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Redactioneel

Gouda heeft al vanaf de Middeleeuwen een bijzondere 
relatie met het gedrukte woord. Geraert Leeu begon in 
1478 een drukkerij aan de Markt en verwierf internati-
onale bekendheid met zijn fraai met houtsneden geïl-
lustreerde boeken. In de Sint-Janskerk bevond zich een 
rijke boekenverzameling, die na de Reformatie de basis 
werd voor een prachtige Librije, een stadsbibliotheek. 
Hierin bevinden zich heel bijzondere uitgaven, zoals een 
unieke negendelige Atlas van Bleau. In het begin van de 
zeventiende eeuw werd Gouda zelfs een vrijplaats, waar 
boekdrukkers werken mochten drukken die elders in het 
land verboden waren. In de negentiende eeuw waren 
twee van de belangrijkste drukkerijen in Nederland in 
Gouda gevestigd: Van Goor en Koch & Knuttel. 

Met de tentoonstelling Uitgelezen brengt Museum Gouda 
van 17 februari tot 17 mei een eerbetoon aan het Goudse 
boek. Tijdens de tentoonstelling zijn schilderijen te zien 
van lezende personages. Ook zijn er de dertig best vorm 
gegeven boeken van deze eeuw te zien, geselecteerd 
door een deskundige jury.
Gastconservatoren Jan Willem Klein en Paul Abels presen-
teren onder meer een keur aan vroege drukken (incuna-
belen) van Leeu, een kleine reconstructie van de Goudse 
Librije en parels uit de tijd van de Goudse Vrijheid. In 
deze Tidinge gaan beide Goudse boekdeskundigen nader 
in op twee bijzondere aspecten uit dit roemrijke Goudse 
verleden, te weten de omstreden bemoeienis van domi-
nee Jacob Sceperus met de Librije en het boekenbezit 
van een Goudse pottenbakker.

Bij de tentoonstelling verschijnt een publicatie 'Vernieu-
wing en verrassing – de vroege boekdrukkunst in Gouda', 
geschreven door Jan Willem Klein.
Daarnaast worden er in de Drukkerswerkplaats Gouda 
in deze periode workshops gegeven over het maken 
van papier, vormgeving, zetten, drukken en binden. 
Zie www.drukkerswerkplaats.nl

Geraert Leeu - Dyalogus creaturarum dat is twispraec der creaturen, 1481 
collectie Streekarchief Midden-Holland, Gouda
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Je kunt veel zeggen over Jacobus Sceperus 
(1607-1677), maar niet dat deze Goudse domi-
nee niet van boeken hield. Na zijn overlijden 
moest er zelfs een speciale veiling worden 
georganiseerd om zijn bibliotheek te verko-
pen.1 Gedurende zijn leven schreef hij zelf 
ook vele boeken en zijn liefde voor het ge-
drukte woord kwam verder tot uiting in zijn 
bijbaan als Librijemeester, die hij jarenlang 
met grote ijver en daadkracht vervulde. Maar 
Sceperus was geen gemakkelijk mens. Als 
gereformeerd dominee had hij strenge ge-
loofsopvattingen, die hij niet alleen uitdroeg 
in woord en geschrift, maar die ook bepa-
lend waren voor zijn omgang met de mede-
mens en in de keuzes die hij maakte bij zijn 
inzet voor het stedelijke Goudse boekenbe-
zit van de Librije. In deze bijdrage gaan wij 
op zoek naar Sceperus en zijn liefde voor en 
obsessie met het gedrukte boek.

Jacobus Sceperus was Amsterdammer van geboorte. Hij 
zag in 1607 het levenslicht en groeide op in de hoofd-
stad. Daar zal hij ongetwijfeld de Latijnse School hebben 
bezocht. Op 16 december 1625 schreef hij zich onder 
de naam Jacobus Frederici (Frederikszoon) in voor een 

Een ‘scandpaal voor sceperus’
goudse dominee en bibliofiel

Paul H.A.M. Abels

Familiewapen van Sceperus uit het wapenboek van de Librijemeesters 
(collectie P. Abels).

studie theologie aan de Leidse universiteit.2 Uit die stu-
dietijd is nog een disputatie van hem in druk bewaard 
gebleven, zijn allereerste publicatie.3 Zijn eerste beroe-
ping ontving hij in 1633 van de gereformeerde gemeente 
Oostzaan, in Noord-Holland. Een jaar later, in mei 1634, 
trad hij in het huwelijk met Willemtgen Harmensdochter 
Spaeroogh. Zij schonk hem maar liefst zestien kinderen, 
van wie er twee in Oostzaan werden geboren. De veer-
tien anderen zouden ten doop worden gehouden in de 
Sint-Janskerk te Gouda, naar welke stad de jonge pre-
dikant in 1638 werd beroepen. Het echtpaar ging wonen 
aan de Lange Tiendeweg 37.4

Sceperus arriveerde in Gouda op een moment dat zo-
wel op het stadhuis als in de consistoriekamer nog steeds 
de naweeën voelbaar waren van de politieke en kerke-
lijke zuivering die in 1618 onder dreiging van geweld was 
afgedwongen door prins Maurits. De stadhouder had op 
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die manier een eind gemaakt aan ‘de Goudse Vrijheid’, 
een eigenzinnige opstelling van het stadsbestuur die zich 
kenmerkte door tolerantie en een streven om in de Sint-
Jan een kerkgemeenschap van mild-protestantse signa-
tuur te bevorderen. Daarmee had de Oranjeprins de weg 
vrijgemaakt voor orthodox-gereformeerden, die vanaf 
1619 de kansel in de Sint-Jan mochten beklimmen. De 
toen verbannen remonstrantse (vrijzinnige) predikanten 
probeerden in het geheim hun geestverwanten zo goed 
en zo kwaad als dat ging zielzorg te verlenen. Regenten-
families die door toedoen van Maurits hun politieke en 
kerkelijke machtspositie waren kwijtgeraakt, stelden in 
de daaropvolgende jaren alles in het werk om weer ‘op 
de kussens’ te komen. Dat leidde tot vele conflicten en 
spanningen, die de Goudse bestuursorganen tientallen 
jaren verlamden. Sceperus was niet de verbindende per-
soon die hieraan een eind kon maken. Integendeel, ook 
rond zijn persoon liepen de conflicten en emoties vaak 
weer hoog op.

 Sceperus was bepaald een ‘scherpslijper’. Als hij over-
tuigd was van zijn gelijk, dan zou de ander het weten ook 
en was hij niet genegen tot enig compromis. De eerste 
die dat zou merken was zijn ambtsgenoot ds. Nathanael 
Vogelsangh. Deze predikant hield er naast zijn functie 
van Evangeliedienaar ook een bloeiende medische prak-
tijk op na. Een dergelijke combinatie van zorg voor ziel 

en lijf kwam in die tijd vaker voor, al waren de kerkelijke 
synodes hier niet bepaald happig op. Zij vreesden dat 
een dominee door zijn medische werk in opspraak kon 
komen als patiënten niet tevreden waren over de be-
handeling of onverhoopt zouden overlijden. Precies dat 
gebeurde ook bij Vogelsangh, onder meer door een mis-
lukte behandeling van de echtgenote van Sceperus. Zij 
kreeg van hem een drankje, waarna haar lijf onmiddellijk 
opzwol. Als er niet onmiddellijk een andere dokter bijge-
haald was, zouden zij en haar nog ongeboren vrucht vol-
gens Sceperus het leven hebben gelaten.5 Beide ambts-
broeders raakten hierdoor in een scherp conflict, dat de 
Goudse kerkenraad slechts met de grootste moeite en 
inschakeling van classis – het regionale kerkverband - en 
synode kon beslechten.6

In het conflict met Vogelsangh liet Sceperus zich ken-
nen als een opvliegend persoon, die zijn tegenstanders 
in woord en gebaar niet spaarde. Pas nadat de classis 
hem een tijdlang had uitgesloten van de vergadering en 
dreigde met zwaardere sancties, bond hij mokkend in. 
De lucht was daarmee zeker niet geklaard. Dat zou al snel 
blijken toen Vogelsangh naar elders vertrok en de beroe-
ping van een opvolger aan de orde kwam.7 Waarschijn-
lijk is er in de Goudse kerkgeschiedenis geen pijnlijker 
episode te vinden dan deze opvolgingskwestie, waarin 
kerkenraad, classis en stadsbestuur in wisselende coa-
lities tegenover elkaar stonden en dominee, koster en 
kerkgangers zelfs onder de preekstoel met elkaar slaags 
raakten.8 Bij dit alles speelde Sceperus opnieuw niet de 
rol van vredesduif, maar gooide hij met zijn onwrikbare 
standpunten en opvliegenendheid herhaaldelijk olie op 
het vuur. Ook binnen de kerkenraad van Gouda lag hij 
niet bij iedereen goed. Een medebroeder verzuchtte op 
enig moment dat hij ‘heerscht als een paeus, en domi-
neert als een dictateur’. 9

Geleidelijk verlegde Sceperus zijn aandacht echter 
naar tegenstanders buiten de eigen gereformeerde kring, 
zowel in de politiek als op het kerkelijke erf. Hij stak niet 
onder stoelen of (kerk)banken dat hij de stadhouder van 
het Oranjehuis zeer toegedaan was. Het waren immers 
altijd de Oranjes geweest die pal hadden gestaan voor 
het gereformeerde geloof. Zijn allereerste boekje betrof 

1. Sceperus’ boeken werden werden in 1678 geveild bij Felix Lopez 
de Haro in Leiden.
2. G. du Rieu (ed.), Album Studiosorum Academiae Lugduno Batavae, 
1575-1875 (Hagae Comitum 1875) 547: 16-12-1625: Jacobus Frederici 
Amsterodamensis, 18, T.
3. Jacobus F. Fr. Sceperus, Disputatio philosophica, continens quaesti-
onum decadem, Lugduni Batavorum 1627. Britisch Library Londen, 
534.c.36:59.
4. samh: Huizenboeken Matthijs, Notarieel nr. 171, fol. 133, NH 
doopboeken, Lidmatenregisters St.-Jan, Register Familiegeld 1674. 
5. samh, Archief classis Gouda, 8-5-1645. 
6. W.P.C. Knuttel (ed.), Acta der Particuliere synoden van Zuid-Holland 
1621-1700, derde deel 1646-1656 (‘s-Gravenhage 1910) 20-24.
7. samh, Archief classis Gouda, 22/23-10-1645.
8. samh, Acta kerkenraad Gouda, 29-3-1646.
9. samh, Acta kerkenraad Gouda, 3-5-1646. Zie voor details over 
deze episode P.H.A.M. Abels e.a. (red.), Duizend jaar Gouda. Een 
stadsgeschiedenis (Hilversum 2002) 441.
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persoon waarover het meest geklaagd werd in de jaren 
was de priester Cornelis de Jager, telg uit een vooraan-
staande Goudse familie, die het waagde om een wonder-
doend Mariabeeld onder te brengen in een kerkje aan de 
Goudkade, net buiten het rechtsgebied van Gouda, dat 
van heinde en verre bedevaartgangers trok. Alle inspan-
ningen van Sceperus en de zijnen ten spijt slaagden zij er 
niet in de overheden tot ingrijpen te bewegen.12

De frustratie van Sceperus over de in zijn ogen gru-

dan ook een lofzang op de verovering van Hulst door 
Frederik Hendrik. De Goudse predikant moest dan ook 
niets hebben van de politiek van raadspensionaris Johan 
de Witt, die er namens de Staten van Holland op uit was 
de minderjarige Willem III uit te sluiten van elke politieke 
macht. Toen hij zijn politieke opvattingen in 1665 ook 
via de preekstoel uitdroeg, greep het stadsbestuur op 
last van de Staten van Holland in. De uitbetaling van het 
tractement van Sceperus werd voor enige tijd stilgelegd10 
en de kerkenraad en classis van Gouda werd gelast er-
voor te zorgen dat dit soort politieke preken niet meer 
gehouden zouden worden.11

Antipapisme

Vanaf de jaren vijftig zocht Sceperus via het gedrukte 
woord nadrukkelijk de confrontatie met de aanhangers 
van andere religies. De kerkenraadsacta van de gerefor-
meerde Sint-Jansgemeente laten een aaneenschakeling 
zien van klachten over ‘paepsche stouticheden’ door 
pastoors, paters en kloppen. Sceperus maakte veelvul-
dig deel uit van delegaties die namens de kerkenraad 
op het stadhuis gingen klagen over de ‘brutaliteit’ en 
vrijmoedigheid van rooms-katholieken in de stad. De 

10. Extract uit het Resolutie-boek, der stede Goude. Rakende het 
seditieus en oproerig prediken van Jacobus Sceperus predikant al-
daar, 4 september 1665.
11. samh, Archief classis Gouda, 23-2-1666.
12. P.H.A.M. Abels., ‘Goudse duvelstoejager brengt Maria naar Wad-
dinxveen, in: Tidinge 24 (2006) 98-105.
13. R.A. Bosch, De 72 glazen van de Sint Janskerk in Gouda (Delft 2008) 
94.
14. P.J. Barnouw, Philippus van Limborch, (diss.) (Den Haag 1963) 16-
18.
15. Cuyleman schreef zelf als reactie op Sceperus: Paraenesis ofte 
ernstige aanspraake aan D. Jacobus Sceperus, predikant der contra-
remonstranten in Gouda, over zijne onchristelyke maniere van doen en 
schryven gebruikt tegen eenige remonstrantsche leeraren, en met name 
D. Christophorus Langerack in zijn boekje Chrysopoligeras onlangs uit-
gegeven, en hier kortelijk beantwoord, Amsterdam, 1663

Een emmer met stront
Twee vrouwelijke lidmaten hadden het in 1645 voorzien op 
Jacobus Sceperus. Zij waren verontwaardigd over zijn rol in 
de kerkenraad. Daarom vatten zij het plan op, om een em-
mer met ‘dreck’ (stront) boven de deur van Sceperus op te 
hangen. Daarna willen ze hem door middel van het gooien 
van steentjes tegen de ruiten naar buiten lokken. De inhoud 
van de emmer moet dan op zijn hoofd terechtkomen. De uit-
voering mislukt omdat de uitvoerder van het snode plan, ge-
naamd Haesje, op het laatste moment de angst in de benen 
voelt en de emmer weggooit. De opdrachtgeefster, Marij Le-
pelaer, reageerde daarop met de woorden ‘Ick hoor wel Haes, 
dat ghij stijff in de kaecken, maer slap in de saecken sijt’. 
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stane boodschap: ‘Van hier dan, stank, vee, geld, dui-
ven en papen! Dat de Raad zo uw priesters en eredienst 
verwerpt’.13 Het lijkt niet gewaagd te veronderstellen dat 
ook achter deze klare taal Sceperus schuilgaat, de in die 
dagen felste bestrijder van de katholieken in Gouda.

Contra de remonstranten

Maar niet alleen de katholieken wekten de toorn van 
Sceperus. Met zijn Goutsche vragher uit dat jaar, trachtte 
hij remonstrantse stadsgenoten tot een terugkeer naar 
de publieke kerk te bewegen. Dit boek verleidde een 
anonymus tot het publiceren van een schotschrift, waar-
bij gesuggereerd werd dat Sceperus de auteur was. Toen 
dit aan het licht kwam, werd het drukken van verkopen 
van dit boekje op last van de Goudse magistraat en het 
Hof van Holland verboden. Kort daarna verscheen een 
andere reactie, getiteld Korte wederlegginge van ‘t boex-
ken onlangs uitgegeven bij Jacobus Sceperus. Dit even-
eens in 1661 verschenen geschrift was de eerste publica-
tie van de latere remonstrantse hoogleraar Philippus van 
Limborch, die toen predikant was van de remonstranten 
in Gouda. De auteur werd daarop enkele keren door de 
Goudse justitie ondervraagd. Toen het Sceperus dui-
delijk werd dat het, ondanks zijn vele klachten bij het 
stadsbestuur, niet tot een veroordeling kwam, schreef 
hij op zijn beurt weer een verweerschrift, getiteld Chry-
sopolipoirneen (1662).14

Het zou niet blijven bij deze polemiek met Van 
 Limborch. Ook verschillende andere remonstrantse au-
teurs kregen te maken met een verbeten Sceperus, die 
in woord en geschrift er alles aan deed om het remon-
strantse geluid in en rond zijn woonplaats te verstom-
men. De remonstrantse predikanten Pieter en Passchier 
de Fijne, Christoffel van Langerak en Jacobus Cuyleman15 
moesten het ontgelden. Dat leidde van die zijde in 1664 
tot een opmerkelijke tegenreactie, in de vorm van een 
‘buurpraatje’, een in die dagen zeer populaire stijlfiguur 
van een gefingeerd gesprek waarin zaken en personen 
over de hekel gehaald werden. Het pamflet draagt als ti-
tel Pannekoek voor Sceperus op den Vastelavond ofte Buur-
praetje tusschen Grietje van Moordt, ende Annetje van 

welijke paapse misstanden schreef hij van zich af in zijn 
Geschenck, op geseijde St. Nicolaes avont aen allen inge-
setenen van Gouda (1658). Hierin richtte hij zijn pijlen 
niet alleen op het in de titel genoemde sinterklaasfeest, 
maar ook op andere vormen van bijgeloof en devotie. Zo 
stelt hij ook een geruchtmakend geval van duiveluitdrij-
ving aan de kaak, waarbij een Goudse priester een die-
renvel met twee horens over zijn hoofd trok. Deze scene 
is ook te zien op de titelprent, die gegraveerd is door de 
Goudse graveur Hendrick Bary. 

