
TIDINGE VAN DIE GOUDE

Presentatie van libraires werkzaam
in het zeventiende-eeuwse Gouda

Lukke Boots’

1. Inleiding

Een eerste kennismaking met Goudse drukkers
en boekverkopers in de zeventiende eeuw komt
tnt nnc asan de hand  van  de, Thesaurvc  vltn Gtlwc

Desalniettemin is er van een nog aanzienlij],<
aantal boekdrukkers en boekverkopers, die met
de Goudse boekhandel in hun levensonderhoud
voorzagen, meer bekend, doordat er van hen
veel sporen achtergelaten zijn in archieven en
door hun eigen drukwerk. Aan de hand van
deze groep van zo’n 24 mannen en vrouwen zal
gepoogd worden de Goudse librairie in de
zeventiende eeuw nader te ontsluiten. Het grote
voordeel van onderhavige studie is dat er zowel
opwvpn9  uit de Goudse nrrhiPwn  qlc  nit inLVb  VII” --*&  -- ._-*-- . --- _- -_----.-~-u” .u**  v’“J” b-D- . --_I --_ -- _ - .~ - -I -v*.*v  1 VL.  ILY -*-  -*-

en De Wolf, die hierin de namen van zo’n veer- Gouda gedrukte boeken ten grondslag liggen
tig Goudse libraires afdrukken, Het gaat daarbij aan de beschrijving van de Goudse boekhandel
slechts om drukkers en boekverkopers, omdat in de zeventiende eeuw. De data uit deze ver-
zij hun lijst samengesteld hebben aan de hand , schillende bronnen vullen elkaar ten zeerste
van in Gouda gedrukte boeken.2  Van Heel komt aan. Zoals blijkt uit de drukkerslijsten van
na zijri onderzoek in de Goudse archieven tot Gruys en De Wolf zou een onderzoek, dat zich
een zelfde aantal, zij het dat hij wat meer, hoe- uitsluitend richt op de in Gouda gedrukte boe-
wel nog steeds summiere en vaak onoverzichte- ken, een aantal ‘Goudse’ libraires buiten

’lijke en onsystematische informatie verschaft. beschouwing laten. Niet elke zeventiende-
Bovendien geeft Van Heel de namen van boek- eeuwse Goudse libraire hield zich bezig met het
binders, lettergieters, en dergelijke. Na ijverig uitgeven, drukken en verkopen van boeken.
en systematische speurwerk in de verschillende Een aantal van hen hield zich bij voorbeeld
archiefstukken, die het streekarchief en het bezig met het verkopen van kantoorartikelen of
archief van de hervormde gemeente van Gouda met het gieten van letters. De namen van deze
rijk zijn, is het thans mogelijk gebleken een aan- mensen vindt men dan ook niet terug in het
tal van maar liefst zesenzeventig mannen en impressum of in het colofon van de gedrukte
vrouwen, die op enigerlei wijze verbonden werken.
waren met en werkzaam waren in de Goudse
boekhandel gedurende de zeventiende eeuw te
achterhalen. Dit hoge aantal lijkt op het eerste 2.  Goudse libraires afkomstig uit de Zuide-
gezicht in de richting te wijzen van  ppn  7&t..  UI1  v1**  -11- liike Nederlanden
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bloeiende beroepsgroep, ware he :t niet dat al snel
.

moet worden geconstateerd &- UvLt  AP  cwvnnrliw CInmerkeliik  is het aantal  lihr&Pc  &t  ARn  hc ‘tb’ v ------- ./r  ***---_-  a-J--  _-  ---. -.-.----&A  ““*u**v”,  --*  --**  *-4
gegevens van een grote groep van hen minimaal eind van de zestiende en het begin van zeven--
en zelfs onbetrouwbaar zijn. tiende eeuw werkzaam was in Gouda, dat

Zo komen enige namen van libraires alleen afkomstig was uit de Zuidelijke Nederlanden3
maar voor in een enkel pamflet, dat door hen Om geloofsredenen hadden deze Zuid-
gedrukt of uitgegeven is. Van andere personen, Nederlandse libraires een toevluchtsoord in de
die werkzaam waren in de Goudse boekhandel, Noord-Nederlandse Republiek gezocht; waar
zijn slechts minimale feitelijkheden en/of  activi- na het uitbreken van de tachtigjarige oorlog een
teiten nveroeleverd:  huweliikep tni-upkr=wfl reldieve  mloofs-  en &uknPrcvriiheid  heerste.LVICVII  v , -‘b---. ---_ -_-_ ---J----*) ‘“‘bVI~VIIU

poorterschap, beroepsaanduiding, geboortedata
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plaats, adres, aanduiding in een notariëel proto-
col, belastingopgave. Deze gegevens komen
dan niet allemaal tegelijk voor en geven geen
samenhangend beeld, maar blijven losse ele-
menten.  Een aantal gegevens is daarbij ook nog
eens onbetrouwbaar, zodat vermoedens en giss-
ingen  omtrent personen en de door hen verrich-
te activiteiten meer regel dan uitzondering zijn.
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Onder deze réfugiés,  die hun werkkring hadden
gevonden in de Goudse boekhandel was Jaspar
Tournay wellicht de belangrijkste. Afkomstig
uit Leuven, waar hij in 1560 of 1561 geboren
was, vestigde hij zich in 1584 of 1585 als boek-
drukker te Gouda. Het staat vast dat het druk-
kersberoep door verschillende leden van
de familie Tournay is uitgeoefend. Jaspar
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Tournays vader, Vincent Toumay, was, hoewel

gedochter’ Haesgen Aiijens gehuwde. Gouda

oorspronkelijk afkomstig uit Leuven, boekbin-
der te Antwerpen.

was een stad, waar door de opstelling van de

Tournays grootvader
Pasquier Tournay was ook al in Leuven gebo-

magistraat en tevens onder invloed van de vrij-

ren; zijn professie is onbekend.  Jasper
Tournays neven, Vincent, Jan en Gilles  of
Willem, de zonen van zijn broer Hendrick,
waren eveneens libraires. Vincent Tournay
komt voor in een verkoopovereenkomst van
het huis van Jasper  Tournay, na diens dood in
1635 als erfgenaam, waarin Vincent boekdruk-
ker genoemd wordt. In de fichier Enschedé
komt een aantal titels van libraire Jan Tournay
uit Luik voor in de periode 1628 tot en met
1648. In het bedrijfsarchief van Plantijn-
Moretus is sprake van een Guillaume Toumay,
die in de periode 1629 tot en met 1636 met een
van de Moretussen zaken deed. In Antwerpen 1
heeft Toumay zelf ongetwijfeld eveneens ken-
nis gemaakt met het befaamde bedrijf van
Plantijn-Moretus.

