
Oudste Nederlandse kranten nu ook in Nederland 

Amsterdam geldt als het oudste perscentrum van West-Europa. Vanaf zeker 1618 werden er 
kranten uitgegeven in het Nederlands, vanaf 1620 ook in het Engels en het Frans en later zelfs 
in het Spaans, Italiaans en Jiddisch. Arnhem en Delft waren er ook al snel bij, na ca 1650 
gevolgd door Den Haag, Rotterdam, Leiden, Haarlem en Utrecht. Van de kranten van voor ca 
1670 zijn in Nederland ongeveer 600 exemplaren, een procent of tien, bewaard gebleven. Die 
kranten werden in heel Europa gelezen en vaak ook vertaald en inmiddels weten we dat er in 
onder meer Stockholm, Moskou, Parijs, Londen, Oldenburg, Bremen, Hannover en 
Wolfenbüttel duizenden exemplaren bewaard zijn. Successievelijk komen ze in kopie ook 
beschikbaar in Nederland en het Persmuseum speelt daar sinds kort een actieve rol bij. 

In 1935 werden in de Koninklijke Bibliotheek te 
Stockholm 1300 Nederlandse kranten uit de 
periode 1618- 1665 teruggevonden. Die 
collectie is indertijd uitvoerig beschreven door 
de Zweedse historicus Folke Dahl, die ook het 
spoor terug vond naar 700 exemplaren uit de 
jaren 1637-1643 in de Bibliothèque Mazarin in 
Parijs. Een jaar of zeventig later is het 
opmerkelijk genoeg opnieuw een Zweed(se), 
Ingrid Maier, hoogleraar Russisch aan de 
Universiteit van Uppsala, die omvangrijke 
nieuwe vondsten aan zeventiende eeuwse 
Nederlandse kranten (in totaal wel 3000 stuks) 
exploreert op diverse plaatsen in Duitsland en 
in Moskou en Londen. Zij werkt daarbij nauw 
samen met Otto S. Lankhorst van de 
Universiteitsbibliotheek in Nijmegen, een van 
onze weinige experts op dit terrein. Na de 
vondst in Stockholm staat vast dat in 
Amsterdam ten minste vanaf juni 1618 
wekelijks de Courante uyt Italien, Duytschlandt 
&c. verscheen en vanaf februari 161900k 
Tydingen uyt Verscheijde Quartieren (die titel 
werd overigens pas in 1629 ingevoerd). In de 
periode 1640-1670 verschenen er in 
Amsterdam wel vijf of zes kranten die in of kort 
voor 1672 op voorschrift van de stedelijke 
overheid werden samengevoegd tot de 
Amsterdamse Courant. Daarnaast verschenen 
vanaf ca 1663 ook de GazeUe d'Amsterdam, 
vanaf ca 1666 de Gazette ordinaire 
d'Amsterdam tussen 1675 en 1690 de 
Spaanstalige Gazeta de Amsterdam en in 
1685-1686 in het Jiddisch de Dinstagische 
Fraytagische Koerant. 

Maar Amsterdam was zeker niet 
de enige Nederlandse stad waar al in de 
vroege 17e eeuw kranten werden uitgegeven. 
In de Stockholmse collectie bevinden zich elf 
exemplaren van een naamloze krant uit 
Arnhem uit de jaren 1621-1636 (het 
Nederlands Persmuseum heeft twee 
exemplaren uit 1632) en vier exemplaren van 
de Courante uyt Italien, Duytsland ende 
Nederland uit Delft, 1623-1643. In de tweede 
helft van die eeuw betreden ook Haarlem, 
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Leiden, Den Haag, Rotterdam en Utrecht het 
perstoneel, op Haarlem na, ook met 
Franstalige kranten. 

