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Samenvatting  

 

Op 29 augustus 1902 kocht David Montezinos (1828-1916), boekverzamelaar en 

bibliothecaris van Ets Haim, de bibliotheek van de Portugese synagoge in Amsterdam, een 

boek van een straatverkoper terwijl hij naar de brand in het Floratheater stond te kijken. Het 

was een bundel met honderd nummers van een tot dan toe onbekende, in Amsterdam 

gedrukte Jiddisje krant, de Koerant, 1

 De Koerant publiceerde nieuws uit alle delen van de wereld, doorgaans vertaald uit 

Nederlandse kranten. De nummers van 9 augustus 1686 tot 3 juni 1687 zijn gedrukt en 

uitgegeven door de Asjkenazische drukker Oeri Faibesj Halevi. In het colofon wordt de naam 

van de zetter genoemd, die vermoedelijk ook de vertaler en redacteur was: Mousje bar 

Avrom Ovinoe, afkomstig uit de Moravische stad Nikolsburg (tegenwoordig Mikulov in 

Tsjechië), een Duitstalige christen die zich waarschijnlijk al voor zijn komst naar Amsterdam 

tot het jodendom had bekeerd. De naam van de door Halevi uitgegeven krant luidde 

Koeranten, in het meervoud, waarschijnlijk doordat de makers de betekenis van het 

Nederlandse woord ‘courant’ verkeerd begrepen. Van 6 juni tot 5 december 1687 werd de 

krant gedrukt en uitgegeven door de Sefardische drukker David de Castro Tartas, ditmaal wel 

onder de naam Koerant. Mousje bar Avrom Ovinoe wordt ook hier in het colofon genoemd, 

maar zonder de toevoeging ‘de zetter’. De krant verscheen meestal tweemaal per week, op 

dinsdag en vrijdag, maar tussen 6 december 1686 en 14 februari 1687 en van 8 augustus 

1687 tot het laatst bekende nummer van 5 december 1687 uitsluitend op vrijdag, 

waarschijnlijk uit financiële overwegingen. Het is niet bekend of er meer nummers hebben 

bestaan dan die in de door Montezinos aangeschafte bundel. 

 verschenen tussen 9 augustus 1686 en 5 december 

1687. Tot op de dag van vandaag is het de oudst bekende Jiddisje krant ter wereld en 

bovendien vrijwel de enige Jiddisje krant waarvan een substantieel aantal nummers bewaard 

is gebleven voordat in de negentiende eeuw de Oost-Europese Jiddisje pers ontstond. 

 De Koerant overleefde de Tweede Wereldoorlog en maakte in 1969 deel uit van de 

tentoonstelling ‘Joodse pers in de Nederlanden en in Duitsland 1674-1940’. In 1978 is een 

                                                 
1 In deze Nederlandse samenvatting gebruik ik de Nederlandse transcriptie Koerant; elders in dit proefschrift 

wordt de Engelse transcriptie Kurant gebruikt. Hetzelfde geldt voor andere Jiddisje en Hebreeuwse namen. 
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deel van de collectie van Ets Haim naar de Joodse Nationale en Universiteitsbibliotheek 

overgebracht. Sindsdien is de bundel spoorloos verdwenen. Gelukkig zijn er voor de 

verdwijning foto’s en microfiches gemaakt. 

 Zowel voor als na de Tweede Wereldoorlog hebben diverse wetenschappers uit binnen- 

en buitenland over de Koerant geschreven. Hun bijdragen zijn vooral descriptief van aard en 

hebben minder aandacht voor de vraag wat de makers van de krant wilden bereiken met de 

publicatie van de Koerant; welke representatie van de werkelijkheid ze hun lezers wilden 

bieden. 

 Hoewel zeventiende- en achttiende-eeuwse kranten vaak dezelfde bronnen gebruikten, 

regelmatig zonder bronvermelding elkaars teksten overschreven en zelden expliciet 

opiniërende artikelen publiceerden, bezaten ze toch elk een eigen karakter. Dit effect werd 

bereikt door het selecteren en benadrukken van bepaalde berichten en het weglaten van 

andere berichten en ook door verschil in taalgebruik en stijl. Elke krant ‘ordende de 

werkelijkheid’ op zijn eigen wijze en schotelde zijn lezers een bepaalde kijk voor op de 

gebeurtenissen in de wereld.  

 Een van de weinige onderzoeken naar dit aspect van de persgeschiedenis is Beschaafde 

vooruitgang. De wereld van de Leeuwarder Courant 1752-2002 van Marcel Broersma. 

Volgens Broersma kon en kan een krant alleen maar overtuigend en succesvol zijn als de 

krant en de lezer een gemeenschappelijk referentiekader hebben. Een krant kan hier bewust 

op aansturen, maar vaak gaat het ook min of meer onbewust, bijvoorbeeld doordat 

journalisten en lezers tot dezelfde sociaaleconomische en culturele groep behoren. In dat 

geval, betoogt Broersma, kan de krant een ‘imagined community of readers’ creëren. 

Hoewel de bedenker van deze term, Benedict Anderson, in zijn studie over het ontstaan van 

het nationalisme het begrip ‘imagined community’ in eerste instantie gebruikt om aan te 

tonen dat kranten lezers het gevoel kunnen geven dat ze tot een natie behoren, meent 

Broersma dat het begrip ook toepasbaar is op andersoortige gemeenschappen. Als mensen 

een krant lezen die hen aanspreekt, kunnen ze het gevoel krijgen dat ze behoren of zouden 

moeten behoren tot een gemeenschap die bepaalde kenmerken of waarden deelt, ook al 

kennen ze niet alle leden van die gemeenschap persoonlijk.  