In dezelfde periode waarin Sceperus van leer trok 
tegen zijn rooms-katholieke medeburgers, vond in de 
Sint-Janskerk een opvallende ingreep plaats in een van 
de Goudse Glazen. In het uit 1567 daterende glas 22, met 
de Tempelreiniging als thema, werd in 1657 een Latijns 
gedicht aangebracht met een sterk antipaaps karakter. 
Het gedicht eindigt (in vertaling) met de niet mis te ver-

Titelpagina van Sceperus’ Geschenck, op geseijde St. Nicolaes avont. 
Links op de achtergrond de duivelsuitdrijving in Gouda.
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Wens-veen, over de voddige ende vinnige boeckjens van 
Iacobus Sceperus. De schrijver gebruikt als pseudeniem 
Anna Vlas-braeck, terwijl de drukker zich bedient van de 
schuilnaam Jacob Volckertsz. Hooft-breecker.16 

Beide buurvrouwen bespotten in het buurpraatje de 
boekjes van Sceperus. Het papier dat daarvoor gebruikt 
is, zou je reinste verspilling zijn. Volgens hen wordt 
het ‘meeste deel voor vuyl papier verkocht ende men 
maeckter poortegaels-briefjens [toiletpapier, P.A.] af 
oft briefjens om taback in te doen’. Liever dan Scepe-
rus’ geschriften, met al die moeilijke namen, lezen zij 
de Enge Poorte van Eduard Poppius zaliger, de vroe-
gere remonstrantse predikant van Gouda. Dat boek zou 
zelfs gelezen worden door sommigen die nu nog naar de 
Sint-Jan gaan, terwijl Poppius met vrouw en kinderen uit 
Gouda verdreven was en de dominee in een eeuwige ker-
ker een martelaarsdood was gestorven.17 Hoeveel beter 
en stichtelijker is zijn werk dan de ‘voddige ende lompe 
boeckjens van Sceperus’, aldus de vrouwen. 

Titelpagina van Pannekoek voor Sceperus op den Vastelavond ofte Buur-
praetje.

Aan het eind van het gesprek vraagt de ene vrouw zich 
af hoe Sceperus er eigenlijk uit zou zien. Is het een oude 
man met een lange grijze baard? De ander zegt hem 
wel van gezicht te kennen: hij heeft geen lange, noch 
grijze baard, maar een kleine zwarte en spitse, zo zwart 
en spits als hij zelf is. De bitterheid komt hem de ogen 
uit. Hij zal omstreeks 50 jaar zijn, aldus de vrouw. Deze 
leeftijd klopt redelijk en als we de persoonsbeschrijving 
van deze dames ook verder mogen geloven, weten we 
dankzij hen – bij gebrek aan een portret – toch enigszins 
hoe hij er uit heeft gezien. Die beschrijving doet ons zelfs 
veronderstellen dat hij door de eerdergenoemde Goudse 

De Goutsche Vrager. Rechts aan tafel een man die de trekken heeft van 
Jacobus Sceperus.
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Renovatie van de Librije

Het kon niet zonder gevolgen blijven toen uitgerekend 
een man als Jacobus Sceperus de functie van Librije-
meester kreeg toebedeeld en invloed kon uitoefenen 
op het aanschafbeleid van de stadsboekerij. In de jaren 
veertig bekleedde hij voor het eerst die functie, maar 
toen was hij nog hoofdzakelijk verwikkeld in conflicten 
binnen zijn gemeente en stond zijn hoofd nog niet zo-
zeer naar bestrijding van ‘ketterijen’. De stilte van de 
stadsboekerij lijkt in die jaren voor hem vooral een wel-
kome afwisseling te zijn geweest om het rumoer in de 
gemeente van tijd tot tijd even te ontvluchten. Wel heeft 
hij de functie – zoals met alles dat hij aanpakte - van 
meet af aan met hart en ziel vervuld. Dat kwam de enigs-
zins kwakkelende stadsbibliotheek aanvankelijk ook zeer 
ten goede. Zijn onmiskenbare organisatorische talenten 
waren onmiddellijk merkbaar. Onder zijn impulsen ver-
gaderde het college van Librijemeesters voortaan weer 
wekelijks, met boetes voor laatkomers en absenten. Alle 
handelingen van het college werden voortaan zorgvul-
dig genoteerd in een nieuw librijeboek. Verder werd het 
boekenbestand opnieuw geïnventariseerd en kwamen er 

graveur Bary is afgebeeld op de titelpagina van Sceperus’ 
Goutsche vrager, rechts aan tafel tegenover Philippus van 
Limborch, met achter hem de Sint-Janskerk. 

Sceperus liet zich uiteraard niet afschrikken door het 
schotschrift. Hij vervolgde onverdroten zijn kruistocht 
tegen alles en iedereen die hij beschuldigde af te wij-
ken van de gereformeerde leer. In de classicale acta van 
Gouda schreef hij eigenhandig een lang pleidooi om ket-
ters van allerlei pluimage, die de goddelijke drieëen-
heid loochenden en zich volgens hem vaak schuilhielden 
tussen remonstranten en doopsgezinden, te weren. Hij 
noemde dit ‘arriaensche, samosateniaensche, sociniae-
nsche, sociniano-pelagiaensche en andere diergelijcke 
dwaelingen ende ketterijen’. Zelfs ‘atheisterije’ meende 
hij op het spoor te zijn, waaruit duidelijk wordt dat Sce-
perus zichzelf beschouwde als een niet te stuiten strijder 
tegen alle denkbare dwalingen en afvalligheid.18

16. Universiteitsbibliotheek Gent, AM 1664, 15.
17. Poppius stierf in gevangenis op Slot Loevestein. Gouwenaar Dick 
Jonker schreef een roman over hem, onder de titel Titia en de domi-
nee. Een historisch verhaal over godsdienst, haat en liefde (2006).
18. samh, Acta classis Gouda, 22-6-1665.

Een uniek boekje van Poppius
De Goudse predikant Eduardus Poppius bleef ook na zijn afzetting 
door de Synode van Dordrecht in 1619 en deportatie naar de Zuide-
lijke Nederlanden zeer geliefd in de stad en omliggende dorpen. Dat 
blijkt nog uit het Buur-praetje tegen Sceperus uit 1664. Na zijn ver-
banning uit Gouda keerde hij nog verschillende keren in het diepste 
geheim terug om te preken voor zijn voormalige gemeenteleden. 
Ook schreef hij anoniem gedrukte bemoedigingen voor hen, zoals 
het Troosteliick nieuwejaer uit 1620. Kort na zijn overlijden in een 
gevangeniscel op slot Loevestein in maart 1624 werd een gebeden-
boekje van hem in zakformaat uitgegeven, dat aanhangers makkelijk 
bij zich konden dragen. Deze uitgave was onbekend, tot een exem-
plaar onlangs opdook op een veiling in San Francisco. Het boekje, 
dat in geen enkele catalogus voorkomt, is nu terug in Gouda. 
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valt af te leiden dat dit in 1665 uiteindelijk ook is ge-
beurd. De negen banden werden geleverd met een spe-
ciaal voor de boeken vervaardigd kastje. Dat Sceperus 
aan het eind van de rit een bedrag in mindering bracht 
op de afgesproken prijs, als compensatie voor het over-
schrijden van levertijden, past daarbij weer bij zijn imago 
van scherpslijper.21

Sceperus was in 1648 ook nauw betrokken bij een in-
grijpende verbouwing en ‘modernisering’ van de  Librije. 
In maart van dat jaar concludeerde het College van 
 Librijemeesters (naast Sceperus bestaande uit de jurist 
en stadsbestuurder Hieronymus van Beverningh en de 
medicus Martinus Bloncq) dat het boekenbezit zwaar 
te lijden had onder de omstandigheden in het boven-
zaaltje. De boeken zaten onder het stof en werden door 
muizen en ander ongedierte ‘beknabbelt’. Vocht en het 
onbreken van behoorlijk zonlicht zorgden er verder voor 
dat de boeken ‘verschimmelen ende verrotten’. Voor 
de Librijemeesters was dit aanleiding zich te richten tot 
het College van Kerkmeesters met een dringend verzoek 
middelen vrij te maken voor een ingrijpende verbouwing. 
De beheerders van de penningen van de Sint-Jan namen 
hier goede nota van en huurden bekwame ambachts-

aan de muren grote naamlijsten met prominente schen-
kers van boeken.19

Verder zorgde Sceperus ervoor dat belangrijke nieuwe 
boekwerken voor de Librije werden aangeschaft, zoals 
de historische werken van Bor, Van Reydt en – opmer-
kelijk – zelfs de Kerkelijke Historie van de remonstrantse 
voorman Johannes Wtenbogaert.20 Bijzondere bemoeie-
nis had hij met de aanschaf van de beroemde atlas van 
Joannes Blaeu. Ten tijde van zijn Librijemeesterschap 
werden in 1647 de tot dan toe verschenen vier delen van 
dit Toonneel des Aerdrycks – in de notulen aangeduid als 
de ‘Grooten Atlas’ – aangeschaft voor het niet geringe 
bedrag van 150 gulden. Vijftien jaar later, tijdens Sce-
perus’ tweede ambtstermijn als Librijemeester, kwam 
hij direct in actie toen hij vernam dat Blaeu de veel 
omvangrijkere Latijnse editie van de Atlas maior op de 
markt bracht. Hij benaderde persoonlijk de beroemde 
Amsterdamse kaartenmaker om te onderzoeken of de 
oorspronkelijke atlasdelen ‘opgewaardeerd’ konden 
worden met de nieuwe delen. Dat leidde uiteindelijk tot 
een overeenkomst, waarbij Blaeu toezegde de nieuwe 
kaarten in de oude delen van het Toonneel te voegen. Uit 
een uitvoerige correspondentie van Sceperus met Bleau 

Herdenkingsbord uit de Goudse Librije uit 1649. Onder de namen van de librijemeesters ook Sceperus. (foto: Streekarchief Midden-Holland)
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boeken gehaald. In plaats daarvan kwamen er nieuwe 
sleutels op de deuren en alle boeken kregen een rood 
eigendomsstempel van de Librije, om diefstal te voorko-
men.23 Een bedankje van de Librijemeesters aan de kerk-
meesters voor de ‘cierelycke reparatien aen de librie’ 
ging vergezeld van een aanvullend verzoek om ook nog 
zes ‘pruysleren’ stoelen te mogen ontvangen. Nadat ook 
deze vraag was gehonoreerd achtten de Librijemeesters 
de tijd rijp zichzelf eeuwige roem te bezorgen. Zij be-
sloten hun namen in gouden letters op een groot bord 
in de bibliotheek te laten aanbrengen, waarop naast het 
eerdergenoemd drietal ook de twee in het jaar daarop 
aangetreden Librijemeesters (apotheker Gerardus Cincq 
en de predikant Johannes Heinsius) vermeld werden. Het 
bord werd ontworpen door Van Beverningh en vervaar-
digd door de schilder Barent Arbos.24 De kerkmeesters, 
als feitelijke financiers en uitvoerders van het karwei, 
kregen slechts een algemene vermelding zonder naam. 
De naam van Jacobus Sceperus figureert daarentegen 
prominent op het bord. 

Ravage in de Librije

In 1668 trad Sceperus aan voor een nieuwe ambtsperio-
de als Librijemeester, samen met mr. Arent Vossenburch 
en dr. Pieter van Groenendijck. Zijn invloed was meteen 
merkbaar. Hij noteerde alle besluiten weer zorgvuldig 
in het notulenboek en gaf de aanzet tot het vervaardi-
gen van een nieuwe catalogus. Met deze inventarisatie 

19. W.A. Zuijderhoudt-Hulst, Geschiedenis van de Goudse Librije gedu-
rende het verblijf in de St. Janskerk (Meppel 1976) 59.
20. samh, Archief van de stadslibrije, inv.nr. 1: Resoluties d.d. 22-2-
1645 en 18-9-1646.
21. J.W.E. Klein, ‘De ontstaansgeschiedenis van het Goudse exem-
plaar van Joan Blaeu’s Grooten Atlas’, in: Caert Thresoor 11 (1992) 41-
47.
22. samh, Archief van de stadslibrije, inv.nr. 1: Resoluties d.d. 10-3-
1648 en 9-4-1649.
23. J.W.E. klein, Geen vrouwen ofte kinderen, maer alleenlijk eerbare luij-
den. 400 jaar Goudse librije 1594-1994 (Gouda1994) 47.
24. samh, Archief van de stadslibrije, inv.nr. 1: Resoluties d.d. 19-10 
en 21-11-1649.

Speciale Librijestempel
In 1655 kreeg de Goudse 
boekdrukker Willem van 
der Hoeve de opdracht 
van de Librijemeesters 
om een eigendomsstem-
pel te vervaardigen, dat 
in alle Librijeboeken aan-
gebracht kon worden. Hij 
koos voor het bekende 

stadwapen van Gouda met de zes sterren en een 
felle kleur rood. Aan deze stempel kunnen we ook 
nu nog boeken herkennen die ooit deel uitmaakten 
van de collectie van de stadsboekerij en later ge-
veild of gestolen zijn. Zo dook vorig jaar op een vei-
lingsite een Grieks-Latijns werk van Philo Judaeus 
op, uit gegeven in 1640 in Parijs door de zogeheten 
Compagnie de la Grande Navire. Op de titelpagina 
niet alleen het schip waaraan de uitgever zijn naam 
ontleende maar onmiskenbaar ook het Goudse 
 Librije-kenmerk. Het boek bleek in 1878 nog aan-
wezig te zijn in de bibliotheek, maar wanneer en 
hoe het verdween is niet meer na te gaan. Doorver-
koop van het werk aan een particulier kon dan ook 
niet voorkomen worden. 

lieden in. De gewelfen werden afgeschot, er werd een 
schoorsteen aangebracht om de ruimte droog te stoken 
en er kwamen nieuwe ramen, zodat de boekenliefheb-
ber eindelijk voldoende licht had om de werken goed te 
bestuderen. In de ramen werden nieuwe kruiskozijnen 
aangebracht, met gebeeldhouwde rozen van Pieter Jansz 
Oosterlach. Alexander van Westerhout vervaardigde de 
gebrandschilderde glazen. Als fraai sluitstuk van de ver-
bouwing werd een blauw-witte Italiaanse mozaïkvloer in 
de boekzaal aangelegd.22

Een jaar later was deze klus, tot grote tevredenheid 
van de Librijemeesters, geklaard. De kasten werden te-
gen de muren geplaatst en de kettingen werden van de 
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lijkt hij een bijzondere bedoeling te hebben 
gehad. In de voorafgaande drie jaar had zijn 
ambtgenoot Bernardinus de Moor het Li-
brijemeesterschap vervuld. Deze predikant 
stond bekend als tamelijk rekkelijk, met een 
zwak voor remonstranten. Op instigatie van 
De Moor werden op een veiling van de bi-
bliotheek van de remonstrantse hoogleraar 
Arnold Poelenburgh (1628-1666) boeken van 
Simon Episcopus25 en Rudolphus Gualtherus26 
aangeschaft ten behoeve van de Librije en 
zelfs een boekwerkje van Conradus Vorstius, 
die verdacht werd van socinianisme, kreeg 
een plek in de Librije.27 Het opnemen van 
dergelijke geschriften in de stadsbibliotheek 
moet voor Sceperus een gruwel geweest zijn, 
net als het verlenen van sleutelrecht aan de 
predikant van de remonstranten in Gouda, 
ds. Johannes Snecanus in mei 1667.28

De bedoelingen van Sceperus werden 
spoedig duidelijk: het boekenbestand van 
de Librije moest gezuiverd worden en het 
sleutelrecht strenger gereglementeerd en 
beperkt tot een kleine groep. Bij de inven-
tarisatie van het boekenbestand werd een 
lijst opgesteld van titels van ‘uijtgescoten’ en 
‘ondienstige’ [overbodige en nutteloze, P.A.] 
boeken. Vervolgens richtten de Librijemees-
ters zich tot de magistraat met een verzoek 
deze boeken publiek te mogen verkopen. 
Op 18 september 1668 gaf het stadsbestuur 
hiervoor toestemming. Al eerder waren een 
keer boeken uit de Librije geveild, maar toen 
betrof het vooral dubbelen. Dit keer greep 
Sceperus – daarin vooral bijgestaan door Van 

Tekening van het grafmonument voor Sceperus in de Sint-
Janskerk. Het monument is waarschijnlijk in de Franse 
tijd (rond 1795) verwijderd. Als familiewapen van oor-
sprong in het blauw twee gekruiste pelgrimsstaven gebon-
den door een strik, beneden; op blauw een zilveren schaap 
op groene grond (collectie P. Abels).
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drie veilingen die bekend zijn uit de bronnen, werden in 
totaal 320 boeken verkocht. Naast enkele remonstrant-
se en sociniaanse werken betrof het vooral geschriften 
van middeleeuwse theologen, medische werken uit het 
klooster Stein en juridische werken.29 Daarmee rekende 
Sceperus naar zijn overtuiging af met de duistere voorre-
formatorische tijd en met ‘dwaalgeesten’ uit latere tijd, 
die de ware boodschap niet begrepen. Dat hij daarmee 
in onze ogen tegelijkertijd een onvoorstelbare en onher-
stelbare ravage aanrichtte in de Goudse Librije, zal des-
tijds niet tot hem zijn doorgedrongen. 