Tournay wisselde nog al eens van woon- en
werkplaats. Niet alleen in Gouda woonde hij
en was hij werkzaam, maar ook in Delft, waar
hij vermoedelijk in 1583 of 1584 enkele klei-
nere werken drukte. In het orthodoxe Delft
heeft hij zich vermoedelijk niet erg thuis
gevoeld. In 1584 of 1585 vestigde Toumay
zich in Gouda. waar hii 1586 de Goudse ‘ion-

Delft niet aanmeldde ais lidmaat van-  de
Nederduitse of Waalse kerk. In Gouda was het
godsdienstig klimaat blikbaar veel toleranter

1. De Boekdrukker:
iJit  : 100 Verbeeldingen van Ambachten ‘Amsterdam 1694,
door Johannes en Caspaares Luiken.

fonds: werken van Coornhert, met wie Tournay
op vriendschappelijke voet stond, van Vorstius,
Arminius, Sebastiaan Franck,  Poppius, en
anderen. Veelzeggend is eveneens, zoals al ver-
meld is, dat Tournav zich tiidens ziin verbliif te

zinnige predikant Herman Herberts, die door

tegen de, orthodoxe Delftse p;edikanten,  met

de Goudse magistraat met enthousiasme was
binnengehaald, een meer liberaal klimaat heer-
ste dan in Delft. Wellicht fungeerde Toumay
als wegbereider voor Coornhert, vriend en
opdrachtgever, want in deze tijd drukte
Toumav voor Coomhert een paar namfletten

dan in het tamelijk orthodoxe Delft, waar

d a

Coornhert in 1588 het verblijf ontzegd was.

en Jan, beiden werkzaam in het drukkersbe-

Toumay bleef tot zijn dood in 1635 werkzaam
in Gouda. Zijn enig kind, Neeltgen Tournay
bereikte weliswaar de volwassenheid, maar
overleed vele jaren voor haar ouders. De erfe-
nis van Tournav viel toe aan ziin neven Vincent

wie Coornhert aldaar in onmin leefde; uit voor-
zorg liet de drukker zijn impressum niet op het
titelblad opnemen. Tournay verbleef tot 1592
in Gouda. In 1594 verhuisde hij naar Leiden,
waar hij als letterzetter bij boekverkoper en
academiedrukker Jan Paedts werkte. In 1603
kon Tournay zich als zelfstandig boekdrukker
te Enkhuizen vestigen, waar hij voor het ver-
zorgen van stadsdrukwerk een wedde van vijf-
tig gulden ontving. Vijf jaar later vestigden
Tournay en zijn Goudse echtgenote weer in
Gouda, waarna zij deze woonplaats niet meer
zouden verlaten. Hij diende als boekdrukker de
libertijnse en remonstrantse zaak, zoals onder
andere blijkt uit de samenstelling van zijn
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drijf, waarschijnlijk te Luik en aan Jaspers
nicht Maria, die ook in Luik woonachtig was,
Deze erfgenamen verkochten Tournays huis
aan de drukker Jacob Corneliss+  die misschien
met Tournay had samengewerkt of in diens
dienst geweest was.

b. Jacob Willemsz  Migom
Een andere Goudse libraire die afkomstig was
uit de Zuidelijke Nederlanden was Jacob
Migoen, hoewel niet geheel duidelijk is of hij
tot de eerste of tweede generatie vluchtelingen
uit het zuiden behoorde. Hij was geboren in
Antwerpen of in Londen en werd in 1607 poor-
ter van Gouda. Hij oefende zijn drukkersbe-
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I 2. Achter de Wsm.arkt, hoek Lage Gouwe. In di*  -- ---- 1 - ^
de in de zestiende eeuw de glazenier Wouter
1611  is .lasner Tournav er Pevestigd. in 1622
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en Abraham
naam ‘De D

tot den
Yxkerie

f punu wuon-
. Crabeth. In
“met vrouw, CJ

drucker”.  ”In 1637 draagt het huis de
‘. Foto : Jaap Rebel.

narkt, genaamd ‘indrijf te Gouda uit op de Vist
den Ladder Jacobs’.  Toen
bec
eni
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3. Detail uit de stadsplattegrond van Frans Ho,,,,,,.,.
Foto : Streekarchiefdienst Hollands Midden.

nonhorn

Frans Janss de Vos. Na Briots dood, in 1626 of
1627 werd zijn Amsterdamse werkplaats over-
genomen door Jacques Carpentier, vermoede-
lijk eveneens een Zuid-Nederlandse banneling,
die in 1629 met de weduwe van Briot,
Geertruyt Jans, huwde en die in 1635 te
Amsterdam een boekwinkel bezat. Nicolaas

stad vestigen, zodat Migoen:niet mec
drukker was, Overigens maar voor

“--J

va------ -
Migoen in Rotterdam toevie

j waarschijnlijk werk voor

hij in 1607 zijn
drijf begon, was hij naar eigen zeggen de
ige drukker in Gouda. Korte tijd later zou
mer  Tournav zich voor de tweede keer in de

:r de enige
een korte

periode van drie jaar. Daarna heeft hij zijn
bedrijf waarschijnlijk naar Rotterdam verhuisd
om met zijn broer Abraham Migoen te gaan
samenwerken. Een andere mogelijkheid is dat
hii  in dat jaar overleden is, waarna zijn bedrijf

welf  als erfenis aan zijn broer Abraham
.l‘

Nicolaas Briot”
It de groep Zuid-Nederlandse vluchtelingen

--hoorde ook Nicolaas Briot, die afwisselend
aangeduid werd als goud- en zilversmid, letter-
gieter, lettersnijder / diamantsnijder en letterste-

loren  in Hoey  bij  Luik.
Briot een eigen ~lettergiete-
:r in Amsterdam, Als letter-

T,
lx

ker.  H i j  was”  g e t
Vermoedelijk bezat
rij in Gouda en lat<
gieter verrichtte hi

Briot had ongetwijfeld remonstrantse sympat-

van de Sint Janskerk zijn opgetekend. betekent--.- _ _ . . . . 1

hieën. Hij was namelijk betrokken bij de druk
van een verboden remonstrants boekje, waar-
over in een ander artikel meer informatie gege-
ven wordt.  Geertruyt Jans en Jacques
Carpentier hebben niets voor de Goudse boek-
handel in de zeventiende eeuw kunnen beteke-
nen, aangezien Carpentier de lettergieterij’ van
wijlen Briot in Amsterdam overnam.

d. Andries Buier
Andries Burier, die op zijn beurt uit Rijssel
afkomstig was en wiens naam als boekverkoper
en schoolmeester en later ‘ondermeester’ van
de Latijnse school te Gouda staat geregistreerd,
hoorde eveneens thuis in deze groep van Zuid-
Nederlandse asielzoekers. Anders dan bij
Tournay en Briot zijn bij hem geen in het oog
springende aanduidingen te vinden omtrent
remonstrantse ideeën. Het feit dat zijn huwelijk
met de Goudse jongedochter Neeltgen Erasmus
in 1607 conventioneel in de huweliiksboeken

onder anderen Tournay. Wellicht werkte Brïot
samen met ziin zwager en collega goudsmit,

wellicht dat hq  lidmaat was van de Nederduits
Gereformeerde kerk, Waarschijnlijk is dat
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4. De Wljdstraat.  Detail uit de kadusterkaart van 1832. De gegevens over de panden op cie  percelen 195,  184 en 847, als-
mede die van Achter de Vismarkt  zijn  afkomstig uit de indexen van DK  C.T.  Matthiis, aunwezin  in het Streekarchief Hollands” ” ., . ,
Midden.