 De vraag is of we het begrip ‘imagined community’ kunnen gebruiken om conclusies te 

trekken over de identiteit van de lezers van de Koerant en van de Koerant zelf. Hierover zijn 
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de meningen verdeeld. In de Inleiding worden de argumenten tegenover elkaar gezet, 

hetgeen uiteindelijk leidt tot de volgende onderzoeksvraag: 

 

De Koerant, en in het bijzonder de redacteur, ‘ordende de werkelijkheid’ door het 

materiaal van de bronnen te selecteren en te redigeren. Wat kunnen de selectie- en 

redactiemechanismen van de Koerant ons zeggen over de bedoelingen van de makers en 

over de aard van de ‘imagined community’ van lezers die de Koerant mogelijk heeft helpen 

creëren? 

 

Het onderzoek dat een antwoord op deze vraag moet geven, bestaat uit drie delen.  

 

Deel 1. Het landschap van de Koerant 

In welke wereld kwam de Koerant tot stand?  

Hoofdstuk 2. De belangrijkste gebeurtenissen in de Republiek der Zeven Verenigde 

Nederlanden en daarbuiten in 1686 en 1687 

In de Republiek zelf vormden de jaren 1686-1687 een vrij rustige periode tussen grote 

historische gebeurtenissen. De economie was opgekrabbeld na het Rampjaar 1672 en de 

daarop volgende oorlogen. Er waren spanningen met Frankrijk en Engeland, die in 1688 tot 

uitbarsting zouden komen, maar daarover werd in de Nederlandse pers weinig geschreven. 

Wel was er veel aandacht voor de ontberingen die de hugenoten (Franse protestanten) 

moesten lijden sinds de Franse koning Lodewijk XIV het Edict van Nantes in 1685 herriep. 

Hierdoor verloren de hugenoten hun burgerrechten, en velen ontvluchtten het land, onder 

andere naar Nederland. De meesten van hen waren hoogopgeleid en leverden een welkome 

bijdrage aan de Nederlandse economie. De publieke opinie was positief over hen, en de 

Nederlandse kranten – inclusief de Koerant – schreven vol mededogen over de ‘arme 

protestanten’ die door weer en wind naar Zwitserland vluchtten. 

 De meeste belangstelling in de Republiek ging uit naar een conflict waar het land slechts 

zijdelings mee te maken had: de oorlog tussen het Habsburgse en het Ottomaanse Rijk in 

Hongarije. Hoewel diverse West-Europese landen – waaronder de Republiek – handel 

dreven met Turkije, bestond er in de publieke opinie veel angst voor ‘de Turken’, die grote 

delen van Oost- en Zuid-Oost-Europa in hun macht hadden. Zeker na het beleg van Wenen in 

1683, waarbij de Turken slechts na een lange strijd teruggedreven konden worden, ontstond 
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het gevoel dat het christendom bedreigd werd door de islam. In 1684 sloot keizer Leopold I 

een ‘Heilig Verbond’ met Polen, Venetië en later ook Rusland. Het eerste grote wapenfeit 

was de herovering van de Hongaarse stad Boeda in september in 1686, en vele andere 

plaatsen volgden, zowel in Hongarije als in Dalmatië.  

Hoofdstuk 3. De Nederlandse pers  

De eerste krant in de Republiek was – voor zover bekend – de Courante uyt Italien, 

Duytslandt, &c.van de Amsterdamse uitgever Caspar van Hilten van 14 juni 1618, een maand 

na het uitbreken van de Dertigjarige Oorlog. In februari 1619 volgde de eveneens 

Amsterdamse Broer Jansz. met Tydinghen uit Verscheyde Quartieren. Het is waarschijnlijk 

geen toeval dat beide kranten kort na het uitbreken van de Dertigjarige Oorlog verschenen. 

In tijden van oorlog ontstaan vaak nieuwe kranten. Van Hilten en Jansz. presenteren zich als 

respectievelijk Courantier en Oudt-Courantier van (waarschijnlijk) stadhouder prins Maurits. 

Het is niet duidelijk of ‘courantier’ ‘oorlogscorrespondent’ betekent of ‘nieuwsschrijver’. Van 

Van Hilten zijn verder geen publicaties bekend, waarschijnlijk was hij vooral boekverkoper. 

Van Broer Jansz. zijn wel diverse publicaties bekend, meestal uitgebreide nieuwsberichten. 

 In Amsterdam verschenen in de loop van de zeventiende eeuw nog verscheidene andere 

kranten, maar de meeste verdwenen ook weer snel. In de jaren zeventig en tachtig 

verschenen er onder de naam Amsterdamsche Courant drie onafhankelijke kranten. Pas in 

februari 1686 verleende het Amsterdamse gemeentebestuur aan Casparus Commelin het 

alleenrecht om driemaal per week, op dinsdag, donderdag en vrijdag, de Amsterdamse 

Courant uit te geven en te drukken. Een jaar later werd deze krant een van de twee 

belangrijkste bronnen van de Koerant. 

 Ook buiten Amsterdam verschenen kranten. De meest succesvolle was de Haerlemse 

Courant, later Oprechte Haerlemse Courant, in 1656 opgericht door Abraham Casteleyn, een 

van de belangrijkste en hoogst gewaardeerde medewerkers van de Courante uyt Italien, 

Duytslandt, &c. Ook na zijn dood in 1681 werd zijn krant door velen als de beste van de 

Republiek beschouwd (tachtig of negentig procent van de oplage werd buiten Haarlem 

verkocht), en wellicht is dat de reden dat de Koerant vanaf het begin deze krant als bron 

gebruikte. 

