische journalistiek in de 18e eeuw’), Moskva/Leningrad 1952.
3 Uitvoeriger zie I. Maier, ‘Pervaja russkaja petsjatnaja gazeta i ee inostrannye obrazcy’ (‘De
eerste gedrukte Russische krant en haar buitenlandse voorbeelden’; voordracht gehouden in Lille,
17-18 oktober 2007, in druk).
4 Zie H. Schade, Die Niederlande und Rußland. Handel und Aufnahme diplomatischer Kontakte
zu Anfang des 17. Jahrhunderts, Frankfurt am Main etc. 1990, p. 228-232. (I. Baklanovskij arriveerde
in Holland op 7 Juni 1618 en vertrok naar Archangel op 16 juli.)
5 De oudst bekende nummers van Courante uyt Italien, Duytslandt (gedrukt ca. 15 en 22 juni
1618) zijn afgebeeld in F. Dahl, Dutch corantos 1618-1650. A bibliography illustrated with 334 facsimile
reproductions of corantos printed 1618-1625 and an introductory essay on 17th century Stop press news,
Göteborg 1946, ill. 1-2.
6 Het is op dit moment niet makkelijk om te weten welke nummers unica zijn, omdat er vooral
voor de tijd na 1650 geen bibliografie bestaat waarin zowel de Nederlandse als de buitenlandse collecties zijn opgenomen. (Voor de jaren 1618-1650 zie de bibliografie in Dahl, Dutch corantos 1618-1650
van 1946. Die is weliswaar na meer dan zestig jaar erg verouderd, maar voor de periode na 1650
is er helemaal geen bibliografie.) – Voor een gedetailleerde beschrijving en een complete lijst van
alle 17e-eeuwse Nederlandse couranten in het Russische archief (die mij toen bekend waren) zie
I. Maier, ‘Niederländische Zeitungen (“Couranten”) des 17. Jahrhunderts im Russischen Staatsarchiv
für alte Akten (rgada), Moskau’, in: Gutenberg-Jahrbuch 2004, p. 191-218. Niet opgenomen zijn twee
nummers die ik pas later kon inzien: Oprechte Haerlemse Dingsdaegse Courant 14 en Amsterdamsche
Dingsdaegse Courant 15 (allebei gedrukt 8 april 1681 en waarschijnlijk unica; rgada, f. 155, op. 2,
nr. 45 en 46). Zij staan ook niet op de microfilm in de kb Den Haag, maar zijn wel opgenomen in
Dokumenty o svjazjach Rossii i Niderlandov v fondach Rossijskogo gosudarstvennogo archiva drevnich aktov
(pod red. J. S. A. M. van Koningsbrugge). Spravotsjnik, tsjast’ 1, Moskva 1999, p. 105.
7 Honderden, misschien duizenden Nederlandse couranten uit de periode 1720 tot omtrent
1743 zijn uit het rgada naar een ongastvrij archief overgebracht (en feitelijk weggestopt): Archiv
vnesjnej politiki Rossijskoj imperii (avpri, ‘Archief voor de buitenlandse politiek van het Russische
Imperium’), fond 11/1-4. Daar worden ook enige Russische krantenvertalingen (kuranty) uit de
regeringsperiode van Peter i bewaard (bijvoorbeeld fond 11/1, nr. 54-55). Zie uitvoerig I. Maier &
S. Sjamin, ‘Kuranty 1724 g.’ (in voorbereiding).
8 Vijf delen zijn verschenen met teksten hoofdzakelijk uit de jaren 1620-1660 (en heel weinig uit de jaren 1600 en 1617). Van het zesde deel, dat vooral de jaren 1660-1670 bestrijkt, is band
2, met – voor het eerst – de transcripties van en toelichting bij de originele berichten, eind 2008
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verschenen: Vesti-Kuranty 1656 g., 1660-1662 gg., 1664-1670 gg. Tsjast´ 1: Russkie teksty (Deel 1: De
Russische teksten), Moskva (in druk). Tsjast´ 2: Inostrannye originaly k russkim tekstam. Issledovanie
i podgotovka tekstov Ingrid Maier, Moskva 2008. (Deel 2 met onder andere transcripties van geïdentificeerde originelen is ook te vinden op mijn web-pagina http://www.moderna.uu.se/slaviska/
ingrid.)
9 Spin off effecten van mijn kuranty-onderzoek zijn diverse publicaties over de vroege Nederlandse pers, gedeeltelijk samen met R. Vos. Zie nader mijn in noot 8 genoemde webpagina.