Burier al op jonge leeftijd met zijn vader Pieter,
broer Jan en zussen Pironne en Jeanne  Burier,
van wie de laatsten respectievelijk gehuwd
waren met Pieter van den Brande en Hendrick
Lambertssoon, naar Gouda was gekomen.

Na Buriers dood in 1619 bleef zijn vrouw,
Neeltgen Erasmus met de drie dochters, die uit
het huwelijk geboren waren, in het huis aan de
Wijdstraat wonen. Zij zette het boekbedrijf van
haar overleden man voort, zoals blijkt uit een
bescheiden levering van stadsdrukwerk.
Overigens is deze activiteit opmerkelijk en voor
het bedrijf van Burier nieuw, omdat Andries
Burier zelf tijdens zijn leven nooit van de stad
opdrachten had mogen uitvoeren.

e. Neeltgen Erasmus, Maarten Strafintvelt  en

162 1 een collega van haar overleden man en
tevens conrector van de Latijnse school,

Catharina Burier

Maarten Straffintvelt8 Het is niet zeker welk

De weduwe van Burier hertrouwde reeds in

huis het nieuwe echtpaar bewoonde, omdat bei-
den, man en vrouw, een huis aan de Wijdstraat
bezaten. Neeltgen Erasmus bezat een huis aan

bedrijf van haar moeder, Neeltgen Erasmus,
voortgezet heeft?

de oostzijde, genaamd de ‘Cronijci9, vermoede-

Vermoedeliik is uit de verbintenis tussen

lijk de boekhandel van Andries Burier, en
Straffintvelt een huis in diezelfde straat aan de
westzijde, dat de naam ‘de Rosijncorff’ droeg,lO
Met name blijft onduidelijk in welk pand het
gezin Straffintvelt woonde en in welk pand zich
de boekwinkel bevond. Of blijft er wellicht
sprake van twee verschillende boekbedrijven?
Hoe het ook zij, eveneens was jongste dochter
van Andries Burier en Neeltgen Erasmus,
Catharina Burier vanaf 1656 werkzaam in de
boekhandel, zoals blijkt uit de stadsrekening uit
datzelfde jaar”. Eveneens staat vast dat in dit
jaar ook haar stiefvader, Maarten Straffintvelt,
goederen aan de stad leverde.12  Mag hieruit
geconcludeerd worden dat Catharina Burier het

Neeltgen Eraimus  en 1
dochter, Weyntgen gel
heid niet bereikt heeft.
leed in 1657, Maar&
165 8 begraven.”

Maarten Straffintvelt een
)oren,  die de volwassen-
Neeltgen Erasmus over-

:n Straffintvelt werd in
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f. Pieter Jans Rammesìjn’4;  Johannes Pieters
Rammesìjn
Eveneens was uit godsdienstige overwegingen
naar Gouda gevlucht vanuit de Zuidelijke
Nederlanden Pieter Jans Rammesijn, die in
1619 te Gouda huwde met de uit Utrecht
afkomstige Beatrix van Hindersteyn, nog voor-
dat hij  in-deze stad als poorter was opgenomen.
Waarschijnlijk was Rammesijn de remonstrant-
se gezindte toegedaan. Op grond van versprei-
de archivalische gegevens kan gereconstrueerd
worden dat er in dit gezin minstens zeven kin-
deren geboren werden, van wie er drie op jonge
leeftijd overleden. Het oudste kind, Jan Pieters
Rammesijn is geboren rond 1620. De oudste
dochter Lucretia huwde in 165 1 de latere stads-
drukker Cornelis Dijvoort. De jongste dochter,
Margaretha Pieters trouwde tien jaar later met
een zekere Bastiaen Willems Verbruggels.  De
jongste zoon Adolf was nog jong, toen zijn
vader in 165 1 overleed. Het bedrijf van de
weduwe van Pieter Rammesijn werd in 1663
verkocht aan haar schoonzoon Cornelis
Dijvoort. Bij de verkoop werd een clausule
opgenomen dat de weduwe Beatrix van
Hindersteyn en haar jongste zoon, zolang deze
ongehuwd was, in het huis,  dat inmiddels aan
Dijvoort  toebehoorden, mochten bli jven
wonen, zonder er huur voor te hoeven betalen16.

Het bedriif van Pieter Rammesijn werd

en zij waren het eerste decennium van de
zeventiende eeuw in Gouda werkzaam geweest.
Ook de ouders van boekdrukker Cornelis Jansz
waren vermoedelijk vluchtelingen uit het zui-
den.  Jansz  zelf was oorspronkelijk uit
Dordrecht afkomstig en arriveerde, via Den
Haag, te Gouda, waar hij in 1626 als poorter

d

gemarkeerd door een uithangbord met-de naam
‘In ‘t verguld ABC’, of zoals in enkele van zijn
uitgaven vermeld werd, ‘In ‘t ABC’. Na een
leven van schulden en uiteindelijk een faillisse-
ment overleed Pieter Rammesijn in 165 1.

3.1. Kinderen van Zuid-Nederlandse vluch-
telingen, werkzaam in de Goudse librairie

Van een aantal andere drukkers en boekverko-
pers, die werkzaam waren in Gouda, wordt ver-
ondersteld dat hun ouders uit de Zuidelijke
Nederlanden afkomstig waren. Het lijkt zo te
zijn dat een aantal van deze eerste generatie
vluchtelingen zelf nog niet werkzaam waren in
de boekhandel in Gouda. Eduwaert Zaedbout
zette rond 1607 zijn boekdrukkerij in Gouda
op. Aan de hand van informatie uit Briels kan
opgemaakt worden dat zijn ouders uit de
Zuidelijke Nederlanden gevlucht waren. Hijzelf
was geboren in Engeland en via Leiden naar
Gouda gekomen’?. Boekdrukker Daniël Jansz
was zelf waarschijnlijk geboortig uit Schiedam,
maar zijn ouders waren uit het zuiden gevlucht’*

Y,
. werd aangenomen19.  Wellicht is Jansz  in dienst
geweest bij landgenoot Pieter Rammesijn of
deze mannen onderhielden een ander beroeps-
matig contact met elkaar, gezien het feit dat
Rammesijn na de dood van Jansz  als voogd
over diens kinderen werd aangesteldzo.