 In 1686 richtte Daniël van Gaasbeeck de Ordinaire Leydse Courant op. Hiervan zijn de 

nummers van 30 maart 1686 tot 2 januari 1687 bewaard gebleven. Enkele berichten daarvan 

hebben waarschijnlijk als bron gediend voor de Koerant. Van de waarschijnlijke opvolger van 



Samenvatting 

253 
 

deze krant, de Opregte Leydse Courant, eveneens uitgegeven door Daniël van Gaasbeeck, 

zijn de nummers van 10 en 17 september 1687 bewaard gebleven. 

 In Amsterdam werden ook veel buitenlandstalige kranten uitgegeven, vooral Franstalige. 

In de meeste gevallen waren dit letterlijke vertalingen van Nederlandse kranten, maar na 

1685 waren er ook gevluchte hugenoten die onafhankelijke Franstalige kranten 

publiceerden.  

 David de Castro Tartas, de tweede uitgever van de Koerant, was tevens de uitgever van 

de Spaanstalige Gazeta de Amsterdam en de Italiaanse Gazzetta d’Amsterdam. Geen van 

beide bevatten joods nieuws. De Gazeta, die eenmaal per week uitkwam en in elk geval is 

verschenen tussen 1672 en 1702, was waarschijnlijk vooral bestemd voor de drieduizend 

Sefardische joden in Amsterdam, maar het feit dat er ook exemplaren zijn gevonden in 

Spaanse bibliotheken, kan erop duiden dat de krant ook buiten de Republiek werd gelezen. 

Van de Gazzetta zijn slechts twee exemplaren bekend, van maandag 30 januari en 

donderdag 14 september 1673. Het is onwaarschijnlijk dat deze kranten een bron zijn 

geweest voor de Koerant en het is bovendien niet te controleren, omdat er geen exemplaren 

bewaard zijn gebleven uit de periode dat de Koerant verscheen. Wel zouden ze als 

inspiratiebron gediend kunnen hebben voor de eerste uitgever en de redacteur van de 

Koerant. Daarom is het de moeite waard het gebruik van de bronnen, de presentatie van het 

nieuws en de wijze van redigeren van beide kranten nader te bestuderen om ze later (met 

name in hoofdstuk 8) te kunnen vergelijken met de Koerant. 

 De Gazeta de Amsterdam van 7 januari 1675 heeft als voornaamste bron de Oprechte 

Haerlemse Courant van 5 januari 1675, één bericht is waarschijnlijk ontleend aan de 

Franstalige La Gazette d’Amsterdam van 3 januari 1675 van de Nederlandse uitgever 

Corneille (Cornelis) Janz. Zwol, en van enkele berichten is de bron niet te achterhalen. De 

Oprechte Haerlemse Courant van 1 en 3 januari 1675 en La Gazette d’Amsterdam van 1 

januari 1675 zijn niet gebruikt. De vertaling is zowel inhoudelijk als stilistisch tamelijk 

getrouw. Wel is de vertaling opmerkelijk genoeg hier en daar wat ‘katholieker’ geworden: 

‘het Spaensse Hof’ wordt bijvoorbeeld ‘La Corte Catholica’. Dit lijkt erop te duiden dat de 

krant wel degelijk (ook) voor een niet-joods publiek was bestemd. Alle berichten zijn enkele 

dagen gepostdateerd, waarschijnlijk om actueler te lijken. De geografische volgorde van de 

berichten volgt in grote lijnen die van de Oprechte Haerlemse Courant.  
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 De Gazzetta d’Amsterdam van 14 september 1673 ontleent ruim een derde aan de 

Oprechte Haerlemse Courant van 12 september 1673, bijna een derde aan La Gazette 

d’Amsterdam van 12 september 1673 en bijna een derde kan niet worden getraceerd. De 

wel aanwezige Amsterdamsche Courant is niet gebruikt. De vertaling is vrij getrouw, en net 

als in de Gazeta zijn de meeste berichten van de Gazzetta gepostdateerd. 

 De meeste Nederlandse kranten bestonden uit een dubbelzijdig bedrukt half foliovel, 

aanvankelijk gedrukt in een gothische letter, later, in de periode van de Koerant, in een 

moderne drukletter. Tussen november 1684 en februari 1686 verscheen de Amsterdamse 

Courant in vier pagina’s kwarto. Daarna ging hij weer over op het vertrouwde half-

folioformaat. Ook de Ordinaire Leydse Courant (30 maart 1686 tot 2 januari 1687) verscheen 

in vier pagina’s kwartoformaat, terwijl de Opregte Leydse Courant (september 1687) in 

dubbelzijdig half folio verscheen. Het fomaat van de Koerant, vier pagina’s octavo, is voor 

zover bekend nooit gebruikt voor Nederlandse kranten. 

 Over de oplage en het aantal lezers van de Nederlandse kranten in de zeventiende eeuw 

is weinig met zekerheid te zeggen. Op grond van niet al te goed beargumenteerd giswerk 

van diverse onderzoekers zouden we kunnen veronderstellen dat de oplage van zowel de 

Oprechte Haerlemse Courant als de Amsterdamse Courant in 1686 en 1687 2000 exemplaren 

bedroeg, en dat de kranten in Amsterdam, met een volwassen bevolking van 100.000, door 

20.000 tot 40.000 mensen (twintig tot veertig procent) gelezen werden. 

 Van de kranten die in 1686 en 1687 in de Republiek verschenen, zijn al de Oprechte 

Haerlemse Courant, de Amsterdamse Courant, de Ordinaire Leydse Courant en de Opregte 

Leydse Courant genoemd. Volgens een aantekening achter in de bundel die de Ordinaire 

Leydse Courant bevat, kan behalve op zondag elke dag een krant gelezen worden. Naast de 

al genoemde is dat ook nog de Utrechtse Courant. Daarvan heb ik echter geen exemplaar 

van de juiste datum kunnen vinden. 