Ten slotte

Jacobus Sceperus overleed op 10 december 1677 en werd 
begraven in de Sint-Jan. Daar kwam ook een groot rouw-
bord te hangen, met daarop de vermelding dat hij ‘40 
jaar min 3 maanden’ predikant was geweest in Gouda.30 
Hij was een man met een missie, die de gereformeerde 
leer met volle overtuiging uitdroeg. Zijn rotsvaste ge-
loofsprincipes legde hij ook vast in stichtelijke boeken, 
die gretig aftrek vonden bij geestverwanten.31 Daarnaast 
was hij een bekwaam organisator, een resultaatgerichte 
bestuurder en een man met brede interesses. Maar Sce-
perus had ook een opvliegend karakter, was ongemeen 
fel tegen opponenten en spaarde niemand om zijn gelijk 
af te dwingen. Zijn aanvallen op alles en iedereen die hij 
ervan verdacht af te wijken van de ‘ware leer’ waren grof 
en compromisloos. Dat hij in zijn blinde jacht op ‘ket-
ters’ zelfs de boeken in de Librije – de stadsbibliotheek 
die mede dankzij hem een fraaie inrichting kreeg en 
kostbare atlassen verwierf – niet ontzag, strekt hem niet 
tot eer. Een ‘scandpaal voor Sceperus’ is naar mijn me-
ning dan op zijn plaats, om voor altijd af te rekenen met 
deze zwarte bladzijde uit de Goudse boekgeschiedenis.

Groenendijck – de kans om zich te ontdoen van boeken 
die hij in strijd vond met de gereformeerde leer, waar-
onder enkele werken die nog maar enkele jaren eerder 
waren aangeschaft door zijn voorganger.

De veiling van de Librijeboeken vond plaats op 8 ok-
tober daaropvolgend, waarschijnlijk in de boekzaal zelf. 
Voor geïnteresseerde kopers drukte Willem van der 
Hoeve een veilingcatalogus, met een oplage van hon-
derd exemplaren. De erfhuismeester, de man die optrad 
als veilingmeester, was stadsdrukker Cornelis Dyvoort. 
Ruim een jaar later herhaalde dit proces zich, toen op 
25 november 1669 een nieuwe openbare verkoping van 
Librijeboeken plaatsvondt, waaronder diverse incunabe-
len en postincunabelen (zeer vroege drukken van voor 
1500 en uit de periode 1500-1550). Voor deze laatste 
veiling drukte Van der Hoeve opnieuw een catalogus, 
die als enige bewaard is gebleven. Op deze lijst staan 
ook door Sceperus verfoeide werken van Gualtherus en 
Vorstius. 

De opbrengst van de veilingen was zeer bescheiden. 
De laatste bracht amper 50 gulden op, geld dat gebruikt 
werd voor de aanschaf van nieuwe boeken. Dat woog 
echter op geen enkele manier op tegen de kaalslag die 
door de veilingen was aangebracht in de Librije. Op de 

25. (1583-1643). Inloedrijk remonstrants theoloog en predikant te 
Rotterdam. 
26. (1519-1586). Invloedrijke reformator uit Zürich en schoonzoon 
van Zwingli. Voorstander van grote invloed van de overheid op de 
kerk. 
27. Vorstius was beoogd opvolger van Arminius als hoogleraar in de 
theologie in Leiden. De benoeming ging niet door nadat hij werd 
verdacht van sociniaanse denkbeelden. Hij verhuisde naar Gouda, 
waar hij zeven jaar lang in vrijheid kon werken aan zijn verdedi-
ging. 
28. Zuijderhoudt-Hulst, Geschiedenis van de Goudse Librije, 61.
29. Zuijderhoudt-Hulst, Geschiedenis van de Goudse Librije, 62-63.
30. Een tekening van dit monument uit 1743 is in het bezit van het 
Rijksmuseum in Amsterdam. Het epitaaf is mogelijk uit de kerk 
verwijderd in de Franse tijd. Met dank aan mw. H. van Dolder-de 
Wit, die mij attendeerde op de tekening. 
31. Bijvoorbeeld: Schat-boeck der onderwijsingen voor kranck-besoec-
kers: en der vertroostingen voor krancken: niet alleen dienstigh voor 
siecke-troosters, nemaer oock voor predicanten, (Amsterdam 1670)
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niet meteen aan een bibliotheek. Zeker niet 
als het een pottenbakker uit de zeventiende 
eeuw betreft. Maar de ene pottenbakker is 
de andere niet. Toen Jan Dircksz Pottenbak-
ker in 1683 overleed, is er ten behoeve van 
de erfenis een boedelbeschrijving bij notaris 
Laurens Balbian opgemaakt.1 Het betreft, 
naast onroerend goed, de totale inboedel 
van zijn woning, die zich bevond waar nu de 
Lage Gouwe 208/210 gelegen is.

Dat Jan Dircksz Pottenbakker niet geheel onbemiddeld 
was, blijkt in ieder geval daaruit dat die beschrijving 
maar liefs 60 kantjes telt! Opgeteld hadden zijn bezit-
tingen een waarde van ruim 11.000 gulden. Na aftrek van 
diverse schulden en andere onkosten bleef daar onge-
veer de helft van over. Verdeeld over zeven erfgenamen, 
kreeg iedere erfgenaam uiteindelijk iets meer dan 781 
gulden. 

In hun studie over de Goudse pottenbakkers hebben 
P. Smeele en A. van der Meulen vrij uitgebreid aandacht 
aan dit pottenbakkersgeslacht gegeven.2 Enigszins te-
leurgesteld stellen zij vast, dat in de boedelbeschrijving 
de inventaris van het bedrijf niet genoemd wordt. Het 
gaat hier uitsluitend over het particuliere bezit. De be-
drijfsgoederen vielen blijkbaar buiten de erfenis. 

Zoals in de boedelbeschrijving vermeld wordt, stond 
de pottenbakkerij zelf aan de Nieuwehaven (daar waar 

De boeken van een zeventiende-eeuwse 
pottenbakker

Jan Willem Klein

Gezicht op de Lage Gouwe. De pottenbakkerswoning bevond zich ter 
hoogte van het pand met de trapgevel. (foto: Nico Boerboom)

nu nr. 215 staat). De woning van Jan Dircksz stond aan 
de Lage Gouwe (in de boedelbeschrijving ‘Corte Gouwe’ 
genoemd, daar waar nu nummer 208/210 staat. De twee 
percelen grensden aan de achterkant wel aan elkaar, vol-
gens dezelfde beschrijving.3 

De inventaris van de boedel geeft het beeld van een 
tamelijk welgestelde ondernemer. Naast aardewerken 
servies, zijn er ook porseleinen serviesstukken. Verder 
veel tinnen en koperen keukengerei en bestek. In het 
voorhuis hingen zelfs drie schilderijen: een landschap 
en een zeestuk en een schilderijtje voorstellende ‘De 
christelijke ridder’.4 Ook in de haard (dat wil zeggen: 
de woonkamer waar zich het haardvuur bevond) hingen 
drie, verder onbeschreven, schilderijen.5 Een drietal an-
dere schilderijen was al eerder op een openbare verko-
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ratuur’. Er kon bij deze bevolkingsgroepen sprake zijn 
van bibliofilie.10 

Een andere bron voor het bepalen van het boekenbe-
zit vormen veilingcatalogi.11 Van één invloedrijke tijd- en 
stadgenoot van Jan Dircksz Pottenbakker wil ik de vei-
lingcatalogus noemen, namelijk die van ds. Jacobus Sce-
perus. Aan het eind van dit artikel komt hij nog even ter 
sprake.12 De veiling van zijn boeken vond plaats op 14 
juli 1678 te Leiden bij Felix Lopez de Haro.13 De collectie 
telde 344 titels, waarvan slechts elf Nederlandstalige. De 
karakteristiek van zijn collectie is er een die we kunnen 
verwachten bij een stijl-calvinistische dominee.

Dat ook de armere bevolking wel een of enkele boeken 
bezat, kunnen we zien in de erfhuisboeken. Hierin ston-
den de openbare verkopingen van nagelaten inboedels. 
Meestal betrof dit de meer armlastige bevolking. Daar 
treffen we dan ineens, tussen de gebruikte hemden, 
broeken en ijzeren treefjes, een of meer boeken in aan. 
Zo wordt er op de vendu van 29 maart 1647 een bijbel, 
een reysboeck en nog vijf ongespecificeerde boeken ver-
kocht.14 Met het ‘Reysboeck’wordt het Itinerarium Sa-
crae Scripturae, dat is: Een reysboeck, ouer die gheheele 
heylighe Schrift, door Henricus Bunting bedoeld.15 Het is 
voor de boekhistoricus jammer dat in deze erfhuisboe-
ken slechts bij uitzondering titels van boeken gegeven 
worden. Men volstaat meestal met de mededeling ‘een 
deel boecken’, een stelletje boeken. 

Terug naar de bibliotheek van Jan Dircksz. Die was ge-
borgen in een ‘geschrijnwerckte kist’, die in de boven-
voorkamer stond.16 De inhoud van de kist bestond uit 33 
titels, plus nog enkele niet nader beschreven boeken van 
minder importantie.17 Het is vooral de karakteristiek van 
de verzameling die de bibliotheek zo interessant maakt. 
We zullen zien dat Jan Dircksz een tamelijk gericht ver-
zamelaar was.

Identificatie van de boeken

Ik laat hier de lijst volgen, zoals die in de akte staat, 
waarbij ik de titels zo veel mogelijk zal identificeren en 
een summiere karakteristiek van de auteurs zal geven. 

Ik heb daarbij dankbaar gebruik gemaakt van het be-

ping verkocht.6 In de schuur stond ‘een pottebackers rat’ 
(= een schopstoel), hetgeen voor een pottenbakker niet 
zo vreemd is.7 Voorts was er behoorlijk veel kleding en 
ander textiel, ook van goede kwaliteit.

Dat Jan Dircksz een bibliotheek(je) bezat, is op zich niet 
zo uitzonderlijk: boekenbezit was in die tijd in de Neder-
landen wijdverbreid. Zo bezat burgemeester Govert Suys 
een bibliotheek met ruim 700 titels8. Uit andere Goudse 
boedelbeschrijvingen kennen we onder andere de bibli-
otheek van ds. Witsius (600 titels), en de zeer uitgebrei-
de bibliotheek van mr. Leonard Verboom.9 Niet alleen 
mensen met een hogere opleiding bezaten soms grote 
bibliotheken. Ook welgestelde burgers, handelslieden 
en ambtenaren bezaten boeken, en niet alleen ‘vaklite-

1. Gouda, samh, ona 344, akte 120a (1683)
2. P. Smeele en A. van der Meulen, De pottenbakkers van Gouda 1570-
1940 en hun betekenis voor de geschiedenis van de Nederlandse kera-
miek, p. 15, en p. 20-26. Zie ook van dezelfden: ‘Een kwestie van 
overleven; strategische keuzen in de geschiedenis van de Goudse 
pottenbakkersnijverheid 1600-1900’, in De Schatkamer 24 (2010), p. 
1-16, m.n. p. 3.
3. fol. 120a-1r-1v
4. fol. 120a-8v
5. fol. 120a-9r
6. fol. 120a-16r en 16v
7. fol. 120a-11r
8. Weeskamerarchief, inv.nr. 2101; zie het artikel van H.C. Kooiman-
Tibbles en J.M. Kooijman over deze bibliotheek, in: De Schatkamer 
23 (2009), 57-77. 
9. Resp. ona inv.nr. 291, f. 6r e.v. en inv.nr. 174 (na 15-08-1690)
10. Marieke van Delft, Clemens de Wolf (samenstellers), Bibliopolis; 
de geschiedenis van het gedrukte boek, Zwolle, Den Haag, 2003, p. 105.
11. Te vinden via de website van Bibliopolis http://www.bibliopolis.
nl/veilingen. Ook via de website van Book Sales Catalogues of the 
Dutch Republic, 1599-1800 (http://bsc.idcpublishers.info/) zijn vei-
lingcatalogi van Gouwenaars te vinden.
12. Zie over hem ook de bijdrage van Paul Abels, elders in dit num-
mer.
13. Origineel: Wolfenbüttel, hab Bc Kapsel 7:18.
14. ora 546, s.v. 29 maart 1647.
15. Ook Jan Dircksz bezat hiervan een exemplaar; zie nr. 14 hier-
onder.
16. fol.120a-7v
17. fol.120a-9r-10r
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stand van de Short Title Catalogue of the Netherlands 
(stcn), een registratie van alle boeken die tot 1800 in 
Nederland zijn gedrukt.18 

1. De sermoen van Ste Barnardus
Sermoenen (preken) van de heilige Bernardus (van 

Clairveaux). Het gaat hier om een vertaling in het Neder-
lands. Deze zijn niet vaak in druk uitgegeven. De druk die 
met enige waarschijnlijkheid hiermee in overeenstem-
ming is, is die van Peter van Os te Deventer uit 1484. 
Mogelijk had een een voorvader van Jan Dircksz Potten-
bakker dit boek al in bezit.

– St. Bernardus van Clairvaux (1090-1153). Hervormer 
van de cisterciënzer kloosterorde.
2. De Paraphrasis van Erasmus

Dit is een van de edities van Het eerste(-tweede) deel 
der Paraphrasis, dat is: Verklaringhe op het Nieuwe Testa-
ment, door Des. Erasmus. ; vertaald uit het Latijn door 
Ellert de Veer.

– Desiserius Erasmus van Rotterdam (1467?-1536). 
Groot christen-humanist. Hij was in de zeventiende 
eeuw vooral geliefd bij remonstranten en andere meer 
liberaalgezinde protestanten.19

3. alle de wercken van Johannes Collerus
Dit kan niet Johannes Nicolaus Köhler of Colerus 

(1647-1707; Luthers predikant te Amsterdam en Den 
Haag) zijn: die was in 1683 nog te jong om een verzameld 
werk op zijn naam te hebben. Zijn eerste in het Neder-
lands vertaalde boek verscheen in 1684, een jaar na het 
overlijden van Jan Dircksz Pottenbacker. 

Het is mij niet gelukt deze auteur en het werk te iden-
tificeren.
4. Tijt boeck van Sebastiaen Franck

Chronica, tijtboeck ende gheschietbibel, van aenbegin 
tot in dit teghenwoordigh M.D.XXXVI. iaer, [Emden, W. 
Gailliart], 1563, door Sebastianus Franck.

– Sebastiaan Franck (1499-ca. 1543). Hij was een spi-
ritueel mysticus en een verwoed voorvechter van de 
geestelijke vrijheid. Hij had sterke sympatieën voor het 
‘ketterse’ gedachtegoed. Dit alles bracht hem in conflict 
met de (kerkelijke) overheid en hij kreeg diverse malen 
een publicatieverbod, dat hij steeds wist te omzeilen. 
Zie ook nrs. 8, 9, 12, 25.

5. een bijbel in quarto van Jacob Liesvelt
De ‘Lieseveltbijbel’. Deze bijbel verscheen voor het 

eerst te Antwerpen in 1526 bij de drukker Jacob Liesvelt. 
Het is de eerste reformatorische bijbel in de Nederlan-
den. Liesvelt baseerde zich op de Lutherse bijbel. De 
laatste Liesveltbijbel die door Liesvelt zelf gedrukt is, 
verscheen in 1542. De drukker is voor deze bijbel in 1545 
ter dood veroordeeld en geëxecuteerd.

18. http://picarta.pica.nl/DB=3.11/
19. J. Trapman, Erasmus in de Gouden Eeuw; facetten van zijn corres-
pondentie. Rede uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt 
van bijzonder hoogleraar... 21 maart 2006. Rotterdam, Erasmusuni-
versiteit, p. 3.
20. Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protes-
tantisme; deel 2, p. 41
21. Zie nader over (de dissidentie van) Tournay: P.H.A.M. Abels, el-
ders in deze bundel.
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nus Franck. [Emden, Willem Gailliart], 1560.
– Sebastiaan Franck (1499-ca. 1543); zie nr. 4

10. getugenisse vanden verborgen ackerschat
Het boeck der ghetuygenissen vanden verborghen ac-

ker-schat. Door [Hendrik Jansen Barrefelt] [ca. 1660].
– Hendrick Jansz. Barrefelt (ca. 1520-ca. 1594). Be-

hoorde oorspronkelijk tot de volgelingen van Menno Si-
mons. Later trad hij tot tot de sekte van Hendrik Niclaes 
(het Huis der Liefde), maar keerde zich later van hem af. 
Hij nam de naam Hiël (het ‘eenwesige leven Godts’) aan 
en werd leider van de sekte der Hiëlisten. Dezen con-
centreerden zich rond de drukker Christoffel Plantijn en 
zijn zielsverwanten. Deze groep werd wel het Tweede 
Huis der Liefde genoemd.20 Nummer 21 (Sendbrieven uyt 
t vierigen herten) is trouwens door Christoffel Plantijn ge-
drukt.
11. kerckelijcke historie van Eusebius

Mogelijk de editie Historia ecclesiastica. Dat is warach-
tighe beschryvinge aller ouder christelijcker kercken. Door 
Eusebius Caesariensis en anderen. Dordrecht, Peter Ver-
haghen, 1588

– Eusebius. Eusebius van Caesarea (ca. 263-339?), 
historicus en bijbelexegeet. Hij werd in 313 benoemd tot 
bisschop van Caesarea. Hij stelde de eerste chronologi-
sche kerkgeschiedenis samen, die liep vanaf de Aposte-
len tot zijn eigen tijd.
12. Sebastiaen Franck van den werelt des duijvels-
rijcks

Een stichtelijck tractaet, van de werelt, des duyvels rij-
cks. Door Sebastiaen Franck. Gouda, Jasper Tournay, 
161821

– Sebastiaan Franck (1499-ca. 1543); zie nr. 4
13. Psalmboeck gedruct bij Louijs Elsevier

Dit moet de (Duitstalige) uitgave zijn, die Lowijs (III) 
Elsevier in 1646 het licht deed zien. Andere Psalmenuit-
gaven door Lowijs Elsevier gedrukt, kent de stcn niet. 
Het onderhavige boek bevat volgens de stcn ook: M. 
Luther, Gesänge, aus gewissen Psalmen Davids, 1646; en 
de Heidelberger Catechismus, 1646. De vertaling/bewer-
king is van Ambrosius Lobwasser en Claude Lejeune.

