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SAINT-ANDREWS. Een mix van
belangrijk Europees nieuws.
Dat bracht de eerste Utrechtse
krant, die –naar nu blijkt– 35
jaar eerder is gepubliceerd dan
eerder werd aangenomen.

Dat ontdekte Arthur der Wedu-
wen, promovendus aan de uni-
versiteit van het Schotse St.-An-
drews. Begin deze maand schreef
hij erover in het wetenschappe-
lijke tijdschrift Quaerendo.
Tot nu toe werd aangenomen

dat Gerard Lodewijk van der
Macht –na zijn verbanning uit
Holland– met de ”Mercurius” de
eerste Utrechtse krant in 1658
publiceerde. Die blijkt echter de
”Nieuwe Courante uyt Italien,

Duytslandt, ende Nederlant” van
donderdag 5 januari 1623 te zijn.
De uitgever, Adriaen Leenaertsz,
was een „echte nieuwtjesjager uit
de eerste eeuw van de nieuws-
krant”, aldus Der Weduwen.
Het nieuws in dit prototype

van een krant was „opmerkelijk
oud”, aldus de wetenschapper.
Het oudste nieuws gebeurde op 1
december 1622, ruim een maand
voor de publicatie. Der Weduwen
wijt die late berichtgeving aan de
weeromstandigheden, het was
winter, en het feit dat nieuws
via de vijandelijke linies moest
komen. De Republiek verkeerde
destijds nog in oorlog met het
Habsburgse Spanje, dat ook bezit-
tingen in Duitsland had.
Verder wijt de promovendus het

aan het feit dat de provinciale

pers vaak niet actueel kon zijn,
in tegenstelling tot de concurren-
ten in Amsterdam. En: de kopers
lazen het ‘nieuws’ voor hun
ontspanning.
Die kregen een breed palet aan

Europees nieuws. Dat betreft on-
der meer de pauselijke vergeving
van de aartsbisschop van Spoleto,
een alliantie tussen Frankrijk,
Venetië, Savoye en de Zwitserse
kantons in het Noord-Italiaanse
Valtellina en een aanval van
Turkse troepen op Venetiaanse
kooplieden in Smyrna.
In Genua was een schip uit

Barcelona aangekomen, afgela-
den met goud; de Habsburgse
keizer gaf toestemming gaf aan
de verbannen prins Christian I
van Anhalt-Bernburg om terug te
keren naar zijn vorstendom.
Ook de religie, in die tijd een

wezenlijk onderdeel van het
dagelijks leven, komt aan bod.
Uit Praag kwam het nieuws dat
het graafschap Liechtenstein een
mandaat tegen calvinistische
predikers had afgekondigd.
Andere berichten gaan over de

aanhoudende crisis in het Duitse
Rijk, schermutselingen aan de
grens van de Nederlandse Repu-
bliek en over de verdrukking van
protestanten door heel Europa.

Groot belang

„Deze informatie was van groot
belang voor de vroegmoderne Ne-
derlandse lezers: zij versterkten
hun geografische kennis en ver-
grootten hun visie op de wereld.
Het bevestigde hun veronderstel-
lingen over de internationale orde
en de rechtvaardigheid van de
protestantse zaak”, concludeert
Der Weduwen.
„Dit nummer van de Nieuwe

Courante maakt duidelijk dat
–hoewel de krantenuitgever in de
17e eeuw vaak zijn krant probeer-
de te verkopen als een objectieve
publicatie– er wel degelijk een
bevooroordeelde politieke en re-
ligieuze tint aan het nieuws zat”,
schrijft hij in een toelichting.
De Utrechtse krant was niet

erg succesvol en verscheen niet
erg lang. „Er is maar één kopie
van overgebleven, en Leenaertsz
raakte na 1623 spoorloos.”

DEVENTER. De eerste pagina van de eerste krant die in Utrecht verscheen, op 

donderdag 5 januari 1623. beeld Deventer Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek

Eerste Utrechtse krant bracht
breed palet Europees nieuws

Asscher: Uitlevering Ebru
Umar onvoorstelbaar
Redactie politiek

DEN HAAG. Vicepremier Asscher
kan zich „niet voorstellen” dat
Ebru Umar wordt uitgeleverd
aan Turkije als dat land overgaat
tot vervolging van de colum-
niste, zo zei hij gisteren op de
wekelijkse persconferentie na de
ministerraad.

Het openbaar ministerie in Tur-
kije onderzoekt sinds eind april
of Umar de Turkse president Er-
dogan heeft beledigd. Zij mocht
daarom het land ruim twee weken
niet verlaten. Dinsdag oordeelde
een Turkse rechter dat het uitreis-
verbod ongegrond was. Zij keerde
daarna direct naar Nederland te-
rug.
Er is op allerlei niveaus druk po-

litiek en diplomatiek contact met
de Turken geweest om de terug-
keer van Umar te bewerkstelligen.

Zowel premier
Rutte als minis-
ter Koenders
van Buiten-
landse Zaken
zocht regelma-
tig telefonisch
contact met
de columniste,
die een scherpe
pen voert.

Het baart Asscher wel zorgen
dat door de affaire-Umar en de
eerdere oproep van het Turkse
consulaat om beledigingen aan
het adres van Erdogan te melden
„veel Nederlanders zich nu geïnti-
mideerd voelen of minder vrij voe-
len om kritiek te uiten” op de het
Turkse staatshoofd. Het consulaat
meldde later dat het om een „mis-
verstand” ging.
Umar kreeg veel kritiek van

Turkse Nederlanders. Op sociale
media waren er bedreigingen aan

haar adres. Ook werd er ingebro-
ken in haar huis, op het moment
dat zij zich in Turkije bevond.
„Wat je nu ziet is dat de polarisatie
in Turkije en de spanningen ons
hier in de weg gaan zitten. Dat wil
ik niet”, zei Asscher gisteren.
Umar is momenteel, na een ge-

sprekmet het openbaarministerie
van Amsterdam en de Nationaal
Coördinator Terreurbestrijding,
ondergedoken vanwege de vele
bedreigingen aan haar adres. Vol-
gende week zal de Tweede Kamer
een debat aan de kwestie wijden.
Overigens uitte Umar donderdag

in dagblad De Telegraaf kritiek
op minister Koenders, die vol-
gens haar heeft willen „scoren”
met haar vrijlating. Dat die vrij-
lating op handen was, mocht zij
aanvankelijk niet melden. „Het
moest een feestje van het ministe-
rie van Buitenlandse Zaken wor-
den.”

Umar. 

beeld AFP

SlimFit Pakken

Alblasserdam - Makadocenter
Barendrecht - Middenbaan
Dordrecht - Sterrenburg
Hellevoetsluis - Struytse Hoeck
H.I.Ambacht - De Schoof
Krimpen a/d IJssel - Crimpenhof

Nootdorp - Parade
Papendrecht - De Meent
Ridderkerk - Ridderhof
Zwijndrecht - Walburg

www.smitmode.nl

2 voor € 600,-
Geldig op demerken Van Gils, Roy Robson en TommyHilger.

2 voor € 450,-
Geldig op demerken 7Square, StudioMilano en Stones.

Aanbieding is geldig op een geselecteerd aanbod