Hoofdstuk 4. De lezers van de Koerant  

Nadat in de zestiende eeuw een grote groep Sefardische joden in Amsterdam was 

neergestreken, kwamen er na het uitbreken van de Dertigjarige Oorlog in 1618 steeds meer 

Asjkenazische joden uit Duitsland. Daar kwamen later nog joden uit Polen bij, op de vlucht 

voor de pogroms van Oekraïense Kozakkenleider Chmielnicki (1648-1650), en Poolse en 

Litouwse joden op de vlucht voor de oorlog tussen Polen en Rusland en Polen en Zweden 

(1655). Niet iedereen kwam overigens vanwege het oorlogsgeweld naar Amsterdam, de stad 
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raakte ook bekend als een stad waar het relatief goed toeven was voor joden. De Sefardiem, 

die gemiddeld ontwikkelder en beter geïntegreerd waren dan de Asjkenaziem, waren niet 

blij met deze aanwas. Niettemin voelden ze zich verantwoordelijk voor hun geloofsgenoten, 

ze zamelden geld in voor vluchtelingen en zorgden voor werkgelegenheid voor hen. Aan het 

eind van de zeventiende eeuw woonden er achtduizend joden in de Republiek, van wie 

zesduizend in Amsterdam. Drieduizend van hen waren Jiddisj sprekende Asjkenaziem. Onder 

hen, en misschien onder enkele kleine gemeenschappen buiten Amsterdam moeten zich de 

lezers van de Koerant hebben bevonden. Amsterdam was in de zeventiende eeuw het 

centrum van de Hebreeuwse en Jiddisje boekproductie, zowel voor de binnenlandse als de 

buitenlandse markt. We weten niet wat de Asjkenazische joden in de Republiek lazen, maar 

als we afgaan op de Jiddisje publicaties die we nu nog kennen, moeten we vaststellen dat de 

Koerant de enige Jiddisje publicatie was die niet in de joodse traditie was geworteld. Toch is 

het wel voor te stellen dat er behoefte bestond aan een Jiddisje krant. Hoewel er nog steeds 

veel armoede heerste, waren er inmiddels ook een aantal min of meer vermogende 

Asjkenazische zakenlieden, die het Nederlands nog onvoldoende beheersten, maar 

waarschijnlijk wel behoefte hadden aan een krant om op de hoogte te blijven van de situatie 

in de wereld, en om op voet van gelijkwaardigheid mee te kunnen praten met hun niet-

joodse zakenrelaties. Dat zou ook kunnen blijken uit de Jiddisje loechot, joodse almanakken, 

die behalve een joodse kalender en allerlei wetenswaardigheden ook altijd een christelijke 

kalender bevatten om aan te geven op welke dagen er zaken gedaan konden worden. 

  De vraag hoeveel lezers de Koerant had, is moeilijk te beantwoorden. Volgens de 

schatting in hoofdstuk 3 las twintig tot veertig procent van de volwassen Amsterdamse 

bevolking een krant en werd één exemplaar door vijf tot tien mensen gelezen. Als we deze 

schatting toepassen op de Asjkenazische joden en de Koerant, komen we uit op tussen de 

driehonderd en achthonderd lezers (twintig tot veertig procent van vijftienhonderd 

volwassen Asjkenaziem, of tweeduizend als we de Asjkenaziem van buiten Amsterdam 

meetellen), en een oplage tussen de dertig en honderdzestig. Aangezien de Asjkenazische 

joden tot de armste inwoners van Amsterdam behoorden, zijn deze aannamen wellicht te 

rooskleurig. Misschien las men de krant in de synagoge en lag de oplage lager. 

 

Deel 2. De Koerant en zijn makers 

Hoe ziet de Koerant eruit en wie waren de makers? 
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Hoofdstuk 5. Analytisch-bibliografische beschrijving 

Dit hoofdstuk geeft een gedetailleerde analytisch-bibliografische beschrijving van de bundel 

met de honderd exemplaren van de Koerant. Het octavoformaat zou erop kunnen duiden 

dat Oeri Faibesj Halevi zich voor het uiterlijk van de krant liet inspireren door de Gazeta de 

Amsterdam van David de Castro Tartas, al is die nog kleiner van formaat. Na de overnamen 

in juni 1687 bracht Tartas enkele wijzigingen aan, zoals een grotere titel en het wapen van 

Amsterdam, waardoor de gelijkenis met de Gazeta nog groter werd.  

Hoofdstuk 6. De makers 

De eerste drukker en uitgever van de krant was de Asjkenazische Oeri Faibesj Halevi (1627-

1715). Zijn grootvader Oeri Halevi en zijn vader Aron Halevi zouden de eerste leraren zijn 

geweest die de Sefardische immigranten aan het begin van de zeventiende eeuw weer 

vertrouwd maakten met de joodse gebruiken. Oeri Faibesj Halevi raakte daardoor al vroeg 

vertrouwd met de Sefardische gemeenschap en was er zelfs een tijdlang lid van, iets wat 

vrijwel nooit werd toegestaan aan Asjkenazische joden. Mede door zijn huwelijk met zijn 

nichtje, wier vader oorspronkelijk niet-joods was, had hij ook contacten in de niet-joodse 

wereld. Halevi begon in 1658 zijn eigen drukkerij en uitgeverij en werd al snel een van de 

toonaangevende joodse drukkers van Amsterdam en, omdat Amsterdam het centrum was 

van de joodse boekdrukkunst, van de wereld. De meeste uitgaven waren religieuze werken 

in het Hebreeuws en Jiddisj, maar hij gaf ook fictieboeken en historische werken uit. Zijn 

meest ambitieuze project was de uitgave van een Jiddisje vertaling van de Hebreeuwse 

Bijbel, die hem financieel aan de rand van de afgrond bracht. In 1686 moest hij een deel van 

zijn inventaris verpanden en drukte hij alleen werk dat door anderen gefinancierd werd. 

