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H E T N I E U W S V A N DE U T R E C H T S C H E REGEERINGS-
COLLEGES IN D E 17de E E U W . I. 

In haar academisch proefschrift over „de eerste couranten in 
Holland" (Amsterdam, 1938) heeft mejuffrouw dr. Annie Stolp 
o.m. een hoofdstuk aan „het nieuws van de regeeringscolleges" 
gewijd, om aan te toonen „dat in regeeringskringen belangstelling 
voor nieuws van allerlei aard bestond. De centrale regeerings
colleges zoowel als de stedelijke magistraten zochten contact met 
de buitenwereld". De sehr, noemt dan enkele voorbeelden uit het 
laatst der 16de en het begin der 17de eeuw, die op het nieuws 
betrekking hebben, dat door de staten- of admiraliteitsboden bij 
voorkomende gelegenheden, of door de boden der postmeesters 
op meer geregelde tijden mondeling werd overgebracht, en op de 
tijdingen, die vooral door de voor die dagen vlug en goed inge
lichte klerken van regeeringscolleges in afschrift werden verspreid. 

W a t Utrecht aangaat, ontleende dr. Stolp een mededeeling aan 
de kameraarsrekening van 1628/1629 (blad 30/31), waarin de 
belooning van „Guilliam Eyckelmans bode vande admiraliteyt tot 
Rotterdam" verantwoord staat „van dat hij de eerste missive van 
advertentie vande compste vanden generael Pieter Heyn aende 
vroetschappe deser Stadt gebracht heeft". Dat bericht van de ver
overing der zilvervloot in de baai van Matanzas bij Cuba op 
8 September 1628 had twee maanden noodig om Utrecht te be
reiken, want uit de vroedschapsnotulen blijkt nader, dat het in 
de vergadering van 10 November d.a.v. werd bekend gemaakt en 
met 12 gulden, later tot 15 gulden verhoogd, werd beloond. 

Over den aankoop van gedrukte couranten en van gedrukte 
nouvelles door de regeeringscolleges doet dr. Stolp geen mede-
deelingen. Toch is het wel waarschijnlijk, dat deze soort nieuws
tijdingen af en toe ook al aangekocht werden, om ter stads secre
tarie ter lezing gelegd of bij de raadsleden rondgezonden te wor
den. Eerst over het boekjaar 1631/1632 evenwel, dat is omstreeks 
14 jaar na de verschijning van de eerste Nederlandsche courant 
(vgl. dit Maandblad blz. 37), blijkt uit de kameraarsrekening, dat 
de bezorging van couranten en nouvelles te Utrecht aan een be
paalden leverancier, wercl. opgedragen, en tot bijna aan het einde 
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der 17de eeuw staat deze levering onder het hoofd „uytgeven van 
pampier, pennen, boeken enz." in de stadsrekeningen vermeld. 

Omstreeks 1630 was de „capiteyn Adriaen Booth (de jonge), 
majoor der stadt", tevens als boekverkooper opgetreden. Evenals 
de meeste andere Utrechtsche boekverkoopers der 16de en der 
17de eeuw, die met de stadsleveranties begunstigd werden, was hij 
door familierelaties nauw aan één der Utrechtsche burgemeesters 
verbonden. 

Volgens de rekening 1631 1632 (blad 58a) werd de eerste 
maal aan 

„Adriaen Boot(h) betaelt dsomme van tsestich guldens twee stuuvers ende 
acht penningen voor alsulcke courantes, caerten en andere novelles als hij een 
geheel jaer in deser stadts secretarye ende elders gelevert ende laten volgen 
heeft, blijckende bij specificatie, ordonnantie ende quictantie." 

Die specificatie is bewaard gebleven en bevestigt de opvatting 
van dr. Stolp, dat in nieuws van allerlei aard belang werd gesteld. 
De titels van verscheidene op de rekening genoemde vlugschriften 
geven zelfs den indruk, dat de belangstelling zeer algemeen was 
en vaak uitging boven onderwerpen, die in verband met het be
stuur der stad wetenswaardig schijnen. 