6. Het nieuwe Testament van Casschier van wesens
Bedoeld wordt Dat Nieuwe Testament ons liefs Heeren 

Iesu Christi, gedrukt te Alkmaar door Jacob de Meester, 
voor Passchier van Wesbusch te Haarlem. Dit is de zoge-
noemde Biestkensvertaling van het Nieuwe Testament, 
die vooral geliefd was onder doopsgezinden en luthe-
ranen.

– Casschier van wesens = Passchier van Wesbusch I (ac-
tief 1601-1612), uitgever te Haarlem die het drukken uit-
besteedde aan Jacob de Meester in Alkmaar.
7. Cronijcq van Hollant

Een van de vele edities van de populaire Cronycke van 
Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt
8. Concordantie Sebest. Franck

Concordantie Sebastiani Franck, ofte het verseghelde 
met seven seghelen besloten boeck. Haarlem, François 
Beyts, 1618

– Sebastiaan Franck (1499-ca. 1543); zie nr. 4
9. de Gulden Erck

Die gulden arcke, waer in de keern en de beste hooftspru-
eken der Heyliger Scrift [...] ingelijft zijn. Door Sebastia-
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14. Buntingh Reysboeck der Heylige Schrift
Itinerarium Sacræ Scripturæ. Dat is: het reysboeck der 

Heyligher Schrift. Door Hendrick Buntingh. Verschillende 
edities, alle in Amsterdam gedrukt.

– Hendrick Buntingh. Heinrich Bünting (1545 – 1606) 
was een protestantse dominee en theoloog. Zijn Reys-
boek bevatte een zo compleet mogelijke bijbelse geo-
grafie en beschrijving van het Heilige Land met reële en 
fantasiekaarten.
15. Practijcq des lantmeters door Sybrant Hans

Practijck des lantmetens. / By Johan Sems … vermeer-
dert … door Sybrant Hans. Amsterdam, Willem Jansz, 1e 
helft van de zeventiende eeuw.

– Sybrant Hans. Johan Sems (1572-1635), Neder-
lands cartograaf en landmeter, publiceerde, samen met 
zijn collega J.P. Dou, het boek over de praktijk van het 
landmeten (1e druk in 1600), vermeerderd door Sybrant 
Hansz.

16. Camphuysens theologische wercken 2 deelen
Theologische wercken, 2 (van 3) delen, door Dirck Ra-

faelsz Camphuyzen (bijvoorbeeld Amsterdam, voor Jan 
Albertsz, 1644).

– Dirck Rafaelsz Camphuysen (1586-1627). Dichter, 
kunstenaar en doopsgezind-remonstrants predikant. In 
1618 uit zijn woonplaats Vleuten verbannen wegens het 
uitdragen van zijn Arminiaanse denkbeelden.
17. Stichtelicke rijmen van den selve

Er zijn vele edities van de Stichtelijcke rijmen van Dirck 
Rafaelsz Camphuyzen.

– Dirck Rafaelsz Camphuysen (1586-1627); zie nr. 16.
18. Historie van Karel de Tweede Koning van Engelant 
door Bosch

De historie van sijn majesteyt Karel de II. [Door John 
Dauncey]. ; vertaald uit het Engels door Lambert van den 
Bos. Dordrecht, Abraham Andriesz., 1660

– (John Dauncey, vertaald door) Lambert van den 
Bosch. Van John Dauncey is weinig meer bekend dan 
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dat hij een Engels auteur was die rond 1660 actief was. 
Lambert van den Bos(ch) (1620-1698) was een veelschrij-
ver en noeste vertaler. Hij was docent en (con)rector op 
diverse Latijnse scholen, waaronder die van Dordrecht, 
waar hij weggestuurd is, mogelijk wegens zijn prinsge-
zinde houding.
19. Plinius Vande menschen en beesten

Verschillende edities, bijvoorbeeld Vier boecken, han-
delende van de nature. Door C. Plinius Secundus. Am-
sterdam, Joost Hartgers, 1644. Deze editie heeft een 
gegraveerde titelprent met de titel Vande menschen 
beesten vogelen en visschen, die overeenkomt met de 
hier gegeven titel.

– Plinius. Gaius Plinius Secundus maior, Plinius de Ou-
dere (23/24 nChr.-79 nChr.). Zijn bekendste werk is de 
Historia naturalis, de boeken over de natuur. Hij stierf bij 
de uitbarsting van de Vesuvius, doordat hij, uit weten-
schappelijke nieuwsgierigheid, te dichtbij kwam.

20. Verscheyde lessen Petri Messie
Diverse edities, bijvoorbeeld: De verscheyden lessen. 

Door Petrus Messia, Amsterdam, Paulus van Ravensteyn 
voor Pieter Jacobsz Paets, 1617.

– Petrus Messia = Pedro Mexia (Mejía) (1497-1551) 
Spaans schrijver en humanist. Correspondeerde o.a. met 
Erasmus. Zijn belangrijkste werk was Silva de varia lec-
ción, vertaals als De verscheyden lessen. Het is een ency-
clopedisch werk met teksten van diverse humanistische 
auteurs, waaronder Erasmus.

21. Sendbrieven uyt t vierigen herten; tweemael
Sendt-brieven wt yverighe herten. [Door Hendrik Jansen 

Barrefelt]. Leiden, Christoffel Plantijn, ca. 1583. Hiervan 
bezat Jan Dircksz blijkbaar twee exemplaren.

– Hendrick Jansz. Barrefelt (ca. 1520-ca. 1594); zie nr. 
10.
22. Ars notariatus

Diverse edities. Bijvoorbeeld: Ars notariatus, dat is: 
Konste en stijl van notarischap: begrepen in theorijcke en 
practijcke. (Door Jacques Thuys). Utrecht, gedrukt door 
Lambert Roeck voor David van Hoogenhuysen, 1645.

– Jacques Thuys was rond 1585 notaris te Antwerpen. 



20

Ti
di

ng
e 

20
15

Hoewel zijn boek voornamelijk gebaseerd was op de 
praktijk in de Zuidelijke Nederlanden, is het toch ook in 
de Noordelijke Nederlanden populair geweest, vooral 
omdat het een van de eerste Nederlandstalige praktijk-
boeken was.
23. Coollaerts waerachtich verhael

Een cort vvarachtich verhael van tsorgelicke vyer, der 
hatelicker [...] oneenicheyt, in religions saken, ontsteec-
ken zijnde in Hollandt anno 1574. Door Casparus Cool-
haes. Leyden, J. Bouwensz, 1610.

– Coollaert = Casper Coolhaes (1536-1615). Geboren te 
Keulen. Was aanvankelijk monnik van de karthuiser orde. 
In 1560 overgegaan naar het protestantisme en werd 
predikant. Na enige omzwervingen, kwam hij ten slotte 
in Leiden terecht. Hij kwam door zijn uiterst vrijzinnige 
denkbeelden in conflict met de gereformeerde kerk en 
is daardoor in 1582 geëxcommuniceerd. Op de Synode 
van 1586 is de excommunicatie weer ingetrokken. Hij 
beoefende inmiddels het beroep van distilleerder uit. Na 
enkele rustige jaren treedt hij op als pamflettist, die de 
grootste vrijheid en verdraagzaamheid verdedigt. In die 
hoedanigheid verdedigt hij ook mannen als Sebastiaan 
Franck en David Joris.
24. Harpers over Romeynen 2 vs. 28

Corte verclaringhe ouer die woorden Pauli, geschreuen 
tot den Romeynen. Cap. 2. vers 28. Door Hermannus Her-
berts. Gedrukt door Dirck Mullem te Vianen, rond 1584.

– Harpers = Herman Herbers (1540-1607). Een geest-
genoot van Jasper Coolhaes. Hij was van 1582 tot aan 
zijn dood predikant te Gouda. De vrijzinnigheid van het 
Goudse stadsbestuur uit die tijd zal hier alles mee te ma-
ken hebben. Voor hij naar Gouda kwam, was hij predi-
kant te Dordrecht. Daar werd hij ontslagen vanwege zijn 
vrijzinnige opvattingen. In Gouda had het stadsbestuur 
daar minder moeite mee. Gedurende 25 jaar kon hij zijn 
vrijzinnige opvattingen in de Goudse St. Janskerk van de 
kansel verkondigen. De synode heeft hem in de periode 
1591-1593 geschorst als predikant, maar het Goudse be-
stuur liet hem zijn gang gaan.22

25. Stichtelick tractaet van het Rijcke Christi, Sebas-
tiaen Franck

Van het rycke Christi. Een stichtelijck tractaet. Door Se-
bastiaen Franck. Gouda, Jasper Tournay, 1611.

– Sebastiaan Franck (1499-ca. 1543); zie nr. 4
26. Lofsangen op Christelicke feestdagen

Daarvan bestaan diverse edities, bijvoorbeeld: Hymni 
ofte loff-sangen op de christelijcke feest-dagen, ’s Gra-
venhage, Hillebrant Jacobsz (van Wouw) I, 1615. Het is 
een anonieme uitgave.
27. Uytbreydinge over de Psalmen Davits door Dirck 
Camphuysen

Hiervan bestaan ook diverse uitgaven, zoals Uytbrey-
ding over de psalmen des propheten Davids. Door Dide-
rick Camphuyzen. Amsterdam, Michiel Colijn, 1630.

– Dirck Rafaelsz Camphuysen (1586-1627); zie nr. 16.

22. Van Herbers is er een moderne biografie: Kees Plaizier, Hermen 
Herbers Gouds predikant van 1582-1607. Gouda, Historische vereni-
ging Die Goude, 2011.
23. Zie Kees Plaizier, o.c. (nt. 22), p. 102-3.
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32 Schat der heyliger Schriftuere ofte bijbelse concor-
dantie

Schat-camer ofte Nederduytsche concordantie der hey-
ligher goddelijcker Schriftuere. Door Lucas Stöckle. Mid-
delburg, Simon Moelert, 1610.

– Lucas Stöckle. Hij was gereformeerd theoloog en 
predikant te Neuenhausen. Was rond 1596-1613 actief.
33. de kleyne santbergh van Parabelen en gelijckenis-
sen door Arboldum Tombergium

De kleyne sand-bergh van parabolen en gelijckenissen. 
Door Herboldus Thombergius. Gouda, Jasper Tournay, 
1612.

– Herboldus Tombergius (ca. 1567-1625), door jezuïe-
ten opgeleid in Duitsland; later bekeerd tot het luthera-
nisme, maar werd uiteindelijk remonstrant. Naar Gouda 
gehaald door zijn geestverwant Herman Herbers (zie nr. 
24). In 1619 verbannen uit de Republiek en kwam uitein-
delijk in 1621 Friedrichstadt aan, waar hij in 1625 over-
leed. Hij was vermoedelijk – samen met Herbers – de 
medeauteur van de Goudsche Catechismus, die officieel 
getiteld is Korte Onderwijsinghe der kinderen in de Chtis-
telijkcke Religie.23

De lijst wordt afgesloten met de mededeling ‘Voorts 
noch eenige cleyne boecken van weynige importantie’.

Overzien we het resultaat, dan moet de conclusie zijn, 

28. Rekenboeck van Jean Coetreels
Meerdere edities, bijvoorbeeld Het konstigh cyffer-

boeck. Door Johan Coutereels. Haarlem, Hans Passchiers 
van Wesbusch, 1646.

– Jean Coutreels = Johan Coutereels. Geboren in Ant-
werpen. Verhuisde in 1594 naar Middelburg. Hij was 
(Franse) schoolmeester en rekenmeester en heeft wat 
reken- en boekhoudkundige boekjes uitgegeven.
29. Erasmus van Rotterdam lof der tongen

Hiervan ook meerdere uitgaven, bijvoorbeeld: Lingva, 
dat is de tonghe: leerende hoe de mensche syn tonghe be-
dwingen sal. Door Erasmus. Rotterdam, Isaac van Waes-
berge, 1633.

– Erasmus van Rotterdam (1467?-1536); zie nr. 2.
30. Beschrijvinge aller antechristen

Een clare beschrijvinghe aller antechristen, ende een 
christelijcke wederlegginghe haerder grondleer. Door Een 
getuyge Jesu Christi nu inden Heere ghestorven, ge-
naemt A.B. [= Arent Barendtsz]. Z.p., z.n., 1611.

– A.B. = Arent Barentsz. (actief rond 1575). Was sek-
testichter met speciale ideeën over de wedergeboorte; 
bestreden door Coornhert.
31. Het offer des Heeren

Ook weer diverse edities, bijvoorbeeld: Dit boeck wort 
genaemt: Het offer des Heeren. Amsterdam, Willem Jansz. 
Buys, 1590. Het is een anoniem uitgeven liedboekje.
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stadslibrije heeft gedaan. Hij schonk namelijk – volgens 
de aantekening in het boek – al in 1611 de Opera van Pe-
trarca in de editie Bazel, Henricpetri, 1581.27 

Burier was van remonstrantsen huize. Vermoedelijk 
was Jan Dircksz ook remonstrant, aangezien hij in zijn 
testament een bedrag van ƒ 150.0.0 aan ‘de armen van 
de remonstrantsche kerck’ legateert. Het kan ook zijn, 
dat hij omwille van het huwelijk met Maria is overgegaan 
naar de Remonstrantse Broederschap. 

Andries Burier was collega van Jasper Tournay, de lijf-
drukker van Dirk Volckertsz Coornhert. Beide drukkers 
kwamen uit het Vlaamse en beiden waren niet vies van 
het op de pers brengen van onorthodoxe teksten. Tour-
nay heeft herhaalde malen boeken gedrukt in opdracht 
van Burier.28 Overigens drukte Tournay bijna alle remon-
strantse boeken in opdracht van Burier. Zelf had hij blijk-
baar meer een voorkeur voor libertijnen. Burier trouwde 
in 1607 met Neeltgen Erasmus, bij wie hij drie dochters 
kreeg: Maria, Grietgen en Catharina.29 Hij was ook do-
cent en conrector van de Latijnse school, tot hij ziek 
werd. Zijn opvolger als conrector werd Maarten Straf-
fintvelt. Deze Straffintvelt was ook boekverkoper/-druk-
ker èn hij trouwde, na Buriers dood in 1619, met diens 
weduwe Neeltgen Erasmus en werd zo de stiefvader van 
de dochters van Burier. 

Dochter Catharina zette na de dood van haar vader 
de (of: een) boekenzaak voort. Van Maria is bekend dat 
zij in 1680 een ‘aardewinkel’ dreef, dus een winkel waar 
men aardewerk kon kopen.30 Dat ligt voor de hand voor 
de vrouw van een pottenbakker. De derde dochter van 
Burier, Grietgen, was al betrekkelijk vroeg overleden. De 
stiefvader, Straffintvelt, was een vermogend man en na 
diens dood erfden beide overgebleven dochters onder 
andere enkele huizen. Het huis dat Maria erfde kwam 
waarschijnlijk uit het bezit van haar moeder, Neeltgen 
Erasmus.

Al met al is het een interessant milieu waar Jan Dircksz 
in terechtkwam. Hij sloot twee goede huwelijken, waar-
door hij sociaal steeg en de intellectuele bovenlagen van 
Gouda binnentrad. Het is ook opmerkelijk te zien, hoe 
men binnen de aangetrouwde families bleef trouwen. 
Dat zal een tactiek zijn, om de vermogens en het bezit 

dat het merendeel van de boeken van Jan Dircksz Pot-
tenbakker van meer of minder heterodoxe auteurs zijn: 
vrijzinnig, doopsgezind, ruimdenkend, mystiek, dwars-
liggerig, soms tot in het extreme. Met name Sebastiaan 
Franck is aardig vertegenwoordigd. Het lijkt erop dat 
men daar rond 1680 niet meer moeilijk over deed. 

Toch is het lastig om de positie van Jan Dircksz goed 
te bepalen, aangezien de Goudse religiegeschiedenis van 
de tweede helft van de zeventiende eeuw niet of nauwe-
lijks onderzocht is. We weten dat het religieuze klimaat 
in Gouda in ieder geval tot de wetsverzetting door Prins 
Maurits in 1618/19 tolerant was. Na deze wetsverzetting 
werd de sfeer grimmiger. Vooral de uiterst rechtzinnige 
ds. Jacobus Sceperus (1607-1677, predikant te Gouda 
vanaf 1638) trok van leer.24 Hij manifesteerde zich als 
een scherp polemist, die alle niet-orthodoxe denkbeel-
den fel bestreed. Het was juist in de tijd van Sceperus’ 
‘regime’, dat Jan Dircksz actief was en deze dissidente 
literatuur in huis had. Maar waarschijnlijk was Sceperus 
ook voor zijn eigen tijd te fel. In ieder geval heeft hij vele 
mensen tegen zich in het harnas gejaagd en ook de ma-
gistraat was weinig gelukkig met de man. Dit betekent 
wellicht dat de werkelijke sociale omstandigheden toch 
niet zo kleingeestig waren, als men geneigd is te denken.