1686 was ook het jaar waarin het voor zover bekend eerste exemplaar van de Koerant 

verscheen. Het is niet bekend wie daartoe het initiatief nam en wie de uitgave financierde. 

Mogelijk werd Halevi geïnspireerd door Sefardische en christelijke drukkers, met wie hij veel 

omging, niet alleen door zijn familiegeschiedenis, maar ook doordat er, anders dan in andere 

geledingen van de maatschappij, juist in de drukkers- en uitgeverswereld veel contact was 

tussen Asjkenaziem en Sefardiem en tussen joden en christenen. Halevi schreef in het 

voorwoord van de door hem gepubliceerde Jiddisje Bijbelvertaling dat de Sefardiem hem 

inspireerden om te publiceren in de spreektaal, en ook dat de Bijbelvertaling – die 

geïnspireerd was door de Nederlandse Statenvertaling – het joden mogelijk maakte om met 

kennis van zaken discussies aan te gaan met christenen. Misschien wilde hij met de Koerant 



Samenvatting 

257 
 

de joden de gelegenheid geven om mee te praten over de toestand in de wereld. Waarom 

de Koerant in juni 1687 werd overgenomen door Tartas, wordt nergens vermeld, maar het 

zou kunnen dat hij minder goed verkocht werd dan verwacht. 

 Halevi bleef nog tot 1689 actief als drukker en uitgever in Amsterdam. Vervolgens vertrok 

hij naar Polen om daar een eigen drukkerij/uitgeverij te beginnen. In 1705 kwam hij terug 

naar Nederland, maar zijn familie bleef tot in de twintigste eeuw in Polen actief in het 

drukkersvak. 

 De Sefardische jood David de Castro Tartas (ca. 1625-ca. 1700) werd geboren in het Zuid-

Franse stadje Tartas. In 1640 kwam hij met zijn ouders naar Nederland. Hij begon zijn 

drukkersloopbaan bij de eerste joodse drukkerij in Amsterdam, die van Menasseh ben Israel, 

en begon in 1662 zijn eigen drukkerij en uitgeverij. Hij was minder ambitieus dan Halevi. Hij 

publiceerde vooral gebedenboekjes in het Hebreeuws en het Spaans, maar ook een aantal 

Jiddisje fictie- en geschiedenisboeken en een handboek voor de joodse reiziger. Daarnaast 

gaf hij kranten uit. De bekendste was de hierboven besproken Spaanse Gazeta de 

Amsterdam, die zeker dertig jaar bestaan heeft, en die waarschijnlijk zowel voor joden als 

niet-joden bestemd was. Verder gaf hij de Italiaanse Gazzetta d’Amsterdam uit. Het lag 

daarom voor de hand dat hij de uitgave van de Koerant zou overnemen. Hij gaf de krant een 

wat professioneler aanzien, maar verder veranderde er weinig. Waarschijnlijk moest ook hij 

na enige tijd concluderen dat er geen winst te behalen viel met de Koerant.  

 Tartas bleef tot 1697 actief, verkocht toen zijn zaak en vertrok met onbekende 

bestemming uit Amsterdam.  

 Mousje bar Avrom Ovinoe (?-1733/1734) werd als Duitstalige christen geboren in het 

Moravische Nikolsburg (nu het Tsjechische Mikulov), bekeerde zich tot het jodendom, 

trouwde in 1680 met een joodse vrouw en kwam waarschijnlijk begin jaren tachtig naar 

Amsterdam. Zijn naam wordt voor het eerst genoemd in 1686, als de Jiddisje vertaler van 

een door Oeri Faibesj Halevi uitgegeven Hebreeuws boek. Blijkbaar beheerste hij dus zowel 

het Hebreeuws als het Jiddisj. In hetzelfde jaar verscheen het – voor zover bekend – eerste 

nummer van de Koerant, waarin hij als zetter wordt genoemd. Aangezien hij Duitstalig was 

en het Latijnse alfabet beheerste, had hij waarschijnlijk niet zoveel moeite met de 

Nederlandse krantenberichten en ligt het voor de hand dat hij ook optrad als vertaler en 

redacteur. Zetters fungeerden vaak als intermediair tussen de joodse en de christelijke 

wereld en trokken soms heel Europa door om hun diensten aan te bieden. Aangezien er 
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weinig aan de stijl van de berichten veranderde, is het waarschijnlijk dat Mousje voor Tartas 

hetzelfde werk bleef doen als voor Halevi. 

 Het laatst bekende nummer van de Koerant verscheen op 5 december 1687. Het is 

mogelijk dat het blad daarna nog heeft voortbestaan, maar erg lang zal dat niet geweest zijn, 

want Mousje begon voor zichzelf. Na een moeizame start als drukker in Nederland vertrok 

hij naar Duitsland, waar hij na enige omzwervingen universiteitsdrukker in Halle werd en 

daarnaast met de hulp van zijn tien kinderen zijn eigen drukkerij en uitgeverij opzette. Hij 

publiceerde nog enkele interessante werken op het grensvlak van jodendom en 

christendom, zoals een Hebreeuwse vertaling van het Nieuwe Testament en Teloës Mousje 

(1711), dat beschouwd wordt als het oudste aardrijkskundeboek in het Jiddisj. Hij stelde het 

samen uit twee bronnen, het Hebreeuwse Iggeret orhot olam van Avaham Farissol (1587) en 

een Duitse vertaling van het Latijnse Tabularum Geographicarum Contractarum (1600) van 

de Nederlandse – christelijke – geograaf Petrus Bertius. De manier waarop Mousje met zijn 

bronnen omging, doet denken aan zijn redactie van de Koerant: hij kortte de tekst in, 

verwijderde expliciet christelijke elementen, maar handhaafde het christelijke perspectief en 

voegde geen specifiek joodse elementen toe.  