10 Zo’n tien van de getraceerde originelen zijn pamfletten (meestal in het Duits), niet krantenartikelen. Voor ongeveer duizend Russische berichten uit de periode 1660-1670 kon ik de originelen niet vinden. Deze zijn waarschijnlijk meestal uit handgeschreven couranten vertaald óf uit
gedrukte couranten die niet bewaard gebleven zijn.
11 Vesti-Kuranty 1656 g.,…, Tsjast´ 2, nummer 588-592 (p. 635-646).
12 Deze oververtegenwoordiging moet waarschijnlijk vooral worden toegeschreven aan het
feit dat er van de ohc uit die jaren aanzienlijk meer bewaard is gebleven (vanaf 1665 nagenoeg
compleet in Museum Enschedé in Haarlem) dan van alle Amsterdamse couranten bij elkaar.
13 Zie J. Weber, ‘“Unterthenige Supplication Johann Caroli / Buchtruckers”. Der Beginn
gedruckter politischer Wochenzeitungen im Jahre 1605’, in: Archiv für Geschichte des Buchwesens
38, 1992, p. 257-265; M. Welke, ‘Johann Carolus und der Beginn der periodischen Tagespresse.
Versuch, einen Irrweg der Forschung zu korrigieren’, in: M. Welke & J. Wilke (Hrsg.), 400 Jahre
Zeitung. Die Entwicklung der Tagespresse im internationalen Kontext, Bremen 2008, p. 9-116 (Presse
und Geschichte, Neue Beiträge, 23).
14 Zie A. van der Linde, Isaac Massa van Haarlem. Een historische studie, Amsterdam 1864;
J. Keuning, ‘Isaac Massa, 1586-1643’; in: Imago Mundi 10 (1953), p. 65-79; G. W. van der Meiden,
‘Isaac Massa and the beginnings of Dutch-Russian relations’, in: Russians and Dutchmen. Proceedings of the Conference on the Relations between Russia and the Netherlands from the 16th to the 20th
century held at the Rijksmuseum Amsterdam, June 1989, Groningen 1993, p. 27-40.
15 E. Wijnroks, Handel tussen Rusland en de Nederlanden, 1560-1640, Hilversum 2003, p. 245.
16 De Smoeta, de periode van 1604 tot 1613, vóór de verkiezing van Michail Romanov tot tsaar,
werd gekenmerkt door de ‘Valse Dimitri’s’ die zich voor de overleden jongste zoon van Ivan iv (‘de
Verschrikkelijke’) uitgaven, invasies door Polen en Zweden, de kroning van de Poolse kroonprins
Wladislaus Wasa tot tsaar van Moskou en de strijd tegen opstandige lijfeigenen en Kozakken. In
Nederland is Massa vooral bekend door zijn invloedrijk bericht over de Smoeta: Een cort verhael
van begin en oorspronck deser tegenwoordige oorlogen en troublen in Moscovia, totten jaar 1610 (…), in:
Rerum Rossicarum scriptores exteri, a Collegio Archaeographico editi, Tomus 2, Petropoli (St. Petersburg) 1868, p. 1-128.
17 Van der Meiden, ’Isaac Massa’ (als noot 14), p. 38.
18 Klenck was vertegenwoordiger en later compagnon van het Amsterdamse handelshuis De
Vogelaer; zie J. W. Veluwenkamp, Archangel. Nederlandse ondernemers in Rusland 1550-1785, Amsterdam 2000, p. 81-91; Boris Raptschinsky, ‘Uit de geschiedenis van den Amsterdamschen handel op
Rusland in de xviie eeuw. Georg Everhard Klenck’, in: Jaarboek Amstelodamum 34, Amsterdam 1937,
p. 57-83. In v-k i zijn de Russische vertalingen van een paar brieven met nieuws uit het buitenland
in transcriptie afgedrukt, waaronder zeven van Isaac Massa (uit 1625-1628) en een van Karel de
Moulin (afgeleverd in juli 1626; zie v-k i, p. 86).
19 Raptschinsky, ‘Uit de geschiedenis’ (als noot 18), p. 74.
20 v-k i, p. 79.
21 J. Scheltema, Rusland en de Nederlanden beschouwd in derzelver wederkeerige betrekkingen,
Eerste deel, Amsterdam 1817, p. 231.
22 Uitvoerig over het tijdsverloop tussen een gebeurtenis tot de vertaling zie I. Maier & D.C.
Waugh: ‘How well was Muscovy connected with the world?’ (in druk; manuscript op mijn webpagina).