Ingewikkelde familiebanden

Wat in het plaatje past, is dat Jan Dircksz tot tweemaal 
toe voor het gerecht getrouwd is.25 De eerste keer op 17 
december 1634 met Emmitgen Willemsdr. de Vete, en de 
tweede keer, na het overlijden van zijn eerste vrouw in 
1655, op 29 december 1658 met Maria Andriesdr. Burier. 
Maria was toen weduwe van Michiel Willemsz de Vete.26 
Wat blijkt: Michiel en Maria de Vete waren broer en zus. 
Met andere woorden: zwager en schoonzus trouwen met 
elkaar na de dood van hun respectieve echtgeno(o)t(e).

Met zijn tweede vrouw, Maria Andries Burier, betreedt 
Jan Dircksz interessante gebieden, die zijn boekenver-
zameling in een ander perspectief kunnen zetten. Maria 
was namelijk een dochter van Andries Burier, een beken-
de Goudse boekhandelaar/-drukker. Opmerkelijk is, dat 
Burier de oudst bekende boekschenking aan de Goudse 
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van de families niet te zeer te versnipperen. Jan Dircksz 
stierf zonder nageslacht. We weten daarom niet of de 
familie zich in dit milieu gehandhaafd zou hebben.

Het ligt nu voor de hand te veronderstellen dat de 
boekencollectie uit de familie Burier kwam. Niettemin 
mogen we ons de vraag stellen wat de functie van de col-
lectie was. Was die alleen privé voor Jan Dircksz en zijn 
familie bedoeld? Of had de collectie grotere bekendheid 
binnen Gouda (al of niet in het verborgene)? Leende hij 
boeken uit aan belangstellenden? Het zijn intrigerende 
vragen, waarop we, bij gebrek aan gegevens, geen ant-
woord kunnen geven.

Wat we niet moeten denken, is dat de boeken in de kist 
verborgen, verstopt, waren. In die tijd was het gebruike-
lijk om boeken in een kist op te bergen. Het is daarom 
niet vreemd dat Hugo de Groot zijn boeken in een boe-
kenkist aangeleverd kreeg. Wat wel bijzonder was, is dat 
De Groot er op de terugweg zelf in ging zitten…

Jan Dircksz Pottenbakker is op 10 april 1683 in het koor 
van de St. Janskerk begraven (graf noordzijde koor, laag 
2, graf 1). Bij de recente restauratiewerkzaamheden (in 
2014) in het koor van de kerk zijn er in dit graf skeletres-
ten gevonden. Die zouden dus mogelijk van Jan Dircksz 
kunnen zijn.31

24. Zie over Sceperus vooral P.H.A.M. Abels in zijn bijdrage aan 
deze bundel en de biografie van dezelfde in: Biografsich lexicon voor 
de geschiedenis van het Nederlands protestantisme, deel 5 (2001), p. 
445-446.
25. Als iemand ‘voor het gerecht’ trouwt, wil dat zeggen dat hij/zij 
niet tot de officiële gereformeerde kerk behoorde; deze huwelijken 
werden vanaf het stadhuis afgekondigd. Van hen die het gerefor-
meerde geloof aanhingen, werd het huwelijk in de gereformeerde 
kerk afgekondigd.
26. Zie voor de familiebanden het verzoekschrift van Lucas de Vete 
en Jan Dircksz Pottenbakker in OAG (ac. 0001), inv.nr. 199, fol. 203v.
27. Thans: Librije-collectie 567 D 4.
28. Over Burier: L.E. Boots, ‘Een vrouwelijke boekverkoper in het 
zeventiende-eeuwse Gouda: Catharina Andries Burier’, in Tidinge 
van Die Goude13 (1995), 89-99.
29. Mededeling van Paul Abels.
30. OAG (ac 0001), inv.nr. 2296, Kohier zout-, zeep-, heren- en re-
demptiegeld 1680, fol. 110.
31. Met dank aan Marcel van Dasselaar, die mij ook de foto ter be-
schikking stelde.

skeletresten van Jan 
Dircksz Pottenbakker? 
(foto: ArcheoMedia).
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Niets geeft de sfeer van een bepaalde peri-
ode beter weer dan de krant. Zo ook die van 
het eerste jaar van de Bataafse Republiek. 
Men verwacht dan nog alle goeds van Fran-
se zijde en juicht het vertrek van stadhouder 
Willem V toe
Talrijk zijn de schimpscheuten hierover, niet 
alleen in boekvorm, maar er verschijnt over 
dit onderwerp zelfs een opera in twee bedrij-
ven en een kluchtspel. Naast allerlei poli-
tieke gebeurtenissen gaat het gewone leven 
door en krijgt men een indruk van wat onze 
voorouders aan het begin van de ‘Franse 
Tijd’ bezig hield.

De eerste Goudasche Courant

Op 11 oktober 1791 verleent de vroedschap van Gouda 
voor de tijd van zes jaar een vergunning voor het drukken 
en uitgeven van een Goudasche Courant, ingaande per 1 
januari 1792. De begunstigden zijn Matthijs Koon te Am-
sterdam en Hans Leemstra van Buma te Sneek. Het eerste 
nummer verschijnt al op 26 oktober 1791. Het tweezijdig 
bedrukte blad (circa 44 x 27 cm) verschijnt drie keer per 
week, en bevat nieuws uit binnen- en buitenland, de 
posities van schepen, advertenties, familieberichten et 
cetera. Verslagen van politieke ontwikkelingen in Euro-
pese steden en landen, ook die van krijgsverrichtingen 

Aanhouding van Wilhelmina van Pruisen in de Vlist op 28 juni 1787 
(www.absolutefacts.nl)

Meelezen in de Goudasche Courant van 1795
van serieuze berichten en bedenkelijke advertenties

Henny van Dolder – de Wit

aan het front, worden door ‘correspondenten’ per brief 
of via de ‘telegraph’ verzonden naar de redactie.

Van 1791 tot 1799 werkt Buma in Gouda onder de 
firma naam H.L. van Buma & Cie. Het bedrijf is gevestigd 
in de Dubbele Buurt bij de Haven. Van 1801 tot 1805 zet 
de boekhouder Nicolaas Brinkman de uitgave van de 
krant voort. Daarna is het 50 jaar wachten op een nieu-
we Goudsche Courant, zij het dat van 1805 tot 1856 het 
plaatselijke nieuwsblad Het Goudsch Kronijkske de leem-
te in de nieuwsvoorziening opvult. 

Onrust in stad en land

Bij het verschijnen van de eerste Goudasche Courant in 
1791 is er al langere tijd sprake van politieke beroering. 
De partijstrijd tussen prinsgezinden en patriotten wordt 
grimmiger en ingrijpende gebeurtenissen volgen elkaar 
in rap tempo op. Er ontstaat grote commotie bij de aan-
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Onthoofding van koningin Marie Antoinette op 16 oktober 1793 (histo-
rianet.nl)

25

aan om hemden in te zamelen. De opbrengst is 1.117 
hemden en 292 paar schoenen. Daarvan zijn er veel aan 
reparatie toe, zodat de schoenmakers overuren maken. 
Maar er is ook behoefte aan bedden, dekens, paarden 
en rijtuigen. Er volgen steeds nieuwe verordeningen en 
niets is meer als voorheen. Dat alles moet leiden tot Vrij-
heid, Gelijkheid en Broederschap.

De inhoud van de krant

In de kop van de krant staat fier: Het eerste jaar der 
Bataafse Vrijheid. We beginnen te lezen op een koude 
winterdag, 21 januari 1795, want een kort bericht meldt: 
‘Geen postschuit gevaren door ’t ijs, de wind oost’. Nu 
het jaar nog maar enkele weken oud is worden de lezers 
aangespoord om een nieuwe almanak te kopen.1 Naast 
de reguliere uitgave is er voor ’t jaar 1795 ook een alma-
nak voor vrouwen ‘met keurige kunstplaatjes en welge-
lijkende Pourtraitjes versierd’. Ook aan tienermeisjes uit 
die tijd is gedacht: hun almanak bevat 7 afbeeldingen, 
waaronder één met de onthoofding van de Franse konin-
gin Marie Antoinette (!). Voorts bevat de inhoud: Goede 
Raad aan Meisjes, Grafschrift voor een Rijkaard, Brieven 
ten bewijze dat Vrouwen boven de Mannen in geleerd-
heid kunnen uitmunten, Aan een ongetrouw minnaar, 
Het verliefde meisje (een gezang) enz.

  
27 februari: Het is jammer dat er in advertenties zelden 
een adres wordt genoemd: ‘Te koop een florissante bak-
kerij op ’t best der stad Gouda, waarin ’s jaars 40 last ( 1 
last = 28 zakken) tarwe en 2 last rogge wordt gebakken 
en verkocht’. Er hoort ook nog een pakhuis bij.

 
16 maart: Het is niet duidelijk of de volgende adverten-
tie ironisch is bedoeld, latere aanprijzingen doen dit ver-
moeden: ‘Naauwkeurig verslag van de zo onverwachte 
als roemrijke en tegelijk eerste zeetogt van Nederlands 
dappere admiraal-generaal Prins Willem de Vijfde, be-
nevens deszelfs luisterrijke aankomst in London; een 
stuk van het hoogste aanbelang voor de aanhangers van 
den dierbaaren Willem den Pinkenier, als waarin wij kun-
nen zien, wat die Vader des Vaderlands voor het heil van 

houding van prinses Wilhelmina van Pruisen, echtgenote 
van stadhouder Willem V op 28 juni 1787 bij de Goejan-
verwellesluis. Het gevolg is dat op 13 september1787 een 
leger van 25.000 Pruisische soldaten de grens overtrekt. 
In Gouda plundert het volk de huizen van vooraanstaan-
de patriotten. Een wetsverzetting in 1788, op last van 
stadhouder Willem V, gaat ten koste van een deel van de 
regentenstand. Frankrijk is in de ban van de Revolutie en 
op 21 januari 1793 valt het hoofd van koning Lodewijk XVI 
onder de guillotine, zijn vrouw Marie Antoinette onder-
gaat hetzelfde lot op 16 oktober van dat jaar, na een wei-
nig menswaardige gevangenschap. Twee jaar later vallen 
de Fransen ons land binnen, dat betekent het einde van 
de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In 1795 
wordt de Bataafse Republiek uitgeroepen.

Nadat Gouda op 26 januari 1795 door troepen van de 
Franse bevelhebber Pichegru is bezet breekt er voor de 
bevolking een moeilijke periode aan. De schutterij, voor 
het merendeel bestaande uit oranjegezinden wordt op-
geheven, de Oranjesociëteit gaat op slot. Een regelrech-
te ramp is de inkwartiering van hordes slecht geklede 
Franse soldaten. Per advertentie spoort men de burgers 

1. In veel plaatsen werden al sinds de 16de eeuw almanakken uitge-
geven. De boekjes waren zeer populair en bevatten een schat aan 
gegevens.
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‘Nooit zal ’t gevoelig hart dees schoonen dag vergeten
Waarop de Vryheidsboom door ons hier wierd geplant
Wy hebben ons hierdoor van onzen pligt gekweeten
En wyden dit geschenk aan ’t lieve Vaderland
God geef dat deze Boom op deze plaats mag groeien
En dat ’t Bataavse Volk de vryheid lang geniet
Dat Weetenschap en Deugd, dat Handel weelig groeijen,
En Neêrland veylig zy voor rampen en verdriet!
Dat ons de Vryheidszon met heldre glans beschyne
En al de nevels voor onz’oogen doe verdwynen!
vreede, heil en broederschap!
Uit naam der provisionele Municipaliteit deezer plaats.

27 maart: Maar ook in de behoefte aan pillen en poe-
ders moet worden voorzien, de apotheker heeft een 
bediende nodig: ‘Een Apothekars-knecht, in de affairen 
bekwaam, en genegen zich te engageren adresseere zich 
by P.A. Gosenson, Stads Apothecar te Gouda’.

Familieberichten zijn dan nog zeldzaam, ook hier ont-
breekt het huisadres: ‘Heden morgen is myn Waarde 
Huisvrouw in de kraam bevallen van twee welgeschapen 
Dogters, die beide, benevens de Moeder na tydsomstan-
digheden wel-vaarende zyn, deze dient tot naricht van 
alle vrienden en bekenden, twyfele niet of zullen in deze 
voor myn gewenste blydschap wel willen deel nemen, 
verzoeke van Filicitatie-brieven verschoond te blijven. 
Amsterdam 24 maart 1795. Heil en Broederschap. Jan 
Kat’

De Conserff (zalf?) voor de Aambeyen. Door het ge-
bruiken van deze Concerf worden alle Aambeyen en Tak-
ken van dezelve, ’t zy de Lyder die in- of uitwendig bezit, 
weggenoomen. ’t Potje met het bericht kost 8 stuivers’.

 
30 maart: Hoewel het huidige pand op de hoek van de 
Karnemelksloot en de Zuidelijke Steinkade (Kaap de 
Goede Hoop) nog van een flinke omvang is, moet dat het 
middelpunt zijn geweest van een fraai landelijk complex: 
‘Jacobus van Munster, castelein te Gouda, presenteerd 
uit de hand te koop een florissante Herberg, genaamt De 
Caap de Bonne Esperance; is voorzien met een kolfbaan 
en biljard, ruime plaats met een geschilderde koepel 
en verscheide prieelen, goed gedestineerd om Volk te 

 Nederland niet al gedaan heeft.2 De prijs is een sesthalf 
(5½ stuiver), te bekomen by de Uitgeevers van de Cata-
logus van Kingsbergen en Van der Hoop alom’.

‘Willem Outvorst en zijn huisvrouw, ‘wonende in 
de Sak (Tuinstraat) te Gouda, vernomen hebbende 
het gerugt door eenige lieden verspreid, alsof zy zich 
aan de plundering, bij de voorgaande Omwenteling in 
den jaare 1787 mede hebben schuldig gemaakt, vin-
den hunnen Eer en goeden Naam daardoor zeer ge-
krenkt en bieden aan, hem die hun daar van over-
tuigen, eene praemie van twee Ducaaten beloning’. 
25 maart: In Haastrecht wordt onder muzikale begelei-
ding een Vrijheidsboom opgericht, bekroond door een 
‘Hoed der Vrijheid’ die op een kussen door twee meisjes 
wordt aangedragen. De Maire Van der Dussen houdt een 
toespraak die kenmerkend is voor de heersende eufori-
sche stemming: ‘Daar wy thans het heuglyk tydperk be-
leeven, dat wy, dat Hollands Gemeenebest, van het ge-
weld en overheersching verlost zyn; dat het bygeloof, het 
Bolwerk waar agter zich de snoode heersch- en belang-
zuchtig Aristrocatie, dat helsche monster, ’t welk zich 
vereenigd met de geveinsdheid, gedekt door den mantel 
van Godsdienst, het menschdom zo veele eeuwen ge-
folterd en onderdrukt heeft, zich veilig konde verschui-
len, ten eenenmaal is kragteloos geworden, en dat de 
zogenaamde Vertegenwoordigers van het Platte land, de 
adellyke Ridderschap, die onze toevertrouwde belangen 
zo lang met voeten getreden hebben, en onze schatten, 
het zweet en bloed van den yveren Burger verspild en 
ontroofd hebben, te gelyk met derzelver hoofd en steun, 
den Landverdervenden Stadhouder en het Stadhouder-
schap vernietigd zyn, ja daar wy (door den broederlyken 
bystand der edelmoedige Franschen, wier naam altoos 
by den vryheidlievende Nederlander in zegening zal ge-
dagt worden) tot een vry en onafhankelijk Volk geworden 
zyn, zo dient deze tegenwoordige plegtichheid waardige 
Medeburgers en Landgenooten om onze vreugd, blyd-
schap en dankbaarheid aan den dag te leggen…die wy de 
edelmoedige Franschen verschuldigd zyn’. De toespraak 
wordt besloten met het volgende gedicht:
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Vertrek van stadhouder Willem V uit Scheveningen op 18 januari 1795 
www.scheveningen1813-2013.nl)

afgebroken kiezen of tanden uit, met een diergelyke ha-
bilité (gemak) dat die ‘t zien, zo wel als die ’t ondervin-
den, er verwonderd van zyn. Zet valsche tanden in als 
natuurlyk, maakt de zwartste tanden in weinig tyd zo wit 
als yvoir en meer andere nuttige operatien aan de tanden 
van kinderen, alles zonder pyn’.

4 mei: Wanneer het stadsbestuur op reis gaat, ge-
buikt zij vanouds het stadsjacht, dat van alle gemakken 
is voorzien. In 1767 verkeert het in een slechte staat, de 
burgemeesters krijgen van de vroedschap toestemming 
om een nieuw schip te laten maken. Het oude wordt 
te koop aangeboden: ‘Uit de hand te koop om direct 
aanvaard te kunnen worden, het Groote Stads-Jacht te 
Gouda, ’t welk extra fraay, hegt en sterk is gebouwd en 
voorzien van een kopere huid. Zijnde lang over steven 
52 voet en 7 duim, de wydte buitenwerks 9 voet en 5 
duim, waar onder de combuis begrepen is, lang 7 voet 
en 7 duim en zulks met alle deszelfs toebehooren, niets 
uitgezonderd’. 