Eveneens aannemelijk is dat lettergieter
Dirck Jansz  tot de tweede generatie vluchtelin-
gen uit het zuiden hoorde. Hij was omstreeks
1636 te Gouda werkzaam in de lettergieterij
van de eerdergenoemde Niclaas Briot. Deze
Dirck Jansz  was in 1626 bij Briot weggegaan in
in Amsterdam bij Blaeu in dienst gekomen
Jansz  was getrouwd met Marritge Jacobs  en
werden in 163 1 in Amsterdam lidmaten van de
pas opgerichte remonstrantse kerk2’.  Tevens
behoorde tot de tweede generatie vluchtelingen
uit het zuiden boekdrukker Dirck van
Vreeswi.jk, die zelf afkomstig was uit Dordrecht
en die in 1626 poorter van Gouda werd2’.

De ouders van Thomas 11 de Vechter waren
Thomas de Vechter en Jannetgen Abelmont,
beiden geboren te Gent’3.  Thomas 11 was in
1584 teieiden  geboren en werkte na de dood
van zijn vader in de periode 1602-1604 samen
met Jan Theunisz, die voorheen boekdrukker te
Alkmaar was geweest, in zijn geboortestad.
Vanaf 1604 werkte Thomas 11 de Vechter zelf-
standig in een eigen lettergieterij en werd hier-
in later bijgestaan door zijn broer Abraham. Na
een faillissement in 16 19 is het mogelijk dat hij
als lettergieter werkzaam was in het bedrijf van
Nicolaas Briot te Gouda, daar De Vechters echt-
genote in 1623 met een kerkelijke attestatie
naar Gouda was vertrokken, en na Briots dood
bij Jacques  Carpentier, die de weduwe Briot
gehuwd had, te Amsterdam.

Ook de ouders van Dirck van Zij1 waren, naar
m e n  m a g  aannemen2”,  g e v l u c h t  u i t  d e
Zuidelijke Nederlanden. Of dezen iets van doen
hadden met de librairie kan niet achterhaald
worden. Dirck van Zij1 was, voor hij poorter in
1622 te Gouda werd, woonachtig te Amster-
dam. Hij was vóór 1626 getrouwd met Baetien
Hartmans. Naast boekbinder en boekverkoper
oefende Van Zij1 openbare functies uit als ‘ste-
dehouder’ van de baljuw en als ‘gecommitteer-
de van de voerlui en de gemene landen’ aan het
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eind van de jaren 1620 en begin 163025.
Het niet waarschijnlijk dat boekverkoper

Jacob Erasmus, die in 1636 de nering van colle-
ga Dirck van Zij1 ovemam26,  de zoon van boven-
noemde Erasmus Lamberts was. Van deze Jacob
Erasmus is slechts bekend dat hij in 1636 naar
Gouda kwam, vanuit Amsterdam, om de zaak
van Dirck van Zij1 over te nemen. Deze Jacob
Erasmus heeft enkele handelscontacten onder-
houden met de libriarie van Plantijn-Moretus in
Antwerpen in het jaar 163727.  Misschien waren
hij of zijn familie derhalve afkomstig uit de
Zuidelijke Nederlanden, hoewel zijn naam bij
Briels niet voorkomt. Slechts heel weinig
Goudse libraires hadden namelijk contact met
de Moretussen. Ook de familie van Dirck van
Zijl, van wie Erasmus de winkel had gekocht,
waren afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden.
Dat zou misschien een aanwijzing kunnen zijn
dat Erasmus’ familie ook daarvandaan was
gekomen, De beide families zonden elkaar in
Amsterdam gekend kunnen hebben.

De ouders van de omstreeks 1644 - 1645 in
Gouda werkzame drukker Symon Veselaer
waren uit Antwerpen afkomstig en net als de
Rammesijns remonstrants. Vader Joris Jacobsz
Veselaer, gehuwd met de Amsterdamse Aechjen
Jacobs  van Dordt, oefende hetzelfde beroep uit,
echter niet in Gouda, maar in Amsterdam, in
welke plaats Symon Veselaer ook zijn professie
tegelijkertijd uitoefende, Deze libraire huwde
in 1645 in Gouda Marijthen Claes Broeck, een
jongedame uit het naburige Gouderak. Uit de
huwelij ksaankondiging blij kt dat Veselaer voor
zijn huwelijk al in Gouda verblijf hield, zonder
waarschimlijk  poorter te zijn van deze stad.
Behalve aan het drukken van boeken, besteed-
de hij zijn tijd af en toe aan een flink robbertje
vechten. Zijn agressiviteit kwam hem in 1648
op vijf jaar tuchthuis te staan. Hij overleed ver-
moedelijk kort na 165928.

3.2. Kinderen van Zuid-Nederlandse vluch-
telingen: libraires in het,voetspoor  van hun
ouders

ken, van wie de ouders waarschijnlijk geen
bemoeienis hadden met de Goudse boekhandel.
De belangrijke Goudse drukker Jaspar  Toumay
had geen kinderen, die zijn drukkerij konden
overnemen. Zijn erfenis viel toe aan de kinde-
ren van zijn reeds overleden broer Hendrick,
Jan en Vincent Toumay. Van de eventuele
nakomelingen van Jacob Migoen en Nicolaas
Briot heeft in ieder geval niemand het bedrijf
van de vader in Gouda voortgezet.

a. Catharina Burìe?9;  Andries Endenburg
De jongste dochter van Neeltgen Erasmus en
Andries Burier, Catharina Burier, die tussen
1607, het jaar waarin het huwelijk van haar
ouders gesloten was, en 1619, het jaar van over-
lijden van haar vader, - maar naar alle waar-
schijnlijkheid tussen 1616 en 1619, aangezien
zij het jongste kind was - te Gouda geboren
was, was zich na het overlijden van haar echt-
genoot in 1652, maar in ieder geval vanaf 1656,
gaan bezighouden met de boekhandel, Het laat
zich aanzien dat haar bedrijf, gezien de leverin-
gen aan het stads- en kerkbestuur, voornamelijk
een kantoorboekhandel was. Haar stiefvader,
Maarten Straffintvelt, verkocht daarnaast ook
boeken. In haar voetsporen trad haar zoon
Andries 1 Endenburg. Catharina Andries Burier
overleed op zeer hoge leeftijd in 1703.

