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10 Posters zijn niet alleen van onze tijd, al in 

de zestiende en zeventiende eeuw werden ze 
gebruikt om aandacht te vragen voor bepaal-
de gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld voor 
loterijen, nationale loterijen wel te verstaan. 
Men was daar toen net zo dol op als nu!

In museumgoudA is het houten drukblok te zien dat be-
gin zeventiende eeuw is gebruikt om posters te maken 
voor een ‘Loterye voor het gast-hvys ende oude man-
nenhvys binnen der Goyda’. Exemplaren van die ‘caert’, 

Een poster uit de zeventiende eeuw

Imelda van der Linden

Houten drukblok voor de poster van de na-
tionale loterij van 1609 zoals het in muse-
umgoudA te zien is. De afbeelding en tekst 
zijn in spiegelbeeld.  (Drukblok, collectie 
museumgoudA. Foto I. van der Linden)
De toevoeging ‘Museum 1874’, te lezen bij 
het drukblok,  is een speciale kwalificatie 
in museumgoudA, het betekent dat het 
bewuste object sinds de oprichting van het 
museum in 1874 tot de collectie behoort.

zoals een poster toen werd genoemd, zouden in Hol-
landse steden worden aangeplakt ter aanmoediging om 
een gokje te wagen in de Goudse loterij. 

Het ging hier om een gelegenheidssamenwerking tus-
sen het Catharina Gasthuis en het Willem Vroesenhuis. 
Beide instellingen hadden bouwplannen en de benodig-
de financiën daarvoor wilde men via een loterij bij elkaar 
sprokkelen. 

Op 5 december 1607 ging de eerste ‘mailing’ de deur 
uit. De steden werd toestemming gevraagd voor het 
aanplakken van de posters en om het aanstellen van be-
trouwbare ‘collecteurs’. De loten moesten contant wor-
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den betaald, maar ook schuldbrieven, obligaties, lijfren-
tebrieven en voorwerpen werden geaccepteerd.

Ondertussen werd in Gouda de trekking voorbereid 
door de gasthuismeesters. De hoofdprijzen zouden be-
staan uit flinke geldbedragen en voor de overige prijzen 
reisden de gasthuismeesters naar Amsterdam waar on-
der andere ‘silvere croesen’, ‘lepelen’ etc. ingekocht 
werden. 

Na twee jaar werden de ‘penningen’ bij de deelne-
mende steden opgehaald. Uit de archieven blijkt een 
bonte verzameling aan betaalmiddelen. Naast contant 
geld en waardepapieren worden zaken vermeld als ‘twee 
paer gebraijde coussen,  3,5 last haringtonnen, 3 mo-
lenstenen, een silveren crucifix’ etc. De totale opbrengst 
bedroeg uiteindelijk 60.863 gulden, zes stuivers en 4 
penningen.

De trekking vond in het najaar van 1609 plaats op het 
stadhuis van Gouda. Het geheel was een feestelijke ge-
beurtenis en “een bron van vermaak voor de burgers”, 
net zoals dat tegenwoordig ook nog steeds het geval is!

Na aftrek van kosten bleef er voor zowel het ‘gasthvys’ 
als het ‘ovde mannenhuys’ voldoende geld over om de 
bouwplannen te realiseren. De loterij was een groot suc-
ces geworden! 

Bronnen:  S. van der Mark-Hoevers. Het huis van Willem 
Vroesen.
Stichting het Oudemannenhuys te Gouda, 1992.
Drukblok: Museum Gouda.
Prent: Archief Midden Holland

De met het houten drukblok gedrukte poster (prent of caert) voor de nationale loterij. (samh inv.nr.76008. Foto M. Droog)