Item het Kleine Stads-Jacht, ’t welk meede zeer pro-
per is betimmerd, zynde laag oversteven 29 voet en 7 
duim, wydte buitenwerks 6 voet en 7 duim, de lengte 
van de Tent 10 voet en 4 duim, insgelyks met deszelfs 
toebehooren. Informatie by de Toeziender van de Fabri-
cage, den burger Art Teunisse Blanken te Gouda’. 

8 mei: ‘Tot gemak voor alle Vrouwen en tot onderricht 
voor alle keukenmeiden of wel van zodanige meisjes, die 
eerst voor keukenmeid zyn gaan woonen [dienen]; niet 
minder van alle zulke Burger-Dochters, als zich in hun 
ouderlyk huishouden opleiden willen, om ten eenigen 
tyde hun eigen huisgezin met kundigheid waar te ne-
men, wordt thands uitgegeeven: De Volmaakte Holland-
sche Keukenmeid of Volledig Burgerlyk Kookboek, leerende 
alles, wat by mooglykheid in eene ordentelyke keuken 
kan voorvallen, ’t zy van braaden, kooken, stooven, bak-
ken enz. enz.; ook voor Roomsch gezinden op Vastenda-
gen enz. In III deeltjens, voor 34 stuivers te Amsterdam 
by Holtrop en verder alom’.

27 mei: Burger Bleuland is bezorgd dat hij het kostbare 
geschenk dat hij heeft ontvangen moet afstaan voor om-
smelting: ‘Request van Cornelis Bleuland te Gouda dat 
hy, tot een blijk van gunst, van burgemeesteren der stad 

zetten [gasten te ontvangen]. Verders verscheide Ro-
jaale vertrekken zo boven als beneden, en binnen korte 
jaare nog geheel verniewt; alles zeer tot gemak geschikt 
voor een Herberg. Te bevraage by den eigenaar. Zeg het 
voort’. 

Van enigszins bedenkelijk allooi is de volgende aan-
bieding: ‘Loop, loop, voor 6 stuivers te koop: het Olyk 
Zakboekje à la Figaro. Alle koddige snakerijen, als twee 
galante zusters, Worst-etende Pieternel, onnozele Zul, 
Snoek in de Broek, Klaas Slappegat, en een meenigte van 
dien aard. Nog zeer weinige à 2 stuivers. De geheimen 
van Venus en Cupido of Zaraansche kaasjes, behelzende 
minnekozerijen der Oostindië-vaarders met Maleidsche 
vrouwen in een bevallige styl. Nog te bekomen à 2 stui-
vers’.
22 april: Voor wie kiespijn heeft gloort er die dag hoop: 
‘Heden en morgen den 22 en 23 April 1795 zal hier te 
spreeken of te ontbieden zyn de Tand- en Kiesmeester 
Simon Nathans van Amsterdam, by den burger Pieter de 
Visser, castelein in het Amsterdamse Veerhuis te Gouda. 
Gemelde Dentist neemt de holle, pynlyke afgerotte en 

2. Willem V vertrok in een zogenaamde pink, een zeilboot die door 
zeevissers aan de Noordzeekust werd gebruikt.
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laat is). ‘d Armen gratis. Bejaarde persoonen aan stuip-
achtige toevallen onderhevig, kunnen zig meede met 
vrugt er van bedienen. Bij de boekhandel verkrijgbaar’.

De behandeling van een ‘tand- en kiesmeester’ trok altijd de nodige  be-
langstelling (catawiki.nl)

15 juni: ‘Volgens tyding van Parys, door de Telegraphe 
overgebracht, werd de overgaaf van Luxemburg gecon-
firmeerd, alsmede dat overleden is, de zogenaamde 
Dauphin van Frankrijk, zoon van Louis Capet [Lodewijk 
xvi].

17 juni: Nu zich geen kopers hebben aangemeld, wor-
den het Stads- en Kleine Jacht geveild in logement het 
Harthuis aan de Markt. Het kleine Stadsjacht brengt 202 
gulden op.

22 juni: ‘Verslag aangaande de opening van het lig-

3. ds. J.A. Smit.kwam in 1777 van Breukelen naar Gouda.
4. ds. J.W. Bussingh, kwam in 1793 van Gorinchem naar Gouda, hij 
werd in 1810 weer in zijn ambt hersteld en ging in 1824 met eme-
ritaat.
5. ds. D.J. Metske, kwam in 1767 van Heinenoord naar Gouda.

in 1792 bekomen hadt een zilveren broodmand, met het 
stadswapen en inscriptie, verzoekt dat deze vergade-
ring gelieve te decreteren [verordenen] dat de gemelde 
broodmand is begrepen onder de uitzonderingen by de 
publicatie tot het opbrengen van het ongemunt goud en 
zilver bepaald. Aan het Hof van Advies’.

Het vertrek van de Stadhouder wordt een toenemende 
bron van volksvermaak: ‘De vlugt van Willem den Vijf-
den, of de zegepraal der Bataafsche Vryheid. Klugtige 
Opera in twee bedrijven door den burger Gerrit Paape. 
Prijs: 6 stuivers.

1 juni: ‘Op 31 mei ontvangt men het bericht dat in 
Parijs het Tractaat van Alliantie, opgericht tusschen de 
Franse en Bataafse Republiek is geratificeerd: ‘De Mu-
nicipaliteit besluit van dit heugelijke evenement, ’t welk 
elk weldenkend Vaderlander reikhalzend heeft tegemoet 
gezien, niet alleen der goede Burgerij en ingezetenen 
dezer stede, maar ook den landman en rondom liggende 

dorpsbewooneren te moeten kennisgeven, 
de eerstgenoemde by klokkengeklep van 
het Huis der Gemeente, door middel van 
voorlezing der ontvangene tyding en aan 
den laatstgenoemden by enige salvo’s uit 
het geschut’. Twee dagen lang heerst er 
een vrolijke stemming in de stad: ‘Deze 
dag is wijders onder allerhande vreugdebe-
drijven geëindigd en ’s avonds vermaakte 
men zich by het Sociëteitskoffiehuis en 
St.-Jorisdoelen met een vrolyke dans, die 
tot in de ochtend voortduurde’.

12 juni: Eén middel dat zowel de ge-
zondheid van zuigelingen als van bejaar-
den ten goede komt: ‘Bericht voor ’t alge-
meen welzijn. Aan alle ouders die omtrent 
’t lot hunner pasgeboorne zuigelingen niet 
onverschillig zyn, wordt een zeker en wel 

beproefd middel aangeboden, bestaand in Jobs Traanen, 
ter secure voorkoming van wederhouding der anderszins 
veelal doodelijke kinderstuipjes. Tevens geschikt om zo 
voor als by de verschyning der tandjes en kiesjes… (dus 
diend men zig voor-uit van ’t zelve te voorzien eer het te 

Dansen rond de vrijheidsboom 
(www.geheugenvannederland.nl)
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chaam van den zoon des overleedenen Louis Capet. In 
den Toren van den tempel, den 21 Praireal (12 juni), 3de 
jaar der onverdeelbare Fransche Republicq, des mor-
gens 12 uren’. Er volgt een gedetailleerd verslag van het 
onderzoek van de in het lichaam en het hoofd van de 
kroonprins aanwezige organen. Bij de autopsie zijn twee 
oppermeesters van gasthuizen en enkele hoogleraren in 
de geneeskunde aanwezig.

’s Avonds om 9 uur is het dood lichaam van den zoon 
van Louis xvi in een houte doodkist liggende op het St. 
Margaretha kerkhof in de straat der Faubourg St. Antoi-
ne ter aarde besteld, geëscorteerd door Detachementen 
Infanterie. Ook zegt men dat de Zuster des overleedenen 
[Marie Therèse hvd] zich zeer onpasselijk bevindt en het 
staat te duchten, dat zy spoedig haaren broeder in het 
graf zal volgen, byaldien men haar niet met allen spoed 
een gezonder lucht doet inademen. Men is eenpaarig 
van gedachten dat de Nationale Conventie dit ongeluk-
kige meisje, welker misdaad slechts daar in bestaat, dat 
zy uit een verachtelyk geslacht is voortgesproten, en 
welke in generlei opzicht kan gevaarlyk worden, in vry-
heid zal stellen’.

Er wordt in de Sint-Janskerk een dankdienst gehouden 
voor de gesloten Alliantie met koorzang en orgel. Bur-
ger Smit kiest als onderwerp voor zijn preek ‘De Heere 
regeert’.3 Tijdens zijn redevoering ontstaat er opschud-
ding, zodat de predikant zich niet meer verstaanbaar kan 
maken. Oorzaak is de ‘ergerlyke Bussingh’ die zich in de 
menigte bevindt.4 Op het geluid van een trommel rent 
de hij de kerk uit, waarbij velen hem volgen. De Muni-
cipaliteit besluit hierop om alle voorgangers van kerke-
lijke gemeenten de eed te laten afleggen, zoals door de 
Representanten van het Volk is bevolen. Men besluit om 
dominee Bussingh daar niet bij uit te nodigen, omdat hij 
‘op eene onwettige wyze alhier tot leraar is beroepen 
geworden en sints dien tyd, zo vóór als na de gelukkige 
Revolutie door zyn ergerlyk gedrag steeds getoond heeft 
een bestryder der tegenwoordige regeringsvorm te zyn…
met overlaating aan de municipaliteit om zoodanig tegen 
gemelden Bussingh te handelen, als men gewoon is met 
menschen die onwaardig zyn inwooning te genieten’. 

24 juni: ‘In ons voorig dagblad maakten wy gewag van 

’t ergerlyk gedrag van den predikant Bussingh en het by 
de Volksvergadering omtrent hem geresolveerde. Thans 
hebben wy het genoegen onze Leezeren te kunnen me-
dedelen, dat dezelve, nevens zynen Amptgenoot Mets-
ke, hedenmorgen door de Municipaliteit deezer stad, 
van zyn Leraars-Ampt ontzet, en eerstgemelde daaren-
boven gecondemneerd [veroordeeld] is om binnen den 
tyd van agt dagen deze stad en dezelve jurisdictie te 
moeten verlaaten’.5 

8 juli: ‘Het Gezelschap van geleerde mannen’ heeft 
een middel uitgevonden om tanden en kiezen by kinde-
ren sneller te laten doorkomen: ‘zynde drie gemaakte 
kraalen aan een groene draad, die de kinderen worden 
om den hals gedaan, welk in het jaar 1789 is in ’t publicq 
gebracht. Als ook een middel om het Zog te vermeer-
deren en vloeibaarder te doen zyn, door het draagen 
tusschen de Borsten der vrouwen een andere daartoe 
gemaakte Kraal. Het is ook gelukt te vinden een uitwen-
dig middel tegen wormen, 
zynde een plaatje om te 
dragen op den Navel van 
den Buik, waardoor niet 
alleen de wormen worden 
gedood, maar ook de stoff 
waaruit die voortkomen, 
en de dikte van de buik 
verdund. De middelen zyn 
met een gedrukt bericht 
voor 1 gulden te bekomen, 
onder meer bij A. van der 
Ben te Gouda’

17 juli: Een blijde dag 
voor de weeskinderen van 
Gouda: ‘De door de muni-
cipaliteit dezer stad nieuw 
aangestelde regenten en 

Omslag van het populaire kook-
boek De Hollandse keukenmeid 
uit 1746, waarvan in 1752 al een 
derde druk verscheen (brabant-

collectie.blogspot.nl)
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regentessen van de Heilige Geest of Weeshuis, de kin-
deren willende doen deelen in de algemene vreugde van 
ons vry geworden vaderland, hebben op maandag 13 juli 
dezelve onthaald op eene vriendelijke maaltyd, en hun 
een vryen dag gegeven, om dezelve in gepaste uitspan-
ning en vrolykheid ter ere van de pas ontloken Vryheid 
en ’t nieuw aanvaarde Bestuur door te brengen. Terwyl 
regenten en regentessen, na alvoorens zelve de kinde-
ren over de maaltyd te hebben bediend, met elkanderen 
eene broederlyke maaltyd hebben gehouden, betaalende 
onderling alle de by gelegenheid van dit feest gemaakte 
onkosten uit hunnen privé-beurzen. Voor ’t aangaan van 
de maaltyd wierd door de kinderen op de plaats voor 
de Regentenkamer een Vryheidsboom geplant, door 
iemand onzer welmeenende medeburgers uit deszelfs 
tuin ten geschenke aan de kinderen gegeven, terwyl zy 
nog voorzien waren van alle ornamenten [versieringen] 
hun by ’t planten van de boom door de burgery present 
gedaan…Zulks heeft byna op gelyke wyze meede in het 
Armhuis plaats gehad’

Een fatsoenlyke, bedaarde, burger-weduwe, spreek-
ende goed Fransch en Nederduitsch, lidmaat van de Ge-
reformeerde Godsdienst, bied zich aan voor een gering 
loon tot gezelschap of tot waarneming van een burger-
huishouding, het zy in een dorp, buitenplaats of in een 
der Steeden, by een Dame, Heer of predikant. Als ook 
een burger-dogter die zig aanbied tot gezelschap by een 
Dame of tot oppassing van een à twee kleine kinderen. 
Nader informatie by den Burger H.L. van Buma, Couran-
tier en boekverkoper te Gouda’

24 juli: oproep van de kerkmeesters om de rouw- of 
grafborden uit de Sint-Janskerk op te halen (zie Tidinge 
32/1-2014). Alle wapens van koetsen et cetera moeten 
worden verwijderd en livreien van het personeel afge-
schaft.

27 juli: Elke stad, vertegenwoordigd in de Staten van 
Holland, bezit een - vaak riant - logement in Den Haag. 
Wanneer de vergaderingen enkele dagen duren brengen 
de afgevaardigden daar de nacht door, soms is er iets te 
vieren. Dat van Gouda stond aan het Lange Voorhout. 
Na de komst van de Fransen worden de afgevaardigden 
niet meer aangewezen door de magistraten, maar geko-

zen door het volk. Als gevolg daarvan wordt op 15 en 18 
september 1795 in Den Haag het ‘Logement van de Stad 
Gouda’ geveild; het bericht bevat een uitgebreide boe-
delbeschrijving.

Advertentie voor liefhebbers van dans en muziek: ‘ge-
duurende deze aanstaande Goudasche Kermis zal ten 
huize van Andries Janknegt, castelein in ‘De Toelast’ aan 
de Vischmarkt gehouden worden Groot Concert, vocaal 
en instrumentaal. Burgers en burgeressen welk plaisier 
hebben zullen daar by door een bekwaam dansmeester 
geassisteerd worden’. De entree is 11 stuivers per per-
soon, aanvang 27 juli ’s avonds om 10.00 uur. ‘N.B. Een 
ieder kan van allerlei ververschingen bediend worden. De 
Kolfbaan en de Plaats zal fraai geïllumineerd worden’

3 augustus: ‘Heden geschied de eerste Afkondiging 
van onze aanstaande Echt-Verbintenis. Gouda den 2 Au-
gustus. Simon van Paddenburg – Alida de Wit ’t eerste 
jaar der Bataafsche Vryheid’

21 augustus: ‘Voorheen onder ’t kruis [in het geheim] 
gedrukt, en word nu openlyk uitgegeven: Het leven van 
Willem den Vyfden, Bederver van zyn Vaderland: behel-
zende in xxiii hoofdstukken de volgende byzonderheden 
o.m.: Des Helds geboorte en jongelingschap – Moeder 
Anna sterft, en haar Zoon ontvangt de laatste lessen der 
stervende heerschzucht – De oefeningen van Willem den 
V in het heerschen, dansen, paardryden, soldaten plagen 
en drinken – Een reeks van knevelaryen en onderdruk-
kingen onder zyn bestuur – Zyne liefde voor Engeland 
in ’t nadeel van zyn Vaderland – Opzettelyke verwaar-
loozing van ’s lands Zeewezen – Byzondere huishoude-
lyke gevalletjes van Willem en zyn lieve echtgenoote – De 
Oranjetroon aan ’t waggelen in 1787 – Vreemde rovers 
door den dierbaren Oranjetelg ingeroepen (het Pruisi-
sche leger hvd) – Tirannick bestuur vóór en geduurende 
den oorlog met de Fransche Republicq – Oranje’s val, 
klaagliederen en zwanenzang. De prys van dit boek is f 
1,5 stuivers’

24 augustus: Het logement van de stad Gouda wordt 
opnieuw te koop aangeboden

7 september: ‘By C. van den Dries te Rotterdam is ge-
drukt en by W. Verblaauw te bekomen: Drie Leerredenen 
over Daniel 3 à 16 stuivers en Vyf Leerredenen over den 
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23 oktober: ‘Met de Duitsche Brieven wil men tyding 
bekomen hebben dat de Franschen op den 13den dezer, 
de Keizerlyken over den Main hebben teruggedreven, by 
welke gelegenheid een groot aantal der laatstgenoem-
den in den Main zouden verdronken zyn. Men rekende 
het getal der van wederzyden gesneuvelden en gebles-
seerden op ten minste 6000 man’. Deze schatting wordt 
later naar beneden bijgesteld.