AI met al gaat het om zeker een veertigtal 
titels, waarvan maar een zeer klein deel in 
Nederlands bezit is. En dat deel is ook nog 
eens zeer onevenwichtig gespreid. Voor 
ongeveer 90 procent bestaat het uit de 
jaargangen 1626-1635 van de Courante uit 
Italien enz., aanwezig in de Koninklijke 
Bibliotheek. Van de meeste kranten hebben 
we slechts enkele nummers of helemaal niets, 
bijvoorbeeld van de Extraordinaire Advijsen op 
Donderdag, de Courant d'ltalie & Allemaigne, 
de Europische Courant, de Ordinarisse Middel
weeck- se Courant, de Ordinaris 
Dingsdaeghse Courant en de Nouvelles de 
divers quartiers. 

Omdat we zelf maar zo weinig van die oudste 
kranten hebben, weten we er ook maar heel 
weinig van. Fragmentarisch vinden we 
gegevens bij pershistorici als Sautijn Kluit, 
Hatin, Stolp en met name bij Dahl, maar een 
echte studie over onze zeventiende- eeuwse 
pers is er niet en zelfs een ordentelijke 
bibliografie kon tot nu toe niet worden 
samengesteld. Maar wel- licht gaat dat over 
niet altijd lange tijd veranderen. De eerder 
genoemde Lankhorst is daar al een aantal 
jaren pleitbezorger van en concrete 
perspectieven beginnen in het vizier te komen. 
Het is uiteraard niet realistisch te verwachten 
dat die duizenden originelen in buitenlands 
bezit terug naar Nederland komen. Maar we 





kunnen wel proberen ze hier in kopie te 
krijgen. 

In belangrijke mate is dat inmiddels ook al het 
geval. Het gemeentearchief Amsterdam heeft 
een microfilm van de ongeveer 700 kranten in 
Parijs. Een microfilm van (een deel van?) de 
Stockholmse collectie is onlangs weer boven 
water gekomen in de Koninklijke Bibliotheek. 
Zowel de KB als het Pers museum beschikt 
sinds kort over kopieën van de collectie in 
Oldenburg. Een microfilm van de collectie in 
Moskou (meer dan 1000 exemplaren?) is in 
aantocht en dank zij een bijdrage van de 
Vrienden van het Persmuseum komt 
binnenkort het eerste deel van de omvangrijke 
collectie in het Public Record Office in Londen 
op film naar het Persmuseum. Ik verwacht dat 
de rest op termijn ook deze kant op kan 
worden gehaald. Nog onbekend is wat Bremen 
en Wolfenbüttel zullen opleveren en dan zijn er 
nog de dozen met aantekeningen van Folke 
Dahl in Stockholm. En wie weet, duikt er de 
komende jaren nog wel meer op, wellicht ook 
in Nederland. Uit eigen onderzoek weet ik dat 
er nogal wat negentiende-eeuwse kranten en 
periodieken verstopt zitten in archief collecties. 
Waarom dan niet ook zeventiende eeuwse, 
bijvoorbeeld in het VOC-archief (overigens niet 
in Jakarta, zoals onlangs is vastgesteld). Bij 
het opstellen van de Centrale Catalogus van 
Dagbladen ... enz in de tweede helft van de 
jaren tachtig zijn in beginsel ook de 
krantenverzamelingen van archieven 
meegenomen, maar lang niet altijd waren de 
aangeleverde gegevens compleet of 
gespecificeerd. In ieder geval ontbreekt de 
unieke collectie van enkele tientallen vroeg 
zeventiende-eeuwse kranten in het 
gemeentearchief van Hasselt. 