 Zijn laatste publicaties dateren van 1714, maar zijn kinderen zetten zijn werk voort. Hij 

stierf waarschijnlijk in 1733 of 1734. 

 

Deel 3. De redacteur aan het werk 

Dit deel vormt de kern van het onderzoek. We kijken als het ware mee over de schouder van 

de redacteur en zien hoe hij ‘de werkelijkheid ordent’. 

Hoofdstuk 7. De bronnen van de Koerant 

Om te weten te komen wat de bronnen van de Koerant zijn, is een representatieve 

steekproef van dertig nummers van De Koerant genomen, die vergeleken is met de nog 

beschikbare Nederlandse kranten uit die periode: de Oprechte Haerlemse Courant, de 

Amsterdamse Courant, de Ordinaire Leydse Courant (in 1686) en de Opregte Leydse Courant 

(in september 1687). Daaruit bleek dat tussen 3 september 1686 en 31 januari 1687, toen de 

krant werd uitgegeven door Oeri Faibesj Halevi, de Oprechte Haerlemse Courant de 

voornaamste bron was van de Koeranten (79,8 %), gevolgd door de Ordinaire Leydse Courant 

(10,0 %). De Amsterdamse Courant is waarschijnlijk niet gebruikt, en van 10,1 % is geen bron 

te achterhalen. 
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 Tussen 18 februari en 3 juni 1687, de periode waarin de Koerant, nog steeds uitgegeven 

door Halevi, ook de Amsterdamse Courant gebruikt, ziet de verdeling er anders uit: 47,6 % 

heeft de Oprechte Haerlemse Courant als bron, 40,3 % de Amsterdamse Courant, en 12,1 % 

komt uit onbekende bron. 

 In de periode dat David de Castro Tartas de Koerant uitgaf, van 6 juni tot 5 december 

1687, is 41,5 % ontleend aan de Oprechte Haerlemse Courant, 50,6 % aan de Amsterdamse 

Courant, en 7,9 % komt uit onbekende bron. De twee nog bestaande nummers van de 

Opregte Leydse Courant zijn niet gebruikt. 

 Wat het gebruik van de bronnen betreft, lijkt er – met uitzondering van de eerste 

maanden, toen de Amsterdamse Courant niet werd gebruikt – geen verschil te bestaan 

tussen de nummers die door Halevi werden uitgegeven en die van Tartas. Ook is er geen 

significant verschil tussen de dinsdagse en de vrijdagse uitgaven van de Koerant.  

Hoofdstuk 8. Selectie en redactie: detailonderzoek 

Om zo nauwkeurig mogelijk de werkmethode van de redacteur te bestuderen heb ik vier 

nummers van de Koerant integraal vergeleken met de Nederlandse kranten die de bron 

zouden kunnen zijn. De manier waarop de redacteur de bronnen heeft gebruikt, laat zien dat 

hij een bekwaam vertaler en redacteur was, die zijn taak serieus nam. Er is geen verandering 

van inhoud en stijl te ontdekken tussen de exemplaren van Halevi en Tartas.  

 Hoewel de Amsterdamse Courant op de eerste maanden na net zo’n belangrijke bron was 

als de Oprechte Haerlemse Courant, was er een duidelijke taakverdeling. In de lange 

berichten, meestal over de oorlog in Hongarije, begint de Koerant doorgaans met berichten 

ontleend aan de Oprechte Haerlemse Courant en vult die aan met berichten uit de 

Amsterdamse Courant. Een methode die ook gebruikt wordt door de Gazeta de Amsterdam 

en de Gazzetta d’Amsterdam.  

 Vooral in de periodes dat de Koerant één keer per week verscheen, waren er meer 

nummers van de bronnen voorhanden. Die probeerde de redacteur ook allemaal te 

gebruiken en door behendig ‘knippen en plakken’ tot één lopend verhaal te maken. Hier 

toonde hij zijn grote redactionele kwaliteiten. Mogelijk was dit een van de oorzaken van het 

– vermoedelijk – korte bestaan van de Koerant: het was te arbeidsintensief voor één man.  

 Om tegemoet te komen aan de behoeften van de (beoogde) lezers beschreef de 

redacteur de gebeurtenissen in eenvoudiger bewoordingen en gaf hij vaak wat extra uitleg. 

De gemiddelde lezer van de Koeranten was minder vertrouwd met de niet-joodse 
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buitenwereld dan de lezers van de Nederlandse kranten. Maar dat was niet de enige reden 

dat hij zowel de taal als de syntaxis versimpelde. Het zeventiende-eeuwse Nederlands was 

dol op complexe zinsstructuren. Het Jiddisj was een taal voor dagelijks gebruik met een 

eenvoudiger structuur. Het is bewonderenswaardig hoe de redacteur zijn weg weet te 

vinden in de meanderende Nederlandse zinnen en ze vertaalt in eenvoudig, goed leesbaar 

Jiddisj. Al komt het een enkele keer voor dat hij zich vergist. De Gazeta en de Gazzetta doen 

minder moeite om taal en stijl te versimpelen, waarschijnlijk zowel omdat hun lezerspubliek 

beter was opgeleid als omdat zeventiende-eeuws Spaans en Italiaans ook een complexe 

zinsstructuur gebruikten. 