26 oktober: ‘Heden morgen stierf myn Egtgenoot Jan 
de Koster, na eene ziekte van weinige dagen in den ou-
derdom van 58 jaren, 9 maanden en 19 dagen; volgens 
plicht geeve ik van dit voor my smertelyke Sterfgeval, 
door dezen thands gebruikelyken weg, aan allen ken-
nis, die den Overleedenen kenden, en zyne Vrienden 
waren, terwyl ik verzoek van brieven van Rouwbeklag 
verschoond te blyven. Gouda, den 25 October 1795. Jo-
hanna Daetman’

13 november: ‘De executeurs van den testamente 
van wylen Pieter van Loon, zyn van meeninge [plan] in 
’t openbaar binnen de stad Gouda, in de na te melden 
herberg, op donderdag den 26en November 1795, ’s na-
middags ten twee uuren te veilen en verkoopen: de zeer 

brief aan Philemon à 25 stuivers door J.R. Takens, predi-
kant te Delfshaven, doch thans beroepen te Gouda’

11 september: ‘By H.L. van Buma & Comp. en J. van 
Son te Gouda is gedrukt en alom te bekomen: Plechtige 
redevoering over de nuttigheid en noodzakelykheid van 
te zorgen voor eene goede opvoeding der kinderen van 
minvermogende Ouders, by een Vryheidsminnend Volk; 
uitgesprooken in ’t Choor der Groote of St. Janskerk te 
Gouda in eene algemeene Vergadering van milddadige 
Deelnemers en Deelnemeressen in het Fonds, waar uit 
kinderen van minvermogende ouders onderwezen wor-
den. Den 4 augustus 1795, het Eeerste Jaar der Bataafse 
Vryheid, door Jan Beesen, christen leraar aldaar en me-
de-lid van verscheidene Maatschappyen; benevens eni-
ge andere dichtstukken tot dit Feest betrekkelyk, door 
denzelven vervaardigd. In groot Ocatvo (ten voordele 
van het Fonds) gedrukt, de prys is 11 stuivers’

14 september: ‘Een burgeres, ongeveer 40 jaren oud, 
genegen zynde als keukenmoeder te ageeren [op te tre-
den], in het St. Catharina en Elisabeths Gasthuis binnen 
Gouda, gelieve zich aan te melden by de Regentessen 
van het gemelde Huis. Een burgeres, meede van de hier 
boven gemelde Ouderdom, zich willende verbinden tot 
Moeder in het Oude Vrouwenhuis, kan zich mede by 
voornoemde regentessen adresseeren’

28 september: ‘Alle diegene die iets te pretenderen 
heeft of verschuldigd is aan den Boedel van Johannes 
van der Klos, gewezen stadsdrukker te Gouda, gelieve 
zig op of aan te geven voor den laatsten October 1795 
ten sterfhuize by de executeur B. van der Klos en G. van 
Weelden’

‘De wonderlyke Minnekoozeryen van een Amsterdams 
Ligtmis, 2de druk, derde stukje, ieder à 11 stuivers; 
waarin een aantoning van alle Stille Huizen, en welke 
meisjes in die huizen komen; van onze Ligtmis hoe hy, 
dronken zynde zich by een juffrouw in ’t bed bevond; 
hoe hy het by Mie Mosterd vond; hoe hy in een Turfkist 
moest kruipen; hoe wonderlyk hy Trouwde enz. In de 
boekhandels verkrygbaar’

30 september: ‘Heden werd van eene dochter ver-
lost: de huisvrouw van Johannes Lentz. Het eerste jaar 
der Bataafse Vryheid. Gouda den 29 september 1795’

Links: Kroonprins Louis Charles overleed op 10-jarige leeftijd op 8 juni 
1795 in de Temple in Parijs. Portret door Alexander Kuchansky 1792 (Pa-
leis van Versailles)
Rechts: Ds. J.W Bussingh was van 1793 tot 1824 als predikant verbonden 
aan de Goudse Hervormde gemeente (Duizend jaar Gouda, een stads-
geschiedenis)
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bieren zullen worden uitgeslagen (geleverd), dan tegens 
contante betaling; en dat een ieder zal gehouden zyn te 
namptisieren [tot onderpand geven] voor een Ton twee 
guldens, voor een kinnetje [1 kinnetje is circa 39 liter] 
vyftien stuivers en voor een achtsten Vat tien stuivers, 
blyvende de Pryzen der bieren als voorheen’

Tenslotte

Het jaar 1795 loopt ten einde, er volgen nog twintig jaren 
onder Franse heerschappij. Van de euforie waarmee de 
Bataafse Republiek aanvankelijk werd verwelkomd is dan 
weinig meer over. Het duurt lang voor de gevolgen zoals 
armoede en slechte economische omstandigheden zijn 
overwonnen.

Literatuur:
R. van der Wal, ‘Sterke overheid en mondige burger’, in 
P. Abels e.a, (red), 1000 jaar Gouda. Een stadsgeschie-
denis, Hilversum 2002, pag. 556 e.v.
J.H.Kompagnie, ‘De weg, de waarheid en het leven’, in P. 
Abels e.a. (red) 1000 jaar Gouda. Een stadsgeschiedenis, 
Hilversum, 2002, pag. 651 e.v.
Theo de Jong, Geschiedenis van de Goudsche Courant – de 
krant van hier, deel I. Gouda, 2005

vermaarde en neeringryke Herberg, van ouds genaamd 
“Den Orange Boom”, staande en gelegen in ’t best van 
dezelve stad, op het Zeugstraat (nu nr. 94), bestaande 
in een hecht, sterk en doortimmerd Huis en Erf, voor-
zien van Diverse grote Boven- en Benedenvertrekken, 
open ruime Plaats en twee royaale overdekte Kolfbanen, 
waaronder een met een houten vloer, kunnende met 
den 1 Februari 1796 worden aanvaard. Nader informatie 
te bekomen by Hendrik Loeff en Art de Jong te Gouda 
vernoemd, als mede by den notaris en makelaar Pieter 
Daesdonk aldaar’

’Ouders of Voogden, genegen zynde een of twee jonge 
juffrouwen van de Protestantse Religie, by fatzoenlyke 
juffrouwen de Fransche Winkel-affairen en het Mutsen-
maken te laaten leren en in de kost te besteden, adres-
seeren zich in de Comptoir, Papier en Boekwinkel van 
Laurens van Hulst’

16 december: ‘Aangeboden: de Vrolyke Clubist of 
Almanach voor het jaar 1796, vervattende, behalve het 
geen in een complete Almanach behoort: het vertrekken 
der Posten, Schepen, Schuiten enz. Voorts heeft men 
6 plaatjes met derzelver uitlegging, alle in een Vrolyke 
en Satyrike styl geschreven. I: Afscheid van Willem V op 
Scheveningen; II: Vlugt van Willem de Vyfde met een vis-
serspink; III: Het planten der Vryheidsboom te Amster-
dam; IV: De Alliantie tusschen de Bataafse en Fransche 
Republieken; V: Het geeselen van enige Oproermakers, 
in ’t verbranden van Oranjelinten te Amsterdam en ten 
VI: Verkooping van carré-pruiken. Wyders vindt men in 
dezelve ‘Willem, of de laatste byeenkomst’- kluchtspel. 
Levensschets van Willem, eertyds erffstadhouder, dog 
nu gevlugten Pinkenier, waarin komieke snakeryen voor-
komen. Te bekomen in een blauw kartonnen bandje voor 
de geringe prys van 10 stuivers en voor liefhebbers die 
de plaatjes liever gecouleurd willen hebben 14 stuivers. 
Eenige verguld in kokertjes, als mede in Fransche of Ma-
roquine bandjes zyn de pryzen pro rato, doch zeer civiel. 
Binnen 8 dagen te bekomen’

28 december: Het blijkt nodig dat er voortaan sta-
tiegeld wordt geheven op biertonnen: ‘De bierbrou-
wers binnen de stad Gouda adverteeren by dezen, dat 
met den eersten January 1796 aanstaande, by hun geen 

Illustratie uit de Vrolijke Clubist, almanak voor het jaar 1796. Het ver-
trek van Willem V bleef de gemoederen bezig houden 
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In de zomer van 1943 gingen wij, vier schooljongens uit 
de Lange Groenendaal, met de trein een week op vakan-
tie naar de Achterhoek. Dat kon toen nog. Kamperen op 
boerderijen, daar meehelpen met de oogst en veel pap 
eten.

En in het vroege voorjaar van ’45 ging mijn vriendin-
netje Tini, mijn latere vrouw, met haar zus die kant op, 
op fietsen met houten banden. Om voedsel te zoeken. 
Geweldig dat ze dat deden. Ze konden onderweg overal 
eten en slapen. Ze kwamen omstreeks de paasdagen 
terug, met aardappels en eieren. Met een paar jongens 
trokken we de polder in, op zoek naar melk. Al je veel 
geluk had, kwam je dan met een halve liter terug. We 
hadden het in de oorlog niet breed natuurlijk, maar het 
ging. Echte honger hebben we niet geleden.

Achter de meubelwinkel van mijn vader, Bart Belonje, 
aan de Lange Groenendaal 94, hadden we een grote tuin, 
met zicht op de achterkant van het Leger des Heils. Paar 
keer in de week was het daar hoempapa dus. In onze 
tuin was ook de meubelwerkplaats, een volière en een 
kippenhok. We hadden konijnen, voor eigen consumptie 
natuurlijk. En mijn broer Leen, die anderhalf jaar ouder 
was dan ik, pakte gerust een kat, als hij de kans kreeg. 
We gingen een keer op de fiets naar Hazerswoude, want 
daar wisten we een adres waar we brood zouden kun-
nen krijgen. Zijn we daar, ziet Leen een poes lopen. Die 
kreeg hij te pakken. Dus we kwamen thuis met een kat, 
en daarmee waren we nog blijer dan met het brood dat 
we gekocht hadden. Mijn broer Chris slachtte altijd onze 

Kees Belonje vertelt
De historie van Gouda, verteld door mensen die het ver-
leden zelf beleefd hebben en meegebouwd hebben aan 
de ontwikkeling van de stad. Dat is de essentie van een 
serie interviews onder de titel Gouwe Verhalen.

Peter van Eijkelenburg

gouwe verhalen Kees Belonje (1925)

‘In de oorlog aten we 
soms ’n kat. Net zo 
lekker als konijn’

(foto: Cornelis de Keizer, Empire Imaging)

kippen en konijnen, dus ook deze kat. Hebben we lekker 
opgepeuzeld. Smaakte net zo goed als konijn, hoor. Van 
de kop trokken we een lekkere soep.

Mijn vader was ook meubelstoffeerder. En hij was 
nogal bewaarderig. Dus we hadden van die dikke stalen-
boeken, met voorbeelden van meubelstoffen. Met die 
stukken stevige meubelstof trok hij de polder in, naar 
de boeren van Achterbroek vooral. Want die konden van 
de textiel sloffen maken, voor in huis, als ze de klom-
pen niet meer aan hadden. Klompensloffen, noemden ze 
dat. Mijn vader ruilde de stof bij die boeren voor boter, 
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eieren en kaas. De oude stalenboeken waren het enige 
ruilmiddel dat wij konden inzetten om aan extra voedsel 
te komen.

Meubelmaker

Ik was de benjamin, de jongste van vijf kinderen: een 
meisje en vier jongens. Van onze hele familie ben ik nu 
de enig overgeblevene. Onze moeder was Cornelia Ra-
bouw, ook uit Gouda. Toen ik werd geboren woonden 
we aan de Naaierstraat 12, het huis waar heel veel later 
de eerste seksshop van Gouda in kwam. We verhuisden 
naar Achter de Vismarkt 22, nog aan het grachtje. Maar 
dat werd ook te klein voor de meubelwinkel, dus trok-
ken we naar de Groenendaal. In het huis achter de winkel 
hadden we een grote keuken. Dat herinner ik me goed, 
omdat veel mensen in die tijd juist maar een heel klein 
keukentje hadden. 

Mijn vader had dus die meubelwinkel en de stoffeer-
derij, en hij maakte zelf meubels. In de crisistijd was het 
moeilijk. Hij werkte toen ook wel in opdracht van een 
meubelfabriek in Gouda, als bijverdienste. Later ging hij 
ook met klanten naar de grote meubeltoonzalen in Rot-
terdam. Dat was het betere werk natuurlijk. Hoefde hij 
alleen maar adviezen te geven.

Katholieke kruidenier

Ons gezin was gereformeerd, en ik ben dat nog steeds. 
Gisteren hadden we in de schaakclub nog een zwaar 

debat, over levensbeschouwelijke kwesties. We gin-
gen naar de Turfmarktkerk. In die tijd zaten er allemaal 
schotjes tussen de geloofsrichtingen. Maar wij waren 
niet zo streng, gelukkig. We gingen gerust boodschap-
pen doen bij de grote zaak van Schuttelaar, de katho-
lieke kruidenier op de Markt, naast Central.

Ik zat eerst op de Da Costaschool, aan de Hoge Gouwe. 
In het vierde jaar naar de Groen van Prinstererschool, aan 
de Groenendaal. Ik weet niet meer waarom dat was. In 
afstand maakte het natuurlijk bijna niks uit. Daarna ulo 
op de Calvijnschool, aan de Keizerstraat, naast loodgie-
ter Spee. Zijn zoon Piet zat bij mij in de klas, dus ik kwam 
vaak bij hem thuis. Of ik ging op de fiets naar Ouderkerk, 
naar een vriendje dat ook bij mij in de klas zat. 

Na de ulo kwam het Christelijk Lyceum in Alphen, in 
1942. Mijn ouders en broers zeiden dat dat beter was 
dan meteen werk zoeken. Want als ik nog schoolgaand 
was, had ik meer kans om uit handen van de Moffen te 
blijven. Dat is ook gelukt. Ik heb nu nog m’n persoonsbe-
wijs uit die tijd, waarop ik sta vermeld als ,,studerend’’. 
Dat is misschien mijn redding geweest.

In Gouda had je alleen de Rijks-hbs. Maar ja, wij wa-
ren gereformeerd. Dus naar Alphen, met de trein. Deden 
veel jongelui uit Gouda. Dat lyceum in Alphen had bo-
vendien een heel goede naam. Maar de Duitsers hadden 
het schoolgebouw in gebruik genomen. Net als hier in 
Gouda, waar in veel scholen Duitsers ingekwartierd za-

September 1940: Kees op de Johannes Calvijn-Ulo (Collectie Belonje).

Zomer 1943: In Alphen, 
met rechts klasgenoot 
Herman Boekamp 
(Collectie Belonje)
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ten. Dus daar in Alphen kregen we les op een paar zol-
derkamers, en in een hotel aan de Raadhuisstraat.

Met mijn ulo-diploma kwam ik in de derde klas van 
het lyceum terecht, dus ik moest nog drie jaar. Maar 
vanaf september 1944, na de spoorwegstaking, reden 
de treinen niet meer. En fatsoenlijke fietsen had je ook 
niet meer. Toen was het gedaan met het lyceum. Ik zat 
in de vierde klas, en een diploma heb ik dus niet gehaald, 
helaas.

Ondergrondse

In Gouda was ik al druk met de ondergrondse. Met ande-
re middelbare scholieren hadden we de Ordedienst ge-
vormd, zo noemden we dat. Die was bedoeld om mensen 
te helpen, zo gauw de oorlog afgelopen zou zijn. Later 
werd dit de organisatie vnv, Voor Nederlandse Vrijheid. 
Ik moet ergens nog een verklaring hebben van het toen-
malig hoofd van de BS, dat ik van december 1940 tot mei 
1945 vnv-lid ben geweest. 

De vnv-leden noteerden alle bewegingen van de Mof-
fen, en die werden dan doorgegeven naar Engeland. Dat 
was niet ongevaarlijk. De luisterpost was onder andere 
in het huis van de ouders van Herman Boekamp. ( hoofd-
persoon van van de rubriek Gouwe Verhalen in Tidinge 
van mei 2014, red ). Ook een tijd bij aannemer Van Win-
gerden, bij de spoortunnel. Als er wapendroppings wa-
ren, kwamen wij in actie. We pikten de wapens op en 
brachten ze naar een tijdelijke opslag op De Punt. Als we 
alles bij elkaar hadden, brachten we de wapens op een 
handkar via de Oosthaven naar een ruimte achter bakke-
rij Adeko aan de Lange Noodgodsstraat, van verzetsman 
Ad de Kort. Dat was linke soep. Het ging om stenguns en 
veel munitie. Dan gingen we de wapens ontvetten. En 
leren om ze te demonteren en weer in elkaar te zetten. 
Ik herinner me dat we met vnv-leden bij een aannemer 
in Reeuwijk ook wel exercitie-oefeningen kregen.

Jongens van mijn leeftijd werden medisch gekeurd, 
voor werk in Duitsland. Die keuringen gebeurden in het 
Arbeidsbureau, op de hoek Lage Gouwe/Turfmarkt. 
Daar werkte iemand die de boel bedroog, als hij de kans 
kreeg, ten nadele van de Duitsers. Mede daardoor zijn 

mijn broers toen afgekeurd. Bij dokter Bik kon je urine 
krijgen van suikerzieke patiënten van hem, om zo afkeu-
ring gedaan te krijgen. Die Bik heeft veel goeds gedaan 
voor het verzet, dat is algemeen bekend.

Admiraalshuis

Zelf heb ik op het laatst van de oorlog ondergedoken 
gezeten op de zolder van het Admiraalshuis, aan de 
Turfmarkt. Daar woonden de ouders van mijn vriendin-
netje, Tini van Os. Zij waren kosters van de kerk die in 
het achterdeel van dat enorme huis was. Het pand was 
dus eigenlijk hun dienstwoning. De vader van Tini deed 
ook begrafenissen, en hij was wisselloper bij de Nuts-
spaarbank, aan de Haven. 

Bij dat huis aan de Turfmarkt kwamen soms wel Duit-
sers aan de deur. En op het eind van de oorlog heeft er 
zelfs een Duitser ingekwartierd gezeten. Die heette Zin-
smeister, uit Ingolstadt. De ouders van Tini zeiden dat hij 
geen nazi was, ze vonden hem een goede Mof.