Wat het buitenland betreft: de vindplaatsen die 
we inmiddels kennen zijn eerder bij toeval dan 
op basis van gericht speurwerk gevonden. 
Folke Dahl heeft indertijd weliswaar een 
twintigtal Europese bibliotheken bevraagd, 
maar dat was selectief én zestig jaar geleden. 
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Zover ik weet heeft niemand ooit gericht 
gezocht in de Verenigde Staten. Met name de 
grote Amerikaanse universiteitsbibliotheken 
beschikken over ruime middelen waarmee in 
de loop der jaren grote Europese collecties zijn 
aangekocht. Zo is ook de privé-collectie van 
Dahl met daarin een tiental oude 
Nederlandse kranten - enkele jaren geleden in 
Princeton University terechtgekomen. Voor de 
Franstalige Nèderlandse gazettes heeft de 
Franse historicus Pierre Rétat een 
systematisch onderzoek gedaan dat heeft 
geresulteerd in: Pierre Rétat (éd) Les Gazettes 
européennes de langue Française. Répertoire. 
Suivi d'une étude sur les fonds des gazettes à 
la Bibliothèque nationale de France par ].-M. 
Métivier, L. Portes, P. Rétat (Paris 2002). Dat 
repertorium geeft de vindplaatsen van niet 
minder dan 35 Franstalige Nederlandse 
kranten uit de periode 1620 tot 1800 in 
tientallen archieven en bibliotheken, van 
Berkeley tot Moskou en van Stockholm tot 
Napels. Daaronder 22 titels waarvan we zelf 
geen enkel exemplaar hebben. Van de overige 
13 hebben we maar (heel) weinig. 
Opmerkelijke vondst is ook dat in Genève 
tussen 1703 en 1767 herdrukken zijn 
uitgegeven (en bewaard) van de Gazette 
d'Amsterdam (1703-1764), de Gazette de la 
Haye (1765- 1766) en de GazeUe de Leyde (= 
Nouvelles extraordinaires de divers endroits) 
1766- 1767. Het zou een grote stap voorwaarts 
zijn als van die nu nog wereldwijd verspreide 
collecties kopieën verkregen kunnen worden 
om die vervolgens in elkaar te schuiven tot 
'jaargangen', met een volledig set in de 
Koninklijke Bibliotheek en het Persmuseum. 
Op die manier kunnen ook 
(universiteits)bibliotheken en stadsarchieven in 
het bezit komen van veel kranten die ze nu 
nog missen. Compleet zullen die reeksen nooit 
worden. Van veel kranten zijn wereldwijd 
slechts enkele (tientallen) exemplaren 
teruggevonden. van andere met name de 
Gazettes d'Amsterdam, Utrecht. La Haye, 
Rotterdam en Leyde echter vele honderden of 
zelfs duizenden. Schattenderwijs denk ik dat 
we inmiddels aardig in de buurt van een derde 
deel komen. Een volgende stap is dan een 
gedetailleerde bibliografische beschrijving. En 
met behulp van het aldus bijeengebrachte 
basismateriaal kan vervolgens ook de studie 
naar de inhoud van de berichtgeving. de 
verspreiding en receptie ervan en het gebruik 
dat er in het buitenland van is gemaakt ter 
hand worden genomen. Prof. Maier in Uppsala 
heeft al enkele publicaties op haar naam of op 
de rol staan. onder meer over de vertaling van 
zeventiende- eeuwse Nederlandse kranten in 
het Russisch en over de doeleinden daarvan. 



-

OUo Lankhorst heeft de afgelopen jaren al een en ander gepubliceerd over Franstalige Nederlandse 
kranten uit de zeventiende eeuw. 

Kortom, na door gebrek aan beschikbaar materiaal eeuwenlang fors gehandicapt te zijn geweest op 
het punt van brede kennis over onze oudste couranten, lijkt een kentering in het zicht te komen. Het 
Nederlands Persmuseum rekent het zich tot zijn taak daar een stevige bijdrage aan te leveren en de 
Vrienden willen het Persmuseum naar vermogen daartoe in staat stellen. 

(Rene Vos) 

23 mei 1626 
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Eerste gedrukte kr~ntenêldvertentie in de Tydingherituyt Verscheyde Quartierèn 
<r;,;. ,- '" ::.- ' 

VKTV 
Beurzen 2004 Voorthuizen 

(In samenwerking met de Documentatiegroep 40-45) 

zaterdag 12 juni 2004 

zaterdag 6 november 2004 
(inclusief jaarvergadering! 

Informatie en aanmelden voor kraam: 
dewitrosmalen@planet.nl /073-5214272 (na 20.00 uur) 

13 