't Spreekt vanzelf, dat kaarten en novelles, die de politieke 
verhoudingen of den economischen toestand van Europa raakten, 
werden aangeschaft, maar ook werden meerdere exemplaren aan
gekocht van „den Italiaenschen waersegger" en van de rijmela
rijen van Jan van der Veen, den Deventerschen apotheker-poeet, 
die door zijn „Verhoor-, Caets- en Verheven-spelen" nogal op
spraak verwekte. Aan de schotschriften „Postillion om graef 
Johan te soecken" en „Graef Johans watersucht", die Jan van 
Nassau, een neef van Willem den Zwijger, ten onderwerp hadden, 
werd eveneens de noodige aandacht geschonken. Graaf Jan had 
zich in den Staatschen dienst verongelijkt geacht, was katholiek 
geworden en naar het Spaansche leger overgegaan. In den slag 
op het Slaak van 12/13 September 1631 werden de door hem aan
gevoerde Spanjaarden door de Zeeuwen verslagen, zoodat hij over 
het water moest vluchten. Ook Vondels gelegenheidsverzen, de 
„Triomftorts over de neerlaegh der koningklycke vloote op het 
Slaeck", en het „Lijekoffer van Maeghdenborch", ontstoken voor 
Gustaaf Adolf, den „arm der Duytsche vryheyd", werden graag 
op het stadhuis gelezen, evenals de Latijnsche huidezangen van 
Caspar van Baerle: „Tropheum Barlaei", „Mercator sapiens 
Barlaei" en „eiusdum Athenorum". 

Slechts de laatste twee posten der rekening hebben op Booths 
levering van couranten betrekking en vermelden: 

„sedert den 2 February 1631 tot den 2 February 1632 alle weecke drie couranten 
ordinaris kompt mij volgens accord ƒ 9.—.— 

noch op den jare voors. extraordinaris inde secretarye ende raetcamer der stadt 
gehaelt hondert negen en twintich couranten f 9.13.8 
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Jammer is het, dat geen enkele courant nader is aangeduid en 
dus niet meer kan worden nagegaan welk blad het meest betrouw
baar werd geacht. 

Na Booth's overlijden (28 Mei 1638) zette zijne weduwe, Mag
dalena Voscuyl, de zaak voort en na haar verscheiden (6 Januari 
1662) werd haar nicht, Anna van Vianen, „geadmitteert totte 
leverantie". Zij stierf omstreeks 1691, maar na 1676 worden 
couranten en novelles niet meer in haar rekening genoemd. Allengs 
waren Gysbert en Roedolph van Zijll (van 1664—1677) en 
Jurriaan van Poolsum (van 1675 —1683) voor de levering daarvan 
in aanmerking gekomen. Na 1683 schijnen van stadswege geen 
couranten meer aangeschaft te zijn. E. 

KONING LODEWIJK TE IJSSELSTEIN. 

De Utrechtsche courant berichtte in haar nummer van 12 Sep
tember 1808 d.d. 9 September uit IJsselstein: 

„Heden namiddag ten drie uuren, hadden wij het genoegen 
Z.M. onzen geliefden koning, binnen onze muuren te zien; hoogst-
dezelve wierd aan de Geinbrug door den bailluw deezer stad en 
den schout van Benschop opgewagt, en buiten de IJsselpoort door 
het gemeente bestuur deezer stad, geadsisteerd door den heer drost 
van dit quartier, gerecipieerd: welke aldaar Zijne Maj. de sleutels 
der stad aanboden, dan welke door hoogstdezelve op de gratieuste 
wijze wierden terug gegeeven. 

Vervolgens na de door den heer J. Blanken nieuw geinventeerde 
schutsluis buiten de Benschopper poort geïnspecteerd te hebben, 
begaf Zijne Maj. zich naar het stadhuis, onderhield zich op de al-
derminzaamste wijze met het gemeente-bestuur over de belangens 
der stad en inzonderheid over den staat van derzelver finantien, 
ontving voorts aldaar verscheidene commissien, als van bailluw en 
scheepenen deezer stad, de besturen van Benschop en Noord-Pols
broek, als mede de kerkenraaden van het hervormd en r.c. kerk
genootschap, en voorts van onderscheidene particuliere persoonen, 
zijnde Zijne Maj. ten 5 uuren van hier weder naar Zoestdijk ge
retourneerd, niet zonder de grootste blijken van hoogstdeszelfs 
mildaadigheid te hebben nagelaten, zoo aan de armen der onder
scheidene gezindheden als van particuliere persoonen, waar door 
deeze heuchelijke dag tot groot genoegen van alle ingezetenen af-
geloopen is, en lang in gezegende gedagtenis blijven zal." 

Dit bezoek van koning Lodewijk gold in de eerste plaats, zooals 
de Koninklijke courant, de Staatscourant dier dagen, van 14 Sep
tember 1808 nader verklaarde, om ,,de nieuwe schutsluis, door den 
inspecteur-generaal J. Blanken uitgevonden, en buiten de Ben
schopper poort gelegd, te bezigtigen, om dezelve te zien beproeven 
en het noodige onderzoek wegens derzelver nuttigheid te doen." 