b. Johan Pieters  Rammesìjn30
De oudste zoon van Pieter Jans Rammesijn,
Johannes Pieters Rammesijn werkte samen met
zijn vader, aanvankelijk in het ouderlijk huis op
de Korte Groenendaal, tot hij in 1643 een
woning aan dezelfde straat aan de noordzijde
betrok en daarin een drukkersatelier vestigde,
genaamd de ‘Nieuwe Druckerye’ . Na de dood
van zijn vader en na het faillissement van beide
bedrijven in 1649 verhuisde Johan in 1652 naar
Den Haag, om daar opnieuw zijn geluk in de
librairie te beproeven. Daar raakte hij in een
zekere welstand. Wellicht werd hij aanvankelijk
in zijn nieuwe woonplaats als Gouds ‘drukker
door het Haagse gilde ongemoeid gelaten, want
pas in 1656 trad hij tot het gilde in Den Haag
toe. In diezelfde plaats trad hij in 1655’ met

Van de groep vluchtelingen uit de Zuidelijke Maria Despontijn, weduwe De Vèt, in.  het
Nederlanden, die als libraire een werkkring huwelijk. Blijkbaar is Johan Pieters ook nog
vonden in het tolerante Noorden, en met name een jaar werkzaam geweest in de boekhandel te
in Gouda, continueerde een groot deel van de Den Bosch, in 1652, wellicht had hij zijn draai
tweede generatie Zuid-Nederlandse réfugiés de buiten de Goudse drukkerij nog niet gevonden.
boekhandelspraktijken van hun ouders. Dit in Johan Pieters werd in zijn werkplaats bijgestaan
tegenstelling tot de tweede generatie vluchte- door de zonen uit zijn eerste huwelijk met
lingen, die in de paragraaf hierboven is bespro- Geertruyt Floris van de Weyde, die _‘uit
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IJsselstijn afkomstig was; het huwelijk was inIJsselstijn afkomstig was; het huwelijk was in
1642 te Gouda gesloten. Waarschijnlijk waren1642 te Gouda gesloten. Waarschijnlijk waren
uit deze verbintenis vier kinderen geboren, vanuit deze verbintenis vier kinderen geboren, van
wie er één op jonge leeftijd was overleden.wie er eén  op jonge leeftijd was overleden.
Johans  drie overgebleven zoons Pieter, GerritJohans  drie overgebleven zoons Pieter, Gerrit
en Jan zullen hem in zijn Haagse drukkerij bij-en Jan zullen hem in zijn Haagse drukkerij bij-
gestaan hebben. Overigens is er ook sprake vangestaan hebben. Overigens is er ook sprake van
een zoon Floris, van wie verondersteld wordteen zoon Floris, van wie verondersteld wordt
dat hij een ‘voorkind’ van Geertruyt Floris vandat hij een ‘voorkind’ van Geertruyt Floris van
de Weyde was3’.de Weyde was3’. Gerrit Rammesijn komt voorGerrit Rammesijn komt voor
op de inventarisatie van Gruys en De Wolf, inop de inventarisatie van Gruys en De Wolf, in
Den Haag in de periode 1677- 17 1432,  evenalsDen Haag in de periode 1677- 17 1432,  evenals
Floris Rammesijn in 1663 te Leiden33.Floris Rammesijn in 1663 te Leiden33.

De jongste zoon van Pieter Rammesijn, AdolfDe jongste zoon van Pieter Rammesijn, Adolf
vond evenals zijn oudere broer zijn werkkringvond evenals zijn oudere broer zijn werkkring
in de boekhandel, echter niet in Gouda, maar inin de boekhandel, echter niet in Gouda, maar in
Middelburg, waar hij met de weduwe vanMiddelburg, waar hij met de weduwe van
Remigius Schrijver een boek uitgaf4.Remigius Schrijver een boek uitgaf4.

4. Goudse libraires, wier wortels in de Duitse4. Goudse libraires, wier wortels in de Duitse
landen liggenlanden liggen

In het zeventiende-eeuwse Gouda blijkt er ookIn het zeventiende-eeuwse Gouda blijkt er ook
plaats te zijn geweest voor heterodox gelovigeplaats te zijn geweest voor heterodox gelovige
groeperingen, al werd het hun rondom de twis-groeperingen, al werd het hun rondom de twis-
ten tussen arminianen en gomaristen door deten tussen arminianen en gomaristen door de
Goudse magistraat niet werkelijk makkelijkGoudse magistraat niet werkelijk makkelijk
gemaakt hun geloof in praktische zin te belij-gemaakt hun geloof in praktische zin te belij-
den. Onder deze groeperingen hoorden ook zij,den. Onder deze groeperingen hoorden ook zij,
die de Augsburgse confessie beleden: de luthe-die de Augsburgse confessie beleden: de luthe-
ranen. Zij hadden vanaf 1623 een eigen predi-ranen. Zij hadden vanaf 1623 een eigen predi-
kant: ds. Clemens Bijleveld”5,  die met eenkant: ds. Clemens Bijleveld”5,  die met een
kleindochter van Andries Burier en Neeltgenkleindochter van Andries Burier en Neeltgen
Erasmus, Adriaentgen van der Lijck getrouwdErasmus, Adriaentgen van der Lijck getrouwd
was36.  Uit archiefonderzoek blijkt dat een aan-was36.  Uit archiefonderzoek blijkt dat een aan-
zienlijke groep Goudse libraires in de zeven-zienlijke groep Goudse libraires in de zeven-
tiende eeuw de Augsburgse confessie aanhing.tiende eeuw de Augsburgse confessie aanhing.
Van een aantal van hen is duidelijk dat zij zelfVan een aantal van hen is duidelijk dat zij zelf
gevlucht waren uit de Duitse landen. Van ande-gevlucht waren uit de Duitse landen. Van ande-
ren waren hun ouders via de oostgrens naar deren waren hun ouders via de oostgrens naar de
Republiek gekomen. In ieder geval lagen deRepubliek gekomen. In ieder geval lagen de
wortels van veel lutherse drukkers, die inwortels van veel lutherse drukkers, die in
Gouda hun beroep uitoefenden, direct of indi-Gouda hun beroep uitoefenden, direct of indi-
reet  in de Duitse landen. Verondersteld magreet  in de Duitse landen. Verondersteld mag
worden dat ook zij, net als de Zuid-Nederlandseworden dat ook zij, net als de Zuid-Nederlandse
réfugiés, vermoedelijk om redenen des geloofsréfugiés, vermoedelijk om redenen des geloofs
naar de tolerantere Republiek waren getrokken,naar de tolerantere Republiek waren getrokken,
al waren natuurlijk niet alle Duitse vluchtelin-al waren natuurlijk niet alle Duitse vluchtelin-
gen aanhangers van het lutheranisme.gen aanhangers van het lutheranisme.