Thuis hebben mijn broers en ik op zeker moment een 
groot gat gegraven in de vloer van de werkplaats, als 
schuilplaats. Zaten we daar met vier of vijf man onder de 
grond, zeker als er een razzia was. Dan werden er men-
sen opgepakt in Gouda, maar ons hebben 
ze nooit gevonden.

Tini en ik kenden elkaar al heel lang, 
van de lagere school. Zij zat bij mij in de 
vierde klas. Maar toen was er nog niks 
tussen ons. Dat is pas na het begin van 
de oorlog gekomen. We gingen vaak met 
een grote groep jongelui zwemmen in het 
Spaardersbad. Na afloop maakten we een 
beetje gekkigheid. Er waren veel verjaar-
dagen waarop we bij elkaar kwamen. Zo 
groeide dat eigenlijk vanzelf tussen Tini 
en mij. In april 1943, op haar achttiende 
verjaardag, mocht ik voor het eerst bij 
haar thuis komen. Nu is dat vaak heel an-
ders.

Het Admiraalshuis (foto Nico Boerboom)
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Tini werkte thuis, ze hielp haar moeder met het 
schoonhouden van dat enorme pand, en van de kerk er 
achter. Zij was op de huishoudschool geweest, op de 
Oosthaven, bij De Punt. Dat schoolgebouw liep helemaal 
door tot in het Houtmansplantsoen. Bij haar thuis leerde 
ik schaken, van een oom van haar. Van hem kreeg ik een 
schaakbord, dat ik nu nog steeds gebruik.

Die kerk achter in het Admiraalshuis was van de Ver-
eniging Calvijn, een nogal zware geloofsrichting. Maar de 
ouders van Tini waren gewoon hervormd, dus helemaal 
niet van dat strenge geloof. De Vereniging Calvijn werd 
later opgeheven, en daarna trokken de mensen van Arti-
kel 31 in het kerkje. 

Indië

Na de bevrijding moest ik in militaire dienst. 
Ik was ingedeeld bij de eerste lichting die naar 
Indië zou gaan. Maar dat duurde nog een tijd-
je. Dus ik moest werk zien te vinden. Ik ging 
informeren bij de distributiedienst, voor de 
winkelbonnen. Bijna alles was op de bon, toen. 
Trek je jas maar uit, zei de chef daar. Dus ik kon 
meteen beginnen. Bonnen tellen. Vreselijk veel 
schik gehad met de collega’s. Dat kantoor zat 
aan de Westhaven, recht tegenover het joods 
bejaardenhuis, waar in de oorlog zoveel men-
sen weggehaald waren.

In mei 1946 kwam ik dan in dienst. In Ei-
bergen, houten barakken, stapelbedden. Veel 
stafleden van het leger waren opgeleid in En-
geland, in de oorlogsjaren. Dus Engels was zo’n 
beetje de voertaal. Sommigen van die beroeps-
militairen waren jonger dan wij, echt jochies 
nog. Ik kreeg een opleiding tot hospik. Dat was 

in Groesbeek, in een voormalig klooster. Die medische 
opleiding stelde helemaal niks voor. Zes weken duurde 
het. Daarna waren we volleerde hospikken, zogenaamd. 
Ik zou dus soldaat bij de medische dienst worden, in In-
dië. Maar ik wist niet hoe lang dat zou gaan duren. Dat 
vertelden ze je niet tevoren. Als militairen nu uitgezon-
den worden, weten ze al precies op welke dag ze thuis 
zullen komen.

We gingen in september 1946 met de boot op reis. 
De oude Willem Ruys, met veel inlands personeel aan 
boord. In het centrum van Batavia, in een voormalige ulo 
tegenover de schouwburg, hielden we ziekenrapport. En 
intussen kregen we onze eigenlijke medische opleiding, 
door Nederlandse dokters. Bert de Jong, die ik kende uit 
het verzet in Gouda, kwam ik er tegen. We werden ook 
tewerkgesteld in ziekenhuizen in Batavia. M’n eerste pa-
tiënt was een Javaan. Na een halve dag ging die al het 
hoekje om. 

Gedurende mijn hele Indische tijd was ik hospik, drie 
jaar lang. Je kreeg natuurlijk gesneuvelden binnen, en 
zwaar gewonde slachtoffers. Het Maleis had ik snel on-
der de knie, dat heb ik altijd belangrijk gevonden. Maar 
in die taal hadden we in Nederland al les gekregen, als 
voorbereiding.

Ringworm kwam veel voor, door de warmte. Het was 
een huiduitslag, vooral in je kruis. Dysenterie, en veel 
malaria. Iedereen sliep onder een klamboe, maar toch 
kon je een muggebeet krijgen. We hielden toezicht op 
het verplichte innemen van kinine-pillen.

In maart 1947 gingen we het binnenland in, naar de 
demarcatielijn. Richting Bandoeng, we kwamen er in een 
oud ziekenhuis, hoog in de bergen, een heerlijk oord. 
Maar geen enkele ontspanning, de bioscoop was ver 
weg.

Politionele acties

In juli van dat jaar begon de eerste politionele actie. De 
mensen daar hadden natuurlijk gelijk, dat ze vrij wilden 

‘Soldaat der derde klasse 
zonder vooruitzichten’, 
in Batavia. Kees stuurde 
deze foto naar zijn Tini. 
Op de achterkant staat: 
‘Van je liefhebbende Kees’ 
(Collectie Belonje)

In 1985, chef assurantiën van de Rabobank (Collectie Belonje)
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verzekeringen, dat was eten en drinken voor hem. Bij de 
Goudse was een vacature, bij de acceptatie medische 
varia. Ik solliciteerde en werd aangenomen. 

Moest met klanten corresponderen over hun claims. 
Mijn ervaring als geneeskundig soldaat kwam daarbij 
natuurlijk wel van pas. En ik haalde in die jaren bij de 
Goudse diploma’s in verzekeringszaken.

Belletje trekken 

We verhuisden terug naar Gouda, naar een bovenwoning 
in de Roerdompstraat. Daar hebben we tien jaar ge-
woond. Onze dochter Ati is er geboren. Daarna zevenen-
twintig jaar aan de Da Costakade, fantastisch gewoond.

Bij De Goudse raakte ik een beetje uitgekeken. Ik ver-
trok naar De Utrecht, daar deed ik begrafenisverzeke-
ringen. Toen ontstond de Amro-bank, door een fusie. In 
Gouda kwam die in de bank van Goedewagen, naast De 
Waag, aan de Markt. Daar ben ik in de buitendienst ge-
komen. Dus altijd op pad. Mijn chef was Heerschop, een 
heel goede baas. 

Ik ging langs bij bedrijven en bij particuliere klanten. 
Om schades af te handelen, nieuwe verzekeringen te 
sluiten, of alleen maar om de contacten warm te houden. 
Tot ik een collega opvolgde die alleen nieuwe verzeke-
ringen moest zien te verkopen. Dat vond ik vervelend 
werk. Ik krijg een lijst mee met adressen waar ik moge-
lijk nieuwe klanten zou kunnen werven. Gewoon belletje 
trekken, noemde ik dat. Daar ben ik mee gestopt.

Maar ik bleef in de verzekeringen, dat maal in Delft. 
Daar kreeg ik leuk werk, heel erg zelfstandig, ik moest 
het eigenlijk nog opbouwen. De eigenaar van dat bedrijf 
wilde altijd goed voor de dag komen, voor de klanten en 
voor zijn personeel. Als er wat te vieren was, pakte hij 
graag flink uit. Onverantwoord in feite. Hij strooide met 
geld dat er niet was. Dus dat liep fout, en ik ging er weg.

Ik kon hoofd worden van de assurantie-afdeling van 
Rabo-Delft. De Rabo was heel groot in Delft en omge-
ving, ze hadden er wel twaalf kantoren. Ik had natuurlijk 
veel contacten met de winkeliers in Delft en omgeving, 
en met de tuinders in het Westland. Die waren helemaal 
vastgebakken aan de Rabobank. Ik heb er nog tien jaar 
gewerkt, tot mijn pensioen, in 1990.

zijn. Wij beseften wel 
dat wij daar niet thuis 
hoorden. Maar je werd 
er nu eenmaal heen 
gestuurd. En je kon de 
plaatselijke bevolking 
beschermen, was het 
idee.Gelukkig heb ik 
niets negatiefs overge-
houden van die jaren 
daar. Ik ken soldaten uit 
die tijd die er nu nog da-
gelijks last van hebben. 
Trauma’s, niet kunnen 
slapen, noem maar op.

Met veel kameraden 
heb ik nog contact. Ook 
jarenlang meegewerkt 

aan de veteranenreünie. Daarvoor heb ik nog een lintje 
gekregen. Een keer kwam een delegatie van voormalige 
Indonesische militairen naar Nederland om zo’n reünie 
van ons mee maken. Dat was heel bijzonder. Want dat 
waren dus onze oude vijanden! We hebben hen een week 
door heel Nederland genomen, om ons landje te laten 
zien.

Verzekeringen

In januari 1950 was ik terug. Al die jaren hadden Tini 
en ik contact gehouden met brieven. Daar leefde je op. 
Die brieven heb ik nog allemaal. Bij het arbeidsbureau 
in Gouda hadden ze geen werk voor mij. Iemand tipte 
me voor de postcheque- en girodienst in Den Haag. Daar 
kon ik inderdaad meteen beginnen. Een zus van Tini 
woonde in Voorschoten, in een groot huis. We konden er 
de hele bovenverdieping huren. Toen zijn Tini en ik ge-
trouwd en in Voorschoten gaan wonen. Onze zoon Bart 
is daar geboren. We hebben er een leuke tijd gehad. Ik 
deed studies handelscorrespondentie Engels en Spaans. 
En ik zocht toch ander werk.

Mijn oudste broer Bart was procuratiehouder bij de 
Goudse Verzekeringen. Die jongen lééfde helemaal voor 

Kees krijgt, in 1996 een waarderend woord van 
generaal-majoor P. Strik voor zijn werk voor 
veteranen-reünies (Collectie Belonje)
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grote vlucht. Daar heb ik nog een leuke vriend aan over-
gehouden, ook een Indië-veteraan.

Ik ben nog actief in de hobbyclub van Ronssehof. Twee 
keer in de week tekenen en schilderen. Bijna alles hier in 
huis is eigen werk. Ik maak vooral veel pentekeningen. 
Maar nu ben ik ook bezig met schilderen met acrylverf, 
op canvas. Ja, mijn vader was natuurlijk ook een crea-
tieve geest, met zijn meubelmakerij. Mijn broer Bart te-
kende al van jongsaf. En onze zoon Bart is tekenleraar, 
misschien heeft hij zijn talenten deels van mij gekregen.

Tini is helaas in september 2012 overleden, aan kan-
ker. We woonden toen in een flat aan de Swadenburg, 
omdat Tini al moeilijk trappen kon lopen. Daarna kon 
ik in deze inleunwoning in de Ronssehof terecht. Daar 
ben ik erg tevreden over. Woon er geheel zelfstandig, 
doe zelf de boodschappen bij de supermarkt. Met de 
rol lator, nooit zonder dat ding de straat op. Tien jaar 
geleden heb ik hersenvliesontsteking gehad, sinds die 
tijd heb ik evenwichtsproblemen. Maar ik kook dus voor 
mezelf, behalve op vrijdag. Dan gaan Bart en ik samen 
ergens lunchen, meestal in het Weegje.

Ik ben zoveel mogelijk afleiding gaan zoeken, na de 
dood van Tini. Vandaar ook al dat schaken en tekenen. 
Want je bent maar alleen. Daar is geen medicijn tegen. Je 
komt altijd terug in een lege kamer. Je kunt thuis je ver-
haal niet kwijt. Ik had nog driehonderd brieven van Tini 
liggen. Die heb ik allemaal uitgetikt, op mijn computer. 
De Ronssehof heeft aangeraden om ze in het stadsar-
chief te laten bewaren, maar dat doe ik niet. Die brieven 
blijven privé.

Onze twee kinderen moeten straks maar zien wat ze 
daarmee doen. Die komen trouwens vaak op bezoek. Ze 
wonen allebei in Nieuwerkerk. Ook de kleinkinderen en 
achterkleinkinderen komen hier.

Ik houd een soort dagboek bij. Daarin schrijf ik alles op 
wat ik meemaak. Niet precies dagelijks, maar toch heel 
vaak. Die notities houd ik ook voor mezelf. 

Goudse Operette

Al die tijd waren we in Gouda blijven wonen. Dat kon 
makkelijk, het was hooguit een half uurtje rijden naar 
Delft. Files waren er in die tijd niet of nauwelijks. En in 
Gouda had ik m’n bezigheden en sociale contacten. Ik 
zong in het koor van de Gereformeerde Kerk aan de Turf-
markt. En later in het koor van de Goudse Operette. Daar 
heb ik vreselijk veel gelachen, ook bij de uitvoeringen. 
Dat deed ik natuurlijk voor het zingen, maar ook van-
wege de lol die we in dat koor met elkaar hadden. Nu 
zing ik alleen nog op vrijdagavond mee met de meute, 
bij de weeksluiting hier in de Ronssehof. Thuis luister ik 
veel naar klassieke muziek. Opera’s van Verdi zijn mijn 
favoriet. Een muziekinstrument heb ik nooit gespeeld. 
Daar was in onze jeugd geen geld voor.

Heel lang ben ik lid geweest van schaakclub Messema-
ker, de oudste schaakclub 
van Nederland, sinds 1847. 
Daar heb ik aan veel toer-
nooien meegedaan. Scha-
ken doe ik nog steeds, drie 
keer in de week. Bob Be-
ker is een vrijwilliger in de 
Ronssehof, hij runt het in-
ternetcafé. Elke maandag-
ochtend klopt hij bij mij aan 
voor een schaakpartijtje. 
Op donderdagmiddag komt 
een andere schaakvriend. 
En met mijn buurman speel 
ik ook een vaste middag in 
de week.

Geen zwart gat

Nee, ik ben na mijn pensioen niet in het bekende zwarte 
gat gevallen, zoals veel anderen wel overkomt. Ik werd 
meteen lid van een tekenclub die bij elkaar kwam in 
buurthuis De Noorderzon, nu ook al weer gesloten. Dat 
tekenen zat er altijd al in, maar vanaf toen nam het een 

Met Tini, in april 2003, met zijn koninklijke on-
derscheiding voor het organiseren van reünies voor 
Indië-veteranen (Collectie Belonje).
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lezingen van die goude
2 maart  Hennie Verhoef
Graven van Blois en problemen met doorvaart in de stad

15 april  Sigfried Janzing/Michiel Lucassen
Streekarchief Midden Holland

18 mei  Rinus van Dam 
Gouda in de Tweede Wereldoorlog

7 september  Open Monumenten Dag 
onderwerp wordt nog bekend gemaakt

12 oktober  Raymond van Uppelschoten
De oorlog van 1793-1795, die de aanzet gaf tot de Bataafse 
revolutie en vele patriotten weer terugbracht in Gouda.

De lezingen zijn allen in Gebouw Concordia, Westhaven 27. 
Aanvang 20:00 uur.

AgendaAuteurs

Errata

Jan Willem Klein studeerde Middelnederlandse 
letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, 
specialieerde zich in middeleeuwse paleografie en 
codicologie bij Prof.dr. J.P. Gumbert (Universiteit 
Leiden). Na een periode van wetenschappelijk 
onderzoek terecht gekomen op het Streekarchief 
Midden-Holland, aanvankelijk als beheerder biblio-
theek, thans in de dienstverlenende sector.

Paul Abels is historicus en redacteur van dit tijd-
schrift. 

Henny van Dolder is redacteur van dit tijdschrift 
en actief vrijwilligster bij meerdere culturele en 
historische instellingen.

Peter van Eijkelenburg is vaste medewerker van 
dit tijdschrift en verzorgt de rubriek Gouwe  
Verhalen.

In memoriam Nico Habermehl: Tidinge 2014, nr. 4
Bij de foto van Nico Habermehl op pagina 118 is de 
bron:  
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nico_Habermehl 
De fotograaf is Agaath.

Artikel Van Beverningh van Sander Enderink: 
Tidinge 2014, nr. 4
Op pagina 139 onderaan wordt Jacob de Witt 
genoemd in combinatie met zijn ‘broer’ Cornelis 
de Witt. Dit moet zijn Johan de Witt. Jacob was de 
vader van de beide broers.

Artikel Van Beverninghkapel van Bianca van den Berg: 
Tidinge 2014, nr. 4
Op pagina 150 van dit artikel staat abusievelijk vermeld dat 
de stoffelijke resten van Van Beverningh in een grafkelder in 
het koor werden gevonden. Dit moet zijn: Bij het funderings-
herstel van de kerk en de aanleg van de nieuwe verwarming, 
in 1975, werd de grafkelder geruimd en werden de stoffe-
lijke resten van de Van Beverninghs in een kist in hun kapel 
herbegraven.

Errata (vervolg)
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Een ‘scandpaal voor sceperus’ (1607-1677) 
Goudse dominee en bibliofiel

Paul H.A.M. Abels

De boeken van een zeventiende-eeuwse pottenbakker
Jan Willem Klein 

Meelezen in de Goudasche Courant van 1795 
Van serieuze berichten en bedenkelijke advertenties

Henny van Dolder-de Wit

Gouwe Verhalen: Kees Belonje 
Peter van Eijkelenburg
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