 Een opmerkelijk kenmerk van de Koerant is het neutrale, onpartijdige perspectief. Vrijwel 

alle Nederlandse kranten, en ook de Gazeta en de Gazzetta, beschrijven de gebeurtenissen 

vanuit het perspectief van de correspondent. Zo worden de soldaten van het Habsburgse 

leger in de Nederlandse kranten aangeduid als ‘d’onse’. De Koerant maakt daar consequent 

‘di kaisrisje’ (‘de keizerlijken’) van. Dit toont enerzijds de behoefte van de Koerant om zich 

enigszins afzijdig te houden – een gevoel dat veel joden waarschijnlijk deelden – en 

anderzijds het streven van de redacteur om een consistent verhaal te presenteren. 

Hoofdstuk 9. Onderwerpen in de Koerant en zijn bronnen 

In hoofdstuk 8 werd al duidelijk dat de Koerant aan bepaalde onderwerpen – met name de 

oorlog tussen de Habsburgers en de Turken – meer aandacht geeft dan aan andere. In 

hoofdstuk 9 wordt onderzocht welke onderwerpen de meeste ruimte krijgen in de Koerant 

en welke juist minder, en hoe deze keuze verschilt van die in de Oprechte Haerlemse Courant 

en de Amsterdamse Courant. Hiervoor zijn de onderwerpen in alle honderd nummers van de 

Koerant geclassificeerd en aan de hand van het aantal regels dat de verschillende 

onderwerpen innemen, vergeleken met een representatieve steekproef van de beide 

Nederlandse kranten. De resultaten zijn opmerkelijk. Zowel in de Koerant als in de 

Nederlandse kranten neemt de oorlog van de Habsburgers tegen de Turken de meeste 

ruimte in, maar terwijl het in de Nederlandse kranten om ruim zeventien procent gaat, is het 

aandeel in de Koerant 53 procent. Dit onderwerp wordt op grote afstand gevolgd door de 

andere gewapende conflicten van het ‘Heilige Verbond’ tegen de Turken: de oorlog van de 

Venetianen in Dalmatië en van de Polen en Russen (allebei ruim tien procent), en berichten 

over de onder Turks gezag staande Noord-Afrikaanse piraten (bijna zes procent). In de 

beperkte ruimte die rest, besteedt de Koerant ook nog relatief veel aandacht aan de 
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gewapende conflicten tussen Duitsland en Denemarken en tussen Frankrijk en Duitsland en 

Zwitserland, en aan nieuws over hugenoten. 

 Het beeld in de Nederlandse kranten, die onderling weinig verschillen in onderwerpkeuze, 

is heel anders. De oorlog in Hongarije krijgt maar iets meer ruimte dan voor politiek nieuws 

en ‘royaltynieuws’ uit Nederland, gevolgd door Nederlandse scheepsberichten, politiek 

nieuws uit Engeland, Duitsland en Frankrijk (allemaal rond de tien procent).  

 Kortom, terwijl de nadruk in de Koerant ligt op de belangrijke gewapende conflicten in 

Europa, berichten de Nederlandse kranten, naast de oorlog in Hongarije, vooral over 

politiek, zowel in de Republiek als daarbuiten. Wellicht is dit te verklaren doordat veel lezers 

van de Koerant of hun ouders gevlucht waren voor oorlogsgeweld in Duitsland en Polen, en 

daar nog familie hadden. Bovendien waren de weinige Asjkenazische zakenlieden in de 

Republiek, met name de familie Gomperz, betrokken bij de bevoorrading van het 

Habsburgse leger in Hongarije.  

 Het politieke nieuws, dat blijkbaar grote interesse van de Nederlandse lezers had, sprak 

de lezers van de Koerant kennelijk minder aan. Ze waren nog geen staatsburgers en konden 

zich waarschijnlijk minder identificeren met de Nederlandse en buitenlandse politiek.  

 Het feit dat meer dan de helft van de ruimte van de Koerant in beslag genomen wordt 

door oorlogsnieuws betekent niet dat de Koerant ander nieuws negeert. Vrijwel alle 

onderwerpen uit de Nederlandse kranten komen aan bod, zij het dat de ruimte daarvoor 

beperkt is. Zo besteedt de Koerant relatief veel ruimte aan human-interestberichten, 

waaronder natuurrampen, ongelukken en sensatienieuws als de geboorte van een kind met 

twee hoofden. Opmerkelijk genoeg zijn er ook diverse berichten over ongehoorzame 

monniken en nonnen, en zelfs over wonderen van een katholieke heilige.  

 Er zijn relatief weinig berichten over joden. Dit komt waarschijnlijk doordat de bronnen 

daar weinig over schreven en de redacteur door de hoge tijdsdruk geen tijd had om naar 

andere bronnen te zoeken. Toch zijn de weinige berichten over joden die deel uitmaken van 

de steekproef in hoofdstuk 8, wel op een bepaalde manier geredigeerd. Er wordt 

bijvoorbeeld een gebed of een verzuchting aan toegevoegd. Om te kijken of dit ook bij 

andere berichten het geval is, heb ik de belangrijkste berichten over joden in de Koerant 

bekeken. De meeste hebben betrekking op de herovering van Boeda door de Habsburgers. 

Geen onverdeeld genoegen voor de daar wonende joden, want zij werden door de 

Habsburgers als Turken beschouwd. Uit andere bronnen weten we dat ze vaak gegijzeld, 
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mishandeld en gedood werden. De Koerant volgt echter grotendeels de berichtgeving van de 

Oprechte Haerlemse Courant, waarin wel melding wordt gemaakt van gijzeling en dreigende 

moord, maar op een nogal afstandelijke toon, terwijl de joden bovendien door een 

Habsburgse generaal worden gered. Een joods perspectief ontbreekt hier volkomen.  