Ook tamelijk onbekende personen hoordenOok tamelijk onbekende personen hoorden
tot de groep luthersen, die gevlucht zijn uit detot de groep luthersen, die gevlucht zijn uit de
Duitse landen. Onder hen was bijvoorbeeld:Duitse landen. Onder hen was bijvoorbeeld:
Joseph Eberhard, die in 1627 in de lutherseJoseph Eberhard, die in 1627 in de lutherse
boeken aangeduid wordt als boekbinder enboeken aangeduid wordt als boekbinder en

communicant. Misschien was hij in dienst vancommunicant. Misschien was hij in dienst van
Maarten Straffintvelt37.  De groep van GoudseMaarten Straffintvelt37.  De groep van Goudse
luthersen was niet heel groot. Het is waar-luthersen was niet heel groot. Het is waar-
schijnlijk dat de lidmaten elkaar allemaalschijnlijk dat de lidmaten elkaar allemaal
gekend heeft. De lutherse doop-, trouw- engekend heeft. De lutherse doop-, trouw- en
comminicantenboeken laten zien dat er gemid-comminicantenboeken laten zien dat er gemid-
deld per jaar gedurende de zeventiende eeuwdeld per jaar gedurende de zeventiende eeuw
ongeveer 70 tot 100 communicanten waren.ongeveer 70 tot 100 communicanten waren.

a.  Erasmus Lamberts38a.  Erasmus Lamberts38
Erasmus Lamberts was omstreeks 1590 inErasmus Lamberts was omstreeks 1590 in
Oostfriesland geboren en was rond 1619 werk-Oostfriesland geboren en was rond 1619 werk-
zaam als boekbinder. Enige jaren later, in 1634zaam als boekbinder. Enige jaren later, in 1634
werd hij tevens vermeld als boekverkoper. Opwerd hij tevens vermeld als boekverkoper. Op
grond van zijn geboortegrond kan hij zowel cal-grond van zijn geboortegrond kan hij zowel cal-
vinistisch als luthers geweest zijn. Hij was voorvinistisch als luthers geweest zijn. Hij was voor
16 13 gehuwd met Meijnsgen Bartholomeusdr.16 13 gehuwd met Meijnsgen Bartholomeusdr.
en blijkens de opgave van een belasting uiten blijkens de opgave van een belasting uit
1622 hadden zij een zoon Jan en woonden1622 hadden zij een zoon Jan en woonden
gedrieën in de Stoofsteeg. Fortuinlijk in zakengedrieën in de Stoofsteeg. Fortuinlijk in zaken
was hij echter niet. Talloos zijn de vermeldin-was hij echter niet. Talloos zijn de vermeldin-
gen van schulden. Handelscontacten onderhieldgen van schulden. Handelscontacten onderhield
hij met Pieter van Waesbergen te Rotterdam enhij met Pieter van Waesbergen te Rotterdam en
Jan Everts Cloppenburch, bij wie LambertsJan Everts Cloppenburch, bij wie Lamberts
eveneens schulden had. Met collega Dirck vaneveneens schulden had. Met collega Dirck van
Zij1 had Lamberts kennelijk een behoorlijkeZij1 had Lamberts kennelijk een behoorlijke
ruzie gehad. De magistraat van Gouda had zichruzie gehad. De magistraat van Gouda had zich
er in elk geval mee bemoeid. Lamberts stierf iner in elk geval mee bemoeid. Lamberts stierf in
1645 en aan zijn begrafenis waren geen hoge1645 en aan zijn begrafenis waren geen hoge
kosten verbonden. Zonder opgave van redenenkosten verbonden. Zonder opgave van redenen
herzag zijn vrouw het testament dat zij beidenherzag zijn vrouw het testament dat zij beiden
op de langstlevende hadden afgesloten,op de langstlevende hadden afgesloten,
Misschien wilde zij haar eigen kapitaaltje bui-Misschien wilde zij haar eigen kapitaaltje bui-
ten de schulden van haar man houden.ten de schulden van haar man houden.

b. Andries I Endenburg, Johannes Endenburg,b. Andries I Endenburg, Johannes Endenburg,
Andries 11 EndenburgAndries 11 Endenburg
De familie Endenburg beleed de lutherse con-De familie Endenburg beleed de lutherse con-
fessie en was waarschijnlijk oorspronkelijkfessie en was waarschijnlijk oorspronkelijk
afkomstig uit de Duitse landen. De hierboven alafkomstig uit de Duitse landen. De hierboven al
een paar keer genoemde drukkersdochter eneen paar keer genoemde drukkersdochter en
later zelf libraire geworden Catharina Burier,later zelf libraire geworden Catharina Burier,
die zelf een dochter van een Zuid-Nederlandsedie zelf een dochter van een Zuid-Nederlandse
vluchteling was en van huis uit niet luthers wasvluchteling was en van huis uit niet luthers was
opgevoed, was via haar huwelijk met de luther-opgevoed, was via haar huwelijk met de luther-
se notaris Aert Geerlofsz Endenburg, op niet alse notaris Aert Geerlofsz Endenburg, op niet al
te jonge leeftijd wel tot de Augsburgse confes-te jonge leeftijd wel tot de Augsburgse confes-
sie overgegaan. De ouders van deze Endenburgsie overgegaan. De ouders van deze Endenburg
waren Geerlof  Hendricks Endenburg enwaren Geerlof  Hendricks Endenburg en
Marritgen Aerts. Wellicht was deze GeerlofMarritgen Aerts. Wellicht was deze Geerlof
Endenburg een lutherse asielzoeker uit deEndenburg een lutherse asielzoeker uit de
Duitse landen, onder andere vanwege zijnDuitse landen, onder andere vanwege zijn
naam. Aert Endenburg overleed op jonge leef-naam. Aert Endenburg overleed op jonge leef-
tijd, mogelijk ten gevolge  van een losbandigtijd, mogelijk ten gevolge  van een losbandig
leven - hij was regelmatig beschonken, mishan-leven - hij was regelmatig beschonken, mishan-
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delde  zijn vrouw en kende geen arbeidsethosj9.
Catharina Burier en Aert Endenburg kregen
twee kinderen: Andries in 1648 en een dochter,
Gerritgen, ín 165O”O. Andries volgde later de
beroepskeuze van zijn moeder, evenals zijn
zoon Johan en zijn kleinzoon Andries [11] na
hem. Gerritgen huwde in 1670 met de lutherse
chirurgíjn Hendrick  Welsing”’ (broer van
Cornelia Welsing, de vrouw van de lutherse
líbraire Rutger Broekman). Andries [1]
Endenburg, die luthers was en van wie waar-
schijnlijk de voorvaderlijke wortels via zijn
grootvader Geerlof  Endenburg in de Duitse lan-
den lagen, huwde op zijn beurt de niet-lutherse
Maria Cornelís Díjvoort, dochter van de katho-
lieke stadsdrukker Cornelis Dijvoort, kleind-
ochter van de vermoedelijk remonstrantse
Zuid-Nederlandse asielzoeker Pieter Janss
Rammesijn; voorwaar geen slechte partij. Zo
werd Andries [I]  Endenburg door zijn eigen
moeder en door zijn schoonfamilie betrokken ín
de boekhandel en zo raakten op deze wijze twee
drukkersgeslachten aan elkaar geparenteerd.
Uit dit huwelijk werden vermoedelijk vijf kín-
deren geboren, van wie alleen dochter
Gerritgen en zoon Johannes de volwassenheid
bereikten”?. Na de dood van Andries [1] ín 1691
leverde zijn weduwe onder de naam Maria
Endenburg of Maria Dijvoort  kantoorartikelen
en boekbindwerk aan de stad tot en met 1699.
Hun zoon Johannes Endenburg deed soortgelij-
ke leveringen vanaf 1698, onafhankelijk van
zijn moede?.  Johannes Endenburgs zaak werd
later voortgezet door zijn  zoon Andries [II].
Beiden, Johannes en Andries [11] Endenburg,
werden zij via hun groot- en overgrootvader
van moederszijde Cornelis Dijvoort, stadsdruk-
ker. Johannes Endenburg voerde de eerste jaren
het stadsdrukkerschap alleen, later kregen zijn
zoon Andries [11] en hijzelf een gezamenlijke
functie als stadsdrukker.