23 G. Kotosjichin, O Rossii v carstvovanie Alekseja Mixajloviča. Text and commentary A.E. Pennington, Oxford 1980, p. 99. A.V. Beljakov vermeldt voor de hele periode 1645-1682 een totaal
van 84 ‘perevodtsjiki’ en 185 ‘tolmatsji’ in zijn Sluzjasjtsjie Posol´skogo prikaza vtoroj treti xvii veka
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(avtoreferat dis. … kand. ist. nauk), Moskva 2001, p. 10, 12. Het aantal varieerde sterk door de jaren
heen. Zeker de helft waren vertalers voor Turkse talen, zoals Tataars.
24 Beljakov, Sluzjasjtsjie Posol´skogo prikaza (als noot 23), p. 10.
25 Soms werden jonge mannen en zelfs kinderen naar het buitenland gestuurd om Duits en
Latijn te leren; zie I. Maier, ‘Foreign-language specialists in Muscovite Russia (16th and early 17th
century)’, in: Jouko Lindstedt et al. (eds.): S ljoebov’joe k slovoe. Festschrift in Honour of Professor Arto
Mustajoki on the Occasion of his 60th Birthday, Helsinki 2008 (= Slavica Helsingiensia 35), p. 191206 (pdf-bestand op mijn in noot 8 genoemde webpagina).
26 I. Maier, ‘Kak moskovskie perevodtsjiki xvii v. spravljalis’ s frazeologizmami inostrannych
istotsjnikov? (Na materiale perevodov s nemeckogo i niderlandskogo jazykov)’ (in druk; manuscript
op mijn in noot 8 genoemde webpagina).
27 Over A. A. Vinius zijn in de laatste tijd twee grote monografiën verschenen: I. N Joerkin,
Andrej Andrejevitsj Vinius, 1641-1716, Moskva 2007; I. Wladimiroff, De kaart van een verzwegen vriendschap. Nicolaes Witsen en Andrej Winius en de cartografie van Rusland, s.l. (Groningen) 2008.
28 De vertaling is afgedrukt in v-k i, p. 83-86.
29 In v-k i is Leger in de geografische index opgenomen, mogelijk refererend aan Lehe (in
Sleeswijk-Holstein).
30 Zie bijvoorbeeld A. S. Sobolevskij, ‘Perevodnaja literatura Moskovskoj Rusi xiv–xvii vekov.
Bibliografitsjeskie materialy’, in: Sbornik Otdelenija russkogo jazyka i slovesnosti Imperatorskoj Akademii nauk, tom lxxiv (1903), Nr. 1, p. 1-460 (hier p. 43).
31 Dat correspondeert met 13 dec. in Amsterdam; de krant was dus maar dertig dagen op reis.
32 Zie nader Vesti-Kuranty 1656 g., 1660-1662 gg., 1664-1670 gg. Tsjast’ 2, passim; een voorbeeld
wordt aan het einde van deze paragraaf genoemd.
33 Hoewel de Staten van Utrecht pas in 1700 de Gregoriaanse kalender invoerden, hanteerden
de Utrechtse courantiers Lodewijk van der Magt en Broer Appelaer (kleinzoon van Broer Jansz) die
al veel eerder. Beiden hadden zich daar vanuit Holland gevestigd, waar de nieuwe tijdrekening al
in de 16e eeuw was ingevoerd.
34 Zie nader I. Maier, ‘Presseberichte am Zarenhof im 17. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Vorgeschichte der gedruckten Zeitung in Russland’, in: Jahrbuch für Kommunikationsgeschichte 2004,
p. 103-129 (hier p. 109).
35 De vertaling uit het nummer van 5 april is tegenwoordig alleen te vinden in een afschrift
uit het begin van de 20e eeuw; het originele handschrift is helaas zoekgeraakt. Voor de Russische
tekst zie v-k i, p. 217-218. Het Nederlandse origineel is afgedrukt in F. Dahl, Dutch Corantos (zie
afb. 5).
36 Zelfs een soort boekadvertentie, het laatste stukje in de krant vóór het colofon, is in het Russisch weergegeven. Het zou me verbazen als de Russische vertaler zich ervan bewust is geweest
dat het hier om een soort advertentie ging. De tekst in de ‘advertentie’ is een Nederlandse vertaling van de Latijnse titel: [Rusdorf, Johann Joachim von, 1589-1640] Deductio Nullitatum: Quibus
Proscriptionem In Aula Imperatoria Contra Electorem Palatinum Decretam, Et In Imperio evulgatam,
scatere; Et Proinde Nullius Roboris, valoris, effectus aut considerationis esse; breviter probatur. S.l. In
vd17 (http://www.vd17.de; 3 aug. 2008) zijn drie verschillende uitgaven opgenomen, trouwens alle
zonder vermelding van plaats van verschijnen.