 

Conclusies 

In de voorgaande hoofdstukken heb ik geprobeerd een antwoord te vinden op de volgende 

vraag: De Koerant, en in het bijzonder de redacteur, ‘ordende de werkelijkheid’ door het 

materiaal van de bronnen te selecteren en te redigeren. Wat kunnen de selectie- en 

redactiemechanismen van de Koerant ons zeggen over de bedoelingen van de makers en 

over de aard van de ‘imagined community’ van lezers die de Koerant mogelijk heeft helpen 

creëren? 

 

De twee vermoedelijke initiatiefnemers van de Koerant, de eerste drukker Oeri Faibesj 

Halevi en de zetter Mousje bar Avrom Ovinoe, waren allebei mannen met originele ideeën 

die niet bang waren om risico’s te nemen. Zij wilden hun beoogde lezers wel degelijk iets 

meegeven: de mogelijkheid om verder te kijken dan hun eigen gemeenschap, en om te 

communiceren met hun niet-joodse stad- of zelfs landgenoten.  

 De tweede drukker, David de Castro Tartas, was – voor zover bekend – de enige 

‘krantenman’ onder de joodse drukkers. Aangezien de andere kranten die we van hem 

kennen, de Spaanse Gazeta de Amsterdam en de Italiaanse Gazzetta d’Amsterdam, niet 

joods van karakter zijn, is het onwaarschijnlijk dat Tartas uitgesproken ideeën had over de 

identiteit van de Koerant als krant voor de Asjkenazische ‘imagined community’. Maar 

blijkbaar zag hij als ervaren krantenuitgever wel mogelijkheden om van de Koerant een 

commercieel succes te maken.  

 Uit het deel ‘De redacteur aan het werk’ blijkt dat de redacteur zijn best deed om het 

nieuws uit de bronnen aan te passen aan de behoeften van de lezers, door de selectie van 

de bronnen, door het verduidelijken van de berichtgeving en het versimpelen van taal en 

zinsbouw, en door consequent voor een neutraal, onpartijdig perspectief te kiezen. De 

meest opvallende redactionele ingreep is de ruimte die hij aan de verschillende 

onderwerpen geeft. In de Koerant zijn de hoofdthema’s de gewapende conflicten tussen de 

Europese legers en de Turken, en in het bijzonder de oorlog tussen de Habsburgers en de 
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Turken in Hongarije, in de Nederlandse kranten is er ook aandacht voor de oorlog in 

Hongarije, maar veel minder, en daarnaast scoort politiek nieuws in binnen- en buitenland 

hoog. Hierdoor biedt de redacteur zijn lezers een andere kijk op de werkelijkheid. 

 Opmerkelijk is dat er relatief weinig aandacht is voor joodse onderwerpen en dat daarbij 

vrijwel geen joodse bronnen worden gebruikt. Vermoedelijk doordat die niet direct 

voorhanden waren en de redacteur onder grote tijdsdruk moest werken.  

 Als de berekening in hoofdstuk 4 klopt, zou de oplage van de Koerant tussen de dertig en 

honderdzestig liggen. Een laag, en misschien té laag aantal om er een rendabel product van 

te maken. Te meer daar het produceren van de krant een arbeidsintensief proces was. Het 

zijn geen bemoedigende tekenen dat Halevi in juni 1687 de krant overdeed aan Tartas, dat 

Tartas waarschijnlijk ook vrij snel stopte met de uitgave en dat Mousje in 1688 voor zichzelf 

begon, waarna er geen spoor van de Koerant meer gevonden kan worden.  

 Misschien kwam de Koerant te vroeg en kon de Asjkenazische gemeenschap zich niet 

identificeren met de ‘imagined community’ die de Koerant probeerde te creëren. Misschien 

was de Koerant nog te weinig joods van karakter voor de gemiddelde lezer. Ondanks de 

indrukwekkende pogingen van de makers lijkt het erop dat de eerste Jiddisje krant ter 

wereld onvoldoende publiek wist te trekken en geen lang leven beschoren was.  

 

Het vervolg 

Van de periode na de publicatie van het laatste nummer van de Koerant zijn er nauwelijks 

Jiddisje kranten bewaard gebleven in Nederland, en evenmin in het buitenland. Er bestaan 

twee nummers van de Dirnfurter prifilegirte tsaitoeng, uit Dyhernfurth bij Breslau, van 

vrijdag 13 december 1771 en van vrijdag 10 januari 1772. Deze kranten bevatten, net als de 

Koerant, voornamelijk internationaal nieuws.  

 De enige andere in Nederland gedrukte krant die nog bekend is, is de Wochentliche 

berichtn anlangende di jettsige oemsjtendig hejtn (Wekelijkse berichten betreffende de 

huidige omstandigheden) van 10 januari 1781, uitgegeven door de bekende Amsterdamse 

uitgever Proops. Van dit ene nummer, een eenzijdig bedrukt half foliovel, zijn drie 

exemplaren bewaard gebleven, die allemaal gediend hebben ter versteviging van een 

boekband. Volgens een mededeling onderaan verscheen de krant – ondanks de naam – 

tweemaal per week, op dinsdag en vrijdag. 10 januari 1781 was overigens een woensdag. 

Het is niet bekend of er nog meer nummers zijn verschenen. Enkele weken eerder, op 20 
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december1780, was de Vierde Engelse Oorlog uitgebroken, en het grootste deel van de 

krant is daar dan ook aan gewijd. 

 De allerlaatste West-Europese Jiddisje krant die we kennen is de Tsaitoeng, die in 1789 en 

1790 eenmaal per week verscheen in het Franse Metz. 

 In de negentiende eeuw stierf het Jiddisj als spreek- en schrijftaal in Nederland langzaam 

maar zeker uit, en pas halverwege de eeuw verschenen er weer joodse weekbladen – in het 

Nederlands.  

 