5. Wijdstraat 35/37,  ‘De rozijncorf’,  droeg in de vorige
eeuw het huisnummer 847. Net stond op naam van “Mr
Moerten  Strafintvelt,  conrector van de Latijnsche  School “.
L.ater  woonden er Jan Andries Endenburg en de stadsdruk-
ker Johannes van der Klos. Thans is er Van Uffelen Mode
gevestigd. Foto : Jaap Rebel.

Lemgo in het Duitse Lippe en zijn huis
‘Duitsland’ genoemd werd, kan opgemaakt
worden dat hij of zijn ouders afkomstig waren
uit de Duitse landen en vermoedelijk mede om
geloofsredenen naar de Republiek en naar
Gouda gevlucht waren. Zíjn Duitse achter-
naam, Schínc, gebruikte hij in Gouda niet. Uit
het huwelijk met Marritgen Claesdr werden
geen kinderen meer geboren.

d. Rutger Broekmud”
Libraíre Rutger Broekman  werd geboren uit het
huwelijk van Gerrit Rutgers Broekman  en de
stiefdochter van Jan Thielmans, Marritgen

c. Jan Thielmcud” Jacobs. Na haar dood, voor 1655A6, werd haar
Boekbinder en boekverkoper Jan Thielmans stiefvader Jan Thielmans tot voogd over de kin-
was omstreeks het vierde decennium van de deren benoemd. Het is aannemelijk dat de
zeventiende eeuw werkzaam in Gouda. In 164 1 tamelijk uitgebreide familie Broekman  even-
huwde hij Marritgen Claesdr, die toen al vier eens uit de Duitse landen afkomstig was, omdat
kinderen had uit een vorig huwelijk. Haar doch- alle leden van deze familie de lutherse gezindte
ter Marritgen Jacobs huwde de vader van de aanhingen en Steven Broekman, de broer van
latere boekdrukker Rutger Broekman. Uit het Gerrit Rutgers rond 1670 nog in het sticht
de gegevens dat Jan Thielmans het lutherse Munster woonachtig wasJ7.  Rutger Broekman
geloof aanhing dan wel dat hij ertoe geneigd werd uiteindelijk erfgenaam van de weduwe en
was, dat één van zijn zussen, Catharina Schinc tweede vrouw van Jan Thielmans. Rutger
in het Duitse Paderborn woonde, drie andere Broekman  trouwde in 1675 met Cornelía
zussen, Ursula, Anna en Elisabeth Schinc in Welsing, die ook uit een tamelijk gegoede lut-
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1 herse  familie stamde. Zij kregen tenminste drie zaak van zijn vader, Evert Wouters Tetrode

kinderen, die alle drie vroegtijdig overleden. overgenomen. Deze Everts Wouters werd in
Broekman  zelf overleed, in 17 16”*. \ Gouda in 1562 ,als boekverkoper aangeduid, in

Behalve Erasmus Lamberts en Jan Thielmans 1573 als boekbinder. Wellicht heeft Briels het
zijn de hierboven genoemde lutherse libraires niet bij het rechte eind en Evert Wouters en’
niet zelf afkomstig uit de Duitse landen, maar Leenderts Dierts geen vader en zoon, gezien het
behoren zij tot de tweede of derde generatie feit dat het patroniem van de laatste niet,over-
asielzoekers, die vanwege het belijden van hun eenkomt  met de naam van zijn - zogenaamde -

i geloof naar Gouda gevlucht waren. De groep vader;, wellicht waren Evert Wouters en
luthersen in ,Gouda  zal, gezien de grootte van Leendert Dierts oom en neef.
het doop- en trouwregister, niet erg groot Waarschijnlijk, heeft Leendert ,geen  boeken
geweest zijn. Het feit dat men over en weer gedrukt; hij verhandelde ze. De moeder van
elkaars doopgetuige is, duidt op ‘een  hechte Leendert Dier& was Margrijtje Matteus. Het is
samenhang in deze groep. onduidelijk of de ouders van Leendert Dierts1

afkomstig waren uit Gouda. Bij gebrek aan1
informatie wordt deze Leendert Dierts inge-

5. Autochtone Goudse~libraires deeld bij de groep autochtone Goudse libraires.
In een notaris-protocol uit 1604 gaf Leendert

De volgende groep min ofmeer  grote libraires Dier& zelf de leeftijd van 52 jaar op, zodat hij
zijn geboren in,Gouda en in dezelfde stad werk- rond 1552 geboren moet zijn geweest. Hij was
zaam geweest gedurende een aantal jaren in de gehuwd met Jannitgen Cornelis, zoals blijkt uitr
zeventiende eeuw. Noch zij, noch hun ouders een testament op de langstlevende, dat de ech-
behoorden tot de vluchtelingen uit het zuiden of telieden in 1610 lieten opstellen. In ditzelfde1
het oosten. De scheiding, die hier aangebracht testament ,is sprake van een zoon Dierts