37 Voor een transcriptie van de Nederlandse en Russische teksten zie I. Maier, ‘Ontsegh-brief
van den Turckschen Keyser. ... Ein fiktiver Brief des türkischen Sultans an den König von Polen in
russischer Übersetzung (1621)’, in: P. Ambrosiani et al. (eds), Jako blagopesnivaja ptica. Hyllningsskrift till Lars Steensland, Stockholm 2006, p. 136-146. Dezelfde tekst (met veel orthografische verschillen) is ook als pamflet bij Jan Andriesz in Delft verschenen (ub Leiden, Thyspf. 2790), maar
de Russische vertaling is op basis van de courant gemaakt.
38 D.C. Waugh, The great Turkes defiance. On the history of the apocryphal correspondence of the
Ottoman sultan in its Muscovite and Russian variants, Columbus (Ohio) 1978, p. 11. Waugh gebruikt
de term ‘documentary belles lettres’.
39 Sign. 341 a1.
40 Het Russische citaat in v-k iii, p. 69.
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41 Geciteerd naar het nummer van 31 maart 1646, rgada.
42 v-k i, p. 73.
43 Johan Tserclaes Tilly (1579-1632), Nederlander van geboorte.
44 Deze plaatsnaam kon niet geïdentificeerd worden.
45 Naar onze tijdrekening was dat zeker 1625, maar in Rusland begon het jaar toen nog in
september.
46 Zie Sautijn Kluit, ‘Geschiedenis der Nederlandsche dagbladpers’ (als noot 1, hier p. 110-111)
en I. Maier & R. Vos, ‘Gelezen van Londen tot Moskou. Internationale dimensies van de Oprechte
Haerlemse Courant in de zeventiende eeuw’ in: Haerlem Jaarboek 2005, Haarlem 2006, p. 9-33, hier
p. 22-23.
47 Rgada, f. 50, op. 1, 1666, nr. 2, fol. 6-10. (Met dank aan dr. Stepan Sjamin, die zeer snel
een Russische transcriptie van de stukken in Moskou gemaakt heeft.)
48 Veluwenkamp, Archangel, p. 138. Buitenlandse namen werden in Rusland gewoonlijk ‘vertaald’ wanneer er een Russisch equivalent was: Jan, Johan, Johannes → Ivan; Andries → Andrej.
Andere namen werden ‘fonetisch’ gerussificeerd, bijv. door namen met (ongeveer) dezelfde beginletter. Dietrich → Timofej en Werner → Vachromej zijn op die manier geen perfecte equivalenten,
maar wellicht de beste die er waren. ‘Vachromej Meller’ heeft ten minste een keer couranten aan
de kanselarij overhandigd (rgada, f. 155, 1664, nr. 2, fol. 17).
49 Rgada, f. 50, op. 1, 1666, nr. 2, fol. 15. De overige handelaren zijn, als ik ze goed heb geïdentificeerd, Heinrich Butenant, Hendrick Volckerts, Jacob van der Hulst, Marten Bichlin, Marten
Ardinos en Hendrick Thesing – en andere die ik helemaal niet kon identificeren.
50 Pjotr Dorosjenko, hetman van de Kozakken.
51 Geciteerd naar het exemplaar in Museum Enschedé, Haarlem.
52 Resol. Stat. v. Holl., 18 december 1680; zie W. P. Sautijn Kluit, ‘De Haarlemsche Courant’,
in: Handelingen ende mededeelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1873,
p. 3-132 (hier p. 23).
53 Sautijn Kluit, ‘Geschiedenis der Nederlandsche dagbladpers’ (als noot 1), p. 108-115.
54 Met dank aan René Vos, Igor Wladimiroff en Elsbeth Scholtes die mijn Nederlands leesbaar
gemaakt hebben; aan de pershistoricus R. Vos ook voor de moeite die hij zich gegeven heeft om
mijn artikel – dat oorspronkelijk voor een ander medium was geschreven – voor Tijdschrift voor
Mediageschiedenis aan te passen. Last maar niet least gaat mijn dank naar de redacteuren van tmg
Thunnis van Oort en Roel Vande Winkel voor hun waardevolle suggesties.
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