l is, moge af en toe wat artificieel aandoen. Zo is Leenderts, die op zijn beurt alweer kinderen
Maarten Straffintvelt, over wie hierboven al had. Een andere zoon van Leendert Dierts was
gewag is gemaakt als tweede,echtgenoot  van de waarschijnlijk Abraham Leenderts Tetrode, die
weduwe van Andries Burier,  Neeltgen in 1615 met Cryntgen Jansz  van Toesdouck
Erasmus, naar alle waarschijnlijkheid een getrouwd was en in 1623 Catharina Jans
autochtone Gouwenaar. Door zijn huwelijk met Daesdonck als weduwe achter had gelaten.
de boekverkopersweduwe, die in deze para- Abraham Leenderts was was ‘lopende bode’, in
graaf eveneens een plaats dient ,te krijgen, dienst van het stadsbestuur en kwam zodoende
omdat zij een echte Goudse van geboorte was, op de stadsrekeningen voor,~  vanaf 1617’O. Ook
werd zijn interesse in de boekhandel gewekt. de andere zoon van Leendert Dierts is het boe-
Hij oefende daarnaast zijn oorspronkelijke kenvak niet ingegaan. In 1677 heeft een
beroep van conrectorvan de Latijnse school uit. ‘weeskint’ van een zekere Leendert Tetrode de
Vermoedelijk hadden hij en zijn vrouw beiden lutherse Johannes Welsing getrouwd”‘; deze
en,  onafhankelijk van elkaar een boekhandel. Johannes was een neefje van libraire Rutger
Straffintvelt in zijn huis, ,genaamd  ‘de Broekman. Een jaar daarvoor was de dochter
Rosijncorff’, en gelegen aan de westzijde van van voornoemde Leendert Tetrode nog onge-
de Wijdstraat; zijn vrouw, Neeltgen Erasmus huwds2;  Het is niet duidelijk of deze Leendert
aan de overzijde van diezelfde straat in een Tetrode en zijn dochter directe afstammelingen
bedrijf met de naam ‘de Cronijc’, naar men zijn ‘van  libraire Leendert Dierts Tetrode, die
mag aannemen de voormalige boekhandel van aan het einde van de zestiende eeuw en aan het
haar eerste man, Andries Burier. Straffintvelt begin van de zeventiende eeuw werkzaam was
overleed aan het eind van 1659. geweest in \ de Goudse boekhandel. Leendert

Dierts moet rond 16 17 overleden zijn. In dat
a,  Leendert Dierts van TetmP jaar is zijn naam voor het laatst te vinden in de
Echter, eerder dan Straffintvelt en Burier was Goudse archieven. Het is niet waarschijnlijk dat
Leendert Dierts van Tetrode werkzaam in de hij naar een andere plaats verhuisd is.
boekhandel in Gouda, Een van de vroegste ver-
wijzingen naar deze boekverkoper is een ‘war- b. Adriaen Vlacq5”

! brief’ uit 1597, waarin sprake is van zijn huis in De kosmopolitische Adriaen Vlacq heeft zich
de Wijdstraat, genaamd ‘het Hemelryck’. tijdens zijn leven niet alleen ,met de Goudse
Volgens Briels had deze Leendert Dierts de boekhandel bemoeid. Ook hij neemt wat zijn
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Epistola de tolerantia te drukken. Locke’s
beroemde brief over de verdraagzaamheid werd
geschreven tijdens zijn verblijf in Amsterdam,
waar hij onder een schuilnaam enige jaren
woonde, Locke maakte deel uit van een kring
van Amsterdamse medici en theologen met
tamelijk vooruitstrevende ideeën. Tot de kring
behoorde onder meer de hoogleraar aan het
Remonstrantse Seminarie Philippus van
Limborch, aan wie deze Epistola is opgedra-
gen. De twee vreemde cryptogrammen, die ,op
de titelpagina het pseudoniem van auteur en
adresssaat vormden, werden later door Jean le
Clerc, ook een vriend van Locke, opgelost:
TARPTOLA [aan Van Limborch] betekent:
Theologiae, Apud Remonstrantes Professorem
Tyrannides Osorem  Limburgium  Amsteloda-
mensem ‘. PAPOILA [door Locke) staat voor:
Pacis Amico Persecutionis OsOre  \ Ioanne
Lockio Anglo,  Het was ook ~Limborch  die de
druk bezorgde. De Goudse uitgever Justus van
Hoeve kende hij nog van de tijd dat hij in
Gouda predikant was. Zi.jn eigen De veritate
religionis Christianae werd ook bij Van Hoeve
uitgegeven%.

1‘

r <

c,  Lucas Kloppenburg
Boekdrukker Lucas Kloppenburg, die aan het
eind van de zeventiende eeuw werkzaam was in

8. Wijdstraat 22 thans, september 1998.
Foto : Jaap Rebel.

Gouda, kwam oorspronkelijk uit Amsterdam en
was aldaar in de lutherse gemeente gedoopt
was. Hij was een zoon van Lucas Kloppenburg
en Margrietje Felbiers, Hij trouwde in 1693 met
de Goudse Grietje Kuizel, in de lutherse
gemeente en vreemd genoeg ook in de her-
vormde St. Janskerk. De familie Kuizel was een
vrij grote familie en was tamelijk prominent
aanwezig in de lutherse gemeente. De twee kin-
deren uit dit huwelijk van Kloppenburg en
Grietje Kuizel werden gedoopt in de lutherse
kerk. Een derde kind werd geboren uit een
tweede huwelijk met Catharina Kloppenburg.
Van de drie kinderen overleden er twee vroeg-
tijdig. Lucas’ zaken verliepen niet erg fortuin-
lijk. In 17 13 werd zijn failliete boedel geveild.
Daarna is hij waarschijnlijk met de noorderzon
vertrokken, want noch in Gouda, noch in
Amsterdam werd nog iets van hem vernomen.
Het lijkt erop dat hij rond 1715 is overleden,
omdat er rond die datum waarschijnlijk een
boek van de hand van zijn erven verscheenj8.
Waarschijnlijk was hij geparenteerd aan Jan
Everts Cloppenburch, die in de eerste decennia
van de zeventiende eeuw een tamelijk belang-
L:l,, AuncFI-A,.un-  L..,l--.-  dl-,.---  --_I^ TT^&  1:11-L

waarschijnlijker dat deze Jan Everts eerder een
oudoom dan een overgrootvader van Lucas was.

7,  Tot slot

Hierboven zijn vrijwel alle libraires die in het
zeventiende-eeuwse Gouda werkzaam  zijn
geweest en van wie sporen achtergebleven zijn
in archiefstukken of in door hen gepubliceerde
boeken, aan de orde gekomen. Van een aantal
van hen is vrij weinig bekend. Van anderen zijn
veel meer gegevens overgeleverd, Dit artikel
had tot doel deze Goudse libraires in te delen
naar geografische afkomst. Eén groep was aan
het eind der zestiende en het begin der zeven-
tiende eeuw afkomstig uit de Zuidelijke
Nederlanden. Deze libriares waren vrijwel alle-
maal een vrijzinnige vorm van calvinisme toe-
gedaan. Een andere groep Goudse libraires had
zijn wortels in de Duitse landen liggen. De
groep autochtone Goudse lìbraires is net als de
vorige categorieën vrij omvangrijk.
Betrekkelijk klein is de groep libraires die
afkomstig waren uit overige delen van de
- - - - -  AL*-  -‘-  Lio,t*T‘nn  D~+...L1:,17
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